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Vladimír Zámostný nadšení pro
eRecepty nesdílí
REGION Od prvního ledna
jsou lékaři povinni vystavovat elektronické recepty. Dosavadní listinné
recepty mohou však vystavit i v letošním pilotním
roce nadále a bez obav
z případných sankcí. Slovy ministra zdravotnictví
Adama Vojtěcha se spuštění elektronické preskripce
v prvních dnech provozu
obešlo bez problémů. Za-

jímala jsem se, jak na nastalou povinnost vydávání
eReceptu nahlížejí lékaři
našeho regionu a jak ji pocítí pacienti?
Praktická lékařka Andrea Chromcová v úterý
druhého ledna vystavila
bez potíží na tři desítky
eReceptů. „Pacienti rozdíl mezi starým receptem
a eReceptem ani nezaznamenali. Někteří se pouze

pozastavili nad tím, že
na recept nedávám razítko, to totiž díky přístupovým kódům do systému
SÚKL (Státního ústavu pro
kontrolu léčiv) není třeba,“
popisuje zkušenosti ze
svého prvního letošního
pracovního dne. Andrea
C h r o m c ová , o b d o b n ě
jako další dotázaní lékaři,
zvolila vizuální podobu
eReceptu shodnou s dosa-

vadním listinným. eRecept
se tedy nijak oproti zvyklostem pacientů neliší. Jen
je navíc opatřen čárovým
kódem. „V systému si lékaři mohou sami nastavit,
v jaké formě chtějí eRecepty tisknout,“ vysvětluje lékařka. „Osobně jsem
jednoznačně pro variantu
vzhledu listinného receptu
s čárovým kódem oproti
možnosti tisknout pouze

čárový kód samotný, bez
textu. Pouze s čárovým
kódem bych se v ordinaci
obávala možnosti záměny
receptů dvou různých pacientů,“ dodává.
Dalším z lékařů, kteří
se vyjádřili podrobněji, je
Vladimír Zámostný. Oba
praktičtí lékaři se na nastalou povinnost připravovali s předstihem a jejich
Pokračování na straně 3

Dva malí psi po útoku
rottweilera přežili jen
díky duchapřítomnosti
jejich majitele

Letos se Tříkrálové sbírky v Petrovicích ujali žáci místní základní školy. První trojici králů tvořila
Sabina Motrincová, Dalibor Jech, Tomáš Jůza a druhou trojici Radek Wolf, Matyáš Fořt, Vojtěch Hejhal.
Na děti dohlížela asistentka Monika Mayerová s Ilonou Doubravovou. Foto: Jana Motrincová

Tomáš Chmel: Překonat
zlomové a mnohdy bolestné
životní okamžiky hostům série
Až na dřeň pomohla víra
Až na dřeň
– to je název série pěti
moderovaných večerů,
na nichž, od poloviny prosince do poloviny února
vyprávějí svůj příběh ti,
kteří prošli nějakou životní
zkouškou. Do této doby se
ve Společenském centru
CASD na Komenského ná-

SEDLČANY

městí uskutečnily takové
večery dva, tři posluchače
ještě čekají. Na podrobnosti jsem se ptala ředitele
křesťanské organizace Maranatha Tomáše Chmela.
Zatímco většina z nás
ladila svůj byt i náladu
na blížící se vánoční
Pokračování na straně 8

CHLUM František Vinař
z Chlumu začal mít vztah
k psům již ve svém dětství a jejich chovu se věnuje dodnes. Proto není
divu, že poté, co se obrátil
na naši redakci a vylíčil
nám svůj zážitek, lze z jeho
slov vyčíst hořkost. Vážná
událost, která se stala před
nedávnem, se totiž může
kdykoliv opakovat.
„Po naší vsi chodí pán,
který má bojové plemeno psa, a tento rottweiler

s ním chodí volně a bez
kontroly,“ uvedl František
Vinař. „Pes často běhá mezi
dětmi na jejich hřišti, což
je velice nebezpečné. Mně
se stalo, že naprosto bezdůvodně napadl moje dva
psy a pokousal je. Na procházky s nimi chodím pravidelně každý den a jako
vždycky, i tentokrát jsem je
měl na vodítku. Rottweiler,
který se pohyboval po dvoře restaurace a prodejny
Pokračování na straně 2

Každý ze starostů měst, která
do bazénu investovala, nás od jeho
pořízení a provozování spíše
odrazuje, přiznal starosta Burian
SEDLČANY Koncem loňské-

ho roku otevřel zastupitel
Jaroslav Repetný otázku
související s možnou výstavbou plaveckého bazénu. Poukázal na to, že
na koupání myslely volební programy opakovaně

a žádná z variant zatím nebyla provedena.
St arost a Jiří Burian
uvedl, že stále shromažďuje potřebné podklady,
a to zejména reference
ze strany měst, které mají
s vybudováním a provo-

zem bazénu či koupaliště
zkušenosti. „Rozhodovat
by se mělo o tom, zda vůbec a za jakých podmínek,
zda vyhotovit otevřené
koupaliště sezónního charakteru, případně krytý
Pokračování na straně 7

2

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

Silvestrovské oslavy se
obešly bez incidentů

www.sedlcansky-kraj.cz

Nepořádek kolem
kontejnerů kamery
nevyřeší
SEDLČANY Město trápí ne-

SEDLČANY Letošní silves-

trovské oslavy byly rušnější než ty loňské. Alespoň
z pohledu městských strážníků, kteří také o poslední
noci v roce dohlíželi na veřejný pořádek ve městě.
„Rozhodně lidé více odpalovali zábavní pyrotechniku. Někteří jednotlivci

namířili rachejtle ve směru
na vánoční strom a zřejmě
kvůli tomu došlo po půlnoci k výpadku osvětlení,“
uvedl velitel Městské policie Sedlčany Petr Krch.
Podle něj přibylo také
rozbité sklo na ulicích,
ať už od láhví alkoholu či
sklenic. „Mrzí nás, že si lidé

po sobě zbytky po zábavní
pyrotechnice neuklízí. Také
nás zaráží určitá neohleduplnost vůči zvířatům, zvláště psům. Stejně jako loni,
i letos jsme řešili případy,
kdy psi svým majitelům
utekli, vystrašení pyrotechnikou. Šlo o tři případy,“
dodal Krch.
-jš-

pořádek kolem sběrných
hnízd. O pytlích, taškách,
krabicích, ale i dalším odpadu, který občané odklá-

i represí Městské policie
Sedlčany,“ vysvětlil. Co se
týče využití kamerového
systému, jde tak trochu
o slepou uličku. Podle

Dva malí psi po útoku
rottweilera přežili jen díky
duchapřítomnosti jejich majitele
Dokončení ze strany 1

U Vondráčků najednou
přiběhl, buď se utrhl, nebo
nebyl přivázaný, a moje psy
napadl. Já jsem s nimi vycházel z restaurace a o vol-

řilo. Psa povalil na záda,
zalehl a potom znehybnil.
Majitel rottweilera zhruba
po pěti minutách vyšel
z obchodu a podle slov
Františka Vinaře si stoupl

František Vinař s jedním ze zachráněných psů

ně pohybujícím se psu jsem
nevěděl. Jinak bych se svými psy počkal uvnitř. Oba
mají kolem pěti kil, zatímco
rottweiler padesát, takže by
je brzy zabil.“ František Vinař se naštěstí velkých psů
nebojí, takže se rottweilera
snažil chytit za karabinu,
což se mu nakonec poda-

na schody, založil si ruce
na hrudi, a díval se, jak
zápasí s jeho psem. „Řekl
jsem mu pak, ať si jde psa
vzít, a rozhodně si u toho
nebral servítky, a majitel mi
odpověděl, že jeho pes je
hodnej. Já jsem mu řekl, že
jak může být hodnej, když
mi vraždí psy,“ podivuje se

František Vinař a zároveň
dodává, že majitele rottweilera upozornil, že ho čeká
platba za ošetření obou
psů u veterináře. „Mně je
to jedno, já jsem pojištěnej, odpověděl mi a odešel.
Já jsem nevěděl, co mám
se svými psy dělat, protože jeden měl prokousnuté
břicho i záda a druhý pohmožděnou nohu. Odvoz
domů mi nabídl mladý pan
Vondráček, který viděl, že
moji psi po svých odejít nemohou,“ líčí další průběh
událostí František Vinař,
který svoje dva svěřence
okamžitě odvezl ke zvěrolékaři.
Dokumentaci, obsahující napadení a zranění
psů, má chovatel doma
uloženou, a hlavně ho
mrzí, že majitel rottweilera chodí po vsi a shání
svědky, kteří by svědčili v jeho prospěch. „Prý
dostanu ho… a ne peníze
za veterináře, že všechno bylo jinak. Jak to ale
může vědět, když u toho
nebyl a viděl až konec
celého konfliktu..? Kolik
bylo za minulý rok případů, kdy pes zabil dítě? Naposledy před Vánocemi,“
dodává František Vinař,
který poslal majiteli rottweilera stručný dopis
s kopiemi účtů za veterinární ošetření, v němž
požaduje zaplacení léčby
obou svých psů.
David Myslikovjan

Nepořádek kolem kontejnerů a popelnic je bohužel docela běžný.

dají k nádobám na tříděný
odpad, rokovali na svém
posledním zasedání také
sedlčanští zastupitelé.
Na problém upozornila zastupitelka Blanka
Vilasová. Ta řešení vidí
ve zvýšeném dohledu
městských strážníků. Ti
by měli důsledně ukládat
pokuty všem, kteří nebudou dodržovat veřejný
pořádek na prostranstvích pro separovaný
odpad. Identifikaci neukázněných osob by měl
napomoci kamerový systém. Podle Vilasové je třeba na vybraných místech
osadit kamery.
Sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel vidí
problém hlavně v lehkovážném přístupu některých občanů, kteří nemusejí být ani Sedlčaňáky.
„Problém je žádoucí řešit
komplexně, počínaje výchovou, motivačními
prvky, využitím souboru technických opatření,
zvýšením počtu kapacit,
přehodnocením aspektů
pro výběr svozových míst,
přes vysvětlující osvětu,
konče každodenní prací

místostarosty totiž umístění kamer k problémovým svozovým místům
problém nevyřeší. „Dojde
pouze k přesunutí problému na místa jiná, do dalších lokalit města. Městská
policie Sedlčany by pak
nedělala nic jiného, jenom
hlídala kamerový systém
monitorující odpadové
hospodářství,“ dodal. Situaci by neřešily ani ohrádky okolo sběrných míst,
které by částečně zakrývaly často nepříliš vábný
pohled na okolí sběrných
nádob. Tyto ohrádky spíše
vybízejí k odkládání odpadu mimo nádoby – lidé se
za ně lehce schovají.
Zřejmě nejlepší situace, co se týče estetiky, spojené s pořádkem
v okolí sběrných hnízd
je na Severním sídlišti.
Kontejnery jsou zde totiž
přímo na očích. „Přece
jenom, když člověk vykonává s vědomím něco
nesprávného, nechce být
viděn ostatními spoluobčany. Takže potenciál pro
nápravu a vylepšení existuje,“ myslí si Hölzel.
Jana Špačková
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Oteplení koncem roku není
nic mimořádného
SVATÝ JAN I v lednu si zima
stále hraje na schovávanou. V prosinci naměřili
na amatérské meteorologické stanici Miroslava
Votruby ve Svatém Janě
pouze jeden ledový den,
tedy takový, kdy ani přes

den není více než 0 st. C.
O rok dříve takových dnů
bylo devět, což byl za sledovaných šest let nejvyšší
počet.
Podíváme-li se na vývoj
počasí v čase Vánoc a závěru roku, žádné překva-

pení se nedělo – obvyklé
oteplení v této době přišlo
i vloni. Jen nejvyšší teplota
v měsíci byla v roce 2012
na Štědrý den, kdežto vloni na Silvestra... V obou
případech to bylo 11,1 st. C.
-red-

Prosinec

meteorologické
dny

chladné - teplota max. nižší
jak 10 st. C
mrazivé - teplota min. nižší
jak 0 st. C
ledové - teplota max. nižší jak
0 st. C

2012

2013

2014

2015

2016

2017

29

30

29

22

29

30

21

20

11

5

20

18

2

5

9

1

teplota v st. C

nejnižší v měsíci
dne
nejvyšší v měsíci
dne
měsíční průměr

-11,3
12.
11,1
24.
0,4

-6,2
31.
9,3
23.
1,52

-12,5
30.
10,7
19.
2,37

-5,2
31.
12,9
16.
5,21

-7,6
4.
11,3
10.
0,67

-7,8
19.
11,1
31.
1,48

srážky v mm

za měsíc
nejvyšší v měsíci
dne
úhrn od počátku roku
deštivé dny v měsíci

38,2
17,9
23.
457,8
15

7,2
2,8
7.
616,2
6

16,3
3,4
2.
551,4
14

14,7
6,4
1.
382,0
5

12,3
4,8
28.
464,6
9

20,1
5,8
28.
473,0
11

vítr v m/s

nejvyšší náraz větru v měsíci
dne

15,9
6.

13,4
22.

11,6
1.

10,7
28.

11,4
10.

Kompostárna vyprodukovala
vloni 200 tun kompostu
S E D LČ A N Y V l o ň s k é m

roce svezly Sedlčanské
technické služby z nádob
na bioodpady a dalších
zdrojů celkem 610,44 tun
zeleně do kompostárny
v areálu bývalé skládky
u Kosovy Hory. Zkompostováním vzniklo zhru-

ba 200 tun využitelného
kompostu.
„Do 31. března svážíme bioodpady z nádob
v Sedlčanech pouze v liché týdny, od 16. ledna to
navíc bude jen jednou týdně a to v úterý,“ říká odpadový hospodář STS Da-

niel Kolář. „K této úpravě
dochází v důsledku zefektivnění svozu přes zimu,
kdy je zeleného odpadu
minimum. Od začátku
do konce března budeme
bioodpad zase svážet každé liché úterý a středu.“
-red-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
POČEPICE K nehodě se srnou došlo v katastru obce
31. prosince v noci. Vznikla
škoda 40 tisíc korun.
OSEČANY Třiadvacetiletá žena 2. ledna v katastru
obce po projetí zatáčky
vyjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila
do stromu a do břehu
meze. Auto poté skončilo
na střeše. Údajně se zalekla protijedoucího osobního

vozu. Motoristka utrpěla
lehčí poranění. Škoda byla
ve výši 70 tisíc korun.
NECHVALICE V ranních
hodinách 2. ledna vběhla
v katastru obce pod kola
projíždějícího auta srna,
která zůstala na místě
střetu usmrcena. Způsobená škoda byla stanovena
na 30 tisíc korun.
P O Č E P I C E Po l i c e j n í
hlídka zastavila v obci

29. prosince ve večerních
hodinách 50letého řidiče.
Dechová zkouška u něj
byla pozitivní – na displeji
přístroje se objevila hodnota 0,35 promile. Motorista nebyl navíc za jízdy
připoután bezpečnostním
pásem.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Vladimír Zámostný
nadšení pro
eRecepty nesdílí
Dokončení ze strany 1

dojmy jsou shodné – poukazují na časovou i ﬁnanční náročnost a obtížnost
instalace aplikace s nutností asistence pracovníka IT. Andrea Chromcová
navíc zdůrazňuje: „Byla
bych pro, aby staré listinné
recepty platili i nadále (nejen po dobu výjimky pro
rok 2018 – pozn. redakce).
Někteří lékaři provozují
svoji praxi dlouhá léta bez
výpočetní techniky. Nyní
jsou nuceni pořizovat si
počítače a tiskárny. Někteří
jsou demotivováni a raději
odchází do důchodu. Přitom jejich práci tolik potřebujeme. Praktiků je, jak
víme, stále nedostatek.“
V ordinaci pediatra Jaroslava Strejce vystavují
eRecety bez potíží. V diabetologické ordinaci společnosti Innera vystavuje
lékařka Helena Chmelařová stále recepty listinné: „Ze SÚKL mi doposud
nebyly dodány přístupové
kódy. Mají prý ještě 7 400
žádostí k vyřízení. Staré recepty fungují dobře
a pacienti SMS recepty nevyžadují.“
Zasílání eReceptu
pomocí bezplatné SMS
na chytrý telefon pacienta
je optikou Vladimíra Zámostného jedním z mnoha úskalí elektronického
předepisování léčiv. Totiž
nefunguje. „Zasílání eReceptu pacientovi emailem
je sice již funkční, avšak
doposud s naprosto minimálním využitím. Senioři,
kteří tvoří převažující část
klientely, nejenže se s výpočetní technikou často
příliš nekamarádí, mnohdy
ani nemají možnost ji využít,“ míní. „K eReceptu zaslanému emailem je totiž
ještě třeba vytisknout papírovou průvodku na kvalitní tiskárně.“
Upozorňuje také na nefunkční upozornění při
nevhodné kombinaci léčiv či, shodně s Andreou

Chromcovou, postrádá
slibovanou a očekávanou
možnost nahlížení do seznamu všech léčiv, jež
konkrétní pacient užívá.
„Samotná skutečnost, že
SÚKL pracuje na této aplikaci přibližně devět let,
celkové náklady se měly
vyšplhat na několik set miliónů korun, jen vyvolává
spekulace, kde tyto ﬁnance
ve skutečnosti skončily. Optimismus bývalého i současného ministra zdravotnictví ohledně výhodnosti
eReceptů jak pro pacienty,
tak pro lékaře a lékárníky,
já osobně – alespoň doposud – nesdílím,“ shrnuje
Vladimír Zámostný svůj
postoj.
Tiskový mluvčí provozovatele lékáren Dr.Max
Michal Petrov hodnotí e-preskripci kladně:
„Všechna zlepšení, jež vedou k bezpečnosti pacienta
a efektivnějšímu provozu
lékáren, vítáme. V našich
lékárnách jsme na provoz
elektronického předepisování léků stoprocentně
připraveni od roku 2014.“
Beneﬁty e-preskripce pro
celý zdravotnický systém
se ale i podle Michala Petrova projeví, až se plně
rozvine funkčnost aplikace. Zásadní výhody vidí
už dnes: „eRecept je vždy
pravý. Jeho vystavením se
zamezuje padělku a nehrozí riziko záměny. Víme
také, zda si pacient předepsané léky vyzvedl a díky
eReceptu budeme moci
předcházet nadzásobení
léčiv. Dvacet pět procent
předepsaných léků nebylo
totiž nikdy použito. Dochází-li nyní k nějakým technickým komplikacím, jsem
přesvědčen, že jsou pouze
přechodného charakteru.“
Více informací o eReceptu určených pro lékaře, lékárníky i pacienty
se dozvíte na oﬁciálních
webových stránkách SÚKL
www.epreskripce.cz.
Lucie Kakosová
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Prvním miminkem
letošního roku je
Justýnka z Nechvalic
NECHVALICE První letošní

miminko narozené v příbramské porodnici si dávalo
pěkně na čas. Justýnka Mašatová se narodila až 2. ledna v magických 4:44. S rodiči Elizabeth Janouškovou
a Markem Mašatou bude
holčička bydlet v Nechvalicích, odkud pochází maminka. Tatínek Marek pochází
ze Zhoře u Krásné Hory.
„Do porodnice jsme jeli
1. ledna po 21. hodině. Rozhodně jsme si nemysleli,
že by Justýnka mohla být
prvním miminkem příbramské nemocnice,“ líčí dojatá
maminka a pokračuje: „Při
příjmu nám paní doktorka

novopečených maminek
si ale porodnici v Příbrami
chválila a také můj pan doktor Kostroun mi ji doporučil.
Toho, že jsem se nakonec
rozhodla rodit v Příbrami,
nelituji,“ naráží na loňskou
kompletní rekonstrukci porodnice za více než sto milionů korun a profesionální
a empatický personál.
Justýnka se narodila
s 3 690 gramy a 50 centimetry. „Jméno vybral tatínek.
Moc si přál chlapečka a když
zjistil, že čekáme holčičku,
nechala jsem výběr jména
na něm. Neváhal, o Justýnce
měl jasno hned,“ říká Elizabeth a dodává, že miminko

Šťastná maminka z Nechvalic se svou dcerou Justýnkou

sdělila, že se na nás už čeká
a že letos se ještě žádné miminko v Příbrami nenarodilo. Čas ale běžel a když bylo
už 2. ledna kolem třetí hodiny ráno, říkala jsem si, že
Justýnka už určitě prvním
miminkem nového roku
nebude. Takže to nakonec
bylo velké překvapení.“
Elizabeth Janoušková přitom chtěla původně své první dítě na svět přivést v táborské porodnici. „Spousta

je pro oba rodiče největším
štěstím, které je mohlo potkat: „Mám tři mladší sourozence a jsem tak zvyklá se
o děti starat. A kolem mě je
spousta báječných lidí, kteří
se na Justýnku těší.“
Pro děvčátko by si rodiče
přáli to nejlepší. „To pochopí
každý, když drží v ruce svůj
uzlíček štěstí. Vždyť je to kus
našeho srdce,“ dodává Elizabeth Janoušková.
Jana Špačková
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Víte, kolik od Nového
roku berou vaši
zastupitelé?
REGION V poslední době

byly zákonodárné orgány
štědré ve zvyšování platů,
zejména zaměstnancům
ve veřejné správě. Platového zvýhodnění se teď
dočkali i zastupitelé. Většina programů posledních
zasedání zastupitelstev
v loňském roce obsahovala bod, týkající se právě
změn v odměňování členů
zastupitelstev, platících
od 1. ledna. Víte, kolik berou vaši zastupitelé?
Na začátek je třeba připomenout, že veškeré rozhodování o záležitostech
týkajících se odměňování
členů zastupitelstev obcí
náleží podle nového nařízení vlády již jen do vyhrazené působnosti zastupitelstva obce. Pro stanovení
výše odměny je rozhodující počet obyvatel v obci
a zda jde o uvolněnou či
neuvolněnou funkci.
„Pokud neuvolněný člen
zastupitelstva vykonává
souběžně více funkcí, lze
mu odměny za jednotlivé
funkce sčítat, ale maximálně lze kumulovat tři
s o u b ě ž n ě v y ko n á v a n é
funkce,“ říká specialistka
Sdružení místních samospráv Lenka Matějová.
Na mysli má například
zastupitele, kteří jsou zároveň členy rady, předsedové či členové výborů
nebo komisí. O kumulaci
funkcí musí zastupitelstvo
přijmout usnesení. Pokud
to neudělá, dostanou zastupitelé odměnu pouze
na funkci ohodnocenou
nejvyšší sumou.

Sčítání odměn
nepraktikují
Hlasování o odměnách
mají za sebou například
zastupitelé Sedlce-Prčice.
Dvojměstí spadá do kategorie obcí do 3 000 obyvatel. Od 4. června 2015
sedlecko-prčický neuvol-

něný místostarosta pobíral za výkon své funkce
částku 4 000 korun, ačkoli
nově by mohl pobírat až
37 613 korun. Členové rady
pobírali 600 korun, nově
by mohli až 6 136 korun.
Předsedové komisí a výborů mající nově nárok
až na 3 068 korun, pobírali stejně jako radní 600
korun. Členové výborů
a komisí, kteří by si od 1.
ledna 2018 mohli přilepšit
až do výše 2 557 korun,
pobírali 393 korun. Neuvolněným členům zastupitelstva bez jiných funkcí
chodila na účet částka 207
korun, ačkoli by si od Nového roku mohli přijít až
na 1 534 korun.
Starostka Miroslava Jeřábková navrhla neuvolněným členům zastupitelstva
odsouhlasit částky, které
rozhodně nedosahují maximální možné hranice
výše odměn. Její návrh
podpořil ﬁnanční výbor,
rada města a hlasováním
též zastupitelé. Od 1. ledna
pobírá místostarosta za výkon své funkce 5 000 korun, člen rady 1 500 korun,
předsedové výborů nebo
komisí 800 korun, členové
výborů nebo komisí 500
korun a členové zastupitelstva bez jiné funkce 500
korun. Možnost sčítání odměn za kumulované funkce zastupitelé nevyužili.
Stejně jako v Sedlčanech, kde bude zastupitelům poskytována jedna
odměna, a to odměna
za nejvíce ﬁnančně ohodnocenou funkci. V případě
větších Sedlčan by podle nového nařízení vlády
mohl radní od letošního
ledna pobírat až 7 380 korun, předsedové výboru
a komise 3 690 korun, členové výboru a komise 3 075
korun, ostatní členové zastupitelstva až 1 845 korun.
Podle návrhu, který 14. pro-

since sedlčanští zastupitelé
přijali, si polepší, ačkoli,
stejně jako v případě Sedlce-Prčice, nevyužili možnosti maximálních částek.
Zatímco na začátku
svého volebního období (od 24. listopadu 2014)
pobírali členové rady měsíčně 1 800 korun, od 1.
ledna 2018 to bude 5 000
korun. Předsedům výborů a komisí, kteří pobírali
na začátku volebního období 800 korun, se měsíční
odměna zvyšuje na 2 000
korun. Členům výborů
a komisí, kteří pobírali
600 korun, náleží nově
odměna ve výši 1 500 korun. Ostatním členům zastupitelstva bez dalších
funkcí se odměna zvýšila
na 1 000 korun (z původních 500 korun).
V některých obcích se
zastupitelé rozhodli dokončit stávající volební
období se stejnou výší
odměn, které si stanovili
na svých ustavujících zasedáních v poslední třetině roku 2014. Příkladem
mohou být Nedrahovice.
Tady bude neuvolněný
místostarosta pobírat nadále měsíční odměnu
ve výši 7 140 korun a členové zastupitelstva 680
korun (460 korun plus 220
korun za členství ve výborech a komisích).
Změny, týkající se pobírání odměn za funkci
v samosprávě, jsou pro ty,
kteří tyto funkce vykonávají, příznivé. Troufám si
však říci, že většina z nich
se ztotožňuje s názorem
sedlecko-prčického zastupitele a bývalého dlouholetého starosty Antonína
Podzimka, že: „Členové zastupitelstva nekonají svou
práci pro vyplácenou odměnu, ale konají práci pro
město z přesvědčení o její
nutnosti a smysluplnosti.“
Jana Špačková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Sčítání volebních hlasů by mělo jít
komisím rychleji
REGION Po čtvrt roce zamíří
tento pátek a sobotu občané
v celé republice opět k volebním urnám. Tentokrát
za účelem volby prezidenta.
Volební okrsky v Sedlčanech se neměnily, volební
komise budou voliče očekávat ve stejných místnostech
jako na podzim. „V okrskových volebních komisích pro
volební okrsky města Sedlčany pouze v šesti případech
nastala skutečnost, že nebylo

dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, a tyto členy jmenoval na neobsazená
místa pan starosta,“ uvedl
tajemník Městského úřadu
Sedlčany Vojtěch Hlaváček
a dodal, že zájem občanů
o účast v okrskových volebních komisích je stabilní,
zatím nenastal problém při
zajišťování nejnižšího stanoveného počtu členů těchto
komisí.


Koupím byt 3+1 nebo 2+1 v Sedlčanech. Tel.: 732 911 225.
1/18

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE
pro živnostníky i firmy

Co se týče hlasovacích
lístků, uvedl v pondělí večer
tajemník úřadu, že tyto jsou
v současné době distribuovány prostřednictvím České
pošty. „Většina občanů města Sedlčany je již obdržela
do svých poštovních schránek.“ Pokud by vám nebyly
doručeny, obdržíte je přímo
ve volební místnosti.
V porovnání s nedávnými parlamentními volbami
by nemělo být sčítání hla-

nařezané a naštípané. Dovoz zdarma. Tel.:
730 529 545.
2/18

Koupím les nebo pole kdekoliv. Tel.:
730 529 545.
3/18

Pronajmu slunný byt 2+1, 73 m2
v centru Sedlčan. Nájem 9 000 Kč/měs. bez
energií. K dispozici zahrada s posezením.
Tel.: 728 462 512.
4/18
Žena hledá dlouhodobý pronájem malého bytu v Sedlčanech nebo

sů pro jednotlivé kandidáty tak obtížné. „Vzhledem
k tomu, že u volby prezidenta se hlasovací lístek nijak
neupravuje, odevzdává se
pouze jeden hlasovací lístek
se jménem vybraného kandidáta, očekáváme, že sčítání
ve volebních místnostech by
mohlo být rychlejší než u voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, a výsledky
voleb budou pravděpodobně zpracovány dříve,“

okolí směr Příbram od 1. března. Tel.:
607 023 783.
5/18

Pronajmu byt 3+1 v Sedlčanech,
dlouhodobě. Krbová kamna, parkování

myslí si Vojtěch Hlaváček.
Uvedl také, že zájem voličů o vydání voličského průkazu je poměrně veliký, voliči většinou žádají o voličské
průkazy pro první i případné
druhé kolo volby. „K 5. lednu
bylo naším městským úřadem
vydáno celkem 90 kusů voličských průkazů.“ Lhůta pro
osobní podání žádosti končí
ve středu 10. ledna v 16 hodin, lze proto předpokládat,
že číslo není konečné.
-jš-

na pozemku. Tel.: 775 219 495.
6/18

Prodám přívěsný vozík za OA na malých kolech, rozměr 120 x 120 cm, po celkové
GO, STK do 11/2021. Tel.: 606 524 416. 7/18
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Jana Dragounová, Sedlčany
Tel.: 736 432 016
E-mail: janadragounova5@gmail.com

Pronajmu prostory v ul. Víta
Nejedlého. Tel.: 724 790 684

Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
Strojírenská 381, 264 01 SEDLČANY,
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 318 820 574 Fax: +420 318 820 578
E-mail: info@fmmsro.cz

PGRYìURE\SDStUHQVNpKR]ERçt
RACOVNÍKY
3RåDGXMHPH
VSROHKOLYRVWPDQXiOQt]UXþQRVW
SUiFLQDGYRXVPČQQêSURYR]

Firma Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
přijme následující pracovníky:

1DEt]tPH
]i]HPtVWDELOQt¿UP\
SĜtMHPQpSUDFRYQtSURVWĜHGt


HLAVNÍ FINANČNÍ ÚČETNÍ

Práce na HPP / brigáda

– předpokladem je praxe v oboru – znalost účetnictví
a daňových zákonů, ÚSO nebo VŠ, znalost angličtiny výhodou

1iVWXSPRåQêRG


SVÁŘEČE A ZÁMEČNÍKY
– předpokladem praxe v oboru – min. s oprávněním ZM1, ZG1


FRÉZAŘE A SOUSTRUŽNÍKY CNC
– vyučen v oboru, znalost programování CNC strojů, vynikající platové
podmínky


MONTÉRY
– předpokladem je vyučen a praxe v oboru

Očekáváme praxi ve strojírenské firmě.
Nabízíme zajímavou práci v nově realizovaných výrobních projektech.
Doprava Příbram – Sedlčany a zpět zajištěna.
Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.

Informace na tel.: 602 262 038 (po-pá 8:00 - 14:00 - /3RODNRYLþRYi)
nebo e-mail: polakovicova@bobo.cz

LBR Nalžovice zakázkové truhlářství

přijme truhláře pro
zakázkovou výrobu
Výroba schodišť, oken, dveří a nábytku na míru
– praxe výhodou – dobré platové ohodnocení – obědy zdarma

www.lbrnalzovice.cz
Kontakt – Pavel Litoš, tel.: 603 247 874
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Igelitka zdarma? Už ani ve večerce
nebo v elektru
REGION Stává se mi to
běžně, vyrazím na nákup
a až u pokladny zjistím,
že ho nemám do čeho
dát. Za pětikačku zakoupím igelitku. Před pár
lety mi ji v obchodních
řetězcích s potravinami
strkali k nákupu zdarma.
Ještě loni v prosinci jsem
igelitku dostala na krabici v obchodě s obuví,
na tričko, zakoupené
v oděvech, na externí
disk, který jsem koupila
manželovi pod stromeček, nebo od Vietnamky
ve večerce. Od 1. ledna už je igelitka zdarma
pasé. Všude.
Od Nového roku totiž
začala platit novela zákona o obalech. Česko
se tak připojilo k dalším
zemím Evropské unie,
které nezpoplatněné igelitky zakázaly z ekologických důvodů. Ministerstvo životního prostředí
ČR novelou zákona nereaguje jen na povinnost
vyplývající z evropského
práva, ale hlavně na znečištění přírody taškami
z plastu.

„Je potřeba si uvědomit, že každý z nás použije za jeden rok podle
pesimistických
odhadů
na 300 plastových tašek,
v mnoha případech úplně zbytečně. A jedna taková lehčí plastová taška
se rozkládá přibližně 25
let,“ říká ministr životního prostředí Richard
Brabec.
S ministrem jeza jedno i ekoporadce Českého
svazu ochránců přírody
Roman Andres z Vrchotových Janovic: „Omezení
plastových obalů, zejména jednorázových, je krok
správným směrem. Plasty
obecně jsou skvělé trvanlivé materiály, na jejichž
výrobu se spotřebovává
značné množství neobnovitelných surovin a jejich
výroba představuje značnou zátěž pro životní prostředí. Jsou s tím spojené
emise škodlivin, skleníkových plynů, výroba dalších – často nebezpečných
– chemikálií, nezřídka
i havárie s vážnými dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí. Proto by

měly být plasty používány
pouze tam, kde se využijí
jejich přednosti: trvanlivost. Tedy u zboží s poža-

je přímo exemplární plýtvání. Navíc ony v kontejneru často nekončí. Končí
ve volné přírodě, v půdě

Taška k nákupu zdarma je od 1. ledna minulostí.

davkem na dlouhou životnost. Naopak jednorázové
obaly – igelitky, fólie, PET
lahve, které po prvním
použití končí, v lepším
případě, v kontejneru – to

a oceánech, kde vzhledem ke své trvanlivosti
ještě dlouho leží a škodí.“
Jiří Prášek ze Sedlčan, úředník na odboru
životního prostředí a pa-

mátkové péče Městského úřadu Votice, míní,
že omezení, týkající se
dávání plastových tašek
zdarma k nákupu, má
smysl: „Zákon o odpadech všem stanovuje povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat
jejich množství, čili zavádění nástrojů, které k tomuto cíli budou přispívat,
jsou logickým a správným
krokem. U plastů a obalů
se zároveň v budoucnu
můžeme potýkat i s jejich
odbytem.“ Podle Práška
běžný občan nové nařízení pravděpodobně nejvíce pocítí v obchodech
s textilem či elektronikou, kde obvykle prodejci ke zboží dávali dosud
igelitky zdarma. „Tam
však nechodíme několikrát týdně jako pro potraviny, “ dodává.
Co se týče mikrotenových sáčků na pečivo, zeleninu nebo uzeniny, ty
zůstávají k nákupu zadarmo, vzhledem k tomu, že
plní především hygienickou funkci.
Jana Špačková

A N K E TA

Zpoplatnění igelitek nám nevadí
REGION Převážně ženám,
maminkám malých dětí,
jsem položila otázku:
„Co si myslíte o zákazu
poskytování igelitových
tašek v obchodech zdarma od 1. ledna?“ Většina
z nich o novele zákona
o odpadech věděla a vítá
ji. Domnívá se, že přispěje
k ochraně životního prostředí.
Kateřina, Nalžovice:
„Super! Igelitové tašky
a pytlíky odmítám a nosím
látkové.“
Eva, Sedlčany: „Jsem
pro úplné vyhlazení igelitových tašek, raději zdarma či za korunu z recyklovaného papíru. Stejně
tak pet lahve od nápojů, ať

jsou vratné a nebudou se
válet všude.“
Aneta, Sedlec: „Nosím
si vlastní látkové nebo
papírové tašky. Když zapomenu, tak si koupím
papírovou nebo igelitku,
záleží na tom, co prodejce
nabízí, a doma ji pak použiji na něco jiného.“
Andrea, Sedlčany: „Dokud byly u nás v krámě,
kde jsem kdysi pracovala,
zdarma, každý to zneužíval
a bral si jednu dvě na každý nákup. Zákazníci nešetřili. Jak za to najednou
byla koruna, pak to kupodivu bleskově kleslo tak
na jednu tašku na dvacet
nákupů. Najednou si tašky
nosili opakovaně. Takže

ano, rozhodně to zabrání
plýtvání. Já také nosím
svoji tašku s sebou. No,
někdy se stane, že zapomenu nebo neplánovaně
je ten nákup o dost větší
a nevejde se, takže se hodí
přikoupit jednu novou.
Jsem proti úplnému zákazu, protože papírové jsou
opravdu na nic, stačí aby
pršelo a nemáte šanci nákup donést domů. Látkové
jsou zase na náhodné zapomenutí drahé.
Iva, Kosova Hora: „Já
je pomalu pořád zapomínám, takže stále kupuji.“
S a n d r a , S e d l č a ny :
„Jsem pro zákaz poskytování tašek zdarma. Věřím,
že každý z nás má doma

tolik tašek... Tak proč další? Navíc je potřeba naučit
se šetřit materiály… nejen
igelitovými taškami.“
Vá c l av, S l e d ov i c e :
„Jsem pro omezení používání igelitových tašek
z důvodu ochrany přírody, ale spousta lidí si na ně
zvykla. Papírové jsou totiž
mnohem méně praktické.
Podle mého názoru byly
nejlepší a nejšetrnější zároveň takzvané síťovky,
které se používaly dříve.
Já je používám stále.“
Barbora, Sedlčany:
„Jsem jednoznačně pro
omezení poskytování igelitových tašek i mikrotenových sáčků. Když to
chcete bez nich, jde to.

Nevybavuji si, že bych
za předešlých asi deset
let potřebovala igelitovou
tašku k nákupu. V kabelce nosím vlastní látkovou,
v autě vozíme pevné tašky
na větší nákupy. Igelitka
a mikroten jsou naprosto zbytečným odpadem,
využití jednorázové, recyklovatelnost těžká. Jejich
zpoplatnění přivede nakupující k zamyšlení, zda je
vůbec potřebují a přestanou brát automaticky.“
Petra, Lidkovice:
„Dnes se v devadesáti
procentech za igelitové
tašky platí. Člověk si jich
tak více váží a použije třeba jako pytel na odpadky
a podobně.“
-jš-
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Každý ze starostů měst,
která do bazénu investovala,
nás od jeho pořízení
a provozování spíše odrazuje,
přiznal starosta Burian
Dokončení ze strany 1

plavecký bazén. Pro konečné rozhodnutí bude
zadána objemová studie,
která by spolu s ekonomickým a finančním modelem
výstavby a udržitelnosti
projektu měla vytvořit dostatečný prostor pro odpovědné rozhodování a náhled na tuto investici skrze
budoucí zatížení rozpočtu
nejen v pořizovacích nákladech, ale nákladech
provozních,“ uvedl starosta.
Posuzováno bylo dřívější koupaliště, které by však
bylo nutné postavit zcela
nově. Vlivem ubývající
výšky hladiny spodních
vod i s ohledem na provedené meliorace není přítok
vody z povodí dostatečný a městský vodovod je
na druhé straně Mastníka.
Co se týče jednotlivých
variant, nabízí se biotop,
třeba jako v Dobřanech.
„Mají ale problémy s udržitelností kvality vody při
příliš suchém počasí, kdy
biologické čištění vody přestane fungovat,“ řekl Burian. V Milevsku, kde byl
pořízen venkovní bazén,
se potýkají s problémem
špatného založení stavby,
bazén praská. „Investice se
nevyplácí, uživatelé nejsou
spokojeni. Záleží na počasí
v tom kterém roce, provozován bývá asi od konce

května do poloviny září.
Provoz je dotován.“ Starosta Jiří Burian dokonce
přiznal: „Každý ze starostů
měst, která do bazénu investovala, nás od jeho pořízení a provozování spíše
odrazuje.“
V posledních letech je
určitá poptávka po menších bazénech velikosti 10
x 20 metrů, méně náročných na objem zadržované a spotřebované vody
– od městských aquaparků
většího rozsahu se upouští. Pořizují, udržují a obnovují je pouze větší města.
V rozpočtu města na rok
2018 by se měla objevit
položka související s objednáním a zajištěním projektové studie. Město obnovilo kontakty na některé
projekční kanceláře, které
mají potřebné zkušenosti.

Nebylo by
levnější občany
za koupáním
vozit?
Zastupitel Rostislav Hefka seznámil zastupitele
s modelovým případem
města, které též toužilo
po plaveckém bazénu. Při
porovnání pořizovacích
nákladů se zjistilo, že kdyby byly prostředky na výstavbu plaveckého bazénu použity na dopravu
koupání chtivých občanů

do nejbližšího města, kde
je bazén vyhotoven, pak
by pokryly svoz – náklady
na přepravu osob na místo
určení a zpět, na dobu 99
let. „Tato informace svědčí
o tom, že je levnější občany
vozit vykoupat, respektive
jejich potřeby ukojit na jiném místě, investici nahradit svozem do nejbližšího
města, kde je již plavecký
bazén vybudován, přičemž
poskytovatel služby ušetří mnohonásobně. Může
po dobu 99 let celkem čtyřikrát v týdnu vozit autobusem své občany do plaveckého bazénu…,“ uvedl
Rostislav Hefka.
Starosta města Jiří Burian uvedl, že si v případě
vybudování plaveckého
bazénu uvědomuje zátěž rozpočtu, související
též s provozními náklady.
Poukázal na to, že provozování zimního stadionu
dotuje město 1,2 miliony
korun ročně. „V případě,
že by nebyl dobře spravován a nebyla zajištěna naše
takzvaná zimní liga, pak
bychom na jeho provoz vynakládali prostředky kolem
tří milionů korun. Návštěvy
za hlavním účelem zimního
stadionu – veřejného bruslení – jsou nízké,“ dodal.
Příspěvek Rostislava Hefky
by se měl stát podnětem
pro jednání radních města.
Jana Špačková

Na Monínci se lyžuje, vlek
v Kvasejovicích stojí
SEDLECKO-PRČICKO Na Tři

krále padaly v republice
teplotní rekordy. Podle meteorologů nelze hned tak
očekávat mrazivé počasí.
To rozhodně netěší provozovatele lyžařských areálů
na Sedlecko-Prčicku.
Na Monínci se lyžuje již

takřka tři měsíce, v posledním týdnu asi na 40 centimetrech umělého sněhu.
„I přes teplejší počasí dál zasněžujeme,“ informuje největší středočeský ski areál.
Menší kvasejovický areál je vzhledem ke klimatickým podmínkám stále

mimo provoz. Na sjezdovce ležely v neděli 7. ledna
jen nesouvislé ostrůvky
sněhu. A to i přes to, že
se koncem roku povedlo
zasněžit polovinu dlouhé
turistické sjezdovky. Kvůli
nastalé oblevě ji však nešlo upravit.
-jš-
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Na Sedlčansku
žijí štědří lidé
MOKROVRATY „Po roce

jsme opět přispěli k ulehčení života těžce nemocnému Kubíčkovi, který

„Podařilo se nám vybrat tolik zásluhou mnoha dobrosrdečných lidí, ať
už jsou to sedlčanští fot-

Zleva maminka Lucie, trenér Láďa Šach a František Urner, dolní
řada Kubík s mladším bratrem Daníkem

od narození trpí dětskou
obrnou,“ říká František
Urner, který společně
s t re n é re m f ot b a l i s t ů
sedlčanského divizního
áčka Ladislavem Šachem
v prosinci předal mamince nemocného chlapce
Lucce Fuňkové z Mokrovrat u Dobříše hotovost
padesát tisíc korun. Dar
bude použit na pooperační léčení na neurorehabilitační klinice Axon
v Praze.

balisté, fotbaloví příznivci
a další občané regionu,
sponzoři, firmy...,“ podotýká Urner a doplňuje:
„Naší další formou pomoci byl sběr víček od plastových lahví, kterých jsme
odevzdali 290 kilogramů,
což v přepočtu znamená
asi 245 tisíc víček... V současné době je ale sběr víček pozastavený, neboť
jsou velké problémy s jejich výkupem.“
David Štverák

Touto cestou bychom chtěli poděkovat
starostovi Petru Kabylovi z OÚ Svatý Jan
za uspořádání zlaté svatby, dále paní
Papršteinové, Štefanové a panu Votrubovi
za pěkné fotografie. Byli jsme velmi spokojeni.
Manželé Kakešovi
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Tomáš Chmel: Překonat zlomové a mnohdy bolestné
životní okamžiky hostům série Až na dřeň pomohla víra
Dokončení ze strany 1

svátky, vy jste 16. prosince začínali s prvním
moderovaným večerem
ze série unikátních živo t n í c h p ř í b ě h ů A ž
na dřeň. To načasování
série na přelom roku,
kdy se lidé tak trochu zastaví a zapřemýšlí, bylo
náhodné? A kde jste se
inspirovali k pořádání
těchto večerů?
Plánem bylo akci zorga-

velmi otevřené a častokrát
i s úsměvem.
V sobotu 20. ledna
bude Jan Janáč vyprávět
na téma Připoután k bednám. Čím je jeho příběh
zajímavý?
Na rozdíl od dvou prvních účinkujících znám
Jana Janáče zatím pouze
po telefonu. Ale už to, co
mi řekl, je jako z nějakého ﬁlmu. Úspěšný člověk,
který žil dva životy. Jeden

Ty předcházející příběhy byly těžké, ale dobře
dopadly ve smyslu, že
zdraví se vrátilo, závislost
na drogách je pryč. Ale
v tomto pohledu je ztráta
dítěte jiným druhem bolesti. Když jsem měl Alešovi
volat, abych se ho zeptal,
zda by o tom byl ochotný
mluvit, musím se přiznat,
že jsem v první chvíli neměl ani odvahu to udělat. Když jsme pak spolu

Richard Korbut vyprávěl 6. ledna o své zkušenosti s drogami. Vpravo moderátor večera Tomáš Chmel

nizovat v zimě. Načasování jednotlivých večerů ale
bylo dáno spíše možnostmi
účinkujících. Inspirace pro
sérii večerů nepřišla z nějaké konkrétní podobné
akce, spíše jsme vycházeli
z toho, že životní příběhy
jsou pro posluchače zajímavé a chtěli jsme jimi zprostředkovat možnost řešení
těžkých okamžiků. Zkrátka
zkušenost těch, kteří si něčím těžkým prošli.
Jak dostala série svůj
název Až na dřeň?
Vychází to právě z toho,
že příběhy jsou opravdu
těžké a bolavé. Současně
i v rámci večera se o věcech mluví velmi otevřeně.
Tedy jde se takzvaně až
na dřeň.
Jako první vyprávěl
posluchačům o svém překvapení rakovinou David
Kubeš. V sobotu 6. ledna
pak Richard Korbut o své
zkušenosti s drogami.
Jak na jejich příběhy posluchači reagovali?
Myslím, že pozitivně.
V obou případech to bylo

ve dne, druhý v noci. Tohle se nedalo dlouho vydržet a také to dlouho nevydrželo.
Představí se také původem Armén Erik Abajyan. O čem bude jeho
vyprávění naplánované
na 3. února?
Pan Abajyan má také
velmi zajímavý příběh.
Narodil se v Arménii, umřel mu tatínek a málem
se ocitl v dětském domově. Když se odstěhoval
do České republiky, začal
podnikat v mnoha různých
oblastech. Dnes má stovky
zaměstnanců, pomáhá závislým lidem a bezdomovcům.
Sérii Až na dřeň zakončí večer s moderátorem pořadu Medúza
Alešem Juchelkou, jemuž loni na jaře zemřel
desetiletý syn. Takže ani
závěrečný večer nebude
o pozitivní zkušenosti?
Dá se říci, že všichni hosté vašich večerů se s nelehkou životní zkušeností již vyrovnali?

mluvili, měl jsem pocit, že
o tom nemá problém hovořit. Jak se s tím vyrovnal, si
však v této chvíli vůbec netroufnu hodnotit. To uslyšíme 17. února.
Vzhledem k tomu, že
všichni hosté jsou členy
církevních společenstev,
byť různých, předpokládám, že v překonání těžkých životních okamžiků
jim pomohla právě víra.
Je to tak?
Na příbězích našich
hostů je krásně vidět, že
nezáleží na tom, zda je
člověk členem v nějaké
církvi, ale na tom, zda je
ochotný do svého života
pustit Pána Boha a doslova
život odevzdat Ježíši Kristu. V každém tom životním
příběhu Bůh nějak ﬁguroval, ale v různých fázích
a různým způsobem. Například Daniel Kubeš byl
věřící už v době, kdy onemocněl. Richard Korbut
uvěřil až v průběhu svého
problému.
Myslím, že každého
z nás někdy napadlo,

zda vůbec existuje Bůh
a proč připustí války,
bolest a nespravedlnost,
když je tolik milující, jak
hovoří bible. Hledá série
setkání, kterou pořádáte,
odpověď na tuto otázku?
Taková myšlenka jednou napadne snad každého. Člověk je stvořen jako
svobodná bytost, a to přináší možnost toho, že může
konat zlo. Jinými slovy si
celou řadu problémů a bolesti způsobujeme jako lidé
sami. Příkladem může být
situace, kdy půjde někdo
za krádež do vězení, nebo
z kouření dostane rakovinu. Následná bolest a utrpení pro něj a jeho okolí je
důsledek jeho svobodného rozhodnutí a chování.
Zmínila jste Bibli, kterou
křesťané považují za Boží
dopis pro lidstvo a ta odkrývá i duchovní souvislosti boje dobra a zla. Pán
Bůh se v Bibli představuje
jako milující Otec a Stvořitel, kterému na nás záleží,
a to tak moc, že v osobě Ježíše Krista umírá za každého z nás na kříži. Bible ale
také představuje bytost,
která se původně jmenovala Lucifer, nyní ďábel, nebo
satan. Mocná duchovní bytost, která působí mnohé
zlo, stojí za mnohými problémy, nesváry, způsobuje
mnoho bolesti a utrpení.
Jak jsou na tom podle
vás lidé, co se víry týče?
V zásadě všichni lidé
věří. Jedna skupina tomu,
že Bůh existuje, druhá
tomu, že ne. A ani jedna
skupina není schopná té
druhé dokázat to, čemu
věří. Tedy nevěřící nejsou
schopni dokázat, že Bůh
není, a věřící, že je. Co je
však patrné, že živá víra
v Pána Boha do života
přináší zkušenosti, někdy
až na úrovni zázraků. A to
je přesně to, co spojuje
všechny naše hosty. Bůh
je v jejich problémech evidentně neopustil a pomohl
jim je zvládnout. A když
pomohl jim, věřím, že
může pomoci každému,
kdo o to stojí.
Jana Špačková

Více než
sto dní
v loňském
roce mrzlo
SEDLECKO-PRČICKO V Ješeticích, přes kopec pár
kilometrů vzdušnou čarou
od Sedlce-Prčice, zaznamenává meteorologická
data poloprofesionální
meteorologická stanice
Ondřeje Vacka.
„Průměrná teplota dosáhla v loňském roce hodnoty 8,4 °C. Nejvyšší teplota
byla v druhé polovině roku,
a to konkrétně 1. srpna, kdy
vystoupala na 35 °C. Tento den s průměrnou denní
teplotou 27,8 °C byl i nejteplejším dnem roku,“ říká
Ondřej Vacek. Podle jeho
měření se teplota dostala
nad hranici 30 °C celkem
v jedenácti dnech. Během
roku bylo zaznamenáno
55 letních dnů, kdy teplota
překročila hranici 25 °C.
„Naopak nejnižší teplota
byla zaznamenána 19. ledna – s hodnotou -18,6 °C.
Tento den se vyznačoval
i nejnižší průměrnou denní
teplotou -14,4 °C.“ Meteostanice v Ješeticích zaznamenala v loňském roce sto
sedm dní, kdy teplota klesla pod bod mrazu. „Bylo 39
dní s celodenním mrazem,
a to je o 16 dní více než
v roce předchozím,“ uvádí
Ondřej Vacek.
Za uplynulý rok spadlo
647 mm srážek, tedy 647
litrů vody na jeden metr
čtvereční. „Nejdeštivějším měsícem byl duben se
114,6 mm, naopak nejsušším měsícem se stal únor
s 22,4 mm srážek. Nejdeštivějším dnem roku byl 11.
srpen, kdy během 24 hodin
spadlo 49,2 mm. V uplynulém roce pršelo v 97 dnech,
kdy spadl alespoň 1 mm
srážek. To je o 24 dní více
než v roce předchozím.“
Nejvyšší sněhová pokrývka byla změřena 1. února,
kdy výška sněhu dosáhla
20 cm.
„Bezesporu největrnějším dnem roku se stal 29.
říjen, kdy jsme naměřili náraz větru bezmála 73 kilometrů za hodinu,“ dodává
Vacek.
-jš-
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Kaplička ustoupila
garážím
Ke kapličce na okraji
Sedlčan právě z města
míří dlouhý had lidí. Staří i mladí měšťané a rolníci z okolí, kolem nich
pobíhají neposedné děti.
U svatostánku zpomalí
krok, ztiší hovor a všichni
včetně dětí se na několik
minut ponoří do modli-

za městem, již výstavba
dostihla. V jejím blízkém
okolí rostou paneláky jako
houby po dešti. Nechybí
ani poměrně nový kulturní dům. Zastaví se u ní málokdo, spíše starší pamětníci. Při vzpomínce však
mají slzy v očích, když
vidí oblíbenou zastávku

Na místě původní kapličky, kterou režim v roce 1980 zlikvidoval,
postavili nadšenci po roce 2000 novou.

teb. Je příjemný červnový
den, procesí pomáhá zapomenout na těžký život
v protektorátu i na válku
s nejistým koncem. Píše
se totiž rok 1943.
Přibližně o 40 let později. Kapličku, jež kdys i s t á va l a o s a m o c e n ě

procesí obklopenou popelnicemi i vysypanými
odpadky. Kdo by se v takové zrychlené době staral o církevní stavbičku!
Vždyť už jí zvoní umíráček, přece nebude překážet výstavbě řadových garáží! A okolo roku 1980 se

opravdu proměnila v suť.
Zhruba o dvacet let později. Ne každému je osud
bývalé Boučkovy kapličky
naproti podniku Bios lhostejný. Najdou se nadšenci,
kteří se rozhodnou ji vlastními silami a na své náklady podle starých fotograﬁí
obnovit, byť ve zmenšené
podobě. Vzhledem k okolním domům by replika neměla působit rušivě.
Zdá se, že obnovení drobné stavby téměř
na konci města je jednoduché. Ovšem jen na první pohled… Řadu měsíců
trvá shánění různých
povolení a vyjádření rozličných institucí. Poté
následuje vlastní stavba
– na původní základy je
položena betonová deska
a z cihel je vyzděna kaplička. Stěny jsou omítnuty
vápennou omítkou a bíle
natřeny. V hřebeni stříšky
je upevněn kovový křížek.
V čelní stěně obrácené
k jihu nesmí chybět hluboký výklenek uzavřený
kovovou mříží.
Důležitá je též výzdoba.
Ve vymalovaném výklenku je umístěn dřevěný
kříž s trnovou korunou.
Symbolizuje utrpení nejen
křesťanských
mučedníků, ale i obyvatel Sedlčan,
kteří za protektorátu trpěli
násilným vystěhováním.
Na štítě nad výklenkem
vidíme nápis prozrazující
současné zasvěcení kapličky: Všech svatých. Nepodařilo se totiž průkazně
zjistit původní zasvěcení
stavby, přestože byla pravděpodobně zasvěcena
Panně Marii.
V červnu 2003, přesně
šedesát let po posledním
procesí na Svatou horu,
ji sedlčanský děkan slavnostně vysvětil. Zbývá jen
doufat, že pohnutý osud
jedné obyčejné, a přece
oblíbené kapličky se jíž nebude opakovat.
Petr Ryšlavý
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MOJE MĚSTO, MÁ
VESNICE (26)

Filmaři
na Sedlčance
Nejen Křečovice známé
z oblíbeného ﬁlmu Vesničko má středisková, ale
i mnohá další místa na Sedlčansku v uplynulém více
než půlstoletí přilákala ﬁlmaře k natáčení ﬁlmů nebo
seriálů. Jejich oblíbeným
cílem byla také takzvaná
Sedlčanka, trať spojující
Sedlčany s železničním uzlem v Olbramovicích.
I když vozový park byl
postupem desítek let úplně obměněn, budovy při
této trati tvoří prakticky
neporušený soubor normalizovaných lokálkových
staveb státních drah – a to
i přes rekonstrukce střech,
oken, opravy plášťů či invazi různých cizorodých
prvků, jako jsou třeba

vojenského ešalonu taženého lokomotivou do stanice Sanok. Legendární
scéna se Švejkovým zatažením za záchrannou brzdu vznikla nedaleko odtud
– v úseku mezi Tomicemi
a Bystřicí u Benešova.
Přímo na Sedlčance se
natáčely v první polovině
70. let železniční záběry
do Sequensova normalizačního seriálu Třicet případů
majora Zemana. Zeman
a jeho druhové se vrací ze
zajetí nákladními vozy krajinou u Vrchotových Janovic
v prvním díle nazvaném
Smrt u jezera. V dílu s názvem Rubínové kříže, jehož
děj se odehrává v roce 1947,
je na začátku pronásledován
banderovec – a Zemanův

Na Sedlčance se zastavil čas, což ﬁlmaře láká...

reproduktory nebo satelitní antény. Navíc rozsah
kolejišť nebyl na rozdíl
od jiných místních drah
nikdy výrazně rozšiřován.
To jsou některé z důvodů,
proč se například dopravny Kosova Hora či Štětkovice staly kulisami pro natáčení vlakových scén pro
různé historické ﬁlmy.
Ve ﬁlmech se objevila
i jiná místa kolem tratě.
Ve stanici Olbramovice režisér Karel Steklý v polovině padesátých let natáčel
záběry do ﬁlmu Poslušně
hlásím, který měl premiéru v roce 1957. Ve druhém
dílu Haškova Dobrého vojáka Švejka se tady odehrála scéna s příjezdem

dvojník – po útěku z osobního vlaku. Je tu zachycen
vlak na lokálce ve směru
od Sedlčan. Záběry postřelení u vlaku vznikaly v místě u předvěsti do železniční
stanice Olbramovice.
Petr Ryšlavý

HASIČSKÝ
PLES
SDH Osečany
sobota 13. ledna
od 20 hodin
Osečany – Na Růžku

hraje Static

SPOLEČNOST
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FotoFlegmatici nejsou
ﬂegmatici. Jsou vnímaví
a mají rádi humor
SEDLČANY Nápad dát do-

hromady partu zkušených
i začínajících fotografů vznikl před více než deseti lety.
Společně se začali setkávat
v městské knihovně a brzy
založili pod záštitou této
instituce oﬁciální klub pod
názvem FotoFlegmatici.
Stalo se již dobrým
zvykem, že tito klubisté
vždy na začátku nového
roku pořádají společnou
výstavu, která je malým
ohlédnutím za jejich tvorbou v roce předchozím.
Vernisáž té dosud poslední
se konala v sobotu 6. ledna a výsledky své práce
tentokrát představilo jedenáct fotografů. Ještě než se

je vlastně úchylka. Přidal
také o každém z členů
klubu zajímavou historku
a za svůj výstup sklidil zasloužený potlesk.
Pokud se účastníci vernisáže dívali pozorně, zjistili, že FotoFlegmatici jsou
sice různého věku, ale že
jsou to lidé vnímaví a také
citliví. „S FotoFlegmatiky
vystavuji poprvé, členkou
klubu jsem se stala začátkem loňského roku, ale
fotografování se věnuji již
od základní školy, kdy jsem
si za uspořené peníze koupila svůj první fotoaparát,“
uvedla Věra Holečková.
„Nejraději fotím lidi, děti
a děj kolem nich. Snažím

nala i dlouho cestu vlastního fotograﬁckého vývoje.
Další člen klubu, Martin
Zemánek, připomněl, že
fotograﬁe a tábory mají
pro něho hodně společného. „Při pobytu na táboře
se cítím jako nejšťastnější
člověk, protože jestli bych
chtěl žít pořád, je to právě
takhle,“ řekl Martin. Radek
Fouček účastníkům vernisáže sdělil, že fotografuje
hlavně svatby od prvních
chvil, co chytil do rukou fotoaparát, a Zuzana Havlová
svými snímky připomněla
návštěvu rumunského Banátu. Na desáté výstavě
FotoFlegmatiků prezentují
svoje snímky také Lenka

www.sedlcansky-kraj.cz

Zahájili nový rok pohybem
na čerstvém vzduchu
P E T R OV I C E / Z A H R Á D K A

Na Nový rok vyrazili milovníci pohybu a přírody
hned na dvou místech
Petrovicka na novoroční
výšlapy.
Trasa pochodu z Petrovic do Obděnic byla dlouhá asi osm kilometrů a vyrazili na ni turisté, hasiči
i rodiny s dětmi. Dobré náladě neubral ani poměrně

Hasiči ze Zahrádky při novoročním výšlapu. Foto: Pavel Škoch ml.

Pro novoroční čtyřlístek
vyrazilo téměř dvě stě turistů
HULÍN Klub přátel dlouhých

kilometrů KČT Sedlec-Prčice v pondělí 1. ledna uspořádal 14. ročník turistického pochodu pod názvem
Novoroční čtyřlístek aneb
Sejdeme se na Hulíně.
Pochodníci mohli
do cíle – restaurace v penzionu Hulín – startovat
odkudkoliv. Účastníci pochodu splnili rovnou čtyři
novoroční skutky. Překonali své pohodlí a šli na výlet.
Nikdo nešel sám, všichni
naplnili výzvu – pozvi ně-

Na vernisáži se sešlo deset FotoFlegmatiků.

ale účastníci slavnostního
zahájení výstavy rozešli,
aby si mohli prohlédnout
vystavené snímky, pobavili se při vystoupení externího člena klubu Davida
Hegera z Dublovic. David
se proměnil na chvíli v lékaře psychiatrické léčebny,
který se snaží přítomným
posluchačům vnutit myšlenku, že fotografování

se zachytit emoce, smích
a slzy štěstí. Snažím se fotit,
jak nejlépe umím, ale bez
citu by to nešlo.“
Pokud je Věra novou
členkou klubu, Kamil Novotný je jeho spoluzakladatelem. Svěřil se, že za uplynulých deset let v klubu
má nejenom spoustu krásných vzpomínek, ale že
tato doba pro něj zname-

Němcová, Karel Stibůrek,
Milan Dlouhý, Lucie Valsová, Milan Dragoun a Jindřich Tauber.
David Myslikovjan

silný vítr, který v prvním
týdnu roku vál. Pochodníci
si odpočinuli v obděnické
hospodě.
Na další novoroční pochod se vydali hasiči ze
Zahrádky a jejich příznivci
po poledni od místní kapličky. Bezmála desetikilometrová trasa vedla na Vladyčín a dále.
Jana Motrincová

koho ze svého okolí. Prošli
se zimní přírodou. Přispěli
částkou dvacet korun i vyšší do veřejné sbírky.
Za svůj příspěvek dostali turisté od pořadatelů
Jaroslava Černohorského
a Jana Nouska mladšího
perník a upomínkovou nálepku čtyřlístek, kterých se
vydalo 230. Do zapečetěné
kasičky se vybralo 5 085
korun, které budou využity na vyznačení a úpravu
turistické trasy pro vozíčkáře.
František Vávra

KULTURA
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Život je ten nejlepší dárek. A návod
k použití? Divoč co to dá!
SEDLČANY Na facebookové stránce skupiny Divočáci už dopoledne avizovalo
zájem o plánovanou večerní akci kolem pěti stovek zájemců. Nevím, kolik
se jich přesně v sobotu
večer 6. ledna do sedlčanského kina na promítání
jejich nového divočáckého ﬁlmu dostavilo, ale faktem je, že fronta se řadila

tovaný student Filmové
akademie Miroslava Ondříčka v Písku, kameraman
Ondřej Kymla z Počepic.
Ti se dostali do povědomí veřejnosti zhruba před
dvěma lety, když v Sedlčanech promítli svůj krátkometrážní amatérský
film Jak se rodí Divočáci, který je ke zhlédnutí
na internetu.

třeba zachycuje Divočáky, jak drandí z kopce
na vehiklu s koly sestavenými z obrovských kulatých balíků slámy, sjíždějí splav na gauči svých
prarodičů nebo doslova
tančí na lyžích a na snowboardu na více či méně
zasněžených
kopcích.
Záběry doprovází hudba
výborných regionálních

kravinky, je nyní cítit, že
v životech většiny z nich
došlo k určitému posunu.
Už to není jen dokument
o zrodu partičky sportovních recesistů. Láďu Jelena čeká významný krok
v jeho osobním životě,
Martin si zase na základě
svého studia na Fakultě
tělesné výchovy a sportu
uvědomuje, že ne každý

Divočáci. Zleva Láďa a Martin Jelenovi, Ondřej Kymla, Kryštof Feldstein, Honza Moulík

už na parkovišti před kinem a začínalo se až poté,
co se do kinosálu dostali
naprosto všichni, takže se
sedělo a stálo, kde se dalo.
Sedlčanské kino zase
jednou praskalo ve švech,
což s trochou dobromyslné závisti komentoval
vedoucí Filmového klubu
Petr Sokol, když pronášel
úvodní řeč před promítáním nového sportovního dokumentu Divočáků
s názvem Divoč co to dá!,
jehož tvůrci a protagonisty jsou bývalí studenti
sedlčanského gymnázia,
nyní vesměs posluchači
nebo absolventi pražských vysokých škol Láďa
Jelen a jeho bratr Martin
ze Sedlčan, Kryštof Feldstein z Dublovic, Honza
Moulík z Osečan, Jarda
Pinkas z Kňovic a talen-

Před samotnou projekcí vystoupili tři členové
divadelně-filmové skupiny Alternátor, jinak opět
studenti místního gymnázia, kteří svým humorem
založeným na kontrastu
slovního významu a akce
pobavili diváky cimrmanovsky laděnými recesemi, ale zároveň vzdali
hold Divočákům, svým
starším bývalým spolužákům, s nimiž, jak se zdá,
sdílejí v mnoha směrech
podobné vidění světa kolem nás.
Film Divoč co to dá!
natočený podle scénáře
Ladislava Jelena, který ho
i režíroval, strhne diváky
třicetiminutovým
rychlým sledem úžasných, až
kaskadérských kousků,
navíc okořeněných notnou dávkou recese, když

kapel Zlomená čtrnáctka,
Until Tomorrow nebo
Just For Being. Petr Sokol
poznamenává, že nový
dokument nese znaky
hravého filmového klipu
s poselstvím.
Oproti snímku Jak se
rodí Divočáci, je nový
filmový počin dokonalejší, na čemž mají podle
Ondřeje Kymly i Ladislava Jelena zásluhu nejen
zkušenosti a vyzrálost
tvůrců, ale také pořízení
mnohem sofistikovanějšího technického vybavení.
Při natáčení některých
scén použili i dron, jehož
zakoupení f inancovali
z vlastních zdrojů.
Jestliže v předchozím dokumentu o začátcích divočáckých hrátek
Kryštof Feldstein říká, že
měli čas, a tak šli dělat

může jejich často krkolomné sportovní výkony
bez důkladné přípravy
a b s o l vov a t a a p e l u j e
v tom smyslu i na diváky.
Rychlý sled opojného
pohybu přerušují ve filmu
klidnější
pasáže,
v nichž každý z aktérů
pronáší nějaký svůj životní pocit či krédo. Asi
k nejpůsobivějším patří
úchvatné letecké záběry
krajiny kolem Sedlčan do-

provázené slovy Honzy
Moulíka: „Proč dřít na dovolenou v ráji, když to nejlepší máte před nosem.“
Po promítání se během
závěrečné besedy diváci
seznámili s tím, jak takový krátký snímek vznikal.
S editací filmu měl nejvíc
práce střihač a kameraman v jedné osobě Ondra Kymla. „Minuta filmu
obnáší až pět hodin práce,“ říká. Za pomoci výborného profesionálního
vybavení natáčel však nejen Ondra alias Bergman
(přezdívku si vysloužil
podle švédského filmaře světového významu
Ingmara Bergmana), ale
zásluhou Jardy Pinkase,
který měl na starosti především technické zázemí,
používali všichni také
i tak zvané GoPro kamerky, které měli při akci připevněné na sobě.
Divočáci věnovali svůj
film všem ženám. Chtěli
tak vyjádřit vděčnost maminkám, babičkám i přítelkyním za podporu, bez
níž by si velcí kluci těžko
mohli jen tak radostně
hrát. „Žene nás touha
něco dokázat a umíme
pro to hodně obětovat,“
říká v jednom ze záběrů
Láďa Jelen a dodává, „ale
občas je lepší poslouchat
ten něžnější hlas.“
Dokument Divoč co to
dá! budou mít možnost
shlédnout i diváci v Praze.
Projekce se bude konat 18.
ledna v žižkovském kině
Aero na Žižkově, které se
zaměřuje na nezávislou
a artovou tvorbu.
Jindra Votrubová

V pátek 5. ledna uplynul rok, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička, paní

Miloslava Veselá
z Křepenic.
Tak jak z tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce života.
Se zármutkem v srdci vzpomínají dcery
Milena, Eva a syn Josef s rodinami.
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – kult. dům
12. 1. Rybářský ples
 Sedlec-Prčice – hospoda U Škrpálu
12. 1. Ples mladých sportovců
pořádá TJ Sokol Sedlec-Prčice
 Kvasejovice – KD Eden
12. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Kvasejovice;
20:00
 Nové Dvory – dům
hasičů
13. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Nové Dvory
 Osečany – Na Růžku
13. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Osečany, hraje
Static; 20:00
 Petrovice – Obecní dům
13. 1. Křesťanský ples

19. 1. Ples ZŠ Petrovice
 Vysoký Chlumec
19. 1. Fotbalový ples
hraje Ešner band
 Nechvalice – kult. dům
20. 1. Hasičský ples
hraje Ešner band; 20:00
 Vrchotice – Na Františku
20. 1. Lhotecký bál
25. ročník, hraje Hošna
band; 20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
FotoFlegmatici Sedlčany
podesáté
výstava fotograﬁí; do 31. 1.
 Sedlčany – kult. dům
Výstava obrazů Karolíny
Strakové
 Sedlčany – muzeum
Ve stínu impéria – Germáni a doba římská
výstava archeologických

nálezů z doby římské; vernisáž výstavy 11. 1. v 18:00

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
10. 1. Banát
přednáška Ivo Dokoupila
o minulosti a přítomnosti
rumunských krajanů; 18:00
 Sedlčany – muzeum
18. 1. Polární záře
ve vědě, mýtech a umění
přednáší Zbyněk Mošna;
18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
18. 1. Tchýně na zabití
nová komedie Jakuba
Zindulky; 19:30
21. 1. Revizor
Spolek divadelních ochotníků Petrovice uvádí komedii
N. V. Gogola; 18:00

KINA

V knihovně připomínají dětem
klasické pohádky. Lákají
na loutkové divadlo
SEDLČANY Páteční odpoled-

ne v městské knihovně patřilo loutkovému divadlu. Tři
klasické pohádky – O Červené Karkulce, Hrnečku vař
a Perníková chaloupka v živém podání knihovnice Aleny Budkové zaujaly ke dvěma desítkám malých diváků.
„Nedávno jsem v jedné
školní družině zjistila, že

děti klasické pohádky znají
už jen velmi málo. Hrnečku
vař neznal snad nikdo a i tu
Červenou Karkulku daly děti
sotva dohromady,“ vysvětluje Alena Budková. „To mne
inspirovalo k zařazení klasických pohádek do pátečního
programu pro děti,“ dodává.
Na odpolední představení
volně navazovala výtvarná

dílna, kde si děti i dospělí
vyrobili, jak jinak, loutky
vlastní. „Další loutkové představení plánujeme na devátého února. Tentokrát kolegyně
Jana Roškotová uvede další
klasické pohádky z knihy
Miloše Kratochvíla Slavné pohádky s oponou,“ zve Alena
Budková k další návštěvě.
Lucie Kakosová

Alena Budková předvedla malým divákům v loutkovém divadle klasické pohádky.

www.sedlcansky-kraj.cz

 Sedlčany
11. 1. Motorhead
záznam koncertu; 20:00
12. 1. Borg/McEnroe
dramatická biograﬁe; 20:00
13. 1. Po strništi bos
české drama, komedie; 20:00
14. 1. Auta 3
animovaná pohádka; 15:00
18. 1. Nemilovaní
ﬁlmový klub; 20:00
19. 1. Spider-Man: Homecoming
akční, dobrodružný; 18:00
20. 1. Earth: Den na zázračné planetě
přírodopisný britský ﬁlm;
20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
10. 1. Hokejové utkání
HC Hrádek – Novit Neveklov; 18:30
Rumola – Draci; 20:25
12. 1. Hokejové utkání
Tučňáci Kosova Hora –
Rybníkáři; 18:30
Bubák Chlum – HC Votice;
20:25
13. 1. Hokejové utkání
Ševci Nový Knín – Dublovice; 11:30
Medvědi Sedlčany – HC
Miličín; 13:30
14., 21. 1. Veřejné bruslení
14:00–16:00
14. 1. Hokejové utkání
Stará garda Štětkovice – HC
Kačeři Příčovy; 16:30
HC Olbramovice – DSK
Daleké Dušníky; 18:25
AHC Nový knín – HC Kňovice; 20:20
15. 1. Hokejové utkání
Žabáci Solopysky – Huroni
Vršovice; 18:30
Genemusic – River Boys
Zvírotice; 20:25
17. 1. Hokejové utkání
Stará garda Štětkovice B –
Domino; 18:30
Tučňáci Kosova Hora – HC
Hrádek; 20:25
19. 1. Hokejové utkání
Rumola – Rybníkáři; 18:30
Novit Neveklov – Draci; 20:25
20. 1. Hokejové utkání
HC Kačeři Příčovy – Genemusic; 12:00
HC Hrádek – Draci; 14:00
HC Votice – Čerti Křepenice; 16:00
Huroni Vršovice – HC Kňovice; 18:00
DSK Daleké Dušníky – AHC
Nový Knín; 20:00
21. 1. Hokejové utkání

Žabáci Solopysky – HC
Olbramovice; 16:30
Dublovice – Domino; 18:25
HC Miličín – Stará garda
Štětkovice B; 20:20
22. 1. Hokejové utkání
River Boys Zvírotice – Bubák Chlum; 18:30
Ševci Nový Knín – Medvědi
Sedlčany; 20:25
 Předbořice
20. 1. Z Předbořic
do Předbořic
pochod, pořádá SDH
Předbořice, SDH Zahrádka
a hospůdka U Kaštanu;
13:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
10., 17. 1. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
12., 19. 1. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
12. 1. Pohádková babička
čtení pohádky Dlouhý,
Široký a Bystrozraký, navazuje Rozfoukaná výtvarná
dílna; 15:00
15. 1. Padá snížek, padá
výtvarná dílna pro rodiny
s dětmi; 10:00
17. 1. Co by můj syn měl
vědět o světě
listování v knize Fredrika
Backmana v podání Lukáše Hejlíka; 20:00
19. 1. Pohádková babička
čtení z knihy, navazuje
beseda s Libuší Jiránkovou
s názvem Můj přítel kůň;
15:00
22. 1. Miky a dobrodružství s autíčkem
program pro rodiny s dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
12., 19. 1. Pozorovací
program
17:00–20:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

SPOLEČNOST
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Na Ples tanečních naváže pokračovací
kurz společenského tance
SEDLČANY Na kurzy tance
a společenského chování
v kulturním domě každý
rok navazuje Ples tanečních, jehož pořadatelem je
společně se sedlčanským
kulturním domem lektorka tance Květuše Horváthová z Příbrami. Společenská akce bývá obvykle
první nebo jednou z prvních svého druhu ve městě v novém roce.
Letošní Ples tanečních
se konal v pátek 5. ledna,
svými vstupy jej zpestřila taneční skupina Karamelka, a zatančit si přišli
i účastníci osečanského
kurzu pro začátečníky
a pokročilé. Tento kurz,
který začala Květa Horváthová pořádat společně
se svým tanečním partnerem před osmi lety, je

zajímavý tím, že je oblíbený i u manželských párů.
Lektorka z Příbrami vede
taneční kurzy v sedlčanském kulturním domě
již od sedmdesátých let
a byla to právě ona, kdo
dostal nápad pořádat také
Ples tanečních. „Pořádáme vždy dva kurzy, jejich
účastníci se nikdy společně
nesešli, a proto jsme se domluvili, že uděláme ples,“
uvedla Květa Horváthová. „Spoustu práce kolem
kurzů mají také pracovníci kulturního domu, a tak
jsme se všichni společně
začali každý rok na plese
scházet. Tento ples je pro
všechny, kdo si chtějí skutečně zatančit, protože se
tančí v jednom kuse. Snažíme se, aby se všichni, kdo
k nám chodí do tanečních,

naučili základům tance.
Kdo chce umět více, může
jít do pokračovacích tanečních. Někoho tanec baví
více, někoho baví méně,
ale v každém případě tanec život zpestřuje.“
Pokračovací kurz společenského tance, který
navazuje na klasická taneční v Sedlčanech, se bude
konat od 4. února v Obecním domě v Petrovicích
pod vedením Jiřího Švarce
a Jany Ringesové. Kurz je
určen nejenom pro absolventy základního kurzu,
ale i pro všechny mírně pokročilé tanečníky bez rozdílu věku. V deseti lekcích
se jeho účastníci naučí
nové pokročilejší variace
a také nové tance jako jsou
quickstep, samba a další.
David Myslikovjan

Na plese tanečních si v pátek v kulturním domě zatančili také manželé Erik a Soňa Schmidtovi z Osečan, absolventi zdejšího kurzu.

Fanoušci Tatranu se v restauraci
Na Růžku setkali s fotbalovými legendami
Pavel Vystyd
a jeho kamarád Zdeněk
Matucha jsou sedlčanští patrioti, kteří propadli
kouzlu nejpopulárnější kolektivní hry v naší republice. Slovo dalo slovo a v restauraci Na Růžku, kterou
vede právě Pavel Vystyd,
oba přátelé zprostředkovali setkání sedlčanských fotbalových příznivců s třemi
legendárními hráči, z nichž
dva reprezentovali naši
zemi v československé éře
a jeden i v české.
Do Sedlčan ve středu 27.
prosince zavítali fotbaloví
mistři Evropy z roku 1976
Antonín Panenka a Karol
Dobiaš a společně s nimi
v restauraci usedl bývalý
útočník, reprezentant České
republiky a jeden z nejúspěšnějších střelců nejvyšší tuzemské soutěže Horst
Siegl. Trojice legendárních
fotbalistů strávila příjemné
odpoledne se sedlčanskými
příznivci „kulatého nesmyslu“. Mezi nimi nechyběl nej-
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lepší střelec Tatranu v celé
historii týmu Ruda Vlk nebo
maskot František Urner.

Oldovi Petrovi, bývalému
sedlčanskému tatraňákovi,
který mě seznámil s naší

kustod národního týmu Jiří
Šíma. S našimi hosty se
znám už patnáct let a do-

Organizátoři setkání s fotbalovými legendami a jejich hosté Karol Dobiaš (zleva), Pavel Vystyd, Antonín Panenka, Horst Siegl a Zdeněk Matucha

„Bydlím v Sedlčanech,
trénuji v Dublovicích a fandím pražské Spartě,“ uvedl
jeden z organizátorů setkání s fotbalovými legendami
Zdeněk Matucha. „Díky

fotbalovou elitou, mám
mezi ní spoustu kamarádů. Dnes proto do Sedlčan
přijela nejenom trojice bývalých hráčů, ale společně s nimi je tady i dřívější

dnes se setkáváme jednou
týdně na různých místech.“
Zdeněk Matucha také
letos v létě zprostředkoval
pouťové fotbalové utkání
v Dublovicích, v němž na-

stoupila domácí jedenáctka
hráčů různých věkových
kategorií proti týmu Horsta
Siegla, ve kterém nechyběli Ivan Hašek, Jiří Novotný,
nebo Ivo Ulich. Dřívějšímu
kanonýrovi Sparty a reprezentace se v Dublovicích moc líbilo a dokonce
by chtěl prostřednictvím
dalšího utkání ﬁnančně
pomoci některé organizaci
na Sedlčansku. „Pouťový
zápas v Dublovicích jsme
se Zdeňkem Matuchou zorganizovali na poslední chvíli, ale přesto se vydařil,“ zavzpomínal Horst Siegl. „Už
jsme se domluvili na dalším
utkání a tentokrát bychom
rádi výtěžek z něj věnovali na charitu. Vybrali bychom některou organizaci
ve zdejším regionu, a protože jsem pejskař, byl bych
pro, věnovat tyto peníze
psímu útulku. Na přípravu
zápasu teď budeme mít více
času a po jeho skončení přispějeme na dobrou věc.“
David Myslikovjan
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Nad ledem zněla kanadská a česká hymna
Oddíl ledního
hokeje TJ Tatran Sedlčany
uspořádal ve čtvrtek 4. ledna přátelské utkání kategorie dorostenců, v němž domácí hráči nastoupili proti
kanadskému týmu Hillﬁeld
Strathallan College. Soubojů
hokejistů Tatranu s reprezentanty země javorového
listu se v minulosti na sedlčanském zimním stadionu
uskutečnilo již několik v žákovských, dorosteneckých
i seniorských kategoriích,
všechny se konaly v přátelské atmosféře a vždy v nich
padalo spoustu gólů.
Jinak tomu nebylo ani
tentokrát. Po zaznění hymny Kanady a hymny České
republiky si hráči vyměnili
drobné upomínkové předměty, a potom už se začalo
hrát. V utkání padlo celkem
jedenáct branek, domácí zvítězili 7:4 a nejlepším střelcem
se stal s třemi góly Ondřej
Spilka. Pokud se týká kanadských bodů, nejúspěšnější
byl kapitán Tatranu Lukáš
Petržílka, který jeden gól dal
a na další tři přihrál. Ondřej
Chomát a Tomáš Macháč

SEDLČANY

měli bilanci jedna plus jedna, Jakub Peterka jedna plus
nula, Jiří Habart nula plus
jedna a Dominik Chwastek
nula plus dva.

Do hry na straně domácích zasáhla i tři děvčata,
šestnáctiletá Tereza Chwastková, stejně mladá Denisa
Habartová a osmnáctiletá

Před zápasem se setkal kapitán kanadského týmu Ryan Sabo
(vlevo) s českým kapitánem Lukášem Petržílkou.

Michaela Spilková. První dvě
jmenované sedlčanské hokejistky společně se svojí vrstevnicí Barborou Bartákovou
v závěru starého roku reprezentovaly Českou republiku
na Turnaji olympijských
nadějí Visegrádské čtyřky
v polských Katovicích. Trojice hokejistek ze Sedlčan
v reprezentačním dresu U 16
na turnaji vybojovala zlaté
medaile. Šestnáctileté české
hráčky bojovaly s o dva roky
staršími Polkami, které rozdrtily 7:0, rovněž osmnáctileté
Maďarky porazily 4:0 a Slovenky 4:1.
Sedlčanský zimní stadion,
zaplněný zhruba stovkou diváků, kterými byli většinou
rodiče a další příbuzní mladých hokejistů a hokejistek,
byl svědkem, že děvčata se
neztratila ani mezi stejně starými kluky. Překvapení byli
možná i kanadští hokejisté,
jejichž tým nám představil
manažer týmu. „Hillﬁeld leží
u Toronta poblíž Hamiltonu
ve státě Ontario,“ uvedl Milan Bašnák. „Jsme amatérský
středoškolský tým, v němž
jsou patnácti až šestnáctiletí

hráči. Tým hraje středoškolskou lokální soutěž, a co
je hlavní, oni hrají bezkontaktní hokej. Tento trend se
v mládežnických kategoriích
zavádí hlavně v Kanadě, ale
i v Americe.“ Manažér doplnil, že kanadský tým přiletěl do Evropy 28. prosince
a v Maďarsku sehrál utkání
s dorostenci Dunajvaroszu.
Zápas skončil 8:8 a po nájezdech vyhrál Hillﬁeld.
Další mač sehráli Kanaďané
v Břeclavi a zvítězili opět
po nájezdech, tentokrát 10:9.
Třetí utkání na evropské tour
sehrály javorové listy v Boskovicích u Brna, kde 3. ledna
prohrály 7:10.
„Po utkání v Sedlčanech
máme v plánu prohlídku
Prahy, Karlštejna, a potom
už se výprava vrátí do zámoří. Polovina hráčů již byla
ve větších evropských městech, ale mnozí z nich jsou
v Evropě poprvé. Většinou
jsou překvapení, protože
si představovali, že žijeme
úplně jinak. Jsou spokojení
a moc se jim tady líbí,“ uzavřel Milan Bašnák.
David Myslikovjan

Žlutá liazka jede Dakar ve stálé sestavě. Nováčkem
týmu je motorkář Brabec
PERU „Pořád plnej a neubírat.
Zvládnout to a zároveň se
u toho dobře bavit,“ prozradil
Martin Macík v polovině listopadu loňského roku taktiku
pro letošní Rallye Dakar. Nejtěžší světový závod jede pošesté. Sestava týmu Big Shock
Racing zůstala nezměněna,
stejně jako posádka žluté liazky. Nováčkem je jen motorkář
Jan Brabec, několikanásobný
mistr ČR v motokrosu.
Jubilejní 40. ročník rallye odstartoval na Tři krále
úvodní jednatřicetikilometrovou etapou v Limě,
hlavním městě Peru. První
kilometry prověřily, jak si
závodníci rozumějí s pískem.
A také s navigací. Posádka
žlutého Franty s číslem 510
ve složení Macík, Tomášek,
Mrkva prosvištěla úvodní
krátkou etapu s jediným
zaváháním. V navigátorsky
náročném úseku se nechala
zmást zkušeným bloudícím

kolegou. Následný návrat
na správnou cestu stál Martina Macíka pár minut, které
v cíli znamenaly 15. pozici.
Jan Brabec na motocyklu
Husqvarna dorazil do cíle
s výborným časem, ale nečekaná penalizace za nenačtený kontrolní bod ho nakonec
posunula na 108. pozici.
„Byl jsem v první etapě
opatrnější, nejel jsem střelbu.
To v začátku nechci. Pár horizontů jsem probrzdil. Zvykám
si na terén v Peru, který zatím
z pozice řidiče neznám, zkouším využívat písek a průběžně zrychlujeme. V dunách
pár minut nic neznamená. Už
vím, jak na ně. Zítra nasadíme tempo,“ těšil se na další
etapu Macík a dodal: „Byl to
prolog jako každý jiný a my
jsme do něj šli s respektem.“
Po druhé etapě, 7. ledna,
byli jak posádka kamionu,
tak jezdec na motocyklu
spokojeni, významně totiž

vylepšili své pozice. Macík
se posunul na celkové 10.
místo mezi kamiony, Brabec
poskočil ze 108. pozice na 91.
„Byla to nádherná, i když dost
náročná etapa. Auto funguje
výborně, i přesto, že jsme dost
lítali vzduchem a chvílemi
jeli hodně rychle. Měli jsme
už hlad a těšili se na svačinu.
Strašně nás to bavilo, máme
radost, že jsme zpět v první
desítce a jede se dál,“ popsal
267 kilometrů dlouhý okruh
kolem Pisca mechanik Michal Mrkva.
Drobné potíže měl
v dunách druhé etapy motorkář Jan Brabec: „Šel jsem
lehce na držku a zlomil si při
tom kšilt. Což mi následně
pomohlo v rychlých úsecích,
protože mě kšilt už netahal
nahoru. Mám s sebou ještě
jeden náhradní, ale už mi nebude ladit k přilbě.“
V písku si kluci z Big
Shock Racing týmu „hráli“

i v pondělí 8. ledna. Při 295
kilometrů dlouhé etapě se
motocykly a čtyřkolky po-

prvé oddělily od zbytku
závodníků. Další informace
přineseme v příštím čísle. -jš-

Martin Macík na trati Dakaru. Foto: ASO/@World/A.Vialatte
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Hokejisty přijelo do Příbrami
podpořit šedesát fanoušků
Spartak Příbram
– Tatran Sedlčany
2:7 (1:3, 1:1, 0:3)
V jedenáctém
kole krajské hokejové soutěže se v neděli 7. ledna
utkal sedlčanský Tatran,
který byl v tabulce první
o dva body před Kralupy nad Vltavou a o čtyři
před třetím Žebrákem s pátým Spartakem Příbram
na ledě soupeře. Na zimní
stadion dorazilo šest desítek fandů ze Sedlčan a bylo
jich tam více než domácích
příznivců.
Od začátku utkání byl
Tatran lepší, díky většímu

PŘÍBRAM

důrazu, kterému soupeř
čelil fauly, hrál několik
přesilovek a brzy se dostal do vedení. Přesto se
ani hosté nevyvarovali
chyb a při jedné z nich
domácím
hokejistům
doslova nabídli úpravu
skóre. Ve druhé třetině
se hra vyrovnala a bylo
to především tím, že Tatran hrál hned čtyřikrát
v oslabení. Přesto se domácí do většího tlaku
nedostali a soupeři tak
opět odcházeli do kabin
za dvoubrankového vedení hostů. V závěrečné části hry už Spartak tempu
nestačil, Tatran si vytvořil

spoustu dalších šancí a tři
z nich využil.
Branky: Bém 3, Náprstek, Burian, Pospíšil, Vl.
Černý.
V tabulce si díky tomuto vítězství hosté polepšili
a nyní vedou už o tři body
před druhým a o sedm
před třetím týmem. Kralupy totiž zvítězily s Žilinou
u Kladna až po nájezdech
2:1 a Žebrák prohrál s B týmem Velkých Popovic 6:7.
Ve 12. kole soutěže se Tatran utká na domácím ledě
v sobotu 13. ledna s Hořovicemi. Zápas začíná v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan

Memoriál Milana Skokana
ve stolním tenise se hraje
podle unikátních pravidel
SEDLČANY V sokolovně se

v úterý 26. prosince konal
turnaj ve stolním tenise,

vý. Hráči jsou nalosováni
a nastupují proti sobě podle
počtu bodů. Turnaj se v po-

jiné přišli Libor Homolka,
Vladimír Strnad, Pavel Poslední, Radek Bárta, Daniel

V sokolovně se v závěru každého roku koná nejstarší turnaj ve stolním tenisu v Sedlčanech.

v němž se tradičně v závěru
každého roku utkávají hráči z regionu i širšího okolí.
Někteří z nich se věnují hře
nad nízkou síťkou v regionálních soutěžích, zatímco
jiní svoji aktivní činnost již
ukončili a ping pong hrají už
výhradně pro radost.
Duchovním otcem akce
je trenér a funkcionář Rudolf Homolka, který také
vymyslel speciální hrací
systém. Pro laika je poměrně složitý a po bližším rozboru se dá označit za šacho-

slední době koná ve znamení vzpomínky na sedlčanského stolního tenistu
Milana Skokana, ale jinak je
pořádán již od roku 1971. „Je
to nejstarší pravidelně pořádaná akce ve stolním tenisu
v Sedlčanech a nekonala se
pouze tehdy, když se opravovala sokolovna,“ připomněl
Rudolf Homolka.
Tentokrát se za stoly
sešlo dvaadvacet hráčů,
z nichž nejmladším bylo
dvacet a nejstarším přes
šedesát let. Zahrát si mimo

Palátka, Miroslav Janda,
Pavel Jiroušek, Martin Šíp
a Karel Nevlida. Hned osm
borců, působících v okresní soutěži, přijelo z Kovářova. Podívat se na bývalé
spoluhráče přišel i osmdesátiletý Jiří Kargl a rozhodně si s nimi měl co povídat.
Palmu vítězství si tentokrát
odnesl Miroslav Janda,
který získal nejvyšší počet
bodů. Druhý skončil Martin Šíp a třetí loňský vítěz
Pavel Jiroušek.
David Myslikovjan
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Hokejisté
Štětkovic dostali
v posledních
čtyřech utkáních
pouze dvě branky
SEDLČANY Na přelomu
starého a nového roku se
dlouhodobá pohárová soutěž amatérských hokejistů
zastavila pouze na několik
dní, ale jinak spěje k jarnímu play off stále doslova
pekelným tempem.
Také tentokrát byli fanoušci svědky několika
neobvyklých výsledků
a ve středu jejich zájmu
bylo hlavně utkání dvou
zatím nejlepších prvoligových celků, které se
střetly v pátek 5. ledna.
Štětkovice v poslední
době jedou, jejich brankář téměř neinkasuje, což
platilo i v duelu se Zvíroticemi. V posledních
čtyřech utkáních brankář
Štětkovic inkasoval pouze
dva góly. Zajímavý průběh měl také duel čtvrté
ligy Hrádek – Rumola,
v němž byl sice vyloučený
jediný hráč, ale zato padlo
osmnáct branek. Bohatá
na góly byla rovněž utkání Neveklova s Kosovou
Horou a Votic s Genemusicem. Tým z Benešovska je
rekordmanem druhé části
pohárové soutěže, protože v dosud devíti odehraných utkáních svým
soupeřům nasázel čtyřiasedmdesát gólů.
Výsledky – 1. liga:
Votice – Příčovy 5:5, Křepenice – Štětkovice 0:8,
Chlum – Genemusic 2:6,
Genemusic – Křepenice
13:3, Příčovy – Zvírotice
2:8, Zvírotice – Štětkovice
0:7, Votice – Genemusic
4:11, Křepenice – Chlum
4:2. Po devíti kolech je bez
porážky v čele Stará garda
Štětkovic, o čtyři body zpět
je Genemusic a o další dva
body méně mají Zvírotice.
Chlapci od vody ale měli
v době naší uzávěrky jedno utkání k dobru.

2. liga: Solopysky – AHC
Nový Knín 4:6, Vršovice –
Olbramovice 2:2, Daleké
Dušníky – Kňovice 7:3,
AHC Nový Knín – Olbramovice 3:3, Daleké Dušníky – Vršovice 2:2, Kňovice
– Solopysky 1:2, Vršovice
– AHC Nový Knín 5:2. Vedoucí tým Vršovic v deseti
utkáních druhé části soutěže nasbíral šestnáct bodů
a má o čtyři body více než
druhé Olbramovice, které
však odehrály o jeden zápas méně. Šesté Kňovice
zatím mají body čtyři.
3. liga: Dublovice –
Medvědi 5:4, Ševci Nový
Knín – Štětkovice B 6:2,
Miličín – Domino 9:4, Domino – Ševci Nový Knín
1:3, Miličín – Dublovice 4:5,
Štětkovice B – Medvědi
3:0. V době naší uzávěrky
měly všechny třetiligové
týmy odehráno devět utkání. S třinácti body vedli novoknínští ševci, o dva body
zpět byly druhé Dublovice
a rovněž jedenáct bodů
měla třetí rezerva Štětkovic. Poslední šestí zůstali
se čtyřmi body sedlčanští
Medvědi.
4. liga: Rumola – Kosova Hora 4:0, Neveklov
– Rybníkáři 7:2, Hrádek –
Rumola 7:11, Kosova Hora
– Neveklov 3:14, Rybníkáři – Draci 5:3, Rybníkáři – Hrádek 1:6, Neveklov
– Rumola 4:4, Draci – Kosova Hora 1:5. Také všech
šest mužstev ve čtvrté lize
mělo na konci minulého
týdne na svém kontě devět
zápasů. Vedla petrovická
Rumola s patnácti body
před Kosovou Horou, která měla pouze o bod méně
a příliš jí tedy neublížil ani
debakl s Neveklovem. Poslední Rybníkáři zatím vybojovali tři body.
David Myslikovjan
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Čas
nikdo
z nás
neumí
vrátit
zpět
Prosincová návštěva u rodiny Fuňkových v Mokrovratech mi zase aspoň
na chvilku otevřela oči
a změnila pohled na život,
když jsem viděl mladého klučinu, který nehybně sedí na vozíčku kvůli
dětské mozkové obrně
a od narození bojuje se
všemožnými zdravotními
problémy.
Jak? S úsměvem vítá
každý nový den obklopen
svými nejdražšími. Každý
východ a západ slunce
vítá se šťastným zábleskem v očích, jako by to
bylo právě poprvé. Každé
pohlazení a vlídné slovo
je pro něj jako výhra v loterii pro nás. Jakub nikdy
nebude žít plnohodnotný
život, nikdy se poprvé
neoholí, neopije se jako
n á c t i l et ý s k a m a r á d y
a nepůjde na první rande.
I přes to všechno nedrží hlavu v dlaních a nenadává na osud. Úsměv
a zase úsměv – to je jeho
odpověď na osud, který
se s ním nemazlí. A i když
ukápnou slzičky, když ho
celé tělo bolí, nevzdává
se a zase si jede tu svou
pozitivní...
Smekám před ním
a obdivuji ho. Díky němu
si více užívám každou
maličkost dne a vážím si
těch, které mám nablízku
a každý den jim to dávám
najevo, protože by se mi
to taky druhý den už nemuselo povést. Čas totiž
nikdo z nás neumí vrátit
zpět.
David Štverák
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KO M E N TÁ Ř
ZAMYŠLENÍ

Osmy
Dějiny českých zemí
jsou na tom podobně
jako naše životy. Když
člověku rostou osmičky, zuby moudrosti, často to dost bolí. A když
se v kalendáři objeví
rok končící na osmičku,
Češi také zpozorní.
Začalo to již v roce
1278, když v bitvě na Moravském poli zahynul
jeden z nejslavnějších
českých králů Přemysl
Otakar II. V roce 1648 vrcholila třicetiletá válka
a Švédové obléhali Prahu. Rok 1848 byl ve znamení snahy Čechů získat
více národních práv
na Rakousko-Uherské
monarchii. Nejvíc osmičkových událostí si
ale dějiny připravily
na 20. století.
Nastal konec první
světové války a vznik
Československé republiky v roce 1918.
Prvním prezidentem se
stává Tomáš Garrigue
Masaryk, zvaný prezident Osvoboditel, který úspěšně vede mladou demokracii. Jenže
jen o dalších dvacet let
později je tato republika ve velkém ohrožení od hitlerovského
Německa. Po obvodu
hranic je postavena linie obranných bunkrů a obyvatelstvo je
připraveno bránit se
do posledního dechu.
V roce 1938 se ale zástupci největších evropských mocností scházejí
v Mnichově a Československo je postoupeno
bez boje Německu.
Pro občany je to první
těžká rána. Další přichází za dalších deset
let. Po porážce Hitlera

si opravdové svobody
užili jen necelé tři roky.
V roce 1948 totiž převzali moc v zemi komunisté. Jedná se již o událost ne tak vzdálenou,
takže si někteří mohou
pamatovat Gottwaldova
nechvalně známá slova, kterými zahájil svůj
projev na Václavském
náměstí „Právě jsem se
vrátil z Hradu“. Tím začala další rána pro národní hrdost a morální
kvality českého národa.
Komunisté podle Stalinova vzoru systematicky likvidovali inteligenci, hrdiny bojující
za svou vlast na západní frontě posílají do žaláře a navádí lidi, aby
donášeli jeden na druhého. Po dvaceti letech
se zformovaly síly, které chtěly tuto situaci
změnit. Bohužel i rok
1968 dopadl neslavně,
když tuto snahu zastavily tanky pod velením
Sovětského svazu.
Před pár dny začal
rok 2018. V době, která je označována jako
doba informační, se neubráníme srovnávání
s výše uvedenými daty.
Zdá se, že nám naštěstí
nehrozí žádné tak závažné nebezpečí jako
našim předkům. Přesto nás čekají důležité
momenty, jako budou
hned tento víkend prezidentské volby. Mysleme na to a zvolme si
takového
prezidenta,
který by dokázal všechny výše uvedené osmičkové momenty zvládnout. Tedy jiného, než
je současný prezident,
který toho není zárukou.
Pavel Vohnout

Už jsme si užili dost
Česká republika má prezidenta zvoleného přímo.
Když měl šanci být zvolen nepřímo, tedy parlamentem, prohrál, urazil se
a odešel na Vysočinu. Vítězi
neblahopřál. Už tehdy dokázal, že bere takové záležitosti osobně. Stejně tak bral
svůj úřad posledních pět
let. A že mnoho jeho kroků, činů, slov zasluhovalo
tvrdou kritiku, kterou byli
povinováni kvaliﬁkovaní novináři, političtí komentátoři,
politologové, ale i psychologové... Pak je nenáviděl.
Likvidoval by je.
Namluvil nám toho hodně, ale je třeba říci upřímně,
že jako prezident republiky
nám neprospěl. On náš prezident podle Ústavy České
republiky moc prospívat
státu ani nemůže. I kdyby
chtěl. Z pravomocí úřadu
plyne, že jeho úkolem je
neškodit, sem tam napomenout, nebo pochválit,
někoho něčím jmenovat,
ale konkrétně stavět silnice
nemůže. A Zeman nesnášel takové akce, kdy nebyl
od toho, aby rozhodoval, ale
jen formálně například jmenoval profesora univerzity,
o čemž rozhodli jiní... Liboval si v posuzování těchto
skromných pracovitých lidí
podle jakýchsi svých měřítek. Zato kamarádům dopřával. Když padla neobvyklým způsobem Nečasova
vláda, sestavil svoji vládu,
v čele s přítelem Rusnokem.
Za to jej pak odměnil jmenováním za guvernéra České
národní banky, což je tedy
traﬁka nad jiné. Pro pouhé
podezření z přijetí minitraﬁky šli někteří jiní sedět...
Prezident Zeman si
ve svých projevech většinou neodpustil pomluvu,
lživou kritiku, trapný posměch. Jeho povaha přijímá
velmi bolestně, že ne on, ale
leckdo jiný z našich činitelů
má ve světě respekt, úctu
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a dokonce významná přátelství. A tyto naše osobnosti
prostě přehlíží nebo se snaží „něco na ně vyhledat“.
Dokazuje to i jeho občasné
otírání o pana Schwarzenberga, když se někdy objeví vzpomínka na odporný
podraz inzerátem v Blesku
při minulé prezidentské volbě. Tehdy byli mnozí voliči
ovlivněni a jako menší zlo
volili Zemana. Soud rozhodl, že to ovlivnění nebylo
významné. Ve slušné zemi
by byly volby neplatné.
Z mnoha důvodů je jasné, že Zemana na Hradě
již bylo dost. Až moc. A lze
právem očekávat, že v dalším volebním období už by
se nekontroloval ani trošku.
Což v poslední době, asi
s velkým sebezapřením,
na radu svého štábu dělá.
To, že se odmítá utkat v diskusi, která by neměla scénář
napsaný panem Soukupem
z TV Barrandov, je důkazem
buď sprostého pohrdání
konkurenty, nebo strachu,
že jejich nečekané otázky
nezvládne. Tam by nemohl
říkat cokoliv, jako na sedlčanském náměstí. U mnoha
lidí si již vysloužil sám to,
k čemu vedl své zbožňovatele. Nenávist. Slušný člověk
si zasluhuje soucit a pomoc,
když již viditelně trpí. Jemu
se pomoci jistě dostane vrchovatě. Jen nějak ti slušní
a napadení budou se soucitem na rozpacích. S čím kdo
zachází...
Moudrý není, po nějaké
době sám sobě odporuje.
Přímý není, neříká, co si
myslí, jen to, co jeho voliči
chtějí slyšet. Lidový není,
mluvil o velkých procentech idiotů a alkoholiků
u nás s velkým despektem
k naší populaci. Přidejme
si každý mnoho dalších důvodů, proč není pro nikoho
dobré zvolit kandidáta Zemana prezidentem.
Vladimír Roškot

