Reklama v Kraji
již od 10 Kč/cm2
(bez DPH)
Tel.: 774 822 213
Číslo 3/Ročník 29

24/1/2018

www.sedlcansky-kraj.cz

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Zákonné podmínky byly
splněny, tvrdí zástupci
města. Úřední přezkum
zdrží výstavbu nádraží
o několik měsíců, město
přesto věří, že se vše stihne
SEDLČANY Výstavba autobusové-

V lyžařském areálu na Monínci se učí v lyžařské školičce prvním krůčkům na lyžích
již malinké děti. Foto: Lucie Kakosová

Alternativa středočeské D3
upozorňuje na rizika spjatá
s výstavbou dálnice
SEDLECKO-PRČICKO/VOJKOVSKO

Koncem loňského roku využily
obce Sedlec-Prčice, Netvořice,
Maršovice či Lešany nabídku Alternativy středočeské D3 a nechaly si zpracovat posouzení projektové dokumentace, předložené
Ředitelstvím silnic a dálnic. Posudek, zpracovaný odborníky, ukázal na závažné nedostatky a rizika
jak v přípravné dokumentaci, tak
v samotném projektu dálnice. Obdobně postupují i další obce.
„Alternativa středočeské D3 je
iniciativa obcí, spolků a jednotlivců, kteří usilují o kvalitní řešení
dopravní obslužnosti dotyčného
území při respektování zájmů zdejších obcí a životního prostředí obyvatel,“ říká Roman Andres, jeden
z iniciátorů Alternativy a dodává:
„Nesponzoruje nás žádná politická
strana ani zájmová skupina.“
Andres se o výstavbu dálnice začal zajímat před jedenácti lety, kdy
se přistěhoval do Vrchotových Janovic. „Plány na výstavbu dálnice pocházejí už z doby druhé světové vál-

ky, mluvilo se o tom dlouho, tak jsem
to tehdy bral jako nevyhnutelný fakt,“
přiznává. Svůj postoj změnil v letech
2010–2011, kdy se mu, jakožto odborníkovi na životní prostředí, dostala
do rukou EIA, což je dokument, posuzující vlivy stavby na životní prostředí. „Do sedmi set stránkové dokumentace jsem se ponořil a všiml si
mnoha nesrovnalostí. Zkoumal jsem
i další dokumenty, začaly ve mně hlodat pochybnosti a položil jsem si jednoduchou otázku: Převáží pozitiva,
která projekt slibuje, nebo negativní
dopady, které s sebou nevyhnutelně
přinese?“

Dálnice problémy
neřeší
Dnes je Roman Andres k záměru výstavby dálnice od Jesenice
po Mezno přes Posázaví velmi kritický. „Přizval jsem odborníky, kteří
mě uvedli do širších souvislostí, ať
už se týče dopravního stavitelství,
práva nebo ekonomiky. Došel jsem
k závěru, že vést dálnici D3 tak, jak
Pokračování na straně 6

ho nádraží stále nezačala. A v následujících týdnech ani nezačne.
Na počátku ledna totiž obdržel
Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS) odvolání vyloučené společnosti Chládek a Tintěra a na svoje rozhodnutí má ze
zákona 60 dnů. Rozhodnutí by
dle informací redakce mohlo padnout v polovině února. Až poté
bude jasný další scénář. Buď se
práce rozjedou, což předpokládají zástupci města, nebo se celý
proces opět prodlouží či zastaví.
V celé věci se jedná o spor
v souvislosti s nabídkovou cenou.
Nejnižší cenu nabídla stavební společnost Chládek a Tintěra. Jelikož
ji ale dle města nedokázala odůvodnit, byla, jako podezřele nízká,
tato nabídka vyloučena. Stavbu tak
město svěřilo sdružení ﬁrem Sládek group a POHL cz. Rozdíl v nabídkových cenách činil zhruba šest
milionů korun. Zeptali jsme se proto obchodního ředitele společnosti
Chládek a Tintěra, jak je možné, že
jejich cena byla takto nízká.
„Naše cena je kalkulovaná.

K přímým nákladům jsme připočítali marži jedenáct procent. Není to
mnoho, ale na tomto projektu nám
to takto postačuje. Naše cena jako
celek je prokazatelně zisková. Zároveň se domnívám, že druhý v pořadí, tedy aktuálně vítězná nabídka,
realizuje práce s marží zhruba 30
procent. Proč ne? Přál bych jim to,
asi to není nic nemravného, pokud
by v této soutěži nebyla pro město
výhodnější nabídka, a to je ta naše.“
Co říká společnost Chládek
a Tintěra na námitku, že svoji nabídkovou cenu nedokázala výběrové komisi dostatečně odůvodnit a jednotlivé položky vysvětlit.
Jak v tomto kontextu vnímá svoje
vyřazení?
„Naše společnost je renomovaná, máme reference a zkušenosti se
stavbou terminálů a nádraží, obrat
kolem dvou miliard korun, a z dohledatelných dokumentů je zřejmé,
že jsme kapitálově zajištění a vytváříme zisk. Vyřazovat naši společnost ze soutěže, pokud opakovaně
prohlašujeme, že zakázku zrealizujeme, je opravdu nepochopitelné
Pokračování na straně 4

Macík byl na Dakaru
nejlepší z českých
kamioňáků, Brabec
z motorkářů
JIŽNÍ AMERIKA „Páté místo je per-

fektní. Jsme šťastní, i když to na nás
zatím není moc vidět, protože jsme
nevyspalí, unavení, ale spokojení.
Bouchli jsme si šáňo, pogratulovali
si s týmem. Je důležité, že stojíme
v cíli, i když se občas zdál hodně
vzdálený… Máme na kontě i pár
super etapových umístění. Teď se

hlavně těšíme, až sundáme jeté
kombinézy. Příští rok do toho jdeme zase. To je jasná věc,“ popsal
atmosféru v cíli Dakaru Martin Macík ml., pilot kamionu 510 sedlčanského týmu Big Shock Racing. „Ale
přiznám se, že teď už se zase těším
zpět do reality. Domů, do Sedlčan,
Pokračování na straně 15
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Policie pátrá
po Miroslavu
Kvasničkovi z Kňovic
REGION Příbramští krimi-

nalisté od 11. ledna pátrají

po Miroslavu Kvasničkovi
z Kňovic, který se narodil 24. ledna 1981. Okresní
soud v Nymburce na něj
vydal 8. ledna příkaz k zatčení, protože si řádně
neplní podmínky pod-

mínečného propuštění.
Hledaný se v bydlišti nezdržuje a místo jeho
současného pobytu není
orgánům činným v trestním řízení známo. Miroslav
Kvasnička se před policií
skrývá, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Je bez stálého
přístřeší, může využívat příležitostné práce a ubytování. Je vysoký 170 až 175 cm,
má šedé oči, krátké hnědé
vlasy, strniště.
Veškeré poznatky můžete sdělit na kterémkoliv
oddělení Policie ČR nebo
bezplatnou linku 158 či telefon 974 879 268 (313).
Monika Schindlová
tisková mluvčí PČR
Příbram

Telefon našel
poctivý nálezce
SEDLČANY Mobilní telefon

značky Huawei v hodnotě
kolem šesti až sedmi tisíc
korun našel v pátek 19. ledna poctivý nálezce v Sedlčanech. O nálezu informoval městské strážníky.
„Nalezená věc bývá
předána do ztrát a nálezů
na radnici, nálezci nále-

www.sedlcansky-kraj.cz

Muž bez domova chtěl nocovat
na kanapi v parku
SEDLČANY Nulová přítom-

nost charitativních organizací pečujících o lidi bez
domova, praktická nemožnost cokoli vyžebrat, nedostatek vhodných míst pro
provizorní přenocování. Tak
by se mohly jevit Sedlčany
z pohledu bezdomovce.
Když k tomu navíc připočtete dohled městských strážníků nad odlehlejšími lokalitami města, zabezpečení
vchodů panelových domů
a zahrádek, je jasné, že Sedlčany nemohou být zrovna

vyhledávaným místem pro
lidi bez přístřeší.
„Jakmile se člověk bez
přístřeší ve městě objevil,
tuto situaci jsme hned řešili,“ říká velitel Městské
policie Sedlčany Petr Krch.
Vzpomíná na muže, jemuž
strážníci předali erární spací pytel, aby neumrzl, či
na likvidaci několika míst
v zahrádkářských koloniích,
v nichž bezdomovci přespávali zkraje roku 2014. Nebo
na mladíka, který přespával
na sedlčanském vlakovém

nádraží a poté, co si poranil
koleno, skončil i díky strážníkům v nemocnici.
Během nynější zimy řešili zatím jeden případ. „Občané nás upozornili, že se
v parčíku na Severním sídlišti objevilo kanape a v okolí
se pohybuje muž, který má
zřejmý záměr v této lokalitě přespávat. Ve spolupráci
s technickými službami bylo
kanape odstraněno, muž se
již neobjevil,“ popsal případ
z poslední doby Petr Krch.
Jana Špačková

Do Bratříkovic se už jezdí
po novém asfaltu
NECHVALICE Ve středu 17.

ledna byla oficiálně uvedena do provozu rekonstruovaná silnice mezi
Nechvalicemi a Bratříkovicemi. Obec na ni získala dotaci z Fondu obnovy

venkova Středočeského
kraje ve výši 646 tisíc korun a necelých 346 tisíc
zaplatila ze svého rozpočtu.
Komunikaci slavnostně
otevřeli starosta Nechva-

lic Jiří Hejhal, starosta Petrovic a krajský zastupitel
Petr Štěpánek a zástupce
provádějící firmy Swietelsky stavební s. r. o. Michael Wiedermann.
Jana Motrincová

ží odměna 10 % hodnoty
nalezené věci. V telefonu
jsme našli kontakt na rodinného příslušníka, otce
muže, který telefon ztratil,“ uvedl velitel strážníků Petr Krch s tím, že
mobilní telefon se brzy
dostal ke svému majiteli.
Jana Špačková

Za svoz odpadků se bude
platit stejně jako loni
S E D LČ A N Y Z a k o u p e n í

známky na popelnici je
povinností každé domácnosti. Obyvatelé bytových
domů sdružení ve Spol e če n s t v í c h v l a s t n í k ů
jednotek platí společně
za takový počet popelnic, na němž se dohodli,
a částku rozpočítávají jednotlivým vlastníkům bytů.
Majitelé rodinných domků
si musí předplatit alespoň
jednu popelnici.
Částky za odvoz tuhého
komunálního odpadu se
liší podle frekvence svozu
a zůstávají na stejné úrovni jako v uplynulém roce

v rozmezí od 1 300 do 2 300
korun za běžnou popelnici.
Občané si mohou známky
na typ svozu TKO podle
jejich potřeby zakoupit
na radnici.
Částku za svoz TKO nelze snížit. Pokud však v rodinném domě bydlí osamělý důchodce, může podat
na městský úřad žádost
o příspěvek, který radnice
poskytne ve formě peněžitého daru, a to ve výši 800
korun na rok. Dar bude
poskytnut jen těm osaměle
žijícím důchodcům, kteří
kromě důchodu nemají
jiný příjem.
-jv-

Zleva vedoucí stavby Michael Wiedermann, starosta Nechvalic Jiří Hejhal a starosta Petrovic Petr Štěpánek

Nájem za nebytové prostory
ve vlastnictví města se zvýší
SEDLČANY „Podle údajů, kte-

ré zveřejnil Český statistický
úřad, dosáhla průměrná
míra inﬂace 2,5 %. Z tohoto
důvodu uložila rada města

pracovníkům majetkového
odboru, aby připravili dodatky k nájemním smlouvám na nebytové prostory,
v nichž se zpětně od Nového

roku promítne inﬂace zvýšením nájemného,“ uvedl místostarosta Hölzel. Zvýšení
nájemného se netýká městských bytů.
-jv-
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Byl to plodný rok
PETROVICE Obec hospo-

dařila v uplynulém roce
v příjmové části s částkou
30 141 300 Kč, z toho daňové
příjmy byly 19 212 820 Kč
a dotace 1 982 371 Kč. Výdaje pak 25 166 702 Kč.
„Loňský rok byl investičně zaměřen na rozšíření
občanské vybavenosti pro
rodiny s dětmi, na opravu místních komunikací
a na obnovu hasičské techniky a výstroje hasičů,“
uvedl starosta Petrovic
Petr Štěpánek. „Provedli
jsme velmi zdařilý projekt
,Do lesa za odpočinkem,
zábavou a poznáním‘,
umístěný v lese jihozápadně od obce. Celkové náklady činily 1 546 206 Kč.
Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu obnovy venkova byla ve výši 1 055 748
Kč.“ Starosta připomněl, že
dalším novým zařízením
v Petrovicích je dětské hřiště u bytovek, které bylo
pořízeno za 633 128 Kč.
Dotačně bylo podpořeno
z Ministerstva pro místní
rozvoj z programu Podpora rozvoje venkova částkou 400 000 Kč.
Na opravu místních
komunikací obec vydala celkem 4 345 000 Kč.
Byly opraveny komunikace u bytových jednotek
v Petrovicích, ke kostelu
v Obděnicích a rovněž byl
opraven výjezd z Obděnic směrem na Radešice.
„Na místní komunikaci k bytovkám jsme získali dotaci
od Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 476 623 Kč
a na komunikaci ke kostelu v Obděnicích ze Středočeského kraje ve výši
50 000 Kč za účast v soutěži
Vesnice roku. Rekonstrukcí
prošla také místní komunikace z Kuní do Radešína.
Byly zde provedeny výspravy výtluků,“ připomněl
Petr Štěpánek a doplnil, že
obec pokračovala v opravě bytového domu, v němž
sídlí pošta. Rovněž byla zahájena rekonstrukce WC
v petrovickém zámku. Obě
posledně jmenované akce
budou dokončeny v letošním roce.

Obec také zakoupila
nový dopravní automobil
Ford Tranzit za 1,3 milionu korun. „Na automobil
jsme získali dotaci od Ministerstva vnitra ve výši
450 000 Kč a od Středočeského kraje ve výši
300 000 Kč. Vůz byl dán
do užívání jednotce JPO
III Petrovice. Výjezdová
jednotka byla dále vybavená novými přilbami v hodnotě 79 300 Kč. Byla zřízena a dovybavena nová
jednotka JPO Petrovicko
složená ze členů SDH Kojetín, Obděnice a Skoupý,“
vypočítává další investice Štěpánek, který dále
řekl: „Postupně provádíme výměnu zastaralých
typů veřejného osvětlení
a v Obecním domě jsme
provedli dovybavení a přestavbu kuchyně u sálu.
Naši pracovníci ve veřejně prospěšných pracích
vzorně pečovali o veřejná
prostranství, prováděli
pěstební práce v lesích,
udržovali veřejnou zeleň
a vykonávali stavební práce v Obděnicích, na obvodové zdi u silnice ke hřbitovu, na Obecním domě
a na zámku.“
Starosta Petrovic při
svém hodnocení loňského roku nezapomněl ani
na místní spolky, které se
aktivně podílejí na bohatém životě obce. Z Fondu
podpory společenských
organizací bylo na práci
s mládeží, na aktivity seniorů a na pořádání akcí
uvolněno 176 800 Kč. Obec
se opět zúčastnila soutěže
Vesnice roku, ve které získala dvě ocenění. Diplom
za podporu environmentálních aktivit a Cenu naděje pro živý venkov.
„V uplynulém roce jsme
také řešili ochranu zdroje
pitné vody pro náš region.
Podařilo se odložit záměr
společnosti Agir zahloubit
lom Skoupý a s tím spojené čerpání důlních vod.
Nyní podnikáme kroky
k trvalé ochraně strategického zdroje pitné vody,“
uzavřel bilancování starosta Petr Štěpánek.
David Myslikovjan
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Na pozici vedoucího lékaře polikliniky
jmenoval ředitel Zítko bývalého primáře
benešovské interny Josefa Stibora
SEDLČANY „Personální situ-

ace v ambulancích sedlčanské polikliniky není jednoduchá,“ připouští nedávno
ustanovený ředitel nemocnice Filip Zítko. Zkrátka
stále chybí lékaři, a to zejména na interní a plicní
ambulanci. Oční ambulance, která je však soukromá,
a tedy nespadá přímo pod
vedení nemocnice, by také
potřebovala ještě jednu sílu
vzhledem k nedávnému
odchodu doktorky Liškové.
„Jsme malá nemocnice, která nemá akreditaci pro vzdělávání, a není tak atraktivní
pro mladé lékaře, protože
jim v tomto ohledu nejsme
schopni poskytnout potřebné zázemí, aby mohli získat
nezbytné atestace. Musíme
tedy přijímat tak zvaně hotové lékaře,“ vysvětluje Zítko,
avšak zároveň připomíná,
že situace na lůžkových
odděleních je v současné
době stabilizovaná.
Asi nejkritičtější situace
je na interní ambulanci, kde
působí na půl úvazku dlouholetá zkušená lékařka, primářka Libuše Kvasničková,
která od počátku roku zajišťovala veškerou péči sama,
protože druhá lékařka odešla na mateřskou dovolenou. Ředitel Zítko oslovil
bývalého primáře benešovské nemocnice Josefa Stibora a požádal jej o pomoc:
„Spoléhám na jeho vysokou
odbornost i na jeho reputaci
mezi jeho bývalými kolegy.
Věřím, že by mohl pro interní ambulanci získat další
specialisty.“ Doktor Stibor
nyní začal ordinovat na ambulanci v Sedlčanech pět

dnů v týdnu a ředitel Zítko
vyjadřuje naději, že bude
pokračovat i primářka
Kvasničková. Zítko jej zároveň ustanovil vedoucím
lékařem polikliniky.
Primář Stibor působí

Primář Josef Stibor,
nově jmenovaný vedoucí lékař sedlčanské
polikliniky

klidně a laskavě, má za sebou dlouholetou praxi
na specializované pražské
klinice i ve vedoucích pozicích v nemocnicích ve Vlašimi a v Benešově.
„1. lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy jsem
zakončil v roce 1978,“ prozradil o sobě nastupující
primář. „Po promoci jsem
pracoval devět let na fakultě
jako vědecký aspirant a později jako odborný asistent.
Věnoval jsem se zejména
problematice hematologie
a imunologie, především hematologické onkologii, což je
moje velká láska. Pocházím
z Benešovska, a proto jsem
se kdysi z rodinných důvodů
rozhodl přijmout místo primáře na interně ve Vlašimi.
To mi bylo 32 let. Po zrušení
vlašimské nemocnice jsem
začal pracovat na interním oddělení v Benešově,
kde jsem od roku 2004 až
do konce loňského prosince

působil jako primář interního oddělení.“
Od poloviny ledna dojíždí doktor Stibor do Sedlčan
z nedalekého Líšna, vesničky blízko Bystřice u Benešova, kde se svou paní žije.
Momentálně se seznamuje
s prostředím a fungováním
sedlčanské ambulance,
s odlišným počítačovým
systémem i s místními pacienty, z nichž mnozí ho
znají právě z doby, kdy
působil v Benešově. Svoji
kolegyni, paní primářku
Kvasničkovou, prý zná už
dlouhá léta. Do práce jezdí
brzy ráno, ordinovat začíná
v sedm. Říká, že jako primář stolůžkové benešovské
interny býval na pracovišti
už v šest a domů se dostal
zpravidla až večer.
Podle ředitele Zítka vyžaduje provoz na interní
ambulanci v Sedlčanech
úvazek 2,3 lékaře. V současnosti je však pokryt jen
z 56 %. „Rád bych pro zdejší
ambulanci získal další odborníky, hlavně z oboru diabetologie,“ plánuje primář
Stibor.
Ředitel Filip Zítko dodává, že doktor Stibor jako
vedoucí lékař sedlčanské
polikliniky zodpovídá nejen za výkon interní ambulance, ale bude se také
starat o zajištění chodu
všech ostatních ambulancí. „Chápu svou roli v této
pozici jako koordinační.
S týmem lékařů se zatím teprve seznamuji. Všichni jsou
ke mně velmi vstřícní, a tak
se na práci pro sedlčanskou
polikliniku už velmi těším,“
říká primář Stibor.
-jv-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
REGION Policisté zastavili

17. ledna na Petrovicku 28letého motoristu. Orientační
test na návykové látky byl
u něj pozitivní na pervitin.
Navíc měl propadlé řidičské
oprávnění. V loňském roce
bylo na příbramských silni-

cích zastaveno celkem 216
zfetovaných řidičů.
ŠTĚTKOVICE Horské kolo
si odnesl zatím nezjištěný
zloděj, který se v obci vloupal někdy v době od 14.
do 17. ledna do sklepní kóje.
Pachatel se pokusil vnik-

nout ještě do čtyř dalších
sklepů. Nic dalšího ale neukradl. Vzniklá škoda byla
odhadnuta na 13 tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Zákonné podmínky byly splněny, tvrdí zástupci města.
Úřední přezkum zdrží výstavbu nádraží o několik měsíců,
město přesto věří, že se vše stihne
Dokončení ze strany 1

a pro město nevýhodné.
Institut ´vyřazení nabídky
ze soutěže, pro mimořádně nízkou cenu´ a chránit
tím zadavatele, je v tomto
případě použito opravdu
špatně. Věříme, že ÚOHS
toto brzy potvrdí, vrátí nás
zpět do soutěže a my budeme moci zakázku provést.
Osobně mám Sedlčany
velice rád a mám k nim
velmi emocionální vztah,
protože jsem zde prožil svá
mladá léta,“ sdělil redakci
obchodní ředitel vyřazené
ﬁrmy Pavel Stoupil.
Na celé výběrové řízení
jsme se zeptali také představitelů města, konkrétně
nám odpovídal vedoucí
odboru investic MěÚ Sedlčany Tomáš Langer.
Jak velké zdržení projekt nabere kvůli tomu,
že se neúspěšná ﬁrma
odvolala?
Odhadované zdržení
akce, za předpokladu pro
město příznivého posouzení od Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže v avizovaných lhůtách, bude
asi 3 měsíce.
Vyloučení uchazeče
kvůli mimořádně nízké
nabídkové ceně není příliš obvyklé. Jak k tomuto závěru o příliš nízké
ceně město došlo? Kdo
a na základě čeho nabídku takto vyhodnotil?
Nabídková cena uchazeče dle zákonných požadavků a podmínek výběrového řízení musí být
členěna a rozepsána po jednotlivých položkách, které
obsahují veškeré náklady
na zhotovení díla do úplných podrobností, jako je
náklad na práci příslušných
strojů a pracovníků, započítání režie a zisku. Takovéto
zpracování je nutné nejen
dle požadavků zákonných
norem, ale také pro kontrolu při stavbě a zamezení požadavků zhotovitele
na další navyšování ceny.
Po softwarovém porovnání
všech nabídek předsedou
komise oslovila komise au-

tora kontrolního rozpočtu
o posouzení a společně
s ním vybrala ty nejvýraznější položky, na které
byli uchazeči dotazováni –
všichni s celkovou cenou
levnější než byl kontrolní
rozpočet. V případě později vylučovaného uchazeče
se jevila část nabídky jako
podezřelá z pohledu nemožnosti provést některé
práce za uvedenou cenu
s odchylkou uchazeče až
o 87 procent oproti reálným
odbytovým cenám. Zadavatelem pověřená komise
využila možnosti dotázat se
uchazečů na ceny položek,
u nichž měla vážné pochybnosti o zákonném stanovení
ceny a tím dala všem takto
hodnoceným uchazečům
možnost vysvětlit, jakým
způsobem cenu kalkulují
a potvrdit, že se nehodlají
dopustit nezákonného jednání. Vysvětlení později vyloučeného uchazeče obsahovalo závažné nedostatky.
Vysvětlení všech dotazovaných uchazečů ve výběrovém řízení následně posuzovala externí společnost
specializující se na hodnocení veřejných zakázek, která ve svém posudku mimo
jiné poukázala na nezákonné jednání vyplývající
z nabídky později vyloučeného uchazeče. Na základě
výše uvedených podkladů
– softwarovém posouzení,
zprávy autora kontrolního
rozpočtu a posudku společnosti specializované
na kontrolu výběrových
řízení – komise doporučila
vyloučení uchazeče. Doplňuji, že hodnocení jen nabídkových cen trvalo déle
než měsíc, komise v rámci
výběrového řízení uskutečnila sedm jednání, celé
výběrové řízení zatím trvalo čtyři měsíce, komise
byla složena ze sedmi členů s vysokou odborností
vzhledem k projektu. Celý
postup výběrového řízení
byl průběžně kontrolován
poskytovatelem dotace
– IROP, Ministerstvo pro
místní rozvoj – a byl od-

souhlasen jako správný.
Veškeré průtahy řízení
a zajišťování posudků bylo
konáno právě kvůli vyloučení pochyb o správném
jednání komise. V případech, kdy zákon nebo
dotační metodika umožňovala alternativní řešení,
vždy byla zvolena přísnější cesta.
Byla-li nabídková cena
ﬁrmy Chládek a Tintěra,
a. s. zhruba 37,8 milionů
korun vyhodnocena jako
neodůvodnitelně nízká,
znamená to, že cena asi
44 milionů korun skutečně odpovídá reálným nákladům? Došlo k přezkumu vítězné ceny nebo to
nebylo na základě zákona možné?
To jsem již vysvětlil
v předchozí odpovědi. Nabídková cena uvedeného
uchazeče byla shledána
mimořádně nízkou nabídkovou cenou z důvodu, že
z jejího odůvodnění přímo
vyplývalo porušení zákona. Jak bylo uvedeno výše,
obě nabídky byly podrobeny shodnému a velmi
důkladnému zkoumání odborníky, ze kterého vzešlo
vyloučení jediného uchazeče. Pokud by komise
a zadavatel rozhodli jinak,
rozhodli by tak s vědomím
a velkou pravděpodobností možného úspěšného odvolání ze strany ostatních
uchazečů a také s velmi
p r av d ě p o d o b n ý m n e schválením postupu ve veřejné zakázce ze strany poskytovatele dotace.
Není podle vás zvláštní, že společnosti POHL
cz, a. s. a Sládek group,
a. s. vyhrály seskupeny
pod názvem Sdružení
Sedlčany terminál a jedná se o stejné ﬁrmy, které
byly sdruženy i ve výběrovém řízení na přivaděč pitné vody Sedlčany
– Benešov či například
vyhrály výběrové řízení
jako Sdružení Tyršova
na rekonstrukci Tyršovy
ulice v Benešově? Jeví
se vám, na základě zku-

šeností, takový postup
stavebních ﬁrem jako
obvyklý?
Není nic zvláštního
na tom, že se ﬁrmy účastní
výběrových řízení v lokalitě své působnosti a v případě větších zakázek se
sdružují do uskupení,
ve kterých mají schopnost
zakázky uskutečnit, splnit
podmínky zadavatele. Z logiky nákladů na stavební
práce vychází při obdobných nákladech ﬁrmám
výhodnější dělat zakázky
v místě své působnosti než
zakázky v jiném regionu.
Z tohoto důvodu je jistě
pro vedení těchto ﬁrem lákavé soustředit se na účast
v takovýchto výběrových
řízeních a je i vysvětlitelná schopnost uspět s nejnižší nabídkovou cenou.
V případě přivaděče pitné vody byla vedoucím
účastníkem sdružení ﬁrma
Mota – Engil Central Europe Česká republika a.s.,
která si do sdružení přizvala nejen výše uvedené
ﬁrmy. Složení sdružení
ﬁrem uchazeče nemůže
zadavatel nijak ovlivnit.
Případ Tyršovy ulice v Benešově nám není znám.
Otázky redakce směřovala také na místostarostu
města Miroslava Hölzela.
Věděli jste o tom, že
ﬁrma POHL cz ﬁguruje
v kauze tzv. losovaček
a byla obviněna, resp.
její majitel, z organizování předem domluvených
výběrových řízení? Byl
vyšetřován, a také obviněn a souzen, společně
například s Ivanou Salačovou, známou z kauzy
Davida Ratha.
V případě posuzování
nabídek na stavbu Modernizace přestupního
terminálu Sedlčany tento
uchazeč doložil veškeré
zákonem i zadávací dokumentací požadované doklady včetně výpisů z rejstříků trestů a nezavdal
podezření na možné nelegální, nečestné či nemorální jednání, tudíž není

možné takovéhoto uchazeče z výběrového řízení
vyloučit.
(Pozn. red.: V době přípravy tohoto článku vynesl prvoinstanční soud nad
všemi obžalovanými rozsudky, přičemž je shledal
vinnými.)
Je možné, že k výstavbě nádraží vůbec nedojde? Nehrozí městu, že se
bude muset dotace vzdát
a tuto investiční akci oddálit?
Možnost čerpání dotace
na stavbu je omezena koncem tohoto roku. Reálná
doba výstavby je projektantem navržena na devět
měsíců. Informace o těchto podmínkách byla ve výběrovém řízení uvedena
a účastníci výběrového
řízení jsou si tohoto faktu
vědomi.
Může se zdát, že právě nepřiměřený nátlak ze
strany vyloučeného uchazeče je vůči zadavateli veden právě z důvodu snahy
zmařit tuto investici a připravit město o možnost
čerpání dotace. Odmítnutý
uchazeč jedná s městem
prostřednictvím renomované advokátní kanceláře a jím vytvořený nátlak
na pracovníky městského
úřadu a ostatní zainteresované osoby na straně zadavatele již během prosince
obnášel obrovský rozsah
podkladů, které musel zadavatel ve velmi krátkých
lhůtách přes vánoční svátky připravit. Řádově můžeme uvažovat desítky až
stovky hodin intenzivní
práce. Pozitivním faktem
je, že ÚOHS ve velmi krátké
době zamítl návrh stěžovatele na předběžné opatření
zákaz uzavřít smlouvu. Co
se týká zkoumání množství
dokladů o zakázce zaslané zadavatelem na ÚOHS,
budou úřadem zkoumány
ve lhůtě 60 dní od zahájení
správního řízení a pokud
i v této věci úřad rozhodne
ve prospěch města, bude
možné stavbu stihnout.
Tomáš Vašíček


Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma. Tel.:
730 529 545.
21/18

Koupím les nebo pole kdekoliv. Tel.:
730 529 545.
22/18

Vdovec 65 let, abst., nek., se rád seznámí s ženou, která ráda cestuje. Po rekonstrukci domku možnost přistěhování.
Tel.: 731 046 032.
23/18

Pronajmu byt 3+1 v Sedlčanech,
dlouhodobě. Krbová kamna, parkování
na pozemku. Tel.: 775 219 495.
24/18

Koupím malotraktor VARI–TERRA
i v horším stavu. Tel.: 722 422 223. 25/18

Koupím menší byt v Sedlčanech
v jakémkoliv stavu do 600 000 Kč. Tel.:
605 440 163.
26/18

Kdo daruje nebo levně prodá důchodci starší funkční notebook? Tel.:
731 046 032.
27/18

Prodám selata, odběr kolem 15. února. Tel.: 732 149 464.
28/18

Sháním knihy Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko (4 díly, i samostatně), knihy Pavla Toufara z cyklu
tajemnou Českou krajinou a brožuru M.
Repetný: Kronika panství smilkovského.
Tel: 601 584 778.
29/18

Prodám zemědělskou usedlost ležící
v k. ú. Vysoká u Kosovy Hory ve vzdálenosti 7 km od Sedlčan. Tel.: 605 838 841. 30/18

Provedu zednické
a obkladačské
práce

PLOŠNÁ INZERCE
od 12,10 Kč/cm2

Tel.: 736 134 554
Big Shock Racing tým
ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE
pro živnostníky i firmy
Jana Dragounová, Sedlčany
Tel.: 736 432 016
E-mail: janadragounova5@gmail.com

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

přijme

pracovníka pro výrobu a vývoj
elektroinstalace závodního trucku
Požadujeme:
- vzdělání SŠ/VŠ v oboru elektro – slaboproud
- pokročilá znalost práce na PC
- znalost v oboru autoelektriky výhodou
- aktivní znalost angličtiny výhodou
Zajímavá, různorodá práce s cestováním a seberealizací

Kontakt: 607 078 500 p. Čáp
jirka@bigshockracing.cz

Řádková inzerce
15 Kč/řádek

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

Fitness centrum PeVan gym
neděle 11. února od 16 hodin
nastartujte zdravý životní styl

ZAHÁJENÍ 3MĚSÍČNÍHO REDUKČNÍHO KURZU
Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 19 do 20 hodin

Informace: pevangym@seznam.cz nebo na telefou 607 993 638
www.pevangym.cz
Přijímáme přihlášky, kapacita je omezena

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

Hledáme zaměstnance na pozici

VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA
Je mi 55 let a s nadváhou žiji více jak čtvrt
století. Občas jsem se pokoušela držet
nějakou zaručenou dietu, ale bez valného
úspěchu. Postupem času se má váha
vyšplhala na 94 kg a přidávaly se i zdravotní
potíže v podobě artrózy kolen. Kvůli bolesti
PŘED
PO
kolen (artróza 3. – 4. stupně) jsem
absolvovala lázně, ale efekt byl minimální. Proto mi lázěňská lékařka doporučila zhubnout pod odborným
dohledem. Vážila jsem 108 kg a k tomu velké bolesti kolen, bylo tedy rozhodnuto. Svět zdraví jsem si našla
na internetu a objednala se na první konzultaci.
Přístup zdejších odborníků mě hned zaujal. Vstupní pohovory, testy, vyšetření, rozbory krve i vše ostatní.
Oceňuji, že zde byla snaha poznat podstatu klienta a pracovat s ním na úrovni jeho možností a představ.
Na začátku „hubnoucího kurzu“ mi paní specialistka vypracovala osobní stravovací plán, kde byly
doporučené a nedoporučené potraviny, a hlavně jsem zařadila pravidelný pohyb v podobě rotopedu. Je to
opravdu o ukázněnosti a přemýšlení, ne o hladovění a týrání se.
Za 11 měsíců se mi podařilo zhubnout 19 kg.
Děkuji své specialistce za citlivý a profesionální přístup, který mě dokázal udržet po dobu kurzu ve zdravějším
režimu. Při mém zaměstnání, péči o rodinu a dost živočišném postoji k životu to nebylo jednoduché. Její
pochvaly a povzbuzování při každém dílčím úspěchu mi hodně pomohly. Cítím se lépe a sebevědoměji, bolest
kolen je také snesitelnější. Vím, že je to pro mne dobrý začátek delší cesty, aby se mi podařilo ubrat ještě
nějaké další kilogramy a přiblížit se optimální váze.
Moc děkuji celému personálu Světa zdraví a všem návštěvu vřele doporučuji.
Marcela Zemková

v Krásné Hoře nad Vltavou
Jedná se o potravinářský závod s dlouhodobou tradicí
Požadujeme:
vysokoškolské/středoškolské vzdělání nejlépe v oboru výroby
potravin nebo ekonomického směru
zodpovědnost, pečlivost, odpovědnost za výkon, komunikativnost
dobré manažerské a organizační schopnosti
zaměření se na výsledek a umění sledovat ekonomické ukazatele,
organizaci výroby
loajálnost a pracovní výkon

Nabízíme:
dobré platové podmínky a odměny
seberealizaci a smysluplnost
osobní auto a telefon
práci v silné firmě s dlouholetou tradicí

Náplň práce:

Svět zdraví BENEŠOV

Svět zdraví PŘÍBRAM

vedení provozu o cca 50 zaměstnancích
příprava a organizace výroby, koordinace objednávek, skladových
zásob v součinnosti s ostatními pracovníky
personální agenda
komunikace s dodavateli, servisními firmami
zodpovědnost za tým a provoz
zaměření na výsledek a požadavky obchodu a sledování
ekonomických ukazatelů

Hráského 531, 256 01
Tel.: 727 982 485
E-mail: prolinie@svet-zdravi.cz

nám. Arnošta z Pardubic 166
Tel.: 702 144 282
E-mail: kondice@svet-zdravi.cz

V případě zájmu zasílejte životopis na e-mailovou
adresu: info@laktos.cz

Zdroj: www.svet-zdravi.cz
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Alternativa středočeské D3
upozorňuje na rizika spjatá
s výstavbou dálnice
Dokončení ze strany 1

je naplánovaná, je extrémně nehospodárné a z hlediska možného dopravního
přínosu také nevhodné.
Dálnice rozhodně není řešením zdejších dopravních
problémů, byť je tak prezentována. Naopak může
nové problémy vytvářet.“
Alternativa D3 si před
dvěma lety, kdy vznikla,
kladla za cíl vyburcovat
občany k tomu, aby se začali o dálnici zajímat a vyvrátit argumenty, které
zastánci dálnice, včetně
Ředitelství silnic a dálnic
jakožto prodloužené ruky
Ministerstva dopravy ČR
používají. „Prvním z nich je
tvrzení, že už je rozhodnuto, že dálnice bude a kudy
povede. Vzhledem k tomu,
že důležitá správní řízení
ještě nezačala, příprava
projektu se zpožďuje, je napadána platnost EIA a zdroje ﬁnancování chybí, je toto
tvrzení nepravdivé. Stejně
jako výrok ´dálnice vás
přivede rychleji do Prahy.´
Nepřivede, protože bude
končit u Jesenice, na dosud
nedořešeném a problematickém pražském okruhu.“
Problematické je podle
Romana Andrese i tvrzení,
že dálnice vyřeší dopravní
problémy regionu, na což
slyší hlavně ti, kteří denně
dojíždějí do hlavního města. Pomalu se šinoucí kolona aut v neděli navečer
a v pondělí ráno je na silnici 1/3 (E55) obvyklým
jevem. O páteční odpolední cestě z Prahy na jih
netřeba mluvit… „Dálnice
je řešením pro tranzitní dálkovou dopravu, nikoli pro
dopravu v regionu, která je
svou povahou příměstská.
Výzkumy říkají, že do pěti
let se nově otevřená trasa
zaplní a celková dopravní
zátěž území vzroste,“ tvrdí
Andres.
Ti, kteří chtějí denně dojíždět po dálnici za lepším
platem, si mnohdy neuvědomují, kolik času, peněz
a energie promrhají každodenní cestou. Nemalou část

získaných peněz pak utratí
na cestovních nákladech,
nemluvě o riziku a ztrátě
životního času, který padne
na řízení auta. Cestu vlakem či autobusem můžete
alespoň strávit užitečně.
Co by eventuálně dálnice
znamenala pro náš region?
Názorný příklad můžeme
vidět v přípražských obcích kolem dálnice D1 –
skladové haly, příliv levné
pracovní síly, zdražení služeb a výrobků.
Jak je vidět na mnoha
místech v ČR, Ředitelství
silnic a dálnic neumí projekty uskutečňovat podle
plánu. Podle Andrese je už
teď jasné, že dálnice nemůže být postavena před rokem 2030, ačkoliv zdejší dopravní problémy už měly
a mohly být vyřešeny dávno. Obává se mnohaletých
průtahů stavby, objížděk
při nekončících opravách,
navyšování nákladů a zátěže okolí, při čemž negativní
důsledky ponesou především místní obyvatelé. Nechvalně známá dálnice D8
je vážné varování.

Semínko
pochybností bylo
zaseto
Některá zastupitelstva
obcí a měst (třeba Sedlec-Prčice nebo Vojkov)
už stanovisko vydala, jiná
vyčkávají. „Přístupy měst
a obcí k dálnici se liší. Mnozí
již hrozby, spojené s tímto
projektem začali zlehčovat,
o čemž mluví výrok: kdo
ví, jestli se té dálnice vůbec dožijeme,“ říká Roman
Andres. Ten za úspěch Alternativy středočeské D3
považuje, že se podařilo
obrátit pozornost lidí k problémům, které by stavba
přinesla.
Pomyslné semínko pochybností bylo zaseto.
Na zasedání zastupitelstev
obcí zaznívají obavy o nevratném zničení vodních
zdrojů, před kontaminací
povrchové vody, obavy
z hluku, ale i znehodnocení
majetku obcí a občanů, sou-

visejícího se stavbou. Obavy před nedostatkem vody
měl rozptýlit velkolepý plán
na vodovodní přivaděč, který by měl do obcí přivést
podél dálnice pitnou vodu
ze Želivky. „Doufám, že si
mnohé obce uvědomí, že by
tak vyměnily svoje stávající
vodní zdroje, z nichž mají
vodu prakticky zadarmo,
za draze přiváděnou vodu.
A to mluvím pouze o pitné
vodě – přivaděč neřeší úbytek vody užitkové v krajině
jako celku,“ odmítá pomyslné vytloukání klínu klínem
Roman Andres.

Alternativa nabízí
řešení
Vzhledem k tomu, že
dosud Alternativa středočeské D3 hlavně burcovala,
mohli ji někteří vnímat jako
kritickou platformu, která
však nenabízí řešení. „Tak
to není, rádi bychom se nyní
soustředili právě na prezentaci řešení. Dopravní zácpy a nehody na silnici 1/3
jsou především důsledkem
trestuhodného zanedbání
péče od ŘSD. Podporujeme
dostavbu železničního koridoru s navazující dopravou
a záchytnými parkovišti,
který by pomohl přemístit
v rámci regionu a do měst
hlavně pravidelné cestující bez zavazadel. Z vlastní
zkušenosti vím, že pokud
v Olbramovicích nasednete
do rychlíku, jste v centru Prahy za padesát minut, a bez
hledání místa pro parkování. To vám dálnice nezaručí.
Důležité je využít již připravené projekty na obchvaty Benešova, Olbramovic
a Křešic, připravit obchvat
Miličína. Určitě by mělo dojít k obchvatu Kamenného
Přívozu, Týnce nad Sázavou, Netvořic a Neveklova,“
vypočítává Roman Andres
a dodává, že některá z nabízených řešení jsou již
připravena, jiná je třeba
připravit. „Každopádně jde
o hospodárnější a šetrnější
řešení, které myslí na území
jako na celek.“
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Snižuje se ﬁnanční
podíl obcí na dopravní
obslužnost, rozsah služeb
ale zůstává zachován
SEDLČANY Ze zápisu posled-

ní valné hromady Sdružení
obcí Sedlčanska, která se
konala 15. prosince minulého roku, vyplývá, že valná
hromada schválila rozpočtové opatření, v němž se
v příjmové části položka
Dopravní obslužnost na rok
2018 snížila o 838 tisíc korun, ve výdajové části pak
o 840 tisíc korun. Přičemž
na dopravní obslužnost byla
po několik let vyhrazena
částka 1,1 mil. korun.
„Snižování výdajů na dopravní obslužnost v regionu
Sedlčanska vůbec neznamená, že by došlo ke snížení
rozsahu dopravní obslužnosti, nebo jsme nějakým způsobem zasahovali do jízdních
řádů a omezovali počet linek,“ říká k tomu sedlčanský starosta a zároveň předseda svazku Jiří Burian.
Vysvětluje, že se mu
za poslední dva roky podařilo na téma snižování výdajů na dopravní obslužnost
komunikovat s odborem
dopravy Středočeského
krajského úřadu. Ten zase
jednal s příslušným dopravcem, jímž je v naší oblasti
společnost Arriva. S ním
jsou nasmlouvány kilometry pro základní dopravní
obslužnost, jež hradí Středočeský kraj. Postupně se
podařilo snižovat ﬁnanční
zátěž na obce regionu Sedlčanska, takže už v loňském

roce se částka na uhrazení
ztrátovosti pohybovala kolem 200 tisíc korun pro celý
region. Tím se podle jeho
slov uleví především jednotlivým obcím regionu.
„Uvedu to na příkladu
města Sedlčany, které má
na této částce největší podíl,“
říká Burian. „Před lety jsme
počítali na dopravní obslužnost s částkou 320 až 380 tisíc korun. Nyní by se měl náš
příspěvek pohybovat v rozmezí od 120 do 150 tisíc korun. Proto jsme jako sdružení
uvážili, že pro rozpočet na letošní rok budeme kalkulovat
s reálnou částkou vycházející
ze skutečných výdajů za rok
2017, a proto jsme snížili rozpočtový objem z částky 1,1
miliónu korun na 200 tisíc
korun. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet v průběhu
roku,“ komentuje snížení
částky na dopravní obslužnost v regionu v rozpočtu
Sdružení obcí Sedlčanska
jeho předseda.
Zdůrazňuje, že význam
tohoto opatření má jediný
cíl, a sice že ﬁnanční zátěž
podílu jednotlivých obcí
regionu na dopravní obslužnost se sníží. Uleví se tak
obcím, které mají na svém
území značnou kilometráž
autobusových linek, ale
zároveň disponují nízkým
rozpočtem vzhledem k malému počtu obyvatel.
Jindra Votrubová

TJ Krásná Hora, z. s.
vás srdečně zve na

16. Sportovní ples
ve Společenském domě ZD Krásná Hora a. s.

sobota 3. února od 19:30 hodin
K tanci a poslechu zahraje JOY OF MOONRISE

Předtančení:
"Cirkus" – sletová skladba pro starší žáky
"Siluety" – sletová skladba pro dorostenky
a mladší ženy

Předprodej: 725 001 379
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Chceme se bavit
a vzdělávat, říká
Lenka Havlíčková
KOSOVA HORA Ve středu 10.
ledna přicházeli na náměstí a pak k obecnímu úřadu
senioři ze všech stran. Neinformovaný kolemjdoucí
si mohl myslet, že tam rozdávali něco zadarmo, ale
skutečnost byla jiná. V Kosově Hoře se právě zakládal klub seniorů.
Přípravný výbor, ve kterém spolupracovaly Lenka
Havlíčková s Jiřinou Horáčkovou, Zdenkou Kouklíkovou a Marií Uličnou,

Hora (KSKH) byl založen
jako organizační složka
obce. Jeho vznik byl schválen zastupitelstvem obce
13. prosince. Členem se
může stát každý rezident
Kosovy Hory, který dovršil
věku starobního důchodu,
či je invalidním důchodcem. Členský příspěvek je
200 korun na rok. Pokud
se bude chtít členem stát
i někdo nesplňující výše
uvedené podmínky, je to
možné, pouze si bude mu-

pomohl mi dotáhnout důležité kroky nutné pro jeho
vznik a významnou měrou
se podílel na rozšíření nápadu mezi kosohorské seniory.“ Lenka Havlíčková
se nedomnívá, že by se
nově vzniklý klub přetahoval o aktivity se Spolkem
MaPa. „Já si myslím, že
budeme především dobře
spolupracovat. Například
hned první společnou akcí
bude masopustní zábava
a rádi využijeme i možnost

Ustavující schůze Klubu seniorů Kosovy Hory se zúčastnil také starosta obce Martin Krameš.

připravil ustavující schůzi
na druhou středu po novém roce. Společně navrhly
třiceti dvěma přítomným
seniorům (z nich byli jen
čtyři muži) okruhy činností,
kterými by se Klub seniorů
měl zabývat. Jedná se zejména o poznávací a kulturní zájezdy, sportovní vyžití
jako je plavání či pétanque,
pěší turistiku, přednášky
a rukodělné činnosti. Přítomní zájemci mohli vyplnit
anketu, o co by měli největší zájem. Klub seniorů se
bude scházet druhý a čtvrtý
čtvrtek v měsíci od 15 hodin
zatím na obecním úřadě,
po rekonstrukci v budově
staré pošty. Některé akce
budou pořádány ve spolupráci se Spolkem MaPa.
Klub seniorů Kosova

set náklady na účast na některých akcích hradit sám.
Ustavující schůze schválila
stanovy a vedení přijalo přihlášky všech přítomných.
Zároveň byl zvolen výbor
KSKH. Jeho předsedkyní
se stala Lenka Havlíčková,
místopředsedkyní Libuše
Fialová, hospodářkou Květa Hrmová a dvěma členkami výboru Blanka Belzová
a Jiřina Horáčková.
Předsedkyně Lenka
Havlíčková prozradila, že
myšlenku na klub seniorů v hlavě nosila už delší
dobu: „Podobné kluby fungují dlouho a dobře i v podstatně menších obcích, než
je Kosova Hora, tak proč
to nezkusit? Důležité pro
mě bylo, že se této myšlenky chopil přípravný výbor,

nějaké zajímavé přednášky
na téma sociální pomoci.“
Je ráda, že o členství v klubu projevilo zájem tolik
lidí. „Věřím, že to není konečný počet,“ dodává.
A jak si představuje
předsedkyně fungování
klubu seniorů v horizontu
nejbližších měsíců? „Zvolený výbor je pro mne zárukou, že dokážeme klubu
nabídnout pestrý program,
kde bude vyvážena zábava i poučení, pohyb i kulturní vyžití. Nápadů je už
teď hodně a nyní pracujeme na konkrétním plánu
činnosti. Zájemci mohou
náš program sledovat také
na webových stránkách
obce, kde jsme vytvořili samostatnou sekci klubu.“
Pavel Vohnout
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Jiří Drahoš zná náš kraj
a vzkazuje: Máme to tam
moc rádi! Jako milovník
krajiny i jako vědec jasně
vymezuje svůj odmítavý
postoj k těžbě zlata
na Mokrsku
REGION Druhé kolo prezidentských voleb jde do ﬁnále. Někoho zanechávají
poslední dny a hodiny
před nedělní druhou hodinou po poledni, kdy se
deﬁnitivně uzavřou volební místnosti, chladným.
Někdo je prožívá intenzivně. Vyhledává informace, snad i ověřuje jejich
zdroje, sleduje debaty
a třeba i agituje za toho
svého kandidáta. Ať tak či
onak, jedno je jisté, většina
z nás, od Zduchovic po Prčici, má stále co na práci.
Jeden obdivovatel a častý
návštěvník našeho regionu však, troufám si říci,
o něco více – Jiří Drahoš,
kandidát na prezidenta
České republiky.
S Jiřím Drahošem jsem
se osobně setkala v návaznosti na jeho besedu
v příbramském divadle
nedlouho po ohlášení jeho
kandidatury. Z našeho setkání vzešel portrét vydaný v květnovém, devatenáctém čísle Sedlčanského
kraje. Portrét představil
Jiřího Drahoše jako vědce, akademika, profesora
a především jako člověka.
Otce dvou dcer, který trpělivě vykonával mravenčí
vědeckou činnost a své
rodině simuloval pocit svobody vyjížděním na chatu,
do krásné přírody. Tak jako
to dělávali mnozí z nás či
mnozí z našich otců.
Jeho čas nastal až
po roce 1989, kdy jeho
profesní vědecko – manažerská kariéra počala
strmě stoupat vzhůru.
V roce 2009 se na osm let
stal předsedou Akademie
Věd České republiky, aby
úspěšně čelil tlaku politiků
a vyvedl ji z hrozící existencionální krize. V roce
2012 se stal držitelem státního vyznamenání ČR –
Medaile Za zásluhy v ob-

lasti vědy. O rok později
byl jmenován profesorem.
V květnu 2017, stejně
jako dnes, kdy vám přiná-

Jiří Drahoš

ším vzkaz Jiřího Drahoše
obyvatelům našeho regionu, se točil náš hovor kolem jeho milované chaty
v osadě Žebrákov i krajiny Sedlčanska celkově.
Tehdy vyjádřil svůj odmítavý postoj k těžbě zlata
na Mokrsku a podporu
starostům dotčených obcí
v jejich úsilí těžbě zamezit. I dnes se na čtenáře
Sedlčanského kraje obrací
s láskou k našemu kraji:
„Kraj mezi Kamýkem,
Petrovicemi a Sedlčany jsme
začali s rodinou poznávat až
ve druhé polovině osmdesátých let, kdy jsme si pořídili
chatu nedaleko Zduchovic.
Zaujala nás lehce zvlněná
a řídce osídlená krajina, která nabízí spoustu zážitků milovníkům přírody i historie.
Husova kazatelna, kde údajně kázal Mistr Jan, Divišovy
jeskyně, synagoga v Kosově
Hoře, rozsáhlý lesní židovský hřbitov v Drážkově, Sedlčany s Červeným Hrádkem,
i nádherné meandry Vltavy
mezi Kamýkem a Solenicemi s úžasnými vyhlídkami, to
je jen pár příkladů krás Sedlčanska. Máme to tam moc
rádi! – Jiří Drahoš.“
Lucie Kakosová
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Alena Krchová už nyní hledá
inspiraci pro letošní Vánoce
S E D LČ A N Y Po k u d j s t e

v předvánočním čase
zavít ali do některého
z velkých pražských nákupních center, třeba
na Černém Mostě, Chodově, v Butovicích nebo
na Smíchově, určitě jste si
všimli bohaté vánoční výzdoby. V Centru Chodov
vás mohl upoutat vánoční
strom s koňmi a saněmi,
v Centru Černý Most zase
pohádková Popelka – ﬁgurína se zasněženou vesničkou a poletujícími holuby.
Většinu z těchto dekorací
navrhovala Alena Krchová
a na mnohých spolupracovala. Ačkoli pro většinu
z nás Vánoce na Tři krále
skončily, Alena s kolegy
začíná vytvářet nové koncepce a styl dekorací pro
letošní advent. Pracuje
na pozici graﬁka a designera dekorací v pražské
ﬁrmě S.O.S. Dekorace.
Poprvé jsme spolu
mluvily před dvěma roky
o úspěchu vaší originální
knihy pro děti Jednoho
podzimního dne. Příběh
o žaludu Bohdanovi ocenila i tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová. Podařilo se již
knihu vydat?
Kniha zatím vydaná
není. Důvod je jednoduchý, její vydání by bylo
ﬁnančně nákladné a cena
příliš vysoká. V případě,
že by se kniha vydávala,
musela bych ji značně
zjednodušit. Pohyblivé
a prostorové ilustrace,
na nichž je založena, změnit na nepohyblivé. Nechtěla jsem, aby má autorská kniha byla vydána
v této podobě. Navíc
součástí knihy byly i šité
a dřevěné hračky. Pokud
by se kniha vydávala,
chtěla bych, aby byla vydána v kompletní podobě
spolu s herními prvky.
A co vaše další autorské knihy Zoubkovo dobrodružství nebo
V říši hmyzu?
Tyto počiny řeší ob-

dobný problém, jako má
předešlá kniha. Jedná se
o autorské knihy doplněné o hračky, skládanky,
a tak podobně. Zoubkovo
dobrodružství je součástí celku, jehož součástí je
například série hravého
povlečení. Leporelo V říši
hmyzu zase doplňují skládací 3D modely hmyzu.
Vydat takovouto práci,
jako kompletní dílo, je velmi nesnadné. Pro uskutečnění takovýchto nápadů
nemám zřejmě ty správné
kontakty.
Před dvěma lety jste
ukončila studium na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara
na ZČU v Plzni v oboru
ilustrace a graﬁcký design, specializace ilustrace. Dařilo se vám najít
uplatnění?
Uplatnění v tomto oboru
není snadné, protože v podstatě neexistuje společnost,
která by zaměstnávala
a sdružovala ilustrátory.
Vždy se jedná o spolupráci
s jednotlivci, kteří si mezi
ilustrátory vybírají. Navíc
obor není moc dobře ﬁnančně ohodnocený.
Co jste tedy dělala
po ukončení studia?
Zabývala jsem se drobnou ilustrátorskou tvorbou. Vytvořila jsem například pohyblivou ilustraci
do časopisu Sluníčko.
Měla jsem možnost spolupracovat s předním českým graﬁkem a typografem Martinem Dyrynkem
na knize Broučci od Jana
Karaﬁáta. Byla vydána
na konci roku 2016. Martin
Dyrynk vybral a upravil
původní textovou verzi,
doplnil ji ediční poznámkou a typograﬁcky navrhl.
Mě čekala trnitá cesta, během níž jsme hledali, jak
co nejlépe výrazově vystihnout daný obsah knihy
a zároveň neopakovat již
vytvořená zpracování. Výstupem byla kniha, která
vyšla ve 113 signovaných
výtiscích na anglickém

přírodním papíře. Každý
výtisk byl ručně kolorovaný. Byla to pro mě velmi
cenná zkušenost.
Na počátku prosince
roku 2016 jsem se stala
členkou klubu ilustrátorů.
Na jeho stránkách mám
své portfolio s kontaktem.
Měla jsem možnost vystavovat a pořádat workshop
na kolektivních výstavách, například v Poštovním muzeu v Praze. Nakonec mě okolnosti zavály

děti, interaktivitou, sochami, rekvizitami či filmovými kulisami. Mojí
prací je přinášet nápady
a podobu dekorací, jež se
pak u nás následně stávají skutečností.
Tato společnost má
na svědomí prosincovou
výzdobu Staroměstského
náměstí, obchodního centra Chodov, ale i výzdobu
obchodních domů různě
po světě. Jak konkrétně
se na tom podílíte?

Alena Krchová s vánočními dekoracemi, které zdobily pražské
obchodní domy.

trochu jiným směrem, a to
k oboru designu. Možná je
to i tím, že mi univerzita
dávala možnosti zabývat
se nejrůznějšími obory
od ilustrace, přes graﬁcký
design, fotograﬁi až po sochařství.
Nyní tedy pracujete
jako graﬁk a designer
pro společnost S.O.S. Dekorace. Co je náplní vaší
práce?
Navrhujeme a vdechujeme život dekoracím,
které dotváří vánoční atmosféru v Čechách, ale
i v zahraničí. Zabýváme
se realizací nejrůznějších
sezónních dekorací, a to
zejména výzdobou vánočních komerčních prostor, dále 3D reklamou,
nejrůznějšími tematickými výstavami, koutky pro

Kromě většiny pražských obchodních center
byly naše realizace k vidění během Vánoc například
v obchodních domech
Futurum Hradec Králové,
Brno Královo Pole, Forum
Ústí nad Labem a tak dále.
Kromě Staroměstského
náměstí jsme zajišťovali
i veškeré vánoční dekorace na Václavském náměstí
včetně zajištění nasvícení
vánočního stromu. Podílela jsem se také například i na návrzích pro obchodní centra a prostory
ve Španělsku nebo například v Rusku.
Je práce pro S.O.S.
Dekorace tím, co vás naplňuje, nebo se snažíte
nezapomenout na ilustrace a pracovat na vlastních věcech?

Aktuálně věnuji svému zaměstnání veškerý
čas a na vlastní tvorbu mi
nezbývá moc času. Práce
mě naplňuje, její výhodou je, že se nezabývám
pouze jedním oborem, ale
vším od kreslení, návrhu dekorací v graﬁckých
programech přes retuše
fotograﬁí po vazbu katalogů nebo výrobu krabiček
pro nejrůznější příležitosti. A kdyby mě náhodou
omrzela práce v kanceláři,
mohu si na chvíli odskočit
do výroby a spolupodílet se na výrobě samotné
dekorace nebo se účastnit
montáží a demontáží dekorací. Záběr a možnosti
v tomto zaměstnání neznají hranic. Firma se celkově
neustále posunuje a rozvíjí, s čímž souvisí i motto
našeho ředitele Jakuba
Olberta: „Cesta bez překážek nikam nevede.“
Zvláště v předvánočním čase musela být vaše
práce poměrně náročná.
Termíny asi dost hořely?
Pro mě a celkově pro
náš tým v designerském
oddělení je práce náročná
hlavně na psychiku. Musíme neustále přicházet s novými, originálními a neotřelými nápady. Na diváky
naše dekorace musí působit tzv. wow efektem, což
v dnešní době, kdy už jsme
viděli a zkusili snad vše, je
dost těžké. Bohužel musím
denně dojíždět do práce
autem ze Sedlčan, což mě
dosti vyčerpává, dopravní spojení do části Prahy,
kde pracuji, není ideální.
Jinak musím přiznat, že
naše designerské oddělení
se dalšího předvánočního času nemůže dočkat.
S ním se totiž blíží období
relativního klidu. Vánoční
dekorace se navrhují již
od začátku roku, aby je pak
výrobní oddělení a montážní party stihly během
roku a v předvánočním
čase dokončit a na místa
včas nainstalovat.
Jana Špačková
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Devátý ročník pochodu měl rekordní účast
PŘEDBOŘICE Populárního pochodu Z Předbořic
do Předbořic, který odstartoval v sobotu 20. ledna
hodinu po poledni, se letos zúčastnilo přes 170 lidí.
Pochod organizoval SDH
Předbořice, SDH Zahrádka a předbořická hospoda
U Kaštanu.
Vymyslet pokaždé trochu
pozměněnou trasu po okolí,
to dá organizátorům pochodu s takovou historií, ještě
s přihlédnutím k počasí, zabrat. Letos šli turisté z Před-

Po poledni se náves v Předbořicích začala plnit pochodníky.

bořic přes Jalovčí k Buku,
zpátky se vraceli přes Mokřici, Radešín a Zahrádku.
Celkem asi 12 km.
Cestou se pochodníci občerstvili ovarem –
na půlce trasy u rybníka
Jezvina v rybářské baště
se mohli občerstvit také
čajem, gročkem nebo svařákem. V cíli už byla připravena, jako každý rok,
výborná polévka v hospůdce U Kaštanu, kterou
provozuje rodina Mášova.
Jana Motrincová

Pro záda bez bolesti, pevné a vytvarované tělo je třeba
cvičit alespoň pár minut každý den
KAMÝK NAD VLTAVOU Každý

pondělní večer vede Renata
Jirotková, kamýcká rodačka
žijící v Příbrami, v budově
Základní školy v Kamýku
pokračovací lekce Pilates.
Od března plánuje vést také
lekce SM systému.
Pilates je poměrně známé cvičení, co je ale SM
systém doktora Smíška?
V čem spočívá?
Ve zlepšení stavu a funkčnosti páteře, její stabilizaci
a mobilizaci za pomoci cvičení s elastickým lanem.
SM systém, stejně jako Pila-

Vždy záleží na potřebách
konkrétního člověka a podle toho se také cvičební
program upravuje. Co však
mají obě metody společné, je soustavné opakování
přesně a precizně vedených
pohybů a správné dýchání.
Pak máme jistotu, že se výsledky dostaví. Bonusem
za pravidelné cvičení jsou
záda bez bolesti, pevné
a vytvarované tělo, i když
třeba s pěti kily navíc.
Co je potřeba ke cvičení
SM systému?
Pro dosažení optimálních

Renata Jirotková
www.a-terapie.cz
tesova metoda, se zaměřuje
na zdravotní složku cvičení,
posílení ochablého a protažení zkráceného svalstva.
Cvičení může být prevencí
a předcházením problémů
v bederní, hrudní, či krční
páteří. Může být také přímo
léčbou nemocné páteře, například u skoliózy nebo akutního výhřezu ploténky, ale
v případě léčby je vyšetření
lékařem a další jeho doporučení nutností. V rámci prevence je určen jak pro málo
fyzicky zdatné cvičence, tak
i pro sportovce.
V čem se SM systém
od Pilates odlišuje?
Odlišuje se hlavně tím, že
se cvičí se speciálním elastickým lanem, a to převážně
ve stoji, ale používá se také
stolička nebo podložka,
na které se například i klečí.

výsledků bychom měli cvičit
každý den asi deset až patnáct minut. Je nutné zakoupit elastické lano a později

také podložku, pokud bude
pro daného člověka s ohledem na jeho zdravotní stav
vhodná. Co se týče oblečení,
tak by mělo být především
pohodlné, ve skupinových
lekcích nejlépe přiléhavé
z důvodu kontroly práce
příslušných svalů lektorem.
No a velmi důležité je také
si ujasnit, jakých výsledků
chceme dosáhnout. Tedy co
od cvičení očekáváme.
Jaký je teď v lednu
o cvičení zájem? Jsou lekce díky novoročním předsevzetím plné?
Kapacita cvičících s ohledem na individuální přístup
je ve skupině omezena,
tedy počet cvičících zůstává
při mých lekcích přibližně
stejný. Lidé, kteří navštěvují
pokračující lekce, si nejprve
na kurzech pro začátečníky
osvojí principy, poté mají

možnost se zařadit do pokračovacích lekcí a naučená pravidla zdokonalovat u jedné
nebo druhé metody.
Co plánujete v nejbližší
době?
Plánuji pořádat každý
měsíc celodenní skupinové rodinné a systemické
konstelace, vždy s velmi
zajímavými tématy a také víkendová setkání, na kterých
si spousta účastníků přijde
na své. Doslova zapojí celé
tělo, od hlavy až k patě. V
současnosti chystám víkend
na mlýně Kostřata u Blatné.
Jste původním povoláním
zdravotní sestra.
Jak jste se dostala
ke cvičení?
Vždy jsem měla vztah
k pohybu. Chodila jsem několik let do posilovny a moc
ráda jsem posilování kombinovala s aerobikem. Ale

po nějaké době mne samotnou začala záda bolet. Tehdy
jsem si řekla: „Co budeš dělat,
až ti bude o pár let víc? To se
nezvedneš!“ Rozhodla jsem

Renata Jirotková, terapeutka a cvičitelka

se tedy pátrat po možnostech, jak bolest zad odstranit, hlavně bez užívání léků,
které pomohou jen dočasně
a neodstraní příčinu, řeší až
následky. Zdá se, že se mi to
podařilo. Pilatesovou metodou jsem začínala.
Jana Špačková
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Čekání na smrt je nepřípustné, myslí si
ředitelka Domova Sedlčany. Rozvíjí proto
novou koncepci individuální péče
SEDLČANY V Domově Sedlčany se i přes rekordně
nízkou nezaměstnanost
v loňském roce podařilo
navýšit počet zaměstnanců na sto šedesát. Pro ředitelku domova Jaroslavu
Kocíkovou je to dobrá
zpráva. „Když jsem před
šesti lety v Domově začínala, měli jsme zaměstnanců sto dvacet. Osobně
mne ještě více, než číslo,
těší skutečnost, že naši zaměstnanci od nás neodcházejí. Beru to jako pozitivní
zpětnou vazbu,“ vysvětluje. „Práce je čím dál těžší.
Klientela se mění. Stále narůstá potřeba přímé péče
o nemobilní pacienty.“ Červencové navýšení platů
pracovníků v sociálních
službách bylo její optikou
už nutné. „Velmi dobře
vím, jak si navýšení zaslouží. Náročnou práci se jim
i díky sponzorům snažíme
kompenzovat různými beneﬁty a malými pozornostmi během roku, abychom
jim stále připomínali, jak si
jejich úsilí ceníme.“
Podle Jaroslavy Kocíkové je na prvním místě
v Domově vždy klient.
Aby však dostával kvalitní
péči a to nejen po stránce odborné, ale i lidské,
je nutné mít zaměstnance, kteří chodí do práce
jednoduše rádi. „Dnes
už je každý zaměstnanec
zároveň i aktivizačním
pracovníkem,“ nastiňuje
ředitelka nově se rozvíjející koncepci individuální
péče v Domově Sedlčany.
„Aktivní a soběstační senioři jsou v menšině. Klienti se k nám dostávají až
ve chvíli, kdy se o ně jejich
rodina skutečně nezvládá
starat,“ vysvětluje a důvody vidí dva. Zejména
citovou vazbu na straně
jedné, avšak i zájem o ﬁnanční příspěvky na péči
na straně druhé.
„Abychom se mohli imobilním klientům dostatečně

věnovat, přijali jsme další
rehabilitační pracovnici,
sociální pracovnice a proškolili jsme dvacet pracovníků v bazální stimulaci.
Letos budeme ve školeních
dále pokračovat. Stále se
vzděláváme,“ představuje
Jaroslava Kocíková v čem
koncepce individuální
péče spočívá a pokračuje výčtem konkrétních
činností: „Jde zejména
o aktivizaci smyslů klientů upoutaných na lůžko
nebo klientů trpících různými typy demencí. Klienti
v Domově jsou aktivizováni zejména dotykem, terapeutickými pomůckami,
pracovníkem se speciální
stimulující rukavicí nebo
přinášením domácích mazlíčků z našeho ZOO koutku
přímo ke klientovi.“

potřebám, jak péči o imobilní pacienty ještě vylepšit. Zcela za sebe dodává:
„Pouhé čekání na smrt je
podle mne nepřípustné. Nesnesu pomyšlení, že klienti
jen leží s pohledem upřeným před sebe. Chceme jim
jejich dny zpříjemňovat,
zpestřovat vhodnými aktivitami, až do poslední chvíle
přinášet radost ze života.“
Klientům, kteří nejsou
upoutáni na lůžko, avšak
mnohé společenské aktivity Domova jsou pro
ně přeci jen již náročné,
se nově plánují věnovat
v menších skupinkách.
„Kromě větších společenských akcí – za loňský
rok jsem jich napočítala
čtyřicet dva – konaných
v čerstvě ozvučené jídelně,
jsme začali ještě organizo-

z toho ohromnou radost.
Donedávna jich bylo pouze
pět,“ sdílí ředitelka své pocity a neopomene vyzvat
další dobrovolné duše
k pravidelným návštěvám.
V Domově svůj domov
nachází přeci jen ke třem
stům klientů. „Skvěle funguje spolupráce se zdejším gymnaziem. Studenti
se zapojují do kulturních
programů. Naposledy se
podíleli na Čertovských
hrátkách. Sami si připravili
kostýmy a doprovázeli seniory při soutěžích i servírovali občerstvení. Ujali se
svého poslání opravdu se
vším všudy. Konverzovali
se seniory, bavili je. Setkání generací je podle mne
vždy obohacující pro obě
strany,“ zamýšlí se Jaroslava Kocíková a vzpomene

Setkávání generací je podle Jaroslavy Kocíkové přínosné a obohacující pro obě strany. Studenti sedlčanského gymnasia se zapojují do kulturního programu pro seniory pravidelně.

Po d l e ř e d i t e l k y j e
osvědčenou, avšak nedost atečně zastoupenou,
metodou canisterapie –
léčebný kontakt člověka
a psa, kdy psi jsou voděni
k lůžkům klientů. „Navýšit
počty návštěv canisterapeuta by bylo skvělé. Zakoupili jsme také terapeutické
hračky, které domácí mazlíčky do jisté míry nahrazují,“ dostává se Jaroslava
Kocíková ke konkrétním

vat komornější setkávání
v malých jídelnách. Zatím
mohli klienti ocenit návštěvu harmonikáře nebo besedy s veliteli hasičů a policistů,“ dodává ředitelka
k nové koncepci.
Vít aným zpestřením
p o d z i m u ž i vot a v š e m
klientům jsou návštěvy
dobrovolníků. Těch, kteří
chodí navštěvovat klienty do Domova pravidelně
je nyní dvanáct. „Mám

ještě na charitativní počin
Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. „I zde jsme se
zapojili. Naši klienti měli
skutečně skromná přání
a všechna byla vyslyšena.
Mnozí z Ježíškových vnoučat přicházeli obdarovat
seniory osobně a mezi některými se podařilo navázat i dlouhodobější vztah,“
oceňuje ředitelka přesah
původně jednorázově zamýšlené charitativní akce.

Jaroslava Kocíková se
nezaměřuje jen na lidské
zdroje, přestože působí, že
jsou její prioritou. Velmi
dobře si uvědomuje i otázku technického provozu
a rozvoje Domova Sedlčany. „Co si budeme povídat,
dům je přeci jen postaven
před čtyřiceti lety!“ načíná
energicky kapitolu stavebních investic. „Díky mimořádným zdrojům ze Středočeského kraje na provoz
a investice můžeme dokončit kompletní rekonstrukci
všech deseti výtahů v Domově. Vloni jsme opravili pět,
další pětice nás letos čeká.“
Dalším značným zásahem do klidu a denní rutiny
klientů se stane navyšování
kapacity oddělení Domova se zvláštním režimem.
„Klientů trpících Alzheimerovou chorobou či demencí
přibývá. Nestíháme kapacitně pokrýt všechny požadavky,“ vrací se tak ředitelka
neplánovaně ke změně
koncepce celého zařízení
pro seniory. „Ideální by bylo
za tímto účelem vybudovat
celý nový pavilon,“ dodává.
Ro z š í ř e n í k a p a c i t y
Domova se zvláštním režimem spolu s vybudováním dalších, dnes již standardních, dvoulůžkových
pokojů pro klienty Domova pro seniory jsou podle
Jaroslavy Kocíkové dvěma zásadními úkoly pro
tento rok. S nadhledem
sobě vlastním na adresu
plánovaných stavebních
úprav podotýká: „Nemáme oddych ani my, ani
naši klienti. Jsme takové
jedno velké mraveniště.
Stále se něco děje. Na klientech však pozoruji zájem o toto dění. Nepříjemnosti spojené s opravami
a výstavbou bývají klientům rozptýlením a těší se
pak z výsledku. Dokážou
ocenit kus práce, který tu
společně za sebou postupně necháváme.“
Lucie Kakosová
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Někdy se i u piva
Hasiči se podílí na rozvoji
nápad
společenského a kulturního života zrodí dobrý řádali
sněhové sobotní
SEDLEC-PRČICE V s á l e

hospody U Škrpálu se
v neděli 21. ledna usku-

na každoroční vzpomínkové akci u památníku
obětem druhé světové vál-

tečnila výroční valná hromada hasičského okrsku
Sedlec-Prčice.
„Mezi nejdůležitější
okrskové akce a události
lze zařadit oslavy sto čtyřiceti let založení sedleckého hasičského sboru,
účast hasičských sborů

ky,“ uvedl starosta okrsku
Josef Zavadil a připomněl
také uspořádání okrskové hasičské soutěže, republikové i mezinárodní
úspěchy kvasejovických
dorostenek v požárním
sportu, úspěšné zásahy
výjezdové jednotky SDH

Sedlec JPO II., zapojení
mladých hasičů do činnosti sborů a požárního
sportu, kulturní a společenské aktivity sborů...
O činnosti jednotlivých
sborů informovali jejich
představitelé. Starostka
města Sedlec-Prčice Miroslava Jeřábková poděkovala jednotlivým sborům
za jejich podíl na rozvoji
společenského a kulturního života v regionu.
Za dlouholetou práci
ve sboru byli oceněni držitel titulu Zasloužilý hasič
Václav Vandělík z SDH Sedlec, Jan Doubrava z SDH
Sušetice a Ludmila Bursíková z SDH Vrchotice.
Za úspěšnou reprezentaci
v požárním sportu Klára
Hulínská a Lucie Pomahačová z SDH Kvasejovice.
František Vávra

KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU V pátek večer se

krásnohorský sokolský
starosta Ivo Kašpar rozhodl zužitkovat sníh, který
napadl na multifunkční
hřiště. Po ukončení schůze
sdružení rodičů se domluvil s jedním z tatínků Františkem Holubem a uspo-

odpoledne.
V sobotu před polednem se děti obvolaly, aby se
po obědě sešly na místě určení. Jedenáct dětí a několik
rodičů se rozhodlo postavit
nejen velkého sněhuláka, ale
podařilo se také velké iglú
ve tvaru želvy.
-oth-

V říjnu vyjde nová kniha o první světové válce
PETROVICE „Cílem vydání knihy je,
aby obyvatelé našeho regionu měli
možnost nahlédnout do dějin,“ říká
petrovický starosta Petr Štěpánek
k připravované knize o 1. světové
válce na Sedlčansku a Petrovicku,
která se bude křtít 28. října na petrovickém zámečku.
Jak dlouho na knize pracujete?
Je to zhruba osm let, kdy jsme
začali mapovat osudy vojáků a lidí
na Petrovicku za první světové války,
protože vnímáme obrovský dluh naší
společnosti vůči skutečným vojákům, kteří bojovali v armádě, do které narukovali za Rakouska-Uherska.
Nemyslím tím legionáře, kteří byli
oslavováni, ale vojáky na straně své
armády, tedy rakousko-uherské.
O čem tedy kniha bude?
O těžkém životě našich vojáků
i rodin, které zde zůstaly po jejich
narukování v první světové válce.
První oběti našich lidí byly totiž hned
v počátečních dnech, kdy se díky neschopnému vedení utopily na řece
Drině v Srbsku. Tento masakr způsobil, že nějakých 73 tisíc zajatců poté
šlo až na Černou Horu a museli ujít tři
tisíce kilometrů. Přežil to jen zlomek
lidí. Bylo to ﬁasko. Ale ještě pořád to
nevypovídá o tom, že naši vojáci byli
špatní vojáci. Největších úspěchů
dosáhli na italské frontě, která byla
jednou z hlavních frontových linií,
kde skutečně udrželi tu hranici proti

Itálii, která v patnáctém roce zradila
svého spojence Rakousko-Uhersko.
Tam předvedli neuvěřitelnou odvahu a výborné bojové umění. Máme
i dost příběhů z této fronty. Samozřejmě něco máme i z východní
fronty, kde jsou k dispozici i zápisky
od zajatců a podobně. Problém byl,
že po válce, když vznikla Česká republika, se dokonce pod pokutou nesmělo hovořit o hrdinství a úspěších
těchto vojáků. Bylo to zakázané. Byli
vyzdvihováni jen ti, kteří byli v legiích, protože Rakousko-Uhersko bylo
to špatné: my jsme se z něj vymanili,
takže kdo bojoval za Rakousko-Uhersko byl taky špatný. Což nebylo vůči
těm vojákům fér. Ale to mohu říkat
až dnes, se stoletým odstupem. Pak
přišla druhá válka a po válce události o nichž mluvím, lidé i vojáci, kteří

měli neuvěřitelně zajímavé příběhy,
vešli v zapomnění. To bychom chtěli
v knize napravit – to je jedno téma.
Druhé, neméně závažné, je zázemí
za první války. Odvedli všechny
muže, zůstali zde jen starci, ženy
a děti v neuvěřitelné bídě. To, co
pracně vypěstovali, jim bylo ještě
sebráno a bráno na frontu. Život v zázemí byl nesmírně složitý a těžký.
Nám se podařilo sesbírat dost dokumentů, abychom o tom mohli sepsat knihu, jak vypadala první válka
na Sedlčansku a Petrovicku. Nesměřujeme to do našeho regionu proto,
že by to tady bylo nějak výjimečné.
Cílem vydání knihy je, aby současní obyvatelé regionu měli možnost
nahlédnout do dějin, protože ani ta
druhá válka nebyla tak hrozná, jako
ta první. Když se podíváme na počet

obyvatel a počet padlých v produktivním věku, tak se téměř polovina
lidí z války nevrátila. Pro populaci to
byla velká rána. O tomhle všem by
měla být naše kniha. Nesnažíme se
sepisovat dějiny války, o tom to vůbec není. Samozřejmě důležité souvislosti zmíněny budou. Kniha bude
tom, jak obyčejní lidé tím vším trpěli,
jak to na ně dolehlo a jaký to byla pro
region katastrofa.
Jak jste s knihou daleko?
Jsme ve ﬁnále. Už jenom ladíme
texty. Jsme již domluveni s vydavatelem z Příbrami. Předpokládáme,
že kniha bude hotová na konci léta.
Slavnostní uvedení na trh i křest
bude 28. října odpoledne na zámku
v Petrovicích.
Kdo všechno se na knize podílí?
Na sběru materiálu se podílela
spousta lidí, podařilo se nám získat
velmi zajímavé dokumenty a zápisky. Pracuje na ní Jan Novák s manželkou Ivanou, naši spoluobčané
poskytli velké množství zajímavých
dokumentů. Svou troškou jsem přispěl i já.
Žádali jste o ﬁnanční podporu
na její vydání?
Připravujeme žádost o dotaci
sto tisíc korun ze Středočeského
fondu kultury a obnovy památek.
Předpokládané náklady jsou sto
osmdesát tisíc korun.
Jana Motrincová
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KONCERTY,
PLESY
 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
ples ochotníků Sedlčany
 Křepenice
26. 1. Hokejový ples
hraje Relax; 20:00
 Osečany – Na Růžku
26. 1. Farní ples
hraje Klasik; 19:30
 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
 Nedrahovice – U Kachny
2. 2. Hasičský ples
pořádá SDH Mezné, hraje
kapela Relax; 20:00
 Vrchotice – Na Františku
3. 2. Hasičský ples
pořádá SDH Vrchotice

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
FotoFlegmatici Sedlčany
podesáté
výstava fotograﬁí; do 31. 1.
Světlo a stín ve fotograﬁi
3. 2. vernisáž v 16:00; výstava od 2. 2. do 28. 2.
 Sedlčany – kult. dům
Výstava obrazů Karolíny
Strakové
výstava do 7. 2.
 Sedlčany – muzeum
Ve stínu Impéria – Germáni a doba římská
výstava archeologických
nálezů z doby římské;
do 22. 2.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – muzeum
24. 1. Matka řek, nezkrotná Brahmaputra
cestopisná beseda s Vladi-

mírem Duškem; 18:00
 Sedlčany – knihovna
26. 1. Stopem po Kyrgyzstánu
beseda s Vojtou Süsserem;
18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
28. 1. Čertův švagr
pohádkový muzikál pro
nejmenší; 15:00
31. 1. Hvězdy Emy Destinové aneb O Emě a pro
Emu
nevšední koncert s průvodním slovem umělců tria
Harmonia Brno; 19:30

KINA
 Sedlčany
26. 1. Polibek od Beatrice
francouzské drama; 20:00
27. 1. Zabití posvátného
jelena
mysteriózní horor, drama;
20:00
2. 2. Na konci světa
britské drama; 20:00
3. 2. Barry Seal: Nebeský
gauner
akční drama; 20:00
4. 2. Hurvínek a jeho
kouzelné muzeum
česká animovaná komedie;
15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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. Veřejné bruslení
14:00–16:00
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
2. 2. Veřejné bruslení
13:30–15:30
2. 2. Hokejové utkání
HC Kačeři Příčovy – Čerti
Křepenice; 18:30
River Boys Zvírotice – HC
Votice; 20:25
3. 2. Hokejové utkání
Rumola – Novit Neveklov;
12:00
HC Hrádek – Tučňáci Kosova Hora; 14:00
Huroni Vršovice – DSK
Daleké Dušníky; 19:30
4. 2. Hokejové utkání
HC Olbramovice – AHC
Nový Knín; 16:30
Dublovice – HC Miličín;
18:25
Ševci Nový Knín – Domino;
20:20
5. 2. Hokejové utkání
Medvědi Sedlčany – Stará
garda Štětkovice B; 18:30
Genemusic – Stará garda
Štětkovice; 20:25

www.sedlcansky-kraj.cz

Čtyřdílný cyklus
grafických technik byl
věnován soutisku
SEDLČANY V Hnízdě, vol-

nočasovém centru klubu
Petrklíč, v sobotu 20. ledna
začal čtyřdílný cyklus graﬁckých technik pod vedením
výtvarnice Magdy Andresové. Na Sedlčansku působící
graﬁčka, ilustrátorka i autorka naučných stezek zasvětila při prvním setkání devět
žen a jednoho muže do tajů
sádrotisku a vícebarevného
linorytu – soutisku. Osvětlila terminologii i pravidla
obou technik tisku z výšky,
s každým účastníkem kurzu

Jana Hájková ze Sedlčan
nové poznatky i dojmy.
Účastníci kurzu také
uvítali tipy a rady pro práci
s dětmi. Magda Andresová
totiž na mládež ve své tvorbě cílí. Jak sama říká: „Těžiště mé ilustrátorské práce je
především v dětské didaktické, populárně naučné a odborné přírodovědné ilustraci.
Věnuji se výrobě didaktických pomůcek a mám již bohatou zkušenost s vedením
výtvarných a řemeslných
dílen pro děti a pro dospělé.“

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
24., 31. 1. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
26. 1., 2. 2. Hrajeme
deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
26. 1. Pohádková babička
čtení pohádek, navazuje
Provázková výtvarná
dílna; 15:00
2. 2. Pohádková babička
od Tří králů k Masopustu,
navazuje Hromničková
výtvarná dílna; 15:00
 Sedlčany – hvězdárna
26. 1., 2. 2. 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.

Výtvarnice Magda Andresová (vpravo) s každým jednotlivě probrala jeho výtvarný záměr.

jednotlivě probrala jeho výtvarný záměr a doporučila
vhodný postup.
„S linorytem mám už své
zkušenosti. Soutisk je však
přeci jen trochu oříšek. Technika je náročná na uvědomění si a hlavně na dodržení
správného postupu. Jsem
ráda, že mi Magda pomohla
nalézt určité zákonitosti při
postupném odrývání ploch
a posloupnosti nanášení barev tak, aby se barevný soutisk mých linorytů skutečně
otiskl podle mých představ,“
odnáší si účastnice kurzu

S ilustracemi Magdy Andresové se můžete setkat
mimo jiné v přírodovědných publikacích určených
dětem. Kameny a říše permoníků, Rozhovory s planetami či Putování s křemíkem
a zinkem vydané občanským sdružením Česká
geologie jsou jen zlomkem
její tvorby. Namátkou, jen
kousek za hranicemi našeho regionu, se můžete při
procházce naučnou stezkou
na Konopišti nechat okouzlit
jejími ilustracemi stromů.
Lucie Kakosová

SPOLEČNOST
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Petrovická základní škola se v pátek
začala loučit se svými deváťáky
PETROVICE Již třetím ro-

kem patří jeden z plesových večerů v Obecním
domě žákům posledního
ročníku místní základní
školy. Tentokrát se žáci se
svými blízkými a učiteli
oblékli do společenských
oděvů v pátek 19. ledna.
Po úvodní půlhodince
přivítala na parketu hlavní hrdiny večera ředitelka
školy Hana Vošahlíková.
Evu Nguyen, hudebnici,
která ráda vaří, přivedl její
spolužák Dominik Černý.
Jeho životním krédem je
„Až zítra.“ Že se tím řídí nejen on, potvrdila i ředitelka školy. Další dvojicí byl
všestranný budoucí strojař
Pavel Havel s upovídanou
pohodářkou Eliškou Strachovou.
Veroniku Vošahlíkovou,
kreativní hasičku, která
se nebojí říct svůj názor,

přivedl Filip Jankovský,
jenž se chce v budoucnu

a při hodinách si prý občas
zdřímne. „Štěpán umí to,

Vladimír Schwarz předává květinu třídní učitelce Ladislavě Mrázové.

podívat do Ameriky jako
au pair. Milovnici koní
Anetu Kváčovou doprovodil spolužák Štěpán Roth.
Ten miluje počítačové hry

co já nikdy umět nebudu.
Dokáže koukat na tabuli
a psát přitom do sešitu, aniž
by se do něj podíval. A je to
po něm k přečtení,“ uved-

la na jeho konto ředitelka
Vošahlíková.
Budoucí ilustrátorka
Daniela Vanišová přišla
do sálu v doprovodu Josefa Čiháka, který se na kole
přesouvá mezi počítačem
a kamarády. Poslední mladý muž Vladimír Schwarz
byl při svém příchodu
obklopen hned dvěma dámami. Blíženkyně Natálie
Kotašková je podle ředitelky školy velmi užvaněná. Její city a myšlenky se
prý pohybují tak rychle,
že jí ostatní nestíhají. Houslistku a hasičku Johanu
Jarolímkovou mají spolužáci za požíračku svačin.
A Vladimír? Životní motto
úspěšného fotbalisty zní:
„Ať děláš cokoli, nedělej to
napůl, jen tak vyhraješ. A to
je celé tajemství úspěchu.“
Po slavnostním nástupu
bylo stužkování s přípit-

kem a poděkování žáků
učitelkám, zejména třídním
Ladislavě Mrázové a Libuši Nebřenské, které také
budoucím absolventům
se vším pomáhaly. „Budu
se s nimi těžko loučit,“ posteskla si ředitelka Hana
Vošahlíková. Po další taneční sérii pak následovalo předtančení deváťáků.
Kluci ukázali, jak vidí Svět
Mr. Beana, holky Svět panenek. Společně pak předvedli svůj pohled na Svět
teenagerů. Ani tím ale
jejich funkce na plese neskončila. Pustili se do prodávání tomboly a o půlnoci se účastnili i losování
a předávání hlavních cen.
Až do posledního tanečního kroku všechny v průběhu večera doprovázela
kapela Signál.
Olga Trachtová
Hadáčková

Spolek divadelních ochotníků nacvičuje v kulturním
domě souběžně dvě představení
SEDLČANY V novodobé his-

torii spolku sedlčanských
ochotníků se stalo dosud
jen jednou, že soubor nacvičoval dvě představení
najednou. Před časem
souběžně ochotníci nastudovali hry Ať žijí duchové
a Sen noci svatojanské.
Tentokrát se do dvou vystoupení pustili režiséři Richard Otradovec a Renata
Holoubková. První z nich
ještě v závěru starého roku
společně s ochotníky začal
zkoušet známou komedii
Van Vavřincové Taková
normální rodinka a Renata
se po Novém roce s herci
pustila do nacvičování oblíbené pohádky Lotrando
a Zubejda. O dění kolem
„Rodinky“ jsme si povídali
s Richardem Otradovcem.
Představíte nám vaši
novou hru?
Jedná se o zájezdové přestavení, které ale
s a m o z řej m ě u ve d e m e
i na domácí scéně. Ještě
předtím si však zahrajeme

na divadelním festivalu
Pešík v Komárově. Vše je
zatím v jednání, ale mělo
by to být v březnu. Oslovili nás kulturní činovníci
i z několika dalších míst,
zda bychom přijeli s některou hrou, uvedenou
v minulých letech. Jsme
v okolí docela známí, což
náš těší, ale dosud jsme
museli pozvání odmítat.
Nejenom z důvodů časových, ale hlavně organizačních, protože naše
hry mají obvykle velký
počet účinkujících a náročné scény byly vždy
přizpůsobeny našim velmi dobrým podmínkám
v Sedlčanech. Proto jsme
se rozhodli vybrat hru
s menší scénou, aby to
bylo dobře zvládnutelné.
Nakolik bude vaše
zpracování podobné televiznímu seriálu se známými herci?
Podobné to bude zhruba z devadesáti procent.
Některé dialogy jsou upra-

vené. Existují v knižní podobě, ale v televizní ne.
Jedná se o první díl, který
spisovatelka a autorka televizních seriálů Van Vavřincová napsala jako televizní hru. Teprve po jejím
velkém úspěchu a zájmu
diváků se rozhodla pro
pokračování. Pokud se nemýlím, měli bychom být
zcela prvním souborem
v republice, který se do tohoto divadelního zpracování pouští. Získali jsme
možnost hru uvést díky
tomu, že loni v listopadu
uplynulo sto let od narození Van Vavřincové.
Slyšel jsem, že tatínka
měl hrát původně Jiří
Dundr, ale že tato role
byla přeobsazena. Proč?
Jiří Dundr zatím hrát nebude ze zdravotních důvodů. Až se ale zotaví a bude
ﬁt, tak se ke své úloze vrátí.
Bude fungovat v alternaci
s Miroslavem Boučkem,
který roli tatínka, jehož
v televizním seriálu ztvár-

nil Zdeněk Řehoř, převzal.
V seriálu také hrají
dvě želvy. Budete je mít
taky?
Želvičky budou, určitě
o ně diváky neochudíme.
Malým překvapením ale
budou oba raubíři. Nebudou to totiž malé děti, ale
dospělí herci. Maminku si
zahraje Miluška Kelichová, babičku Jana Smrtová a Renata Holoubková
s Jardou Repetným budou
mít role Jany Štěpánkové
a Eduarda Cupáka. Mladou
dvojici si zahraje Tomáš
Rauscher a Kateřina Skalská Dundrová. V televizním zpracování v těchto
rolích byli Jaromír Hanzlík
s Danielou Kolářovou.
Ještě dříve než „Rodinku“, uvedou ochotníci
v Sedlčanech hru Lotrando a Zubejda. Mělo by to
být již na konci dubna.
„Zkoušet jsme sice začali až v lednu, ale hudební zkoušky se konají už
od října,“ uvedla Renata

Holoubková, která již režírovala muzikál Ať žijí
duchové. Na otázku, zda
někteří ochotníci budou
účinkovat v obou připravovaných hrách, odpověděla, že ano. „Jsou všichni
šikovní, a věřím, že vše
zvládnou,“ dodala. Druhá
hra sedlčanských ochotníků je prý náročná nejenom
pokud se týká kostýmů
a scény, ale prakticky
na všechno. „Mám ale kolem sebe dobrou partu lidí,
která mi ve všem pomůže.
Na představení se podílí
kolem šedesáti ochotníků a dalších účinkujících.
Jedná se o hudebníky pod
vedením Moniky Podrázké
a také o taneční skupinu
Slimka. Ve hře se objeví
děti i dospělí. Drvoštěpem
bude Jaroslav Repetný,
Zubejdu si zahraje Tereza
Marková, starého Lotranda
Jaroslav Kolský a mladého
Tomáš Rauscher,“ doplnila
Renata Holoubková.
David Myslikovjan

SPORT
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Hokejisté Tatranu měli podporu ve svých Rybníkáři by zase chtěli
fanoušcích, body ale nepřivezli
dělat čest svému jménu
HK Kralupy nad
Vltavou – Tatran
Sedlčany 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
KRALUPY Ve třináctém kole

krajské hokejové soutěže
se dosud vedoucí Tatran
utkal s druhým týmem
tabulky na ledě soupeře
a společně s mužstvem dorazilo i pětatřicet sedlčanských fanoušků. Na zimním stadionu o sobě dávali
vědět, ale k bodům svoje
hráče nedotlačili.
Příznivci Tatranu však
tentokrát v hledišti převahu neměli, protože podle
zprávy místního hlasatele
utkání sledovalo 407 diváků. Bylo hodně znát, že
v Kralupech hokej táhne.

Tým trénuje bývalý kladenský hokejista Josef
Zajíc, a je vidět, že jeho
svěřenci hodně usilují
o postup do vyšší z obou
krajských soutěží. Také
na hokejisty Tatranu domácí hráči vtrhli jak rozjetý vlak a hosté měli co
dělat tento stroj alespoň
trochu ubrzdit. Přesto
v první třetině padla do jejich sítě jediná branka, a to
v 10. minutě hry, kdy hráli
v oslabení. V úvodní části
zápasu měli šance i hosté, jmenovitě Filip Černý
a Martin Náprstek, ale gól
se jim vstřelit nepodařilo.
Od začátku Kralupy hrály
agresivně, místy až za hranicemi únosnosti, hosté
se snažili přijímat a vracet tuto tvrdou hru, ale

jeden za druhým putovali
na trestnou lavici. Domácí
od nastaveného režimu neustoupili ani ve druhé třetině, a když se jim podařilo
vstřelit dva slepené góly,
bylo prakticky rozhodnuto. V závěru Kralupy již Tatran nepouštěly do vážnějších šancí a svoje vedení
ještě navýšily.
V tabulce nyní mají první Kralupy i druhé Sedlčany třiatřicet bodů. Třetí Žebrák je o čtyři body zpět.
Poslední dvanáctí zůstali
Cvočkaři z Hořovic se sedmi body. Ve 14. kole soutěže se utká Tatran na domácím ledě v sobotu 3. února
s B týmem Benátek nad
Jizerou. Zápas začíná v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan

V souboji o druhou příčku
prvoligové tabulky přetlačily
Zvírotice hokejisty Genemusic
SEDLČANY V sobotu hrál

hokejový A tým Tatranu
svoje utkání venku, a tak
na led zimního stadionu
vyjeli amatérští hokejisté, bojující v dlouhodobé
soutěži o Pohár starosty
města, hned čtyřikrát.
Celkem jsme stihli zaznamenat do naší uzávěrky
deset duelů.
N ej v ě t š í p o z o r n o s t
poutal zápas dvou celků, aspirujících společně
se Štětkovicemi nejvíce
na celkový triumf. Zvírotice sice vedly nad týmem
Genemusic brzy o dva
góly, ve druhé třetině ale
hokejisté z Benešovska
dali kontaktní branku
a byli blízko vyrovnání.
Chlapci od vody však vedení udrželi a bodově se
na svého soupeře dotáhli. Nyní mají ještě jeden
zápas k dobru. Hokejisté
Genemusic neproměnili
trestné střílení, které jim
mohlo zajistit cenný bod.
Také minulý týden byly
několikrát na zimním stadionu k vidění brankové
hody a zvlášť se střelec-

ky dařilo hokejistům Dalekých Dušníků. Svému
soupeři nasázeli čtrnáct
branek a jeden za druhým
padaly góly hlavně v prostřední části hry. Za zády
obou brankářů skončilo
hned deset puků. S chutí
si zastříleli i hokejisté petrovické Rumoly, kteří nejenom že nedovolili Rybníkářům rozmnožit jejich
dosavadní tři vybojované
body, ale naopak zatížili
jejich konto deseti přesnými zásahy.
Výsledky – 1. liga: Genemusic – Zvírotice 1:2, Votice – Křepenice 1:6. První
Štětkovice vybojovaly
v deseti zápasech dvacet
bodů a na druhém a třetím
místě jsou se shodným počtem čtrnácti bodů hokejisté benešovských Genemusic a Zvírotic. Poslední
sedmé Votice mají stále
pouze jeden bod.
2. liga: Solopysky – Vršovice 0:2, Vršovice – Kňovice 2:4, Daleké Dušníky
– AHC Nový Knín 14:2.
S osmnácti body vedou Vršovice a o čtyři body zpět

jsou druhé Olbramovice
i třetí tým AHC Nový Knín.
Druhé mužstvo tabulky ale
má jedno utkání k dobru.
Na poslední šesté místo
druholigové tabulky spadli Žabáci ze Solopysk, ale
rovněž oni mají sehráno
o jeden zápas méně.
3. liga: Štětkovice B –
Domino 2:4. Všechny třetiligové týmy měly v době
naší uzávěrky odehráno
jedenáct utkání. Vedli Ševci
z Nového Knína se čtrnácti
body před třináctibodovým
B týmem Štětkovic a dvanáctibodovým Miličínem.
Poslední šestí byli se šesti
body sedlčanští Medvědi.
4. liga: Kosova Hora
– Hrádek 5:4, Rumola –
Rybníkáři 10:1, Neveklov
– Draci 5:7, Hrádek – Draci
6:1. Tabulce zatím vládne
Rumola společně s Tučňáky z Kosovy Hory. Prvně
jmenovaný tým nasbíral už devatenáct bodů
a druhý osmnáct. Třetí
Neveklov má bodů deset
a poslední jsou šestí Rybníkáři se třemi body.
David Myslikovjan

SEDLČANY V dlouhodobé
hokejové pohárové soutěži amatérských hokejistů
v současné době působí pětadvacet týmů. Většina z nich
je z regionu, ale bezmála desítka mužstev je i ze vzdálenějších míst.
V první lize bojuje o Pohár starosty Sedlčan trojice
favoritů ve složení Štětkovice,
Genemusic, Zvírotice, pronásledovaná dalšími týmy,
v nichž jsou také hokejisté,
kteří se v minulosti věnovali nejrychlejší kolektivní hře
i na vyšší úrovni. Ve druhé
lize zatím dominují Vršovice, ve třetí novoknínští Ševci
a ve čtvrté se přetahují o vedení Tučňáci z Kosovy Hory
s petrovickou Rumolou.
Určitě stejně jako všechny
jmenované týmy baví hokej
i reprezentanty zcela posledního celku soutěže, kterými
jsou Rybníkáři, jenom se
o nich moc neví. A že je hokej baví, o tom není pochyb,
vždyť jinak by na led nevyjížděli. V minulosti nosili Rybníkáři tuto přezdívku s hrdostí,
vždyť mnoho hokejistů, vyrůstajících na rybnících, vy-

Jasně, že ne. My jsme ale
loni zdaleka poslední nebyli,
pohybovali jsme se někde
v polovině tabulky čtvrté
ligy. Máme v podstatě stejný
kádr, jenomže zatím nám to
letos moc nejde. Nevím proč
tomu tak je, ale věřím, že se
do větší pohody určitě zase
dostaneme.
Představíte nám mužstvo Rybníkářů? Odkud jsou hráči, působící
v týmu?
Tým založil kluk, který už
za nás nehraje a nastupuje
za Olbramovice. Jmenujeme
se Rybníkáři, protože se jimi
být cítíme. Já jsem v týmu
nejstarší, je mi padesát tři let,
ale jinak jsou kluci u nás většinou do čtyřicítky. Někteří
jsou i mladší. Máme jen několik kluků, kteří dříve hokej
hráli, ale jinak jsme opravdu
rybníkáři. Kádr týmu tvoří
hráči ze Sedlčan, Sedlce-Prčice, Miličína, Heřmaniček
a Votic.
Setkáváte se společně
i mimo led?
Naposledy jsme měli
večírek v závěru minulého
roku. Já jsem ale na něm

Hrající pokladník Rybníkářů Tomáš Vaverka (vlevo) a kapitán týmu
Jaroslav Prchlík

nikalo i na kluzištích s umělým ledem. Před pátečním
duelem s petrovickou Rumolou měli Rybníkáři ve druhé
fázi čtvrté ligy na svém kontě
pouze jedno vítězství, jednu
remízu a osm porážek. Přesto šli na hrací plochu opět
s chutí, plni humoru. Hrající
pokladník Rybníkářů Tomáš
Vaverka ze Sedlce-Prčice
nám stihl odpovědět na několik otázek.
Zdá se, že vás postavení
v tabulce nijak nedeprimuje. Je to tak?

nebyl, protože jsem trochu
marodil. Jinak se setkáváme
několikrát za rok, ale vidíme
se hlavně tady nahoře v restauraci zimního stadionu
po zápasech.
Je nějaký zápas, na který vzpomínáte jako na vydařený?
Spíše jako na nevydařený. Hrál tady můj syn, na kterého spadl stokilový chlap
a odpravil mu koleno. Syn
rok nehrál, potom si zkusil
zabruslit, ale od té doby se
hokeji nevěnuje.
-dav-
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Macík byl na Dakaru nejlepší z českých
kamioňáků, Brabec z motorkářů
Dokončení ze strany 1

na rodinu a do tiskárny,
k mé práci,“ dodal.
Spolu s navigátorem
Františkem Tomáškem
a mechanikem Michalem
Mrkvou získal v letošním
Dakaru, nejnáročnějším
motoristickém závodu
na světě, v kategorii kamionů nejlepší umístění
z českých závodníků. Nováček závodu, motocyklista Jan Brabec, hájící
žluté barvy Big Shock Racing týmu, na Husquarně
obsadil 39. místo mezi
motocykly. Z Čechů byl
ve své kategorii také nejrychlejší.
V minulém čísle jsme
sedlčanský tým opustili
v neděli 14. ledna, kdy se
dakarská karavana přesunula z Bolívie do Argentiny a zakotvila v Saltě.
Bivak v Tupize, odkud
měla původně startovat
pondělní část závodu, byl
zaplaven velkou vodou
a spadl také jeden z mostů. Týmy tak věnovaly
volný den práci na svých
závodních speciálech,
které po maratónských
etapách nebyly právě
v nejlepší kondici.
Den volna se závodníkům hodil, v úterý 16.
ledna je totiž čekala nejnáročnější etapa Dakaru,
795 kilometrů (z toho
373 kilometrů ostrých)
do Belénu. Žlutá Liazka se svojí posádkou se
při ní několikrát dostala
do extrémních a nebezpečných situací. „Už
na 10. kilometru se mi
zpříčil volant a oprava
trvala 38 minut. Na spojovačku jsme dojeli jako
osmnáctí. V druhé polovině etapy nám to šlo
krásně, ale asi 30 km
před cílem chladičem
proběhla nějaká větev,
udělala v něm díru a ten
roztrhl vrtuli. Takže se
znovu opravovalo. Tentokrát jednu a půl hodiny.
Ale vše jsme zvládli dát
do pořádku, domorodci
nám přinesli vodu a jelo
se. A najednou tři kilome-

try před cílem v jednom
z koryt hořela motorka.
Pokoušeli jsme se ji uhasit
a následně ji objet. Při tomto manévru jsme se zakopali a prorazili obě kola.
Další hodinu a půl trvalo
vykopat kamion a vyměnit pneumatiky,“ popisuje Martin Macík, který se
po pekelné belénské etapě posunul ze třetí na celkově šestou pozici, když
dojel čtrnáctý.
Hladce se nejelo ani
Janu Brabcovi. Ten do-

dí se opět posunul na 40.
pozici. Stal se tak aktuálně nejlepším českým
jezdcem na motocyklu.
„Ráno mě posadí na motorku a já jedu. Peru to
k cíli, jak se dá,“ glosoval
jednu ze závěrečných
etap dakarského závodu
český motorkář.
Čtvrteční (18. ledna)
etapu dojela posádka
žlutého kamionu přes
komplikace s chladičem
na dobrém 14. místě a celkově držela 7. pozici. Fy-

Posádka kamionu 510. Zleva: Michal Mrkva, František Tomášek
a Martin Macík

končil etapu na 65. místě
a v celkovém hodnocení
byl na 42. pozici. „Došel
mi benzín, protože mi
praskla levá zadní nádrž.
Naštěstí mi zastavil David
Pabiška, který mě kus odtáhl a pak mi přes pet lahev dolil palivo. Respekt
a velký dík! Pak jsem pokračoval, a benzín opět
došel 500 metrů před cílem, kam jsem to dotlačil
a dotankoval,“ vylíčil peripetie úterní etapy Jan
Brabec.
Ve středu 17. ledna pořadatelé Martinovi Macíkovi z jeho času odečetli
hodinu strávenou předchozí den při pomoci
hořícímu motorkáři. Proto vyjížděl do etapy z 5.
pozice, a i po středečním
absolvování trasy se mu
podařilo v celkovém pořadí vybojovat 6. pozici, když etapu dokončil
na 11. místě. Dařilo se
i Brabcovi, který dojel
48. a v průběžném pořa-

zická i psychická únava
už byla na závodnících
znát: „Je to nejšílenější
a nejnáročnější Dakar ze
všech, které jsme zažili.
Jsme už strašně unavení,
přehřátí, nevyspalí. Za poslední dny jsme zavřeli
oči sotva na pár hodin.
Hlavně mechanik Michal
Mrkva má brutální spánkový deﬁcit. Je to tu drsné
fyzicky i psychicky. Ale
do cíle Frantu dotlačíme,
i kdyby trakaře padaly!“
vzkázal Martin Macík
a pro dokreslení situace
dodal: „Kdo to nezažil,
nedokáže si to vůbec představit. Dneska jsem usnul,
když jsme stáli na startu
do druhé části etapy. Kluci
mě vzbudili, já jsem popojel další tři metry a usnul
znova. V autě trávíme
v děsném vedru nacpaní
v kombinézách celý den.
Zima, vedro, kašel, dehydratace, fakt drsný.“
Týmový kolega Jan
Brabec ve čtvrtek odpo-

číval, pouze se přesunul
do dalšího bivaku, protože pro nepřízeň počasí
byla čtvrteční etapa pro
motocykly a čtyřkolky
zrušena.
Předposlední závodní den, v pátek 19. ledna, čekala závodníky
více než 900 kilometrů
dlouhá etapa s nočním
dojezdem. Zatímco výměna pneumatiky byla
více méně rutinou,
o větev nakřáplé přední sklo posádku kamionu 510 pěkně potrápilo.
„Asi na třetím kilometru
druhé části etapy jsme
zjistili, že když jedeme
sto čtyřiceti kilometrovou rychlostí, začíná
nám praskat nakřáplé
přední sklo a provaluje
se na nás. Kluci se ho
chvíli snažili držet nohama. Ale pak nezbývalo
než zastavit. Okno jsme
vykopali, schovali obvodovou gumu, která se
ještě bude hodit, nasadili
lyžařské brýle a pokračovali v krasojízdě. Celou etapu jsme letěli bez
předního okna jen v brejlích, já navíc ve dvojích, protože mám ještě
dioptrické. Posledních
150 km také ve tmě a prachu od kamionů před
námi, které nás nechtěly
pustit před sebe. Začala
nám být zima, chroustali
jsme různé breberky, které nám nalítaly do pusy.
Ale zajezdili jsme si pěkně a výsledek v cíli nakonec nebyl vůbec špatný,“
popsal dramatickou etapu Martin Macík, jehož
kamion Franta byl v etapě sedmý nejrychlejší
a v celkovém pořadí
poskočil na šestou pozici. Po třinácti hodinách
na motorce dojel Jan
Brabec do cíle na 31.
místě a celkově poskočil
na 39. pozici.
Sobotní (20. ledna)
dojezd letošního Dakaru
posunul Macíka na celkové páté místo, Brabec 39.
pozici udržel.
Jana Špačková
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Tatran si
v přípravě
proti Uhelným
skladům
zastřílel
SK Uhelné sklady
Praha – TJ Tatran
Sedlčany 2:6 (1:3)
PRAHA V sobotu 20. ledna se-

hráli divizní fotbalisté sedlčanského Tatranu svůj druhý letošní přípravný zápas, a to proti
Uhelným skladům Praha, které
hrají Pražský přebor.
Trenér Láďa Šach postrádal před utkáním řadu hráčů
v sestavě: brankáře Pavla Capoucha, Pavla Lípu, Michala
Kdolského, Lukáše Brotánka
a Tomáše Senfta. Přesto Tatran
nadělil soupeři šest branek
a spravil si chuť po prvním letošním přátelském utkání proti
příbramské U19, které skončilo
5:1 pro příbramské mladíky.
První poločas odchytal brankář Tomáš Glogar a začal pro
něj i pro hosty skvěle. Již v 10.
minutě skončila souhra Luboše
Soldáta s Dominikem Němcem
u zakončujícího Davida Krůty,
pro něhož nebyl problém otevřít skóre – 0:1. Jenže vedení
Tatranu nevydrželo ani pět minut a pražský celek vyrovnal.
Po půlhodině hry byl ve vápně
faulován Dominik Němec a pískala se penalta. Tíhu okamžiku
si vzal na svá bedra Luboš Soldát a naklonil misku vah na svoji stranu – 1:2. Ještě do poločasové přestávky i díky špatné
rozehrávce domácího hráče
navýšil stav David Krůta – 1:3.
Druhý poločas začal stejně,
jako končil ten první – brankou.
Po rohovém kopu se prosadil
Luboš Soldát – 1:4. V 55. minutě vyzval Jaroslav Repetný
ke vsítění páté branky Dominika Němce a ten se jeho nabídky
ujal – 1:5. Domácí celek snížil
na 2:5 v 77. minutě nechytatelnou ranou do horního růžku
svatyně brankáře Zdeňka Hrůši. Deset minut před koncem
orazítkoval břevno Petr Haas.
Od břevna se míč odrazil na kopačky Jana Vystyda, který ho
ještě přihrál na Dominika Němce, který nezaváhal – 2:6.
Od 26. ledna do 28. ledna absolvuje sedlčanské áčko krátké
soustředění v Sušici.
David Štverák
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Národ má takovou Dveře druhého kola prezidentské volby
se otvírají
vládu, jakou si
Ukazuje se, že osvědčená kdeco a pak kvůli pohodlíčku len ve druhém kole, nebude
a hnusná taktika, stará právě uzavřel opoziční smlouvu. Ta to mít lehké. Ve stáří už je
zaslouží
pět let, je bez ostychu uplat- byla zdrojem korupcí. Klauso- sebeovládání obtížnější, přiDospělí občané České republiky budou mít
o tomto víkendu možnost po druhé v dějinách
rozhodnout o tom, kdo bude jejich prezidentem.
Kampaň před prvním kolem se stala soubojem
o vyzyvatele úřadující hlavy státu.
Miloš Zeman se totiž svým nezaměnitelným
způsobem kampaně před prvním kolem na oko
vzdal, byť jeho návštěvy po všech krajích měly
znaky představení prezidentského kandidáta.
Nevím, zda to byl záměr, ale tím v podstatě zařídil, že se v prvním kole rozhodovalo pouze
o druhém postupujícím. V něm byl nejúspěšnější
Jiří Drahoš. Ten se tak stal favoritem voličů, kteří
dávají přednost jednoznačnému směřování k demokracii a podpoře Evropské unie. Jako takového jej podpořili i někteří neúspěšní kandidáti.
Před rozhodujícím druhým kolem prezidentských voleb se ukázala síla médií, hlavně těch
takzvaných sociálních na internetu. Dostali jsme
se do nové doby, kdy je společností přijímáno
za pravdu to, co se píše na internetu. Dříve to
bylo to, co říkali v televizi. V první polovině dvacátého století to, co bylo napsáno. A před tím to,
co říkali v kostele. Politici, případně jejich poradní týmy, toto velmi dobře vědí.
Jakou taktiku zvolili příznivci současného
prezidenta? Lživé koláže, zkreslování výroků,
hraní na nízké lidské pudy. Takovou, kterou
sami vyznávají. Uvidíme v sobotu odpoledne,
zda to bude mít úspěch. Říká se, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Vtipně si s nastalou situací poradili v jednom z televizních kanálů, kde v neděli od osmi hodin
vysílali prezidentskou debatu a ihned po ní
následovala komedie Slunce, seno a pár facek.
Pavel Vohnout

ňována v druhém kole prezidentské volby proti profesoru Drahošovi. Před pěti lety
zabrala vymyšlená pomluva,
že pan Schwarzenberg má
vazby na sudetské Němce,
bude rušit Benešovy dekrety,
v našem pohraničí přijdou
lidé o všechno. Kdo měl jen
trochu přehled, jistě i Zeman,
věděl jak to všechno je zajištěno, že něco takového není
možné a je to celé lež.
A nyní má podobně fungovat nesmysl o Drahošových
vazbách na islámské imigranty. Noviny otiskly až směšný
inzerát s fotkou Zemana, starou nejméně deset let. Prý to
platí spolek Přátelé Miloše Zemana. Předseda Strany práv
občanů (dříve Zemanovci)
s důvěrou pod jedno procento – pan Veleba – neví, kdo to
je... Ale ten spolek dal Zemanovi osm miliónů. Pátráním
byly nalezeny, jak jinak, nitky
ke známé čínské ﬁrmě.
Když kdysi jezdil Miloš Zeman v plné síle před volbami
agitovat s autobusem Zemák
jako předseda ČSSD, mladý
spolupracovník mu tehdy
řekl, že hodně říká, co není
pravda. Na to odpověděl:
„Ale funguje to! Tečka.“ Nalhal

vě vládě ve sněmovně blokoval privatizaci bank, aby ji pak
jeho vláda neslavně provedla,
čímž se ale dodnes chlubí.
Naivita některých voličů
je očividná. V jedné anketě
na ulici se tazatel ptá: „Paní,
koho budete volit?“ – „No Zemana!“ – „A proč? Myslíte,
že je lepší?“ Rozpačitě hledá
slova, až použije oblíbenou
frázi: „No přece on je jedinej,
kdo říká, co si myslí.“ Ono to
spíše vypadá, že postižen alkoholem říká všechno, co jej
napadne. A pak už je pozdě.
To je kvaliﬁkace! Že si myslí, jak je užitečné vymýšlet
lživé pomluvy nebo použít,
co vymyslí „čestní“ pánové
Mynář, Ovčáček a Nejedlý.
A psát na plakáty: „Tato země
je naše“. Asi myslí Babišovo
– Zemanova. A budou si pak
společně kout pikle, ignorovat
parlament, Ústavu, oblbovat
věrné voliče...
Hodně lidí dobře ví, proč
jej nevolí. Přes 60 % oprávněných voličů si kandidáta
vybralo, skoro 40 % nevolilo. Z těch 61,2 %, kteří k volbám přišli, si asi 38 % vybralo Zemana. Z celkového
počtu oprávněných voličů je
to 23,6 %... Pokud bude zvo-

chází sklon k podrážděnosti,
zhoršuje se paměť, opakují se dokola stejné věci. Už
nyní někdy posluchači čekají,
zda řekne po tři sta padesáté
anekdotu, jak jsou s Klausem
v pekle nebo jak se po jakémkoliv podpisu opět rozzáří se
slovy „tu propisku vracím“...
Profesor Drahoš má za sebou mnoho různých debat,
jednání ve vědeckých ústavech u nás i v zahraničí, s lidmi nesmírně inteligentními,
schopnými reagovat přesně,
pohotově a slušně. Bez zlých
úmyslů – ve vzájemné úctě.
To je ovšem něco, co Miloš Zeman nikdy nepoznal.
Má schopnost neoprávněně
v umělé nadřazenosti sprostě napadat slušné lidi a zneužívat základního respektu
k funkci prezidenta.
Slováky už ani nenapadlo
zvolit si za svého prezidenta papaláše tak pominutého
z politického populismu,
že málem sliboval počasí
na dovolenou. Můžeme jim
prezidenta Kisku závidět.
Tak volme svobodně a odpovědně. Ale nezapomeňme, že
Zeman je přesvědčen, že jen
idiot nemění názor...
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Nenádraží
Nádraží, jaké svět neviděl.
V Sedlčanech ho možná
ještě dlouho nikdo neuvidí.
Vše teď záleží na Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže. Zdržení je již nyní zhruba dvouměsíční, další měsíc
ještě přibyde. Poté se buď
stavět začne anebo se vše
opět protáhne. Pokud by
úřad rozhodl v neprospěch
města, hrozilo by, že se
žádné nádraží ani stavět ne-

začne. Každopádně pokud
se začne se stavbou třeba
v březnu, bude mít stavitel
i tak co dělat. Podle projektanta je na zhotovení díla
potřeba devět měsíců, což
znamená, že pokud práce
začnou v březnu, nezastaví
se dělníci až do zimy. A co
když do všeho vstoupí nepřízeň počasí… Ano, možná
kreslím příliš černý scénář,
ale jde o desítky milionů ko-

run a jednu z nejvýznamnějších staveb ve městě.
Nové autobusové nádraží jakoby od počátku bylo
ve stínu. Město zpočátku
odtajňovalo informace jen
pozvolna, najednou se
ve veřejném prostoru objevily obrázky z vizualizace
a víc nic. Až média si postupně našla cestu k dalším
informacím, k dokumentaci
a k detailům. Nejedná se pře-

ce o soukromý projekt, ale
vše je placeno z veřejných
peněz. Navíc žijeme v regionu, kde je o dotačních penězích a velkých stavbách
slyšet dnes a denně. Čapí
hnízdo je na dohled. Prostě
opatrnost je na místě.
Pokud se ukáže, že
město chybovalo, můžeme být rádi, že máme takovou instituci jako je ÚOHS.
A to i přesto, že často ve-
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řejnost na přílišnou byrokracii nadává. Pokud má
pravdu město a ukáže se,
že postupovalo v souladu
se zákonem a s plnou péčí
řádného hospodáře, bude
to pro nás pro všechny
dobrá zpráva. Alespoň se
nebude moci opakovat
blamáž, jakou jsme zažili
a zažíváme v souvislosti
s městskou nemocnicí.
Tomáš Vašíček

