
Zastupitelé rozhodnou o osudu školy
Pacov – Hlavním bodem včerejšího zastupitelstva Měs-
ta Pacova bylo projednání přechodu tamního gymná-
zia pod město. Nad střední školou se totiž v minulosti
takzvaně zatahovaly mraky a v jednu dobu dokonce hro-
zilo její úplné zavření. „S největší pravděpodobností
přechod gymnázia pod město schválíme,“ přiblížil vče-
ra odpoledne starosta Pacova Lukáš Vlček s tím, že za-
sedání začne v 16.30 hodin a až tam padne konkrétní roz-
hodnutí. O tom, jak hlasování dopadlo, vás budeme in-
formovat v zítřejším vydání Deníku. Už nyní je ale jas-
né, že pokud zastupitelé přechod schválí, vydá město
ročně na provoz gymnázia ze své kasy zhruba milion a
čtvrt korun. (kna)

Přednáší o probuzení ženské energie
Pelhřimov – „Žena v nás“ se jmenuje přednáška no-
vinářky Marcely Průchové, která se koná dnes od půl
sedmé hodiny večerní v pelhřimovské kavárně Flet.
„Každá žena v sobě má energii, ale dnes na ni řada žen za-
pomíná. Přitom stačí jen ji v sobě objevit, a přinést pak
štěstí a spokojenost sobě i svému okolí,“ vysvětluje Mar-
cela Průchová. Dodává, že na přednášku mohou zaví-
tat i muži, aby si lépe uvědomili, jakou energii v sobě že-
ny mají. „Téma nám pěkně navazuje na nedávnou před-
nášku Lenky Losertové z Humpolce o léčivých man-
dalách, která také hovořila o ženách a jejich sebevě-
domí,“ uvedla provozovatelka kavárny Flet Ludmila
Zabloudilová. (hm)

Počátecká Fáborkovaná se kvůli
výletu přesouvá na příští týden
Počátky – V počátecké Valchovské aleji se zítra měla
uskutečnit dětská Fáborkovaná. Protože ten den děti je-
dou na výlet se školkou, rozhodl se pořádající oddíl Cvi-
čení rodičů s dětmi akci přesunout na příští středu. „Fá-
borkovaná se o týden posouvá. Všechno ostatní ale zů-
stává nezměněné. Začíná se v půl čtvrté odpoledne ve
Valchovské aleji u parkoviště. Na děti čekají nejrůz-
nější úkoly a v cíli za odměnu opečený buřtík,“ infor-
movala za pořadatele Lucie Bulíčková. (kys)

Noční pochod kolem Božejova
déšť nakonec nepřekazil
Účast na třiatřicátém ročníku tradičního výšlapu nebyla nižší než v minulých letech

DOMINIKA DUFKOVÁ

Božejov – Ještě v pátek odpo-
ledne při pohledu na zamra-
čenou oblohu mnozí z pravi-
delných účastníků Nočního
pochodu kolem Božejova ne-
věděli, jestli se na něj vydají i
tentokrát. Skoro jako zázra-
kem ale nepršelo a na startu se
mezi půl sedmou a půl osmou
večer sešly bezmála tři stovky
lidí. Nejen z Božejova, ale i ze
širokého okolí.

Jak záhy zjistili, od bo-
žejovské hospody vedly
všechny trasy kolem koupa-
liště a lesem k vesnici Dráž-
ďany, kam ale došli jen ti, kte-
ří si ze tří tras, čtyřkilomet-
rové, devítikilometrové a tři-
náctikilometrové, vybrali tu
nejdelší. Pár desítek takových
se našlo.

Možná ve vícero skupin-
kách jdoucích třetí trasu tak
po pár kilometrech padl do-
taz: „Tak jsme v Drážďanech,
půjdeme do Mnichova?“ Mís-
to Mnichova ale pochod po-
kračoval přes Vlásenice-
Drbohlavy.

Houby rostou,
přesvědčili se
Pořadatelé zajistili účastní-
kům výšlapu i občerstvení. Na
záchytných bodech je vítali
čajem a chlebem se solí. Les
navíc skýtal možnost nasbí-
rat si pár hub či v případě nut-
nosti nejvyšší použít lopu-
chový list – samozřejmě bez
berušky –, a tak cestu všichni
zvládli bez obtíží. Ani k blou-
dění nebyl nikdo odsouzen,
ačkoli směr ukazující šipky
zbylé na rozcestích zřejmě z

minulých ročníků mohly tro-
chu mást. O to byla cesta dob-
rodružnější.

Některým to ale nestačilo,
a rozhodli se proto dát si trasu
opačně. „Co to je za protest?“
zaznělo při setkání dvou sku-
pinek, z nichž šla každá jiným
směrem. „My jdeme obráce-
ně,“ odpověděl mluvčí
„zmatené“ skupinky. Na zby-
tečnou otázku, zda celou tra-

su, zavtipkoval. „Ne, jenom
půlku,“ usmál se.

V cíli se u ohýnku
opékaly špekáčky
S dobrou náladou se všichni
většinou ještě za světla nebo
jeho posledních zbytků sešli
zpátky u božejovského kou-
paliště, kde za po cestě nasbí-
raná razítka obdrželi u ohýn-

ku špekáček. „Loni, kdy se vy-
dařilo počasí a přišlo rekord-
ních více než pět stovek lidí, se
buřtů a chleba pomalu ani ne-
dostávalo,“ zavzpomínal sta-
rosta Božejova Ladislav Brož.
Účast na letošním třiatřicá-
tém ročníku podle něho ale ne-
byla nijak podprůměrná. „Ko-
lem tří stovek lidí, možná ně-
co málo přes, tu bývá pravi-
delně,“ podotkl starosta.

VEČERNÍPROCHÁZKA.Vpátekpocelýdenpanovalyobavy,žedéšťuskutečněnítřiatřicátéhoročníku
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zmokl,anisourozenciKateřinaaJanVlkovi(nasnímku).Foto:Deník/DominikaDufková

Povodně v Praze sledují i lidé z Pelhřimovska,
kteří v hlavním městě pracují nebo studují
DOMINIKA DUFKOVÁ

Pelhřimovsko, Praha – Po-
vodně v Praze komplikují si-
tuaci i některým lidem
z pelhřimovského okresu, kte-
ří v hlavním městě pracují ne-
bo studují.

„Do Prahy jsem z Pelhři-
mova přijel s kamarádem už
v neděli, jeli jsme přes Vla-
šim a nebyl problém se sem do-
stat. V pondělí už by to ale
možná bylo horší,“ mínil vče-

ra Adam Kratochvíl z Pelhři-
mova, který do Prahy dojíž-
dí na vysokou školu.

Hned v neděli po příjezdu do
města se zašel podívat i k vo-
dě. „Byli jsme se kouknout na
řeku na Andělu. Vypadalo to
tam ještě docela dobře, ale vo-
da se prý od té doby už zved-
la o čtyři metry, takže mís-
ta, kde jsme byli, jsou už za-
plavená a uvažuje se o eva-
kuaci. Přes den budu ve ško-
le na Národní třídě, což je ta-

ky docela blízko u řeky, tak-
že jsem zvědavý, jak to bude
vypadat tam,“ dodal také stu-
dent.

V Karlíně to zatím
vypadá dobře
Problémy s rozvodněnou ře-
kou pocítili i mnozí pracují-
cí. Do Prahy měl včera odjet
také Tomáš Jůn z Libkovy Vo-
dy, ale pražská pobočka fir-
my, u níž je zaměstnaný, ně-

které své zaměstnance ne-
chala doma.

„Sídlíme v pražské čtvrti
Karlínazatímsetotamzdábýt
v pořádku, i když třeba ob-
chody v ulici jsou vyklizené.
Půlka lidí z pražské poboč-
ky naší firmy zůstala včera do-
ma, ale někteří přece jenom
v práci byli,“ řekl zaměst-
nanec, který kvůli povod-
ním tento týden pracuje mís-
to v Praze na pelhřimovské
pobočce.

Hořepník je z nejhoršího venku. Voda naopak ...
dokončení ze strany 1
Další z Hořepnických, Jaro-
slav Hanousek k tomu dodal: „
Velká voda je tu každou chví-
li. Dříve, když tu nebyl násep,
tak to bylo daleko horší, teď už
to jde.“

Třetí povodňový stupeň na
řece Trnavě začal platit v ne-
děli po 14. hodině, odvolán byl
v pondělí ve čtyři hodiny rá-
no. Za rychlý nástup vody
mohlo podle místních upuště-
ní vody z rybníků na Cetoraz-
ku a Těchobuzku.

„Dojel jsem se podívat na
soutok Kejtovského potoka a
Trnávky, kde už voda vystou-
pala do značné výšky. Hned mi
bylo jasné, že zhruba za hodi-
nu a půl bude voda v Hořepní-
ku. Během chvíle jsme s dob-
rovolnými hasiči začali na
krizových bodech rozmisťo-
vat desítky pytlů s pískem a
připravovat čerpadla. V mo-
mentě, kdy začala voda rychle
stoupat, tak se nedalo odhad-
nout, jak se situace bude vy-

víjet,“ dodal starosta s tím, že
voda bohudík nenapáchala
žádné velké škody. „Škody
jsou, ale nejedná se o nic vý-
razného,“ uvedl Vladimír Ko-
týnek. Ten přirovnal nedělní

velkou vodu k povodni z roku
2006. Tehdy se zvedla hladina
Trnavy po jarním tání.

Ovšem nejhorší povodně
zažili Hořepničtí v roce 2002.
Po děsivé zkušenosti s vodním

živlem začali bez váhání řešit
protipovodňová opatření.
Tehdy vznikla ochranná hráz
a v úseku nad a pod mostem
bylo zčásti vyčištěno koryto
toku. „Potřebovali bychom,

aby bylo v úseku pod mostem
rozšířeno alespoň o tři sta me-
trů koryto. Tím by došlo k vět-
šímu, rychlejšímu odtoku vo-
dy z horní části, protože pod
mostem v úseku asi dvě stě

metrů se koryto zužuje do
trychtýře a tam se voda brzdí a
tím pádem nám pravidelně
nastoupává do krajů. Co
nejdříve zahájíme jednání se
správcem toku, tedy povodím
Vltavy,“ nastínil nejbližší plá-
ny první muž Hořepníka.

Želivka hlásila
pohotovost
Druhý stupeň povodňové ak-
tivity znamenající pohotovost
platil včera také na Želivce v
Želivě. Ta kulminovala v 7 ho-
din ráno, kdy dosáhla 164 cen-
timetrů a řekou protékalo 33,6
kubických metrů vody za vte-
řinu.

Normální průtok je tam do
15 kubických metrů za vteři-
nu. O dvě hodiny později už ře-
ka poklesla o tři centimetry.

Situace na ostatních tocích
na Pelhřimovsku byla včera
relativně klidná a nevyžado-
vala žádná mimořádná opat-
ření.

VELKÁ VODA V HOŘEPNÍKU. Voda zatopila v neděli garáže, zahrady rodinných domů a rekreačních objektů, dílnu a v části Vítovice se pod vo-
dou ocitly i některé hospodářské budovy. Pod vodou byla i zahrada Františka Hrdličky (na snímku vpravo). Foto: Deník/Alexandra Knapová

Obří leporelo bude cestovat

Pravíkov – V pravíkovském
Parku studií a reflexe se v so-
botu konal křest nejdelšího le-
porela, na jehož vzniku se svý-
mi obrázky na téma barev-
nějšího a lepšího světa bez ná-
silí podílelo celkem 3147 dětí
ze všech koutů České repub-
liky.

„Možnost vůbec poprvé si
prohlédnout unikátní lepore-
lo v Pravíkově využilo i přes
nepřízeň počasí několik desí-
tek lidí,“ sdělila jedna z inici-

átorek celého projektu Barev-
nější svět Simona Heřtusová.
Leporelo po pravíkovské pre-
miéře čeká cestování.

Ode dneška ho mohou zá-
jemci vidět v pražském Ko-
munitním centru Prádelna,
kde projekt začal. „Potom bu-
de postupně putovat po ško-
lách a dalších institucích, kte-
ré se na jeho vzniku podílely,“
doplnila Heřtusová s tím, že na
cestách by leporelo mělo strá-
vit přibližně rok. (kys)

JAKO V BLUDIŠTI. Tak si mohli připadat lidé, kteří si v sobotu v
Pravíkově prohlíželi nejdelší leporelo. Foto: Archiv pořadatelů


