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Mezi prvními očkovanými
byli v Sedlčanech
zdravotníci a zaměstnanci
domova seniorů
SEDLČANY Třiceti zaměst-

nancům sedlčanského
domova důchodců byla
ve čtvrtek 14. ledna dopoledne aplikována v budově polikliniky městské
nemocnice první očkovací
vakcína proti koronaviru.

Profesionální
přístup, dobrá
nálada
Před devátou hodinou

tu nastavil bez bázně svoji
paži i Jiří Hlaváček. Řekl
nám: „Dělám pečovatele,
starám se o klienty. S nabídkou na očkování jsem
nezaváhal, hned jsem se
nechal zapsat do seznamu,
který se v našem zařízení
sestavoval.“ Pochvaloval si
přístup zdravotních sester,
které se na něj usmívaly,
a díky tomu prý žádnou
bolest při vniknutí injekční

jehly vůbec necítil. „Moje
sestra byla na covid pozitivní, tak jsem s ní musel
být čtrnáct dní v karanténě,
ale naštěstí jsem vir od ní
nechytil,“ dodal. Pobavil
v ordinaci poznámkou, že
jej ten zatracený virus omezuje v tom, že nelze chodit
posedět do hospody. Hned
se ale zajímal, kdy se má
nechat naočkovat podruhé.
Pokračování na straně 6

Tři vítězné etapy a celkově čtvrté místo!
Senzační výsledek Martina Macíka na Dakaru!
Fanoušci motoristického sportu jásají. Martin Macík junior se svým
týmem Big Shock! Racing vybojoval na letošním Dakaru senzační
čtvrté místo, čímž vyrovnal nejlepší výkon svého otce z Dakaru
2010 v Jižní Americe. Více v reportáži na str. 10

„Jděte se bodnout“.
Doufejme, že bude čím
Tak nám to
konečně začalo. Nemluvím o začátku nového
ročníku fotbalové ligy ani
o současné zimě s mrazy
a sněžením. Mám na mysli
zahájení očkování proti koronavirové pandemii. Ale
start to byl z mého pohledu pořádně nevydařený.
Na úvod všeobecně
známá fakta: 15. 1. 2021
byla spuštěna internetová
aplikace na registraci a následnou rezervaci očkování seniorů ve věkové skupině 80 let a starších. Tato
věková skupina čítá v naší
republice zhruba 440 tisíc
osob. Ačkoliv si předseda
vlády a současný nevím
kolikátý již ministr zdravotnictví pochvalují bezpro-

SEDLČANY

blémový chod aplikace,
skutečností je, že první den
provozu systém ze 110 tisíc
uskutečněných registrací
zájemců o očkování provedl rezervaci termínu pouze
u přibližně 9 tisíc seniorů.
Já osobně jsem se pokusil
v tento den během ordinace objednat k vakcinaci
čtyři mé pacienty z této
věkové skupiny, kteří mě
o to požádali. A výsledek?
Po více než dvou hodinách
boje se systémem se zdařila pouze jejich registrace, nikoliv však rezervace
vlastního očkování.
Celá věc na mne působí velice diletansky, jako
něco, co bylo ušito hodně
horkou jehlou, a co před
Pokračování na straně 5

Sedlčanské
výtahy pracují
na stavbě
ohromného
mostu
přes úžinu
Dardanely
v Turecku

Sedlčany mají dokument
k dlouhodobější strategii
proti kriminalitě a drogám
SEDLČANY Ludmila Faro-

vá, manažerka prevence
města, předložila v prosinci zastupitelům města
dlouhodobý strategický
plán, který má za cíl především předcházet negativním jevům ve městě
a jeho správním obvodu.

mateřské a základní školy,
školy v přírodě. Obvykle
bývají také cílem účastníků
letních dětských táborů...

jistě pro strojírenský podnik Stros Sedlčany, podobně jako pro řadu jiných
ﬁrem, kvůli celosvětové
pandemii koronaviru nezvykle složitý. Jak se s ním
vedení a zaměstnanci „poprali“? Na to jsme se zeptali generálního ředitele
Ladislava Filipa.
Když se, pane řediteli, za uplynulým rokem
ohlédnete, jak jej hodnotíte?
Byl samozřejmě touto krizí poznamenán.
Na jeho začátku jsme měli
objem zakázek, který překračoval naše kapacitní
možnosti. To se potom
v průběhu roku postupně
měnilo a objem zakázek

Pokračování na straně 7

Pokračování na straně 2

Dokument byl schválen.
„Město se tímto strategickým plánem snaží sjednotit opatření v oblasti kriminality a aktivity, na nichž
se podílejí všechny odpovědné instituce zřizované
městem Sedlčany s dalšími
Pokračování na straně 2

Pavel Křížek vzkazuje: Ochrana fauny v Hrachově to
nevzdává, táhnem káru dál a přežijeme
HRACHOV Ochrana fauny

ČR v Hrachově je organizací
zaměřenou na péči o handicapované živočichy, které se
snaží vrátit zpět do přírody.

V loňském roce zaměstnanci přijali a ujali se 992 zvířat
a ptáků. Kolem osmašedesáti procent z nich mohli vrátit
do jejich přirozeného pro-

středí. Na záslužnou činnost
získává stanice nemalou
část ﬁnančních prostředků
ze vstupného za prohlídky,
také za vzdělávací akce pro

SEDLČANY Loňský rok byl
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Sedlčany mají
dokument
k dlouhodobější
strategii proti
kriminalitě a drogám
Dokončení ze strany 1

subjekty,“ vysvětlil v úvodu Miroslav Hölzel (ODS),
starosta Sedlčan.

Náměty a dotazy
zastupitelů
Zastupitel Pavel Švagr
(ČSSD) sdělil, že materiál cílený na léta do roku
2022 vítá. Uniklo mu ale
zároveň, že Ludmila Farová pracuje na pozici
preventistky a současně
je manažerkou prevence
patologických jevů dětí
a mládeže města Sedlčany na čtvrtinový pracovní úvazek. Zaujala jej také
poznámka o tom, že má
být zpracována „bezpečnostní analýza na daný
rok“. „Postrádám konkrétní termín, do kdy by měl
být úkol splněn, a navrhuji lhůtu do konce února.“
Chtěl také upřesnit, zda
tímto personálním obsazením byl naplněn požadavek zastupitelů na posílení městské policie.
Starosta potvrdil, že ano,
s tím že Ludmila Farová
je pod městskou policii
začleněna, ale jako civilní zaměstnanec. Přímo
neřeší běžnou pracovní
náplň strážníků a úkoluje ji buď starosta, nebo
úkoly dostává prostřednictvím tajemníka města
Vojtěcha Hlaváčka. „Úzce
spolupracuje s vedoucí
sociálního odboru Věrou
Skálovou,“ dodal Hölzel
s odkazem na další hlavní aktéry na poli prevence kriminality, na něž je
navázána – vedle městské a státní policie jsou
to v první řadě i zástupci
jednotlivých školských
a zájmových organizací.

Na to Švagr zareagoval
požadavkem, aby zastupitelé dostali v třetím
čtvrtletí roku 2021 bližší vyhodnocení aktivit,
k tomu situační analýzu
a i zprávu, jak se daří
plán plnit v praxi. Z tohoto přehledu by pak mohly vycházet další náměty.
„Strategie je dobrá, materiál vítám, nekritizuji, že
je strategie dost obecná,
ale vnímám to jako první
plán, který by měl odstartovat další věci,“ dodal.
S tímto upřesňujícím požadavkem starosta Hölzel
souhlasil.
Z a s t u p i te l V l a d i m í r
Zámostný (STAN) se při
projednávání tématu zajímal o to, zda Sedlčany
jako některá jiná města
mají zpracovánu takzvanou mapu kriminality
nebo zda je to specifikum pouze větších měst.
„Návrhem se můžeme
zabývat, takové zmapování města může mít svůj
význam,“ zareagoval
st arost a. Preventistka
Farová dodala, že mapy
kriminality jsou zveřejňovány a každý měsíc
aktualizovány ve spolupráci s městskou policií
na webových stránkách
města. Sdělila, že kriminalita je v Sedlčanech
nízká, a překvapivě
uvedla, že dva měsíce
do mapy nebyl zanesen
ani jeden případ.

Nahlédnutí
do strategie
P ř e d k l a d a t e l k a Fa rová upozornila, že cílem dokumentu není
odhalování trestné činnosti, ale předcházení.

Sledováním situace má
na území obce s rozšířenou působností reagovat
na nově vzniklé hrozby,
posílit důvěru v jednotlivé složky integrovaného
záchranného systému,
zvyšovat pocit bezpečí občanů a především
seniorů a eliminovat
možná rizika v prostředí internetu. Za zvlášť
ohroženou patologickými jevy a sociálním vyloučením označuje mládež ve věku 14 až 26 let,
s tím že v této skupině
obyvatelstva jsou vyšší
sklony k drogové trestné činnosti, je ohrožena
dluhy, exekucemi, obtížně komunikuje s různými institucemi, u nichž
by však mohla najít ze
své situace východisko.
Jde o osoby ohrožené
ztrátou bydlení, odebráním dítěte do ústavní
výchovy nebo si nedokážou poradit v případě,
že trpí domácím násilím.
Strategie počítá se spoluprací s organizacemi,
které připravují a realizují volnočasové aktivity pro rizikové skupiny
dětí, mládeže a sociálně
handicapované občany.
Prospěšné mohou být
přednášky zaměřené
na rizikové chování, návykové látky, kyberšikanu, dluhové poradenství...
Fa r ov á u p o z o r n i l a ,
že se osvědčily také nástroje situační prevence ve formě kamerového systému, evidence
a označování jízdních
kol nebo bezpečnostních
akcí policistů.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Sedlčanské výtahy
pracují na stavbě
ohromného
mostu přes úžinu
Dardanely v Turecku
Dokončení ze strany 1

se snižoval. Nebylo to ovšem pro nás fatální. Proti
předcházejícímu roku
sice náš obrat poklesl

Ladislav Filip

přibližně o dvě procenta, ale s ohledem na to,
že ten předcházející byl
náš druhý nejúspěšnější,
tak i ten minulý můžeme
z hlediska firmy počítat
mezi úspěšné, co do obratu i zisku.
Zmínil byste nějakou
zajímavou výrobní výzvu, na níž se i vaši zaměstnanci podíleli?
Zajímavých projektů
bylo víc. Vývoj nových
výtahů pokračoval směrem ke zvýšení nosností
a zvětšení výtahových
klecí. Jako zajímavý projekt bych uvedl naše výtahy na stavbě ohromného
mostu přes úžinu Dardanely v Turecku. Tam budeme dodávat další výtahy ještě v letošním roce.
Každý rok jste investovali do úpravy pracovního prostředí a opravy
budov. Platilo to i vloni?
Díky úsporám z předcházejících let jsme nemuseli investice výrazně
omezovat a pokračovali
jsme ve zlepšování pracovního prostředí. Řešili
jsme například odsávání
na halách, rekonstrukce
šaten a investovali jsme
i do strojních technologií. Naše největší investice byla výstavba nové

expediční haly v ceně 25
milionů korun.
Udrželi jste počet zaměstnanců?
Počet zaměstnanců zůstal stejný. V počátku krize
jsme po dohodě s odbory
provedli omezení pracovní doby a tím i mezd, rychle jsme se ovšem vrátili
k normálu.
Jaká pravidla uplatňujete ve fabrice jako
prevenci proti koronaviru?
Hned od začátku jsme
vypracovali směrnici s řadou omezení. Samozřejmě se týká hygieny, dezinfekce, omezení přímého
kontaktu mezi lidmi, práce z domova, testování,
karantény a podobně.
Výskyt nemoci v naší firmě byl, ovšem jednalo se
spíše o jednotlivé případy
a dodržovali jsme karanténu pro lidí, kteří s nakaženými přišli do styku.
V létě jsme pravidla mírně povolili, ale už v srpnu
jsme se vrátili k přísným
zmíněným
omezením.
Nemoc tak neměla podstatný vliv na chod firmy
a nemuseli jsme omezovat výrobu.
Co vám pandemie ještě vzala a bylo něco, co
vám naopak dala?
Vzala nám jistotu, protože vidíme, že se mohou
stát věci, které nikdo neočekával. Dala nám potvrzení naší ﬁlozoﬁe, že
v dobrých letech si musíme našetřit peníze na špatné časy, abychom mohli
dostát svým závazkům
vůči zaměstnancům a udrželi řádný chod ﬁrmy.
Marie Břeňová
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Výběr správních
poplatků byl nižší
SEDLČANY „Výběr správních
poplatků byl vloni přibližně
o 400 tisíc korun nižší než
jsme předpokládali. Provedli jsme kvůli nařízenému
omezenému režimu úředních hodin pro veřejnost
na dva dny v týdnu méně
úkonů. Na dopravce v rámci registru vozidel, řidičů
a silničního hospodářství
v roce 2019 bylo vybráno
5,16 milionu korun a vloni
4,56 milionu korun,“ sdělil
sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. Upozornil

však jedním dechem, že
počet přihlášených vozidel na dopravním odboru
v Sedlčanech oproti předchozímu roku vzrostl z 894
na 928. „Je to dáno tím, že
v Olbramovicích je jeden
z největších autobazarů
a řada agendy přihlašování
vozidel se vyřizuje u nás,
protože v Benešově jsou
delší lhůty a ve Voticích
také nestačí úředníci vyřídit
tolik žadatelů jako na našem odboru,“ přidal stručné vysvětlení.
-mb-

Sněhovým milencům
mráz svědčí

SEDLČANY Sněhová nadíl-

ka vybízí ke stavbě sněhuláků. Naštěstí se tak
i děje. Zřejmě jste také zahlédli nějakého pajduláka
ve svém okolí. Zatímco ten
tradiční, postavený ze tří
koulí, se na vás může usmívat například v Drážkově,

v oblasti Sedlčan Na Potůčku stojí u jednoho z domků tito „sněhoví milenci“
– malé, ale pomíjivé umělecké dílo. Mráz sochám
svědčí, tak ať ještě nějaký
ten den, než přijde obleva,
může stát jeden druhému
bok po boku!
-mb-
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Sklad hmotných rezerv u Sedlčan
zaujímá v republice stále hlavní místo,
nyní sem míří materiál na vakcinaci
ČERVENÝ HRÁDEK Pavla
Švagra, sedlčanského zastupitele a především šéfa
Státního skladu hmotných
rezerv ČR, jsme se zeptali, které úkoly v souvislosti s vakcinací nově plní
a jaká je situace při přijímání a distribuci respirátorů,
roušek a dalších ochranných pomůcek.
Dotkne se velká vakcinace, která se pomalu rozjíždí, také skladu
hmotných rezerv?
Ano. V polovině prosince jsme od Vlády ČR dostali nový úkol – pořídit do zásob nové položky – jehly,
stříkačky a živný roztok,
a to jako rezervní zásoby
pro případ nějakých výpadků nebo problémů se
zásobováním v souvislosti
s vakcinací. V současné
době máme všechny položky ošetřeny smlouvou
a čekáme na jednotlivé
dodávky. Tak jako na jaře
loňského roku byly respirátory a roušky strategickým materiálem, tak se
toto nyní dá říci o jehlách
a stříkačkách. Potřebuje je
celý svět a výrobní kapacity jsou omezené. Takže
důsledkem je samozřejmě
nejen růst jejich ceny, ale
také vyprodanost běžných
evropských výrobců.
Kdy a v jakém množství očekáváte první
dodávky? Zřejmě příliš
dlouho tento zdravotnický materiál ve vašich
skladových prostorách
nezůstane. Jakou o tom
máte představu?
Dodávky tohoto materiálu k nám budou putovat
od ledna až do května a ty

první jsou již na cestě. Tak
to má alespoň být podle
ujednání, ale například
současná zkušenost z dodávek ochranných rukavic

Pavel Švagr očekává
dodávky dalšího strategického materiálu
– nyní půjde o injekční
jehly a stříkačky.

ukazuje, že jedna věc je
smlouva a druhá reálný
termín dodávky. I když je
pamatováno na sankce,
přesto se nám dodávky
zpožďují. Nejčastějším
důvodem je pak výpadek
výroby, nedostatek kontejnerů v Číně, nebo obecně
řečeno v Asii, ale řada dalších problémů. Zpoždění
může být klidně i dvouměsíční. Situace v dodávkách
materiálu, který chce celý
svět, je prostě komplikovaná. A to se dá čekat
i u vakcinačního materiálu.
Nicméně, pokud všechny
dodávky klapnou, tak by
měly být zásoby tohoto
materiálu dostatečné. Ministerstvo zdravotnictví
má cestou společného nákupu zemí Evropské unie
objednáno na vakcinaci 12
milionů jehel a 12 milionů
stříkaček. Vedle toho jsou
zásobovány jednotlivé nemocnice. U těchto zařízení
záleží dost na jejich nákupčích a jejich prozíravosti,

protože přece tento materiál potřebují i v rámci své
běžné nemocniční péče...
A jak jsem vysvětlil, v záloze bude i náš sklad.
Jak je to v současnosti s dodávkami respirátorů, ochranných štítů
nebo roušek? Pomáhají
s uskladněním opět sedlčanští dobrovolní hasiči?
Situace je oproti loňskému roku výrazně stabilnější. Veškerých pomůcek
je na trhu dostatek. Samozřejmě že k nám stále jezdí dodávky s materiálem,
hlavně jde nyní o ochranné obleky nebo rukavice.
U nich je asi největší problém s plynulostí dodávek.
Situaci s našimi zaměstnanci zvládáme sami, proto se na sedlčanské hasiče
obracet nemusím. Ale ještě
jednou využiji rozhovoru
k tomu, abych jim za loňskou pomoc poděkoval.
Věřím, že pokud bude potřeba, tak zase nezklamou.
Co byste rád ještě čtenářům vzkázal?
Sedlčany představují
stále hlavní distribuční místo, ale s ohledem na rozsah
pořizovaného
materiálu
máme již několik dalších
skladů. Logistika je čím
dále, tím náročnější. A vedle dodávek zdravotnického
materiálu ze státních skladů poměrně čile poskytujeme ze zásob to potřebné
do zdravotnictví. V případě lůžek šlo téměř o 1 500
kusů. Plicních ventilátorů
a oxygenátorů putovalo
do našich zdravotnických
zařízení také 1 500 kusů.
Myslím si, že to už je dobrá
pomoc.
Marie Břeňová

Zastupitelé projednali plán vodohospodářů
DUBLOVICE Zastupitelé
Dublovic projednali a vzali
na vědomí v závěru roku
zprávu 1. Středočeské vodárenské společnosti. V ní
vodohospodáři zhodnotili

současný stav majetku, který v dané oblasti spravují,
a navrhli zároveň plán oprav
a investic na letošní rok. Kromě běžné údržby považují
za důležitou výměnu šou-

pat na vodovodu u zastávky ve Zvíroticích, opravu
střechy na vodárně ve Zvíroticích, opravu oplocení
u čistírny odpadních vod
v Dublovicích.

Z dalších investic ﬁguruje
na seznamu celková rekonstrukce čistírny odpadních
vod v Dublovicích, rekonstrukce rozvaděče a elektroinstalace u čistírny surové

vody ve Zvíroticích nebo
výměna kanalizační stoky
u dvou domů v Dublovicích.
1. SčV seznámila zastupitele
i se střednědobým návrhem
investic do roku 2026. -mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Ztratit a nalézt lze vysvědčení, kočárek, chytré
hodinky, tisíce eur a dokonce živého kozla
REGION Je s podivem, co

všechno je člověk schopný
poztrácet a jaké předměty
a někdy i živé tvory se naopak snaží poctivý nálezce
vrátit původnímu majiteli...
A úsměvná historka s kozlem, která je pro nalžovickou starostku tou nezapomenutelnou, ukazuje, jaké
úsilí může být s dobrým
skutkem spojeno...

číslo 32. Tam s ním bude
sepsán záznam o nálezu.
V době pracovního volna
lze využít odběrného místa
v Turistickém informačním
centru Sedlčany na náměstí
v budově číslo 34, případně
služebny Městské policie

před OD Rozvoj Sedlčany. Je rovněž zveřejněna
na takzvané elektronické
úřední desce, to znamená
na webových stránkách
města a na proﬁlu Facebooku města Sedlčany.“
Snaha při dohledání maji-

„Výtečník“ se
o vysvědčení
nehlásí
Současný seznam ztrát
a nálezů, který průběžně aktualizuje Drahomíra Šmídová, pracovnice
Městského úřadu Sedlčany, obsahuje více než padesát položek. Najdeme
v něm zaevidovaný nalezený zlatý přívěsek, chytré
hodinky, několik svazků
klíčů, dětskou bundu, kozačky, dioptrické brýle, fotoaparát, ale i vysvědčení.
Za největší kuriozitu, s níž
se dosud setkala, úřednice, která má v Sedlčanech
agendu na starosti dlouhodoběji, považuje nahlášení
ztráty 36 tisíc eur. Nešťastná ohlašovatelka upřesnila, že je měla stočené
v ruličce... „Nic mě snad už
proto nepřekvapí,“ usmívá
se. Připouští zároveň, že
nechápe laxní přístup „výtečníka“ nad ztrátou vysvědčení. Prokazatelně mu
patřilo, ale i přes její opakovanou výzvu se o ně nepřihlásil. „Nepřišel pro něj ani
po druhé výzvě, a tak jsem
dokument poslala na učiliště, které mu jej vystavilo,
k dalšímu opatření,“ říká.

Několik
praktických rad
Drahomíra Šmídová připomíná, že postup, jak se
při nalezení věci zachovat,
deﬁnuje zákon č. 89/2012
Sb občanského zákoníku.
„Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil,
pokud je to z dané věci
známo, nebo ji odevzdá
ve lhůtě do tří dnů na recepci Městského úřadu Sedlčany v administrativní budově

Mezi více než padesáti nalezenými předměty má v evidenci
na Městském úřadu v Sedlčanech Drahomíra Šmídová zanesený
také tento fotoaparát.

Sedlčany. Pokud nálezce
nechce uvádět své nacionále do záznamu o ztrátě
a nálezu, nemusí, ale tím
se zároveň vzdává práva
na odměnu z nálezného,
která činí deset procent
z hodnoty nalezené věci,“
dává několik praktických
rad. Dodává, že nálezné
se řídí také zmíněným zákonem a § 1051 až 1065.
„Pokud nelze určit hodnotu
nalezené věci a vypočítat
tak 10 procent nálezného,
tak po dohodě s nálezcem
a majitelem věci postačí
nálezci pozornost, jakou je
například čokoláda nebo
bonboniéra,“ doplňuje.

Co se děje
s předměty dál?
Sedlčanská úřednice
říká, co následuje po přijetí a zanesení do evidence
ztrát a nálezů: „Následně
tuto informaci zveřejníme –
vyvěsíme ji na úřední desce
Městského úřadu Sedlčany, instalované v prostoru

tele bývá někdy úspěšná,
jindy ne. „V tom případě
věc zůstává v evidenci tři
roky, poté se stává vlastnictvím města Sedlčany.
Většinou podléhá likvidaci,
prodeji... Ale konkrétní způsob záleží na dané věci a jejím charakteru k využití.“
Doporučuje obrátit se při
ztrátě věci na recepci MěÚ
Sedlčany, kde se eviduje
úplný a aktuální přehled
nahlášených ztracených
věcí a zároveň nalezených
věcí. Při troše štěstí se s ní
může majitel opět shledat.
Na otázku, jak to bývá s živými tvory, Drahomír Šmídová odpovídá: „Psy řeší
městská policie, po odchytu
jsou buď vráceni majiteli,
nebo převezeni do Domova
fauny v Hrachově. Ostatní
zvířátka neevidujeme, nepřijímáme.“

Psy odchytává
starosta
Po o h l é d l i j s m e s e
po okolních obcích regionu

a zajímali se o to, jaké tam
mají se ztrátami a nálezy
zkušenosti. Někde jsou
velmi skromné. Starostka
Vrchotových Janovic Marcela Čedíková si například
nedokázala vybavit žádnou
konkrétní zkušenost. Větší
zajímavost k tématu nenabídla tentokrát ani místostarostka Kosovy Hory Lenka
Havlíčková. „Pokud je nalezen občanský průkaz nebo
peněženka, kdy lze identiﬁkovat majitele, tak doklady
a předměty obratem vracíme,“ říká. Dodává, že horší
je to s klíči, k nimž se nikdo
nehlásí, ale pro případ
„kdyby přece“, tak je mají
déle, než ukládá legislativa,
v úschově.
Klíče také nejčastěji lidé
ztrácí a nalézají v Petrovicích. „Dáváme je do vývěsky na prodejně COOP.
Osobní zkušenost také
mám s volně pobíhajícími
psy, které odchytávám, dávám do psí klece u obce,
následně pejska vyfotím
a zanesu snímek na obecní Facebook. Do pár hodin
máme vždy majitele,“ pochvaluje účinnou metodu
Štěpánek.

Půlnoční odchyt
kozla se nedařil
Ztracené klíče nebo
brýle se také objevují na Obecním úřadu
v Nalžovicích. Starostka
obce Jana Pšeničková vypráví o nálezu, na který nikdy nezapomene. „Byl to
živý kozel. V únoru v roce
2017 se večer objevil na silnici mezi Chlumem a Kňovicemi. Marně jsem obvolávala hospodáře v okolí,
nikomu nechyběl. Policie
mě vyzývala, ať ho někam
‚ustájím‘, ale neměla jsem
kam, kozí chlívek doma ani
na úřadě nemáme. O půlnoci jsme se ještě s jedním
zastupitelem za asistence
policistů snažili kozla odchytit, ale marně. Poklusával si směrem k božím
mukám ke Kňovicům, ale
zase se vrátil do našeho
katastru, kde na mě ráno
čekal u hlavní silnice v pří-

kopu a přežvykoval suchou trávu. Až s pomocí
zaměstnanců obce a zemědělské společnosti a lákání
na tvrdý chléb jsme kozla
zavřeli do výběhu. Chodili
jsme ho krmit my z úřadu
i maminky s dětmi. Vyhlásila jsem nález, ale odezva
žádná. Zachránil mě veterinář, který mi pro kozla
domluvil azyl u jednoho
pána u Petrovic. Musím se
smát, kdykoliv si na anabázi s kozlem vzpomenu,“
poděluje se o historku.

Kryt na kočárek
nikdo nepostrádá
V průměru patnáct
předmětů ročně se ocitne na úřadě v Sedlci-Prčici. „Aktuálně jich
máme z loňského roku
deset,“ bilancuje Miroslava Jeřábková, starostka
města. „Zatím se o ně nikdo nepřihlásil. Jedná se
většinou o klíče, svazky
klíčů. V jednom z posledních prosincových týdnů
se na úřad dostaly také tři
mobily, jeden z nich už
má zpět majitel, dva zatím
nikdo nepostrádá. Nejedná se ale o technické novinky, takže je možné, že
se ani nikdo nepřihlásí.“
Doplňuje, že občas někdo
přinese na radnici nalezený doklad – občanský
průkaz, kartičku pojišťovny... „Samozřejmě jsme
pak schopni okamžitě
majitele dohledat a informovat ho,“ říká Jeřábková
s tím, že se v Sedlci-Prčici osvědčily také webové
stránky města, kde v sekci ztrát a nálezů odkazuje na přesné informace.
Doplňuje, že aktuálně
odevzdaným předmětem
je kryt proti dešti na kočárek. „Někomu asi při
procházce vypadl, zatím
ho nepotřeboval,“ uvažuje
Jeřábková. Pokud by jej
postrádal například nepozorný tatínek, tak pro něj
má starostka zprávu, že
nemusí kupovat náhradní
a ten původní si může vyzvednout na radnici.
Marie Břeňová

Autobus zůstal v příkopu
přes noc
POČEPICE Ve večerních hodinách

ve středu 13. ledna skončil autobus
částečně v příkopu mezi Veselíčkem a Skuhrovem. Událost byla
hasičům oznámena v 18:51 hodin
s tím, že neveze lidi.
„Na místo vyjely jednotky HZS
Sedlčany a z Příbrami vyprošťovací automobil. Hasiči povolali
správu a údržbu silnic, od které
potřebovali, aby místo prohrnula
a posypala. Nakonec bylo zjištěno, že silnice spadá pod technické
služby, takže byly zkontaktovány
a následně poslán na místo sypač se štěrkem,“ popsala událost
mluvčí HZS Středočeského kraje

Tereza Fliegerová. Jelikož nehrozilo žádné další nebezpečí – pádu,
souhlasil majitel autobusu s tím,
aby vůz označený trojúhelníkem
zůstal na místě do rána, kdy ho
přijede vytáhnout jejich vyprošťovací autobus. Po dobu zásahu držela zálohu ve své zbrojnici také
jednotka SDH Sedlčany.
„Zapadlý autobus mezi Veselíčkem a Skuhrovem jsme vyprostili
svépomocí. Ve voze nebyl žádný
cestující, protože šlo o služební jízdu. Nevznikla ani žádná škoda,“
potvrdil tiskový mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.
Olga Trachtová Hadáčková

„Jděte se bodnout“.
Doufejme, že bude čím
Dokončení ze strany 1

vlastním spuštěním nebylo nejspíš
ani řádně odzkoušeno. Dodatečně
vyšlo najevo, že i výrazně vázla
komunikace mezi odpovědnými IT
pracovníky a mobilními operátory
k zajištění dostatečné průchodnosti SMS zpráv k zasílání pro registraci potřebných PIN kódů, a to nemluvě o uživatelské nepřívětivosti
celé aplikace.
Ale co je v těchto dnech ještě
více znepokojujícím faktem, je blížící se možný nedostatek očkovacích vakcín. To nakonec i přiznává
ministr zdravotnictví MUDr. Jan
Blatný, a to na základě oznámení
ﬁrmy Pﬁzer o krácení dodávek vakcín do ČR do konce ledna odhadem
o 40 až 50 procent. Můžeme v tuto
chvíli jen spekulovat o tom, bylo-li
chybou spoléhat se na hromadné
objednávání vakcín prostřednictvím EU, čímž došlo k určitému
zpoždění, či měla ČR postupovat
v tomto směru separátně jako některé jiné státy a objednávky vakcín tak realizovat dříve.
Z toho všeho nemůže mít nikdo radost, snad jen s výjimkou
například jmenovce našeho sou
Pronajmu garsonku v bytě 2+1 v Sedlčanech. Tel.: 702 523 145.
5/21

Nabízíme k pronájmu byt 2+1 (57,8
m2), který je umístěn ve 2. NP v budově
č. p.14 v obci Radíč. K dispozici je od 1. 2.
2021. Tel.: 724 181 389.
6/21

Řádková
inzerce
15 Kč/řádek

časného ministra zdravotnictví
a zároveň autora několika velmi
kritických článků z posledních
dvou čísel Sedlčanského kraje,
podepisujícího se jako Richard
Blatný. Z jeho argumentací mohu
odvodit minimálně dva závěry.
Za prvé: veškeré očkování – a proti koronaviru zejména – považuje
za biologickou zbraň ohrožující
celou civilizaci. Za druhé: blíže nespeciﬁkované segmenty zdravotníků jsou podle jeho názoru jen
bezskrupulózní, cyničtí a hamižní
parazité, zbytečně vysávající státní rozpočet. No nic – uznávám, že
každý má nárok na vlastní názor.
Nicméně všem odmítačům očkování proti koronaviru bych osobně
doporučil, aby se alespoň na dva
týdny přihlásili jako dobrovolníci
do nemocnic na covidové jednotky. Tam by se určitě přesvědčili,
že toto onemocnění nemusí být
vždy až taková sranda.
Já naopak doporučím očkování
výrokem režiséra Zdeňka Svěráka:
„Jděte se bodnout“. A jen dodávám
– doufejme, že bude čím.
MUDr. Vladimír Zámostný,
praktický lékař

HLEDÁME
ZEDNÍKY
na HPP
Práce Sedlčany a okolí
Tel.: 604 425 693

HK-Dřestav s. r. o.
hledá

SKLADNÍKA
Náplň práce: vedení skladové evidence, vykládka/
příjem materiálu na sklad pomocí VZV, příprava materiálu
na jednotlivé zakázky, údržba a úklid skladu
Požadujeme: samostatnost, fyzickou zdatnost,
zodpovědnost, zkušenosti s VZV (není nutné, platný průkaz
VZV je možné si u nás dodělat)
Nabízíme: zázemí stabilní výrobní firmy, pracovní
poměr na HPP,
jednosměnný provoz 6–14 hod., stravování a občerstvení
na pracovišti

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

dále hledáme

STAVBYVEDOUCÍHO
Náplň práce: samostatné vedení stavby ve spolupráci
s projektovým manažerem a jednatelem, kontrola kvality
a rozsahu prováděných prací, dodržování montážních postupů,
vedení potřebné dokumentace (stavební deník, předávací
protokol), drobná administrativa
Požadujeme: praxi v oboru, SŠ technického směru,
uživatelskou znalost na PC, znalost technické dokumentace,
ochota učit se nové věci, řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič),
časovou flexibilitu, komunikativnost, rozhodnost, spolehlivost
Nabízíme: zázemí stabilní firmy, dobré pracovní a platové
podmínky, pozitivní pracovní prostředí, zajímavou a různorodou
práci, služební vůz, služební telefon, notebook

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu:
603 569 922 nebo 739 706 193,
případně posílejte životopisy na maily:
kubin@drestav.cz nebo dedova@drestav.cz
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Mezi prvními očkovanými byli v Sedlčanech
zdravotníci a zaměstnanci domova seniorů
Dokončení ze strany 1

Těšil se, že se s „děvčaty“
opět uvidí za tři týdny. Měl
tím na mysli Hanu Zamrazilovou a Ivanu Lachoutovou. Obě, stejně jako další
zaměstnanci
sedlčanské
nemocnice, již očkováním
prošly – jedna v pondělí 11.,
druhá ve středu 13. ledna.
Poznamenaly, že jim vloni
vadilo, že nemohly chodit

nici, která mu dala nabídku
na očkování zaměstnanců.
Zájemci prošli na ambulanci
vyšetřením, pokud neměli
žádné kontraindikace, tak
se dostávají k nám, vyplnit
musí dotazník o celém zdravotním stavu a následně je
očkujeme,“ uvedla Hana
Zamrazilová s tím, že zatím
na tuto činnost byly vymezeny v nemocnici čtyři.

a některý zdravotní personál byl na nemoc pozitivní
nebo byl v karanténě, měly
služby navíc. „V jarní době
jsme měly také pozastavenou dovolenou,“ zmínila se.

Výhodou je
očkování v místě
Každý, kdo byl naočkován, musel ve vedlejší ordinaci ještě zůstat alespoň

tu hlídaly i zdravotní sestra a zástupkyně vedoucí
Helena Žáková a zdravotní sestra Dagmar Guthová. „Jsme rády, že máme
jedno očkování za sebou,
navíc tak brzy a že nemusíme jezdit mimo Sedlčany
– například do nějakého
očkovacího centra v okresním městě,“ shodly se obě.
„Myslíme si, že je to především zásluhou lékaře
zdejší nemocnice Sergeje
Jurčenka, že sehnal vakcíny nejen pro zaměstnance
Mediterry, ale i pro Domov,“ dodala Žáková.

Ředitel by rád víc
plánoval...

Jiří Hlaváček dostal první dávku vakcíny proti koronaviru, další očkování ho čeká za tři týdny. Vpich
jehly díky profesionalitě Hanky Zamrazilové téměř necítil.

do divadla, a odpustit si
musely i dovolenou podle
svých představ. „Domov
seniorů kontaktoval nemoc-

„Jsme tak vyjmuty ze služeb
na oddělení,“ dodala. Potvrdila, že vloni, kdy to situace
s covidem-19 vyžadovala

dvacet minut pro případ,
že by látka vyvolala v těle
nějakou neočekávanou reakci. Minuty na hodinkách

Provozní ředitel sedlčanské nemocnice Václav
Nedvídek ke chvályhodné
aktivitě Mediterry uvedl:
„Zatím je to takové improvizované, a to z toho důvodu,
že pořád neznáme počet
vakcín, které dostaneme
na příští týden. Dostali jsme
v pondělí 11. ledna 132 dávek a ve čtvrtek 162 dávek,
a to budeme mít vyočkováno nejpozději v úterý 19.
ledna. Očkujeme dál. Obvoláváme místní praktické
lékaře, ambulantní lékaře
a domovy důchodců – DD
Sedlčany, Gerimed, Vojkov,
Svatý Jan, Nalžovický zámek a postupně pak i další
zájemce z prioritních sku-

pin. Posílají nám svoje seznamy zaměstnanců a pak
domlouváme konkrétní
termíny.“ Mrzí jej, že si ale
není možné zatím udělat
například týdenní plán,
protože neznají počet vakcín, které dostanou.

Dobrovolníci
budou později
vítáni
„Za touto akcí je skutečně mnoho administrativy,
od zpracování dotazníků
a informovaných souhlasů
po zadávání údajů očkovaných do systému UZISu
a nemocničního informačního systému. Přemýšleli
jsme nad zapojením externích dobrovolníků, ale bude
to složité, protože i my sami
někdy tápeme, protože vše
je nové. Nicméně myslím,
že v průběhu dalších dnů
se nám vše ujasní a pak budeme moci možná někoho
takzvaně z venku využít
a určitě nám to pomůže,“
vysvětlil spontánně ředitel Nedvídek. Tato pomoc
veřejnosti se může týkat
i přípravy na chod očkovacího místa pro veřejnost.
„To sice bude ve městě, ale
už ne v nemocnici a bude
potřeba řady dalších dobrovolníků pro administrativu
i jeho chod,“ avizoval ředitel nemocnice.
Marie Břeňová

Zájem o očkování v sociálních službách je v našem kraji větší než jinde
Radní kraje
vyhodnotili v pondělí 11.
ledna data, která sesbírali napříč sociálními službami. „Již teď je jisté, že
zájem o očkování se bude
postupně zvyšovat, protože i po uzávěrce sběru dat
se nám dohlašují zájemci,“
informoval radní pro oblast sociálních věcí Martin
Hrabánek.
Pokud se zaměříme
na celková čísla za Středočeský kraj, v okamžiku
výše zmíněné uzávěrky
má o očkování zájem 5 768
pracovníků v sociálních
službách, bez rozdílu zři-

SEDLČANY

zovatele. To je necelých 60
procent. „Podle informací,
které v tuto chvíli mám, je
zájem o očkování v jiných
krajích nižší, někde i jen
čtyřicet procent,“ upřesnil
Hrabánek. S očkováním
se již začalo, první proočkovaní zaměstnanci byli
v Mladé Boleslavi.
První vlna očkování
sedlčanských zaměstnanců sociálních služeb začala
ve čtvrtek ráno v nemocnici. Celkem by mělo být
v Sedlčanech proočkováno 247 zájemců, z toho 132
jich je v domovech pro
seniory nebo domovech

se zvláštním režimem, 85
v domovech pro osoby se
zdravotním postižením, 6
v pečovatelských službách
a 24 ve zbylých sociálních
službách.
„S nemocnicí Mediterra
jsme domluvili očkování
prvních třiceti zaměstnanců našeho Domova. Začátek byl stanoven na čtvrtek
14. ledna od osmi hodin.
Pro urychlení jsme provedli testování zaměstnanců
v našem zařízení. Hromadně jsme se poté přesunuli
do objektu nemocnice, kde
již měli vše nachystáno.
Díky vzorné organizaci

byla vakcinace ukončena
před desátou hodinou,“ popsala první očkovací den
ředitelka Domova Sedlčany Jaroslava Kocíková.
Očkování podle ní proběhlo v příjemné, dokonce
veselé atmosféře. „Díky
šikovnosti zdravotnického
personálu byla aplikace
bezbolestná a zatím jsme
všichni bez komplikací,“
dodala.
Konkrétně v tomto domově pro seniory bude
podle jejích informací naočkováno minimálně 126
zaměstnanců z celkového
počtu 177. Někteří se ještě

rozhodují, část se nemůže
nechat očkovat ze zdravotních důvodů. „Předběžně
domluveni s vedením nemocnice Mediterra jsme
i na vakcinaci klientů. Mobilní tým nemocnice bude
očkovat klienty přímo v Domově. Celkem bude očkováno dvě stě padesát klientů
z aktuálního počtu 268.
Věříme, že očkování přispěje k uvolnění celé situace
a brzkému návratu k běžnému životu nejen u nás v Domově Sedlčany,“ uzavřela
Jaroslava Kocíková.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Ani únava z distanční výuky nezastavila umělce v jejich práci
SEDLČANY Třetí vlna dis-

tančního vzdělávání je
v ZUŠ Sedlčany i jejích
pobočkách ve znamení
lepšího zvládání techniky,
ale také únavy, a to jak ze
strany žáků a rodičů, tak
také učitelů. „Nevědomost,
kdy se vše vrátí do normálu, je demotivační. Stále
posouváme termíny, rušíme
a překládáme domluvené
akce, semináře, exkurze,“
posteskla si ředitelka školy
Vladimíra Křenková.
Ohledně očkování zde
panují velmi rozporuplné

názory. Někteří učitelé zájem mají, jde zejména o ty
zdravotně ohrožené a starší. „Mladí kolegové a některé skupiny učitelů by se rádi
rozhodli podle vlastního
názoru, ne hned a ukvapeně. Očkování je řešením pro
seniory a ohrožené skupiny.
Na druhé straně ohledně
očkování mnoho informací
nemáme a vakcína vznikla
ve velmi krátké době. Následky očkování nikdo zatím nezná,“ zamýšlí se.
Výpisy vysvědčení žáci
obdrží hned, jak se ote-

vřou školy. Rodiče žáků
ale dostanou mailem slovní hodnocení k výkonům
a práci žáka v distanční
výuce. „Tímto děkujeme
všem rodičům za spolupráci a podporu při vzdělávání
svých ratolestí. Je to asi ta
nejsmysluplnější investice,“
podotýká ředitelka školy
Vladimíra Křenková.
Žáci i pedagogové školy
stále spolupracují s Domovem Sedlčany. „Chystáme
zde venkovní masopustní
vstup. Plánujeme také online koncerty nahrávané

v Kulturním domě Josefa
Suka a v prezenční výuce
pak rodinný koncert, kde
vystoupí spolu s žáky i rodinní příslušníci. Výtvarný
obor pracuje na projektu
Kamil Lhoták a Proměny.
Na léto pak chystáme výtvarné soustředění s vídeňskými výtvarníky a našimi
žáky. Doufáme, že bude
i výstava a hlavně ateliérová práce. Na jaro pak
připravujeme projektové
dny, například experimentální výpal, spaní v zahradě s dílnami a tradiční ce-

loškolní slavnost s názvem
Brány. Uvidíme, co nám
druhé pololetí přinese,“
nastiňuje ředitelka plány
do budoucna.
A přidává i vzpomínku
na doby nedávno minulé:
„V prosinci jsme z osvíceného balkónu ZUŠ rozezvučeli zahradu vánočními tóny,
které nám připomněly, jak
důležité je vnímat umění
živě. Potěšili jsme pár kolemjdoucích, rodiče a posluchače z přilehlých oken.“
Olga Trachtová
Hadáčková

Pavel Křížek vzkazuje: Ochrana fauny v Hrachově
to nevzdává, táhnem káru dál a přežijeme
Dokončení ze strany 1

Vloni to neplatilo. Tyto zdroje příjmů velmi ovlivnila
pandemie a vyhlášená vládní opatření, kdy se prohlídky a osvětové akce téměř
zastavily. Ředitel Ochrany
fauny Pavel Křížek nás při
návštěvě v Hrachově přesto
ujistil: „V letošním roce můžeme fungovat dál!“ Vysvětlil, že již v dubnu hodnotil
situaci jako zoufalou a v listopadu se rozhodl jednat.
Předpokládal, že peněz bude
nejen v roce 2020, ale i v tom
následujícím od státu, měst
a obcí kvůli úsporným opatřením v rozpočtech méně,
což ovlivnilo a letos opět
ovlivní i výši příspěvků pro
Hrachov. „Oslovil jsem prostřednictvím mailu, kde jsem
popsal situaci, obyčejné lidi
a odezva byla nečekaná,“
uvedl. Podrobnější informace popsal v rozhovoru.
Jak se vám podařilo
provoz udržet?
Když jsem viděl, že
do areálu nesmějí děti ani
dospělí návštěvníci a ani
nikdo ze státní správy nám
nedokázal říci, zda dostaneme peníze za údržbu rezervace, kde jsme provedli
práce za 350 tisíc, musel
jsem začít razantně šetřit.
Bohužel to odnesli lidé, kteří
si to nezasloužili: 9,5 pracovního úvazku jsme museli
snížit na 4,5 úvazku, což je
kritická hranice. Musel jsem
také zrušit stravenky a dal-

ší beneﬁty. Když se zlomil
rok, dostali jsme smlouvy
na údržbu rezervací, ale

Pavla Křížka povzbudila
nečekaná reakce lidí, kteří se
rozhodli podpořit existenci
stanice v Hrachově v době,
kdy to skutečně potřebovala.
„Vážím si každé částky, kterou
nám zaslali na účet nebo
předali osobně. Vzkazovali,
že nás nenechají padnout,
a řada z nich nás potěšila tím,
že s námi mají dobrou osobní
zkušenost,“ řekl s těžko skrývaným dojetím v hlase.

problém byl v tom, že úbytkem zaměstnanců mohli
tyto práce dělat už jen dva
lidé. Musel jsem být 24 hodin na telefonu a jezdit pro
zvířata od Veselí nad Lužnicí až po Dobříš. Byla to hrozná doba...
Zmínil jste se o reakci
obyčejných lidí. Jak velká
je jejich pomoc?
Obrovská. A z větší části
díky jejich pochopení můžeme fungovat dál. Za krátkou
dobu nám zaslali 1,7 milionu
korun, což nám pokryje roční náklady přibližně z jedné

třetiny. Byli úžasní, úplně
mě tím dostali a je jedno,
zda poslali stovku, pět set
nebo tisíc korun. Dojemné pro mě byly okamžiky,
když nějaké děcko poslalo
svoje šedesátikorunové kapesné nebo když se ozvala
paní, které je 94 let. Přijela
sem osobně a když jsem jí
chtěl pomoci do schodů, tak
mi řekla: „Pavlíku, dokud
můžu, tak půjdu sama...“
Dosavadní příspěvky
jednotlivých dárců vám
pokryjí jen část roku.
Kde seženete další peníze? Rýsují se další zdroje příjmů?
Oslovil jsem obce a už
začínají reagovat. Vážím si
i tisícových nebo několikatisícových příspěvků, věřím,
že naši žádost podpoří také
například město Sedlčany –
vloni jsme dostali na účet 68
tisíc korun, roky předtím to
bylo 80 tisíc, ale pokrácení
v této době chápu. Jak se
k nám zachová stát, který se
víc a víc žene do dluhů, to
zatím nikdo neví. Obávám
se, že ta horší doba nejen
pro naši neziskovku teprve
přijde. Každému smrtelníkovi musí být jasné, že když
se nevybere na daních, není
z čeho rozdávat. Znáte to
přísloví Kde nic není, ani
smrt nebere...
Hovoříte o téměř tisícovce zachráněných živočichů, který z výjezdů byl
pro vás zvlášť překvapivý?

Oslovila nás paní, která
po příjezdu na chalupu zjistila, že má v plátěné tašce,
kterou na půdě pověsila
na trám, na dvě stě netopýrů
hvízdavých. Prostě se tam
zabydleli. Ona se jich hodně bála. Tak jsme si pro tašku dojeli, netopýři se u nás
etablovali, vylítali postupně ven. Protože tam byla
i mláďata, tak samice lovily
a vracely se zase k nim zpět.
Když mladí dospěli, kolonie
se odstěhovala.
I když letošní oslavy
Nového roku byly umírněnější než v jiných letech,
jaký máte na takzvanou
zábavnou pyrotechniku osobní názor. Jak
na hluk, ohňostroj a petardy zvířata, která máte
v péči, reagují?
Já bych tento druh zábavy určitě zrušil! Je sice pro
řadu lidí asi hezké „hrát si
na třetí světovou“, ale živým
tvorům v přírodě i v našem
areálu to rozhodně škodí.
Myslím si, že to ani nepatří
k českým tradicím. Oč je šetrnější a hezčí sejít se u nějaké kapličky, zapálit svíčku, zazpívat si... V médiích
se například letos objevila
zpráva, jak stovky špačků
po půlnočním ohňostroji padali mrtví k zemi. Co k tomu
dodat...
Jaké plány máte pro letošní rok?
Plánovat je v této době
těžké. Fungujeme a vyjíždí-

me pro handicapované živočichy dál, staráme se o ně,
ale sem nesmíme zatím nikoho pouštět. Mám takovou
vizi – chci se víc zaměřit
na učení v přírodě. Ve Voticích máme dvouhektarový
sad, v němž jsou ovocné
stromy, úly pro děti z včelařského kroužku, vyhloubené
jsou zde tůně. Do zámku,
muzea, budov v hrachovském areálu vstup vládní
nařízení zakazují, ale venku v sadu by tyto restrikce
neplatily. Učitelé by od nás
dostali například metodické
listy s nabídkou pozorovat
čolky nebo žáby v tůni, mapovat, jací ptáci žijí v dutinách starých ovocných stromů, všímat si, jakou funkci
má pro včely, motýly a další
hmyz květnatá louka… Takovou učebnu v přírodě
považuji za velmi inspirující
a užitečnou. Zvlášť když si
představím, kolik hodin při
současné distanční výuce
děti prosedí u monitorů počítačů.
Co byste ještě rád doplnil?
Ve stávajícím personálním obsazení nelze vše
zvládnout. Proto sháníme
na Sedlčansku člověka, který by byl univerzální, nebál
se práce, když by měl v přírodě odchytnout například
labuť, tak aby se k tomu stavěl tak, jako když na dvorku
chytá husu (úsměv).
Marie Břeňová
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Jediné, co snad ještě Vltavanu chybí, je napuštěný bazének
SEDLČANY „Vltavan je víceméně hotov,“ zrekapituloval stručně současnou
etapu přestavby bývalého hotelu Vltavan Ondřej
Pína, jednatel společnosti
Gefira stavby. „Jediné, co
ještě chybí, je napuštěný
ochlazovací
bazének,“
glosoval situaci, kdy je
termín otevření multifunkčního zařízení především závislý na uvolnění vládních restrikcí.
„Napustit bazén potom
nebude žádný problém.“
dodal. „Posilovna je také
připravená na návštěvníky, je plně vybavená,
funkční, a to platí i o wellness. Ale nařízení vlády,
jak víme, provoz zatím neumožňuje,“ zalitoval Pína.
Připomněl, že Vltavan má
být využíván především
ke sportovním a relaxačním účelům.
Nový Vltavan se může
pyšnit nejen wellness
a fitness centrem, ale také
multifunkčními
cvičebními sály, aerobní zónou
s posilovacími stroji, prostorem pro oblíbené kru-

hové tréninky, soláriem,
nebo ve sklepních prostorách takzvanou hard posilovnou, kde nejlehčí závaží začíná na pětadvaceti
kilech. Multifunkční sály
mohou po snadné úpravě
sloužit i k přednáškové
činnosti. Na „probuzení“
čekají také ordinace lékaře a stomatologa, kanceláře... Některé prostory
jsou ještě nabízeny ke komerčnímu využití.
Ondřej Pína uvedl, že
proces kolaudace dosud
není uzavřen, v současné
době se k objektu vyjadřují orgány státní správy
a z jejich vyjádření vyplyne závěr, co bude třeba případně doplnit nebo
doladit. „Předpokládám,
že koncem ledna by rekonstrukci Vltavanu mohla završit kolaudace,“ dodal Pína.
K dotazu o otevření
o rd i n a c í p o z n a m e n a l ,
že tuto záležitost nemá
v gesci Gefira stavby jako
dodavatel, ale investor
Vltava Invest. „Jednání
s případnými nájemci se

ale průběžně konají,“ podotkl.
Pína nás provedl objek-

nyní procházím, vidím,
jaký obrovský kus práce
jsme udělali. Z ruiny, kte-

Ondřej Pína se zastavil u takzvané inkrustace od Bohumíra Matala,
dílo bylo zrestaurované a stalo se tak pýchou objektu a určitě
pozornosti návštěvníků neunikne.

tem přibližně před rokem,
kdy byl plný řemeslníků,
prachu, nejr ůznějšího
st avebního materiálu.
V porovnání se současným stavem je to obrovská změna. Nezastírá, že
také on je s výsledkem
spokojen. „Vltavan byl
postaven v 60. letech minulého století. Když tudy

rá byla prolezlá všelijakou
havětí a byla historicky
v dezolátním stavu, jsme
udělali jedno z nejlepších
multifunkčních zařízení –
na Příbramsku zcela určitě. Podobný objekt je možná v Benešově,“ připustil.
„Po stránce architektury
je současný Vltavan perfektně navržený, sladěné

jsou barvy, tvary, materiály. Musím připomenout
i umění, tím mám na mysli
obraz od současného českého umělce Patrika Habla, který má blízko k expresivní abstrakci a který
má za sebou řadu i zahraničních výstav – například ve Švýcarsku, v Číně
nebo ve Francii. Naší pýchou je v blízkosti vchodu
do budovy zrestaurované
dílo, takzvaná inkrustace
od Bohumíra Matala, další
uznávané umělecké osobnosti, tentokrát z poválečného období.“
Na otázku, zda se nepočítá před zprovozněním
s jakýmsi Dnem otevřených dveří pro veřejnost,
Ondřej Pína zareagoval:
„Investor s tímto způsobem propagace nepočítá.
Myslím si, že vše rozjedeme naráz při otevření a lidem, kteří budou některou
z nabídnutých služeb využívat, budeme naslouchat,
abychom věděli, co je potřeba ještě případně doladit,“ předeslal.
Marie Břeňová

Studentská firma Hraboš STORE aneb Prodej
obnošeného oblečení
SEDLČANY Jsme studentky 3. ročníku obchodní
akademie a se spolužáky
jsme v rámci předmětu
studentská ﬁrma založili
společnost Hraboš STORE. Činnost studentských
společností probíhá pod
záštitou organizace JA
Czech. Předmětem našeho podnikání je prodej
použitého oblečení. To
jsme částečně nakoupili
nebo získali od některých
studentek naší školy či
učitelek. Domníváme se,
že je škoda vyhodit věci,
které se nehodí, protože
mohou dál sloužit někomu jinému. Prodávat jsme
začali nejprve na našem
e-shopu. Vše jsme museli
zařídit v rámci distanční
výuky. Při tom jsme se naučili mnoho nového.
Díky rotační výuce před
Vánocemi jsme si nakonec
mohli vyzkoušet i prodej
ve škole. V učebně jsme si

připravili obchod, v něm
jsme vystavili zboží, ocenili
ho a těšili se na zákazníky.
V jejich roli k nám během
dne chodily jednotlivé třídy. Každou jsme přivítali,
seznámili je s naší ﬁrmou
a vysvětlili ceny zboží.
Oblečení se zeleným štítkem stálo první den 20 Kč
a druhý den jsme ceny
zvýšili na 30 Kč. Oblečení se žlutým štítkem stálo
50 Kč a poslední s oranžovým štítkem 100 Kč.
Poté jsme studentům
nechali prostor pro výběr
zboží. Mohli nakupovat,
zkoušet si oblečení, pokládat různé dotazy... Někteří našli vhodné oblečení
a koupili ho. Aby se cítili
opravdu jako v obchodě,
v pozadí hrála příjemná
hudba.
Po určité době jsme
hudbu ztlumili a zeptali se
návštěvníků na jejich pocity, zajímal nás jejich názor

na tento typ ﬁrmy a obchodu. Měli jsme mnoho
kladných ohlasů, obzvlášť
naše ceny se líbily a vlastně celý nápad. Někteří se
dále ptali. Zajímala je naše
ﬁrma a došlo i na pár rad,
co a jak zlepšit. Například,
že bychom měli více rozjet
náš Instagram, dát o sobě
více vědět a rozšířit nabídku o pánský sortiment.
V průběhu akce jsme
rozdávali navštívenky
s naším logem a kontakty
na webové stránky, Facebook a Instagram, které
jsme předem připravili.
Na závěr se zákazníci
mohli znovu porozhlédnout po obchodě a případně si ještě něco koupit. Se
zvoněním spokojeně odcházeli.
Velmi oceňujeme, že
jsme tuto akci mohli uskutečnit. Přinesla nám řadu
cenných zkušeností při
přípravě, ale také při ko-

munikaci se zákazníky. Navíc jsme získali mnoho nápadů pro příště. Hlavně ale
doufáme, že se brzy vrátíme do školy a budeme
moct aktivně pokračovat

v rozvoji naší studentské
ﬁrmy a obchodovat opět
nejen přes e-shop.
Terezie Votavová
a Adéla Bezkočková,
3.OA
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První doložené utkání ve fotbale v Sedlci-Prčici se hrálo
v roce 1924 na náměstí na kočičích hlavách, hráči Petrovic
absolvovali první mistrovský zápas v období 2. světové války
SEDLEC-PRČICE/PETROVICE

S výjimkou první a druhé
ligy byly brzy po zahájení
sezóny z důvodu koronaviru pozastaveny všechny fotbalové soutěže a již
se nezdá, že by měly být
alespoň ve zkrácené verzi
dohrány. Fotbal je na tom
podobně jako lední hokej,
hraje se výhradně v nejvyšších patrech, takže
na oba nejpopulárnější
sporty v regionálním balení si v nejbližší době zřejmě fanoušci nezajdou. Proto jsme oslovili zástupce
fotbalových klubů v regionu a formou ankety jsme
se zeptali na jejich historii
i současnost.
1. Jak dlouhá je historie
vašeho klubu? V kterém
roce byl založen a jaké
měl výsledky?
2. Kolik má klub týmů
a v jakých soutěžích působí?
3. Slyšel jsem, že váš
klub měl i tým žen. Jak
dlouho byl činný a zaznamenal také nějaké
úspěchy? (Otázka pouze
pro SK Petrovice)
4. Kterou sezónu byste
označil za vaši dosud
nejúspěšnější?
5. Koho byste označil
za současného nejlepšího fotbalistu Sedlce-Prčice?
6. Ve které z vyšších soutěží nastoupil odchovanec vašeho klubu?
7. Scházíte se i při jiných příležitostech než
při zápasech, trénincích
a na brigádách?

Předseda
fotbalového
klubu TJ Sokol
Sedlec-Prčice
Michal Davídek
1. Historie našeho klubu
sahá až do předminulého
století. Tělovýchovná jednota Sokol byla založena
roku 1890, odkdy se jako
člen obce sokolské účastnil sokolských sletů, aktivně se účastnil veřejných
činností, organizoval spor-

tovní život v obci a členové
se zasadili o stavbu sokolovny. V roce 2020 jsme tak
mohli oslavit už 130. výročí
založení klubu slavností
s celodenním programem
a utkáním proti fotbalovým
internacionálům ze Sigi
Teamu. Fotbalový oddíl
byl poté založen roku 1927.
Ještě předtím se sehrálo
několik utkání, z nichž první doložené v roce 1924
na sedleckém náměstí, kde
se hrálo na kočičích hlavách. V počátcích se hrálo
proti družstvům ze sousedních měst a obcí. Náš

dosáhl sedlecko-prčický fotbal v letech 1986-89 a 199396, kdy úspěšně působil
v nejvyšší krajské soutěži
– krajském přeboru.
5. Těžko vybírat jednotlivce, momentálně je
největší silou A mužstva
týmová hra. Hodnotí se
to také těžko v současné
době, kdy jsme za celý
rok odehráli doslova pár
utkání.
6. V minulosti ve druhé
lize v Benešově působili
Míťa Pištěk s Miroslavem
Kardou a Milanem Sedláčkem. Náš současný hráč

za víkend navštíví více než
3 000 lidí.

Sekretář
fotbalového
klubu SK
Petrovice Vít
Zrůbek
1. Historie klubu sahá
do podzimu roku 1942,
kdy, jak praví kronika, se
zdejší mládenci několikrát
sešli na „Trávníkách“, přinesli s sebou míč a již jej
proháněli. První přátelský
zápas s Krásnou Horou
vyhráli 3:2. Na jaře v roce

Fotbalisté Sokola Sedlec-Prčice (v tmavém) v souboji s bývalým reprezentantem Karlem Poborským ze Sigi týmu

klub se utkával například
s Táborem, Milevskem i se
sedlčanskými fotbalisty.
Organizovaných soutěží
v okrese Benešov se začal fotbalový oddíl účastnit od roku 1948. Do roku
1978 náš klub hrál pouze
v okresních soutěžích, ale
právě v sezóně 1978-79
došlo k prvnímu postupu
do krajských soutěží, kterých se s různě dlouhými
přestávkami účastníme doposud.
2. Momentálně máme
čtyři mládežnická družstva hrající okresní soutěže. Dorostenecké mužstvo
hraje krajskou I. A třídu,
B mužstvo, které hraje
na Příbramsku III. třídu,
a A mužstvo hraje I. A třídu Středočeského kraje.
Aktivní je také mužstvo fotbalových internacionálů.
4. Nejlepších výsledků

A mužstva Ondra Rataj
nastupoval v Benešově
v ČFL. Miroslav Jelen pak
v Sezimově Ústí hrál ČFL
také. Mnoho hráčů od nás
se objevilo v divizních soutěžích nebo v krajských
přeborech. V mládežnických kategoriích u nás působil současný hráč Sparty
Matěj Polidar. Můžeme
se také pochlubit ligovou
hráčkou Sparty a reprezentantkou Janou Sedláčkovou, která momentálně
hraje fotbal v Německu.
7. Za poslední rok příliš
příležitostí se scházet nebylo, přesto jsou členové
klubu aktivní ve veřejném
životě, jsou městskými zastupiteli. Pořádáme nábory fotbalistů, vloni oslavy
130. výročí založení klubu
a organizujeme večerní
i denní programy v rámci
Prčického posvícení, které

1943 byly učiněny první
kroky na vybudování hřiště a přijetí Sportovního klubu Petrovice do Středočeské župy. První mistrovský
zápas byl sehrán 24. října
1943 v Ratibořských Horách. V 50. letech byl klub
přejmenován na TJ Sokol
Petrovice. Pod tímto názvem hrál nejnižší okresní
soutěž až do roku 1986, kdy
se mužstvu konečně podařilo postoupit do okresního přeboru. V roce 1995 SK
Petrovice postoupily historicky poprvé do I. B třídy. V následujících letech
A tým Petrovic hrál střídavě I. A a I. B třídu.
2. Petrovice mají aktuálně A tým v I. B třídě, B
tým ve III. třídě, dorost je
sdružen s týmem dorostu
TJ Krasná Hora a žákovské mužstvo hraje okresní
přebor. Největší petrovic-

ké naděje, tedy přípravky,
hrají ve své kategorii také
okresní přebor.
3. Tým SK Petrovice
ženy byl činný v letech
2012 - 2017. Ženy hrály neoﬁciální soutěž Holčiny
Cup, založenou v roce
2012. Největším úspěchem
bylo celkové druhé místo v ročníku 2015/2016
v konkurenci deseti týmů.
Přes zimu se tým účastnil
halových turnajů, v nichž
pravidelně dosahoval dobrých výsledků. Hlavním
důvodem rozpadu týmu
bylo těhotenství velkého
počtu hráček (Úsměv).
4. Neoznačil bych pouze
jednu sezónu, ale dvě, a to
byly ty, v kterých jsme postoupili do I. A třídy, neboť
to je soutěž, která je podle
mého názoru aktuálním
stropem, kterého může
v Petrovicích fotbal dosáhnout, protože se snaží hrát
v maximální míře s vlastními odchovanci.
5. Petrovický tým si
vždy zakládal na týmovosti a tento charakter si
udržuje po dlouhá léta.
Nicméně pokud by se měl
nějaký hráč zmínit, tak je
to Štěpán Štemberk, jeden z klíčových hráčů jak
díky fotbalovým, tak i morálním kvalitám. Důkazem
je několikanásobné vítězství klubové ankety Fotbalista roku.
6. Nejúspěšnější odchovanci Petrovic hráli nejvyšší soutěže na úrovni divizí.
7. Určitě. Fotbal nekončí
na zápase či na tréninku,
ale důležitý je také společně strávený čas mimo
trávník. Jako nejzásadnější aktivitu můžeme zmínit
již tradiční koncert skupiny Tři sestry, který se
pořádá každoročně na tréninkovém hřišti SK Petrovice. V letošním roce,
pokud to epidemiologická
situace dovolí, se uskuteční koncert opět, a to 19.
června. Srdečně na tuto
akci čtenáře Sedlčanského
kraje zveme.
David Myslikovjan

DAKAR
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Druhá polovina závodu přinesla
senzační hattrick
SEDLČANY/SAÚDSKÁ ARÁBIE Naše druhé setká-

ní s Martinem Macíkem
a jeho týmem Big Shock!
Racing končilo polovinou
maratonské etapy. Mechanici a další členové týmu
již byli v bivaku v Neomu,
posádka Karla se na ně těšila v pondělí po 1 400 km
bez asistence.
Jezdci ze Sedlčan v polovině maratonu zjistili,
že mají víc práce, než původně očekávali. „Zaměřili
jsme se na spojovací tyč řízení, která v předchozí etapě dělala neplechu. Rozebírali jsme a znovu skládali
jednotlivé části, abychom
se přesvědčili, v jakém jsou
stavu, ladili jsme i celou
geometrii nastavení přední
nápravy, opravovali utržený šroub na zadním diferenciálu, který způsoboval
lehký únik oleje, měnili
pneumatiky,“
popisoval
palubní mechanik David
Švanda. Už v bivaku se objevilo podezření, že v ideální kondici nejsou brzdy.
Ale možnosti oprav byly
v maratonské etapě omezené. Do osmé etapy tedy
posádka vyjížděla mírně
napnutá. Hned v úvodu se
ukázalo, že při brzdění kamion odskakuje do strany.
A to zdaleka nebylo vše,
objevily se i další trable.

V osmé etapě
Karel odskakoval
doprava
„Měli jsme dneska několik leteckých výletů, jeden
hodně zlý. Snažili jsme
se být co nejrychleji v cíli,
letěli jsme, co to šlo. Kontrolní bod jsme hledali asi
patnáct minut. Opět jsme
na duně udělali spojovačku
a dojeli jsme asi posledních
čtyřicet kilometrů s kolama
do véčka. Dobrá zpráva
ale je, že jsme už na prvním přejezdu zjistili, kde je
problém s Karlem,“ hlásil
v cíli druhé části maratonské prověrky Martin Macík
s tím, že pravé přední kolo
brzdilo více než levé. V cíli

v Neomu, vzdáleném 334
spojovacích a 375 závodních kilometrů, tedy měli
mechanici dost práce,
aby připravili Karla nejen
na další etapu, ale také
na celý zbytek závodu.
Nakonec se hochům
ve žlutém kamionu podařilo urvat osmé etapové
místo a páté v průběžném
pořadí. „Ztráta není velká,
což je super po tom všem.
Takže zítra zase mákneme. Karel už bude znova
v topu a zase pojedeme, jak
chceme a umíme,“ zakončil
vyprávění navigátor František Tomášek.

je trochu rozebrané, musíme ho dát přes noc zase dohromady a zítra znova! Ale
za mě to dneska byla super
etapa a bavila mě od začátku až do konce,“ dodává
mechanik David Švanda.
A recept na etapové vítězství? „Ego ve zdravém
formátu je na Dakaru důležité. Bez něj se nemůžeš
postavit na start. Musíš
si od začátku věřit, že to
zvládneš. Já si musím být

žel ve vedení od startu až
do cíle. I když ani druhé
etapové vítězství v řadě
nepohnulo s pořadím celkovým, mohli na sebe být
Martin, Tomáš, David, ale
i všichni další z týmu hrdi.
Sám pilot označil etapu
za ﬁčák od začátku do konce. Satisfakcí byli i novináři, kteří čekali na přemožitele ruských týmů v cíli.
Závodníci týmu Big Shock!
Racing ale museli měnit

První etapové
vítězství kariéry
V deváté etapě čekala závodníky neomská
okružní jízda na pobřeží
Rudého moře v délce 465
závodních kilometrů plných zrádných jemných
písků. Sedlčanská posádka si s nimi ale poradila
bravurně a v cíli mohla
slavit své historicky první
etapové vítězství. I když se
na celkovém pátém místě
nic nezměnilo, důvod k radosti měli i fanoušci, kteří
tým sledují a podporují
na dálku.
„Bylo to dlouhý, rozbitý
a od začátku celý v prachu. Naštěstí nás všichni,
co byli před námi, pustili.
Posledních padesát kilometrů jsme jeli, co jsme uměli, a bylo fajn ukázat, že tu
rychlost máme. Věděli jsme,
že budeme v první trojce,
takže to první místo zahřálo u srdíčka, ale jedeme dál.
Zatím jsme celkově pátí,
nesmíme polevit!“ hodnotil
v cíli Macík junior. Pořadím
stoupal Karel hned od počátku a na 8. kontrolním
bodu mu již patřila vedoucí pozice. „Navigace nám
tam dneska skvěle padala.
I když etapa byla hodně tvrdá a rychlá. No, nevím, jestli
bych to chtěl zažívat každý
den,“ připojil se se svým
úhlem pohledu navigátor
František Tomášek. „Auto

spoustu let. On už podle
mého hlasu, podle poklepávání mé nohy pozná, co se
mi honí v hlavě. A dokážeme si tak v kabině vzájemně pomoci. Jedeme letos
s Matesem i Davidem stoprocentní koncentraci, ale
je super, že se i v těch vyšponovaných situacích dokážeme zasmát a pobavit,“
sdělil s tím, že organizátoři
letos nastražili několik navigačních špeků, proto občas bloudí všichni, včetně
Rusů. Za úspěchem ale nestojí jen umění mužů v kabině, nýbrž i celého týmu
mechaniků, který poslední dvě noci téměř nespal,
končil svou práci až ráno.
Etapy druhé části letošního Dakaru byly tak drsné,
že kamion Karel potřeboval důkladný servis, aby se
na něj mohla posádka zase
spolehnout.

Etapu s číslem 11
zkrátilo počasí
Všichni z týmu jsou s výsledkem spokojeni.

jistý v řízení. František v navigaci. Když se na trati cokoliv stane, David musí mít
koule říci, jak to vyřešíme.
Ale současně vám ego nikdy nesmí přerůst přes hlavu. Když si začneš myslet,
že jsi mistr světa amoleta,
je zle. Bude tě to omezovat.
Přeceníš se a někam to pošleš nebo nezvládneš situaci, když se zrovna nedaří.
Na Dakaru musíš umět pracovat s tím, co právě máš,“
zamýšlel se Martin Macík
v okamžiku, kdy ho čekaly
ještě tři další etapy.

Cena za další
etapové
vítězství? Čelní
sklo!
Hned další etapa se
342 závodními kilometry
na cestě do Aluly slibovala navigátorský oříšek.
Fanoušci se těšili a čekali,
zda budou opět soupeři
moci obdivovat Karlovo
dobře stavěné pozadí.
A podařilo se! Karel se dr-

pneumatiku a do cíle dojeli v lyžařských brýlích
bez čelního skla, takže procházka růžovou zahradou
to rozhodně nebyla. Svou
rychlost i arabský písek
pocítili na vlastní kůži.
„Posledních sto kilometrů jsme jeli bez okna.
Treﬁli jsme větev, prasklo
nám přední sklo, ale zdálo
se, že vydrží. Až najednou
ruplo komplet a vyvalilo
se na nás. Kluci ho museli
vykopat za jízdy. Nasadili jsme lyžařské brýle. Já
je pak zase musel sundat,
protože mě pod nimi tlačily
moje původní dioptrické.
Máme krásně opískované zuby. A druhé vítězství
v kariéře za sebou. A před
sebou poslední dvě etapy.
Držte nám palce,“ vzkazoval v cíli Martin Macík fanouškům.
Významný faktor úspěchu popsal navigátor:
„Říkáme tomu občanská
odvaha. Pomáhá nám, že
se s Martinem tak dobře
známe, kamarádíme spolu

Předposlední rychlostní
zkouška byla z původních
511 zkrácena na 464 kilometrů, protože část území byla zaplavena. Macík
a spol. se těšili na kameny,
skály a v posledních více
než sto kilometrech i obtížné duny. Žlutý kamion
v první třetině rychlostní
zkoušky opět udával tempo. To ale nikdo netušil, co
přijde. Jedním z Karlových
problémů byla pneumatika. V tom okamžiku se
před něj dostali soupeři.
Na celkové šesté etapové
místo měla ale vliv další
vlna událostí. Přesto se
v cíli posádka žlutého Iveca mohla radovat, když poskočila na průběžné čtvrté
místo.
„Tenhle Dakar se zapíše do historie těch nejtěžších Dakarů, co jsem kdy
jel. Bylo to fakt drsný. Ze
začátku jsme letěli v pohodě a až do neutralizace
jsme byli první. Jenže pak
jsme zjistili, že nám kámen v řečišti odstřelil čidlo
na diferáku a tím čidlem

www.sedlcansky-kraj.cz

se bohužel ustřelil i šroub s olejem. Na neutralizaci jsme naštěstí mohli mít asistenci, tak jsme
to opravili,“ začal své tradiční vyprávění z cíle
Macík. Utrhli i hadici na brzdách, takže Karel
prakticky vůbec nebrzdil. „Jak jsme ty duny
pálili bez brzd, praskla spojovačka. Máme kola
do véčka. Pak jeden z šutrů utrhl čidlo na převodovce, a ta se hodila do nouzového režimu. Tím
pádem jsme posledních 40 km dojížděli na trojku. A to nevydržel řemen,“ přidává pilot výčet
dalších infarktových okamžiků. Karel doletěl
do cíle maximální rychlostí 70 km a jeho posádka se tentokrát opravdu modlila, aby to zvládl.
Mechanici se těšili na poslední probdělou noc
letošního Dakaru.
„Užitečné je, že startuješ po dvou minutách,
ale stejně jsou před tebou auta a motorky, které práší a které musíš předjíždět. Zároveň před
sebou nemáš stopy, takže je potřeba víc navigovat,“ říká František Tomášek. Mechanik David
Švanda má z celé posádky asi největší spánkový deﬁcit a navíc prst otlačený z neustálého dofukování pneumatik: „Dávám Martinovi do gum
vyšší tlaky, abychom neudělali pneumatiku. Pak
je jízda samozřejmě o něco tvrdší, ale my to
zvládneme, Karel většinou taky a nemusí se zbytečně zastavovat.“ Trať si ale všichni pochvalují:
„Je extrémně náročná, tvrdá, občas rychlá, občas
technická. V každé etapě se vystřídá několik povrchů, kterým musíš přizpůsobit styl jízdy. Děláš
to nejlepší, co umíš, a prostě letíš dál, jak to jde,“
hodnotil Macík před závěrečnou jízdou.

Poslední etapa přinesla
hattrick
V poslední dvanácté etapě letošního Dakaru
dosáhl Martin Macík se svým týmem na senzaci, když nechali opět celý zbytek startovního
pole za sebou. Celkově tak potvrdili čtvrté místo, čímž Macík junior vyrovnal nejlepší výkon
svého otce z Dakaru 2010 v Jižní Americe. Během poslední etapy a cesty zpátky do Džiddy
čekal na všechny závod v délce 200 km po pobřeží Rudého moře. Karel po další celonoční
práci mechaniků prosvištěl pouští raketovou
rychlostí, i když šlo o další těžkou etapu a posádka to ráno byla poprvé za celý závod unavená. Jak by ne – měli za sebou dva náročné týdny. Celkově byl letošní saudskoarabský Dakar
úplně jiné kafe než ten loňský. I když to v celkovém zúčtování na bednu nestačilo, v týmu panovala spokojenost, když se vydával na cestu
na pódium.
„I poslední etapa byla těžká, závodit se muselo až do poslední chvíle. Nebylo to zadarmo.
Ale je to tam. Tři etapy jsme vyhráli, jsme čtvrtí
celkově! Dokázali jsme, že rychlost máme. To je
důležité. A příští rok tu budeme znova. Pro mě
to bude desátý Dakar. A budeme chtít znova
bojovat mezi nejlepšími. Moc děkujeme za neuvěřitelnou podporu všem. Dlužíme díky našim
rodinám, že to s námi zvládají, našim ženám
a děckám. A fanouškům i partnerům. A všem,
kteří jste nám drželi palce, protože bez vás bychom tady nebyli. A navíc jsme dotáhli mého
otce. Už máme všichni čtvrté místo z Dakaru,“
smál se v cíli Martin Macík.
Letošní Dakar byl velice tvrdý, ale právě jeho
náročnost pomohla týmu Big Shock! Racing
zabodovat. Posádka byla s dlouhými, tvrdými

DAKAR
a navigačně složitými etapami naprosto spokojená. „Za mě byl letošní Dakar skvělý. Pořadatel se každý den snažil udělat trať zajímavou.
V navigaci byly vychytávky, kterými jsme se i my
občas nechali zmást. Ale přesně to se mi líbí. Je
super, když trať staví někdo, kdo má se závodem
zkušenost a záměrně připraví orientační záludnosti,“ pochvaloval si František Tomášek. Současně letos museli závodníci zdolávat spoustu
nebezpečných dun a úseky, které byly brutálně
rozbité. A ty se povedlo zdolat zejména díky zocelenému Karlovi, kamionu, který byl sestrojen
v sedlčanských týmových dílnách.
Mechanici na stroji důkladně pracovali
každou z posledních nocí. „Za ta dlouhá léta,
která běháme kolem Dakaru, jsme strašně rádi,
že jsme letošního dobrodružství mohli být součástí. Tři etapová vítězství a čtvrté celkové s tak
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minimálním odstupem na bednu je pro soukromý tým heroický výsledek. Hlavním strůjcem
úspěchu je Kocour, tedy Martin Macík starší,
hlavní konstruktér a jeho léta a léta vývoje, entuziasmu a neutuchající energie. Kluci v kabině
se skvěle doplňují. Klobouk dolů před Matesem,
co dokáže za volantem, s tím se musíte narodit. František je pan navigátor a týmový tmelič.
David Švanda je machr, který za velmi krátkou
dobu dokázal pobrat znalosti z konstrukce aut
a současně vydržet tu šílenou jízdu v kabině.
A my jsme stabilní konzistentní parta týmově
smýšlejících lidí, známe se, víme, co od sebe
čekat. To všechno hraje roli. Ty všechny drobné
věci zapadly do sebe. A přišel výsledek,“ uzavírá letošní dakarskou kapitolu manažer týmu
Big Shock! Racing Martin Pabiška.
Olga Trachtová Hadáčková
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SLOUPEK

POZNÁMKA

Registrace,
rezervace 80+

Jak jsem vybíral lékaře

Pátek, 15. 1., časové znamení 8.00 SEČ, start. Čtyři
sta čtyřicet tisíc seniorů 80+ uvádí u PC své čilé
prsty do pohybu. A píšou: https//mzcr.cz, aby byli
mezi prvními v cíli závodu o první místa registračního systému pro očkování proti covidu. Vzniká, jak
je v ČR zvykem, fronta jako vždy, když je oznámeno, kdy kde bude něco k mání, co není ve volném
prodeji. Ale vážně. Jistě to nebyli všichni 80+, minule jsem uvažoval, jak se ta naše ohrožená skupina
rozdělí ve vztahu k vakcinaci proti nemoci covid-19.
Tak pro zajímavost jsem s nějakým opožděním začal tuto grandiózní operaci zkoušet, s tušením jak
to dopadne. Začátek: Ověření telefonního čísla. Nic.
Měl přijít esemeskou PIN 1. Došlo mi, že systém musel zkolabovat.
Jakmile přišel PIN a byl zadán, pokračovalo vyplňování a ukládání požadovaných údajů – číslo
pojištěnce (tedy rodné číslo bez lomítka), jméno,
příjmení, ulice, číslo domu, obec, směrovací číslo,
země, volba očkovacího místa. Hezké bylo, když se
z nabídnutých míst, nemocnic, ke zvolené nemocnici Příbram objevila i nemocnice Sedlčany. Také
tam bylo čestné prohlášení, že moje údaje jsou
pravdivé. A pak pochopitelně sdělení, že je kapacita již vyčerpána, a na mobil přišel PIN číslo 2, který
umožňuje rovnou návrat k pokusu o rezervaci místa a času. Což mám tedy v dalších dnech zkoušet
několik dní, pokud si občas vzpomenu a nesmažu
PIN 2, nebo nezapomenu, kde jej mám. Musím si to
poznamenat a někam uložit.
Tedy samotný systém není nic komplikovaného, něco mezi nákupem a vstupem do bankovního
účtu. Určitě to není na státní cenu, kterou prý navrhne autorům pan premiér. Autoři to ušili horkou
jehlou a asi se s nikým neradili, jak to udělat pro
staré lidi, kteří mají internet a píší si mejlíky, čtou
zprávy, prohlížejí přílohy…
Především je nesmysl ten centrální systém. Přemýšlel jsem, jak to mohlo vypadat. Pro nás je autoritou s důvěrou praktický lékař. Snad by stačilo mu
zavolat, jestli si vůbec očkování budu přát. Počítám,
že každý z praktických lékařů má karet s 80+ tak kolem 50 z 1 000. Sám nejlépe ví, koho by měl očkovat
z nějakých důvodů co nejdříve. A kdyby jich za den
stihl naočkovat jen pět, byl by za dva týdny hotov.
Jen by potřeboval mít na týden 25 dávek od pondělka v lednici. A samozřejmě mít dohodnuto, kdy se
to komu hodí. Kdyby něco, má na každého telefonní číslo a uměl by to urovnat. Asi již při zavolání bychom oznámili, že můžeme kdykoliv. A někdy poté
bych dostal SMS třeba: Přijď na covid 4. 2. v 15 h.
Proč se mám o tom dohadovat s primitivním systémem v centru? Asi měl vzniknout dojem, že jediný
kdo to zvládá, je ten nahoře – a pojďte si vděčně
do fronty. Je to další důkaz nekompetentnosti. Ministr zdravotnictví, inteligentní člověk, to snad odsouhlasil leda se skřípěním zubů. Až to odborníci
zesměšní, bude vinen on.
Vladimír Roškot

Kdy to přijdete udělat? Až
budu mít cestu kolem. Anebo si zavolejte. Kolik to bude
stát? Já to nejdřív udělám,
a pak vám to nějak spočítám.
A aspoň přibližná cena? Vůbec netuším. Jak mám dětem
objednat obědy? Zavolejte
si. Nebo se stavte. Až budete mít cestu kolem. Když tu
nebudu, všechny novinky
najdete vylepené na dveřích.
Tohle není můj svět.
V mém světě jsou všechny
potřebné informace snadno
k dohledání na internetu.
I já poskytuji informace elektronicky, je-li třeba. V mém
světě existují pevné termíny,
ceny a jasné dohody. A hlavně, v mém světě nikdo nikam
netelefonuje, pokud nejde
o předem domluvený hovor
anebo něco urgentního.
Vybíral jsem praktického
lékaře. První kritérium, jestli má aktualizované webové
stránky. Nemám čas ani chuť

obcházet nástěnky. V druhém kole rozhodlo, kdo jako
kontakt uvádí i svůj mobilní
telefon, a ne pouze pevnou
linku do ordinace.
Registrační formulář bych
si představoval on-line, ale
budiž, posílám dotaz na postup e-mailem. Zvlášť lékařům nerad volám. Vždy si
představuji, že zrovna někoho vyšetřují a já jim tam
vyzváním s něčím, co mohlo
počkat v e-mailové schránce.
Odpověď e-mailem přichází obratem – zavolejte sestřičce. Aha, mírné zklamání. Jsou ordinační hodiny,
tak volám. Volám nevhod,
jak jinak. Zavolejte si zítra
před dvanáctou. Volám další
den před dvanáctou. Teď ne,
zavolejte si za pět minut. Napotřetí to vyjde, jako v pohádce. Diktuji do telefonu
těch pár údajů, které jsem
mohl klidně poslat e-mailem. Bylo by to i bez rizika

chyby z přeslechnutí. Adresa, kde máte zdravotní dokumentaci? Tak to z hlavy nevím. Ptám se, jestli to mohu
zjistit a poslat e-mailem. No,
spíš zavolejte. Aha, tak raději rychle googluji, když už
jsem na drátě. Výborně, to
je všechno. V únoru si zavolejte, jestli už nám ta dokumentace přišla.
V mém světě bych dostal
po přijetí dokumentace elektronickou notiﬁkaci s odkazem na on-line rezervační
systém, kde bych se sám
zapsal na vstupní prohlídku
do volného časového slotu.
Ale stačila by prostá informační SMSka nebo e-mail.
No nic, tak zavolám. Abych
se dozvěděl, že zatím nic, ať
to zkusím za týden. Po několika marných telefonátech
a ztraceném času na obou
stranách to nakonec většinou vyjde…
Bohumil Vohanka

GLOSA

Zdá se to jen mně,
nebo i vám?
Za války byly zavřeny (v uvozovkách) „jen“ vysoké školy.
Je ve školách opravdu hustěji než v supermarketech, kam
dodává podstatnou část zboží i premiér? Dělal na to někdo studii, jak moc se virus
přenáší ve školách?
Podobné úvahy se v podstatě nikde jinde nedočtete
než zde. Pro zajímavost: toto
periodikum si u nás v obci
předplácejí 3 lidé. Slovy: tři
lidé! Zatímco v marketech se

válí haldy tzv. zdarma periodik, které patří premiérovi.
(Stejně jako většina tiskovin
v této republice.) Spolužák,
který pracoval v oblastní redakci premiérových novin,
už tam nepracuje. Informoval
pravdivě o demonstracích.
Kladu si v této souvislosti
otázku, jak moc jsou volby
za těchto okolností svobodné. A i kdyby snad zvítězil
jiný subjekt než premiérovo hnutí, je zde připraven

Znáte člověka, jehož příběh je
zajímavý? Inspirujte nás!
Můžete nás kontaktovat e-mailem:
tisk@sedlcansky-kraj.cz nebo zavolat
na telefonní číslo: 774 414 225
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prezident, který sestavením
vlády pověří, koho on uzná
za vhodné. A tak se mi vybavuje ona pověstná rádobyčeská věta: Pametajte si,
neodstúpím, nikdy!
Je to ještě demokracie?
Z dějin mi to připomíná spíš
absolutismus.
Kdybych náhodou zemřela, vězte, že na sebevraždu
nepomýšlím. Vraždy novinářů se vyšetří asi tak často
jako únik jedů v Bečvě.
Moje známá si dovolila
ventilovat své názory, a dostalo se jí i překvapivé – patrně nechtěně legrační – odpovědi ve formě esemesky:
„Nechte babise bit.“ Čeština
je kouzelný jazyk…
Hanka Synková

