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Půda obecního
úřadu vydala při jeho
rekonstrukci poklady
DRÁŽKOV Čelní stranu
budovy obecního úřadu
řemeslníci sice ještě natírali, všechny ostatní práce na rekonstrukci bývalé židovny, ve které sídlí
Obecní úřad Svatý Jan, už
ale byly kompletně hotové.

A tak mě přivítal starosta
Václav Hrubý ve skoro novém sídle svého úřadu.
„Tady máme nově vybudovanou pobočku pošty
Partner,“ ukazuje mi dveře
vpravo hned za hlavními.
V provozu je od počátku

Cena 19 Kč

Tel.: 604 761 657
www.sekacky-traktory.com

Svoboda a Strýček obnoví
cestu ke kapli sv. Marka
DUBLOVICE Žádost o obnovu obecní cesty z Dublovic
ke kapli sv. Marka předložili
zastupitelům obce Dublovi-

lečností. Jedná se o úsek
dlouhý asi 50 metrů. Svoboda se Strýčkem se tak obrátili na zastupitele Dublovic,

prosince, od poloviny prosince přibyla i Balíkovna.
Tehdy se ale museli zákazníci spokojit s ne zcela
ideálními podmínkami,
protože rekonstrukce objektu ještě zdaleka nebyla
Pokračování na straně 7

obnovení rozoraného úseku bude kaple po této cestě přístupná
Spor
Na Červený Hrádek „připlují“ Poz Dublovic.
Foto: Hana Pechačová
s Lesy ČR
i letos úhoři, půjde o největší ce Jaroslav Svoboda s Du- aby získali souhlas a mohli
o pozemky
šanem Strýčkem. Cesta leží rozoraný kus cesty na vlastzásilky za posledních pět let
ve dvou katastrech – Dublo- ní náklady obnovit. Po dispod
ČERVENÝ HRÁDEK FrantiNezkomplikovala vaše vice a Sedlčany. V jedné kusi šest z osmi zastupitelů
přivaděčem
šek Budka se také letos plány s úhoři opatření části však došlo k jejímu žadatele podpořilo a dva se
-mbpřičiní o návrat úhořů proti koronaviru a uza- zaorání zemědělskou spo- zdrželi hlasování.
vody se
říčních do českých vod. vření hranic? „Připlují“
*.+2+5-;%'46E\

táhne léta
Ani v lockdownu sportovci
První živou zásilku z Fran- i letos?

le vyjádření sedlčanského
starosty Miroslava Hölzela
táhnou dohady s Lesy České republiky. Spor se týká
výstavby přivaděče pitné
Pokračování na straně 9

cie očekává na svých
sádkách na Červeném
Hrádku již dnes a další má
domluvenou s tradičním
dodavatelem z Holandska
na červen. Víc nám sdělil
v rozhovoru.
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Ano, připlují. První etapa úhořů dorazí na sádky na Červeném Hrádku
ve středu 7. dubna přibližně v šest hodin ráno – tentokrát z Francie. V letošním

nepřestávají trénovat, ale
bez kolektivu je pro ně
občas těžké najít motivaci

Veronika Še- a trenérka klubu Aerobik
ráková
(22),
závodnice
studio
XQNGLVG\FCTOC
 
 Dvojka Sedlčany
se připojuje na platformu
6./$'927,&('235$91»8/
Google Meet a vítá na online tréninku své svěřenkyně. „Dneska si trochu
zvýšíme tepovou frekvenci, abychom připomněly
našemu srdíčku, jak bude
muset makat, až bude naším úkolem odjet celou sestavu,“ vysvětluje s úsměvem do kamery a začíná
s předcvičováním. Online
tréninky vede společně
s trenérkou Kristýnou
Faktorovou. Pořádají je
dvakrát týdně a trvají
vždy 70 minut.
Trenérky se snaží lekce
přizpůsobovat domácímu
prostředí – omezenému
prostoru i třeba tomu, aby
děti byly co nejméně hlučné. „Online tréninky se
snažíme oživovat různými
SEDLČANY

Pokračování na straně 5

Pokračování na straně 10
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Doktorka Burianová přerušuje Bezdomovci by měli
kam složit hlavu
činnost, přechod k jiným
lékařům bude problém
S turistickou
ubytovnou u fotbalového
hřiště Tatranu je počítáno
v případě nutnosti jako
azylem pro bezdomovce.
„Od loňského roku je na seznamu hygieny nahlášená
s tím, že kdyby se u těchto
lidí onemocnění koronavirem prokázalo, tak by zde
našli azyl a byli by tam
v izolaci. A pokud by zde
v té době byli ubytováni
dělníci, tak by se přesunu-

SEDLČANY

SEDLČANY Zázrak po vy-

málně snažit sehnat lékaře.

psání druhého výběrového
řízení na obsazení ordinace
praktické lékařky v Sedlčanech se nekonal. Kraj zájemce, který by pokračoval
v zavedené praxi v ulici 28.
října, nenalezl.

Praktici mají
nadstav

Vzkaz lékařky
pacientům
Doktorka Olga Burianová proto oﬁciálně oznámila, že se s ohledem na svůj
zdravotní stav a po několika
jednáních na odboru zdravotnictví KÚ Středočeského
kraje i VZP od 30. dubna letošního roku rozhodla požádat kraj o přechodné přerušení činnosti (pozn. red.: také
druhé kolo výběrového řízení vyhlášené krajem končí
30. dubna). Svým pacientům
současně doporučuje, jak by
měli dále postupovat: „Obraťte se na místní nebo okolní
praktické lékaře se žádostí
o přeregistrování. Nový lékař
mě požádá o vydání a zaslání
vaší zdravotnické dokumentace písemně na moje jméno
a adresu: Potoční 927, Sedlčany. V případě problémů při
přechodu k jinému lékaři se
obraťte na oddělení zdravotních služeb vaší zdravotní pojišťovny.“ Současně Olga Burianová ujišťuje, že přerušení
činnosti ordinace vnímá jako
přechodné a bude se maxi-

Komentář k současné
situaci nám poskytl Vladimír Zámostný, jeden ze
sedlčanských praktických
lékařů. Jeho vyjádření zveřejňujeme v nezkrácené formě: „Začnu trochu zeširoka
a formálně: místní a časovou
dostupnost hrazených zdravotnických služeb zajišťují
pro občany podle zákona č.
48/1997 Sb. zdravotní pojišťovny, odpovědnost za zajištění dostupnosti zdravotní
péče nese ze zákona stát
a krajské samosprávy. Tolik
ve stručnosti litera zákona,
která však při řešení našeho
problému příliš nepomůže.
Ministerstvo zdravotnictví
také nemá účinné nástroje,
jak mladé lékaře do regionů
směrovat. Bývalé takzvané
umístěnky lékařů na venkov
již dávno a naštěstí neexistují. Některá města se pokoušejí nalákat nového lékaře
nabídkou bydlení, či příspěvkem na vybavení ordinace
– více možností obecní samospráva nemá. V obecné
rovině je situace kolem ordinace MUDr. Burianové nepříjemná pro všechny zúčastněné strany – pro pacienty,
pochopitelně pro samotnou
paní doktorku a její rodinu,

a svým způsobem i pro nás
zdravotníky, respektive pro
ostatní sedlčanské praktické
lékaře. Bohužel celý problém
se vleče více než rok, a nějaké smysluplné řešení je stále
v nedohlednu. Pro nedostatek informací já osobně nedokážu nějak blíže komentovat, natož hodnotit, kdo
a jakým způsobem v celé
kauze ﬁguroval a jaká řešení byla v dané chvíli ve hře.
Navíc mi to ani nepřísluší.
Skutečností ale je, že prakticky neuplyne týden, abychom
nebyli dotazováni pacienty
doktorky Burianové o možnosti přeregistrace do naší ordinace. V neurgentních situacích žádáme pacienty ještě
o trpělivost s argumentem, že
v současné době je vypsáno
druhé výběrové řízení a že je
tedy, byť malá, naděje, že se
najde nový provozovatel ordinace doktorky Burianové. Ovšem v určitých situacích, kdy
nějaké delší vyčkávání není
z různých důvodů možné, pacienty registrujeme. Ale pokud vím, všichni sedlčanští
praktici mají nadstav pacientů
ve svých kartotékách, a proto
nějaké masívní nabírání nových pacientů je i z tohoto
pohledu dost problematické. Stávající stav je skutečně
dlouhodobě neudržitelný
a chápu, že pro pacienty je
frustrující.“
-mb-

Očkování a kultura si nebudou
překážet
SEDLČANY Pokud to zdra-

votní situace ve státě dovolí, počítá vedení města
a sedlčanského kulturního domu s pořady v divadelním sále s tím, že by
tím nebyl narušen provoz
očkovacího centra ve společenském sále.
„Očkovací centrum končí s vakcinací kolem třetí
nebo čtvrté hodiny odpolední, tak by nebyl problém
některé současné zábrany
upravit, aby nepřekážely
u vstupu do sálu,“ potvrdil
starosta Sedlčan Miroslav

Hölzel s tím, že teoreticky
i tuto variantu s Martinem
Severou, ředitelem kulturního domu probírali. „Záleží na okolnostech,“ dodal.
Ředitel Severa stále hledá pro původně plánované programy po dohodě
s umělci nové termíny.
Například galakoncert sólistky Národního divadla
Andrey Kalivodové přesunul z října minulého roku
na letošní duben s tím, že
doufá v jeho uskutečnění
před publikem 22. září.
Podobné je to s dalšími

kulturními akcemi. Nový
termín se zpěvačkou Radůzou je domluven na 23.
listopad – tedy s více než
ročním zpožděním. Sedlčanští divadelní ochotníci se museli smířit s tím,
že místo listopadových
termínů v roce 2020 teď
mají rezervován divadelní
sál pro komedii Mravnost
nade vše na letošní listopad. „Tentokrát to už klapne,“ doufá ředitel Severa,
stejně jako předseda divadelního spolku Jaroslav
Repetný.
-mb-

li do ubytovny Taverny,“
sdělil sedlčanský starosta
Miroslav Hölzel. Uvedl ale,
že jde zatím o teoretickou
možnost a nebylo nutné
k podobnému opatření
sáhnout. Pokud by však
někdo z bezdomovců zdravotní příznaky na sobě pozoroval, neměl by situaci
podceňovat a zdravotníkům svůj stav nahlásit, aby
covid–19 ve svém okolí nešířil.
-mb-

Jednání vyústila
k podpisu smlouvy
KOSOVA HORA K podpisu

smlouvy týkající se pozemků pod bývalou skládkou (dnes překladiště odpadu) v Kosově Hoře má
dojít s jejich majitelkou
Hanou Vodňanskou v nejbližších dnech.
„Chceme uskutečnit výkup pozemku za 524 tisíc
korun, zastupitelstvem již

tento záměr prošel. Jedná
se o plochu u vjezdu do areálu, bez kterého to však
nelze provozovat, protože
technika by se do překládací stanice nedostala. Jednání vedeme prostřednictvím
právního zástupce paní
Vodňanské,“ sdělil sedlčanský starosta Miroslav
Hölzel.
-mb-

Město ozdobila
více než desítka
velikonočních stromů
SEDLČANY Soutěž vyhláše-

ná sedlčanskými knihovnicemi, která vyzývala
veřejnost k nazdobení
a v druhé části k hledání
velikonočně zkrášlených
stromků a keřů, nezůstala
bez odezvy. Do úterý 30.
března jich tak „vykvetla“
na dobře viditelných mís-

tech Sedlčan víc než desítka. Toto je jeden z nich.
Rodiny nebo jednotlivci se
mohli do 5. dubna zapojit
také do hledání stromů.
Zdobitelé i hledači získají
od knihovnic ceny. Kteří to
budou? Výsledky soutěže
zveřejníme v příštím čísle.
Marie Břeňová
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Samotěžba pomůže
vyčistit obecní lesy
V zastupitelstvu se rozvinula diskuse
kolem samotěžby palivového dřeva v obecních lesích. Tento způsob navrhl
Josef Hájek a odůvodnil
ho tím, že lesy jsou hodně
proschlé a obecní zaměstnanci nestíhají sušiny vytěžit. Upozornil, že pod hrozbou sankcí může být obci
nařízena urychlená těžba.
„Bylo by ale dobré stanovit pravidla,“ doporučoval s tím, aby žadatel dostal přidělenou konkrétní
část lesa a zavázal se, že
ji po těžbě uklidí a větve
navrší na hromadu. To by
následně pověřený člověk
zkontroloval. Navrhl také,
aby tato možnost byla časově omezená na jeden rok
a aby za kubík palivového

DUBLOVICE

dřeva zájemce zaplatil víceméně symbolickou částku
padesát korun. Petr Čedík
zastával názor, aby těžba
byla umožněna zdarma. To
Josef Hájek nepovažoval
za dobrý nápad. Těžba by
se podle jeho názoru stala
nekontrolovatelnou. Zastupitelé argumenty o nutné
kontrole a evidenci uznali
a Hájkův návrh podpořili.
Usnesli se, že tento způsob,
jak vyčistit les od sušin, platí jeden rok s tím, že žadatel
o samotěžbu zaplatí za kubík palivového dřeva třicet
korun za předpokladu, že
vytěženou část obecního
lesa předá ke kontrole. Zájemcům poskytnou kontakt
na Josefa Hájka, který jim
sdělí potřebné informace.
Marie Břeňová
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My dobrovolní hasiči
(si) pomáháme, říká
senátor Štěpánek
Senátoři dostali 200 tisíc respirátorů
vyrobených na lince, kte-

PETROVICE

respirátorů FFP2. Na všech
linkách je k výrobě využíváno českých materiálů.

spirátor ve spěchu snadno zapomenou. Takto je budou mít
k dispozici ve výjezdových

Kde končí
použitý materiál
SEDLČANY S fungováním

testovacího a očkovacího centra v sedlčanském
kulturním domě logicky
souvisí nárůst použitého
zdravotnického materiálu.
Na otázku, jak nápor odpadu technické služby zvládají, odpověděl sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel
stručně a jasně: „To je zajištěno přes Mediterru Sedlčany, která centrum provozuje

a má likvidaci biologického
odpadu nasmlouvanou. Pokud jde o použité roušky
a respirátory, tak je v pořádku, když se vloží do igelitového obalu a dají do popelnic na smíšený odpad.“
Dodal, že především by
uživatelé neměli ochrany
dýchacích cest odhazovat
na ulici nebo do záhonů
veřejné zeleně, což se, bohužel, také stává.
-mb-

O úpravnu vody
není zájem
KO S OVA H O R A O d b o r

majetku Městského úřadu Sedlčany zveřejnil
z pověření zastupitelstva
města záměr týkající se
prodeje bývalé úpravny
vody v Kosově Hoře, která po dostavbě přivaděče
pitné vody z Želivky byla
odstavena. Zájemci měli
možnost se hlásit do konce
března a obálky s nabídkovou cenou, za kterou by
byly ochotni objekt koupit,
se měly otvírat 6. dubna.
Do redakční uzávěrky se

však žádný potencionální
kupec neobjevil.
„Nejnižší cena byla stanovena na základě odhadu
na 2,74 milionu korun. Šanci vidím ve snížení prodejní
ceny, pokud to však zastupitelstvo schválí,“ uvedl
sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. „Místo, kde se
nachází úpravna, je na docela dobrém místě. Kdyby
se toho chopil developer,
umím si představit, že by
tu mohla vzniknout krásná
bytovka,“ podotkl.
-mb-

Senátor Petr Štěpánek předával o Velikonocích hasičům respirátory osobně.

rou Česko dostalo darem
z Tchaj-wanu. Předcházela
tomu návštěva předsedy
Senátu Miloše Vystrčila
ve výrobní hale v pražských Kunraticích, kde
jsou čtyři darované linky
umístěné. Protože se tento
dar uskutečnil na základě
úspěšné senátní návštěvy Tchaj-wanu v minulém
roce, část produkce ze
všech linek putuje zdarma
potřebným po celé České
republice.
Každá z pěti darovaných
linek vyprodukuje měsíčně přibližně milion kusů

Na každého senátora vyšlo
2 352 ks respirátorů k volnému použití. „Rozhodl jsem
se, že svůj příděl rozdám
v mém senátním obvodu
jednotkám
dobrovolných
hasičů kategorie JPO III
a JPO II, tedy těch, kteří často vyjíždí k mimořádným
událostem. Jedná se celkem
o čtyřicet tři jednotek, které
jsem objel o Velikonocích
a respirátory jim předal,“
říká senátor Petr Štěpánek.
„Je nutné si uvědomit,
že dobrovolní hasiči vyjíždí
od rozdělané práce, nebo třeba v noci z domova a na re-

vozech a bude zajištěna jejich
ochrana před nákazou covidem. Mohou je také poskytnout postiženým osobám,“
vysvětluje, proč jakožto
dlouholetý dobrovolný hasič neváhal ani vteřinu, kam
jeho část dodávky poputuje.
Podle jeho vyjádření
je domluveno, že takovýto příděl budou senátoři dostávat každý měsíc
po dobu šesti měsíců. „Příští dávku rozdám pracovníkům v sociálních službách,“
dodává Štěpánek.
Olga Trachtová
Hadáčková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
ÚKLID Mezi Borem a Úklidem došlo 30. března k dopravní nehodě. Šestatřicetiletá řidička se snažila
strhnutím řízení v zatáčce
vyhnout protijedoucímu
autobusu, který se nedržel
při pravém okraji komunikace. Přitom sjela mimo

vozovku, kde spodní částí
vozidla najela na patník.
Vzniklá škoda byla stanovena na dva tisíce korun.
SVATÝ JAN Škoda ve výši
30 tisíc korun vznikla při nehodě, která se stala 31. března v ranních hodinách v katastru obce. Do jízdní dráhy

osobnímu automobilu jedoucímu na Bražnou vběhla srnčí zvěř. Usmrcené zvíře bylo následně předáno
mysliveckému sdružení.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Radní vyslovili muzeu, kulturnímu
domu a knihovně pochvalu
SEDLČANY Ředitelé měst-

ských kulturních organizací
informovali členy městské
rady o činnosti za uplynulý rok. „Rada jim vyslovila
poděkování, jak se snaží
i v těchto nelehkých dobách
fungovat a pracovat,“ uvedl
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel. Poznamenal, že ředitelé by měli názor radních
tlumočit všem pracovníkům
těchto zařízení. „Kulturák
bude mít letos v historii nejvyšší návštěvnost,“ odlehčil
téma tím, že v tomto objektu
funguje očkovací centrum
a testování na covid–19...

Totální odstavení
kultury
Martin Severa, ředitel
Kulturního domu Josefa
Suka, uplynulý rok vystihl
vyjádřením: „Rok 2020 byl
pro KDJS jako pro ostatní
organizace zcela jiný a jeho
průběh nikdo neočekával.
Lze jej ve zkratce charakterizovat několika slovy:
Velké plány, velice slibný
začátek roku, náhlý zákaz
činnosti kvůli covid–19, očekávání zlepšení, letní mírné
uvolnění a na počátku zimy
obnovený nouzový stav s totálním odstavením kultury
až do konce roku.“ Severa
mimo jiné radní informoval o tom, jak se opatření
negativně promítla do ekonomiky: „Velkým zásahem
do rozpočtu bylo nejen rušení kulturních představení, ale
například i velice výrazné
krácení tržeb z dlouhodobých i krátkodobých pronájmů prostor.“ Současně
ředitel vypočítával, jak byla
nucená odstávka využita
k údržbě, obnově některého
vybavení, k úklidu kulturního domu, ale i hvězdárny,
která pod jeho správu patří.

Opravu elektroinstalace
na hvězdárně i řadu dalších
činností zvládli zaměstnanci kulturního domu vlastními silami. „Museli jsme řešit
i dvě havárie – prorezavělé
vodovodní potrubí u divadelního sálu a zatékání střechou
do hereckých šaten,“ sděloval dále v bilanci Severa.
Zklamáním bylo, že ﬁnanční
prostředky nezbyly na instalování nové vzduchotechniky a výměnu stropních podhledů ve společenském sále.
Ředitel kulturního domu
sdělil, že porovnávat rok
2020 s těmi předešlými je
velmi obtížné. Seznam akcí,
které se podařilo uskutečnit,
je mnohem kratší než těch,
které byly zrušeny nebo
přeloženy na letošní rok
a nad nimiž stejně zatím visí
otazník... Covid zasáhl také
do pořádání kurzů tance
a společenské výchovy. „Poprvé v historii nebyly vloni
dokončeny a je naplánováno
jejich kompletní opakování
na letošní rok,“ avizoval.
Hospodářským výsledkem je ztráta převyšující 22
tisíc korun a ta bude podle
Severy uhrazena z rezervního fondu organizace.

Hledání pravého
slova
„Rok 2020 byl... Hledám
to pravé slovo a nabízí se jich
několik. Nakonec, po chvilce
váhání, vybírám slovo těžký.
Těžký osobně. Těžký profesně. V obou případech jsme
se potýkali se situací, kterou
si nikdo z nás nedokázal
představit, že někdy zažije.
Postihlo nás onemocnění
covid–19. V osobní rovině
nás všechny – kromě jedné kolegyně – onemocnění
potkalo. V říjnu 2020 nám
nákaza uzavřela knihovnu.

Dne 8. dubna již uplyne dlouhých
dvacet let, co nás navždy opustila
milovaná maminka a babička paní

Marie Sůsová
z Dublovic.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Nemoc však nepostihla pouze nás, ale dotkla se i našich
rodin, přátel, známých. V rovině profesní jsme se nejvíce
vyrovnávali s faktem, že se
čtenáři do knihovny ‚báli‘ přijít. Na jaře se o onemocnění
příliš nevědělo a lidé se báli
přenosu z věcí, tedy i z knih.
Později se k tomu přidal
strach ze setkávání. Během
roku nás potkalo několik
situací, které jsme museli
řešit – karanténa knih, bezkontaktní půjčování a vrace-

Ředitelka předložila radním celou řadu statistických
údajů. Například uvedla, že
v oddělení pro dospělé je
registrováno 1 266 čtenářů,
kteří si vloni půjčili 55 548
knih a periodik a na dětském
oddělení je zapsáno 646 uživatelů, kteří si v roce 2020
přinesli domů 15 224 knih
a časopisů. „Služby ovlivnil
koronavir – o prodloužení
výpůjček například požádalo
neuvěřitelných 43,77 procent
čtenářů,“ podotkla Taubero-

Sedlčanští divadelní ochotníci začali vloni ještě před restrikcemi
nacvičovat komedii Mravnost nade vše. Zkoušky museli přerušit.
Nejen Lidmila Sunegová a Jiří Bosák (oba na snímku) doufají, že
představením pobaví diváky letos v listopadu.

ní, půjčování a vracení přes
okénko…,“ popsala radě
města loňský rok ředitelka
sedlčanské knihovny Blanka Tauberová.
Zdůraznila, že je na „svá
děvčata“ pyšná. Na jaře šily
knihovnice neúnavně roušky, roznášely knihy, trpělivě
snášely všechna nařízení
a vyrovnávaly se s nimi.
Věří, že snad pomohly mnoha lidem těžký rok snášet.
„Ono, když je člověku nejhůře a zdá se, že už to nemůže
zvládnout, tak je tady ještě
kniha nebo člověk na druhém konci telefonu. Četba
a blízkost druhého člověka
nám v minulosti pomáhaly
zvládat válečná období. Společně zvládneme i pandemii,“ dodala Tauberová.

vá. Informovala také radní,
v jaké míře bylo ovlivněno
konání akcí pro školy, veřejnost a že epidemiologická
situace nedovolila například provoz komunitního
centra Lukáš. Analyzovala
také ekonomické záležitosti. Výsledkem hospodaření
byl po započtení příspěvků
zřizovatele, výnosů za prodej zboží a podobně, včetně
získaných dotací, kladný zůstatek 54 842 korun.

Přírůstky v muzeu
nejen ze Sedlčan
Městské muzeum prostřednictvím jeho ředitele
Davida Hrocha předložilo
radním údaje o návštěvnosti, sbírkovém fondu
a nových přírůstcích, o vý-

stavách a akcích, které se
podařilo uskutečnit a také
samozřejmě neopominul
informace o hospodaření.
Připomněl, co je vystaveno
ve stálé expozici, jejíž prohlídky doplňují tři krátké
ﬁlmy. Zmínil se mimo jiné
o knihovně městského muzea, která nabízí čtenářům
a badatelům knihovní fond
obsahující 3 791 jednotek.
„Zvláštní místo zaujímají archivní materiály a literatura
zaměřená na místní region.
Knižní fond je k dispozici
pouze prezenčně, to znamená ke studiu v knihovní
badatelně, která slouží zároveň jako multimediální
přednáškový sál k pořádání
přednášek a seminářů,“ uvedl Hroch.
Z plánovaných výstav si
návštěvníci před uzavřením
muzea a v době částečného uvolnění stačili několik
prohlédnout: Ota Janeček
nejen ve Slabikáři, Střední Čechy za stavovského
povstání, Generace X: Jak
žily Husákovy děti?, Triangulační věže v Sedlčanech
a okolí a vánoční období
pomohla zpříjemnit výstava
Mezníky... Ředitel upozornil
na nový sborník Podbrdsko,
jehož je sedlčanské muzeum spoluvydavatelem
i na další činnost muzejníků
– opravu a renovaci sbírek,
průběžnou digitalizaci sbírkového fondu... Významnou
aktivitou je také stavební
úprava sklepních prostor,
které budou sloužit pro výstavní účely.
O přírůstky muzea se
vloni zasloužili obyvatelé
nejen Sedlčan, ale i Sedlce-Prčice, Kladna, Šebáňovic
nebo Prahy. Darovali například dva vojenské kufry,
dokumenty o STROSu, elektrickou násobilku, ozdobné
kachle nebo skautský stejnokroj.
Výsledkem hospodaření,
které ředitel Hroch představitelům města podrobně zdokumentoval, byl mírný zisk ve výši 44 273 korun.
Marie Břeňová
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Na Červený Hrádek „připlují“ i letos úhoři, půjde
o největší zásilky za posledních pět let
Dokončení ze strany 1

roce úhoří monté vezeme
nejen pro celý Středočeský kraj, ale protože jsme
vyhráli tendr, tak i pro Západočeský kraj. Je pravda,
že přípravy spojené s přepravou přes hranice a celkové vyřízení všech záležitostí ohledně převozu nám
z důvodu koronavirových
nařízení trvala asi měsíc.
Jaký byl největší problém?
Největší překážku pro
nás nepředstavoval přímo
covid–19, jak tomu bylo
v jiných odvětvích podnikání, ale uzavření Anglie.
A dalším problémem bylo
jiné chování Golfského
proudu než je obvyklé
a proto bylo téměř nemožné úhoří monté nachytat.
Počasí se však naštěstí
minulý týden změnilo
a odchyt se podařil. Díky
tomu může být úhoří monté do našich vod převezeno. Dohodnuti jsme také
s naším desetiletým obchodním partnerem z Holandska. Máme zprávu,
že úhoří monté nachytal
a bude jej jako v minulých
letech pro nás odkrmovat
až do velikosti 15 až 20 cen-

timetrů. S úhoři má přijet
na sádka začátkem června.
O jaké množství půjde?
V letošním roce půjde
objemově o jednu z největších dodávek úhoře
do České republiky za posledních pět let. Naše ﬁrma by měla dodat do vod
Českých rybářských svazů přibližně milion kusů
úhořího monté a 160 tisíc
kusů odkrmených úhořů.
Přijede opět majitel
ﬁrmy? Troufne si takovou dálku ve svém věku
a s ohledem na zdravotní rizika zvládnout sám?
Majiteli ﬁrmy, který
k nám dopraví kamion
s úhoři, bude 81 let. Měl
by možnost vyslat na Sedlčansko některého ze svých
mladších
zaměstnanců,
ale neudělá to. Jeho postoj
je příkladem, že bychom
měli být vůči koronaviru
obezřetní, ale na druhé
straně by nás strach z něj
neměl paralizovat.
Připravujete jarní výlovy na některém z vašich rybníků?
Výlovy našich rybníků
jsme díky letošnímu příznivému počasí zahájili již

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

Pronajmu apartmán s vl. soc. zařízením. Tel.: 608 272 223.
80/21

Pronajmu byt 1+1 v Sedlčanech
Na Sev. sídlišti, 36 m2, vč. sklepní kóje, 5.
patro, po celkové rekonstrukci. Další info
na tel.: 604 761 657.
81/21

Prodám palivové dřevo špalíky měkké 1 prm cena 700 Kč, cena včetně dopravy. Tel.: 777 073 526.
82/21

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Sedlčanech nebo blízkém okolí. Tel.: 739 917 213

začátkem března. Máme
za sebou výlovy rybníku Dublínský, Milínský
na Příbramsku, Baronky

Z Holandska má doputovat na Červený Hrádek 160 tisíc odkrmených úhořů začátkem června.

na Prosenicku a dva výlovy nás ještě čekají. Ztráty
na rybách máme minimál-

– volat mezi 15. a 20. hodinou.
83/21

Prodám zánovní nevyužitý aku hoblík Parkside PHA 12 A1, úběr max. 2 mm
(po 0,2 mm), šíře 56 mm, oboustranné HSS
hoblovací nože, 14 500 ot./min., adaptér
na odsávání pilin, baterie 12 V + nabíječka, kufřík. V záruce, cena 890 Kč. Tel.:
608 543 848.
84/21

Prodám sadbu brambor Terka, cena 8
Kč/kg a kulaté balíky prům. 150 cm, cena 700
Kč/ks – při větším odběru 600 Kč/ks. Tel.:
732 644 430.
85/21

Prodám kůzlata a vajíčka. Tel.:
608 408 009.
86/21
 Ko u p í m v l a š s k é o ř e c hy. Te l . :
608 543 848.
87/21

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

Stáří: 16–20 týdnů Cena: 185–229 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
15. 4. a 8. 5. – 13 50 hodin
12. 5. a 7. 6. – 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

ní. Zima se vrátila do normálu, tedy k podmínkám,
na které jsme byli v minulosti zvyklí – vody bylo

dost a hladina byla mírně
přimrznutá. Znemožnilo
to přístupy do rybníků

a lovy zejména kormoránům, kteří nám dělají největší škody.
Plánujete na letošek
investice do oprav hrází,
bagrování bahna v rybnících nebo do sázení stromů na nových místech
nebo tam, kde je zlomila
například vichřice?
Protože hospodaříme
na 25 rybnících, tak téměř
každý rok vychází na některém z nich oprava či
menší rekonstrukce. I v letošním roce proto plánujeme na jednom z nich částečnou rekultivaci břehů.
Jedná se vždy o akci menšího rozsahu, kterou ﬁnancujeme sami bez dotace.
Výsadbou na hrázích obměňujeme zpravidla staré
a rozlámané nebo uschlé
stromy...
S dotací na tyto akce
nepočítáte?
Ne, protože rekultivace a čištění rybníků jsou
z hlediska dalšího hospodaření na nich vázané
různými břemeny do té
míry, že prakticky hospodaření omezují, v některých případech dokonce
zcela zakazují.
Marie Břeňová

PLOŠNÁ INZERCE od 13 Kč vč. DPH/cm 2
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Epidemie na Sedlčansku zpomaluje, v některých
obcích to ale znát není
REGION Nouzový stav a s ním i zákaz nočního vy-

cházení a omezení pohybu mezi okresy skončí
podle premiéra Andreje Babiše 11. dubna. Následně bychom měli fungovat na základě pandemického zákona.
Čísla v našem regionu i nadále klesají, za poslední týden sledujeme pokles o 16 procent. Vzrůstající tendenci mají počty pozitivně testovaných
pouze v Kosově Hoře, Krásné Hoře nad Vltavou,
Milešově a Svatém Janu. Setrvalý stav vidíme
v případě Jesenice, Kamýku nad Vltavou a také
Radíče a Štětkovic, což jsou celkově rekordmani
v nízkém výskytu nákazy po celou dobu. Spolu s nimi se v nízkých číslech pohybují po celou
dobu ještě Kňovice a Příčovy.
Obec s rozšířenou působností Sedlčany evidovala v neděli 11,7 nakažených nemocí covid–19
na tisíc obyvatel, což je o 1,7 méně než před týdnem. Týdenní přírůstky jsou pouze ve výši tří
pozitivně testovaných. Hospitalizovaných je zde
pět lidí, tedy stejný počet, jako před týdnem, ale
o šest méně, než tomu bylo před dvěma týdny.
ORP Votice měla v neděli necelých 9 nakažených
na tisíc obyvatel. To je o 4,7 méně než předchozí
neděli s týdenním přírůstkem pouze 3,1 pozitivně
testovaných. Je tady 12 občanů, kteří potřebují péči v nemocnici. O týden i dva dříve to bylo
o jednoho méně. Příbramská ORP měla 13,6 nakažených na tisíc obyvatel, tedy o 5,9 méně. Týdenní přírůstky potvrzených případů covid–19 se
zastavily na 3,47 nakažených. V nemocnicích se
lékaři a sestry starají o 47 hospitalizovaných, tedy
o 10 méně, než tomu bylo o týden dříve, a o 12
méně, než před dvěma týdny.
Olga Trachtová Hadáčková

OBEC
Dublovice
Hřiměždice
Jesenice
Kamýk nad Vltavou
Klučenice
Kňovice
Kosova Hora
Krásná Hora nad Vlt.
Křečovice
Křepenice
Milešov
Nalžovice
Nedrahovice
Nechvalice
Osečany
Petrovice
Počepice
Prosenická Lhota
Příčovy
Radíč
Sedlčany
Sedlec-Prčice
Solenice
Svatý Jan
Štětkovice
Vojkov
Vrchotovy Janovice
Vysoký Chlumec
Zduchovice
Celkem

10.
1.

18.
1.

31.
1.

7.
2.

14.
2.

21.
2.

28.
2.

7.
3.

14.
3.

20.
3.

28.
3.

4.
4.

18
8
12
4
11
3
13
4
11
4
0
5
13
12
2
5
6
0
1
0
72
19
4
5
2
3
11
5
3

14
10
15
8
8
2
10
3
6
0
0
8
4
14
1
16
6
1
3
0
50
33
8
7
1
5
4
8
1

7
0
1
4
5
1
10
2
10
1
2
5
4
2
0
10
1
2
3
0
38
39
13
4
2
5
4
2
1

7
6
1
4
5
2
11
1
14
1
4
7
5
7
0
16
2
4
1
0
40
34
4
6
2
6
3
3
1

8
7
4
5
6
2
6
4
27
0
6
7
6
4
0
14
8
12
0
0
53
23
1
2
3
2
6
7
3

8
6
6
14
3
4
15
8
36
1
6
11
5
6
1
11
11
14
0
2
61
26
2
4
3
0
15
13
5

8
6
3
18
9
3
13
10
22
2
8
17
4
7
11
15
4
17
0
4
76
32
7
5
1
2
27
10
7

14
9
5
17
12
3
6
10
17
5
9
16
9
12
13
27
1
9
0
2
112
37
1
4
0
5
31
3
11

15
7
9
15
6
4
5
12
22
8
7
19
16
17
4
32
4
3
2
0
99
43
1
3
0
5
31
12
11

19
14
9
16
6
4
9
17
17
4
5
17
17
10
4
34
10
12
2
0
104
42
2
8
0
6
29
15
9

19
10
3
20
4
2
9
22
6
3
3
6
13
4
3
16
8
17
2
0
112
28
4
14
0
2
16
9
9

12
7
3
20
3
0
10
29
1
2
7
5
8
3
1
12
4
10
0
0
109
17
3
18
0
0
7
6
8

256

246

178

197

226

297

348

400

412

441

364

305

Místo vodáků obsadili jez na Mastníku rybáři
SEDLČANY V minulých le-

tech vždy o Velikonocích
ožíval jez na Mastníku
poblíž areálu U chovatelů díky vodákům, kteří se
sem sjížděli z mnoha míst

kvůli koronaviru nekonala,
a protože se situace od té
doby nezklidnila, letos
tomu nebylo jinak.
Přesto místo u mostu
na přelomu března a dub-

Milan Ballon si po letech přišel zachytat k sedlčanskému jezu
poblíž chovatelského areálu.

republiky k nedělnímu
splutí potoka. Loni poprvé po dlouhé době se tato
oblíbená vodácká akce

na nezůstalo prázdné.
Nejenom díky příznivému počasí se zde začali
scházet příznivci Petrova

cechu, kteří jen zřídkakdy
seděli na břehu osamocení. Sešli se zde nejenom
kvůli rybám, ale také, aby
si alespoň trochu popovídali. Jedním z rybářů byl
i šestapadesátiletý Milan
Ballon ze Sedlčan, který
nám řekl: „Já jsem v těchto
místech naposledy rybařil
před mnoha lety a potom
jsem si sem přišel zachytat
až včera. Protože rybářský
spolek na jaře vysazuje pravidelně ryby nejenom na nedalekou přehradu, ale i sem
do Mastníka, podařilo se mi
chytit kapra o délce dvaapadesát centimetrů.“ Ballon
se svěřil, že ze zdravotních
důvodů v současné době
nemůže za rybami cestovat
na větší vzdálenost, a proto
je rád, že si může zachytat přímo v Sedlčanech.
Než nahodí, vždy si delší
dobu vychutnává atmosfé-

ru u vody. S menšími přestávkami rybaří od dětství
a v minulosti hodně chytal
na Slapech a na několika
dalších místech na Vltavě,
kde dosáhl několika rybářských úspěchů. Dokáže
o přírodě kolem vody i hezky vyprávět.
Přestože se počasí
na Velký pátek začalo kazit,
sešli se rybáři u sedlčanského jezu i v tento den.
A mnozí z nich byli úspěšní. „Jsem v důchodu a chodím sem docela pravidelně,“ uvedl Vilém Schindl,
který bydlí v Sedlčanech
U Háječku a dlouhá léta
se věnoval také myslivosti.
„Rybařím od malička, asi
tak od svých osmi let. Můj
otec byl rybář a často mě
bral k vodě s sebou. Jinak
chodím na ryby tady u nás
na přehradu a také k řece,
hlavně na Častoboř.“ Nej-

větší rybou, kterou Vilém
Schindl dosud ulovil, byl
kapr o délce jednasedmdesát centimetrů a o hmotnosti sedmi kilogramů.
Sám rybář ale dodává,
že chytit takového kapra
na řece, není nic mimořádného. „Dnes jsem na Mastníku chytil jednoho kapra,
včera dva, ale protože pokud nemá alespoň padesát
centimetrů, neberu je, takže
jsem všechny tři pustil zpět
do vody. Vím ale, že dnes
tady vedle kolega chytil čtyřiapadesáticentimetrového
kapra,“ připomněl Vilém
Schindl.
Šťastným rybářem u velikonočního Mastníku byl
rovněž Josef Eršek, který je
vyznavačem Petrova cechu
také dlouhá léta. Od neděle
do pátku u sedlčanského
jezu ulovil šest kaprů.
David Myslikovjan
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Půda obecního úřadu vydala při
jeho rekonstrukci poklady
Dokončení ze strany 1

u konce. „I když nebyla
rozkopaná podlaha, tu dělali o víkendu, nepořádku
tu bylo tehdy hodně,“ vzpomíná na předvánoční dny
starosta.
Pro pobočku najal novou zaměstnankyni, která
má s poštou a jejími službami bohaté zkušenosti.
„Je místní, zná prostředí
i lidi, lidi znají ji,“ vyzdvihuje Václav Hrubý. Poštovní služby jsou ale jen částí
její pracovní náplně. V provozovně, kterou vybavila
zařízením Česká pošta,
zpracovává také obecní
agendu, kterou postupně
po částech přebírá. V plánu je i rozšíření dalších služeb v rámci CzechPointu.
„V době, kdy se pošta snaží
poboček zbavit a lidi propouští, je tohle asi jediná
možnost, jak pošty zachovat. U nás nebylo ani reálné
dát ji do obchodu,“ vysvětluje starosta s tím, že je oﬁciální provozní doba pošty
sice omezena na tři hodiny
denně, ale odbaveni bývají
zájemci i v jiné době, pokud se překrývá s provozní dobou úřadu.

Kromě zdí je nové
všechno
Za poštovní pobočkou
má kancelář účetní úřadu.
I tady je všechno nové.
Po nových schodech
stoupáme do patra. Zde
vznikla kancelář starosty.
Vstupujeme do ní přes
místnost, ve které zatím
jen leží nezařazené dokumenty. „V budoucnu tady
vznikne místo pro jednání nebo třeba kancelář
místostarosty,“ vysvětluje
Václav Hrubý. V objektu
jsou nová okna, elektrické
a datové rozvody, opraveny jsou odpady. Nové je
také topení. Do minulého
roku bylo přízemí vytápěno akumulačními kamny,
patro pomocí elektrických
přímotopů. Nyní je tu elektrokotel s novými topnými
tělesy. Tepelné čerpadlo

by se podle starosty nevyplatilo. Navíc by byl problém s jeho umístěním.
Kompletně nový a zateplený je také strop nad
prvním patrem. „Byla to
jen podbitá dřevěná konstrukce. Stop se propadal.
Je tady sádrokartonový
podhled, nad ním zateplení
a z vrchu je daný záklop,

lem objektu. „Vzhledem
k tomu, že objekt neměl
věnec, bylo nutné ho zajistit, aby zdi nepraskaly
a celý dům se zpevnil,“ vysvětluje starosta. Fasáda
dostala kromě několika
malých oprav pouze nový
barevný kabátek.
„Dispozičně se tady měnilo minimum, jen se po-

výběrové řízení, před druhou výzvou už jsme měli
podepsanou smlouvu, což
neodpovídalo podmínkám,“ vysvětluje starosta.
Zastupitelé s tím ale podle
něj počítali dopředu. I obyvatelé se v průzkumu před
tvorbou strategického plánu obce vyslovovali jednoznačně v tom smyslu, že

Fasáda budovy obecního úřadu už je také hotová a lešení je pryč. Snímek zachycuje stav před dokončením.

aby se tam dalo chodit nebo
něco lehkého odložit,“ popisuje Václav Hrubý s tím,
že vytvoření plnohodnotné nosné stropní konstrukce nebylo v plánu. Střecha je ze druhé poloviny
osmdesátých let a zatím
ji nebylo třeba opravovat.
S výměnou krytiny se počítá za několik desítek let.
„Krovy jsou ještě původní
z dob židovské synagogy.
Jak projektant, tak stavební dozor i stavbyvedoucí se
podivovali nad tím, v jak
dobrém stavu jsou,“ podotýká Hrubý.
Nábytek je nový zatím
jen z části, dosud stál asi
padesát tisíc korun. To,
co není k provozu úřadu
nezbytně nutné, přijde
na řadu postupně v dalších měsících. Například
zastupitelé tedy ještě budou nějakou dobu jednat
u stolů starých mnoho desítek let.
Budova prošla také
statickým posouzením.
Instalovala se táhla ko-

sunula jedna příčka o pár
centimetrů. I sociální zázemí zůstalo. Řešili jsme to
tak, aby se to předělalo, ale
nebylo to přehnaně drahé
a vydrželo to zas několik
desítek let,“ říká Václav
Hrubý. Celkově se náklady
vyšplhaly ke 2,4 milionu
korun. Starosta očekával,
že se do výběrového řízení
přihlásí více ﬁrem. Nakonec byl rád alespoň za tu
jednu, která se nakonec
stala zhotovitelem. Práce
měli všichni dost a navíc
chyběli zahraniční dělníci
díky koronakrizi. „Je to ﬁrma, která se de facto specializuje na zakázky ve státní správě a samosprávě.
Reference na ni byly dobré. Češi byli jen dva, jinak
Ukrajinci, ale všichni byli
šikovní. Byla tady jedna
parta asi pěti lidí, kteří se
ale podle potřeby obměňovali,“ popisuje.
Financování celé rekonstrukce nese obecní
rozpočet. „Na jednu dotaci
jsme ještě neměli hotové

je objekt obecního úřadu,
ve kterém bývala i ordinace nebo kanceláře zemědělského družstva, zastaralý a jeho rekonstrukce je
nutná.

Kostlivci
ve skříni?
Práce začaly počátkem září, hotovo mělo
být do konce února. Bez
fasády, která se přidávala až dodatečně. „Stihli to
s odřenýma ušima, protože
koncem roku potřebovala
ﬁrma zedníky jinam. Navíc
někteří odjeli na Vánoce
domů za svými rodinami.
Myslel jsem si, že to bude
do konce roku, jak to z počátku slíbili. To mě mrzí,
protože v tom staveništi se
nijak nepřerušila práce úřadu. A práce ve staveništi je
hrozná, už bych se do toho
nepustil,“ vzpomíná starosta. A vypráví, jak se třikrát
za dobu přestavby stěhoval i s veškerou aktuální
agendou, jak si vzájemně
komplikovali přítomností

v jediné místnosti práci
s účetní, jak vybíhal na ulici s telefonem, aby měl vůbec šanci volajícího slyšet.
Během stavby podle
starosty nedošlo k nějakým zásadním komplikacím, všechny objevené
problémy bylo možné řešit
za pochodu. Stavebníky
například překvapil obrovský kámen v místech, kde
měl vzniknout nový vstup
do prostor dnešní pošty.
Jinou nepříjemností byl
velký sklon podlahy v zasedací místnosti. Částečně
se podařil vyrovnat, přesto bylo vhodnější položit
sem lino, než dorovnávat
úplně třeba pod plovoucí
podlahu. Vedle zasedací
místnosti býval archiv, který byl oddělen pouze závěsem a stály v něm staré
skříně. Nyní je za posuvnými dveřmi systém policových regálů, který je daleko více vyhovující. Schody
na půdu zůstaly původní,
je tam odložený pouze starý drobný nábytek.
Objekt má i svá tajemství. Asi tím nejzajímavějším je zápach, který se
občas objeví a nikdo ho
dosud nebyl schopen identiﬁkovat. Půda také vydala
poklady, které jsou nyní
uschovány na suchém místě. Šlo nejen o nejrůznější dokumenty z okupace
a komunistického období,
ale také o staré židovské
knihy psané hebrejštinou,
pravděpodobně modlitební. „Byly ve špatném stavu,
příbramské muzeum o ně
nemělo zájem. Jsou z nich
spíž útržky, ale i tak nás překvapilo, že to tady zůstalo.
To, co bylo v lepším stavu,
jsme zapůjčili do Váchova
špejcharu, ale ještě to nikdo
neviděl, protože je všechno zavřené,“ vzpomíná
na půdní překvapení starosta, který sám s brigádníkem vynosil z půdy kromě
těchto odkazů minulosti
také dva kontejnery suti.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Nejchladněji bylo
v březnu dvacátého
dnů klesla minimální teplota pod nulu. Nejvíc mrzlo 20. března, kdy bylo
-7,4 °C.
Nejstudenější březen
byl ve sledovaných letech
v roce 2013, kdy zůstal
celkový měsíční průměr
pod nulou (-0,48 °C) a během devíti dnů se teplota

SVATÝ JAN Letošní bře-

zen patřil za posledních
devět let k těm chladnějším. Podle dat z amatérské meteorologické
stanice Miroslav Votruby
byla průměrná měsíční
teplota ve Svatém Janu
2,81 °C, přičemž během
devatenácti březnových

Kožní ordinace
poslouží k rehabilitaci
SEDLČANY Kožní lékařka

ani přes den nevydrápala
nad nulu. Naopak nejtepleji bylo v březnu v roce
2017 s měsíčním průměrem 6,76 °C, nejvyšší naměřenou teplotou 22,6 °C,
žádným ledovým dnem
a pouze sedmi dny, kdy
v noci spadla nejnižší teplota po nulu.
-red-

Březen

meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr
v m/s

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

chladné – teplota
max. nižší jak 10 st. C

29

12

15

24

13

27

15

21

21

mrazivé – teplota
min. nižší jak 0 st. C

27

14

14

13

7

18

6

15

19

ledové – teplota max.
nižší jak 0 st. C

9

5

1

nejnižší v měsíci

-9,9

-3,8

-4,1

-2,6

-3,3

-14,8

-1,8

-7,9

-7,4

dne

24.

26.

20.

2.

13.

1.

21.

24.

20.

nejvyšší v měsíci

11,8

21,6

16,4

19,5

22,6

16,1

18,8

16,2

16,7

dne

10.

21.

25.

31.

31.

11.

23.

19.

31.

měsíční průměr

-0,48

6,25

4,32

3,70

6,76

1,74

6,41

4,35

2,81

za měsíc

15,5

21,7

28,1

21,9

27,5

24,7

7,5

37,4

20,3

nejvyšší v měsíci

6,6

10,7

9,0

7,2

10,5

7,6

7,0

9,6

6,2

dne

18.

23.

31.

15.

18.

16.

16.

11.

19.

úhrn od počátku
roku

92,3

42

48,6

85,9

57,9

64,5

88,2

91,6

73,2

deštivé dny v měsíci

10

7

12

12

11

10

14

12

12

nejvyšší náraz větru
v měsíci

13,7

14,7

11,4

12,7

8,1

12,1

11,9

8,1

dne

15.

31.

29.

6.

29.

15.

12.

16.

Po kuřecích stopách
ke sladkému cíli
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Je úterý 30. břez-

na odpoledne. Beru
nezbytné roušky, požadovanou barevnou půlmetrovou stužku a vydávám
se s manželem a synem
ke vchodovým dveřím
zdejší mateřské školy. „Já
jsem zvědav, jaký to budou úkoly, jestli vodní nebo
zoologický. Jestli máme
třeba u vody najít žabku,“
komentuje začátek naší výpravy natěšený syn.
Trasa velikonočního
putování, dlouhá jen něco
málo přes kilometr, vedla
místy, kde není problém jet

i s kočárkem. „V době, kdy
děti nemůžou být ve školce
a užívat si plnými doušky
jaro se svými učitelkami,
zrodil se nápad udělat pro ně
hru Velikonoční překvapení.
V ní s rodiči na procházce přírodou hledaly kuřecí
stopy a plnily úkoly různé
náročnosti – o zvířátkách
a velikonočních zvycích, ale
také úkoly na počítání, řazení a další. Jedním z úkolů
bylo také uvázat mašličku
na pomlázku,“ vysvětluje vedoucí učitelka Dana
Jirsová. Cílem hry bylo
zaujmout děti v různém
věku, s různými schop-

www.sedlcansky-kraj.cz

nostmi a dovednostmi.
S nápadem přišla učitelka Jana Černá, která se
nechala inspirovat náměty na facebooku. Vymyslela také, jak hru udělat
nejen v Krásné Hoře nad
Vltavou, ale pro přespolní
děti i v nedalekých Podmokách. Hra začala 29. března
odpoledne. „Věříme, že si ji
děti do 5. dubna stihly projít
a užít všechny,“ dodává autorka nápadu s tím, že snad
je potěšila i odměna, která
na ně v cíli čekala. Byla
sladká i kreativní.
Olga Trachtová
Hadáčková

Kateřina Stárková z Příbrami přestala v Sedlčanech ordinovat a pacienti
budou muset dojíždět
za péčí do Příbrami nebo
jiných měst.
O souhlas s pronájmem
čekárny a ordinace v bývalé poliklinice požádala rad-

nici společnost Mediterra
Sedlčany. „Samozřejmě, že
jsme chtěli, aby byly zachovány pro zdravotní služby.
Nemocnice souhlasila s tím,
že o tyto prostory rozšíří
zázemí pro rehabilitaci,“
vysvětlil nám sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel.
-mb-

Individuální sportovci
využívají také oddechovou
zónu u Vltavy
KAMÝK NAD VLTAVOU Kolektivní sporty se v lockdownu provozovat nemohou, ale v kamýcké
oddechové zóně na levém
břehu poblíž přehrady často vídám individuální sportovce. Od těch nejmladších, co zkoušejí první
krůčky, přes ty větší na tříkolkách či koloběžkách, až
po dospělé, kteří si při procházce se psem zacvičí.
Kamýcká inlinová dráha je
nyní hodně využívána. Někteří bruslaři si přidají i nábřeží a pak jedou nepříliš
frekventovanou betonovou
silnici směrem k přehradě,

a tím jim vznikne už docela
slušný okruh.
Poblíž dráhy je kaštanová alej, v níž díky iniciativě
občanů vznikla i louka s domečkem pro hmyz. Létají
tam motýli, včely, čmeláci.
Louka mezi stromy je hojně
navštěvována nejen hmyzem. Učitelky z mateřské
školy v oddychové zóně
umístily tabulky s úkoly pro
jarní vědomostní soutěž pro
malé i velké. Zastihla jsem
na ní maminku s dcerkou,
jež iniciativa učitelek potěšila natolik, že mi s úsměvem
svolily pořídit fotku.
Hanka Synková

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

9

Spor s Lesy ČR o pozemky
pod přivaděčem vody se
táhne léta
Dokončení ze strany 1

vody z Benešova do Sedlčan, kdy vodojem Šiberna v Benešově je z části
na pozemcích Lesů ČR.
„Posuzují jej jako lesní
půdu v nesmyslných cenách
za metr čtvereční. Zatím
jsme se po dlouhé době dohodli, že vykoupíme to, co
je pod stavbou a zbývající
pozemek, vedoucí od vodojemu k oplocení, tak zatím
budeme dále řešit nájemní
smlouvou. Bude doplněna
kvůli trubkám v zemi o věcná břemena. Původně jsme
počítali s jiným řešením, ale
v současné době vykupujeme jen část pod vodojemem

za 52 tisíc korun,“ vysvětlil
starosta.
Záležitost podle něj
komplikují ještě majetky
na tomto území, z nichž
část patří městu Benešov
a další Vodohospodářské společnosti Benešov.
„Nejde o právní problém,
na kterém by vyřízení
vázlo. Ale dohody usnou
zpravidla na tom, že Lesy
ČR si nechají vyhotovit
na pozemky posudky, ty
pak u někoho leží půl roku
nebo déle v šuplíku, tím nejsou platné a další postup se
znovu oddálí,“ dodal k zamotané záležitosti Hölzel.
-mb-

KAMÝK NAD VLTAVOU Příroda nadělila zrcadlové odrazy kamýcké přehradě, škole i kostelu a o Velikonocích tak dopřála lidem od Vltavy malebné obrázky lemované modrou oblohou a krásnými bílými
mraky. Hanka Synková

OBECNÍ ROZHLASY (2)

Obecní rozhlasy v drátové podobě jsou minulostí
REGION Hlášení rozhlasu
na webových stránkách
mají v Klučenicích, Hřiměždicích, Nalžovicích,
Sedlčanech a Sedlci-Prčici.
Nedrahovice, Petrovice,
Sedlec-Prčice zasílají občanům, kteří o to projevili zájem, aktuality emailem.
M ě s t sk ý ro z h l a s s e
v Sedlčanech začal postupně rozšiřovat od roku 2002
až do roku 2009. Zásadní
změna nastala v roce 2013,
kdy byl celý systém s přispěním dotace přebudován jako Varovný systém
ochrany obyvatel před povodněmi. V Sedlčanech je
nainstalován systém VOX.
V rámci tohoto zařízení je
rozmístěno 138 bezdrátových hlásičů nejen ve městě, ale i v osadách Červený
Hrádek, Sestrouň, Zberaz,
Vítěž a Hradišťko. Stávající
zařízení je umístěno v budově městské policie. „Od roku
2013 využíváme městský rozhlas výhradně jako varovný
systém a informační kanál
v případech havarijních stavů, jako jsou opravy vodovodních rozvodů, elektrické
sítě, dopravní uzavírka a podobně. Toto opatření bylo
nezbytné z důvodů neúměrného množství požadavků
na nejrůznější hlášení, propagaci sportovních, kulturních,

společenských a spolkových
akcí. Někdy je kritizovaná
špatná srozumitelnost hlášení. Situaci by měla vylepšit
v současné době připravovaná digitalizace varovného systému. Pro prezentaci
společenských aktivit slouží
velkoplošná osvětlená tabule
na Turistickém informačním
centru,“ popisuje starosta
města Miroslav Hölzel.
V Nedrahovicích využívají Infokanál na zasílání SMS
zpráv pro všechny, kdo se
zaregistrují. „Je to zdarma, už
ani nevím odkdy, ale minimálně pět let,“ vzpomíná starosta
Čestmír Sosnovec. Obec informuje také na facebooku
a rozesíláním Novinek všem
zaregistrovaným téměř při
jakékoli změně na stránkách
obce. „Lidé jsou rádi, když
dostanou připomínku formou
SMS, například teď před svozem nebezpečného odpadu,“
podotýká starosta.
Město Sedlec-Prčice
využívá obecního rozhlasu k informování obyvatel
pravidelně. „Původní rozhlas jsme vyměnili ve většině osad města v roce 2018
za bezdrátový, s využitím dotačních prostředků. Součástí
projektu nebyl pouze rozhlas, ale další protipovodňová opatření, jako například
instalace průtokových čidel

na potocích, srážkoměrné
stanice a další. Výhodou bezdrátového rozhlasu je možnost okamžitě informovat
obyvatele o aktuální situaci,
a to nejen v případě povodně či jiného nebezpečí, ale
i v případě dalších důležitých
událostí,“ vysvětluje starostka Miroslava Jeřábková.
V uplynulém roce sloužil
rozhlas i k předávání informací týkajících se covidové
situace, informací o opatřeních vlády a ministerstev,
o provozu úřadu a městských zařízení. „Další velká
výhoda je možnost předávat
informace pouze v místních
částech, kterých se situace
týká. Když je porucha na vodovodu v místní části Přestavlky, hlásí se pouze v této
části, v ostatních ne. Navíc je
možné buď hlášení namluvit
předem a pustit v předem
nastavený čas, nebo naopak
prostřednictvím mobilního
telefonu hlásit hned,“ pochvaluje si starostka. Hlášení je
také možné provázat s webovými stránkami města, takže
si jej pak občané mohou najít
v textové podobě na webu.
„Vzhledem k tomu, že se
bezdrátový rozhlas osvědčil,
předpokládáme jeho rozšíření i do dalších místních částí,“
dodává Jeřábková.
Také ve Vojkově nainsta-

lovali bezdrátový rozhlas,
a to už v roce 2011. Je v sedmi z devíti místních částí.
„Výhodou tohoto systému
je rychlé a většině obyvatel
přístupné informování o dění
v obci, jako je provoz pošty
Partner, místního obchodu,
zasedání zastupitelstva obce,
kulturní akce, a podobně.
Odezva od obyvatel je spíše kladná, i když se najdou
výjimky, jako u všeho, že to
někoho i někdy ruší, ale to je
opravdu jen promile případů. Obyvatelé nás i informují
o případné poruše zařízení
v dané lokalitě, což řešíme
povoláním servisní služby
na základě smlouvy s dodavatelem,“ pochvaluje si starosta obce František Baťha.
Pro bezdrátový rozhlas
se rozhodli i v Jesenici, a to
v roce 2015. „Výhoda je, že
můžeme informovat občany
okamžitě. Nevýhoda, že to
není všude slyšet nebo že
tomu není rozumět. Dneska
už se více osvědčilo informovat pomocí SMS do mobilů,
který nosí každý u sebe a je
jedno, kde se v danou chvíli
nachází. Některým občanům
bohužel rozhlas vadí. Pokud
to mají někde u okna, tak
chápu, že je to nepříjemné,
ale většina občanů rozhlas
hodnotí kladně a na hlášení
reagují. Naopak mi hlásí, že

tam rozhlas má poruchu,“
popisuje své zkušenosti Miloslav Hrazánek.
V Nechvalicích vybudování veřejného rozhlasu
plánují. Je zde 17 osad a celkem 650 trvale přihlášených
obyvatel. Vzdálenost mezi
nejvzdálenějšími osadami, kterými jsou Bratřejov
a Vratkov, je 12 km. „Tomu
odpovídá před několika lety
zpracovaná cenová nabídka
za asi devět milionů korun.
Každým rokem stavíme nějaké významnější stavby, jako
třeba kanalizaci, úpravnu
vody, hasičskou zbrojnici,
byty, domácí čistírny a jiné.
Pořizovali jsme také dopravní
auto pro hasiče. Nezbývá tedy
čas vše organizačně a hlavně administrativně vyřídit,“
vysvětluje starosta obce Jiří
Hejhal. Věří ale, že obecní
rozhlas je pro informovanost občanů velice vhodný.
„Za bývalého režimu rozhlas
v Nechvalicích a snad i v sousedních Libčicích býval. Absenci rozhlasu řeším hromadným svolávacím zařízením
Kango, Fireport a hromadnými SMS po jednotlivých
osadách,“ popisuje. „Já vím,
není to ono, ale snad někdy
v blízké budoucnosti veřejný
rozhlas postavíme,“ dodává.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Ani v lockdownu sportovci
nepřestávají trénovat, ale bez kolektivu
je pro ně občas těžké najít motivaci
Dokončení ze strany 1

netradičními pomůckami.
Už jsme cvičili s košťaty,
vařečkami, plyšáky i ručníky,“ popisuje Faktorová
a Šeráková dodává: „Pro
svěřence je to parádní
změna a můžeme se společně zasmát i přes obrazovku.“ Z celkových 170
členů komunikují aktivně
pouze s padesáti členy závodního oddílu. „S účastí
na trénincích jsem celkem
spokojená. Z padesáti dětí,
které jsou v závodní skupině se jich vždy na online
trénink připojí kolem třiceti. Je jenom pár dětí, které
se do tréninků nezapojily
vůbec,“ říká Faktorová.
Na tréninky chodí i Nikola Sosnovcová (14),
která si s kamarádkou navíc sama vymyslela svoji
sportovní výzvu: padesát
kliků denně po neurčitě
dlouhou dobu. Videa z plnění výzvy pak umisťují
na sociální síť Instagram.
„Zatím ji držíme třicet dní.
Pár lidí mi psalo, že tu výzvu plní, i když to třeba
nikde nesdílí,“ přiznává
Sosnovcová. I klub Dvojka pořádá internetové
sportovní výzvy za malou
odměnu. Motivace a pevná vůle je podle trenérů
teď velmi důležitá.

Závody přes
internet
Sama Šeráková podle svých slov problém
s motivací k tréninkům
nemá, ale ze zkušenosti
ví, že pro mnohé sportovce může být doba
bez společných tréninků
a závodů velmi těžká.
„Všichni jsme byli zvyklí
se pravidelně připravovat
na různé závody a měli
jsme možnost vždy vidět
světlo na konci tunelu
těžké předzávodní přípravy. Teď trénujeme a vlastně ani nevíme, kdy zase
budeme moci ukázat, co

v nás je, a to si myslím,
že je pro hodně sportovců demotivační. Proč se
připravovat, když vlastně
ani nevíme, zda to bude

trénoval. Největší rozdíly
budou podle ní u mladších dětí.
S rekreačními skupinami, to znamená před-

ko a měla tvrdě trénovat
sama,“ přiznává.

Touha
po kolektivu
I pro týmové sporty
jako je fotbal není snadné nahradit kvalitní přípravu na hřišti. „Fotbal
je kolektivní sport, kde
vytvářet nějaké online
tréninky není úplně jednoduché a nikdy to nemůže

ní počasí na sportování,
kolo nahradím rotopedem
a také si doma trochu zacvičím. Co se týče klubu,
fotbalové tréninky nemáme, jelikož to současná
opatření zakazují. Individuální tréninky zatím naordinované také nemáme,
pouze nám trenér kladl
na srdce, abychom chodili běhat a nezapomněli
doma posilovat, abychom

Závodnice a trenérka klubu Aerobik studio Dvojka Sedlčany Veronika Šeráková při individuálním tréninku.

mít smysl?“ uvažuje Šeráková. Poslední závody se
konaly 4. října 2020.
To se ale může v dohledné době změnit,
protože i závody by teď
mohly být online. „S kolegyněmi ze spřátelených
klubů chystáme na duben
náš první meziklubový
online závod v aerobiku, ve kterém budou děti
na online platformě moci
v přímém přenosu rozhodčím předvádět cvičební
prvky, které budou pravidly zadány a budou za to
ohodnoceny,“ přibližuje
plány Faktorová. Myslí si,
že na závodech i po skončení lockdownu se ukáže,
jak kdo v něm poctivě

školáčky, spor tovními
přípravkami a podobně,
komunikuje Dvojka pouze ve věcech pořádání
letních táborových akcí,
které připravují a věří,
že je budou moci alespoň za nějakých podmínek uspořádat. Obnovení společných tréninků
v tělocvičně je důležité
zejména pro nejmenší
sportovce i podle Šerákové. „Nejvíce mě štve, že
malé děti přicházejí o tu
kolektivní srandu na trénincích. Vím, jak my starší
máme občas problém nalézt zpátky ten hnací motor, který nás žene vpřed
a nedokážu si představit,
že bych byla teď malé dít-

nahradit společný trénink
na hřišti. Ale prakticky
hned od chvíle, kdy nám
zakázali trénovat, se snažím průběžné hráčům zasílat různá videa a odkazy
na weby, podle kterých je
možné trénovat individuální dovednosti s míčem,
případně koordinaci těla
a posilovat,“ popisuje
Zdeněk Lhota, který trénuje ve fotbalovém oddílu Tatran Sedlčany B mužstvo dospělých a mladší
žáky.
Například gólman Filip Dřevojan (23), který
hraje za Tatran Sedlčany,
trénuje tak, že často jezdí na kole a chodí běhat.
„Když není úplně ideál-

se alespoň v určité míře
udržovali v kondici,“ vysvětluje Dřevojan.
Na otázku, na co se
nejvíce těší, až se uvolní opatření, odpovídá:
„Jednoznačně na to, až se
s kamarády opět sejdeme
na hřišti a budeme moci
pokračovat v tréninkovém
a snad již i v zápasovém
režimu.“
Na přátele a obnovení
závodů se těší i Sosnovcová a Šeráková: „Myslím
si, že po této nelehké době
si všichni budeme daleko
více vážit toho, že si budeme moci stoupnout na závodní plochu,“ dodává
Šeráková.
Denisa Bartůňková
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KO M E N TÁ Ř

Když odejde ten
nejlepší
Petr Kellner zemřel. Rohlíky o to levnější nebudou,
pomyslí si malý člověk.
A má pravdu. V naší zemi
se mohou dít opravdu velké věci, aniž by měly vliv
na cenu rohlíku. Právě
proto je malý člověk věčný, a přežije i ty největší
dějinné zvraty. Ale jsou tu
i ti ostatní. Různé druhy
nemalých nebo divných.
Já patřím mezi divné, protože mě smrt tohoto člověka zasáhla, přestože jsem
ho osobně neznal.
Byl to mladík pár let
po vysoké, když z ničeho
začal budovat ﬁrmu, která
v naší zemi nemá srovnání. Jeho kapitálem byla
mimořádná
inteligence,
odvaha, pracovitost, podnikavost a především unikátní schopnost přemýšlet,
spojovat různé informace
do ucelené vize. To odlišuje
ty opravdu špičkové podnikatele od těch ostatních.
Vedle takové osobnosti
vyrostou celé generace
schopných lidí, které inspiruje, kteří se od něj učí.
Znám lidi pracující
ve ﬁrmách Petra Kellnera. Mohli jste ho běžně
potkat na chodbě, jen tak
v džínách. Pozdravil, ženám podržel dveře. Byl to
pochopitelně náročný šéf,

ale jinak se choval jako
normální člověk. Když si
vzpomenu na celou plejádu nastrojených sebestředných panáků z mé pracovní historie, kteří se nosili
pyšně jako pávi, protože
byli ředitelé čehosi…
Život jde dál, řekne si
malý člověk. A má pravdu. Jde. I ty Kellnerovy
ﬁrmy budou dál fungovat.
Ale nikdy to už nebude
stejné. Něco nehmatatelného bude chybět. Asi ne
těm, co přijdou jako noví.
Ale jistě všem, kteří budou
mít srovnání. Řadový hráč
může odejít bez povšimnutí, nikoliv však tvůrce hry.
Dělat velký business je
umění. Něco se dá naučit,
ale jsem přesvědčený, že
takový talent musíte mít
už v sobě. Odešel člověk,
který této zemi mohl ještě
strašně moc dát. Myšlenky
Petra Kellnera z výročních
zpráv PPF jsou tím nejlepším důkazem. Je mi to líto.
Rohlíky jsou mi ukradené.
Petr Kellner byl jen jeden.
Bohumil Vohanka

POZNÁMKA

Když slunce
nesvítí
U SA z a d r ž uj í d e s í t k y
milionů dávek vakcíny
AstraZeneca. Odmít ají
jejich export do EU, přestože použití této vakcíny
v USA není zatím schváleno a leží bez užitku
ve skladech. Posléze se
Američané uvolili zapůjčit několik milionů dávek
svým sousedům – Kanadě a Mexiku. EU ostrouhala. V Británii je očkovaných 47 lidí ze sta, v EU to
je 10. A produkce evropských továren AstraZeneca míří právě do Británie,
zatímco Unii tento výrobce jen oznamuje krácení
dodávek. Situace zašla
už tak daleko, že Ursula
von der Leyen pohrozila
zadržením těchto vakcín a převzetím kontroly
nad výrobou a distribucí
na území EU.
Moderna, Pﬁzer, Johnson&Johson a Novavax
jsou americké ﬁrmy. AstraZeneca je britsko-švédská
ﬁrma, takže rovněž mimo
EU. Vakcíny si umí vyrobit
i Rusové a Čína. Evropská
unie má ve hře jediného
hráče, francouzské Sanoﬁ, které je ale ve vývoji
za ostatními beznadějně pozadu. Solidární předpoklad,
že jsme všichni jedna glo-

bální rodina platí, jen když
slunce svítí. Je-li zataženo,
přirozeně se v první řadě
každý stará o sebe a své
nejbližší. To platí nejen pro
zdravotnictví, ale i obranu
nebo hospodářství. Po této
zkušenosti se snad idea
soběstačnosti v klíčových
disciplínách nebude setkávat s posměšky světoobčanů tak často jako dřív.
Kdyby několik výrobních závodů neleželo
na území EU, neměla by
Unie vůbec žádnou páku
a zůstala by čistě v pozici prosebníka závislého
na zbytku světa. Pak se
nemůžeme divit, že Rusko
s Čínou této beznaděje využívají a nabízí svoje vakcíny výměnou za vliv.
Bohumil Vohanka

V neděli 11. dubna tomu
bude 14 let, kdy nás
bez rozloučení náhle
opustil otec, dědeček
a pradědeček

František Vašák
ze Sedlčan
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami

strana

11

SLOUPEK

Jen
dopis
Ve schránce jsem našel
dopis. Ještě pořád občas
chodí. Nějaké to vyúčtování nebo oznámení, že
se dvě pojišťovny spojily v jednu. Ale tenhle
byl jiný. Žádná podlouhlá obálka s okénkem
a vytisknutou adresou.
Normální psaní, orazítkovaná známka a ručně
psaná adresa. Hmm, tak
takový dopis už jsem nedostal léta.
Jenže není pro mě.
Kdo píše dopis mojí
d c e r c e ? N ej s p í š s p o lužačka, co má staromilné rodiče. Zatímco moje
holčička nevěřícně zírá
na tři ručně popsané listy papíru, já vzpomínám
na svá mladá léta. Kolik
pitomostí moje ruka za ty
roky napsala, kolik stromů zbytečně zhynulo.
Dcerka záhadu luští
poctivě od oslovení. Já
mířím zkušeně rovnou
k rozloučení a podpisu. Paní družinářka.
Tak to je hezké. Čteme
si dopis. Žádné banality jako „ještě je zima,
ale už bude jaro“. Je to
milé, osobní psaní. Jak
jiné to bylo takhle si napsat. Jenže dnes všechny ty internety dorazily
i do poslední vísky.
Bohumil Vohanka

GLOSA

Co ještě
Únava lidí z covidu
a opatření kolem něj narůstá. U mnohých pohár
trpělivosti již přetekl
a revoltují, jiní definitivně rezignovali, a hrstka
posledních
Mohykánů
se ještě tak nějak drží. Je
třeba i říct, že jsou lidé,
kterým tuhý režim vyhovuje a někdy mám pocit, že by se ho nejraději
nevzdali nikdy. Však on
nějaký ten bacil vždycky
číhá nablízku.
Děti ve školách budou

několikrát týdně testované, učitelé naočkovaní, ale
stejně budou muset mít
všichni celý den roušku.
Vyměnil jsem látkovou
za nano. Nedivím se, že
je proti virům účinnější,
protože nepropouští ani
moc kyslíku. Odučit první
stupeň rozhodně zvládnu
a začínám mít pocit, že zbývající tři měsíce domácí výuky budou menší zlo než
přidušené mozečky a opakované výslechy z hygieny
společně s karanténním

režimem pro celou rodinu,
kdyby dětem ten test náhodou vyšel.
Už snad znám víc lidí,
kteří covid prodělali, než
těch, co ho dosud neměli. Pokud u někoho proběhne infekce, má imunitu. „No, to není tak jisté“,
oponovali by lidé, kteří
pohoršeně
sfoukávají
každou svíčku naděje,
která si dovolí nesměle
zaplát v černém tunelu
marnosti dnešních dní.
A tak se takhle potkají

dva mladí sportovci, co
prodělali covid, aniž by
se jejich imunitní systém
musel extra namáhat.
Povídají si venku na čerstvém vzduchu, s respirátory na ústech.
Nebo někdo již naočkovaný chce navštívit
babičku v domově seniorů, kde jsou už všichni naočkovaní také. Co
myslíte? Může, ale oba
musejí mít celou dobu
n a s a z e n ý r e s p i r á t o r.
Přece jsou naočkovaní,

tak co mají udělat víc?
Nejspíš mi něco uniká.
Nerozumím tomu. Připadám si jako dědeček
o holi, který se tuhle s námahou šoural liduprázdným parkem v Kosovce
s nasazeným dusítkem.
Disciplinovaně uposlechl
vládních pokynů. Když
se tak na něj díváte, říkáte si, jestli nejsme všichni
blázni. Bude-li tuto vládu
ještě někdo volit, tak blázen nepochybně je.
Bohumil Vohanka
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GLOSA

ZAMYŠLENÍ

Závidím, že už před čtvrt
tisíciletím měla Amerika
prezidenta sloužícího lidem

Vezmeme si příklad z polského
zákona pro zvířata ve státní
službě?

Máme tenisovou partu seniorů.
Občas má někdo kulatiny a pozve
ostatní do restaurace. Pamatuji
na poslední takový sraz vloni, kam
přinesl kamarád Jiří ukázat krásné
fotky z cestování po USA. Někdy
se mi vybaví jedna z nich. Byla
pořízena ve státě Jižní Dakota a je
na ní zachycen Národní památník
Mount Rushmore. Do žulové skály
jsou tam vytesány obrovské podobizny čtyř prezidentů, kteří byli
významní pro historii USA – první
prezident George Washington, třetí
Thomas Jefferson, šestnáctý Abraham Lincoln a šestadvacátý prezident Theodore Roosevelt.
Obyvatelé britských kolonií
v Severní Americe toužili v 18.
století po samostatnosti. Thomas
Jefferson byl hlavním autorem
slavného prohlášení nezávislosti
v roce 1776. Na památku této události se v USA od roku 1941 slaví
4. července Den nezávislosti jako
federální státní svátek. Deklarace
byla podepisována s rizikem trestu smrti pro vzpouru. Prezident
Jefferson byl všestranně vzdělaný
a osvícený člověk, nesporně velkého vlivu na politický i duchovní
život. Prý řekl ve svém projevu
o vztahu mezi vládou a obyvatelstvem: „Když se budou lidé bát
vlády, je to diktatura. Když se bude

vláda bát lidí, je to demokracie.“
Můžeme se zamyslet, jak jsme
na tom v době pandemie my. Krize
středního stavu jako páteře státu,
krize zdravotnictví, krize vzdělávací soustavy všech stupňů, krize
kulturního, politického i duchovního života společnosti. Jsme na tom
tak, že se nebojíme a jsme chtě
nechtě zajedno s vládou ve všech
jejích rozhodnutích? Nebo přijímáme některá opatření jen proto, že
se bojíme? Asi nám rozum říká, že
všechny restrikce nedávají smysl,
ale když je nedodržíme, bude mít
vláda argument a svůj neúspěch
hodí na nás. I v krizi musí být vláda
vedena, úkolována a kontrolována
smysluplným způsobem. K čemu
je nám premiér, který toto nedělá,
avšak píše ministrovi zdravotnictví
jakési vytýkací dopisy, o druhém
ministrovi říká, že mu nerozumí
a chlubí se, že pro nás zase koupil
nějaké prášky?
Snad svým způsobem závidím,
že v Americe už před čtvrt tisíciletím prezident sloužil lidem a myslel na ně s nasazením vlastního
života. Nikdy ho ani nenapadlo, že
by po celé volební období neplnil
sliby, dělal ostudu a svou osobou
arogantně zaměstnával a využíval
ve svůj prospěch státní instituce.
Vladimír Roškot

Polsko plánuje penze pro psy a koně
ve státních službách. Mám z toho
obrovskou radost a moc lituji, že nic
podobného u nás zatím není. Mám
už delší čas připravený dopis na toto
téma pro ministra vnitra a další vládní činitele. Mnoho z nás má doma
psa, kočku či jiné zvíře. Naše rodina
nikdy bez zvířecích kamarádů nebyla, u nás často nacházela doživotní
azyl a domov spousta někým vyhozených koček a i několik nechtěných
psů. Dodnes opuštěným zvířatům
pomáhám podle svých možností nejvíc jak jen mohu. Obdivuji lidi, kteří
takovou pomoc uskutečňují ve veliké míře – jako například Rudolf Desenský, kterého osobně znám.
O své zvířecí kamarády se většina
z nás dobře stará a když zestárnou,
neopouštíme je a dopřejeme jim dožití u nás doma. Denně čteme i slyšíme zprávy s množstvím informací
o kriminálních činech, krádežích,
pašování drog, násilí a vraždách.
Díky policejní práci se daří tyto činy
řešit a mnohé vyřešit. A v tom jsou
nezastupitelní služební psi. Právem
jsme je viděli i na vojenské přehlídce u příležitosti výročí sta let vzniku
Československa. A tak se budu ptát
ministra vnitra, co se děje se psy,
kteří zestárnou a nemají to štěstí, že
mohou dožít u svého psovoda. Zatím
bývají vyřazováni jako opotřebovaný kus kancelářského nábytku. Jsou
nabízeni k prodeji za směšných pár

desítek korun a nikdo se nezajímá
do jakých podmínek půjdou a co
se s nimi děje dál. A že se mnohdy
dějí takové věci, až z toho na člověka
jde hrůza a slzy se derou do očí. Vím
o mnoha takových případech. Naštěstí existuje zákon na ochranu zvířat, alespoň to. Podle zákona každý,
kdo si pořídí zvíře, je za něj odpovědný a musí se o něj postarat. Zvíře nesmí strádat. Jenže kdo to kontroluje
a vyvozuje důsledky protiprávního
chování ? A pokud ano, doba nápravy je nesmírně dlouhá a týrané zvíře
se pomoci mnohdy ani nedožije. To
se týká hlavně hospodářských zvířat.
Služební psy a koně si pořizuje
stát. Pro něj po celý svůj aktivní život
pracují a tudíž stát má povinnost se
o ně postarat jako každý jiný majitel
zvířete. Navíc tato vysloužilá zvířata
jsou vojenští a policejní veteráni stejně tak jako lidé, mají za sebou roky
služby vlasti a podle toho se s nimi
má zacházet. Proto s velikou radostí
vítám zákon, který má v Polsku platit.
Moc bych si přála, aby se podobně
zachovala i naše republika a takový
zákon přijala. Ze zahraničí si naše
vláda bere příklady v lecčem, bylo
by záhodno, aby si vzala i tento.
Celý život se řídím tím, co říkávala moje milovaná babička: „Zvíře cítí
jako ty, nedělej mu trampoty!“ Myslím, že by se tím měl řídit každý člověk a každá státní instituce.
Hana Kutilová

GLOSA

Gagarinův let patří do světových dějin
Už je to šedesát let, co Jurij
Alexejevič Gagarin jako první člověk obletěl zeměkouli
v kosmické lodi Vostok 1.
Na oběžnou dráhu odstartoval 12. dubna 1961.
Dobře pamatuji, jaký to
byl pro celý svět šok, že už
ne chudák pejsek, ale člověk
na oběžné dráze. Bylo to
riskantní, technika přistání
tehdy nebyla kdovíjak dokonalá. Poslední stupeň se nechtěl oddělit, došlo k rotaci,
po jeho oddělení se konečně

kabina nasměrovala. Její štít
měl při vletu do atmosféry
teplotu asi 2 000°C a Gagarin
trpěl obrovským přetížením
10G. Ve výšce sedm kilometrů nad zemským povrchem
byl katapultován a na padáku šťastně přistál.
Zbytek života byl pro Gagarina spíše utrpením. Jako
prostý venkovský syn rodičů kolchozníků (otec tesař,
matka dojička) poznal jen asketický život vojenského námořního pilota. Do letadel se

zamiloval asi v sedmi letech,
když za války uviděl prvně letadlo, které muselo za vesnicí
přistát. Pilot jej posadil do kabiny letadla... A jako neznámý
pilot musel Gagarin náhle cestovat po světě, všude jej vítaly
davy a dokola vyprávěl totéž.
Sověti se snažili ten let uplatnit jako rekordní dosaženou
výškou (327 km) i dosaženou
rychlostí (28 260 km/h). Oblet
Země nebyl úplný, místo přistání bylo západně od Bajkonuru. Podmínkou k uznání

rekordů bylo, že pilot přistál
v kabině stroje, takže první
kosmonaut byl nucen lhát.
O Gagarinově smrti kolovalo mnoho dohadů. Už pod
dojmem toho, že se Rusům
nedá nic věřit, byla hned zpochybněna normální havárie.
Jednak se vědělo, že po všech
těch přípitcích „do dna“ měl
problémy s alkoholem. Také
se mluvilo o starším instruktorovi, který jej připravoval
na pilotáž nového letadla, že
mohl mít infarkt. Nebo, že
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bylo špatné počasí a dostal se
do vývrtky. Datum smrti (27.
března 1968) svádělo dokonce
k domněnce, že letěl k Měsíci,
aby Sovětský svaz byl opět
před Amerikou... Ovšem na takovou cestu neměli Sověti
techniku, i když jistě snaha
byla velká.
Poctivě řečeno, Gagarin byl
jako první na prahu vesmíru
a let přežil. Proto jeho mise patří do světových dějin a má se
o tom učit i dobrovolně...
Vladimír Roškot

