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Výstavba nového
nádraží v ohrožení.
Byli jsme vyloučeni
netransparentně
a protizákonně, myslí si
původní vítěz soutěže
Chládek a Tintěra, a. s.
SEDLČANY Nový autobuso-

vý terminál v našem městě
se měl začít stavět v listopadu minulého roku, načež
byl termín posunut postupně na polovinu prosince,
konec prosince a počátek
ledna 2018. Dodnes však
práce nezačaly. Výběrové
řízení doprovází podezření
z nestandardního postupu
zadavatele a celá investiční
akce je ohrožena. Podmín-

kou evropské dotace totiž
je dokončení autobusového nádraží do konce srpna.
Začátek dlouho očekávané stavby se několikrát
oddálil kvůli komplikacím
při výběrovém řízení. Nejnižší nabídkovou cenu totiž podala stavební ﬁrma
Chládek a Tintěra, a. s., a to
ve výši zhruba 38 milionů
korun. Zadavatel projektu,
Pokračování na straně 4

Sedlčanský Martin Macík byl po nedělní etapě jihoamerického Dakaru v kategorii kamionů třetí. Více na str. 15

Rozdíl v počtu hlasů mezi Zemanem a Drahošem
nebyl na Sedlčansku nijak velký
REGION Zatímco někteří

kroutí nechápavě hlavami
a nešetří litaniemi nad hloupostí národa českého, jiní
v tichosti oslavují – čísla hovoří jasně – ve druhém kole
prezidentských voleb se
utká dlouholetý politik, sou-

časný prezident Miloš Zeman s fyzikálním chemikem,
bývalým předsedou Akademie věd ČR Jiřím Drahošem.
Zeman s Drahošem utekli sedmičce svých soupeřů.
Miloši Zemanovi věřilo celorepublikově 38,56 % voli-

čů, Jiřímu Drahošovi 26,6 %.
Na Sedlčansku byly nůžky
mezi oběma horkými kandidáty na post prezidenta
sevřenější – Zemanovi vhodilo do volební urny hlas
32,66 % voličů (3 896 hlasů),
Drahošovi 30,49 % hlasů (3

638 hlasů). S celorepublikovým hlasováním se lidé
na Sedlčansku sešli v případě Pavla Fischera, který
skončil třetí (celorepublikově 10,23 % hlasů, na Sedlčansku 11,34 % hlasů). Zatímco v celorepublikovém

hlasování je „bramborový“
Michal Horáček (9,18 % hlasů), na Sedlčansku to byl
Marek Hilšer (9,92 % hlasů).
Co se týče volební účasti, ta byla celorepublikově 61,92 %. Na Sedlčansku
Pokračování na straně 6

V uplynulém roce se i přes
Povolení od ministerstva
vysoký počet výjezdů zranění
má ve městě třináct
profesionálním hasičům vyhýbala hazardních přístrojů
REGION V roce 2017 vyjela jednot-

ka Hasičského záchranného sboru
Sedlčany k celkem 216 hlášeným
událostem v našem regionu. To je
o 46 případů více než v předcházejícím roce. „I přes časté výjezdy se
naštěstí členům sboru zranění vyhýbala,“ konstatuje velitel jednotky
Petr Hron s uspokojením a sděluje
statistické údaje: „Hašení požárů
činilo z celkového počtu událostí
čtyřicet osm výjezdů. K dopravním
nehodám jsme byli přivoláni v padesáti třech případech.“

Zbývající události tvořila zejména technická pomoc, pod kterou
si velmi zjednodušeně můžeme
představit úklid komunikací po dopravních nehodách, likvidaci nebezpečných látek, otevírání zámků
či sundávání domácích mazlíčků
ze střech.
Hned zkraje roku 2017 se však
podle Petra Hrona konaly i netypické zásahy. „V době od 15. do 30.
ledna se jednotka HZS Sedlčany
zúčastnila celkem sedmi zásahů
Pokračování na straně 7

SEDLČANY Zanedlouho to bude pět
let, co zastupitelé vyhláškou zakázali provozování některých sázkových
a jiných podobných her. Přesto je
stále kde a na čem si zahrát.
„Obecně závazná vyhláška č.
2/2012 o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných
podobných her byla zastupitelstvem
města přijata 27. února 2012. Poslední
výherní hrací přístroje byly v provozu
do konce roku 2013,“ řekl tajemník
Městského úřadu Sedlčany Vojtěch
Hlaváček. Šlo přitom celkem zhru-

ba o sedmdesát přístrojů na kovové
mince, které z barů a hospod od roku
2012 zmizely. V provozu zůstaly videoloterijní terminály na papírové
peníze. „Jejich provoz povolovalo
výhradně Ministerstvo ﬁnancí ČR.
Obecně závazná vyhláška města byla
doručena tomuto ministerstvu, které
mohlo zahájit s provozovateli správní
řízení o ukončení jejich provozu, což
ani v jednom případě neučinilo. Když
od doby doručení obecně závazné
vyhlášky na Ministerstvo ﬁnancí ČR
Pokračování na straně 7
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Stav nádrže Na Potůčku by se měl zlepšit
SEDLČANY V podstatě jen
pár kroků od upraveného
náměstí se případným návštěvníkům města naskýtá
pohled na nevábně vypadající a v létě často i mírně
páchnoucí nádrž Na Potůčku. Na podnět Jaroslava Repetného se stavem
nádrže zabývali na svém
posledním zasedání sedlčanští zastupitelé.
Ze dna nádrže na hladinu prorůstají řasy a vodní rostliny, stěny nádrže
jsou porušené, kované
ochranné zábradlí by si
zasloužilo vhodný nátěr.
Když k tomu připočteme
fakt, že nádrž některým
kolemjdoucím slouží jako
odpadkový koš, není to
pěkný pohled. „Do roz-

počtu města na rok 2018 je
potřebné pamatovat úměrnou částkou na údržbu,
případně opravu tohoto
vodního díla,“ požadoval
Repetný.
Starosta Jiří Burian přislíbil nápravu, plán opravy a údržby nádrže by
měly připravit Sedlčanské
technické služby. Připomněl také funkci této nádrže v kanalizační soustavě,
která především spočívá
v zachycení přívalu vody
z povodí od Cihelného vrchu, jako i zachycení při
dně usazených sedimentů, které tak nevstupují
do kanalizačního systému a nezatěžují čistírnu
odpadních vod a odpadní
vody sedimenty.
-jš-

Vyrovnávací nádrž pod školou Propojení je dlouhodobě ostudou města.

Parkující auta brání
výhledu do křižovatky
SEDLČANY Dopravní komi-

se se bude opětovně zabývat situací na křižovatce

tečný výhled. Řidiči často
najíždějí až za hranici křižovatky, čímž se vystavují

výhledovým poměrům.
Dopravní inženýrka,
která situaci na křižovat-

S výstavbou
chodníku by měly
pomoci dotační
peníze
SEDLČANY Ti, kteří míří

z oblasti pod strojírnami
do školy, do práce nebo
za nákupy do některého
ze supermarketů u kruhového objezdu, by určitě
přivítali chodník, namísto
cesty podél komunikace
1/18, kterou dobrou polovinu roku provází bláto.
Stavba chodníku je při-

pravena, stavební povolení bylo vydáno již před
rokem a půl. V současné
době město Sedlčany podává žádost o dotaci, která
by pokryla alespoň část
výdajů spojených s touto
investicí. Měl by s ní počítat také městský rozpočet
na letošní rok.
Jana Špačková

Řidiči vnímají v praxi umístění parkovacích míst těsně u křižovatky jako nebezpečné.

ulic Havlíčkova a U Kulturního domu. Jedná se o křižovatku tvaru „T“.
Naproti objektu, který
využívali sedlčanští dobrovolní hasiči, je na vozovce, a to téměř až k hranici
křižovatky, umožněno stání vozidel. Přes ta nemají
řidiči do křižovatky dosta-

porušení dopravních předpisů a současně možné dopravní nehodě.
Zastupitel Rostislav Hefka poukázal na to, že stání
vozidel by mělo být omezeno, respektive povoleno
až dál od spodního okraje
hranice křižovatky směrem k náměstí, vyhovujíce

ce prověřovala v loňském
roce, neshledala důvod
k omezení parkování ani
k instalaci zrcadla na protilehlé straně křižovatky.
I přes to se nebezpečím,
které křižovatka pro řidiče
skrývá, bude dopravní komise města opětovně zabývat.
Jana Špačková

Po dlouhých letech by se občané letos měli dočkat nového chodníku.
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V letošním
S křižovatkou si zatím
nevědí rady
roce navážeme
na práci z roku
minulého, říká Jiří
Vokrouhlík
SEDLČANY Dopravní komi-

se města zatím nedospěla
k žádnému smysluplnému
řešení situace v křižovatce
ulic Víta Nejedlého, Petra
Bezruče, Sokolovská.
Požadavek na řešení

MILEŠOV Podle starosty
obce Jiřího Vokrouhlíka
budou aktivity v tomto
roce navazovat na to, co
bylo provedeno v roce
právě uplynulém. Dojde
jak na nové investice, tak
na rekonstrukci stávajících
budov a inženýrských sítí
v katastru Milešova.
Vloni jste opravili
komunikaci z Milešova
na Koubalovu Lhotu. Dojde letos na další úsek?
Ano. Jedním z projektů
podaných na Ministerstvo
pro místní rozvoj je „Oprava místní komunikace Klenovice – Loužek“ s celkovým rozpočtem dva a půl
milionu korun. V dotaci
můžeme získat, stejně jako
vloni, padesát procent nákladů. Z vlastních ﬁnančních prostředků budeme
letos opravovat některé
rozbité úseky dalších místních komunikací.
Loňským
počinem
bylo také vybudování
dětského hřiště v Milešově...
Chceme podpořit také
sportovní aktivity mládeže
a dospělých. Žádáme proto o sedmdesátiprocentní dotaci na vybudování
ﬁtness hřiště, které bude
na dětské hřiště navazovat.
Celkový rozpočet je 340 tisíc korun.
Žádali jste ještě o nějakou další dotaci?
Na Ministerstvu pro

místní rozvoj máme letos
tři žádosti. Kromě dvou již
zmíněných jde ještě o dotaci na výstavbu nového
sociálního zařízení v kempu Trhovky. Zde je rozpočet asi pět milionů, dotaci
můžeme získat ve výši
padesáti procent. Pokud
bychom se žádostí o dotaci neuspěli, chceme i tak
s výstavbou začít letos
na podzim nebo na jaře
2019 z vlastních ﬁnančních prostředků. Přispěje
to ke zkvalitnění služeb
a provozování cestovního
ruchu v této lokalitě.
A jaké máte plány
mimo dotační tituly?
K rozsáhlému vozovému parku, který máme,
přibyl loni nový popelářský vůz. V současné době
kupujeme nádrž pro skladování a výdej motorové
nafty. Nádrž s evidenčním
systémem o objemu devět tisíc litrů bude sloužit
výhradně pro potřeby našeho nemalého vozového
parku. A jako každoročně se budeme věnovat
údržbě a provozu kempů
Trhovky, Bor a Popelíky.
Tyto kempy provozujeme výhradně s vlastními
zaměstnanci, od recepce
po odvoz komunálního
odpadu, odvoz splaškových vod a tak dále. V letních měsících míváme
každoročně přes dvacet
zaměstnanců.
-oth-

Propojení, vznesl v září
zastupitel Jaroslav Nádvorník. Podle něj jsou se situací
nespokojeni i zástupci rodičů, kteří se domnívají, že
vyznačením přechodu pro
chodce před spletitou křižo-

ním bezpečnosti na křižovatce zabývala už dvakrát.
„Dopravní komise za účasti
odborníků z oboru dopravy
nedospěla zatím k žádnému
uspokojivému a optimálnímu, respektive smysluplné-

Co se spletitou a nebezpečnou křižovatkou blízko základní školy a učiliště?

dlouhodobě rizikového
a nebezpečného místa, zejména z pohledu bezpečné cesty dětí do a ze školy

vatkou směrem k základní
škole by se měla zlepšit bezpečnost dětí.
Dopravní komise se řeše-

mu řešení, pokud křižovatku
nechceme celou přestavět,“
uvedl sedlčanský starosta
Jiří Burian.
-jš-

Stát dluží městskému úřadu
za úkony státní správy
SEDLČANY Stát vyžaduje,
aby pověřený úřad zajišťoval
další a další kompetence, ale
mzdové náklady, jež musí
úřad vynaložit při přijetí
dalšího pracovníka, aby zvýšený objem požadovaných
úkonů zajistil, kompenzuje
jen ze 40 %.
„Dotace na výkon státní
správy činily v loňském roce
20,4 milionů korun. Pokud
však spočítáme naše náklady na výkon státní správy
včetně mezd nebo počítačo-

vého vybavení, dostaneme
se na částku 25,8 milionů
korun,“ vysvětluje ﬁnancování státní agendy, kterou
musí provádět pověřený
městský úřad, místostarosta Miroslav Hölzel.
„Na činnost spojenou s výkonem státní správy jsme
tedy vloni dopláceli z vlastního rozpočtu částkou 5,4
milionů. Dluh státu je sice
za minulý rok zhruba o 1,5
milionu korun nižší než
v roce 2016, kdy rozdíl mezi

státní dotací a vynaloženými náklady činil 6,9 milionů
korun, to je však způsobeno
mimo jiné třeba i snížením
nákladů na vypravenou
poštu díky zavedení datových schránek,“ říká Hölzel.
Množství vypravené listinné
pošty kleslo za posledních
deset let více jak o polovinu,
vloni to bylo zhruba 9 tisíc
kusů. Naopak stoupá objem
komunikace
prostřednictvím datových schránek.
Jindra Votrubová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
NALŽOVICE Policejní hlídka zastavila 9. ledna v nočních hodinách v obci dvaadvacetiletého mladíka.
Při dechové zkoušce se
ukázalo, že usedl za volant pod vlivem alkoholu.

Přístroj u něj naměřil 0,97
promile.
SEDLČANY Sedlčanští
policisté 11. ledna přijali oznámení o neplnění
vyživovací povinnosti.
Od září roku 2016 do sou-

časné doby neplatí na své
nezletilé dítě 31letá žena.
Na výživném nyní dluží 32 tisíc korun. Pokud
dluh neuhradí, bude se
zpovídat z přečinu zanedbání povinné výživy.

SEDLČANY Pět atřicetiletý řidič při couvání
s nákladním vozidlem
zachytil 11. ledna krátce
před polednem v Sedlecké ulici bokem nástavby
o okapový svod u domu.

Hmotná škoda činí tisíc
korun.
Informace v této rubrice pocházejí ze svodek
od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Výstavba nového nádraží v ohrožení.
Byli jsme vyloučeni netransparentně
a protizákonně, myslí si původní vítěz
soutěže Chládek a Tintěra, a. s.
Dokončení ze strany 1

město Sedlčany, však ﬁrmu vyloučilo na základě
podezření o mimořádně
nízké nabídkové ceně, což
zákon sice umožňuje, ale
nelze říci, že by se jednalo
o běžný jev.
Stavbu by tak mělo provést Sdružení Sedlčany
terminál, ve kterém ﬁgurují
dvě stavební společnosti,
a to POHL cz, a. s. a Sládek
group, a. s. Jedná se mimo
jiné o stejné dvě ﬁrmy, které byly ve sdružení i při
stavbě přivaděče pitné
vody Benešov – Sedlčany.
Sdružení Sedlčany terminál nabídlo cenu za výstavbu autobusového nádraží
ve výši 44 milionů korun.
Společnost
Chládek
a Tintěra se proti svému

vyloučení rozhodla bránit
a podala podnět k Úřadu
na ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS). Ten svůj
verdikt na úřední desce
ještě neuveřejnil. Neúspěšná společnost nicméně
považuje svoje vyloučení
nejen za protizákonné,
ale též za netransparentní. „Společnosti Chládek
a Tintěra nezbylo jiné volby při ochraně svých práv,
než podání návrhu na zrušení rozhodnutí o vyloučení naší společnosti k ÚOHS.
Zadavatel (město Sedlčany
– pozn. red.) podle nás
nedodržel zákonem stanovený postup pro objasnění
mimořádně nízké nabídkové ceny. Nebylo nám vysvětleno ani zdůvodněno,
v čem konkrétně zadavatel

mimořádně nízkou cenu
shledává. Rozhodnutí o vyloučení naší společnosti
bylo dle našeho názoru
přijato netransparentně
a v rozporu se zásadami
zadávání veřejných zakázek,“ vyjádřil se pro
redakci obchodní ředitel
společnosti Chládek a Tintěra Pavel Stoulil. Vyloučená ﬁrma i nadále trvá
na své nabídce, za kterou
je schopna stavbu provést
a přitom dosáhnout zisku.
Podle zástupce neúspěšné
ﬁrmy vznikla nehospodárným postupem vedení
města škoda a je také možné, že k výstavbě nádraží
nakonec vůbec nedojde.
Součástí odvolání totiž
byla i žádost o předběžné
opatření, spočívají v záka-

zu uzavřít smlouvu mezi
zadavatelem a vítězem výběrového řízení.
Městem vybrané společnosti POHL cz a Sládek
group nejsou ve světě staveb neznámé a v rámci
společné kooperace již
dokončili několik staveb.
Například pod názvem
Sdružení Tyršova vyhrály soutěž na kompletní
přestavbu stejnojmenné
ulice v Benešově. Ve veřejných zdrojích lze ale
o společnosti POHL cz
najít i velmi znepokojivé
informace, které její pověst narušují. Figuruje totiž v kauze zmanipulovaných veřejných zakázek,
takzvaných losovaček.
Pomocí zmanipulovaného softwaru mělo dojít

k vylosování předem dohodnutého vítěze, což
u jednotlivých zakázek
způsobovalo prodražení
o jednotky milionů korun.
Podvodem měla podle žaloby firma POHL cz získat
například zakázku na zrekonstruování koryta Vltavy za 40 milionů korun.
Mezi patnácti obviněnými
byl na počátku roku 2016
i majitel firmy Petr Pohl.
Ve stejné kauze policie
vyšetřovala také firmu
FISA, patřící Ivaně Salačové, známé z kauzy exhejtmana Davida Ratha. Oba
podnikatelé od počátku
vinu odmítají.
Další pokračování příběhu o novém autobusovém
nádraží přineseme v příštím čísle. Tomáš Vašíček

Co se týče oddacích míst, matrikáři
snoubencům vycházejí vstříc
REGION Sto dvacet osmkrát oddávali loni zástupci
města Sedlčany zamilované páry. „Obřady se konaly
nejčastěji na radnici v Sedlčanech, na zámku Červený
Hrádek, na Hulíně u penzionu, ve Strnadovském
mlýně, na zámku v Radíči,
v Muzeu vesnických staveb
ve Vysokém Chlumci, ale
i v rekreačním středisku
Častoboř,“ vypočítává vedoucí Odboru vnitřních
věcí Městského úřadu
Sedlčany Milena Barešová
a dodává, že číslo se týká
celého matričního obvodu
Sedlčany, kam patří Jesenice, Kňovice, Křepenice,
Nalžovice, Nedrahovice,
Osečany, Počepice, Příčovy, Radíč, Sedlčany, Svatý
Jan a Vysoký Chlumec.
„Co se týče oddacích míst,
všem snoubencům jsme vyhověli v jejich přání,“ dodá-

vá Barešová a upřesňuje,
že v sedmi případech šlo
o snoubence s cizí státní
příslušností. Vzhledem
k poměrně velkému zájmu
snoubenců říci si ano právě v Sedlčanech a okolí, je
dobré rezervovat si termín
svatby na sedlčanské matrice včas.
D va a d va c et s va te b ,
z toho pět církevních eviduje za uplynulý rok sedlecko-prčická
matrika.
„Nejvíce žádanými místy
jsou park v Prčici, středisko Monínec, louky u rodinných domů a budova
městského úřadu,“ uvádí
matrikářka města Hana
Kratochvílová a pokračuje: „Co se týče požadavku
oddacího místa, vyhověli
jsme všem snoubencům,
pro každý pár připravujeme proslov tak říkajíc
šitý přímo na míru. U nás

probíhají spíše svatby tradiční. Zajímavé bylo, že
jsme oddávali snoubence,
kteří spolu již manželi byli
a zjistili po rozvodu, že
k sobě patří.“
Oblíbeným místem prvního podepsání se společným jménem je v případě
Petrovic u Sedlčan místní
zámecký park a Husova
kazatelna. „Loni bylo u nás
devět svateb, z toho dvě
mezinárodní, a zajímavé
je, že jich bylo více mimo
obřadní síň,“ říká petrovický starosta Petr Štěpánek. Také v Petrovicích
u Sedlčan snoubencům,
co se týče oddacího místa,
vycházejí vstříc: „Protože
těch svateb nemáme zase
tolik, tak rádi snoubencům
vyhovíme. Když se nechtějí potápět do studny, tak je
prakticky oddáme tam, kde
si přejí,“ směje se Štěpánek

a dodává, že v případě
svatby pod širým nebem
je třeba počítat s vrtochy
počasí: „Hezká byla svatba v zámeckém parku, kdy
před obřadem a po obřadu
hustě pršelo, jen na čas
vlastního obřadu se vyjasnilo. Zřejmě znamení, že je
snoubencům společné žití
přáno.“
Předem stanovené oddací dny, jako je tomu
v Sedlčanech, ve Vrchotových Janovicích nemají.
„Vždy je to o dohodě s konkrétními snoubenci,“ říká
matrikářka Úřadu městyse
Vrchotovy Janovice Jana
Čechová. Ta byla v loňském roce přítomná u třinácti obřadů, což je méně
než v předchozích letech.
„Zhruba stejný počet sňatků máme v tuto chvíli už
zarezervovaný na letošní
rok. Obvykle se jejich počet

pohybuje kolem dvou desítek. Nejčastějším místem
konání obřadů je zámecký
park, ale co se týče jiného
oddacího místa, snoubencům jsme doposud vždy
vyhověli. Nebyl důvod žádný návrh odmítnout,“ doplňuje Čechová s tím, že
v loňském roce se jeden
z obřadů konal na zahradě
snoubenců.
Sedmadvacet snoubeneckých párů předstoupilo v loňském roce před
starostu nebo místostarostu Krásné Hory nad
Vlt avou. „Nejčastějším
oddacím místem byl Statek Vletice,“ říká matrikář
krásnohorského městského úřadu Vladimír Jirásek
s tím, že mezi snoubenci
byl jednou ženich ze Švýcarska a nevěsta a ženich
ze Slovenska.
Jana Špačková


Koupím byt 3+1 nebo 2+1 v Sedlčanech. Tel.: 732 911 225.
8/18

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma. Tel.:
730 529 545.
9/18

Koupím les nebo pole kdekoliv. Tel.:
730 529 545.
10/18

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.
11/18

Vdovec 65 let, abst., nek., se rád seznámí s ženou, která ráda cestuje. Po rekonstrukci domku možnost přistěhování.
Tel.: 731 046 032.
12/18

Pronajmu byt 3+1 v Sedlčanech,
dlouhodobě. Krbová kamna, parkování
na pozemku. Tel.: 775 219 495.
13/18

Prodám přívěsný vozík za OA na malých kolech, rozměr 120x120 cm, po celkové
GO, STK do 11/2021. Tel.: 606 524 416. 14/18

Prodám nový rýsovací přístroj, kompletní deska 70x90 cm a kloubová pravítka.
Cena dohodou. Tel.: 604 280 604. 15/18

Pronajmu garsonku v Sedlčanech,
dlouhodobě, kauce. Tel.: 776 785 085. 16/18

Prodám válendu v dobrém stavu

Hledám
k dlouhodobému
pronájmu dílenský,
výrobní prostor,
případně garáž
Sedlčany a okolí,
cca 60 – 120 m2
Prosím nabídněte

Tel.: 605 373 016

včetně matrací, zelený potah, cena dohodou. Tel.: 604 280 604.
17/18

Koupím malotraktor VARI–TERRA
i v horším stavu. Tel.: 722 422 223. 18/18

Koupím menší byt v Sedlčanech
v jakémkoliv stavu do 600 000 Kč. Tel.:
605 440 163.
19/18

Kdo daruje nebo levně prodá důchodci starší funkční notebook? Tel.:
731 046 032.
20/18

Řádková inzerce
15 Kč/řádek

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ

KM Racing, s. r. o.
se sídlem v Sedlčanech přijme:

AUTOELEKTRIKÁŘE
AUTOMECHANIKA
PRACOVNÍKA NA KONSTRUKCI
ZÁVODNÍCH VOZŮ
Jedná se o různorodé práce s častým cestováním
AJ výhodou
Řidičské oprávnění sk. C výhodou

Životopisy zasílejte na e-mail: jirka@kmracing.cz
Tel.: 607 078 500, 724 037 817

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

Obec Kosova Hora nabízí k prodeji objekt č. p. 21 na st. p. 78, garáž na st. p. 79/2
a pozemek p. č. 582/10 v k. ú. Kosova Hora
Prodej proběhne obálkovou metodou, nabídky lze podávat do 30. 3. 2018 na adresu:
Obec Kosova Hora, 262 91 Kosova Hora 45

Na obálce je nutná poznámka „č. p. 21– NEOTVÍRAT“
Prohlídky jsou možné po domluvě na tel.: 734 612 948 nebo 318 822 815 nebo e-mailem: kosovahora@volny.cz
Nejnižší podání je 1 660 000 Kč

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE
pro živnostníky i firmy
Jana Dragounová, Sedlčany
Tel.: 736 432 016
E-mail: janadragounova5@gmail.com

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

Na Červeném Hrádku 766

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2018/19
• MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
(AUTOMECHANIK)
• STROJNÍ MECHANIK – ZÁMEČNÍK
• ZEDNÍK
• INSTALATÉR
• PODNIKÁNÍ (denní a dálkové nástavbové maturitní studium)
Studujte efektivně, využijte nadstandard
Podporujeme využití moderních vyučovacích metod a technologií
ve výuce. Žákům učebních oborů poskytujeme pro školní i domácí
přípravu moderní multimediální zařízení
Stipendium
Za dosažení velmi dobrých studijních výsledků žákovi náleží
stipendium až 1 000 Kč měsíčně
Kurz svařování ZP 311 2.2.1. zdarma
Odměna za produktivní práci
Žákovi náleží za výkon produktivní práce odvedené v rámci
odborného výcviku odměna
Ve školním roce 2016/17 činila průměrná odměna za produktivní
práci 2 336 Kč. Maximální výše odměny činila 5 000 Kč
Odborné stáže v zahraničí
Odborné stáže organizované ve spolupráci s firmami
DEN
v Horním Rakousku přináší žákům důležité zkušenosti OTEVŘENÝCH
Kontakty: Tel.: 318 821 680, mob.: 731 169 372
DVEŘÍ
E-mail: souch@sedlcany.cz, reditel.souch@sedlcany.cz
16. 2. 2018
www.souch.sedlcany.cz

6SROHþQRVW BOBO BLOK 9RUDþLFH
SĜLMPH

PGRYìURE\SDStUHQVNpKR]ERçt
RACOVNÍKY
3RåDGXMHPH
VSROHKOLYRVWPDQXiOQt]UXþQRVW
SUiFLQDGYRXVPČQQêSURYR]
1DEt]tPH
]i]HPtVWDELOQt¿UP\
SĜtMHPQpSUDFRYQtSURVWĜHGt
Práce na HPP / brigáda
1iVWXSPRåQêLKQHG

Informace na tel.: 602 262 038 (po-pá 8:00 - 14:00 - /3RODNRYLþRYi)
nebo e-mail: polakovicova@bobo.cz
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Rozdíl v počtu hlasů mezi Zemanem a Drahošem
nebyl na Sedlčansku nijak velký
Dokončení ze strany 1

66,78 %. Křečovice a Vojkov
jsou okresem již Benešov,
z uvedené volební účasti
pro Sedlčansko jsou tyto
obce vyjmuty. I pro ně však

platí výše uvedené pořadí
kandidátů jako u Sedlčanska – Zeman, Drahoš, Fischer, Hilšer, Horáček.
Jiř ího Drahoše by
p r e z i d e n t e m n ej r a d ě -

ji viděli v Dublovicích,
Kňovicích, Křepenicích,
Osečanech, Petrovicích,
Sedlčanech, Solenicích,
ve Svatém Janu a ve Vysokém Chlumci, kde mu

voliči důvěřovali více než
Miloši Zemanovi. Za outsidera prezidentských
voleb lze považovat
na Sedlčansku Vratislava Kulhánka (v Kamýku,

Klučenicích, Kňovicích,
Milešově, Osečanech, Počepicích, Příčovech a Solenicích neobdržel ani
jeden hlas).
Jana Špačková

Prezidentské volby
Kandidáti

M. Topolánek M. Horáček

P. Fischer

J. Hynek

P. Hannig

V. Kulhánek

M. Zeman

M. Hilšer

J. Drahoš

Dublovice

2,96

7,83

7,83

1,22

0,87

Jesenice

1,4

8,39

9,09

2,1

0,7

0,17

33,91

10,43

34,78

0,35

37,41

11,19

29,37

Kamýk

4,95

10,54

5,19

0,86

1,29

Klučenice

2,37

7,51

15,81

1,19

0,79

0

38,06

5,59

33,55

0

38,34

8,3

25,68

Kňovice

1,74

9,88

12,21

0,58

0

0

28,49

14,53

32,56

Kosova Hora

3,19

10,03

9,88

1,22

0,15

0,46

33,28

10,03

31,76

Krásná Hora n. Vlt. 3,62

9,96

8,33

0,36

0,54

0,36

34,96

8,88

32,97

Křečovice

3,67

6,48

10,15

0,86

1,51

0,65

42,55

11,23

22,89

Křepenice

5,83

13,33

5,83

1,67

0,83

1,67

25

17,5

28,33

Milešov

2,48

7,45

6,21

0,62

0,62

0

44,1

6,83

31,68

Nalžovice

4,76

11,75

9,84

0,63

0,63

1,27

33,02

14,92

23,17

Nedrahovice

6,15

0,77

18,08

3,46

0,38

0,38

30,38

10,77

29,62

Nechvalice

5,51

7,71

12,95

1,1

0,83

0,28

31,96

14,05

25,62

Osečany

0,74

5,93

10,37

0,74

0

0

35,56

8,89

37,78

Petrovice

4,67

9,21

16,56

1,34

1,2

0,93

26,44

10,01

29,64

Počepice

2,41

8,62

10,34

0

1,03

0

40,34

9,31

27,93

Prosenická Lhota

3,11

11,28

16,34

0,39

1,17

1,56

33,85

7,78

24,51

Příčovy

3,14

9,42

10,47

1,57

1,57

0

31,41

12,57

29,84

Radíč

5,51

11,02

7,87

0,79

0

0

35,43

11,81

27,56

Sedlčany

3,68

10,06

11

1,3

0,66

0,36

30,69

10,09

32,16

Sedlec-Prčice

4,53

8,49

10,57

2,39

0,69

0,38

37,42

8,11

27,42

Solenice

0

8,67

4,05

2,31

2,89

0

34,68

11,56

35,84

Svatý Jan

2,83

12,89

12,58

1,89

0,31

1,57

27,67

9,12

31,13

Vojkov

2,61

8,96

5,6

0,37

0,75

0,75

47,39

11,57

22,01

Vysoký Chlumec

2,38

8,42

12,74

1,51

1,3

0,43

31,32

5,83

36,07

Obec

Na Propojce věřili Drahošovi a Hilšerovi
V pátek 12.
ledna se otevřely volební
místnosti po celé republice a přivítaly voliče 1. kola
voleb nového prezidenta.
Volby se konaly ale i jinde. Sice neoﬁciální, ale
o to více sledované.
„I budoucí voliči by se
měli naučit, jak volit. Tedy
třeba i desetileté děti. Měly
by pochopit význam a smysl voleb, zkusit si vlastní
výběr kandidátů, správné
zaškrtnutí či odevzdání
jednoho lístku do volební
urny. Na 2. ZŠ Propojení
tím vším prošli žáci od 4.
do 9. tříd, volili si tedy svého pana prezidenta v prv-

SEDLČANY

„I děti by měly pochopit význam a smysl voleb,“ myslí si Jaroslav
Nádvorník. Svým žákům umožnil školní volby prezidenta.

ním kole prezidentského
klání. I pro ně platila ta
samá pravidla jako pro
dospěláky. Mohli jít k volbám a nemuseli. Mohli
odevzdat neplatný hlas…,“
vysvětluje ředitel 2. ZŠ
Propojení Sedlčany Jaroslav Nádvorník.
Nasazení na Propojce
bylo opravdu veliké. Zatímco na Sedlčansku přišlo
k volebním urnám 66,78 %
voličů, na Propojce 81,25 %.
„Do 2. kola by od nás postoupil J. Drahoš s 84 hlasy
a M. Hilšer s 51 hlasem. Další v pořadí skončili – P. Fischer 46 hlasů, M. Zeman 24,
M. Horáček 16, M. Topolá-

nek 6, P. Hannig 2, V. Kulhánek 2 a J. Hynek 2,“ říká
ředitel školy.
Volili také zaměstnanci
školy. „Do druhého kola by
postoupili stejní kandidáti,
jen s velkým rozdílem hlasů. První J. Drahoš s 31 hlasem a M. Hilšer se 4 hlasy,“
doplňuje Nádvorník.
Zatímco my půjdeme
k urnám až 26. a 27. ledna,
abychom rozhodli mezi
Milošem Zemanem a Jiřím
Drahošem, na Propojce se
bude volit s předstihem.
Žáci a učitelé budou mít
na výběr mezi Jiřím Drahošem a Markem Hilšerem.
-jš-

ZPRAVODAJSTVÍ
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V uplynulém roce se i přes
vysoký počet výjezdů zranění
profesionálním hasičům
vyhýbala
Dokončení ze strany 1

na sběr uhynulého ptactva
z rybničních ploch, ale i ze
zamrzlé Vltavy. Oznámení
o úhynu vycházelo především od občanů a městské
policie v době upozorně-

kadáver byl odvezen Krajskou veterinární správou
k vyšetření. Ve všech případech se po laboratorních vyšetřeních výskyt přenosu ptačí
chřipky nepotvrdil,“ uzavírá
Petr Hron kapitolu neobvyk-

stupeň požárního poplachu
a zásahu se zúčastnilo celkem deset jednotek z okolí.
Přímá škoda činí čtyři miliony korun, uchráněná – tedy
vzniklá na vybavení truhlárny činí další jeden milion.

strana
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Povolení
od ministerstva má
ve městě třináct
hazardních přístrojů
Dokončení ze strany 1

některý ze zdejších provozovatelů požádal o provozování nového zařízení, které
ministerstvo povolovalo
v procesu správního řízení,
pak toto ministerstvo město
Sedlčany žádalo o vyjádření. Město ve všech případech
odeslalo vždy odmítavé stanovisko,“ uvedl Hlaváček.
V současné době je podle údajů Ministerstva ﬁnancí

dlo: kdo povoluje, ten kontroluje. Na kontrolu zařízení
povolovaných Ministerstvem
ﬁnancí ČR nemáme kompetenci,“ vysvětlil tajemník
úřadu s tím, že informace o případných kontrolách provozovatelů videoloterijních terminálů město
od ministerstva nedostává.
Nový zákon o hazardním
hraní, který platí od 1. ledna
letošního roku, vykázal her-

Příslušníci HZS Sedlčany byli vloni přivoláni k celkem 53 dopravním nehodám v regionu.

ní na výskyt ptačí chřipky
v médiích,“ zmiňuje Petr
Hron bezmála rok staré
události. „Sběr ptactva,
mezi nímž se nacházely
volavky, divoké husy a labutě, jsme provedli oděni
v jednorázových oblecích
k tomu určených a sebraný

lých událostí loňského roku.
Co se požárů týče, nejrozsáhlejším požárem našeho regionu, k němuž byla
jednotka HZS Sedlčany
přivolána, se stal prosincový zásah hořící truhlárny v Krásné Hoře. „Dne 2.
prosince byl vyhlášen druhý

Příslušník HZS Sedlčany provádí dekontaminaci po sběru uhynulého ptactva v lednu 2017.

Příčiny požáru jsou dosud
v šetření,“ popisuje Petr
Hron vcelku nedávnou událost a dodává: „Avšak požárem s největší materiální
škodou se v okrese Příbram
stal požár výrobny dveří 12.
srpna v Bohutíně, kde přímá
škoda činila dvacet milionů
korun a uchráněná se vyšplhala k milionům čtyřiceti.“
Stanice HZS Sedlčany je
obsazena patnácti hasiči.
„Z toho vyplývá 24 hodinová
služba v minimálním počtu
čtyř hasičů,“ vysvětluje Petr
Hron a ke klidnému spánku
občanů dodává: „Pro případný dlouhodobý zásah je nám
k dispozici dalších deset jednotek požární ochrany, které
vyjíždějí na vyžádání velitele
zásahu přes operační středisko středočeských hasičů
v Kladně, a zároveň je ještě
k dispozici celkem padesát
čtyři jednotek sboru dobrovolných hasičů s místní působností.“
Lucie Kakosová

ČR v Sedlčanech povoleno
třináct videoloterijních terminálů, všechny v provozovně
na Náměstí T. G. M.
„Pokud se týká legislativou založených kompetencí
na provádění kontrol u provozovatelů, platí zde pravi-

ní přístroje z hospod a barů
do heren. Speciální systém
pak zaznamenává, kdo
a za kolik na jednotlivých
přístrojích hraje. Každého
hráče čeká registrace, před
každou hrou pak přihlášení
k přístroji pod jménem a heslem. Pod ruce mu bude navíc
koukat kamerový systém…
Zda nový zákon splní
svůj účel, nebo jen napomůže „černému“ hraní, se
teprve uvidí.
Jana Špačková
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Tradice gratulací jubilantům je
stále živá. Ale jak kde
REGION Delegace z radnice či úřadu,

dárkový koš, kytice, přání podepsané
panem starostou. A natěšený jubilant
v naklizeném bytě, na stole chlebíčky, sklenky na přípitek, rodinný příslušník s fotoaparátem. Je blahopřání
jubilantům hezkou tradicí, která se
stále udržuje, nebo zanikajícím přežitkem?
Zatímco v Sedlčanech se tradice
blahopřání jubilantům neudržuje,
v okolních obcích je poměrně živá.
„Chodíme přát jubilantům poprvé,
když dosáhnou sedmdesáti let věku,
pak v pětasedmdesáti letech, osmdesáti
a po osmdesátce každý rok,“ říká starosta Petrovic Petr Štěpánek a dodává:
„Rád bych se setkával s našimi seniory
častěji, bohužel ale nejsem z pracovních důvodů schopen navštívit všechny
jubilanty. Je to vždy příjemné setkání,
které mne obohacuje o moudrost dříve
narozených. Při setkáních se seznamuji se životními osudy našich spoluobčanů, kteří prožívali těžká období
novodobé historie, ale nejsou zahořklí.
Vzpomínají na to dobré, slýchám mno-

ho veselých historek, s pokorou přijímají stáří a radují se ze všedních věcí.
Rád seniory navštěvuji.“
Sedlecko-prčičtí senioři nacházejí
v poštovních schránkách blahopřání osmdesátkou počínaje rok co rok.
„Osobně pak seniory navštěvujeme
s dárkovým balíčkem u příležitosti osmdesátých, pětaosmdesátých, devadesátých a pětadevadesátých narozenin,“
říká matrikářka sedlecko-prčického
městského úřadu Hana Kratochvílová
a dodává, že blahopřání a dárkový balíček od zástupců města obdrží i manželé, kteří oslaví výročí zlaté a diamantové svatby.
Na blahopřání z městského úřadu
se mohou těšit také senioři v Krásné
Hoře, a to od sedmdesáti let věku.
Ve Vrchotových Janovicích přejí
zástupci městyse už šedesátiletým
občanům. Ale jen písemně. „Od osmdesáti let gratuluje seniorům paní starostka každoročně osobně s přáním
a dárkovým balíčkem,“ uvádí vrchotojanovická matrikářka Jana Čechová.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Honem do taluty!
SEDLČANY Tradiční Tříkrálový pochod pořádaný v sobotu 13. ledna turistickým oddílem TJ Tatran, na nějž
se vydaly asi dvě desítky lidí, se letos
ubíral po stejné trase jako loni, ale
scenérie se naprosto lišila.
Drobně mžilo, horizont pokrývala mlha a naděje, že by se mraky
třeba aspoň trošku protrhaly, se
splnila až kolem poledne, a to jen
náznakem. Zato vzduch byl svěží
a díky na tuto dobu neobvykle vysokým teplotám se ze země dralo
všelijaké čerstvé býlí. Rozmanité

jeho kmene dosahuje úctyhodných
čtyři a čtvrt metru.
Lezavý chlad mezitím nasměroval některé pochodníky k autobusovým zastávkám po trase, takže
do pomyslného cíle, jímž byla
majestátní stará lípa před kostelem svatého Václava na Chlumu,
dorazila skupinka, kterou už víc
než ztepilý strom lákala útulná
hospůdka.
Potěšilo nás, že přes veškerá
regulační opatření našich státotvůrců zůstalo v hospodě proti

V Petrovicích se úbytek
obyvatel zastavil,
v Sedlčanech pokračuje
REGION „Počet obyvatel ve městě
Sedlčany má klesající tendenci.
Je to způsobeno především tím,
že počet odstěhovaných obyvatel
převyšuje počet nově přistěhovaných. Další faktor, který má vliv
na snižující se obyvatelstvo je ten,
že úmrtnost převyšuje porodnost,“
říká vedoucí odboru vnitřních
věcí sedlčanského Městského
úřadu Milena Barešová a odkazuje ke statistice za uplynulý rok.
V Sedlčanech se loni narodilo 68 dětí, zemřelo 97 lidí, přistěhovalo se 85 občanů, 143 se jich
odstěhovalo. K 1. lednu letošního
roku žilo v Sedlčanech 7 108 lidí.
Počet obyvatel Sedlčan má posledních patnáct let klesající tendenci.
Například před čtyřmi lety žilo
ve městě 7 383 lidí. Co se týče poměrně vysoké úmrtnosti, která se
standardně pohybuje přes sto lidí,
ta je dána domovem seniorů, který
je co do kapacity největším zařízením tohoto typu v kraji.
Ne všude na Sedlčansku se potýkají s úbytkem obyvatel. „Počet
obyvatel za loňský rok vzrostl o třináct, k 1. lednu 2018 mělo město
Sedlec-Prčice 2 813 obyvatel. Loni
se narodilo 37 dětí, což je v porov-

nání s uplynulými roky mnohem
více,“ uvádí matrikářka Městského úřadu Sedlec-Prčice Hana Kratochvílová.
O jednotky se v posledních letech navyšuje počet obyvatel Vrchotových Janovic. „V současné
době má městys kolem tisícovky
obyvatel,“ říká matrikářka vrchotojanovického úřadu Jana Čechová.
Jen o málo větší je co do počtu
obyvatel Krásná Hora. „Počet občanů se v posledních letech výrazně
nemění, v současné době jich město má 1 083,“ uvedl krásnohorský
matrikář Vladimír Jirásek.
V Petrovicích za uplynulý rok
počet obyvatel vzrostl. „Na jeho
počátku jsme měli 1 311 obyvatel,
na konci 1 326. Přírůstek patnácti
obyvatel se zdá být zanedbatelný,
pro nás je to ale úžasné číslo. Zhruba po pětadvaceti letech se zastavil
úbytek a dochází k nárůstu. Naše
obec měla na začátku devadesátých let 1 450 obyvatel,“ vysvětluje
petrovický starosta Petr Štěpánek
a pokračuje: „Děláme maximum
možného, aby bylo bydlení v naší
obci příjemné a atraktivní, aby
u nás chtěli lidé žít.“
Jana Špačková

Sedlčanští turisté se snaží obejmout Nalžovický dub.

odstíny zelené, žluté i modré se
prolínaly v mlze jak na impresionistickém obraze.
Pouť k uctění mystické trojky
vedl z Kňoviček přes Příčovy, kolem šedivé hladiny Musíku vzhůru
na vrch Libešov a odtud z kopce
k první zastávce, zprohýbané památné Křepenické lípě. Už loni vypadala, že na světě už moc dlouho
nepobude, ale pořád tam stála, osamocená a celá pokřivená. A když se
nechala obejmout, museli se kolem
jejího kmene spojit tři lidi. V pase
má překvapivě skoro tři a půl metru. O pár set metrů dál, v lesíku
nad Nalžovicemi, kypí do výše náš
druhý král, mohutný Nalžovický
dub, patřící mezi chráněné památné stromy České republiky. Obvod

chlumeckému kostelu obvyklé turistické občerstvení ve stejné cenové hladině jako loni.
Docela symbolicky pak celou
trasu do Sedlčan dokončila skupinka v počtu tří. Kousek cesty
vedl po silnici. Když provoz chvílemi houstl, kartografka Jarka pokaždé volala: „Honem do taluty.“
Asi nějaký odborný kartograﬁcký
termín? Ale vůbec ne. Prý to slovo zná už od dětství, které prožila
ve Voticích. Znamená příkop neboli škarpu. Jazykovědci tvrdí, že
výraz taluta pochází z francouzštiny a setkáme se s ním na pravém
břehu Vltavy, hlavně na Táborsku.
Prostě nejen cesty osudu, ale i cesty slov jsou často nevyzpytatelné.
Jindra Votrubová

TOULKY KRAJEM
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Temné roky zámku
Vrchotovy Janovice
Ve své více než půltisícileté
existenci zažil dobré i zlé
časy, od počátků v podobě
vodní tvrze se v jeho držení
vystřídali různí majitelé –
Vrtbové, Vratislavové z Mitrovic a zejména Nádherní
z Borutína. Bohužel pak
také okupanti a československý stát. Nynější památka v novogotickém stylu
ve správě Národního muzea, obklopená poměrně
rozlehlým anglickým parkem, poněkud skrývá zdejší bouřlivé zvraty ve dvacátém století. Nepříliš známý
zámek Vrchotovy Janovice
tehdy býval oblíbeným
cílem mnoha mužů české
i evropské kultury, avšak
později též vojenským objektem, terčem rabování či
odlehlým skladištěm.
Zámek zkonf iskovalo v roce 1943 vojsko SS.
V hospodářských budovách zřídili okupanti dílny
na opravy tanků. Zámecký
mobiliář byl uložen ve sto-

dole ve Voračicích. Zámek
byl několikrát vyrabován,
zeď mezi dvorem a hospodářskými budovami a parkem byla stržena.
Jako jedna z posledních
ze zabíraného území odcházela baronka Sidonie
Nádherná. Zámek Vrchotovy Janovice byl komisionálně předán 28. března
1944. Na tomto zámku
si dříve dávaly schůzku
osobnosti evropského
umění, politici a ﬁlozofové,
zejména Rainer Maria Rilke, Adolf Loos, Karl Kraus,
Max Švabinský, Karel Čapek, Viktor Stretti nebo architekt Camillo Schneiner,
jenž navrhoval tamní park.
Nyní pozoruhodnou
stavbu obsadila tanková
škola a nastěhovali se sem
důstojníci wehrmachtu.
„Tohle místo je moje všechno, moje poslední v mé bezmezné osamělosti,“ psala
baronka 27. prosince 1943
historikovi umění a úřední-

kovi státního památkového
úřadu Václavu Wagnerovi.
Po válce, roku 1946, tady našla jen vyrabovaný zámek.
Baronka Nádherná byla
roku 1948 obrána o majetek
pozemkovým zákonem a potom nespravedlivě nařčena
nepodloženým a brzy zastaveným obviněním z kolaborace. Když byli zatčeni také
její přátelé včetně Václava
Wagnera, neváhala a 10. září
1948 u Chebu emigrovala.
Kdysi její zámek posloužil v následujících letech
jako sklad textilu, později
se stal majetkem okresního
archivu. Koncem padesátých let byl objekt převeden
pod Národní muzeum a tím
zachráněn. Ostatky Sidonie
Nádherné se 28. května 1999
konečně vrátily do míst, která měla nejraději. Až padesát let po smrti mohla spočinout v zámeckém parku
po bohu svého otce – jak si
sama vždy přála.
Petr Ryšlavý

Za více než půl tisíciletí své existence toho zdi vrchotojanovického zámku zažily opravdu hodně.
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MOJE MĚSTO, MÁ
VESNICE (27)

Červenohrádecké
kapličky
po svém návratu z vojny.
Nejenže ho nepohostil,
jak se od něj očekávalo,
navíc byl nevrlý a drábovi
odsekával. To
se mu brzy vymstilo. Jednou
měl Jiráček
od časného
rána robotovat
na panském,
ale zaspal a se
svým volským
potahem přijel s velkým
zpožděním.
Dráb už na něj
čekal s lískovkou – tehdy se
tělesné tresty
dávaly i dosp ě l ý m p o d daným. Prchlivý Jiráček si
rány přes záda
i obličej líbit
nenechal a drába ve vzteku
Díky dobrým lidem byl křížek obnoven.
hodil na vůz
mostatnou osadu. Její do- s pluhem. Ten těžkému
minantou je menší zámek, zranění bez poskytnutí
barvou věrný svému jmé- pomoci druhý den podlenu, obklopený rozlehlým hl. Vysloužilec utekl před
parkem s rybníčkem a po- očekávaným trestem kamtokem Mastníkem. Kdysi si do ciziny. Zámecká vrchbývalo kolem zámku pan- nost poté nechala na místě
ství s četnými kapličkami, tragédie postavit kříž.
Jiný kříž stával u odbočbožími mukami a kříži.
Některé z těchto drobných ky k sádkám na Červeném
sakrálních staveb se zacho- Hrádku – v druhé polovině
valy dodnes a současníky minulého století však nejsou chápány spíše jako známý vandal litinový kříž
doplněk zajímavé krajiny. ulomil a počátkem našeho
Mají však i svá tajemství, století zmizel i kamenný
podstavec. Naštěstí byl křískryté příběhy.
Jeden z nich najdeme žek v létě 2013 díky Franu staré silnice ze Sedlčan tišku Bláhovi a Bohuslavu
do Kosovy Hory, u od- Sosnovcovi obnoven.
K původnímu kříži se
bočky směřující k zámku.
Takzvaný memoriální kříž váže několik místních postojící dříve mezi čtyřmi li- věstí, třeba o zjeveních
pami prý nechala postavit jeptišky v šedivém řeholčervenohrádecká vrchnost ním rouchu či bílé paní
na památku drába, jenž jí chovající děťátko. Zjevosloužil v časech roboty. vala se tu prý i baronka
Podle pověsti se stal obětí nechvalně známá jednak
tragické události, jež sou- neustálým peskováním
visela s návratem vojen- sloužících, jednak hýčkáského vysloužilce Jiráčka ním svého bílého psíka,
kterého údajně překrmoz Přibýšky.
Vysloužilec si panského vala až k smrti.
Petr Ryšlavý
úředníka znepřátelil hned
Na východním okraji Sedlčan najdeme Čer vený
Hrádek – v současnosti
městskou čtvrť, dříve sa-

SPOLEČNOST
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Karel Vančura byl starostou, předsedou diabetiků
a dodnes je činný ve třech organizacích
OSEČANY Karel Vančura, který v le-

tošním roce oslaví významné životní jubileum, byl a dodnes je velice
aktivní.
Kromě toho, že v devadesátých
letech zastával funkci starosty obce
Osečany, je po dlouhá desetiletí činný ve sdružení dobrovolných hasičů. Ve svém okrsku byl jednatelem
a také místopředsedou. Brzy osmdesátiletý Karel Vančura je rovněž
dlouholetým členem Svazu diabetiků ČR v Sedlčanech a ještě před třemi lety byl předsedou této organizace. Byl také členem krajské rady
diabetiků. A aby toho nebylo málo,
je předsedou Klubu důchodců
v Osečanech. „Tento klub jsme založili v roce 2000 a zpočátku jsem jej
vedl společně s Josefem Hanzlem,
který zhruba po čtyřech letech činnosti klubu zemřel,“ vzpomíná Karel Vančura. „Vedu klub doteď a už
máme za sebou osmnáct let činnosti.
Pořádáme ve spolupráci s obecním
úřadem zájezdy na různá kulturní
představení do Sedlčan i do Prahy,
na Zemi živitelku do Českých Budějovic a do Litoměřic na Zahradu
Čech. Často navštěvujeme výstavy
a další akce spojené se zemědělstvím, protože jsme ze zemědělského kraje. Od té doby, co začala
na obci dělat účetní Eva Moulíková,

Karel Vančura je mimo jiné dlouholetým dobrovolným hasičem.

zařizuje zájezdy právě ona. Šestkrát
do roka se členové našeho klubu
také setkávají buď v Osečanech
v restauraci Na Růžku nebo v sále
hasičské zbrojnice a rovněž v klubu
ve Velběhách. Součástí schůzek jsou
buď přednášky, zajímavá vyprá-

Sbor nově reprezentuje
také družstvo žen
ZADNÍ BOUDY V hasičské

klubovně se v sobotu 13.
ledna sešli na výroční valné hromadě členové Sboru
dobrovolných hasičů Martinice.
„V našem hasičském areálu třetím rokem pořádáme
pohárovou hasičskou soutěž s názvem Martinická
osma. Jako jediní zveme
i sbory, kterým ve zbrojnici
stojí téměř historické, avšak
u mnoha dobrovolných sborů stále používané, přenosné motorové stříkačky PS 8.
V posledním ročníku jsme
soutěž otevřeli i pro družstva
soutěžící se stříkačkou PS
12,“ připomněl starosta sboru Jiří Vaněk. „V době konání
pochodu Praha-Prčice měníme svůj areál s klubovnou
v občerstvovací stanici turistů. Pracovníci organizačního
štábu pochodu ji řadí mezi

nejlepší. Při společenské akci
Posezení s heligonkou klubový areál upravíme na letní
hospůdku s venkovním posezením. V minulém roce jsme
na přírodní scéně přivítali
Spolek historického šermu
Corpus Bellatores s pohádkou Šašek a král... K naší radosti sbor reprezentuje nově
založené družstvo žen...“
Velitel sboru Martin Žemlička zhodnotil soutěžní sezónu. „Naše družstva startovala
v okrskové hasičské soutěži,
noční hasičské soutěži Dobrošovka cup a Chobot cup.
V noční soutěži Dobrošovka
cup muži vybojovali v kategorii PS 8 třetí místo a ženy
v kategori do 1 500 ccm druhé místo. V naší klubové
hasičské soutěži Martinická
osma muži obsadili třetí místo
a ženy druhé místo.“
František Vávra

vění nebo vystoupení muzikantů.“
Za druhé světové války byla
rodina Karla Vančury vystěhována na Monínci, a tak začal chodit
do první třídy do blízkých Jetřichovic. Po válce chodil z Osečan do Radíče a základní školní docházku do-

končil v Sedlčanech. „Otec měl velké
hospodářství, a protože v padesátých
letech tomu nebylo politicky přáno,
dělal jsem třikrát zkoušky na zemědělskou školu. Zkoušky jsem sice
ve všech třech případech absolvoval
úspěšně, ale přesto jsem nedostal doporučení z okresního výboru komunistické strany,“ připomíná Karel Vančura, který začal studovat alespoň
na dvouleté zimní zemědělské škole
v Sedlčanech. Po dokončení tohoto
studia nejdříve jezdil v osečanském
JZD s traktorem, potom nastoupil
do funkce zootechnika a záhy se
stal hlavním zootechnikem. Bylo
to v době, kdy se sloučila družstva
ve čtyřech obcích v jeden celek.
Jednalo se o družstva v Kňovicích,
Nalžovicích, Osečanech a v Radíči.
Hlavního zootechnika dělal prakticky až do odchodu do důchodu.
Karel Vančura má dva syny,
Karla a Miloše, a dceru Blanku.
Těší se z pěti vnuků. Účastní se veřejného života, jak jen mu to zdraví
dovolí, a chodí i do klubu diabetiků, jehož byl předsedou. Dodnes
je členem výboru svazu. Dodává,
že po celý svůj pracovní život měl
štěstí na lidi kolem sebe. Ať už se
jednalo o myslivce, hasiče a další
obyvatele Osečan.
David Myslikovjan

SPOLEČNOST
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Banát slovem i obrazem v městské
knihovně
S E D L Č A N Y Ve s t ř e d u
v podvečer zaplnili prostory městské knihovny zájemci o vyprávění
s promítáním o tajemném
Banátu, na něž Zuzana
Havlová ze Sedlčan a Šárka Kváčová ze Solopysk
pozvaly svého kamaráda
Ivo Dokoupila. Dokoupil
je zkušený cestovatel,
který v rámci Českého klubu turistů pečuje
o systém turistických
značek nejen na severní Moravě, kde žije, ale
i v rumunském Banátu
nebo na Podkarpatské
Rusi, kam jezdí s českými turisty jako průvodce.
Kromě toho je koordinátorem charitativní organizace Člověk v tísni.
Ivo Dokoupil pohovořil
o historii českého osídlování rumunského Banátu, což je hornatý region,
v jehož centru leží město
Temešvár. Banát byl kdysi
rakouskou hraniční provincií, která dnes zasahuje
na území tří států. Rovinatá část se nachází na území dnešního Maďarska,
menší úsek je v Srbsku
a kdysi liduprázdná, neobydlená kopcovitá oblast
bohatá na dřevo leží na západě Rumunska. Koncem
18. století tam rakouské
úřady zahájily masívní
kolonizaci. První čeští přistěhovalci byli poměrně
chudí a pod dojmem příslibu získání vlastní půdy
a možnosti hospodařit
na svém opustili vše, co
v Čechách měli a vydali
se do neznáma, kde je pak
čekaly krušné začátky. Bě-

hem let založili osm vesnic, z nichž dvě zanikly.
Jedna kvůli nedostatku
vody, další zmizela pod
hladinou přehrady Železná vrata vybudované
na Dunaji.
Češi začínali v hliněných boudách, ale postupem doby se zmohli
na slušná stavení, i když
za cenu každodenní tvr-

telé žili po staletí v geografické i náboženské
izolaci, protože jejich
nejbližší sousedé vyznávali pravoslavnou víru,
udrželi si až do dnešních
dnů tradice, jazyk a kulturní zvyky, které si kdysi
přivezli jejich předkové
z rodné země,“ říká Ivo
Dokoupil. Podle jeho slov
zůstala tato část Banátu

jany k výrobě a prodeji
bioproduktů z místních
zdrojů a pomáhá organizovat tak zvaný šetrný
turistický ruch.
Přestože i sem už pronikly vymoženosti civilizace, nad chalupami se
vznášejí dráty elektrického vedení a se světem jsou
lidé spojeni internetem, je
v jejich chování stále pa-

Šárka Kváčová a Zuzana Havlová během putování banátskými hvozdy

dé dřiny. Zároveň si však
také vydobyli pověst pracovitých a technicky zdatných odborníků, takže
byli i ceněnými pracovníky v tamních dolech.
Dnes žijí potomci bývalých českých kolonistů
v šesti vesnicích, vzdálených od sebe patnáct až
dvacet kilometrů. Jsou to
vesměs starší lidé, mládež
se stěhuje do měst nebo
do ciziny. Někteří se vrátili zpět do Čech po druhé světové válce, další až
po zániku železné opony.
„Díky tomu, že obyva-

kulturním
endemitem,
květinkou, kterou člověk
uvidí jen tady, v rumunských Karpatech vypínajících se nad dunajskou
soutěskou.
Kultur ní bohatství
a neporušená příroda
se dnes staly hlavními
p ř e d p o k l a d y r o z vo j e
turistického ruchu, který dopomáhá místním
ke slušnějšímu živobytí. Ivo Dokoupil jezdí
do Banátu už patnáct let
a v rámci projektu podporovaném
organizací
Člověk v tísni vede kra-

trná empatie, zájem o starosti bližního a srdečnost,
povahové rysy formované
dlouholetou nutností pomáhat si navzájem v obtížných situacích.
To zažily i Zuzana Havlová se Šárkou Kváčovou,
když během loňských Velikonoc putovaly po banátských vesnicích. Viděly, jak je až do dnešních
dnů život našich krajanů
v Banátu spjat s přírodou a tradicemi, z čehož
pak pramení úcta ke všemu, co je obklopuje, ale
i vřelý vztah k lidem,

kteří tam zavítají na návštěvu. „Měla jsem pocit,
jako bych se vrátila zpátky do dětství, kdy jsme
chovali spoustu domácích
zvířat a vařilo se na plotně,“ vzpomíná Šárka.
Zuzana Havlová skončila se svou prací účetní
a před nedávnem si otevřela proti sedlčanskému
kostelu svatého Martina
obchod U Stoletého stromu, kde nabízí výrobky
ekologické drogerie a přírodní kosmetiku: „Cesta
do Banátu byla vlastně jakýmsi předělem mezi mou
původní prací a tím, pro co
jsem se rozhodla dělat teď.
Tamní neporušená krajina
a způsob života obyvatel
vysoko v horách vede člověka k zamyšlení, jak se
lidé od přírody vzdalují,
a tak i moje nová pracovní
náplň je jakýmsi návratem
k sobě.“ Šárka Kváčová,
která pracuje v Biopekárně Zemanka v Oříkově,
zase poznamenává, že
k přírodnímu a zdravému
způsobu života měla blízko odjakživa.
Pro obě byla návštěva
banátských vesnic, výlety neposkvrněnou přírodou i povídání s místními
nezapomenutelným zážitkem a letos by se tam
chtěly vypravit znovu.
Navíc Zuzana Havlová
je výborná amatérská
fotografka a její záběry
z cesty po Banátu jsou
momentálně k vidění
na výstavě fotografií členů klubu FotoFlegmatici
v městské knihovně.
Jindra Votrubová

Mladí výtvarníci a dramatici vyrazili
po stopách Daisy Mrázkové
PRAHA Hlavním letošním té-

matem výtvarného a literárně dramatického oboru sedlčanské základní umělecké
školy včetně poboček v Pet-

rovicích a Krásné Hoře nad
Vltavou je česká ilustrátorka
Daisy Mrázková. V pátek proto žáci těchto oborů vyrazili
do Prahy na komentovanou

výstavu ve Ville Pellé v Dejvicích, kde viděli její díla
a zároveň se o ní dozvěděli
mnoho zajímavého.
Exkurzi po stopách Daisy

Mrázkové spojili s dopolední
návštěvou zimní zoologické
zahrady, kde využili i své výtvarné potřeby. Jejich hlavním úkolem bylo skicování

zvířat, zejména žiraf. Vedoucí
celé výpravy byla zástupkyně ředitelky Vladimíra Křenková.
Olga Trachtová
Hadáčková
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KONCERTY,
PLESY
 Petrovice – Obecní dům
19. 1. Ples ZŠ Petrovice
 Vysoký Chlumec
19. 1. Fotbalový ples
hraje Ešner band
 Nechvalice – kult. dům
20. 1. Hasičský ples
hraje Ešner band
 Vrchotice – Na Františku
20. 1. Lhotecký bál
25. ročník, hraje Hošna
band; 20:00
 Sedlčany – kult. dům
24. 1. Live at Broadway
unikátní spojení smyčcového tria Inﬂagranti a doprovodné rockové kapely
Josefa Vojtka; 19:30
27. 1. Ochotnický ples

FotoFlegmatici Sedlčany
podesáté
výstava fotograﬁí; do 31. 1.
 Sedlčany – kult. dům
Výstava obrazů Karolíny
Strakové

Nemilovaní
vás zavedou
do chladného Ruska
SEDLČANY Ve čtvrtek 18. ledna od 20 hodin uvádí Fil-

 Sedlčany – muzeum
Ve stínu Impéria – Germáni a doba římská
výstava archeologických
nálezů z doby římské

PŘEDNÁŠKA
 Sedlčany – muzeum
18. 1. Polární záře
ve vědě, mýtech a umění
přednáší Zbyněk Mošna; 18:00
24. 1. Matka řek, nezkrotná Brahmaputra
cestopisná beseda s Vladimírem Duškem; 18:00

mový klub dvouhodinový ﬁlm Nemilovaní ruského režiséra Andreje Zvjaginceva.
Autor snímku z loňského roku zaciluje na vyšší
střední ruskou třídu, do světa odcizení a emocionálního chladu. Hlavní postavy ﬁlmu Žeňa a Boris procházejí bolestným rozvodem. Pohromadě je drží jen poslední starost – prodej bytu. Jinak si oba zařídili život
po svém. Žeňa si našla staršího bohatého muže, Boris
čeká dítě s kolegyní z práce. Jejich dvanáctiletý syn
Aljoša je spíš přítěží. Nestojí o něj ani jeden, jako by
jim připomínal vlastní selhání. Neprojevují mu náklonnost. Zdá se, že toho ani nejsou schopni. Vše se změní
ve chvíli, kdy Aljoša zmizí...
-rednevšední koncert s průvodním slovem umělců tria
Harmonia Brno; 19:30

 Sedlčany – knihovna

KINA

Týden hokeje dorazí
i do Sedlčan
SEDLČANY Po celé České republice se uskuteční

ve dnech 22.–28. ledna série sportovních akcí pro děti,
nazvaná Týden hokeje. Na více než stovce zimních
stadionů bude pro malé adepty nejrychlejší kolektivní
hry připraven program, v jehož rámci trenéři seznámí
rodiče s tím, co všechno bude zažívat jejich malý budoucí hokejista nebo hokejistka.
Do akce se zapojil i hokejový klub TJ Tatran Sedlčany, který pořádá setkání s malými budoucími hokejisty
v úterý 23. ledna od čtvrt na čtyři odpoledne na zimním stadionu. Trenéři se zde setkají s dětmi ve věku
od čtyř do osmi let, jimž je akce určena, a také si popovídají s jejich rodiči, jimž vzkazují, že vůbec nezáleží na dovednosti bruslení jejich ratolestí. Pouze je
potřeba s sebou vzít základní vybavení. Brusle, helmu
a rukavice.
-davples ochotníků Sedlčany
 Křepenice
26. 1. Hokejový ples
hraje Relax; 20:00

26. 1. Stopem po Kyrgyzstánu
beseda s Vojtou Süsserem;
18:00

DIVADLO
 Kosova Hora – restaurace Na Zámecké
27. 1. Výroční členská
schůze SDH Kosova Hora
po schůzi navazuje taneční
zábava pro veřejnost; 21:00
 Prosenická Lhota
27. 1. Hasičský ples
hraje Tahimel, kapela Petra
Čejky; 20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
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 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
28. 1. Čertův švagr
pohádkový muzikál pro
nejmenší; 15:00
31. 1. Hvězdy Emy Destinové aneb O Emě a pro
Emu

 Sedlčany
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
26. 1. Polibek od Beatrice
francouzské drama; 20:00
27. 1. Zabití posvátného
jelena
mysteriózní horor, drama;
20:00
 Kosova Hora
21. 1. Trollové
animovaná dobrodružná
komedie; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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., 28. 1. Veřejné bruslení
14:00–16:00
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
24. 1. Hokejové utkání
Rybníkáři – Novit Neveklov; 18:30
Čerti Křepenice – River
Boys Zvírotice; 20:25
26. 1. Hokejové utkání
Bubák Chlum – HC Kačeři
Příčovy; 18:30
Tučňáci Kosova Hora –
Rumola; 20:25
27. 1. Hokejové utkání
HC Olbramovice – Huroni
Vršovice; 16:30
AHC Nový Knín – Žabáci

Solopysky; 18:25
HC Kňovice – DSK Daleké
Dušníky; 20:20
28. 1. Hokejové utkání
Medvědi Sedlčany – Dublovice; 16:30
Stará garda Štětkovice B –
Ševci Nový Knín; 18:25
Domino – HC Miličín; 20:20
29. 1. Hokejové utkání
Rumola – HC Hrádek; 18:30
Novit Neveklov – Tučňáci
Kosova Hora; 20:25
31. 1. Hokejové utkání
Stará garda Štětkovice –
Bubák Chlum; 18:30
Draci – Rybníkáři; 20:25

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
17., 24. 1. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
17. 1. Co by můj syn měl
vědět o světě
listování v knize Fredrika
Backmana v podání Lukáše Hejlíka; 20:00
19., 26. 1. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
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
26. 1. Pohádková babička
čtení pohádek, navazuje
Provázková výtvarná
dílna; 15:00
 Sedlčany – hvězdárna
19., 26. 1. Pozorovací
program
17:00–20:00

Křesťanský ples se
přestěhoval
PETROVICE Devatenáctý

ročník křesťanského plesu,
který se každoročně konal
v zahořanském kulturním
domě, letos premiérově
přesídlil do Obecního
domu v Petrovicích. Důvodem bylo uzavření restaurace i sálu v Zahořanech.
Ples pořádal spolek Rodina Předbořice. K tanci
i poslechu zahrála skupi-

na Harmonie. Tombolu
pomohlo zajistit přes sto
sponzorů. Ve velké tombole bylo 55 cen a v malé 882
výher. Hlavní cenou byl
mobilní telefon. Ples navštívilo přes 180 platících
hostů. Zpestřením večera
bylo vystoupení jihočeského folklorního souboru
Kovářovan.
Jana Motrincová

KULTURA
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V městském muzeu zavládla
doba římská
SEDLČANY V městském
muzeu se ve čtvrtek 11.
ledna konalo slavnostní

z doby římské, pocházející ze sbírek Národního
muzea, Oblastního mu-

Marobud, markomanský
král a první historicky
doložený panovník, jenž

Na výstavě v muzeu jsou prezentovány archeologické nálezy z doby římské.

zahájení výstavy, určené především zájemcům
o historii. Expozici, nazvanou Ve stínu Impéria
s podtitulem Germáni
a doba římská, uspořádalo sedlčanské muzeum
ve spolupráci s Muzeem T.
G. Masaryka v Rakovníku.
Na této unikátní výstavě jsou prezentovány archeologické nálezy

zea v Lounech a muzea
v Rakovníku. Návštěvníci
výstavní síně se mohou
na jednotlivých panelech
seznámit s příchodem
Germánů na naše území,
který je spojen s dobou
římskou. Dozvědí se, jak
pracovali, v co věřili, jak
pohřbívali, s čím obchodovali a čím platili. Zvlášť
je na výstavě představen

vládl na našem území.
Účastníkům vernisáže
expozici blíže představil ředitel sedlčanského
muzea. „Výstava byla původně koncipována jako
krátkodobá, ale jak už to
bývá, když se něco povede, je zájem ji prezentovat i v dalších muzeích,“
u ve d l D av i d H ro c h .
„Zahrnuje období od za-

čátku našeho letopočtu
až do čtvrtého a pátého
století. Je to doba, kdy se
germánské kmeny Kvádů a Markomanů dostávají i na území dnešních
Čech a Moravy. Kmeny se
sem dostávají pod vedením Marobuda, který byl
vychován přímo na římském dvoře. Marobud
na našem území vytvořil moderní státní celek
po vzoru Říma.“ Ředitel
muzea účastníkům vernisáže představil také
vystavené archeologické
nálezy, kterými byly zdobené bronzové nádoby,
nebo drobné mince, určené spíše než k platbě,
k slavnostním příležitostem. Nejstarší mince, vystavená v sedlčanském
muzeu, je z doby císaře
Nerona. Za povšimnutí
stojí i spousta předmětů,
vypovídajících o manuální zručnosti tehdejších
řemeslníků.
Vystavena
je rovněž velká nádoba,

původně určená na víno,
jejíž poslední funkcí bylo
uchování ostatků germánského bojovníka. Ředitel sedlčanského muzea
upozornil také na zvláštně
zkroucený meč. „Je zkroucený proto, aby mohl být
použit v rámci obřadu pohřbu žehem,“ vysvětlil David Hroch. „Popel bojovníka byl uložen do nádoby,
do které byly vkládány
i předměty spojené s jeho
válečnými úspěchy a s jeho
kariérou. Nedílnou součástí výzbroje germánského
bojovníka byl meč, a aby
se vešel do urny, musel být
zkroucen.“
Návštěvníci výstavy si
mohli prohlédnout také
kopii hranice, na které je
v muzeu znázorněn i zesnulý germánský bojovník. Historická expozice
je v sedlčanském muzeu
zpřístupněna až do 22.
února a poté bude přemístěna do muzea v Kladně. David Myslikovjan

Tak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.
Dne 17. ledna před 5 lety nás navždy opustila paní

Marie Lhotáková
z Dobrošovic.
Stále ji v srdci nosí a vzpomínají maminka, manžel,
sestra a dcery s rodinami.

Při hasičském
plese se naplnil sál
do posledního místa
OBDĚNICE Sobota 13. ledna
byla netrpělivě očekávána
zdejšími hasiči, neboť ten
večer pořádali v místním
sále svůj ples. Společenskou událost navštívilo
přes devadesát platících
návštěvníků.
Večerem provedla kapela Tiret, jejíž výhodou
je, že hraje rozmanité
žánry. Na své si tak přišli
příznivci dechovky, ale
i rocku a popu. V čase

přestávek bavil hosty plesu Petr Čihák. Z hádankové soutěže si ti úspěšní
odnesli láhev kvalitního
a l ko h o l u . T ř e š n i č ko u
na dortu byla vtipně komentovaná tombola, kde
si pěknou cenu odnesl téměř každý. Sbor obděnických hasičů má 48 registrovaných členů, v obci
se hasičskému sportu věnují muži, děti i ženy.
Jana Motrincová

Jedna z výherkyň si odnáší cenu z tomboly, která byla velmi vtipně komentovaná.

SPORT
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Stolní tenisté uhráli jednu remízu
Ve třináctém
a čtrnáctém kole 2. ligy
skupiny A si zahráli stolní
tenisté Tatranu za domácími stoly. V sobotu 13.
ledna přivítali v malé hale
gymnázia třetí tým tabulky a o den později devátý.
Domácím tentokrát chyběl Radovan Faktor, jehož
nahradil Kaucký a do hry
zasáhl také mladý Jaromír
Janda.

SEDLČANY

ry byly velice vyrovnané.
V jedné z nich prohrával

Potom hosté rychle navyšovali svůj náskok a stolní

flintu do žita a vyválčili
remízu. Ve čtyřhrách se

Tatran Sedlčany
– TTC Litoměřice
1:10
Hotovo bylo za dvě
a čtvrt hodiny a na stolku
hlavního rozhodčího se
objevil výsledek, který pro
domácí stolní tenisty nebyl
vůbec lichotivý. Zatímco
ve druhém kole soutěže
dokázal Tatran v Litoměřicích po tuhém souboji zvítězit, v tomto případě přijel
soupeř do Sedlčan v silnější sestavě a dokázal jednoznačně naplno bodovat.
Přitom obě úvodní čtyřh-

Na podání je nejúspěšnější hráč Tatranu Karel Pejša. Foto: Petr Čáp

pár Pejša – Drechsler s hostující dvojicí 1:2 na sety,
také třetí set byl vyrovnaný, ale nakonec se radoval
soupeř. Ještě mnohem delší byla druhá čtyřhra, v níž
Kaucký s Kocurou na sety
2:1 vedli, a za stavu 2:2 se
dostala ke slovu nekonečná přetahovaná. V pátém
setu domácí hráči podlehli svým soupeřům 17:19.

tenisté Tatranu už uhráli
pouze osm setů. O jediné
vítězství ve dvouhře se postaral Pejša.

Tatran Sedlčany
– TTC Bělá pod
Bezdězem 9:9
V neděli už to byla přece jenom jiná káva. Hráči Sedlčan po předchozí
vysoké porážce nehodili

Desítky se hokejoví příznivci
Tatranu dočkali už ve druhé třetině
Tatran Sedlčany –
Cvočkaři Hořovice 13:2
(7:1, 3:1, 3:0)
SEDLČANY Ve 12. kole krajské hokejo-

vé soutěže se utkal první Tatran, který v této sezóně prohrál jediný zápas,
s posledními dvanáctými Cvočkaři.
Pokud se na podzim hrál v Hořovicích celkem vyrovnaný duel, v němž
Sedlčany vyhrály „pouze“ o čtyři
góly, tentokrát vše bylo jinak.
Hosté totiž dorazili na sedlčanský zimní stadion pouze s torzem
svého mužstva, horko těžko dali
dohromady dvě pětky, a v deseti
lidech se krajská soutěž hrát nedá.
Zvlášť když tým není v utkání favoritem. Jedna pětka Hořovicím skutečně značně chyběla a na výkonu
týmu to bylo hodně znát. Od úvodního buly měl Tatran viditelnou převahu, kterou brzy korunoval sprškou branek. S mírnou nadsázkou se
dá říci, že o osudu utkání bylo rozhodnuto už ve druhé minutě hry.
Tatran na jejím konci vedl 3:0 a bylo
jasné, jakým směrem se bude zápas ubírat. Do konce třetiny domácí
nasázeli do sítě hořovického brankáře ještě další čtyři kousky, a tak
šlo pouze o to, kolik domácí dají

gólů celkem, případně kdy sundají
nohu z plynu. Jedinou branku dali
hosté poté, co domácí hokejisté výjimečně chybovali. Útočník Hořovic
najížděl na brankáře Sedlčan Dudka a svůj nájezd proměnil. V prostřední třetině podle předpokladů
Tatran hodně zvolnil. Bylo to ale
také z toho důvodu, že trenér Karel
Pospíšil dal prostor dalším hráčům,
tým začal hrát na kompletní čtyři
pětky, hokejisté už nechodili tak
často na led a přece jenom vypadli
z tempa. Na čtyři lajny hrál Tatran až
do konce zápasu. Pro příznivce hokeje bylo škoda, že Cvočkaři nepřijeli do Sedlčan překvapit, ale spíše
utkání odehrát jakoby z povinnosti.
Hráči z Tatranu si s chutí zastříleli
a nejlepším z nich byl Martin Náprstek, autor čtyř branek.
Mnohem ostřejší náboj bude mít
duel tuto sobotu, v němž se utká Tatran s Kralupy nad Vltavou na ledě
soupeře. Bude se jednat o souboj
prvního celku s druhým. Autobus,
vypravený ze Sedlčan, tentokrát nebude k dispozici výhradně hráčům
a vedení týmu, ale také fanouškům.
Podle posledních zpráv hokejoví příznivci Tatranu zaplní všechna volná
místa v autobusu.
-dav-

jim dařilo střídavě, když
Pejša s Drechslerem porazili své soupeře 3:0
na sety a Kaucký s Kocurou stejným výsledkem
prohráli. Druhý debl byl
ale mnohem vyrovnanější a ve všech třech setech
se rozhodovalo až v jejich
koncovkách. Ve dvouhrách se až téměř do konce zápasu oba týmy pře-

tahovaly o vedení, ale
přesto měl k vítězství
blíže Tatran. V závěrečných dvou singlech ale
domácí hráči nebodovali,
a tak o plný bodový zisk
přišli. Ve dvouhrách bylo
k vidění pět pětisetových
bitev a nejúspěšnějším
hráčem se stal sedlčanský Pejša, který vybojoval čtyři body. Dva přidal
Drechsler a po jednom
získali Kaucký s Kocurou.
Nedělní utkání trvalo čtyři hodiny.
V tabulce je první Cheb
se čtyřiceti body, o bod
méně má Kolín a Litoměřice ztrácejí na čelo tři body.
Tatran zůstal ve dvanáctičlenné tabulce na pátém místě, ale bodově se
na něj dotáhl Sokol Bor.
V příštím dvoukole se Tatran utká v sobotu 27. ledna
v Praze se Sokolem Michle
a o den později se střetne
s druhým týmem tabulky,
Kolínem.
David Myslikovjan

Nedělní souboje
na čtyřiašedesáti polích
nepřinesly překvapení
SEDLČANY Nedělní den patří čas

od času šachovým zápasům, a tak
se musí ráno manželky rozloučit
se svými manžely a zrušit návštěvu maminky. Tak tomu bylo i 14.
ledna. Utkala se družstva Sedlčany
A s Řevnicemi A v krajské soutěži
a Sedlčany C s Kovohutí Příbram
v regionální soutěži.
Tým A byl favoritem a tuto roli
mu soupeř ještě usnadnil tím, že
přijelo jen sedm hráčů. Neobsazená 8. šachovnice znamenala
kontumační vedení domácích 1:0.
A také vývoj partií byl nadějný.
Zejména vůdci bílých ﬁgur získali
výhodné pozice. Jako první ji dokázal po chybě soupeře zúročit Pavel Vohnout a následně Miroslav
Kamlach. Antonín Mandovec brzy
poté přijal nabídku smíru, jelikož
již viděl brzké vítězství Romana
Šimáka a Petra Havelky. Na závěr
zvítězil také Ondřej Hlaváček. Jedinou výhru soupeři zaznamenali
na 2. šachovnici. Celkové skóre se
zastavilo na stavu 6,5:1,5 pro Sedlčany a tři body zůstaly doma.

Tým C byl naopak ve svém zápase outsiderem. Dosud vedoucí
Kovohuť Příbram dorazila v nejsilnější možné sestavě a domácímu
kapitánovi naopak chybělo několik hráčů, kteří nastoupili za áčko.
Jako první dohrál po divokém
průběhu Jiří Mandovec, který se
dohodl se soupeřem na remíze.
Měl v tu dobu pěšce navíc a možná by tak neudělal, kdyby věděl,
jak vyrovnaný ten zápas bude.
Soupeři potvrdili svou zkušenost
na poslední šachovnici, kde černými kameny hrající Pavel Brůna pronikl do tábora bílých ﬁgur
a zvítězil. O vyrovnání se trochu
se štěstím zasloužil Ivo Šimák, který rozpoutal smrtící útok pomocí
svých dvou střelců mířících na pozici černého krále. Příbramští si
ale vzali vedení zpět výhrou na 4.
šachovnici a Pavel Sadil neměl
praktické šance, jak soupeře porazit, ale i remíza je pro něj osobně
cenná. Bohužel v součtu znamenala konečné skóre 3:2 a všechny tři
body pro hosty.
-red-
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Hokejisté Štětkovic opět nadělovali
SEDLČANY Jako tank si za-

tím v dlouhodobé pohárové
soutěži amatérských hokejistů počínají hráči Staré gardy
Štětkovic, kteří kosí jednoho
soupeře za druhým. Tentokrát to odnesli příčovští
Kačeři, inkasující šestkrát už
v první třetině.
Výsledky – 1. liga:
Chlum – Votice 3:2, Štětkovice – Příčovy 12:1. Stará garda
si upevnila vedení v tabulce
a po deseti zápasech druhé

části soutěže má plný bodový zisk. O šest bodů zpět byl
v době naší uzávěrky tým
Genemusic, ale měl k dispozici pondělní zápas s třetími
Zvíroticemi, které zatím nasbíraly dvanáct bodů. Tentokrát měly blízko k prvnímu
vítězství Votice, ale nakonec
těsně prohrály, a tak na první plný bodový zisk nadále musí čekat. Zatím mají
na svém kontě jediný bod.
2. liga: Olbramovice –

Daleké Dušníky 3:5, AHC
Nový Knín – Kňovice 4:1.
V čele tabulky zůstaly se
šestnácti body Vršovice, ačkoliv minulý týden nehrály.
Bylo to proto, že druhé Olbramovice prohrály a bodově se na ně dotáhl tým AHC
Nový Knín. Obě mužstva
mají nyní čtrnáct bodů. Poslední šesté Kňovice zůstaly
na čtyřech bodech.
3. liga: Dublovice – Štětkovice B 0:5, Medvědi – Do-

mino 6:5, Ševci Nový Knín –
Miličín 0:2, Ševci Nový Knín
– Dublovice 5:5, Medvědi
– Miličín 3:9. Přestože novoknínští Ševci minulý týden
dvakrát ztráceli body, i tak se
udrželi v čele tabulky. Nyní
mají bodů čtrnáct a jsou
o bod před druhou rezervou
Štětkovic. B tým Staré gardy
má ale jedno utkání k dobru.
Na posledním šestém místě
třetiligové tabulky zůstali
sedlčanští Medvědi, kteří

zatím nasbírali šest bodů.
4. liga: Hrádek – Neveklov 5:5, Rumola – Draci
6:4, Kosova Hora – Rybníkáři 9:4. Všechny týmy
čtvrté ligy měly v době naší
uzávěrky za sebou deset
utkání. Vedla petrovická
Rumola se sedmnácti body
a jen o bod zpět byla druhá
Kosova Hora. Poslední šestí Rybníkáři měli na svém
kontě zatím tři body.
David Myslikovjan

Macíkovi se na Dakaru zatím daří, po neděli byl třetí
PERU/BOLÍVIE V minulém
čísle jsme žlutou Liazku Martina Macíka a motorku Jana
Brabce z týmu Big Shock Racing opustili v neděli 7. ledna,
kdy se Macík posunul na celkové 10. místo mezi kamiony,
Brabec poskočil mezi motorkáři ze 141. pozice na 91.
Štěstí neopustilo posádku kamionu Franty Martina
Macíka, Františka Tomáška
a Michala Mrkvu ani v pondělí 8. ledna, kdy se v celkovém bodování umístili
na pátém místě a stali se tak
aktuálně nejrychlejší českou
posádkou. Zaznamenali tak
svůj zatím nejlepší dakarský
úspěch. A to přesto, že v polovině první etapy po nečekaném třímetrovém skoku
utrhli tlumiče. Jan Brabec
se držel v první dvacítce,
ale po menším karambolu
mu vypadly pojistky a než
provedl opravu, uběhlo 15
minut. Nakonec etapu dojel
na pěkném 38. místě, celkově si opět polepšil a dostal se
na 76. pozici.
V úterní etapě (9. ledna)
dakarské rallye na jezdce
čekal okruh písečnými dunami, plný zrádných nástrah.
Trať dlouhá 330 km, vedoucí
kolem peruánského městečka San Juan de Marcona,
dala jezdcům i závodním
strojům pořádně zabrat.
Přesto posádka kamionu
510 dojela do cíle na 6. místě
a v celkovém hodnocení jí
patřila 4. pozice. Nebylo to
však zadarmo. „Takový teror
jsme už dlouho nezažili. Pořadatelé nám to udělali pořádně
těžké. Ale tak má vypadat Dakar. Navigace je složitá, auta
dostávají zabrat, ocitáme se

v riskantních situacích. Nebylo to občas příjemné,“ hlásil
po příjezdu do bivaku Martin Macík. Dařilo se i Brabcovi, který dojel 45. a celkově
poskočil na 59. pozici.
Středeční etapa (10. ledna) ze San Juan de Marcona
do Arequipa měřila celkem
200 kilometrů a byla rozdělená na dvě části. V delší, druhé, zažila posádka žlutého
Franty perné chvíle. „Hned
v úvodu jsme opět hledali
bod. Když jsme ho konečně
našli, tak jsme se vzápětí zakopali. Po vyhrabání Franty
z písku se jelo dál, ale když
jsme se dostali k jednomu
z kaňonů, byl zatarasený převrácenou buginou. Takže hop
ven a obrátit ji na kola, abychom projeli. No, a pak přestalo fungovat řízení,“ popsal
Martin Macík útrapy. „Nešlo
nám zatáčet doleva ani doprava, což byl velký průšvih.
Takže jsme museli začít
s opravami. Mechanik Michal
Mrkva našel závadu, opravil
ji do 15 minut a opět jsme
vyjeli. Nasadili jsme tempo
a začali předjíždět soupeře,
ale znova se objevil problém
s řízením. Vyletěli jsme z trati, trochu se potloukli a opravovali… Asi tak 30 minut.
A když jsme si mysleli, že už
to horší být nemůže, tak jsme
udělali ještě defekt na pravém
zadním,“ doplnil navigátor
František Tomášek. Následovala výměna kola a po dojetí
do cíle etapy velké překvapení – i přes popsané trampoty
si kluci z Big Shock Racing
Teamu 4. celkovou pozici
udrželi. Brabec ve středu
dojel 42., celkově byl na 53.
pozici.

Ve čtvrtek 11. ledna se
kamiony poprvé v letošním Dakaru vydaly do hor.
„Jelo se nádherně. Od dun
si rádi zase na čas odpočineme. Zjistili jsme, že Franta
i ve vyšších nadmořských
výškách šlape krásně. Profofrovali jsme kolem pár
soupeřů a část etapy zřejmě
i vyhráli,“ tipoval správně
Martin Macík. Spolu s Tomáškem a Mrkvou si v horské etapě udrželi čtvrtou
příčku, když dojeli etapu
jako pátá nejrychlejší posádka kamionu. Také Brabec,
který jede svůj první Dakar,
zůstával po čtvrteční etapě
stále na celkové 53. pozici.
V pátek 12. ledna se dakarská karavana na den zastavila. Závodníci překročili
hranice z Peru do Bolívie
a zároveň vystoupali vzhůru.
La Paz, kde byl rozprostřen
další bivak, totiž leží v nadmořské výšce kolem 3 700
metrů. Den volna věnovali
členové Big Shock Racing
Teamu údržbě závodních
strojů, osobní hygieně a odpočinku. „Proběhla osobní
hygiena. Já jsem se po čase
rád oholil. František i Brabčák si vyprali kombinézy,
umyli jsme si boty, vyčistili
přilby i kabinu auta, abychom
do druhé poloviny nastoupili
zase čistí a voňaví,“ komentoval Macík páteční den s tím,
že byl čas i na novináře a fanoušky.
Do sedmé etapy Rallye
Dakar závodníci týmu Big
Shock Racing vyjeli v sobotu
13. ledna po dni volna vyspalí, odpočatí a vymydlení.
A to se odrazilo i na jejich
výkonech. Pilot žluté liazky

Martin Macík, za navigace Františka Tomáška a se
servisní podporou Michala
Mrkvy, dokončil sobotní etapu na skvělém 5. místě a udržel si tak výbornou celkovou
čtvrtou pozici. Jan Brabec
dojel na 35. pozici a celkově
opět výrazně vystoupal pořadím, tentokrát na 44. celkové místo.
Na trať vedoucí z Uyuni
do Tupizy vyrazili v neděli závodníci po zběžném
nočním servisu a drobných opravách. „Rozmanitá etapa nás vedla pískem,
kamením i bahnem vysoko
do hor. Auta tu ztrácela výkon a první oprava na sebe
nenechala dlouho čekat.
Bohužel jsem zase utrhnul
tlumič, tentokrát na pravém
zadním kole, a také brzdu.
Takže jsme museli zastavovat na opravu a ztratili asi 10
minut,“ stýskal si Martin Macík. Na přejezdu mezi první
a druhou částí etapy Michal
Mrkva, mechanik posádky, stihl opravit tlumič. Ale
brzy začal zlobit také motor,
který nejel úplně na plný
výkon. „Bohužel, motor se

ozval zrovna v maratónské
etapě. Je to závada, kterou
nevidíš. Způsobilo ji bahno.
Voda se dostala do elektriky
a začalo zlobit turbo, což nás
trochu přibrzdilo. Ale do cíle
jsme se dostali bez problémů
a v dobrém čase. Až si Frantu vezmou mechanici do parády, bude zase šlapat jako
hodinky. Etapa mi sedla, jeli
jsme nejlépe, jak se v rámci
možností dalo. Těšíme se
na další závodění, budeme
dál bojovat a dělat vše pro
co nejlepší výsledek,“ popsal
dobrodružství s technikou
v cíli Macík, který získal pro
české barvy třetí celkové
místo poté, co v etapě dojel
sedmý.
Brabce na trati zlobila
spojka a po dojetí do cíle
a krátkém rozhovoru s traťovými komisaři se mu dokonce motorku nepodařilo
vůbec nastartovat. Přestože
se jakožto dakarský nováček
pere s navigací, nedělní etapu dojel jako 34. a celkově
poskočil na 40. místo.
Více v příštím čísle Sedlčanského kraje.
Jana Špačková

Správný sport pro vaše dítě

Zimní stadion Sedlčany
NÁBOR DĚTÍ OD 4 DO 8 LET
v úterý 23. ledna od 15:15 hodin
KAŽDÉ DÍTĚ DOSTANE DÁREK
Nabízíme: 3x týdně trénink, zapůjčení
kompletní hokejové výstroje, hokejku, brusle,
šatnu a své místo, kvalitní trenérské vedení

Info: 603 535 997
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KO M E N TÁ Ř

Všichni Už jej pusťme k vodě – do člunu na Vysočinu
Dlouho před prezidentský- chtějí vidět mudrovat raději přejít nanejvýš shovívavým prostě jen přežil...“ Jako kdyproti
mi volbami jsme pozorovali v tom jeho Veselí, kde už ho úsměvem, zůstat nad věcí by netušil, že v Anglii byl Jiří
a vrátit řeč ke konkrétním Brady vyznamenán za práci
formy předvolební také všichni nevolili.
Zemanovi různé
Profesor Drahoš se dotazům na tělo Zemanovi. v mnoha zemích, v boji prokampaně. Nejdříve s ní začal
Volba prezidenta rozdělila národ na dvě poloviny.
Zastánce současné hlavy
státu Miloše Zemana a ty
ostatní. Podrobné výsledky ukázaly, že se republika
rozdělila zhruba na větší
města a venkov. Kam se
zařadilo Sedlčansko? Dá
se říci, že okopírovalo situaci z celého Česka. Celkově těsně zvítězil úřadující
prezident, nicméně v Sedlčanech samotných získal
nejvíc hlasů ředitel Akademie věd ČR profesor Jiří
Drahoš.
Voliči tedy rozdali karty a do druhého kola poslali výše uvedené kandidáty. Již v neděli začala,
zejména na sociálních
sítích, kampaň druhého
kola. Bohužel většina
z příspěvků byla hanlivých. Málokterý se týkal
programu nebo idejí budoucího prezidenta. Místo toho příznivci jednotlivých kandidátů kydají
hnůj na toho druhého. Copak jsme jako národ takto
klesli? Hodnoty jako pravda, čest, pracovitost, láska
k ostatním, ohleduplnost
a respekt nic neznamenají? Doufám, že se mýlím
a prezidentem se stane
Jiří Drahoš, který na tyto
hodnoty nerezignoval.
Pavel Vohnout

úřadující prezident Zeman:
návštěvami v krajích s drahými představeními na náměstích i velmi malých měst,
jako jsou třeba Sedlčany.
Nelze přehlédnout ani vzájemně zamilované povídání
Zemana s panem Soukupem
na TV Barrandov ve stylu
pohádky o dědovi Vševědovi. Jak a komu nahrával pan
Soukup ve svých dalších
moderátorských rolích, bylo
pro silnější žaludky. A hrůza
– ono to nehodilo přes 50 %!
Jen přes 38 v prvním kole
volby prezidenta. To znamená, že ostatní kandidáti přesvědčili téměř 62 % voličů. Ti
snad tedy pana Zemana už

po jistém váhání dal
od svých přátel přemluvit
k prezidentské kandidatuře. Ti znali jeho schopnosti,
jež projevil například při
pevném řízení Akademie
věd ČR, kterou v krizové
době zachránil. Proti němu
se marně hledají nějaké
vady charakteru, nebo
snad malý IQ. Žádný egoismus, ani narcismus kvůli
své úspěšnosti v oboru.
Nyní tedy bude záležet
na každé maličkosti, zejména zda při veřejné debatě
profesor Drahoš nepřistoupí
na hru podle Zemanových
oblíbených not. Zda dokáže
každou Zemanovu ubohost

Však po celých pět let šla
veřejným prostorem jedna
ostuda za druhou, které kolovaly po světě, a naši krajané
nechápali – a tak téměř v celém světě volili profesora
Drahoše.
Že se nehledaly přednosti
osmi kandidátů, hlavně aby
nebyl volen Zeman, to je asi
pravda. Až na Topolánka šlo
o kandidáty politikou nepolíbené. Tedy tou nepěknou.
Proto je nazval Václav Klaus
Marťany. Exprezident občas
žehlil Zemanovy přešlapy,
evidentně jako něco za něco,
když například v televizi prohlašoval: „Proč by prezident
vyznamenával někoho, kdo

ti neonacismu, za diskuze
s mládeží, všude, kde se popírá holocaust...
Kéž by konečně otevřeli oči tolerantní milovníci
Zemanova mudrlantství,
nad kterým poctiví slušní
lidé někdy mají mrazení
v zádech nebo divný pocit u žaludku. Aby již viděli, kam jsme dospěli. Je
nesporné, že se zbytečně
hádáme úplně o ničem.
Jen pro radost dítěte v těle
starce. Stojí ty hádky o Zemana za to? Už jej pusťme
k vodě – do člunu na Vysočinu. A uvidíme, jak se
nám bude lépe dýchat.
Vladimír Roškot

ZAMYŠLENÍ

Hlasy nesedí s počtem obálek. No a?
Není to tak dlouho, co jsem
psala o chybném sčítání
hlasů v parlamentních volbách. S podzimním šlendriánem kolem sčítání hlasů
si ministerstvo vnitra zřejmě hlavu příliš neláme. Zas
takový mediální humbuk
kolem toho nebyl, obce poslušně poslaly svoji volební
dokumentaci k soudu, ten
to spočetl, Kupka vystřídal
Bendla a jede se dál….
Proto už snad ani nepřekvapí, že v prvním kole prezidentských voleb v jednom
z okrsků v Praze Bohnicích,

v Litomyšli a v Českých Budějovicích počet odevzdaných hlasů převyšoval počet
vydaných obálek. A že to
nikoho příliš neznepokojuje.
Jde sice o pár hlasů, ale…
Můžeme si v procesu, kdy se
rozhoduje o dalším směřování země, dovolit dělat chyby?
A jak je možné, že neexistují
kontrolní mechanismy, které
by byly schopny eliminovat
lidskou chybu? A je možné,
že by v případě, že systém
není úplně dokonalý, mohlo
v budoucnu dojít k chybě
záměrně?

Mohlo a mnozí si na to
možná vzpomenou. Před
třinácti lety spustilo cinknuté
sečtení hlasů z druhého kola
prezidentských voleb Oranžovou revoluci na Ukrajině.
Viktor Juščenko sice porazil
Viktora Janukovyče, ale volební komise oznámila opak.
Teprve veřejné protesty vedly k opětovnému vyhlášení
druhého kola, které komisaři
sečetli správně. Protestující
se tehdy mohli opírat o výsledky exit polls, průzkumů,
kdy jsou voliči při odchodu
z volebních místností dotazo-

váni, koho volili. Cílem bylo
odhadnout vítěze voleb ještě
před tím, než byly sečteny
všechny hlasy.
Poslední takový průzkum dělala nezávislá agentura pro Českou televizi
v roce 2010. Od té doby se
exit polls nedělají, protože
prý nejsou potřeba – hlasy
bývají sečteny rychle. Ale
za jakou cenu? Za to, že nejsou otáčeny volební lístky
na druhou stranu nebo že
nesedí počty vydaných obálek s těmi, které jsou v urně?
Jana Špačková

POZNÁMKA

Tak jsem na to tedy zvědavá
Člověk by řekl, že v Klučenicích musí v prvním kole
prezidentské volby zvítězit
na celé čáře Michal Horáček.
Jedním z jeho nejbližších
spolupracovníků je totiž
profesor Pavel Pafko, který
zde již po dlouhé roky tráví
svůj volný čas. A když zde

na podzim končila beseda
s ním, měla jsem pocit, že
všichni odchází s tím, jaký
je to moudrý muž hodný následování. Když on někomu
věří a podpoří ho, určitě ten
dotyčný stojí za to! Nestalo
se. Horáček zde skončil až
na pátém místě.

Dalšími místy, které mě
zajímaly, byly Zduchovice a Kamýk nad Vltavou.
Do této lokality totiž přijíždí
ve svém volnu další z kandidátů, profesor Jiří Drahoš.
Ve Zduchovicích svého víkendového
spoluobčana
zřejmě znají, dostal více než

padesát procent hlasů. V Kamýku ho ale o téměř pět
procent porazil nynější prezident Miloš Zeman. Také
Krásnou Horu s jejími obchodníky pan Drahoš zná.
I zde skončil na druhé pozici
o dvě procenta zpět za současnou hlavou státu.
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Jsem zvědavá, jak dopadne kolo druhé. Vzhledem
ke své místní příslušnosti
by se mohlo zdát, že má
v našem regionu Jiří Drahoš
vyhráno. Uvidíme. Opravdu
moc bych si přála hradní
změnu…
Olga Trachtová
Hadáčková

