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Na Sedlčansku
zvítězil ve volbách
Jiří Drahoš
SEDLČANSKO Sobotní sčítání volebních hlasů bylo
napínavé až do poslední
chvíle. Rozdíl 152 184 hlasů
nakonec hovořil ve prospěch Miloše Zemana, který tak obhájil prezidenstský post na dalších pět let.
Podle konečných výsledků dostal 51,36 procenta
hlasů, zatímco Jiří Drahoš
48,63 procenta. Pomyslné
nůžky mezi výsledky obou

kandidátů se sevřely více
než před pěti lety, kdy
Zeman zvítězil nad Karlem Schwarzenbergem
v poměru 55:45 procenta
rozdílem 476 234 hlasů.
K urnám přišlo ve druhém
kole letošních prezidentských voleb 66,6 procenta
lidí, před pěti lety to bylo
59,11 procent.
Obhájci prezidentského mandátu se podařilo

Dodatek k nájemní
smlouvě na nemocnici:
dvacetiletá opce,
dvoumilionové
nájemné, předkupní
právo na budovu města
SEDLČANY V prvních led-

nových dnech informovala společnost Vamed, že
zástupci její dceřiné ﬁrmy
Mediterra – Sedlčany s.
r. o. uzavřeli se zástupci
města dodatek k nájemní
smlouvě na provozování
nemocnice. Ta zmíněný
doplněk prezentuje jako
výhodný pro město a její
zástupci prý vyšli městu
vstříc. Dodatek, který byl
podepsán před Vánoci, se
nám podařilo získat v plném znění, včetně doplňujících materiálů, které měli
zastupitelé k dispozici při
jeho projednávání.
Podle právničky města
Moniky Sedlákové bylo cílem dodatku aktualizovat
nájemní smlouvu a reﬂektovat změny v právním
řádu, zejména v oblasti

civilního práva a předpisů
v oblasti zdravotního pojištění. V důvodové zprávě,
kterou pro města vypracovala, také uvádí, že několikaměsíční jednání byla
od počátku vedena právě
v duchu přípravy dodatku,
nikoliv směrem k ukončení
nájemního vztahu. Podle
právničky nebyl předmět
nájmu zúžen ani rozšířen,
vyřešeny naopak byly
spory ohledně vlastnictví
některých movitých věcí.
Přes areál nemocnice byly
také zřízeny takzvané služebnosti chůze a jízdy.
Došlo nicméně i na řešení rozsahu poskytované lékařské péče, a to
v souvislosti se zrušením
lůžkové interny. „Při diskuzi byly řešeny zejména
Pokračování na straně 4

uspět ve většině krajů.
Přesvědčil voliče na Moravě i v jižních a západních
Čechách. Drahošovi se
podařilo stejně jako v prvním kole zvítězit v Praze,
s nízkým náskokem zvítězil i ve středních Čechách,
Libereckém a Královéhradeckém kraji.
Favoritem je bývalý předseda Akademie věd také
Pokračování na straně 3

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

K přepadení nedošlo.
Nezletilý chlapec byl
však terčem hrubých
verbálních útoků
SEDLČANY V pátek 27. ledna

v brzkých odpoledních hodinách mělo podle rychle
se šířící zprávy na sociální
síti Facebook dojít v blízkosti zimního stadionu k přepadení nezletilého chlapce
třemi mladistvými útočníky.
Matka dotčeného chlapce ve zprávě, kterou sama
iniciovala, uvádí, že jejího
syna cestou na trénink přepadli dva mladí muži v barevných parukách a jedna
světlovlasá slečna.

Útočníci měli chlapci
sprostě nadávat, vyhrožovat mu smrtí a požadovat
po něm odevzdání jeho hokejové výstroje. Chlapci se
dle jejího vyjádření podařilo
utéct. Útočníci ho však pronásledovali, dokud vyděšený chlapec nedoběhl mezi
lidi. K události však Policii
ČR nepřivolala.
Vedoucí oddělení Policie
ČR v Sedlčanech, komisař
Miroslav Pospíšil, k události
Pokračování na straně 4

Osobní auto sjelo do přehrady

Pomocí speciálních vzduchových vaků hasiči přiblížili vůz k hladině. Foto: Milan Pacík

ORLICKÁ PŘEHRADA V pátek 26. ledna dopoledne
zaměstnal profesionální
hasiče z Příbrami a dobrovolné hasiče ze Solenic
samovolný sjezd osobního
vozu do Vltavy, v němž

n a š t ě s t í n i k d o n e by l .
Na místo byli přivoláni
i policejní potápěči spolu
s potápěčskou skupinou
HZS z pražských Modřan.
Společnými silami vozidlo, které zůstalo ve vodě

asi deset metrů od břehu,
přiblížili pomocí speciálních vzduchových vaků
k hladině, kde mu pomohli na suchou zem příbramští hasiči jeřábem.
Jana Motrincová
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S dodržováním
zákonných norem jsou
mnozí lidé na štíru
SEDLČANY Smutným fak-

tem je, že počet přestupků
se zvyšuje, a to poměrně
výrazně. Místostarosta
Hölzel uvádí, že před deseti lety řešila přestupková
komise 116 případů, avšak
v loňském roce jich bylo
už 213, čili nárůst činil téměř 84 %.
Přestupky, jichž se dopustí občané na území obce
s rozšířenou působností
Sedlčany, se zabývá tříčlenná přestupková komise, kterou tvoří dvě pracovnice
městského úřadu a předseda komise, advokát Antonín
Tichý z Příbrami.
J e d n a l o s e ve s m ě s
o přestupky proti občanskému soužití, jichž bylo
161. Šlo hlavně o hrubé jednání, vyhrožování nebo nactiutrhání. Ve 33 případech
se občané dopustili majetkových deliktů a ve třinácti případech hrubě porušili

veřejný pořádek, například
nedodržováním nočního
klidu či znečišťováním veřejného prostranství. Další,
jednotlivé případy, se týkaly porušení jiných zákonných ustanovení.
Podle údajů místostarosty se zákon vícekrát
porušoval kromě Sedlčan
v Krásné Hoře, Dublovicích, Kosově Hoře, Petrovicích, na Vysokém Chlumci
a v Jesenici.
Přestupková komise
uložila 49 peněžitých pokut v celkové výši 93 800
korun, avšak uhrazeno
bylo doposud pouhých
29 800 korun. „Vymáhání
prostřednictvím exekuce je
problém především u těch
provinilců, kteří nepracují,
a tudíž ani nemají žádný
majetek, který by mohl
exekutor zabavit,“ uvedl
místostarosta.
Jindra Votrubová

Rada města kvitovala
pozitivní výsledky
hospodaření za loňský rok
SEDLČANY Rada města se

na svém posledním zasedání ve středu 24. ledna
seznámila s výsledky hospodaření za rok 2017. Ty
budou zveřejněny na úřední desce městského úřadu.
„Z hlediska plnění rozpočtu je výsledek hospodaření města pozitivní,“
informuje místostarosta Miroslav Hölzel. Připomíná,
že je poněkud zkreslen tím,
že nedošlo k provedení některých investičních akcí,
a to především výstavbě
inženýrských sítí v lokalitě
U Háječku. Z celkové částky 5,5 milionu korun bylo
vyčerpáno pouze 160 tisíc
za poplatky ﬁrmě ČEZ.
„V příjmové části jsme
dosáhli částky 189,05 miliónu korun, výdajová část
činila 162,95 miliónu korun. Mimořádný přebytek
ve výši 26,1 miliónu korun
je způsoben jednak neuskutečněním výstavby inženýrských sítí U Háječku,

ale také zejména výrazným
zvýšením daňových příjmů.
Přebytek loňského rozpočtu bude převeden do výdajové části rozpočtu na tento
rok,“ uvádí místostarosta.
Návrh rozpočtu, za jehož sestavení zodpovídá
rada města, bude předložen ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva v pondělí 26. února
v KDJS.
„Rozpočet na příští rok
je nyní ve fázi tvorby. Rada
města ho bude projednávat 7. února na své schůzi.
Návrh rozpočtu musí být
zveřejněn patnáct dní před
datem jeho schvalování zastupitelstvem. Zastupitelé ho
dostávají v plném rozsahu
v dostatečném předstihu,
aby mohli vznést připomínky, zároveň je také projednáván ve ﬁnančním výboru,“ vysvětluje postup před
schvalováním městského
rozpočtu místostarosta Miroslav Hölzel.
-jv-
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Počet úředníků sedlčanské
radnice se letos zvýší
SEDLČANY „Situace nás nutí,
abychom počet pracovníků
zvýšili. Požadavky státu vedou k tomu, že za posledních
patnáct let došlo ke zvýšení
počtu úředníků o sto procent.
Jestliže v roce 2002 to bylo
80 tisíc, loni jich státní úřady
zaměstnávaly 150 tisíc,“ říká
místostarosta Miroslav Hölzel. Dodává, že na sedlčanské radnici se jejich počet
stále pohyboval kolem sedmdesáti, ale některé nové
zákonné úpravy nutí vedení městského úřadu, aby
zaměstnalo několik dalších
pracovních sil.
Agendy přibylo tolik, že
na oddělení technického
zabezpečení radní přijmou
na půl úvazku ještě jednoho odborníka na informační
technologie. V nově zrekonstruovaném regionálním

informačním středisku sice
bude pracovat pět úřednic
místo loňských sedmi, ale
dvě z nich byly přeřazeny
do odboru vnitřních věcí,
kde nyní působí osm pracovnic. O jedno pracovní místo,
a sice z pěti na šest, se zvýšil
počet úředníků na odboru
výstavby a územního plánování, aby bylo možné zajistit
v potřebné kvalitě agendu,
jejíž nárůst způsobila novela
stavebního zákona, která vešla v účinnost od 1. ledna letošního roku. Jeden úředník
přibude také na odboru dopravy a silničního hospodářství, kde dosud působí deset
pracovníků. Důvodem je
nutnost zpracování rozsáhlé
agendy týkající se vyřizování
dopravních přestupků.
V ostatních odborech,
a to ekonomickém, životního

prostředí, sociálních věcí,
školství a památkové péče,
živnostenském, krizového
řízení, majetkovém a investic, zůstává podle informace
místostarosty počet systemizovaných míst pro letošní
rok nezměněn. Celkově tedy
letos zaplní kanceláře městského úřadu 77 pracovníků,
což je o 3 více než loni.
V organizacích bez právní subjektivity podřízených
městskému úřadu pracuje celkem 17 lidí. Jedná se
o městskou policii se šesti
strážníky, pečovatelskou službu s pěti pracovnicemi a správu budov a zařízení města se
šesti pracovními místy.
Včetně starosty a místostarosty je tedy v letošním
roce na výplatní listině městského úřadu 96 pracovníků.
Jindra Votrubová

Do konce ledna platba za odpad,
do konce března poplatek za psy
PETROVICE Začátek roku
je spjat i s povinností za-

Petrovická místostarostka Vlasta Roubíková

platit každoroční poplatky
za odpad a za psy. Jak je
po stránce likvidace odpadů o občany Petrovic a okolí
postaráno, jsme se zeptali místostarostky Vlasty
Roubíkové.
Kolik je současná cena
za vyvezení popelnice
na Petrovicku?
Od roku 2012 je roční poplatek 550 Kč za trvale hlášenou osobu a 550 Kč za trvale
neobydlenou nemovitost.

Náklady na vývoz popelnic
jsou vyšší než vybrané poplatky a obec vývoz TKO
dotuje. Vyváží se celoročně,
každé úterý.
Je v obcích dostatečný
počet kontejnerů na tříděný odpad?
Skoro v každé osadě jsou
sběrná místa na tříděný odpad, liší se v možnostech
třídit a vybavením sběrných
míst. Pokud je to možné,
žádáme o dotaci na pořízení kontejnerů. Pokud se
stane, že kontejnery jsou
přeplněné, a do vývozu,
který zajišťují Sedlčanské
technické služby, je daleko,
naši zaměstnanci kontejner
uberou, uklidí kolem a odpad odvezou.
Jak je otevřen a využíván sběrný dvůr v Petrovicích?
Mimo svátků od pondělí do soboty od půl deváté
do jedenácti hodin. Je tam

možné odvézt a předat vytříděné odpady obsluze
sběrného dvora – papír,
sklo, tetrapaky, plasty, velkoobjemový odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad,
železo, baterie, textil. Jsme
rádi, že se nám podařilo postavit moderní a naprosto
zabezpečený sběrný dvůr.
Máte nějaké neplatiče?
Jaký jim hrozí případně
postih?
K 1. lednu máme v evidenci patnáct majitelů rekreačních objektů a třicet
trvale žijících osob – někteří z nich dluží pouze polovinu poplatku. Neplatiče
obesíláme s upozorněním
na dluh a s termínem úhrady, nabízíme sjednání splátkového kalendáře. Pokud
není možné se domluvit
a dlužník neuhradí poplatek, předáváme věc právnímu zástupci obce.
Jana Motrincová

Školka bude mít novou čističku vzduchu
PETROVICE Z peněz, které

byly vybrány při koncertu vážné hudby v místním
kostele svatého Petra a Pav-

la, bude pořízena čistička
vzduchu pro petrovickou
Mateřskou školu Čtyřlístek.
Ředitelce školky Daně Ko-

línové předali darovací šek
na 3 100 Kč Ervín Haintz
z MAS a starosta Petr Štěpánek.
Jana Motrincová
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Nový podtlakový ventilátor
Na Sedlčansku
zvítězil ve volbách umožní hasičům efektivně
odčerpávat dým z uzavřených
Jiří Drahoš
Dokončení ze strany 1

pro voliče na Sedlčansku.
K urnám přišlo v obcích
na Sedlčansku v průběhu
pátku a soboty 70,31 procent
voličů. Miloši Zemanovi věří
45,61 procent z nich, Jiřímu
Drahošovi 54,38 procent.
Miloš Zeman přitom zvítězil
pouze ve třech obcích – v Jesenici (50,83 % hlasů), Milešově (56,10 % hlasů) a Nedrahovicích (50,58 % hlasů). Přes
55 procent hlasů získal Jiří
Drahoš v Kňovicích (61,66 %
hlasů), Křepenicích (61,26 %
hlasů), Osečanech (58,04 %
hlasů), Petrovicích (57,23 %
hlasů), Svatém Janu (61,05 %
hlasů), Vysokém Chlumci
(58,71 % hlasů) a v Sedlčanech (56,75 % hlasů). V ostatních obcích byly rozdíly
mezi počty hlasů pro jednotlivé kandidáty skutečně těsné. V Solenicích získali kandidáti shodný počet hlasů
– pětadevadesát, sportovní
terminologií řečeno skončil
prezidentský duel v obci
u přehrady remízou.
Z obcí na Sedlčansku se
nejvyšší volební účastí mo-

hou pyšnit v Radíči (79,46
%), v Příčovech (76,60 %)
a v Kňovicích (75,10 %). Naopak nejnižší volební účast
měly Milešov (61,42 %),
Štětkovice (64,29 %) a Prosenická Lhota (65,42 %).
Sedlčany si po druhém
kole prezidentských voleb
mohou připsat jedno nej.
Hned podle několika zpravodajských serverů byly první
okrskové výsledky známy
už čtrnáct minut po 14. hodině, a to právě v Sedlčanech.
V hlavním městě regionu zvítězil Jiří Drahoš nad Milošem
Zemanem o 553 hlasů. Deset
sedlčanských okrsků nepotvrdilo celorepublikové výsledky. Současný prezident
získal převahu v okrscích
Kulturní dům 2 (50,44 % hlasů), Třebnice (52,85 %) a Domov seniorů, kde ho volilo
70,37 % obyvatel. Největší volební účast si připsal sedlčanský volební okrsek Odborné
učiliště (77,29 %), nejméně
lidí volilo v okrsku Domov
seniorů (43,90 %) a Městský
úřad (61,25 %).
Jana Špačková

Kriminalisté pátrají
po Petru Fouskovi
z Červeného Hrádku
SEDLČANY Příbramští krimi-

nalisté pátrají od 11. července loňského roku po Petru

Fouskovi, který se narodil
10. dubna 1971 a trvale bydlí
Na Červeném Hrádku 758.
Okresní soud v Benešově na něj vydal příkaz k zatčení, neboť byl pravomocně odsouzen za spáchání
přečinu krádeže k trestu
obecně prospěšných pra-

cí. Do současné doby však
uložený trest nevykonal.
V místě svého bydliště se
nezdržuje a místo jeho
současného pobytu není
známo. Je nepochybné, že
se skrývá, aby se vyhnul
trestnímu stíhání. Je bez
stálého přístřeší, využívá
příležitostné práce a ubytování. Petr Fousek je vysoký 170 až 175 cm, má hnědé
oči, krátké prošedivělé vlasy s kouty a šedé vousy.
Veškeré poznatky můžete sdělit na kterékoliv oddělení Policie ČR, na bezplatnou linku 158 nebo
na telefon 974 879 268 (313).
Monika Schindlová
tisková mluvčí PČR
Příbram

prostor

Ředitel HZS Středočeského kraje – ÚO Příbram představuje Jiřímu
Burianovi (vpravo) výhody nového ventilátoru. Uprostřed starostka obce, Jana Pšeničková.

SEDLČANY Město Sedlčany

z velké části přispělo sedlčanským profesionálním
hasičům na pořízení nového podtlakového ventilátoru. V pondělí 29. ledna
členové HZS Sedlčany,

u příležitosti slavnostního
předání, zinscenovali přímo na stanici zásah do dýmem zamořených prostor.
Předvedli tak starostovi
města Jiřímu Burianovi
a zastupitelům přilehlých

obcí použití př ístroje
v praxi.
Ředitel územního odboru HZS Příbram plukovník Tomáš Horvát se
vyjádřil, že jde o jediné
zařízení tohoto druhu
na okrese. Jedinečnost
přístroje spočívá ve způsobu odsávání dýmu
z uzavřených prostor.
Použití nového podtlakového ventilátoru při zásahu v uzavřeném prostoru
podle Tomáše Horváta
sníží díky efektivnímu odsávání dýmu nebezpečí
ztráty orientace a intoxikace zplodinami. Sníží též
teplotu v zamořeném prostoru na přijatelnou pro
vstup hasiče.
„Ventilátory, které jsme
doposud měli k dispozici,
pouze nasávaly čerstvý
vzduch a při jejich použití
jsme museli v zamořeném
prostoru udělat ještě jeden
otvor, aby měl dým kam
odcházet. S tímto novým
ventilátorem můžeme dým
odsávat rovnou, například
pouze okénkem ze sklepních prostor,“ vysvětluje
člen hasičského sboru přínos nového přístroje při
zinscenované akci.
Město Sedlčany přispělo HZS Sedlčany na pořízení podtlakového ventilátoru částkou 80 tisíc
korun, čímž pokrylo 70 %
nákladů z celkové částky.
Lucie Kakosová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Krátce před po-

lednem 23. ledna zastavila
policejní hlídka u křižovatky na Doubravici 27letého
motoristu. Provedený test
na drogy byl u něj pozitivní (pervitin). Muži byl
zadržen řidičský průkaz
a další jízda zakázána.
SEDLČANY V poledne 24.

ledna narazil 59letý řidič
s osobním vozidlem v Nádražní ulici do projíždějícího autobusu. Při couvání
z parkoviště přehlédl autobus, který jel směrem na Kosovu Horu. Ke zranění osob
nedošlo. Vzniklá škoda byla
stanovena na 45 tisíc korun.
Informace v této rubrice

pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Dodatek k nájemní smlouvě
na nemocnici: dvacetiletá opce,
dvoumilionové nájemné, předkupní
právo na budovu města
Dokončení ze strany 1

důvody nespokojenosti
občanů města s kroky nájemce v prosinci loňského
roku (2016), požadováno
vysvětlení a zabezpečení,
aby se situace neopakovala v případě jiných druhů
poskytovaných
služeb.
Na tomto místě je třeba
zdůraznit, že město Sedlčany vystupuje z pozice
pronajímatele nemovitých
věcí, kdy při deﬁnici účelu
nájmu v nájemní smlouvě
se v zásadě deﬁnuje, jaké
činnosti je nájemce v předmětu nájmu oprávněn
vykonávat a v těchto činnostech se jej pronajímatel
zavazuje nerušit. Nájemce
deklaroval, že s ohledem
na smlouvy s pojišťovnami
a jeho platným oprávněním k poskytování zdravotních služeb, které vydává
Krajský úřad Středočeského kraje, nemůže poskytovat jiné služby, než které
vyplývají z těchto smluv
a předmětného oprávnění.
Nájemce uvedl, že požadování plnění, ke kterému
nemá nájemce oprávnění,
je požadováním nemožného plnění, přičemž se
nejedná o nemožnost plnění počáteční, ale objektivní nemožnost plnění následnou. Částečné plnění
smlouvy, dotčené změnou
oprávnění je pro nemožnost neplatné a nelze se jej
domáhat. V reﬂexi na zmíněné skutečnosti byl hledán
kompromisní návrh, který
by nepožadoval plnění nemožné a vyhovoval by požadavkům města na zachování minimálního rozsahu
zdravotních služeb. Městu
se dostalo opakovaného
ujištění, že i přes současný
stav v oblasti zdravotnictví
nájemce chce a bude provozovat nemocnici v Sedlčanech,“ popsala stěžejní
jednání právnička Monika
Sedláková v materiálu pro
zastupitele.
K žádné změně však
nedošlo v bodu o trvání

smlouvy. Nájem i podle nového dodatku bude trvat až
do konce roku 2026 s možností dalšího prodloužení
na dvacet let. Ani možné výpovědní důvody a mechanismus, jak smlouvu případně
ukončit předčasně, se příliš nezměnily. Město opět
nemá možnost, v případě,
že nájemce omezí péči,
či zruší nějaké oddělení,
smlouvu urychleně ukončit.
Šance na efektivní zajištění
zdravotnické péče si zástupci města ani nyní nezajistili.
Jako nové ustanovení
smlouvy prezentuje společnost Mediterra platbu
nájemného. „Nově bude
společnost MEDITERRA –
Sedlčany s.r.o. platit městu
za pronájem nemocnice částku bezmála 2 miliony korun
ročně, což představuje nárůst jeho výše o 33 procent.
Zakomponována je rovněž
inﬂační doložka k nájemnému, úprava výše pojištění
předmětu nájmu či smluvní
pokuty ze strany nájemce
například v případě neinformování o podstatných
skutečnostech v souvislosti
s nájemní smlouvou,“ píše
v tiskové zprávě holdingu
Vamed Lenka Mrkvová.
Ano, pravdou je, že
smlouva nyní bude obsahovat ujednání o nájemném v roční výši 1,99 milionu korun, které bude
splatné vždy k poslednímu dni roku zpětně. Navíc bude nájemce hradit
všechny energie, jak je
obvyklé. V kontextu nové
výše nájemného je ale
třeba číst smlouvu skutečně celou. „V případě provedení investic nájemcem
do předmětu nájmu, které
byly co do rozsahu i výše
schváleny pronajímatelem,
je nájemce oprávněn nájemné započíst proti takto
provedené investici. Pronajímatel se rovněž zavazuje
poskytnout nájemci v takovém případě nezbytnou
součinnost k získání veškerých povolení ze strany sta-

vebních a jiných správních
úřadů potřebných k realizaci schválených stavebních
změn,“ píše se v dodatku
a autora článku napadá
řada otázek: Budou opět
provedené a odsouhlasené investice přesně odpovídat požadovanému
nájmu? A kdo bude náklady kontrolovat? Nebude
možné tímto způsobem
obcházet zákon o zadávání
veřejných zakázek?
A krom jiných, spíše
domnělých novinek, obsahuje dodatek také jednu
skutečnou novinku, která
je zajímavá zejména optikou posouzení města jako
dobrého hospodáře. „Město nemá zájem na využití
předmětu nájmu k jinému
účelu než provozování
zdravotnického zařízení
a nemá zájem na prodeji
předmětu nájmu. Po celou
dobu trvání nájmu zachovává pronajímatel nájemci
přednostní právo na koupi
všech nemovitostí, jež jsou
předmětem nájmu, a to
za cenu předmětu nájmu
v místě a v čase prodeje
a koupě obvyklou.“
Jaké jsou tedy závěry
plynoucí z dodatku? Došlo k navýšení nájemného,
které však velmi pravděpodobně bude netransparentně započítáváno. Smluvní
vzt ah pravděpodobně
skončí za více než 20 let, ne
však dříve než v roce 2026.
Obě strany sice deklarují
vůli zdravotnické zařízení
provozovat a poskytovat
služby v co možná nejširším měřítku, záruky ovšem
žádné poskytnuty nejsou.
Město si navíc udělalo zadní vrátka k prodeji lukrativních budov. V ostatních
bodech smlouvy došlo spíše k upřesnění nebo dání
do souladu s legislativou.
Nechť každý posoudí, zda
toto je výsledek, jaký jsme
si přáli, když jsme proti
omezení zdravotní péče
v našem městě protestovali.
Tomáš Vašíček

www.sedlcansky-kraj.cz

K přepadení nedošlo.
Nezletilý chlapec byl
však terčem hrubých
verbálních útoků
Dokončení ze strany 1

sdělil: „Žádný případ nám nebyl ohlášen. Sami jsme na základě lavinově šířené zprávy
na sociální síti kontaktovali
matku dotčeného chlapce
a začali událost okamžitě
šetřit.“ Podle Miroslava Pospíšila policisty zjištěné indicie vedly již následující den
k dopadení pachatelů.
Útočníky byli skutečně
dva mladiství muži s nepřirozenou barvou vlasů – zelenou a tmavě červenou
a jedna dívka. Šetření však
fyzické napadení nezletilého chlapce nepotvrdilo.
„Nezletilý chlapec čelil ze
strany pachatelů verbálnímu
napadení. Případ nyní postu-

pujeme přestupkové komisi
Městského úřadu Sedlčany,“
informuje Miroslav Pospíšil
a dodává: „Mrzí mne, že matka neoznámila policii událost
hned. Zveřejněním takovéto
věci na sociálních sítích může
dojít ke zmaření vyšetřování
a též ke zbytečnému šíření
paniky. Do budoucna doporučuji, v případě podobné
události, věc oznámit na policii neprodleně a neřešit ji přes
sociální sítě.“ Podle Miroslava Pospíšila je park u zimního stadionu stále bezpečným místem.
O vyjádření jsme požádali také matku chlapce, která
ale nereagovala.
Lucie Kakosová

Počet obyvatel města
stále klesá
SEDLČANY Demograﬁcký vývoj ve městě považuje místostarosta Miroslav Hölzel
za nepříznivý. Údaje z matriky napovídají, že od 90. let
se počet obyvatel každým rokem snižuje v průměru o 35
až 40 osob. Zatímco v roce
1999 žilo ve městě 7 907 osob,
dnes je to o 689 lidí méně.
Přitom ve Středočeském
kraji počet obyvatel naopak
vzrůstá, zejména v okresech
kolem Prahy. Třeba Dobříš,
kde v minulosti žilo méně
lidí než v Sedlčanech, zaznamenává opačný trend, počet
obyvatel se tam zvyšuje.
S více než 9 tisíci obyvateli se
stala druhým největším městem okresu. Hlavními faktory
takového vývoje je zvláště lepší dostupnost práce
a příznivější infrastruktura,
především dopravní spojení
na sever i na jih.
„Situace se může někdy
výrazně změnit, pokud bude
postavena dálnice D3. Pak
by mohl nastat stejný boom
jako na Benešovsku nebo
na Dobříši,“ poznamenává
místostarosta. Se zahájením
stavby chybějící části dálnice D3, která spojí Prahu s již
dokončeným úsekem u Mezna na Táborsku a povede

kolem Vrchotových Janovic
a Vojkova, se však počítá
až za šest let. Řada lidí ze
Sedlčanska za prací dojíždí
do Prahy, ale se začleněním
autobusové linky Praha –
Sedlčany do systému Pražské integrované dopravy se
paradoxně právě pro každodenně dojíždějící situace
zhoršila. Ačkoliv je frekvence spojů častější, samotná jízda se prodloužila o 15 minut,
v době špičky ještě o víc.
Podle současných údajů sedlčanské matriky se
do města přistěhuje zhruba o dvacet až třicet lidí
méně než těch, kteří se
odstěhují. „Mladí vzdělaní
lidé tady zdaleka nemají
tolik příležitostí, jako jim
nabízejí jiná velká města
a Praha,“ říká Hölzel.
Také počet zemřelých
občanů převyšuje počet
narozených. „Za období posledních tří až čtyř let přibude
ročně 64 až 68 nově narozených dětí, zatímco více než
sto lidí za toto období zemře.
Uvedený údaj je však výrazně ovlivněn hlavně tím, že
v Sedlčanech máme největší
dům seniorů ve středních Čechách,“ poznamenává místostarosta.
-jv-


Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma. Tel.:
730 529 545.
31/18

Koupím les nebo pole kdekoliv. Tel.:
730 529 545.
32/18

Koupím malotraktor VARI–TERRA
i v horším stavu. Tel.: 722 422 223. 33/18

Koupím menší byt v Sedlčanech
v jakémkoliv stavu do 600 000 Kč. Tel.:
605 440 163.
34/18

Prodám selata, odběr kolem 15. února. Tel.: 732 149 464.
35/18

Prodám zemědělskou usedlost ležící
v k. ú. Vysoká u Kosovy Hory ve vzdálenosti 7 km od Sedlčan. Tel.: 605 838 841. 36/18

Prodám 5 ks kolejnic 4,8 m, traktorový vlek 3,5 t bez registrace – pěkný, na favorita nové destičky a kotouče, p. zrcátko,

p. z. a l. p. světlo, střední díl výfuku a jiné.
Tel.: 604 175 062.
37/18

Prodám válendu v dobrém stavu
včetně matrací, zelený potah, cena dohodou. Tel.: 604 280 604.
38/18

STRNAD elektro, s. r. o.
velkoobchod – maloobchod
s elektroinstalačním materiálem a svítidly

přijme PRODAVAČKU
do provozovny Sedlčany

E-mail: strnad.elektro@sedlcany.cz

Tel.: 774 491 964

Provedu zednické
a obkladačské
práce

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ

Tel.: 736 107 817

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

STS Olbramovice, a. s.
Veselka 16, 259 01 Olbramovice

přijme do pracovního poměru pracovníky
následujících profesí:

konstruktér – projektant
obsluha vysekávacího lisu
obsluha ohraňovacího lisu
svářeč CO2 – MIG/MAG (TIG)
Životopisy zasílejte na: macha@stsolbramovice.cz

skladník
Životopisy zasílejte na: prochazka@stsolbramovice.cz

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup

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

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

ZAHÁJENÍ 3MĚSÍČNÍHO REDUKČNÍHO KURZU

 baterie auto i moto značky YUASA, FAAM, SZNAIDER
 motorové oleje pro benzínové i naftové motory - syntetické i minerální
 motorové oleje pro dvoudobé motory a motorové pily, křovinořezy, sekačky
 převodové a hydraulické oleje v obalech i stáčené do vlastních nádob
 plastická maziva na ložiska, čepy, pouzdra, řetězy
 brzdové kapaliny
kapaliny, směs do ostřikovačů, destilovanou vodu
 hadice hydraulické, vzduchové, palivové, horkovodní, olejové
 hadice na propan-butan, acetylen, kyslík, zahradní
 spirálové hadice na huštění pneumatik včetně měřáku
 hadice na mycí agregáty typu WAP, KÄRCHER a podobně
 rozvaděče na štípačky
štípačky, manometry, kulové ventily, mazací lisy
 rychlospojky
rychlospojky, šroubení, spony, těsnění Al, Cu
 koncovky hydraulických a vzduchových hadic

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz

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

Město Sedlec-Prčice v souladu s § 99 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vyhlašuje v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní řízení na obsazení funkce
ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Sedlec-Prčice
Nástup do funkce: 1. 7. 2018
Požadavky:
• předpoklady pro výkon funkce stanovené § 5 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, znalost
školských předpisů a problematiky řízení daného typu školského
zařízení, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav

ELEKTR
O
Mašek
Tel.: 318 581 364 Mobil: 736 773 457
E-mail: elektro.masek@tiscali.cz
PRODEJ:
 elektroinstalačního materiálu
 svítidel a lustrů
 el. přístrojů a spotřebičů

PRODEJNA
KOSOVA HORA 27, U KOSTELA

Po - Pá: 7 - 16 hod.
So: 8 - 11 hod.

Náležitosti ke konkursnímu řízení:
• přihláška
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
• přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný profesní životopis
• koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 3 strany formátu A4
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (zákon č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotnických službách, který vymezuje tzv.
pracovnělékařské služby a postup pro posuzování zdravotní způsobilosti
osoby ucházející se o zaměstnání stanovuje v § 59)
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
Termín podání přihlášek: 28. 2. 2018 do 15 hodin
Další informace: Miroslava Jeřábková, tel.: 317 834 216
Přihlášky s požadovanými podklady zasílejte na adresu:
Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
v zalepené obálce s označením „Konkursní řízení ZUŠ“
Bližší informace – www.sedlec-prcice.cz
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Přijďte podpořit své zájmy, vyzývá spoluobčany
zastupitelka Blanka Vilasová
SEDLČANY V pondělí 26.

února se bude od 17 hodin v KDJS konat veřejné
zasedání zastupitelstva,
na němž radní předloží
ke schválení návrh rozpočtu na tento rok. Zastupitelka
Blanka Vilasová, která v zastupitelstvu města působí
téměř dva roky, ve svých
diskusních příspěvcích
během veřejných schůzí
zastupitelstva v roce 2017
připomínala: „Občané
a zastupitelé by měli mít
možnost více zasahovat
do navrhovaného rozpočtu
a svými připomínkami pomoci směrovat ﬁnance především do těch investičních
akcí, které sami považují
za důležité pro to, aby život
v Sedlčanech byl přátelštější,
aby se tu cítili všichni obyvatelé dobře a aby se přihlíželo
více k zájmům celku a peníze se neinvestovaly do drahých staveb, jako bylo třeba
hřiště s umělým povrchem,
které nemají širší využití.“
Sama se zasloužila
svým úsilím a podporou
masivní kampaně o to, že
Sedlčany získaly Rákosníčkovo dětské hřiště, které
vzhledem ke své poloze
v centru města využívají
nejen jednotlivci, ale i školy a školní družiny v okolí.
Aktuální statistické údaje, jimiž disponuje radnice,
napovídají, že počet obyva-

tel Sedlčan postupně klesá.
Faktem je, že o pracovní
příležitosti je tu nouze a že
řada mladých absolventů se
už zpět domů nevrací a buduje si svou existenci jinde.
Zastupitelka Vilasová se
však domnívá, že zlepšením
života ve městě, k němuž
by přispěla také pružnější

Blanka Vilasová

komunikace mezi radnicí
a občany, by se Sedlčany
staly pro mladé lidi a jejich
rodiny přitažlivější a že by
tady rádi bydleli i přesto, že
do práce by museli dojíždět.
Podle Vilasové lidem
v současnosti vadí stav
nebo dokonce absence přístupových chodníků k obchodní zóně v jižní části
města a spojující chodník
mezi markety Lidl a Kik, ač
o tom radní vědí už několik let. O opravě chodníku
podél komunikace č. 18
se diskutuje už dlouhou
dobu, ale ta se snad letos
již skutečně uskuteční.
Další věcí, nad kterou
by se mělo vedení města

vážně zamyslet, je řešení nepořádku kolem nádob s tříděným odpadem. Ovzduší
ve městě se sice zlepšilo,
protože řada soukromých
i bytových domů zrušila
kotle na tuhá paliva a přešla na jiný typ vytápění, ale
tím zmizela i možnost pálit
odpad, který se nyní často
hromadí u kontejnerových
hnízd, protože se do malých otvorů jednotlivých
odpadních nádob jednoduše nevejde. Zastupitelka je
toho názoru, že počet a typ
kontejnerů je nevyhovující,
ale zároveň podotýká, že někteří lidé odhodí u kontejnerů balík odpadu, aniž by se
obtěžovali s jeho tříděním.
V tom případě by měla rázně zakročit městská policie.
„Nevyhovující kontejnery by
měly být nahrazeny, nebo
doplněny vhodnějším typem
nádob,“ navrhuje Vilasová.
Obyvatele podle jejích
slov trápí i nedůstojné prostředí na městském hřbitově. Loni se sice vybudovaly některé chodníky a před
hřbitovem je konečně
možné slušně zaparkovat,
ale nová část hřbitova má
k pietnímu místu skutečně
daleko – holé počmárané
zdi, nedostatek zeleně,
chybějící chodník u hrobů
za kostelem, chátrající márnice, a hlavně nedostatečné
osvětlení volají po nápravě.

„Leckterý vesnický hřbitov
je na tom lépe než ten náš,“
poznamenává zastupitelka.
Blanka Vilasová hovoří
s obyvateli nejen osobně,
ale je s nimi ve styku i prostřednictvím veřejných
skupin na internetu, a ví,
že jednotlivá dětská hřiště
by potřebovala lepší údržbu a hlavně doplnění o další herní prvky, jako jsou
hrazdy, lanové pyramidy
či dětské lezecké stěny,
a to především na hřištích
poblíž základních škol, kde
by je mohly využívat kromě soukromníků i školní
družiny. Chybí také lavičky
a stolky včetně ochrany
proti slunci, které by zase
usnadnily pobyt dětskému doprovodu. Dospělí
by zase uvítali hřiště s cvičebními stroji, které má už
dlouhá léta domov seniorů, existuje však i v Kosově Hoře a dalších místech.
„Co však chybí především, to je komunikace. Občané sami pociťují, že pohotová informovanost o životě
ve městě a diskuse o tom, co
lidi trápí, je nedostatečná,
a tak si sami na Facebooku
založili dvě neformální veřejné skupiny, Sedlčanskou
klapačku a Sedlčany – moje
město. Lidé by měli mít
možnost projevit svůj názor
nebo připomínku, ale tak,
aby na ni radnice odpoví-

dajícím způsobem reagovala,“ říká Vilasová. „Už delší
dobu se hovoří o zavedení
oﬁciálního veřejného diskusního fóra na internetu, jež
by se mohlo stát místem pro
komunikaci radnice s veřejností a které už funguje
v mnohých českých obcích,
dokonce daleko menších,
než jsou Sedlčany. Místní
radnice však zřejmě není
tomuto nápadu zcela příznivě nakloněná,“ připomíná
zastupitelka. „V mnohých
městech je také zavedeno
on-line vysílání během veřejného zasedání zastupitelstva. Občané mohou chatovat se zastupiteli a reagovat
na to, co se při schůzi děje,“
uvádí Vilasová.
„Témat k diskusi je daleko více, ať už se jedná
o akce pro rodiče a děti při
příležitosti Dne dětí nebo
pálení čarodějnic, o větší
podporu spolkům organizujícím volnočasové aktivity,
výstavbu cyklostezek, nebo
využití zimního stadionu
pro bruslení veřejnosti.
Přijďte podpořit dobré nápady na zasedání zastupitelstva a opravdu se nebojte
vyjádřit svůj názor,“ vyzývá
všechny své spoluobčany,
kterým leží na srdci zlepšení života ve městě, k účasti
na veřejné schůzi místních
politiků zastupitelka Blanka Vilasová.
-jv-

Mladí hasiči vybojovali druhé místo v Brdské lize
JESENICE U SEDLČAN V klubovně

hasičské zbrojnice se v pátek 26.
ledna uskutečnila výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů Jesenice, na níž za dlouholeté
členství v SDH převzalo šestnáct
členů sboru pamětní medaile.
„V loňském roce jsme pořádali
akce, které již mají své místo ve společenském kalendáři obce. V areálu
obecního parku u hasičské zbrojnice
jsme postavili májku, upálili čarodějnici, rozsvítili vánoční strom. Uspořádali jsme čtvrtý ročník dětské hasičské soutěže v parkovém požárním
útoku s názvem Mezi stromy. Po čtvrté na naše pozvání přiletěly čertice
z Českých Budějovic, které si přizvaly
do své skvělé mikulášské show našeho hasičského Mikuláše a anděla. Vý-

jezdová jednotka JPO III zasahovala
u šesti událostí,“ uvedl starosta sboru Miroslav Hrstka. Hasiči také slav-

nostně otevřeli hasičskou zbrojnici
po její stavební úpravě a rozšíření,
v areálu fotbalového hřiště pořádají

letní taneční zábavy a tradiční hasičský bál, nabízí vlastní venkovní
posezení s krbem k pořádání narozeninových a podnikových oslav...
„Družstvo mladých hasičů zaznamenalo historický úspěch. V Brdské
lize vybojovalo druhé místo. Družstva
mužů v kategorii PS 8 a PS 12 zvítězila v hasičské soutěži Martinická osma.
První místo vybojovalo i družstvo
mladých hasičů. V okrskové hasičské
soutěži v kategorii muži do 35 let obsadila naše družstva první a třetí místo.
V noční hasičské soutěži Dobrošovka
cup družstvo mužů v kategorii PS 8
zvítězilo,“ s hrdostí konstatoval velitel sboru Milan Jiroušek.
František Vávra
Fotogalerii z akce najdete na webu
www.sedlcansky-kraj.cz
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Tlak na provozovatele restauračních zařízení je
v posledních letech obrovský
REGION V prosinci 2014
vstoupilo v platnost nové
nařízení Evropské unie o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nová
vyhláška nařídila všem restauracím, školním jídelnám
a prodejnám s rychlým občerstvením uvádět seznam
alergenů obsažených v nabízených jídlech. V prosinci 2016 se přidala elektronická evidence tržeb
a v květnu loňského roku
úplný zákaz kouření. Jak to
vše dopadlo na provozovatele restauračních služeb?
Ptali jsme majitelů restaurací a hospůdek na Petrovicku a v Počepicích.
Barbora Stěhulová, restaurace Modrá hvězda,
Petrovice
Se zavedením EET nemáme problém, ani s vypisováním a označením alergenů
v jídelním lístku. Co ovšem já
osobně nechápu, je úplný zákaz kouření v restauracích.
Přijde mi to jako diskriminace. Hospodský, restauratér

nikde nevypisovaly a nikomu to nevadilo. Dle mého
názoru by mělo rozhodnutí
o kouření záležet na hospodských, ale osobně to vítám.
Hostů máme stále stejně.
Jan Kubíček, restaurace
U Kubíčků, Petrovice

si má o své živnosti rozhodovat sám, co hostům umožní a co ne. V hospodách se
přeci kouřilo vždycky. Hosté
nám ale naštěstí neubyli.
Jana Sirotková, Jakubova krčma, Obděnice

Na EET jsem si zvykla, ale
myslím si, že je to zbytečné.
Za dobu, co v pohostinství
pracuji, se alergeny nikdy

Co se týká zavedení EET,
pro mne to znamenalo nemalou investici, avšak pro
jiné hospodské to nemuselo znamenat to samé, záleží
na systému a sestavení pokladny. Nemyslím si však,
že zavedením EET stát vybere více peněz. Vypisování alergenů považuji za nesmysl. Jestliže je člověk
na něco alergický, tak se
prostě zeptá obsluhy a ne-

musí to mít napsané na jídelním lístku. Protikuřácký
zákon považuji za absolutní
nesmysl. My jsme český pivařský národ. Vždycky to
tak bylo a k pivu vždycky
patřila v hospodě cigareta.
Ve vesnických hospůdkách
a městských pivnicích bych
kouření ponechal a v restauracích nechal oddělené
prostory kuřácké a nekuřácké. Úplný nesmysl je nekouřit na venkovních pevných předzahrádkách, to
je vrchol omezování. Za poslední tři roky se na hospody valí jedno nařízení
za druhým a podle toho
to taky vypadá. Hospody
zavírají, omezují prostory.
Nejsou kuchaři, číšníci a je
spousta restaurací na prodej. Jestli to půjde takhle
dál, tak přežijí jenom ti silní
a nebo ti, co jsou dotováni z jiných činností. Hostů
máme stále stejně.
Pavel Hejhal, restaurace
U Radešínka, Počepice
S odstupem času už cel-

kem všechno funguje, nejhorší byla minimální podpora od programátorů systému
na samém začátku EET. Pokud má někdo zdravotní problémy, určitě je schopen se
v surovinách orientovat i bez
uvádění čísel na jídelním lístku. Ostatním lidem to stejně
nic neříká. Z pozice provozovatele, ale i hosta nekuřáka
jsem spokojen. Pokud se člověk stane dobrovolně kuřákem, měl by si svůj problém
řešit sám a neobtěžovat
ostatní. Naše restaurace je
zaměřena na pořádání společenských akcí a na rodiny
s dětmi, kde bychom kouření
stejně netolerovali.
Jana Motrincová

REAKCE NA ČLÁNEK

Dálnici D3 potřebujeme
Se zájmem jsem si přečetl článek o Alternativě D3. Je naprosto v pořádku diskutovat
o variantách, kudy by měla
D3 vést, aby její výstavba
byla ekonomická, užitek maximální a negativní dopady
na životní prostředí naopak
minimální. Nepostavit D3 vůbec ale alternativou není.
Za prvé, žádný region jako
celek nezchudnul tím, že postavil dálnici. Je to přesně
naopak: moderní dálnice je
jedním z nejsilnějších faktorů
pro ekonomický rozvoj. Nelze tak odmítat dálnici a jedním dechem si stěžovat, že
je v regionu málo zajímavých
pracovních příležitostí. Naznačené katastroﬁcké scénáře jsou opravdu velmi laciné.
Služby a zboží zdražují tam,
kde předtím vyroste kupní síla. Pokud zdražím tam,

kde za dané ceny nikdo nic
nekoupí, zkrachuji. Je lepší
mít více peněz a větší výběr
dražších a kvalitnějších služeb, než zůstat chudý.
Na vodní zdroje odborník
skutečně nejsem. Mohu soudit jen z vlastní zkušenosti.
Voda ze Želivky je výborná.
Opěvovaný místní zdroj, potok Mastník, dával skromné
množství bahnité vody, která
musela být tak silně chlorovaná, že to bylo jako pít vodu
z krytého bazénu. Přivaděč
ze Želivky nás také zachránil
během extrémního sucha,
kdy Mastník už byl bez vody.
Když vynechám ﬁlozoﬁcké polemiky a podívám se
na věc ryze prakticky, je přivaděč vody ze Želivky jednoznačně výhra.
Jako člověk, který mnoho
let jezdí do Prahy za prací,

jsem se také musel pousmát
nad uvedenými doporučeními pro lidi, jako jsem já.
Dálnice přinese pracovní
příležitosti sem a nebudeme
za nimi muset jezdit do Prahy. Jezdíme do Prahy, protože tady nejsou. Zde se zaměňuje příčina a následek.
A za další, Praha není jedno
malé náměstí a pár domků
kolem. Že mě vlak z Olbramovic do Prahy doveze za 50
minut je pravda, ale z hlavního nádraží mohu po Praze
cestovat klidně dalších 30–45
minut do místa, kam se potřebuji dostat. Autem jedu přímo tam, kam potřebuji. Přičtěte si k tomu ještě fakt, že
na vlak přicházíte s určitou
časovou rezervou a ne těsně
před odjezdem. A do těch Olbramovic se přece také musíte nějak dopravit. To jsou

další a další minuty. Kdo si
svého času váží, ten jezdí autem. Jízdou autem lze běžně
ušetřit polovinu času, který
by cestující jinak strávil sezením ve vlaku či autobusu při
současných spojích.
S novou dálnicí budeme
mít Prahu blíž. Se všemi jejími možnostmi ekonomickými, ale i s její kulturou, sportovním vyžitím, vzděláním.
No a když se na strategický
význam D3 podíváme s větším nadhledem, tak si uvědomíme, že Česká republika
je součástí Evropy. Dálnice
je tepna ekonomiky. Když
tu máme jen pár větších žil
a spoustu vlásečnic, nemůžeme se divit, že námi neteče
více ekonomické krve, neboli peněz, a že těch pár žil se
pořád ucpává už při průměrné úrovni dopravy.

Výstavba vysokorychlostních železničních koridorů,
sběrných parkovišť, obchvatů obcí, posílení veřejné dopravy – na to všechno říkám
ano a naprosto souhlasím.
Nicméně, stejné ano říkám
i dálnici. Zvlášť, dokud na její
vybudování můžeme stále
využívat bohaté zdroje EU
fondů. Pokud budeme s výstavbou dále otálet, zaplatíme si ji později sami.
Naprosto chápu, že
pohled ekonoma a experta na životní prostředí se
jen vzácně ve všem potká
na první dobrou a je potřeba
hledat kompromisy. Pokud
však poctivě hledáme kompromis, tak bychom se hned
na začátku měli dohodnout,
že do takové diskuse nepatří
názor, že se lze bez D3 obejít.
Bohumil Voháňka
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Přednáška o zdraví nebo kurzy kváskového pečení
KŘEPENICE Prostory kavár-

ny při Pekárně Křepenice
posloužily v neděli odpoledne k přednášce pod
názvem Na co není v ordinaci čas aneb jak si poradit bez lékaře. Návštěvníci
přednášky se od zkušené
pediatričky Heleny Bartůškové dozvěděli, jak mohou
sobě a svým dětem pomoci při prvních příznacích
běžných onemocnění a rozeznat, kdy už je lépe vyhledat lékaře.
Tipy, jak zvládnout horečku, bolest v krku, kašel
či zažívací potíže pomocí poznatků homeopatie,
ajurvédy či aromaterapie,
návštěvníky zaujaly a vy-

volaly živou diskuzi doprovázenou mnoha příklady
a osobními zkušenostmi.
Řadu šetrných možností
vycházejících z přírody,
jimiž lze příznivě ovlivnit
naše zdraví v zimním období, však Helena Bartůšková shrnula takto: „Ideální je přizpůsobit svůj život
celkově, ne až na podzim.
Je také důležité hledat, co
komu prospívá. Problémem
dnešní medicíny i výživových poradců je, že všem
měří stejným metrem.“
„Helena je má sestřenice.
Na jejích radách vyrostly mé
děti,“ představuje lékařku
organizátorka přednášky
Alena Kramešová a dodá-

vá: „Zimní období se snažíme zpestřit pořádáním kurzů a přednášek. Nemusí se
nutně týkat jen kváskového

pečení, i když zrovna hned
z kraje února se naučíme
upéci si z kvásku pizzu,
pitu nebo langoše. V plánu

máme též kurz fotograﬁe,“
zve majitelka provozovny
k sobě do pekárny.
Lucie Kakosová

V kavárně Pekárny Křepenice seznámila pediatrička Helena Bartůšková (vpravo) návštěvníky své
přednášky s možnostmi samoléčby běžných onemocnění dětí i dospělých.

Farní charita Starý Knín funguje čtvrt
století. Co nabízí na Sedlčansku?
REGION Letos to bude pěta-

dvacet let, co Farní charita
Starý Knín začala provozovat charitní služby. Úspěšně působí i na Sedlčansku.
Začátkem ledna jsme mohli její činnost zaregistrovat například díky tříkrálovým koledníkům, kterým
se podařilo na podporu
charity vykoledovat rekordní částku 201 tisíc korun.
Vedoucí sociálního odboru
této organizace Stanislavy
Krejčíkové jsem se ptala,
kdo a jak může v našem
regionu využít jejich služby.
Rok a půl provozujete
v Zemědělském učilišti
v Sedlčanech dětskou
skupinu. Jak se tuto
službu podařilo rozjet?
Je o ni zájem?
Služba dětské skupiny
je hojně využívána, naplněnost se stále pohybuje
kolem 82 procent. Děti, které odcházejí do školkových
zařízení, například předškoláci, jsou téměř okamžitě
doplněny jinými dětmi.
Na tom všem mají velký
podíl především zdejší pečovatelky, neboť se starají
vzorně nejen o dětičky samotné, ale právě i o budoucí docházku. Mají přehled
o rodinách s malými dětmi
a aktivně službu nabízejí.

Díky ﬁnancím z Evropského sociálního fondu hradí rodiče dětí jen
stravné. Jaké jsou další
výhody dětské skupiny?
Výhodou dětské skupiny
je individualizovaná péče
v menším kolektivu dětí. Děti
mají možnost postupného
navykání si na cizí prostředí
a na neznámé tváře, což jim
pak velmi poslouží v další socializaci. Zdálo by se, že s tak
malými dětmi není možné
dělat mnoho aktivit, ale my
nikam nespěcháme a v klidu si vyrábíme nejrůznější
výrobky, cvičíme, zpíváme
a tančíme, chodíme na vycházky a na hřiště a mezi
tím děti samozřejmě dobře jí
a odpočívají.
Služba pro děti funguje
i v Kamýku nad Vltavou.
Jaký je o ni zájem?
V Kamýku nemáme dětskou skupinu pro malé
děti, ale na místní faře jsme
vybudovali klubík, zjednodušeně řečeno odpolední
družinu pro děti. Těchto
klubíků máme na Příbramsku více a jsou doplněním družin v místech, kde
v loňském a letošním roce
nebyl dostatek míst v družinách. Zde si děti mohou
hrát, tvořit, pracovat na domácích úkolech a počkat

na příchod rodičů z práce.
O prázdninách se v těchto
klubících konaly příměstské tábory. Projekt klubíků
sice na konci června 2018
končí, ale letní příměstské
tábory budeme pro zájemce organizovat nadále.
I provozování dětských
skupin je časově omezeno. Uvažujete o jeho
prodloužení, například
i za pomoci ﬁnancování
z jiných zdrojů?
Na tuhle otázku mám
čerstvou a pozitivní odpověď. Požádali jsme o prodloužení ﬁnancování o další
tři roky a všechno nasvědčuje tomu, že podpora bude
opět udělena. Přinejmenším skupinu v Sedlčanech
budeme dále provozovat
za stejných podmínek.
Jaké další aktivity
v regionu provádíte?
Jde o novou aktivitu
na podporu zaměstnanosti pro matky po mateřské
dovolené nebo ženy dlouhodobě evidované na úřadech práce. Podpora spočívá v poradenské činnosti,
ve speciálním vzdělávání,
případně kurzech a pomocí s vyhledáním nového
zaměstnání, které můžeme podpořit i příspěvkem
na mzdu. Vloni prošlo

poradenstvím ve dvou
sk u p i n k á c h s e d m n á c t
účastnic a z toho tři absolvovaly kurzy pro ně šité téměř na míru, tři se chystají
nastoupit do počítačového
kurzu a do dotovaného
zaměstnání nastoupily tři
ženy. Nyní se k zahájení
aktivit připravuje třetí skupinka žen.
Pokračuje také podpora rodin?
Poskytujeme zde sociálně aktivizační službu
pro rodiny s dětmi. Vloni
prošlo podporou našich
sociálních pracovnic jedenáct rodin. V této službě
jde především o doprovod
na úřady, pomoc s domácím hospodařením, dětem s učením, pomáháme
s řešením dluhů, občas se
účastníme asistovaného
styku – například při předávání dětí mezi rodiči při
střídavé péči.
A co místní senioři?
Pro ně poskytujeme
osobní asistenci. Mohli
bychom poskytovat i pečovatelskou službu, ale nepovažujeme dublování služeb
s místní pečovatelskou službou za vhodné a efektivní,
takže na vyžádání pomůžeme každému, ale spíše
s těmi úkony, které místní

pečovatelská služba už nemůže z časových a personálních důvodů zvládnout.
Jaké největší problémy na Sedlčansku spatřujete? Jaké služby zde
chybí?
Zaznamenáváme největší poptávku po prorodinných službách ve formě
poradenské a terapeutické
činnosti. V této souvislosti plánujeme za podpory
Ministerstva práce a sociálních věcí zajistit služby
nejen pro konkrétní cílové
skupiny, ale i pro veřejnost,
a to službu speciálního pedagoga pro děti s výchovnými problémy, speciálního pedagoga pro výchovné
problémy starších dětí
a psychologa pro partnerské poradenství. Kontaktním místem pro tyto odborníky jsou prostory v Pasáži
7 v Sedlčanech.
V letošním roce oslavíte dvacet pět let svého fungování. Dojde
i na opravdovou oslavu?
V březnu plánujeme
uspořádat slavnost za přítomnosti kardinála Dominika Duky a dalších vzácných
hostů, našich současných
i bývalých zaměstnanců,
dobrovolníků a podporovatelů.
Jana Špačková

TOULKY KRAJEM

www.sedlcansky-kraj.cz
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Zábřežský mlynář
byl na Krčína
takříkajíc krátký
Podle lidové pověsti to byl
právě Zábřežský mlynář,
který v čele deputace sedlčanských měšťanů předstoupil s městskými privilegiemi v hospodě Zavadilce
před Jakuba Krčína. „Krčín
měšťany vínem tak dlouho častoval, až se tito opili
a usnuli. Pak prý jim Krčín
privileje vzal a od té doby
neuznával Sedlčany za město svobodné, nýbrž poddané,“ popsal osudovou chybu sedlčanských měšťanů
autor Sedlčanska, Sedlecka
a Voticka Čeněk Habart.

A jeho panování se omezovalo pouze na Zábřežský
(někdy také uváděný jako
Dolejší) mlýn. Nic není stálé a všechno jednou pomine. To je i případ propitých
městských privilegií, stejně
jako mlýna. Ačkoli první zmínka o něm pochází
z roku 1379, dnes po něm
nejsou ani památky.
Koncem 14. století vlastnila mlýn sedlčanská vrchnost, v 16. století mlynář,
v pobělohorské době opět
vrchnost, ale chlumecká.
Roku 1830 jej koupili Josef

a Marie Kožíškovi za 1600
zlatých. Od roku 1864 pracoval na mlýně Josef Jirák,
který je ve vodní knize

uveden jako majitel mlýna.
V první polovině 90. let
19. století byl majitelem
mlýna Václav Doubrava.
Na několik let jej držela
Petronila Jirásková. Roku
1897 přešel mlýn do vlastnictví Aloisie Gärtnerové,
manželky Jaroslava Gärtnera. Za jejich vedení se
mlýn dočkal modernizace.
Ve 20. letech 20. století byl
poháněn kolem na svrchní
vodu a naftovým motorem
o síle 8 HP, obsluhovaly ho
čtyři osoby a sloužil k rolnickému mletí. Gärtnerovi

mlýn později prodali hornímu mlynáři Bedřichu
Pejšovi, který ho zrušil.
Jana Špačková

Big Shock Racing tým
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
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Odvážný poštovní
zaměstnanec

Na místě kde býval Zábřežský mlýn se dnes nachází depo autobusů.

Zábřežský mlynář byl jistě osobou velmi váženou,
leč na stratéga a intrikána
Krčína byl takříkajíc krátký.
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Bedřich Čihák, počepický poštovní zaměstnanec
byl vcelku nenápadným
člověkem. Veřejně se neprojevoval a pokud mu
někdo něco zazlíval, tak
snad jen to, že poštu nosí
pozdě. Což je však v případě pošťáků jev zcela
běžný…
„Až po válce mnozí
reptalové a nespokojenci
zjistili, co bylo důvodem
onoho zpoždění. Už se nezlobili pro nějaké to o den
déle došlé psaní, naopak,
cítili vůči panu Čihákovi
obrovskou vděčnost. Zadržoval totiž udavačské
dopisy,“ popsal hrdinství
Bedřicha Čiháka za Protektorátu v knize Střípky
z mozaiky protektorátní
společnosti. Německá
okupace a její konec v politickém okrese Sedlčany
(1939–1945) původem nechvalický historik Jakub
Doležal.
Systém, který s manželkou Marií provozovali, byl
jednoduchý, přesto by je
v případě vyzrazení stál
jistojistě život. Místo krků
svých sousedů nasazovali manželé Čihákovi krky
vlastní. Když odpoledne přivezl autodopravce
Hošek do Počepic poštu,
Marie Čiháková ji odnesla domů a místo ní šla
roznést den starou. Večer
Čihákovi poštu „cenzurovali“ – po prohlédnutí
dopisy roztřídili – udavačské zadrželi, aby se nedo-

stali na místo určení a nezpůsobily neštěstí. O tom,
že udavačských dopisů
nebylo zrovna málo se
mohli lidé přesvědčit 12.
května 1945, kdy poštovní zaměstnanec Čihák
přinesl udavačské dopisy
na náves a rozdal je těm,
jichž se týkaly. „Mnohým
se tak naskytlo opravdu
zajímavé počtení. Někteří
až teď zjistili, kolik měli,
či mají skrytých nepřátel,
kolik zla a nenávisti je
po celou dobu okupace obklopovalo. Snadno si mohli domyslet, že nebýt pana
Čiháka, tak..., kdo ví. Některé udavače se podařilo
odhalit a některé za vše
stihl trest. O některých to
věděli, nebo tušili, jen jejich sousedé a o mnohých
to nikdy nikdo nezjistil,“
napsal Jakub Doležal.
Podobně jako Bedřich
Čihák měl srdce na pravém místě také přednosta
poštovního úřadu v Nechvalicích, přes něhož se
udavačské dopisy také
nedostaly na místo určení. Každá doba má své hrdiny. O některých se učí
děti ve školách, na jiné
se už pomalu zapomíná.
Počepický poštovní zaměstnanec nebo nechvalický přednosta poštovního úřadu jsou jedněmi
z nich. A to i přesto, že
svým konáním zachránili
nejeden lidský život. Co
může být cennějšího?
Jana Špačková

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

ZPRAVODAJSTVÍ
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Masopustní speciál, Mořská čarodějka
nebo Májový ležák – na Chlumci
chystají pro pivaře novinky
VYSOKÝ CHLUMEC Nadchá-

zející masopustní období
si už nyní můžete zpestřit
ochutnávkou Masopustního speciálu. Jde o třináctistupňové pivo, vyrobené
v pivovaru na Vysokém
Chlumci. Pivo, jemuž speciﬁckou chuť pomáhají dodat
dva druhy sladů a pět druhů
chmele, je k dostání od 26.
ledna. Je součástí programu
Speciály Lobkowicz, který
pro letošní rok připravila
skupina lobkowiczských pivovarů. Více výrobní ředitel
Pivovaru Vysoký Chlumec
Vít Zrůbek.
Můžete nám program
Speciály Lobkowicz blíže
představit?
Jedná se o program, který
navazuje na předcházející
roky, kdy se pod názvem
Cesta pivního znalce představovala speciální piva
z jednotlivých pivovarů. Speciály Lobkowicz nabídnou
během roku široký sortiment
kvasnicových, polotmavých,
tmavých a speciálních piv.
Odlišný od Cesty pivního
znalce je nový program zejména větší rozmanitostí piv
a novými recepturami.
Z osmi v první polovině roku nabízených
speciálů se jich pět vyrábí na Vysokém Chlumci.
Prvním je Masopustní
speciál…

Chmelení za studena
přináší tomuto pivu originální vůni čerstvého chmele s nádechem citrusových plodů. Tato vůně se
po napití propojuje s plnou
karamelovou chutí polotmavého speciálního piva.
Masopustní speciál je pivo,
které v zimním období zahřeje nejen svou silou, ale
i krásnou jantarovou barvou a květnatým aroma.
O necelý měsíc později, 23. února, se na trh
a do hospod a restaurací
vypraví Sea Witch Ipa.
O jaké pivo jde?
Jedná se o novinku
z naší produkce. Mořská
čarodějka je světlé svrchně kvašené speciální pivo.
Toto čtrnáctistupňové pivo
se vyznačuje velmi intenzivní chmelovou vůní, hořkostí s nádechem citrusů
a červeného grepu.
Od 13. dubna bude
k dostání Irish Ale. Jak
byste charakterizoval
tuhle novinku?
Irish Ale je třináctistupňové polotmavé svrchně
kvašené pivo, které je charakteristické zářivě jantarovou barvou a hustou krémovou pěnou. Receptura
vychází z tradice výroby
irských Ale za použití pěti
druhů sladu. Vyznačuje se
bohatou chutí s tóny pra-

POSILUJEME
tým redaktorů
Sedlčanského kraje
Vhodné i pro studenty
Info: 774 414 225
tisk@sedlcansky-kraj.cz

ženého ječmene a lehkým
chmelovým dozníváním.
Osobně se na toto pivo velmi těším a pevně věřím, že
bude také chutnat našim
spotřebitelům. V našem kalendáři je toto pivo posledním silnějším pivem.
V pátek 4. května představí vysokochlumecký
pivovar Májový ležák. Čím
se toto pivo vyznačuje?
Májový ležák je jedenáctistupňový světlý ležák, který svou nezaměnitelnou chutí a vůní naladí
na očekávaný příchod léta.
Díky použité metodě stu-

pochází z Pivovaru Jihlava,
kde má několikaletou tradici, vaří ho sládek Richard
Procházka. Zelená barva je
docílena přidáním přírodního barviva.
Dá se říci, že si Češi
v posledních letech speciály oblíbili a pokud je příležitost, rádi experimentují a využijí nabídky?
Je pravda, že v posledních letech, zejména poslední dva roky, registrujeme
velký nárůst v požadavcích
po speciálních pivech. Náš
pivovar vyrábí svrchně kvašená piva od roku 2013, nic-

akci Den pivovaru, při které pivovar navštívilo přes
2 600 návštěvníků a máme
na ni velmi kladné ohlasy.
Můžete uvést, kolik
hektolitrů piva se loni
na Chlumci vyrobilo?
Jaké druhy?
V loňském roce jsme vyrobili bezmála 70 000 hektolitrů piva, z toho speciální
piva přibližně 15 % výstavu.
Nejvíce se uvařilo Vévody,
dále pak Maxe X., Démona
a svrchně kvašených piv
Lobkowicz Premium Ale,
Lobkowicz Premium Pšeničný a IPA Flying Cloud.

V letošním roce vyrobil Pivovar Vysoký Chlumec takřka 70 tisíc hektolitrů piva.

deného chmelení je možné ve vůni i v chuti cítit
příjemné chmelové aroma
čerstvého chmele.
Z Vysokého Chlumce
pochází i Summer Max,
který uvedete na trh 15.
června. Jakou má chuť
a barvu?
Summer Max je světlé
deseti stupňové pivo. Vyznačuje se svěží chmelovou vůní, plnou chutí a intenzivní hořkostí, zkrátka
typická desítka vhodná
pro posezení na zahrádkách s přáteli v teplých letních večerech.
Z dalších piv, nabízených v rámci programu
Speciály Lobkowicz mě
zaujal Velikonoční krasličák, který se vyrábí
v jihlavském pivovaru
a má zelenou barvu. Jak
jí bylo docíleno?
Velikonoční krasličák

méně až nyní lidé postupně
objevují kouzlo speciálních
piv. Avšak trendy, které přichází zejména ze západní
Evropy se dostávají pod
kůži českých spotřebitelů
jen velmi pozvolna. My jako
pivovar jsme připraveni nabídnout spotřebiteli velké
množství různých speciálů
ve smyslu různých pivních
stylů, ale je jen na samotných spotřebitelích, kdy
začnou taková piva akceptovat a vyžadovat.
Jaký byl uplynulý rok
z pohledu vysokochlumeckého pivovaru?
Byl úspěšným rokem zejména v prodejích speciálních piv, kde registrujeme
nárůsty prodejů v řádech
několika procent. Prodej
tradičních piv spodního
kvašení zůstal shodný s rokem 2016. Velmi pozitivně
hodnotím také již tradiční

Kolik zaměstnanců
v současné době v pivovaru pracuje? Potýkáte
se také s nedostatkem
pracovních sil?
Na Vysokém Chlumci
pracuje 46 lidí. Bohužel
i nás trápí nedostatek pracovních sil. Momentálně
máme volných hned několik pracovních pozic.
Jaké jsou plány pivovaru pro letošní rok?
Za klíčovou bych označil
rekonstrukci kotelny. Investice se pohybuje řádově v desítkách milionů korun. Ve výstavu neočekávám příliš
velké změny, opět se budeme pohybovat okolo 70 000
hektolitrů, nicméně objem
speciálních piv bude procentuálně opět o něco vyšší. Připravovat se budeme na další
ročník Dne pivovaru, který
se uskuteční v sobotu 8. září.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

11

Ve votické sokolovně bylo Deskové hry může hrát
každý bez rozdílu věku
o volební sobotě živo
VOTICE Cvičitelé různých jednot
Sokolské župy Blanické museli
své volební lístky do druhého
kola prezidentské volby vhodit
do uren již v pátek. V sobotu ráno
se totiž sešli ve votické sokolovně
na svém srazu.
Ranní zahřívací blok na karimatkách a židlích obstarala Milena Klimperová z Votic. Po zbytek
dopoledne se cvičitelé řídili pokyny fyzioterapeutky, místonáčelnice České obce sokolské, Dagmar

Přijmu řidiče sk. B
na dodávku pro mezinárodní
přepravu
Plat 25–30 000 Kč čistého/měsíc

Tel.: 602 479 056

Toncarové. Zjistili, jak jim fungují
těla, a domů si odváželi nové zkušenosti a vědomosti o správném
zdravém cvičení.
Po pozdním obědě přišel
na řadu blok gymnastického cvičení na hrazdě. To již ale někteří
cvičitelé byli rozptylováni sledováním sčítání volebních hlasů. S koncem cvičitelského srazu přišlo také
rozuzlení oné očekávané hádanky.
Po ukončení srazu a rozdání
osvědčení se ještě sešlo župní
sletové náčelnictvo, aby prodiskutovalo aktuální stav příprav nejen
na XVI. všesokolský slet, který se
bude konat první červencový týden v Praze, ale také na krajský
slet, jenž se uskuteční pod záštitou
hejtmanky 16. června ve Voticích.
Olga Trachtová Hadáčková

lostech, budovat zámky a hrady,
sobotní hraní deskových her pod rozvíjet kmeny a národy, prověřit
vedením lektorky
Venduly Vrzalové,
která s nimi navštív i l a N e c hv a l i c e
i Kamýk, kde se
čtyřhodinové herní
odpoledne konalo
27. ledna v místní ZŠ.
Ředitel pražské
společnosti Svět
deskových her Ladislav Smejkal podotýká: „Deskové hry
může hrát každý,
bez rozdílu věku.“
Společnost nabízí
široké spektrum her
od těch jednodu- Pravidla vysvětloval Ladislav Smejkal ze společnosti
Svět deskových her.
chých na pár minut
až po složité logické, či moderní schopnost vzájemné empatie, bostrategické hry, při nichž lze strávit jovat o slávu nebo také společně
dobrou zábavou více než hodinu. zachraňovat svět.
V Petrovicích pořádá MAS hraOpomenuty nejsou ani klasické
hry, jako třeba šachy a dáma. Spo- ní deskovek každou sudou sobotu
lečně s dětmi či přáteli je možné odpoledne v zasedací síni místního
vyzkoušet postřeh, soutěžit ve zna- obecního úřadu. Jana Motrincová

PETROVICE V obci odstartovalo

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

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


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


KONSTRUKTÉRY
– očekáváme znalost 3D konstruování, ÚSO nebo VŠ strojní


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

6/(9$


FRÉZAŘE A SOUSTRUŽNÍKY CNC

1$352'(-.$0(1,9$

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

9³52%$'235$9$
$(531¤%(7218


MONTÉRY

352'(-.$0(1,9$

– předpokladem je vyučen a praxe v oboru

%(72151$

6('/$1<
0
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Očekáváme praxi ve strojírenské firmě.
Nabízíme zajímavou práci v nově realizovaných výrobních projektech.
Výhodné platové podmínky.
Doprava Příbram – Sedlčany a zpět zajištěna.
Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
PLESY
 Nedrahovice – U Kachny
2. 2. Ples SDH Mezné
hraje kapela Relax; 20:00
 Sedlčany – kult. dům
3. 2. Ples rugby
19:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
3. 2. Ples TJ Krásná Hora
20:00
 Vrchotice – Na Františku
3. 2. Hasičský ples
pořádá SDH Vrchotice
9. 2. Maškarní ples
pořádá SDH Vrchotice
 Sedlčany – Hotel Vltavan
10. 2. Valentýnská
zábava
hraje Parkán; 21:00
 Kňovice
10. 2. Hasičský ples
hraje kapela Static
 Červený Újezd – pohostinství
10. 2. Maškarní ples
Z pohádky do pohádky
hraje Pit band a Duo A,
bohatá tombola a půlnoční
překvapení; 20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
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
do 7. 2.
Svět kolem nás
výstava výtvarných prací
žáků 2. ZŠ Propojení; vernisáž 12. 2. v 17:00
 Sedlčany – muzeum
Ve stínu Impéria – Germáni a doba římská
výstava archeologických
nálezů z doby římské;
do 22. 2.

PŘEDNÁŠKA
 Sedlčany – knihovna
9. 2. Kdyby fotograﬁe
mohly vyprávět…
přednáška astronoma
a fotografa Petra Horálka;
18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
31. 1. Hvězdy Emy Destinové aneb O Emě a pro Emu
nevšední koncert s průvodním slovem umělců tria
Harmonia Brno; 19:30
11. 2. Na salaši zase straší
pohádkové představení pro
nejmenší; 15:00

www.sedlcansky-kraj.cz

Na hasičském plese byla tombola
plná zabijačkových pochoutek

 Petrovice – Obecní dům
9. 2. Revizor
Spolek divadelních ochotníků Petrovice uvádí komedii
N. V. Gogola; 19:30

KINA
 Sedlčany
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
9. 2. Místo splněných
přání
mysteriózní drama, fantasy;
20:00
10. 2. Zahradnictví:
Dezertér
tragikomedie; 20:00
 Kosova Hora
11. 2. Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
rodinný ﬁlm; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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

Na hasičském plese nebyla o zábavu nouze.

ZAHOŘANY Poslední led-

novou sobotu se konal
od osmé hodiny večerní
tradiční ples předbořických hasičů v Kulturním
domě v Zahořanech. Ač
Štětkovice; 20:25
7. 2. Hokejové utkání
HC Hrádek – Rybníkáři; 18:30
9. 2. Hokejové utkání
Tučňáci Kosova Hora –
Draci; 18:30
Stará garda Štětkovice B –
Dublovice; 20:25
10. 2. Hokejové utkání
DSK Daleké Dušníky – Žabáci Solopysky; 12:00
HC Miličín – Ševci Nový
Knín; 14:00
AHC Nový Knín – Huroni
Vršovice; 16:00
Domino – Medvědi Sedlčany; 18:00
Novit Neveklov – HC Hrádek; 20:00
11. 2. Veřejné bruslení
14:00–16:00
11. 2. Hokejové utkání
HC Kačeři Příčovy – HC
Votice; 16:30
HC Kňovice – HC Olbramovice; 18:25
Draci – Rumola; 20:20
12. 2. Hokejové utkání
Stará garda Štětkovice –
Čerti Křepenice; 18:30
Genemusic – Bubák Chlum;
20:25
 Kosova Hora – u hasičárny
3. 2. Kosohorský běhatlon
trasa s překážkami cca 5 km,
1. ročník soutěže; 13:00

jsou místní sál a hospoda
v běžném provozu uzavřeny, letos se dvakrát za sezónu na plesy otevřely.
K tanci i poslechu zahrálo
seskupení H plus band

a tombola byla plná čerstvých zimních vitamínů –
zabijačkových výrobků...
Ples si nenechalo ujít sto
třicet platících návštěvníků.
Jana Motrincová

 Sedlčany – autobusové
nádraží
10. 2. Za teplou medovinou
pochod, trasa 10 km přes
Kňovice, Radíč, Pazderny,
Chlum; 8:05

Vrchoticemi
pořádá SDH Vrchotice

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
31. 1., 7. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
2., 9. 2. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
2. 2. Pohádková babička
od Tří králů k Masopustu,
navazuje Hromničková
výtvarná dílna; 15:00
9. 2. Loutkové divadlo
čtení pohádek, navazuje
Masopustní výtvarná dílna;
15:00
12. 2. Škrabošková výtvarná dílna
program pro rodiče s dětmi;
10:00
 Sedlčany – hvězdárna
2., 9. 2. Pozorovací program
17:00–20:00
 Vrchotice
10. 2. Masopustní průvod

 Kosova Hora – park
za potokem
10. 2. Masopustní průvod
po celou dobu průvodu
na náměstí dechová hudba a domácí zabijačka;
14:00
 Nové Dvory – Dům
hasičů
11. 2. Dětský karneval
pořádá SDH Nové Dvory;
13:00
 Petrovice – Obecní dům
11. 2. Dětský karneval
14:00
 Sedlec-Prčice
13. 2. Masopustní průvod
masek městem
pořádá ZŠ Sedlec-Prčice
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz
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O Kyrgyzstánu vesele i vážně s Vojtěchem Süsserem
SEDLČANY V pátek 26. ledna

v 9 hodin ráno zahajoval Pirát Vojtěch (Pikal) 6. schůzi
poslanecké sněmovny. Žádal
přítomné zákonodárce o klid
– jednou, podruhé, potřetí.
Když se mu to nepodařilo
ani podesáté, pronesl něco
o nedůstojném chování.
Po jedenáctém napomenutí
vyzval breptaly, aby opustili
jednací sál. Přitom četl omluvenky 47 poslanců, kteří při
pátku do práce nedorazili.
Pravda, asi polovina z nich
uvedla jako důvod nepřítomnosti práci jinde, ale našli se
i tací, kteří se ani nepokusili
svou absenci odůvodnit.
Tentýž pátek v 6 hodin
večer zahajoval student
Vojtěch Süsser v městské
knihovně v Sedlčanech besedu o svém loňském sólovém putování po Kyrgyzstánu. Knihovna byla narvaná
k prasknutí, a když Vojtěch
začal, byl okamžitě klid. Přitom se později vyjádřil, že
by po maturitě, která ho čeká
na sedlčanském gymnáziu
už za pár týdnů, rád studoval
na univerzitě politologii. Jak
zasáhne do našeho politické-

ho dění, to se teprve ukáže,
ale pokud by uchvátil poslance tak, jako návštěvníky
knihovny během svého povídání, jejich nepřítomnost
v práci by zcela určitě klesla
na minimum.
Kyrgyzstán leží ve střední Asii, do roku 1991 byl
jednou z republik Sovětského svazu. Jeho východním
sousedem je Čína a hlavním
městem, kde začalo Vojtovo
téměř třítýdenní putování,
Biškek. Vojta říká, že země je
asi dvakrát větší než Česká
republika, ale počet obyvatel je zase skoro o polovinu
nižší, takže hustota osídlení
je značně řídká.
Cestovatele láká především nedotčená divoká
příroda. Severní polovina
země leží v pásmu pohoří
Ťan-Šan, na jihozápadě se
táhnou horské hřbety, které
už patří k Pamíru s vrcholy
dosahujícími výšky kolem
8 tisíc metrů. Běžní turisté
však většinou vystoupají
na kopečky maximálně čtyřtisícové, jak líčil při svém vyprávění Vojta Süsser.
Do Kyrgyzstánu se vydal

proto, že před cestou tam
není nutné prokousávat se
žádnou byrokratickou mašinerií. Cestovatel nepotřebuje
vízum, let s mezipřistáním
v Istanbulu je relativně nenáročný a životní náklady
v cílové destinaci ani náhodou nevyžadují, aby člověk

Student gymnázia Vojta Süsser

před cestou škudlil každou
grešli. „Ze země hor, jezer
a nekvalitní, ale levné vodky
posílá pozdrav Vojta S.,“ stálo
na pohledu, který profesorce sedlčanského gymnázia
Blance Hrochové došel z daleké Asie.
Jsou to právě hory a jezera, která patří k nejkrásnějším na světě a kvůli nimž

je prý Kyrgyzstán rájem fotografů. To si zřejmě myslel
i Vojta až do chvíle, kdy mu
při koupání v jezeře zmizel
foťák, který odložil se svými věcmi na břehu. S humorem sobě vlastním tak
na plátno promítal snímky
z internetu, okořeněné líčením mnohdy dobrodružných setkání s domorodci
i s turisty z jiných zemí.
Na cestu se Vojtěch prý
nijak pečlivě nepřipravoval: „Kdo toho moc ví, ten
moc očekává, a pak ho to
může i dost zklamat.“ Naučil se základy ruštiny, což
je vedle kyrgyzštiny hlavní
dorozumívací prostředek,
zjistil si základní informace především o politické
situaci v zemi, ale cestoval
jen s nejnutnějším a výbavu na treky si dokoupil
až na místě. Pár autentických fotek, které pořídil
na mobil, přece jen svým
posluchačům ukázal. Nebyly na nich záběry strhujících přírodních scenérií,
ale všední život či obrázky
místních obyvatel, s nimiž
prožil nejeden okamžik pod

jednou střechou, a to i plátěnou, když třeba trávil noc
téměř v jednom spacáku
s horskými pastevci.
Posluchačstvo se během
besedy královsky bavilo. Vojtěch je totiž úžasným pábitelem, a tak s hrabalovským
vtipem vyprávěné historky,
které zažil na své pouti a jimiž prošpikoval svůj půldruhé hodiny trvající monolog,
vyvolávaly v přítomných
salvy smíchu.
„Vzhledem k vysokohorskému terénu je přibližně
třetina země nepřístupná. Já
jsem procestoval asi polovinu té dostupné části. Letenky
mě stály kolem devíti tisíc korun, samotný pobyt pak vyšel
zhruba na pět tisíc. Potraviny
jsou v Kyrgyzstánu v průměru
až třikrát levnější než u nás.
Po horách jsem chodil sám,
jen jednou jsem se přidal
k turistům, se kterými jsem
se na trase setkal. Jezdil jsem
stopem nebo levnou veřejnou dopravou. Pro turisty je
Kyrgyzstán příjemnou zemí,“
shrnuje zážitky a zkušenosti
ze svého putování Vojtěch
Süsser.
-jv-

Učitelky na svoji kolegyni nezapomněly
SEDLČANY Učitelka Věra Ja-

nečková, která vyučovala
na současné 1. ZŠ od druhé poloviny padesátých let
až téměř do půle let devadesátých, oslavila ve čtvrtek 25. ledna významné
životní jubileum. Za prožitými roky se ohlédla nejenom v rodinném kruhu se
svými nejbližšími, ale také
společně se svými kolegy –
pedagogy.
Rodačka z Drážkova
Věra Janečková začala učit
v sedlčanské základní škole ve školním roce 1957–58.
Dostala tehdy na starost
třeťáky, z nichž jsou dnes
už sedmdesátníci. I spousta dalších tehdejších dětí,
a prý zvlášť děvčat, se k ní
stále hlásí. „Manželka současného ředitele školy Libora Novotného Ivana, která
se za svobodna jmenovala
Strnadová a učí na 2. ZŠ
Propojení, je také její žačka
a vždy se k ní hlásí, když

ji potká,“ připomněl manžel oslavenkyně Antonín
Janeček.
K osmdesátinám přišly
své kolegyni pogratulovat

minulý týden také Miluše
Kodetová a Blanka Čížková, s nimiž sice neseděla
v jedné sborovně, protože učily každá na jiném

stupni, ale ve škole byly
v kontaktu. Společně si
prohlédly alba, v nichž
jsou fotograﬁe tříd z různých období a samozřej-

Učitelce Věře Janečkové poblahopřála k životnímu jubileu také její kolegyně Miluše Kodetová.

mě zavzpomínaly na časy,
v nichž se setkávaly téměř
denně. Obě učitelky sice
začaly ve škole učit až
na začátku osmdesátých
let, ale přesto se svojí kolegyní v Sedlčanech vyučovaly třináct roků. Věra
Janečková byla navíc jako
učitelka činná i v době,
kdy už odešla do důchodu
a působila v Dublovicích.
Společně s manželem vychovala tři děti, dvě dcery
a jednoho syna. Dnes se těší
z pěti vnoučat a už také ze tří
pravnoučat. „Paní učitelka
vždy byla studnice vědomostí. Vnímali jsme ji jako milou
kolegyni, vždy ochotnou kdykoliv a s čímkoliv pomoci.
Připomněly jsme jí také, že
náš kolektiv ve škole, ačkoliv
se neustále obměňuje, zůstal
pořád stejně kvalitní a spolehlivý jako v dobách, kdy
ve škole učila ona,“ doplnila
Blanka Čížková.
David Myslikovjan
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Olympijský vítěz Dominik Hašek
si v soutěži amatérských hokejistů
připsal další kanadský bod
SEDLČANY Pohárová sou-

těž pokračovala minulý
týden další várkou zápasů
a hned ve dvou ligách se
měnily posty v čele tabulek. Ve třetí lize dokonce
dokázal porazit poslední
tým dosavadního lídra.
V první lize zaznamenaly stoprocentní zisk
Zvírotice, které sice měly
hodně práce s chlumskými Bubáky, ale křepenické
Čerty porazily už poměrně přesvědčivě. Chlapci
od vody však prohráli obě
závěrečné třetiny. Ve třetí
lize si na sedlčanském zimním stadionu opět zahrál
olympijský vítěz z Nagana
před dvaceti lety, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
a čtyřnásobný medailista
ze světových šampionátů
Dominik Hašek. Jak uvedl
člen pohárové komise Jaroslav Rebec, Dominátor
si jezdí do Sedlčan zahrát
celkem pravidelně, přestože je pracovně vytížený
ve svém podnikání. Nyní
již ne brankář, ale obránce Dominik Hašek, minulý

týden zaznamenal v dresu
novoknínských Ševců jednu přihrávku na gól a nyní
je díky čtyřem brankám
a stejnému počtu asistencí
na 153. místě v kanadském
bodování sedlčanské pohárové hokejové soutěže.
Výsledky – 1. liga: Zvírotice – Chlum 4:3, Křepenice – Zvírotice 4:8, Chlum
– Příčovy 2:6. Na prvním
místě zůstala dvacetibodová Stará garda Štětkovic,
která v deseti utkáních
neztratila ani bod. O dva
body zpět jsou druhé Zvírotice a o čtyři třetí tým
Genemusic. Obě mužstva
ale měla v době naší uzávěrky odehráno o jeden
zápas navíc. Poslední sedmé zůstaly Votice s jedním bodem.
2. liga: Solopysky – Olbramovice 4:2, Olbramovice – Vršovice 4:1, Kňovice
– Daleké Dušníky 1:6. Přes
porážku se na prvním místě s osmnácti body udržely
Vršovice, které mají dva
body náskoku na druhé
Olbramovice. O další bod

zpět jsou třetí Daleké Dušníky. Na šesté místo klesly
Kňovice, které na posledním místě tabulky vystřídaly Solopysky.
3. liga: Dublovice – Domino 4:5, Miličín – Štětkovice B 3:4, Ševci Nový Knín
– Medvědi Sedlčany 2:5.
Na první místo tabulky se
vyšvihla rezerva Štětkovic,
která vystřídala dosud první novoknínské Ševce. Medvědi sice dokázali porazit
dosavadního lídra tabulky,
ale přesto zůstali na posledním šestém místě. Třetiligová tabulka je však velice
vyrovnaná a třetí Miličín
od posledních Medvědů
dělí pouze čtyři body.
4. liga: Rybníkáři – Neveklov 2:6, Kosova Hora –
Rumola 2:0. V souboji dvou
zatím nejlepších týmů čtvrté ligy byli úspěšnější kosohorští Tučňáci, kteří jsou
nyní s dvaceti body na prvním místě tabulky. Druhá
petrovická Rumola ztrácí
jeden bod a na posledním
místě zůstávají Rybníkáři.
David Myslikovjan
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Stolní tenisté hráli
v rytmu známé písničky
PRAHA/KOLÍN V jedné známé písničce se zpívá, že
jednou jsi dole a jednou nahoře, a právě tak se mohli
cítit stolní tenisté sedlčanského Tatranu v patnáctém
a šestnáctém kole 2. ligy
skupiny A. Pouze to vzali
v opačném pořadí. Za stoly
soupeřů se utkali o uplynulém víkendu s předposledním celkem tabulky
a následně s aspirantem
na postup do 1. ligy.

TJ Sokol Michle
Praha – Tatran
Sedlčany 1:10
V tomto utkání byli hosté favoritem, zvlášť když se
do sestavy vrátil Radovan
Faktor, a svoji roli jednoznačně potvrdili. Obě úvodní čtyřhry Tatran vyhrál
shodně se ztrátou jediného
setu, když nezaváhali Pejša
s Drechslerem, ani Faktor
s Kocurou. Zápas skončil
po dvou hodinách a dvaceti minutách a hosté v něm
navyšovali svůj náskok celkem pohodlně. Přesto byly
k vidění tři pětisetové bitvy.
V singlech vybojoval tři
body Pejša, po dvou přidali

Faktor s Drechslerem a jeden získal Kocura.

ST Euromaster
Kolín – Tatran
Sedlčany 10:3
Nedělní duel byl sice
o půl hodiny delší než sobotní, ale skončil hodně
podobným výsledkem.
Tentokrát však Tatran tahal za kratší konec provazu. Po úvodních čtyřhrách
to bylo nerozhodně, když
na jednom ze stolů Pejša
s Drechslerem neuhráli ani
set, zatímco na druhém Kaucký s Faktorem vyhráli 3:1.
Do dvouher ale domácí favorit vstoupil doslova impozantně, protože hned třikrát
za sebou neztratil jediný set.
Tatran ještě stihl snížit na 5:2
a na 8:3, ale to bylo z jeho
strany vše. O dva body se
v singlech postaral Pejša.
V tabulce k žádným velkým posunům nedošlo.
Stále vede Cheb, který má
nyní šestačtyřicet bodů
a s jednobodovou ztrátou
mu dýchá na záda Kolín.
Tatran si ve dvanáctičlenné tabulce drží pozici v jejím středu.
-dav-

Céčko nechalo soupeře zazpívat kanára
ZDICE/JINCE V neděli 28.
ledna sehráli sedlčanští šachisté dva zápasy na půdě
hostů. Áčko zajíždělo
do Zdic na přímý souboj
o třetí místo. Céčko do Jinců v roli favoritů.
Zdice patří k jednomu
ze silnějších týmů, ale jelikož nenastoupily v nejlep-

ší sestavě, dal se očekávat
vyrovnaný souboj. Domácí
nejprve získali celý bod
za výhru na poslední šachovnici, ale zanedlouho
jej Ondrovi Hlaváčkovi přenechal jejich hráč na páté
desce. Následovaly remízy
Romana Šimáka a Petra
Havelky – 2:2. Na zbylých

čtyřech šachovnicích to vypadalo také hodně vyrovnaně. Bohužel na prvním
stole domácí borec potrestal chybu svého soupeře
a v žádné z ostatních partií
se sedlčanským šachistům
nepodařilo najít nějakou
cestu k výhře. Všechny tři
body tak zůstaly ve Zdi-

cích při skóre 4,5:3,5.
Muži nastupující
za Sedlčany C hráli proti
žákům v Jincích. V útulné
klubovně ve Společenském centru Josefa Slavíka
(houslisty z počátku 19.
století nazývaného český
Paganini) brzy začali plnit roli favoritů. Na čtvrté

a páté šachovnici získali
za necelých čtyřicet minut
dvě výhry Miroslava Vyterny a Jakuba Sadila. Jako
třetí zvítězil Jiří Mandovec
a na 4:0 zvyšoval Jan Sadil.
Poslední vyhrál i Pavel Sadil a nechal soupeřům zazpívat pověstného kanára.
Pavel Vohnout

Tatran se zoceloval na soustředění a v přátelském
utkání nasázel Sušici devět branek
SUŠICE O uplynulém víkendu absolvovalo mužstvo
Tatranu třídenní přípravu
na jarní fotbalovou sezónu.
Hráči v Sušici nabírali jak
fotbalové dovednosti, tak
i fyzické síly, které budou
potřebovat už v neděli 11.
března, kde doma v prvním
soutěžním divizním utkání
přivítají Klatovy. O soustředění nám více sdělil hráč
áčka Lukáš Brotánek.

Kolik hráčů odcestovalo do Sušice?
Celkem nás odjelo devatenáct. Byli tam kluci
z áčka, béčka, céčka i z dorostu. Soustředění končilo
přípravným zápasem se Sušicí, které se hrálo v neděli
od 14 hodin a jednoznačně
jsme ho vyhráli 9:0.
Jak vypadal den
na soustředění?
Dopolední trénink, v po-

lední pauze jsme měli možnost využít služeb našich
masérů, odpolední trénink.
Po večeři trénink v posilovně a na bose s možností využití místního bazénu.
Jaké jste měli zázemí?
Byli jsme ubytováni převážně ve dvoulůžkových
pokojích v hotelu Gabreta,
který je kousek od náměstí
v Sušici. Na umělku místního fotbalového celku jsme

to měli asi pět minut chůze.
Hned vedle je bazén, takže
vše v dostupné vzdálenosti.
Co soupeři a přípravná utkání?
Některé soupeře máme
v přípravě stejné jako minulý
rok. Máme soupeře jak z vyšší, tak z nižší soutěže, než je
divize. Zajímavý pro nás
bude určitě turnaj na Spartaku, který se hraje v Příbrami v sobotu 3. února. Zde

můžeme narazit na soupeře
z tria Spartak Příbram, 1.FK
Příbram či Zbuzany.
A jak se mužstvo těší
na jarní boje v divizi?
Začátek soutěže je pro
nás vrcholem přípravy.
Těšíme se. Doufám, že se
dobře připravíme a budeme předvádět kvalitní fotbal, který bude bavit jak
nás, tak fanoušky.
David Štverák
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Tátova radost, to bylo asi to nejcennější
v ten moment, vzpomíná na dojezd
do cíle Dakaru Martin Macík
SEDLČANY Je to jen pár

dnů, co se Martin Macík
ml. a další členové Big
Shock Racing týmu vrátili
z jihoamerického Dakaru
zpět do Sedlčan. Martin
Macík dojel pátý, jeho čas
byl nejlepší z časů českých
kamionů. Týmový motorkář Jan Brabec dojel na devětatřicátém místě a ačkoli
nováček soutěže, i jemu se
z českých motorkářů dařilo
nejvíce. Jak hodnotí Martin
Macík letošní Dakar? A pojede v příštím roce znovu?
Jsi se svým výsledkem z nejtěžšího závodu
světa spokojený?
Naprosto spokojený! Samozřejmě to mohlo být lepší, ale taky horší. Vzhledem
k tomu, že to byl můj nejtěžší Dakar v mé šestileté historii, tak si pátého místa cením ještě víc. V jednu chvíli
jsme byli i na stupních vítězů v celkovém pořadí, to
ale bylo v polovině Dakaru.
Před sebou jsme měli ještě spoustu kilometrů, během kterých se nám toho
bohužel ještě hodně přihodilo. Každý z týmů měl
nějaké problémy. My jsme
ty naše zvládli řešit docela dobře a páté místo je
jednoznačný úspěch. Ale
pro příště máme na čem
pracovat a zkusíme se připravit ještě lépe.
Co se týče samotného
závodu, sáhl sis při něm
na dno?
Určitě, několikrát. Například v desáté etapě,
kde jsme museli měnit
dvě pneumatiky v bahně
v noci po patnácti hodinách v autě. Tam to bylo
na pokraji našich fyzických
možností. Nebo v jedenácté etapě, ve které jsme posledních dvě stě kilometrů
dolévali vodu do chladiče
každých pět až deset kilometrů a nevěděli, zda vůbec dojedeme. To zase byla
situace, která nás dostala
na hranu našich psychických sil. Dakar je o pře-

konávání překážek, je jen
na vás, jak se ke komplikacím, které pokaždé přijdou,
postavíte a jak silní jste.
Vaše posádka jednou
pomáhala hasit hořící motorku. Motorkáři
Brabcovi zase půjčovali soupeři palivo. Dá se
říci, že Dakar přeje solidaritě?
Solidarita k Dakaru neodmyslitelně patří, i když
v některých momentech
to tak nevypadá. Záleží
na okolnostech, ale v případě, že jde o zdraví, tak
je pomoc naprostou samozřejmostí. To byl i případ
hořící motorky. Češi by si

V první půlce závodu jsme
měli hodně času na regeneraci a vše klapalo, ale
ve druhé už se vše trochu
vezlo a spali jsme vážně
málo. Mechanici minimálně a já sotva kolem pěti
hodin denně. S tím se ale
počítá a musíte na to být
připraveni.
Do Peru jste letěli
v předstihu, abyste se aklimatizovali. Vyplácí se
taková příprava?
Na sto procent ano.
Jsem rád, že jsme tuto přípravu absolvovali, protože
nejen že jsme se dobře
naladili, ale taky jsme těla
připravili na vysoké nad-

se stalo. V cíli na mě čekal
táta s klukama, byla vidět
radost v jeho očích, i přes
šílenou únavu to bylo asi
to nejcennější v daný moment. Bouchli jsme šáňo,
pogratulovali ostatním závodníkům a museli jsme
pokračovat na cílovou rampu, protože jsme byli stále
v závodě. Vše končí, až
když odevzdáte přístroje
a projedete pódiem.
Po cestě jste se setkávali i s místními. Jak
na vás reagovali?
Fantasticky! Jihoameričani jsou prostě šílení, co
se motorsportu týče. Podél trati jich jsou statisíce,

Tým Big Shock Racing dorazil do cíle závodu.

měli pomáhat. Tak by to
mělo být, v podobných
momentech se ukáže síla
jedince.
Jaké podmínky pro
vás vytvořili organizátoři v bivaku? Dá se vůbec
v extrémních podmínkách
dostatečně odpočívat a nabrat síly na další cestu?
Podmínky si tvoříte
sami. Organizátor zajistí
prostor, jídelnu, sociální
a organizační zázemí. Kde
spíte a kolik toho naspíte je
vaše věc. Takže hodně záleží, kdy dojedete do bivaku a kdy zas ráno odjíždíte.

mořské výšky. V závodě
jsme nepříjemnosti spojené s aklimatizací cítili pouze první den, když jsme
vyjeli do hor. Po první noci
už jsme byli ﬁt. To byl náš
cíl a vše klaplo podle plánu. Ostatní s přivykáním
na extrémní nadmořskou
výšku bojovali, jako každý
rok. My nemuseli.
Jak probíhaly oslavy
bezprostředně po ﬁnálové etapě?
Nijak... Když dojedete
do cíle, nemáte ani sílu slavit. Hlavně vám to ani hned
nedojde. Vlastně nevíte, co

fandí vám, chtějí se s vámi
fotit, prostě fanoušci, jak se
patří. Dokonce už nás znají
i jmenovitě a jdou přímo
za námi, protože můj facebook má velký zásah i tam.
Je to vážně příjemné.
V Peru už jsi byl poněkolikáté. Znáš ho i jinak,
než z kabiny kamionu?
Peru je krásná země,
kterou jsem si procestoval
už v roce 2013. Rád poznávám nové země, takže
to byla jasná volba. Projel jsem si hory i pobřeží,
navštívil Machu Picchu,
Cusco, jezero Titicaca

a spoustu dalších míst.
Co budeš dělat v nadcházejících týdnech?
Regenerovat a zařizovat
besedy po celé republice. Začnu prvního února
v Sedlčanech, pak šestého
února v Jablonci. Další besedy se rýsují. Do toho se
musím dostat zpátky do plného pracovního nasazení,
tiskárenské projekty Printomat a Clickbooks na mě
čekají, je potřeba je zase
trochu posunout, než odjedu na další Dakar.
Jak se budeš chystat
na Dakar v roce 2019?
Zatím jsme to do detailu
s trenérem neprobírali, ale
určitě pár změn v přípravě
bude. Nic zásadního, protože na tento rok jsem se
připravil velmi dobře, až
jsem byl sám překvapen.
Čekají Frantu po letošním Dakaru nějaké vychytávky?
To je jasná věc. S technikou nemůžete zaspat.
Máme pár nápadů co vylepšit, abychom předešli problémům. Jde o to,
že hrozně zrychlujeme
a k tomu se musí Franta
uzpůsobit. Vše ale máme
vymyšlené, teď to jen udělat. To už je práce kluků
v dílně, kterým bych ještě
jednou rád poděkoval, protože tento Dakar si vážně
mákli a bez nich bychom
nikam nedojeli, rozhodně
ne pro parádní páté místo.
Jana Špačková

Zůstala vzpomínka jen
a ta se vrací každý den
V sobotu 3. února tomu
bude 21 smutných let,
kdy nás navždy opustil
náš tatínek

Miroslav Bláha
z Vletic u Krásné Hory.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami
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Naděje určitě žije...

Nikdy bych nevzal do úst něco
tak odporného, jako je nok!

Jak řekl výstižně profesor Drahoš: „Nezvítězili jsme, ale ani neprohráli.“ Co tím
vyjadřuje? Když porovnáme možnosti
úřadujícího prezidenta, za celou dobu
jeho činnosti, získávat si na svou stranu
kdekoho, ze všech vrstev obyvatel, co
do věku, zaměstnání, vzdělání a inteligence, nedopadl Zeman v druhém kole
úplně slavně s nějakým bombastickým
výsledkem. Naverboval ke svým fandům
naléhavě jejich známé, příbuzné, milence a milenky, aby ho všichni přišli volit.
A po tom všem pak neznámý vědec
získá náhle téměř stejný počet hlasů. A to
po velmi slušné kampani, bez vymýšlení pomluv, na jaké naši voliči v poslední
chvíli slyší. Zdá se, že ten počet milovníků lží a nenávisti docela klesá. A že naděje na upřednostnění pravdy a lásky,
i spravedlnosti a férovosti, má přece jen
rostoucí tendenci. V tomto smyslu profesor Drahoš neprohrál. Byl velmi férový.
Miloš Zeman promluvil o svém posledním vítězství velmi hrdě, že po něm
už nebude následovat žádná politická
prohra. Měl jistě na mysli prohru volební, kdy se hlasuje. To jej opravdu určitě nečeká. Ovšem, on jako prezident,
v jedné z mála svých pravomocí, může
ještě velice ošklivě prohrát. A to tak, že

si uvědomí i ti nejvěrnější příznivci svoji
chybu. Mám na mysli viditelné zahrávání si a mlžení kolem ustavení vlády. Tato
prezidentova pravomoc se v Zemanově
provedení uskutečňuje naprosto nevypočitatelným způsobem. Zatím potřeboval pokud možno všechny Babišovy
voliče. Zřejmě je získal, jinak by určitě
nevyhrál. Po svém způsobu si Babiše zavázal, že mu nejdříve nedovolil nasadit
kandidáta za ANO. A po prvním kole raﬁnovaným způsobem rozlišil, co bude,
když bude zvolen a co, když nebude.
Nyní je možné, že bude spíše předstírat
záchranu ČSSD, když toho nenáviděného Sobotku už zahnal holí. Jisté je, že Babišovy výhrady k panoptiku Zemanovy
trojice věrných nebudou zapomenuty.
Za jeden takový štípanec uděluje Zeman
nejméně tři. To by musel mít Babiš v rukávu něco hodně kompromitujícího. I to
je možné.
Jistě stojí za připomenutí, jak se prezentovali v kampani Zemanovi příznivci
(zejména v hudebním divadle) a co se
dělo po skončení voleb „u Zemanů“ a co
„u Drahošů“. Kdo obě scény sledoval,
a má zájem o slušnou budoucnost naší
společnosti, viděl, kudy cesta nevede...
Vladimír Roškot

Prezidentem České republiky
byl na dalších pět let zvolen
Miloš Zeman. „Tak nám ten rok
2018 pěkně začíná“, povzdechne
si mnohý občan (dle sčítání hlasů zejména ten ze Středočeského
kraje a větších měst).
Kampaň druhého kola byla
ostrá, ale dejme tomu v mezích
očekávané (ne)slušnosti. Oba
kandidáti se sešli ve dvou televizních debatách, přičemž ta
na televizi Prima se podobala
spíše starověké aréně, ve které
mělo hlavní slovo obecenstvo,
aniž by bylo leckdy slyšet slova
tázaných. Prezident Zeman si
v ní nebral moc servítky a Jiří
Drahoš s vypětím všech sil odrážel jeho slovní útoky. Druhá
v České televizi byla již o hodně
kultivovanější. Oba soupeři si
svým způsobem vzali ponaučení a působili o něco jinak. Miloš
Zeman byl mírnější a věcnější,
zatímco Jiří Drahoš o poznání
útočnější. Abych pravdu řekl,
u mě osobně tím trochu ztratil.
Nicméně myslím, že rozhodnutí
u většiny voličů padlo již dří-

ve, stejně jako v mém případě.
Vítězem volby se tedy stal,
a prezidentskou funkci obhájil,
Miloš Zeman. Celkově získal
2 853 390 hlasů, zatímco Jiří Drahoš dostal 2 701 206 hlasů. Rozdíl
je tedy více než sto padesát tisíc
hlasů, což je poměrně dost. Procentuální vyjádření 51,36 % proti
48,63 % vypadá proti tomu ještě
docela vyrovnaně, ale z širšího
pohledu je vítězství Miloše Zemana mnohem větší. Tento poměr
totiž reprezentuje volbu 66,60 %
oprávněných voličů. Dá se usuzovat, že zbylým 33,40 % pokračování staronového prezidenta nevadí
a pak by bylo potřeba poměr hlasů přepočítat přibližně na dvě třetiny voličů Miloše Zemana a jednu třetinu Jiřího Drahoše.
Tak to je a už s tím příznivci
Jiřího Drahoše včetně mě nic
neudělají. Někdo maximálně
napíše na svůj facebook „Miloš
Zeman není můj prezident“, já si
při pohledu na pana prezidenta
vzpomenu na hlášku z ﬁlmu Pelíšky uvedenou v nadpise.
Pavel Vohnout

POZNÁMKA

Miloš Zeman je zvyklý rozdávat
karty, hrát zákulisní hry
Uplynulý víkend přinesl
odpověď na dlouho pokládanou otázku – kdo bude
dalších pět let českým prezidentem? Zvítězil Miloš
Zeman, jelikož se mu podařilo dostat k volebním urnám ty, kteří v prvním kole
zůstali, z rozličných důvodů, doma. Zvítězil na poslední chvíli, těsně, ale
přece. Historie se neptá.
Jiří Drahoš, dlouhodobý favorit a představitel změny
kurzu, prohrál. Je to trpké,
ale je to tak. S výsledkem
demokratických, svobodných voleb se musíme smířit a respektovat jej.
Pozitivním faktorem

prezidentských voleb je
relativně vysoká volební
účast, která byla ale z velké míry způsobena skutečně vypjatou atmosférou
několika dnů před druhým
kolem, kdy oba tábory
mocně mobilizovaly své
příznivce a společnost se
v kavárnách i hospodách,
v obývácích i na sociálních sítích více a více polarizovala. To bude bohužel
také jeden z následků prezidentské volby.
Máme prezidenta, jakého si přála většina voličů.
Je jedním z nás a svým
způsobem odráží podstatnou část české společnosti.

V politicích se zkrátka zrcadlí národ, to je stará pravda. Miloše Zemana jsem
nevolil. Přesto jsem velmi
zvědavý, jak svůj mandát
pojme. Zda se do historie
zkusí zapsat jako sjednotitel protichůdných proudů
a ochranitel demokracie,
nebo zda dále bude balancovat po hraně Ústavy
a zkoušet hranice posouvat
spíše negativním směrem.
Každopádně ho nebude
nic a nikdo omezovat. Moc
je opojná a síla, kterou má
prezident je přeci jen výrazná, ač se to mnohým
nemusí zdát. Nemůže sice
skoro nic z toho, co prezi-

dentští kandidáti tvrdili, že
by udělali, může ale spoustu jiných věcí, kterými se
podepisuje na dění každého dne.
Miloš Zeman si může
své poslední politické vítězství, po kterém, jak sám
řekl, nebude už následovat
žádná politická porážka,
pořádně užít i s celou svou
kohortou panošů, jak pro
změnu jeho hradní tým
nazval předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.
Těžko však očekávat, že si
bude mandát užívat jako
spokojený, úspěšný politik
v důchodovém věku, který
chce mít klid a být spíše
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symbolem. Miloš Zeman
je zvyklý být aktivním hráčem, rozdávat karty, hrát
zákulisní hry. Bude to tak
jistě zajímavých pět let.
Musíme být jen ostražití,
aby ve spojení s dalšími
podobnými hráči, Andrejem Babišem či Tomio
Okamurou, neodvedl Miloš Zeman naši zemi od zastupitelské, parlamentní
demokracie. Chuť k tomu
by tato partička mít mohla.
V takový moment bychom
se museli skutečně takzvaně postavit na zadní. Žádnou cennější hodnotu než
svobodu totiž nemáme.
Tomáš Vašíček

