
Děti z Bechyně se zapojily do šíření laskavosti
BECIIYNEITABOR - Blíží se Mezinárodní den laskavosti, který se slaví každoročně 13. listopadu. A do šíření laskavosti se letos

zapojily i děti ze ZŠ ŠIlotni v Bechyni se svými učiteli, rodiči a daliími nadšenci. Motto této inióiativy Nadace Karla Janečka totř
zní: Svět je hezčí, když si lidé pomáhají. Ve čtvrtek 4. listopadu dopoledne dorazili kluci a děvčata z 8. B této školy do táborského
útulku pro zvířata. Učitelka Markéta Kodadová s nimi přijela Bechyňkou, ředitel školy Milan Petr dorazil autem a vezl dárky, které
by děti do vlaku snad ani nepobraly. Šlo o výsledek školní Šrirry, kterou osmáci se sooo učitelkou Markétou Kodadovou ,rspÓÝeaun.

A na titul "laskavců" ve škole koupit i Pedrovi, aby mu to ne-
neaspirovali sami. Žácí z 8. A šli bylÓ líto," zmínila svého kocou-
v pondělí 8. listopadu pomáhat ra a rázem bylo jasné, proč její
do bechyňské mateřinky Jahůd- osmáci zacilil.i svou laskavost
ka. Rozhodli se, že zametou listí právě na zxiřata. A o příhody se
rta zabraďě, natřou, co bude po- zviŤaíy se podělil i ředitel Milan
třeba. A détí ze 7.A uspořádali Petr, kteý pro změnu miluje je-
pro mladší spolužráky z prvního zevěiLq,,,Beďas mi jednou za-
stupně Halloweenskou party s vařil. Utekl a l,yzvedával jsem
diskotékou. Do pečení cukroví si ho na městské policii, Stál mě
na party se s dětmi zapojili i rodi- asi tři stovky," smál se.
če. Všichni tedy svoje laskavosti V úťulku už na bechyňskou
stihli do 13. listopadu a teď je v5ípravu, čekala jeho vedoucí
zdokumentují pro portál Laska- Kamila Sťastná. Seznámila děti
vost.cz, Vylosovaní laskavci pry nejen s tím, jak to s opuštěn1-
něco lyhrají. Co, to ale osmá- mi psy a nalezenými kočkami
ci z Bechyně ani jejich kantoři chodí, ale i s příběh1, některych
netušili. "Fakt nevíme, protože současných obyvatel. Tak třeba
o to nám nejde," krčila rameny sourozenci argentins§-ch do_e

učitelka Markéta Kodadová. I Hathorka a Rejík jsou poslední,
ona šla něja§ ten pamlsek pro kdo tu ještě zb1,l z jedenadvace-
útulek nakoupit. ,,Museia jsem ti těchto psú, kteň byli odebráni

Osmáci z Bechl,ně s učitelkou Markétou Kodadovou přivezli pořád-
nou hromadu dárků.

v odhalené množírně. Deset z
těchto pejsků putovalo do tábor-
ského útulku. ostatní do dalších
v jiných místech. "Osm z té naší
desítky už našlo pána. Hathorka
a Rejík tuještě čekají." prozradi-
la Kamila Sťastná. Pejsek Re je
veselý a pňtuln1,. děti mu mohly
samy dát z pňr,ezení,ch pamis-
ku. O kus dál u zr,ědar-ě po}nrJ<rr-
jícího Pancha se nechtělo r,ěřit,
že je od narození hluchý . I tak se
naučil povel_v jako sedni. lehni
nebo pac. A víte. kdo má podle
zkušeností útulk-u nejmenši šan-
ci na osvojení? SíarŠí čeml,pes.

Děti přivezl1,, meá dárl§. i ně-

kolik dek. Od Kamily Šťastné se
dozvěděly, že ty útdek ryržije v
kotcích ve rmiřrích prostorách.
,,Do venkovrúch kotců je dobře
davat přírodní výstelku, nejlépe
slámq" nnfuila vedoucí. Deky v
zimě navlhnou apejsky pak studí.
Z dalšího lyprávění lyplynulo,
že i v úfulku jsou laskavci, i když
nesoutěží. Na Silvestra, když se
očekívá petardové šílenství, si
vždyc§ některá ze Ěi zalnéshnn-
kyň bere službu a tráví ji v útulku
se zvířaty. o,Jako v nemocnici, tam
ta§ musí lidi do sluzby"'usmála
se kamila sťastná.

Libuše kolóřová

Rejík,ie stoprocentně mírumilovn11. Jinak by,mu Kamila St'astná ur-
čitě prsn,nesvěřila... Foto -Ik-

ArrowSys nabídne prodej z boxu
TÁBOR _ lJzavíráni prodejen na vesnicích i v městských čás-

tech z ekonomic§fch důvodů je realita posledruch let. S nápadem
teď píichá.z;i táborská společnost ArrowSys. Táborští radní schválili
v pondělí její žádost o pronájem městského pozemku 45 metrri čtve-
rečních ve Vožické ulici na pásu mezi vozovkou a parkovištěm za
podchodem z táďraží. Firma zde chce testovat pilotní projelt1 bez-
obslužného prodejního boxu kontejnerového typu. Bude v provozu
24 hodin denně a ve zkušebním provozu ho bude testovat šedesátka
dobrovolných ,,zákazniků" nazáHadě lydané karly nebo přístupu v
mobilním telefonu. Prodejní box nabídne sortiment od potravinář-
ského zboží ažpo záklaďní výběr drogerie. Pokud se box v pilotním
projektu osvědčí, může se stát řešením i v nejmenších obcích. -vř-

pietní akce na Žňkově náměstí
TÁBOR - Ve středu 17. listopadu od 17 hodin bude u kašny na

Žiikově náměstí v Táboře připravené pietní místo. Tam bude móžné
si připomenout listopadové události let 1939 a 1989, zapálít tu svíč-
ku či položit květiny. Akce se uskuteční bez kultumího programu.
V čase od l7.00 do 20.00 hodin bude osvícena budova Staré radnie'e.

-ev-
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Velký nárůst zájmu o očkování
u praktiků

TABORSKO - Zeptali jsme se praktické lékařky Hany Blažkové,
jak to v současnosti rlpaďá s očkováním proti onemocnění covid-l9.

,,Zďlem o očkování je obror- ka ve Veselí nad Lužnicí Hana
s§ý. Očkujeme l,akctnou Comir- Blažková.
nati, což je Pfizer, i Modemou. ,,Co se týče léčby - rizikoví
Najednou jde to, co na jaře ne- pacienti jsou od nás odesíláni
šlo. Očkujeme třetí dávky,. ale na protilátky na infekční od-
objevilo se i hodně mladých lidi, dělení nemocnice. Kortikoidy
kteří chtějí teprve první dáv[y. jsou záklaď terapie. Jakmile
Denně aplikujeme kolem 20 ť se rozběhne zápal plic, což je
30 dávek. Přibrali jsme na výpo- nutno potvrdit na rentgenu, je
moc na částečný uvazek druhou třeba kortikoidy nasadit hned,
sestřičku, protože při normálním jinak vznikají nevratné změny.
chodu ordinace by se to nedalo Kortikoidy přináší obrovskou
zvládnout. Obrovsky narostl l"ý- úlelu. A taky mám yypozoro-
skyt pozitivních na covid-l9, i vané, že ti, kteří měli kortikoídy
těch očkovaných, ale ti mají na- nasazeny včas, hojili se pak bez
štěstí lehčí pruběh onemocnění. následků. Jen je třeba si pacien-
Děláme antigenní testy, i když ta opravdu pozyat do ordinace,
užteď spíšpřevládajítestyPCR, vyšetřit ho, udělat rentgen, sa-
kdy výtěry posíláme do labora- turaci kyslíkem a pak nasadit
toře. Naštěstí nám lyšly labora- kombinovanou léčbu,'o vysvět-
toře vstříc ajezdi k nám dvakrát lila doktorka Blažková,

Eva Výborná

středa }0. listopadu 2021

denně," uvedla praktická lékař-


