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ÚOHS: Chládek a Tintěra
zpět ve hře, město nedodalo
včas potřebné podklady.
Nové nádraží v nedohlednu
SEDLČANY Poměrně rychle

rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS) v případu vyloučení nejlevnější nabídky
na výstavbu nového autobusového nádraží. Svoje
rozhodnutí rozeslal účastníkům řízení poslední lednový den a jeho závěr je
jasný: vyřazení ﬁrmy Chládek a Tintěra se ruší a měs-

tu se ukládá zákaz uzavřít
smlouvu s vybraným dodavatelem.
Začátek výstavby autobusového terminálu se tak
opět odkládá. Město má
nyní čas do 15. února podat
rozklad k předsedovi úřadu,
což ale logicky nemá vůči
rozhodnutí úřadu odkladný účinek. Pokud ÚOHS
svůj verdikt potvrdí, po-

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Pošta se přestěhovala
do budovy úřadu,
provozuje ji obec

nese město navíc náklady
spojené s řízením. Již nyní
dostalo k úhradě, byť zatím
nepravomocně, částku třicet
tisíc. To je ale ten zdánlivě
nejmenší problém.
Redakce má kompletní
osmnáctistránkové rozhodnutí úřadu k dispozici, a je
tak možné z něj přímo citovat. Město Sedlčany v celém
Pokračování na straně 6

Dvě stě padesát lidí bez práce
– to je plán francouzského
vlastníka sedlčanských sýrů
SEDLČANY Výroba ze sedl-

čanské mlékárny se přesune do Hesova. Tak zní nadpis krátké tiskové zprávy,
kterou francouzská společnost Savencia Fromage

& Dairy vydala prvního
února a kterou nám také
jako jediné své vyjádření
zaslala k otázkám, které
jsme v souvislosti s tímto
rozhodnutím ﬁrmě zaslali.

V několika jednoduchých odstavcích společnost oznámila rozhodnutí o ukončení výroby
v Sedlčanech a jejím přesunu do závodu v Hesově na Vysočině. Jako
důvod změny společnost
uvádí „zvýšení efektivity a optimalizaci výroby v současném tvrdém
konkurenčním prostředí.“ Tuto marketingovou
Pokračování na straně 4

V Nalžovicích nyní najdete Poštu Partner v budově Obecního
úřadu. Foto: Lucie Kakosová

NALŽOVICE V září rozhodo-

vali nalžovičtí zastupitelé
o tom, zda obec převezme
poštu a pobočka se stane
tak zvanou Poštou Partner.
Po zhruba půl roce, v pátek

Hotel Hrazany
přijme

KUCHAŘE/KUCHAŘKU
POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ
ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
POKOJSKOU
BRIGÁDNÍKY
Vše na HPP nebo brigáda/sezóna
Strava zdarma / Možnost ubytování
U všech pracovních pozic možnost
dopravy do zaměstnání

Informace: 602 288 755

2. února, se poštovní pobočka, přesunutá z původní budovy na návsi jen o pár kroků dál do budovy obecního
úřadu, stala oﬁciálně Poštou
Partner, provozovanou obcí
Nalžovice.
„S možností zřízení Pošty
Partner obec oslovila manažerka České pošty na jaře
loňského roku. Vysvětlila
nám, že pokud obec nebude
mít o provozování pobočky zájem, budou osloveni
podnikatelé v obci, v úvahu
připadlo i družstvo Coop,
které provozuje prodejnu
na Chlumu. Zastupitelstvo
obce si vzalo do podzimu
čas na rozhodnutí. Informovali jsme se v Milešově, jaké
má jejich obec zkušenosti
Pokračování na straně 3
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Narůstající agenda nutí
obec zaměstnat tajemníka
PETROVICE U SEDLČAN Ne-

úměrně narůstající agenda donutila starostu Petra
Štěpánka vyhlásit 3. ledna
výběrové řízení na tajemníka obecního úřadu. „Jsme
v poslední době doslova paralyzováni všemi nutnými

Petr Štěpánek

úkony, které po nás státní
správa vyžaduje. Nemám
čas na to hlavní, k čemu dle
mého názoru má funkce starosty sloužit – k setkávání
se s občany, k řešení jejich
problémů, plně se věnovat
rozvoji obce. Také kapacita
úředníků našeho úřadu je již
vyčerpána. Když někdo onemocní, vzniká problém,“ vysvětluje petrovický starosta.
Zřízení nového pracovního místa doporučila rada
a 27. prosince schválili i za-

stupitelé. Přihlásili se tři
zájemci. „Jeden z nich byl
vyloučen, protože nesplňoval požadavky dané výběrovým řízením,“ uvedl starosta
Štěpánek s tím, že pohovor
s uchazeči je naplánován
na 12. února. „Vzhledem
k tomu, že nás od května
čeká směrnice Evropské unie
– GDPR – o ochraně osobních
údajů, bylo by dobré, aby
nový tajemník nastoupil co
nejrychleji, nejlépe k 1. březnu. Hned po pohovorech
jsem připraven jet na krajský
úřad, aby výběr tajemníka
potvrdil,“ řekl Petr Štěpánek.
Vedoucí a tajemník petrovického obecního úřadu v jedné osobě bude
řídit 9 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru
a další ve veřejně prospěšných pracích, bude mít
na starost vydávání vnitřních směrnic a bude mít
řadu dalších potřebných
kompetencí, které s chodem úřadu souvisejí. „Půjde proto o celý pracovní
úvazek,“ upřesnil starosta
Petr Štěpánek.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Jediný lednový ledový den
SVATÝ JAN Pár dní chladněji, poté teplo, pak hodně fouká, občas trocha
sněhu, ten vzápětí roztaje,
a tak pořád dokolečka.
Na zahrádkách kvete nejen
čemeřice, ale i sněženky
a petrklíče, ptáci zpívají...
Letošní zima byla v lednu
trochu atypická.
Podle měření amatérské meteorologické sta-

teplota dosáhla 3,19 °C.
Naopak nejnižší lednový
průměr, a to -4,69 °C, byl
zaznamenán od počátku
měření v roce 2013 před
rokem.
Za celý měsíc spadlo 30,3 mm srážek, téměř
o polovinu víc než v lednu
loňského roku, a pršelo
nebo sněžilo celkem v 18
dnech.
-red-

nice Miroslava Votruby
na Svatojansku byl v lednu zaznamenán jediný
ledový den, tedy s celodenní teplotou pod nulou.
Žádné velké mrazy se ale
nekonaly, teploměr sestoupil za celý měsíc nejníže na -4,3 °C, a to v pondělí 22. ledna. Nejtepleji
bylo s 10,3 °C ve středu 31.
ledna. Průměrná měsíční

Leden
meteorologické
dny

teplota
ve st. C

srážky v mm

2013

2014

2015

2016

2017

2018

chladné – teplota max. nižší než 10 st. C

11

28

29

27

31

30

mrazivé – teplota min. nižší než 0 st. C

20

20

21

19

30

14

8

1

9

22

1

ledové – teplota max. nižší než 0 st. C

nejnižší v měsíci

-19,4

-11,7

-4,0

-14,8

-16,5

-4,3

dne

16.

26.

31.

22.

11.

22.

nejvyšší v měsíci

11,1

10,9

13,3

12,6

3,3

10,3

dne

30.

19.

10.

27.

12.

31.

měsíční průměr

-1,24

0,88

1,58

-0,13

-4,69

3,19

za měsíc

40,4

18,9

18,9

20,9

16,5

30,3
8,2

nejvyšší v měsíci

7,8

5,8

4,8

3,4

4,0

dne

17.

21.

10.

17.

31.

16.

úhrn od počátku roku

40,4

18,9

18,9

20,9

16,5

30,3

deštivé dny v měsíci

17

11

13

17

13

13

nejvyšší náraz větru v měsíci

10,6

15,2

12,5

13,9

11,8

dne

11.

11.

31.

4.

18.

vítr v m/s

Miloslav Hrazánek je starostou Jesenice dvě desetiletí
JESENICE U SEDLČAN František Vávra a Václav Peterka zavítali s kamerou
a mikrofonem za starostou Jesenice u Sedlčan.
Miloslav Hrazánek vykonává totiž funkci starosty
už páté volební období.
Nejvyšším představitelem
obce se stal poprvé před
dvaceti roky. Také proto

V sobotu 10. února
úno
uplyne 10 let, co nás
navždy opustila paní

Miluška
Vančurová
z Osečan.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.

Rodina Vančurova

se rozhovor nesl v duchu
bilancování a rekapitulování.
Pane starosto, za posledních dvacet let Jesenice značně změnila svou
tvář. Jak konkrétně?
Od roku 1998 byl první
akcí územní plán, následovala výměna topení a tepelného zdroje v základní
škole. Opravili jsme byty
v bytovce, opravili požární
nádrž a nádrž na Zadních
Boudách. Zlomovým rokem byl rok 2002, kdy nás
postihly povodně, které
nás nastartovaly k tomu,
abychom dělali větší akce.
Jaké?
Povodně vytopily studny, které byly poté bez
pitné vody. Začali jsme
se zabývat otázkou vodovodu v obci, následovala
kanalizace a čistírna odpadních vod, kterou jsme
kolaudovali v roce 2007.
Opravili jsme poškozené

mosty a silnice, zčásti poničené povodněmi.
Využili jste také dotace na zateplování budov?
Ano, podařilo se nám
zateplit bytovku, zřídit dva
byty v podkroví, zateplit
mateřskou a základní školu, obecní úřad. Opravili
jsme zbrojnice v Mezném
a Jesenici, v Martinicích
jsme postavili novou hasičskou zbrojnici.
A co plány na letošní
rok?
Stále něco připravujeme, máme například
zpracovaný projekt na komunitní dům, loni jsme
v žádosti o dotaci neuspěli, zkusíme to letos. Máme
připravený projekt na pěší
lávku na spodní náves.
Plánujeme odkanalizovat osadu Dobrošovice.
A také v podkroví školy vybudovat jazykovou
učebnu.

Hovořil jste o čističce
odpadních vod. Využíváte ji pro všechny osady?
Bohužel nemáme
všechny osady odkanalizované. Protože má čistička dostatečnou kapacitu,
slouží i pro obec Nedrahovice. Stejné je to i v případě pitné vody, kterou
Nedrahovicím také dodáváme.
Co do občanské vybavenosti je na tom Jesenice dobře. Roste díky
tomu i počet obyvatel?
Počet obyvatel roste.
Když jsem před dvaceti
lety do funkce starosty
nastupoval, měla obec 491
občanů. V současné době
je jich 538. Dá se tedy říci,
že se Jesenice rozrůstá.
Navyšuje se tedy i počet žáků v místní základní škole?
Ano, souvisí to s rozrůstáním se obce. Máme přes
sto dětí v základní škole

a v mateřské, která byla
o jednu třídu rozšířena, je
plný stav – tedy čtyřicet
dětí. Nemůžeme bohužel
uspokojit všechny rodiče,
kteří žádají o umístění dítěte do školky.
Za poslední roky jste
vybudovali tři dětská
hřiště. Co hřiště pro seniory?
Plánujeme ho vybudovat ve sportovním areálu.
Podařilo se vám prodat všechny ze třinácti
o b e c n í c h st ave b n í c h
parcel v Doublovičkách?
Začátkem ledna jsme
prodali poslední parcelu. Tento projekt byl tedy
úspěšný. Kromě dvou
parcel už je postaveno
na všech. Díky krajské
dotaci se nám podařilo
v nové zástavbě v Doublovičkách vybudovat chodníky. Nové chodníky jsme
vybudovali i v Jesenici.
Jana Špačková
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Pošta se přestěhovala
do budovy úřadu,
provozuje ji obec
Dokončení ze strany 1

s provozováním. Zastupitelé
se shodli, že prostory v budově obecního úřadu – v těsné
blízkosti staré pošty – budou
pro provoz pošty vhodnější,
než případně v prodejně či
jiné soukromé provozovně.
Navíc jsme potřebovali pracovnici na částečný úvazek,
která by pomohla s přibývající úřednickou prací,“
říká nalžovická starostka
Jana Pšeničková a dodává:
„Poštu Partner jsme převzali
i s vedoucí pošty, paní Hanou
Rejholcovou. Od 1. února je
zaměstnankyní obce. Společně s vedením poštovní pobočky bude zajišťovat služby
Czech Pointu, vidimaci a legalizaci dokumentů (úřední
ověřování podpisu a kopie
listin, pozn. red.), povede
spisovou službu obce, bude
zajišťovat předarchivní péči
o dokumenty obce a zveřejňování dokumentů na webu
obce, bude pomáhat s přípravou informačních materiálů
a provádět pomocné a přípravné účetnické práce.“
Obecní rozpočet by provoz pošty zatížit neměl.
Platby České pošty obci se
budou odvíjet od množství
úkonů, které se na pobočce
uskuteční. „Není pravdou,
že naše pobočka nebyla vytížená, proto ji Česká pošta
již nechtěla provozovat. Naopak, byla hodnocena jako
jedna z nejlepších v prodeji.

To svědčí o tom, že naši poštu hojně využívají občané
naší obce i obcí okolních,“
vysvětluje starostka.
Nové prostory pošty
vznikly v bývalém skladu,
který je bezbariérově přístupný. Místnost byla pouze vymalována a byl v ní
zřízen samostatně jištěný
elektrický okruh. Celé vybavení pobočky zajistila Česká
pošta. Bývalé prostory pošty budou zřejmě upraveny
na byt.
Na oﬁciality a oslavu při
otevření nalžovické Pošty
Partner nebyl v pátek 2.
února čas. Po čtyřdenním
omezení provozu, způsobeném stěhováním, se dveře
doslova „netrhly“.
„Provoz nalžovické pošty bude rozšířen v pondělí
do 17 hodin a v úterý a čtvrtek dopoledne do 10 hodin.
Dále uvidíme, jaké budou
potřeby lidí. Právě to, aby
pošta byla pro občany zachována a k dispozici co
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Volební komisaři dostali
od obce ﬁnanční dar
DUBLOVICE/REGION Dublovičtí zastupitelé na posledním zasedání 30. ledna
jednomyslně schválili příspěvek členům okrskových volebních komisí.
K pouhým dvěma stovkám
za druhé kolo prezidentských voleb si tak významně přilepší. Dublovice mají
tři volební okrsky – na radnici, v klubovně mysliveckého sdružení v Líchovech a v hasičské zbrojnici
ve Zvíroticích.
„Odměna členům volebních komisí za 2. kolo je
pouze 200 korun. To je částka, která vůbec neodpovídá
stejnému času, který všichni
členové komisí odpracují,“
uvedl starosta Otakar Jeřicha s tím, že stejně jako při
prvním kole i při druhém
každý člen komise stráví
ve volební místnosti minimálně 14 hodin plus další
čas na přípravu místnosti
a sčítání výsledků. Proto
navrhl každému z nich navíc přidat z rozpočtu obce
ﬁnanční dar ve výši dva tisíce korun.

Odměňování
volebních komisí
kritizoval Svaz
nejvíce, vedlo zastupitele
k rozhodnutí o provozování pobočky pod hlavičkou
obce,“ dodává nalžovická
starostka Jana Pšeničková.
Jana Špačková

strana

Ještě při podzimních
parlamentních volbách, tak
jako v posledních osmi letech, náleželo předsedovi
volební komise 1 600 korun,
zapisovateli 1 500 korun
a ostatním členům 1 300 korun. Nízkou odměnu v pod-

statě za dva dny strávené
prací pro veřejnost a obec
kritizoval několik posledních let i Svaz měst a obcí
České republiky (dále
SMO), který se na rozdíl
od ministerstva vnitra nedomnívá, že k chybnému
sečtení některých volebních lístků při parlamentních volbách došlo kvůli

Otakar Jeřicha

nedostatečnému proškolení. „Problém vidíme především ve výši odměny, která
nedosahuje ani šedesáti korun za hodinu a neodpovídá
tak realitě a odpovědnosti,
kterou musí člen volební
komise přijmout, a počtu
hodin strávených ve volební
místnosti,“ vysvětlil předseda SMO a starosta Kyjova
František Lukl, s nímž souhlasí i místopředseda Svazu Petr Kulhánek: „Kvalita
voleb odpovídá nákladům,
které hradí ministerstvo ﬁnancí. Přestože obce dotují
část volebních nákladů ze
svého, aby zajistily důstojný průběh voleb, do komisí
se nedaří zapojit veřejnost
s odpovídajícím vzděláním.
Z toho plynou i případné ne-

dostatky při sčítání.“ Finanční odměna navíc podléhá
dani z příjmu.
Od 1. ledna ministerstvo
vnitra i na základě apelu
ze SMO navýšilo odměny,
o pět set korun si tak už při
prezidentských volbách
polepšili ale pouze předsedové komisí a zapisovatelé.

Jak dál?
Vzhledem k potížím, provázejícím hlavně podzimní
parlamentní volby, chystá
ministerstvo vnitra změnu,
týkající se úpravy volebních lístků (některým kandidátům uvedeným na druhé straně nebyly započteny
preferenční hlasy, pozn.
red.). Už od příštího roku
by měly být lístky pouze
jednostranné, u letošních
podzimních komunálních
voleb bude na kandidáty
na druhé straně upozorňovat informace, že volební
lístek pokračuje a je třeba
ho otočit.
Naopak v nedohlednu
je vznik volebního kodexu,
který by všechny volby
v České republice sjednotil.
Každé se zatím totiž řídí speciálním zákonem a v rozdílných pravidlech je zmatek.
Lze se domnívat, že pouhé
navýšení odměny předsedům a zapisovatelům
v mnoha obcích malý zájem
o účast ve volebních komisích a chybování ve sčítání
hlasů zřejmě nevyřeší.
Jana Špačková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
DOUBRAVICE Na m í s t ě

a bez diskusí přišel o řidičský průkaz 41letý motorista,
jehož vozidlo zastavila u křižovatky na obec Doubravice policejní hlídka v pondělí 29. ledna v odpoledních
hodinách. Provedený test
na drogy, konkrétně na opiáty, byl u něho pozitivní.
LIBÍŇ/VYSOKÝ CHLUMEC

Srážka se srnou byla příčinou dopravní nehody mezi
obcemi Libíň a Vysoký

Chlumec 29. ledna ve večerních hodinách. Řidička již
nestihla na danou situaci zareagovat a do zvěře narazila.
Hmotná škoda byla vyčíslena na čtyři tisíce korun.
DUBLOVICE Zatím neznámý zloděj „navštívil“ dvě
kóje ve sklepě v Dublovicích ze soboty na neděli
27. a 28. ledna. Z jedné kóje
zmizel křovinořez, z druhé
elektrokolo značky Lektron
černé barvy s tmavě zele-

nými doplňky a běžky bílo-červené barvy. Celková
škoda činí 54 tisíc korun.
DUBLOVICE/KŇOVICE Ke srážce automobilu

a lesní zvěře došlo v sobotu 3. února v nočních hodinách na silnici I/18 v katastru obce Dublovice. Řidič
již pro krátkou vzdálenost
nestačil zareagovat a srnu
srazil. Ta byla následně
předána mysliveckému
sdružení. Hmotná škoda

je vyčíslena na 20 tisíc.
Obdobná nehoda se stala
v ten samý den v katastru
obce Kňovice. Tady škoda
vyšplhala na 21 tisíc korun.
DOUBRAVICE Policejní
hlídka zastavila v neděli 4.
února dopoledne u křižovatky na obec Doubravice
39letého řidiče, v jehož
dechu následně policisté naměřili 0,89 promile
alkoholu. Další jízda byla
muži zakázána a na místě

přišel o řidičský průkaz.
SEDLČANY Zatím neznámý pachatel si vyhlédl automobil značky
Volkswagen Caravelle bílé
barvy, registrační značky
3SU 9187, který ukradl z 1.
na 2. února z Vítěžské ulice v Sedlčanech. Hodnota
vozu je 350 tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Dvě stě padesát lidí bez práce – to je plán
francouzského vlastníka sedlčanských sýrů
Dokončení ze strany 1

formulaci dále rozebírá
generální ředitel společnosti Miroslav Maňásek:
„Rozhodnutí vzešlo na základě podrobných a velmi
pečlivých analýz. Sloučení
výroby do jednoho závodu
jsme vyhodnotili jako nutný a zároveň velmi šetrný
krok k tomu, jak zvýšit
efektivitu výroby a zajistit
naši dlouhodobou konkurenceschopnost na stále
náročnějším trhu s mléčnými výrobky.“
Výroba v Sedlčanech by
měla být snižována postupně, v několika fázích, a to
až do května 2019. O práci
tak přijde zhruba 240 až
260 zaměstnanců, v drtivé
většině žen. A to i přesto,
že dle vedení společnosti
dostanou zaměstnanci nabídku pracovat v závodě
v Hesově či v Hodoníně.
Pro celkové vyznění této
nabídky je potřeba upřesnit, že Hesov se od Sedlčan
nachází ve vzdálenosti asi
135 kilometrů, což při jízdě
autem zabere zhruba dvě
hodiny cesty. Práce v Hodoníně by pro současné
zaměstnance připadala
v úvahu pouze v případě,
že by se ze Sedlčan odstěhovali. V tomto kontextu
je tak jasné, že nabídka

zaměstnání v dalších závodech ﬁrmy je spíše symbolická a alibistická.
Podle ředitele Maňáska však společnost plně
přijímá důsledky svého
rozhodnutí v sociální oblasti. „Odcházejícím zaměstnancům nabízíme
aktivní pomoc při hledání
individuálního řešení, možnost rekvaliﬁkačních kurzů
i nadstandardní odstupné.
Zaměstnancům bude pomáhat kromě personálního
oddělení závodu i specializovaná outplacementová
agentura (instituce zaměřující se na účinnou pomoc
lidem v obtížné životní situaci, jakou je ztráta zaměstnání, pozn. red.) a zástupci
Úřadu práce Příbram.“ I zde
však vidíme mnoho marketingových frází. Předně
se nejedná o zaměstnance
odcházející, ale vyhozené.
Naopak obávat se prý nemusí dodavatelé mléka, jejichž dodávky v plné míře
přebere hesovský závod.
Zprávu o přesunu tradiční výroby ze Sedlčan
zařadila mezi hlavní témata prakticky všechna
významná média v republice, včetně veřejnoprávní
České televize, internetových magazínů či rozhlasu.
A mezi veřejností i politiky

budí jen negativní reakce.
Rozčarování, údiv, zklamání, rozčílení, šok. To jsou
nejčastější slova politiků,
včetně starosty města Jiřího Buriana.
V s i l n é m ko n t ra s t u
s touto zprávou je stále
aktuální obsah oﬁciálních
webových stránek společnosti Savencia. Podle
těch představuje „Sedlčanský“ tradiční a poctivé
sýrařské řemeslo. „Sedlčanský je prostě sedlčanský; v naší sýrárně pracují
převážně lidé ze Sedlčan
a okolí a pro mléko jezdíme výhradně k farmářům
ze Sedlčanska. Při výrobě
používáme původní české
receptury. To jediné, co překračuje hranice Česka, jsou
naše sýry, které vyvážíme
i do okolních zemí,“ píše se
na webu, a tato slova znějí
dnes jako výsměch.
Proti rozhodnutí soukromé zahraniční společnosti se zvedla velká
vlna nevole. Jednat chce
starosta i další zastupitelé,
na sociálních sítích lidé
houfně nadávají, diskutuje
se o peticích či protestech.
Jednou z nejhlasitějších
kritiček tohoto rozhodnutí
je od počátku také zastupitelka za ODS Blanka Vilasová. „Pokud bych se měla

vyjádřit k situaci, která se
stala zaměstnancům mlékárny, je to ohromný šok
a šílená situace. Je mi jich
opravdu líto. Zaměstnanci
musí mít pocit, že si francouzský vlastník zřejmě vůbec neváží tradice a ani lidí,
kteří ﬁrmě často věnovali
mnoho let svého života.“
Vilasová navíc vidí i možnost, že se jedná o promyšlenou strategii, která
bohužel není v podobných
případech ojedinělá. „Celé
to může být záměr, tak jak
to mezinárodní koncerny
v naší republice dělají. Postupně zavřou v daném
oboru všechny výrobny.
Nejprve jakoby naoko výrobu přesouvají, ale pak ji
likvidují, aby se zahraniční
produkty zbavily konkurence a na trh následně dodávaly již pouze svoje zboží,“
zauvažovala pro redakci
Vilasová.
Blanka Vilasová společně s dalším zastupitelem
Ondřejem Vodňanským
burcují k tomu, aby bylo
svoláno mimořádné zastupitelstvo s účastí ředitele
Maňáska. Vilasová je také
přesvědčena, že věci a jednání teď musí mít rychlý
spád. Podle ní je potřeba
vyvolat jednání a k tlaku
v rámci všech pravidel vy-

užít i média. Jednou z variant je podle ní i možné
zachování mlékárenské
výroby, byť jiných produktů. Zároveň věří, že pokud
se podaří vyvolat diskusi,
objeví se i další nápady či
možná řešení, jak situaci
zvrátit nebo alespoň zmírnit následky.
O názor jsme požádali
také opozičního zastupitele Pavla Švagra (ČSSD).
A jak je vidět, v tomto
případě se názory vedení
města a všech ostatních
zastupitelů shodují. „Je to
pro mě šokující informace
a je potřeba hledat všechny
cesty, jak lidem, kteří tímto
asociálním a neférovým
krokem francouzské nadnárodní korporace přijdou
o práci a tím i o příjem,
pomoci. Zpracování mléka
je v našem městě hluboce
zakořeněné a nyní je potřeba zkusit vyvinout na vlastníka ﬁrmy tlak, případně
hledat další řešení. Jakýsi
sociální program, o kterém
mluví pan ředitel Maňásek,
nepovažuji vůbec za dostatečný. Navíc mě udivuje,
že ﬁrma Savencia se údajně nevzdá ani opouštěné
budovy, aby ji nezískala
konkurence. To mi přijde
zvlášť podlé.“
Tomáš Vašíček

OTEVŘENÝ DOPIS

Výzva společnosti Savencia
Jsem přesvědčen, že zejména v době jakékoliv krize
či v momentě výsostného
veřejného zájmu mají kromě politiků a odborníků
v oboru hlasitě zasáhnout
také žurnalisté. Veřejný zájem na pokračování výroby
sýrů a v našem městě je
nad slunce jasný, proto musím napsat tyto řádky.
Nikdy jsem v sedlčanské mlékárně nepracoval
a nepracují zde ani moji příbuzní. Dokonce ze Sedlčan
ani nepocházím. A přesto
velmi silně, silně negativně,
vnímám, jakou ránu nám
francouzská nadnárodní

společnost Savencia FD zasadila. Připraví o práci 260
lidí, což je jeden z nejbrutálnějších zásahů do zaměstnanosti v regionu, nadto
v době, kdy se ekonomice
daří a kdy celá Savencia FD
s majetkem okolo 3 miliard
a ročním čistým ziskem kolem 100 milionů korun velmi dobře prosperuje.
Proto skrze tyto řádky
vyzývám generálního ředitele společnosti Miroslava
Maňáska a jeho prostřednictvím i členy vedení mateřské společnosti, aby se
znovu nad svým rozhodnutím zamysleli a pokusili

se najít takové řešení, aby
výroba v Sedlčanech mohla pokračovat.
Vážení pánové, svým
rozhodnutím, které je motivováno toliko ekonomickou efektivitou, jste nevzali
lidem pouze práci, vzali jste
jim symbol a městu berete
značku, která Vám vydělává desítky milionů. Ten produkt, který tak hrdě propagujete v televizi, v letácích
i na webových stránkách,
ten se nejmenuje hesovský
nebo hodonínský ale sedlčanský. Sedlčanský hermelín. Pepa ze Sedlčan. Pokud
na svém podnikatelském

rozhodnutí trváte, pácháte
zločin. Ne ve smyslu trestního práva, ale ve smyslu
morálky, férovosti a úcty
k tradici. Nicméně dokážu
pochopit, že pro Vás tyto
hodnoty nic neznamenají
a že to, že se k nim hlásíte,
je třeba jen marketingový
tah. Zkuste však dokázat,
že tomu tak není.
A jelikož výzva jednoho je plivnutím do moře,
prosím i vás všechny, kdož
právě čtete tyto řádky, vezměte papír a tužku nebo si
sedněte k počítači a pište.
Napište generálnímu řediteli dopis. Slušně, ale tak,

jak to cítíte. Napište vedení
společnosti, že nesouhlasíte a že tradiční výroba
v našem městě má zůstat.
Pokud si také myslíte, že
přesun výroby je zrada,
dejte to vědět. Oﬁciální
emailová adresa je info@
savencia-fd.info, poštovní
adresa je Církvičská 240,
264 01 Sedlčany, generální
ředitel Miroslav Maňásek.
A mladí, jazykově nadaní,
mohou psát i na ﬁremní facebook společnosti Savencia Fromage & Dairy. Udělejte to, proč ne. Kdo, když
ne my, kdy, když ne teď.
Tomáš Vašíček


Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma. Tel.:
730 529 545.
39/18

Koupím les nebo pole kdekoliv. Tel.:
730 529 545.
40/18

Koupím menší byt v Sedlčanech
v jakémkoliv stavu do 600 000 Kč. Tel.:
605 440 163.
41/18

Sháním knihy Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko (4 díly, i samostatně), knihy Pavla Toufara z cyklu tajemnou
Českou krajinou. Tel.: 601 584 778.
42/18

Pronajmu dlouhodobě byt 4+1 v Hrachově. Nájem 5 000 Kč. Slušným lidem.
Tel.: 777 170 853.
43/18

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

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

PLOŠNÁ INZERCE
od 12,10 Kč/cm2

Tel.: 774 822 213,
E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz

Přijmu řidiče sk. B

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ I KONDICI

na dodávku pro mezinárodní
přepravu
Plat 25–30 000 Kč čistého/měsíc

SM
SM systém M
MUD
UDr.
r. Smíška Pilatesova
Pilatesova metoda Cvičení
Cvičení L. Mojžíšové

Tel.: 602 479 056

ALTERNATIVNÍ TERAPIE
Systemické
Systemické konstelace EFT,
EFT, EMI

Tel.: 734 520 934 www.a-terapie.cz

Domov seniorů Vojkov

6/(9$

hledá nového zaměstnance na pozici
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AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK
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Požadujeme:
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, řidičský průkaz
sk. B, znalost hry na hudební nástroj (klávesy, kytara, apod.),
kreativita a aktivní přístup v práci se seniory, organizační
schopnosti, znalost práce na PC (MS Office), zkušenosti s prací
v zájmové oblasti se seniory (dětmi), popř. kurz pro pracovníky
v sociálních službách výhodou
Nabízíme:
zajímavou tvořivou práci s našimi seniory, plat dle tarifní
stupnice, 2x ročně odměny, 5 týdnů dovolené, příspěvek
zaměstnavatele na stravování
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
kresinova@dd-vojkov.cz, tel.: 731 581 447

352'(-.$0(1,9$
%(72151$

6('/$1<
0

HVNRPRUDYVNÒEHWRQDV

WUDQVSRUWEHWRQF]

Restaurace Zrůbek U Fárů
přijme do pracovního poměru

KUCHAŘE/KU
praxe vítána
Tel.: 603 445 553

Domov seniorů Vojkov, poskytovatel
sociálních služeb

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

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

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

Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice
vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s.

FINANČNÍ REFERENT
– POKLADNÍK

OŠETŘOVATELE/KU PRASAT

Maturitní vzdělání v ekonomickém oboru a minimálně 2 roky praxe podmínkou.
Požadujeme:
základní orientace ve finančních operacích (vystavování a likvidace
pokladních dokladů, vedení depozit, atd.)
každodenní komunikace s klienty domova při zajišťování jejich
finančních záležitostí a potřeb
pokročilá úroveň znalosti práce na PC – Word a Excel
Nabízíme:
možnost stabilního zaměstnání v oblasti práce se seniory, platové
podmínky dle tarifních tabulek, 5 týdnů dovolené, příspěvky
zaměstnavatele na stravování, 2x ročně odměny
Své nabídky společně s životopisem zasílejte do 28. 2. 2018 na e-mail:
kresinova@dd-vojkov.cz, tel.: 731 581 447, popř. písemně
na adresu: Domov seniorů Vojkov, 257 53 Vrchotovy Janovice

přijme
do výkrmny prasat Doublovičky
do kravína Kamenice

OŠETŘOVATELE/KU DOJNIC
Kontaktní osoba p. Roškot, tel.: 605 700 542, e-mail: ekonom@zskh.cz

do provozu Jatky Sedlčany

ŘEZNÍKA
Nástup od 1. 3. 2018

UKLÍZEČKU
PRACOVNICI NA VÝDEJ OBĚDŮ
Nástup možný od 1. 5. 2018
Kontaktní osoba p. Janoušek, tel.: 604 216 000
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ÚOHS: Chládek a Tintěra zpět ve hře, město nedodalo
včas potřebné podklady. Nové nádraží v nedohlednu
Dokončení ze strany 1

dokumentu vystupuje pod
pojmem zadavatel, zatímco
vyloučená ﬁrma jako navrhovatel. Hned v úvodu celého podrobného dokumentu
se píše: „Zadavatel – město
Sedlčany v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před
uzavřením smlouvy vedeném úřadem nedoručil úřadu
dokumentaci o zadávacím
řízení na veřejnou zakázku
‚Modernizace přestupního
terminálu Sedlčany‘ ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení
návrhu ze dne 18. prosince
2017 zadavateli, a ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené úřadem dne 3. ledna
2018, tedy nejpozději dne 8.
ledna 2018.“ Zjednodušeně
řečeno je městu úřední češtinou vytýkáno, že v rámci
správního řízení nedodalo
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže veškeré
potřebné dokumenty, což
je jeho zákonná povinnost.
Tuto povinnost město nesplnilo ani poté, co bylo
úřadem speciálně upozorněno a byla mu poskytnuta
náhradní pětidenní lhůta.
Ve svém rozhodnutí je však
konkrétní kritiky města více.
K rozhodnutí o zrušení rozhodnutí, kterým město vyřadilo nejlevnější nabídku,
však plně postačuje fakt, že
město potřebné dokumenty
nedodalo buď vůbec, nebo
v nesprávné formě. To je
samo o sobě zákonným důvodem pro jediné možné řešení, jaké může Úřad učinit.
V rozsáhlém odůvodnění ÚOHS přesně uvádí,
že předpokládaná hodnota
veřejné zakázky vyplývající
ze zadávací dokumentace
činila 45,653 milionu korun
a že nabídky měly být hodnoceny podle ekonomické
výhodnosti pouze na základě nejnižší nabídkové ceny
tak, že jako první v pořadí
bude vyhodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou
bez DPH. V tomto případě
úřad cituje přímo ze zadávací dokumentace a jedná se
o pravidla soutěže, které stanovil přímo zadavatel, tedy
město, a to na základě pří-

slušných právních předpisů.
Pro úplnou přehlednost
je potřeba uvést také časový
sled událostí, které jsou pro
plánovanou investici klíčové.
K uveřejnění zakázky došlo
28. července minulého roku,
následně běžela lhůta pro
podávání nabídek. K otevírání obálek s nabídkami
jednotlivých účastníků došlo
3. října a o stavbu autobusového nádraží měli zájem
čtyři dodavatelé. Následně
si zadavatel, tedy město Sedlčany, vyžádal od společnosti
Chládek a Tintěra vysvětlení
„jakým způsobem byla stanovena cena jednotlivých
položek s ohledem na jejich
skladbu dle položek v ceníku stavebních prací, a to
včetně nákladů a zisku.“
Tuto žádost zaslalo město
zmíněnému dodavateli 24.
října 2017. Následně 31. října
obdrželo město písemně
rozbor vyžádaných položek
a vysvětlení, jakým způsobem byla cena těchto položek stanovena.
Reakcí zadavatele bylo
rozhodnutí z devátého listopadu o vyloučení společnosti Chládek a Tintěra, a.
s., ze soutěže, a to s následujícím odůvodněním, ze
kterého cituje také ÚOHS:
„Ve svém zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně
nízké nabídkové ceny nesplnil (dodavatel) požadavky
zadavatele na zcela jednoznačné prokázání dodržování zákonných povinností
účastníka zadávacího řízení…“ Proti tomuto rozhodnutí podala neúspěšná ﬁrma
námitky 24. listopadu. Tyto
námitky město 7. prosince odmítlo. Osmnáctého
prosince se tak vyloučený
účastník řízení obrátil na již
zmíněný úřad.
A nyní se dostáváme
k nejzajímavější části rozhodnutí. Ihned 20. prosince
zahájil ÚOHS správní řízení,
o čemž oﬁciální cestou informoval všechny účastníky,
konkrétně město Sedlčany,
ﬁrmu Chládek a Tintěra, a.
s., a také obě společnosti
z vítězného sdružení, tedy
Sládek group, a. s., a POHL

cz, a. s. Město bylo také přímo vyzváno, aby dle zákona
do deseti dnů zaslalo úřadu
dokumentaci o zadávacím
řízení. Jenže 28. prosince
obdržel úřad od města pouze část dokumentace. Navíc však část doručených
dokumentů nesplňovala
požadovanou formu, jednalo se o pouhé prosté kopie.
Nadto některé zcela zásadní
části dokumentace chyběly.
Jednalo se například o protokoly z jednání komise z 24.
října či 3. listopadu, zprávu
o hodnocení nabídek či
o úplné znění originálů nabídek všech dodavatelů.
Město také úřadu zaslalo
své vyjádření k návrhu vyřazené ﬁrmy. V něm mimo
jiné uvedlo, že v případě, že
„navrhovatel (Chládek a Tintěra, pozn. red.) deklaruje
cenu za dodávku materiálu
nižší, než za kterou je schopen ji aktuálně nakoupit,
zcela jednoznačně statutární
orgány společnosti podpisem
nabídky učinili rozhodnutí, jež poškozuje akcionáře
(vlastníky ﬁrmy), což je
jednáním protiprávním, stejně tak je to v případě, kdy
vedení společnosti vědomě
do ceny nabídky nekalkuluje
žádný zisk.“ Město se také
vyjádřilo, že návrh neúspěšného uchazeče považuje
za nedůvodný a úřadu navrhlo, aby jej zamítl.
V písemném rozhodnutí
úřadu následuje až groteskní pasáž, popisující další vývoj správního řízení. Třetího
ledna ÚOHS stanovil městu
Sedlčany dodatečnou lhůtu
pěti dnů k doručení dokumentace o zadávacím řízení a zároveň jej upozornil
na to, že v případě nedoručení této dokumentace
bude muset zadávací řízení,
resp. jeho napadenou část
zrušit. O dva dny později obdržel úřad celkem 19
datových zpráv od města,
obsahujících
dokumenty k předmětné veřejné
zakázce. O další tři dny
později dorazila do úřadu
další část dokumentace,
a to v listinné podobě klasickou poštovní cestou.

A právě v tomto postupu,
který město, jakožto zadavatel zvolilo, spatřil ÚOHS
řadu problémů, přesněji
nedodržení zákonných pravidel. Jak úřad několikrát
ve svém rozhodnutí pedagogicky opakuje a upozorňuje, je možné podle zákona
zasílat dokumenty „výhradně prostřednictvím datové
schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou
uznávaným elektronickým
podpisem.“ Navíc kromě
mnoha dalších dokumentů,
které zadavatel musí uchovávat a předložit (a které
město nepředložilo), musí
také předložit originály
všech nabídek dodavatelů.
Na několika místech ÚOHS
vyloženě poučuje město
o jeho zákonných povinnostech a mnohá ustanovení
zákona mu přímo vysvětluje, když například uvádí:
„Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že dokumentací
o zadávacím řízení se myslí
veškeré dokumenty v listinné
či elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace,
jejichž pořízení v průběhu
zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje zákon, včetně úplného
znění originálů nabídek
všech účastníků zadávacího
řízení.“ Na jiných místech
úřad upozorňuje na existující novější ustanovení
zákonů a vysvětluje i další
pojmy. Městu je opakovaně vytýkán fakt, že zaslalo
úřadu pouze neověřené kopie mnoha dokumentů a že
některé zásadní dokumenty chybí mezi obdrženými
podklady úplně. „Absenci
některých příkladmo uvedených dokumentů (protokol
o otevírání obálek, zprávu
o hodnocení nabídek, aj.)
úřad dovodil z obsahu vyjádření zadavatele k návrhu
ze dne 28. 12. 2017, v rámci kterého je na citované
dokumenty odkazováno.“
Místopředsedkyně ÚOHS
Eva Kubišová, která je pod
rozhodnutím podepsaná,
tak mimo jiné konstatuje, že
město nebylo schopno dodat ani ty dokumenty, které

samo citovalo ve svém vyjádření k návrhu vyřazené ﬁrmy, které úřadu zaslalo. Navíc město si bylo nesplnění
svých povinností, na které
bylo explicitně úřadem upozorněno, vědomo. „Za situace, kdy zadavatel jednoznačně identiﬁkuje rozsah
dokumentace o veřejné zakázce např. prostřednictvím
soupisu, přičemž následně
úřadu neposkytne kompletní
dokumentaci o zadávacím řízení, nemůže úřad přistoupit
k jinému řešení, než výslovně předpokládá příslušné
ustanovení zákona,“ píše se
v rozhodnutí, přičemž je zároveň upozorněno na to, že
město samo dodalo úřadu
soupis dokumentace a následně u některých položek
uvedlo poznámku „nepřiloženo“. Jednalo se tak o vědomé nedodání podkladů.
Úřad tak podle zákona
neměl jinou možnost, než
aby návrhu vyřazené ﬁrmy
Chládek a Tintěra, a. s., vyhověl a rozhodnutí města
o jejím vyřazení zrušil, přičemž zároveň městu zakázal uzavřít smlouvu s vybraným vítězem.
O vyjádření jsme samozřejmě požádali vedení města. Místostarosta Miroslav
Hölzel nám zaslal stručnou
odpověď: „Na Vaše otázky
bude možné odpovědět až
v příštím týdnu po projednání celé záležitosti v odborné
komisi a s právním zástupcem města.“
Stejně tak nás zajímal
aktuální postoj původně
vyloučené ﬁrmy. Obchodní
ředitel společnosti Chládek
a Tintěra se pro redakci vyjádřil také stručně: „Pokud
se zadavateli podaří bez zbytečného odkladu nově rozhodnout, společnost Chládek
a Tintěra je stále schopna
zakázku stihnout zrealizovat v termínu za nabídnutou
cenu a ve smluvně předepsané kvalitě.“
Prostor pro vyjádření dostali ve stejný čas a se stejnou lhůtou i společnosti Sládek group a POHL cz. Tuto
možnost zatím nevyužily.
Tomáš Vašíček

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

7

Chtěla jsem vidět předložené nabídky, říká
zastupitelka Vilasová. Vedení města ji odmítlo.
Šlendrián, zlobí se opoziční Švagr
SEDLČANY Příběh autobusového
nádraží stále pokračuje, a tak nás
zajímal názor zastupitelů na aktuální vývoj. Zeptali jsme se proto zastupitelky Blanky Vilasové
(ODS), která reprezentuje „vládnoucí“ část zastupitelstva a opozičního zastupitele Pavla Švagra
(ČSSD), co si o kauze myslí a jak
vidí její další postup.
„Pokud platí informace, že dal
Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS) za pravdu vyřazené firmě Chládek a Tintěra
a navíc musí město zaplatit třicet
tisíc korun, pak to může znamenat, že celý proces může trvat
ještě dlouho. Dle mého názoru se
v takovém případě projekt stihnout nedá a my bychom ve chvíli
jakékoli pochybnosti neměli riskovat a pouštět se do realizace.
Pokud bychom vše v řádném termínu nestihli a nebylo nám umožněno termín překročit, dotaci bychom nedostali a platili bychom
celý projekt z našeho rozpočtu.
Některým městům se to již stalo,
některým jen částečně,“ sdělila redakci Vilasová.

Ta navíc namítá, že ani jako
zastupitelka nemá podrobné
informace o výběrovém řízení,
ačkoliv je aktivně sháněla. „Dokonce jsem si vyžádala nabídky
na výstavbu terminálu v rámci veřejné zakázky, na prvním a druhém místě, abych si mohla udělat vlastní obrázek. Vím, že jako
zastupitelka mám na to nárok.
V Sedlčanech mi ale byl tento nárok odepřen s tím, že u veřejných
zakázek je to jiné a že i členové
komise mají podepsanou mlčenlivost. Vím ale, že jako zastupitelé
máme právo mít přístup k čemukoliv, co se týká dotace, a to včetně realizace v rámci veřejné zakázky,“ popsala pro naše čtenáře
Blanka Vilasová, která si nadto
klade jednu obecnou otázku:
„Co je vlastně pro občany nejlépe
a proč Sedlčany vůbec mají tak
megalomanský projekt? Vím sice,
že dotační tituly nastavují omezující pravidla, ale jistě jsme mohli
mít mnohem střídmější projekt
na výstavbu terminálu a dle toho
o dotaci žádat.
Možná mě za to někteří odsou-
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dí, ale dle mého soukromého názoru by bylo optimální, pokud by
se akce v rámci dotace a v tomto
rozsahu vůbec nerealizovala, protože Sedlčany nepotřebují autobusové nádraží v hodnotě 50 milionů a s provozními náklady 1,2
milionu ročně, navíc s vizí budoucích náročných oprav takového
kolosu. Za 10 let dělají provozní
náklady 12 milionů a musíte tam
udržet v rámci tzv. ‚udržitelnosti
dotace‘ dvě pracovní místa, která
nejsou nutně třeba. Počet obyvatel v Sedlčanech klesá, zavírají se
velké podniky, které dávaly práci
velkému počtu obyvatel, mladí se
nám nevrací po studiích, a my tady
budeme mít kolos za 50 milionů,
který se bude muset v budoucnu
udržovat? Při dnešním provozu
by nám stačilo nádraží, které by
odpovídalo Sedlčanům, řekněme
v hodnotě do 15 milionů korun,“
myslí si zastupitelka Vilasová.
Zastupitele Pavla Švagra fascinovala a překvapila i jiná část celého příběhu. A sice přístup města
ke správnímu řízení před ÚOHS.
„Úřad jednoznačně říká, že město
nedodalo včas potřebnou dokumentaci a část toho, co dodalo, tak nemělo zákonem požadovanou formu.
To je amatérské a je to šlendrián.
Jsou dvě možnosti – buď je město
k projektu za více než 40 milionů
tak laxní a nezná předpisy, a nebo,
což se snad jeví i pravděpodobněji,
prostě takový postup zvolilo schválně, s vědomím, že výběrové řízení
bude vráceno na začátek. Jako by si
město bylo vědomo nějakých chyb
a materiály raději neposlalo. Bude

Nejvíc úprav rozpočtu
v novodobé historii města
SEDLČANY Úprava rozpočtu se
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tak velmi zajímavé, jak se nyní vedení města, po poradě s právníkem
zachová. Zda podá odpor či nikoliv.
Zda následně ﬁrmu Chládek a Tintěra znovu vyloučí, nebo svoje původní rozhodnutí zkoriguje a vyhlásí tuto ﬁrmu naopak jako řádného
vítěze. Nevěřím, že by lidé na městském úřadě byli takoví amatéři, aby
nedokázali zaslat správné podklady v požadovaném formátu, takových školáckých chyb by se žádný
úředník nemohl dopustit, to myslím
není možné,“ přiblížil svůj pohled
na věc redakci Pavel Švagr.
Ten se také zamyslel nad původním vyloučením ﬁrmy s nejnižší nabídkou. A o podezřele
a nezvykle nízkou nabídkovou
cenu se podle jeho zkušeností
nejedná. „Projektant odhadl cenu
výstavby nového autobusového
nádraží na asi 46 milionů korun,
přičemž vycházel z nějakých oﬁciálních ceníků. Firma Chládek
a Tintěra nabídla cenu asi 36 milionů korun. To je rozdíl oproti
předpokladu asi 21 procent, což
u stavebních zakázek takového
rozsahu není tak neobvyklé. Mezi
stavebními ﬁrmami je dnes obrovská konkurence a marže mohou
být u některých projektů nižší. Navíc nákupní ceny materiálu mohou
mít různé ﬁrmy různě smluvně zajištěné a určitě se liší od běžných
ceníkových položek. I kdyby byl
rozdíl třeba 25 až 30 procent, nedivil bych se. Otázkou samozřejmě,
byť spekulativní, také je, zda se
ve svém odhadu ceny nespletl projektant,“ uzavírá svoji úvahu Švagr.
Tomáš Vašíček

děje tak zvanými rozpočtovými
opatřeními. V průběhu loňského
roku k nim přistoupila radnice jedenáctkrát. To bylo nejvíce v novodobé historii města.
„Dříve nebyl takový tlak na to,
abychom přizpůsobovali rozpočet
reálné skutečnosti. Dnes musíme
postupovat podle metodiky, která
nás k tomu přímo vybízí,“ vysvětluje místostarosta Hölzel a dodává,
že k poslednímu rozpočtovému
opatření přistoupili až 29. prosince
loňského roku.

Rada města provedla devět rozpočtových opatření. Má totiž kompetenci provádět je v jednotlivých
položkách rozpočtu až do výše 1,5
milionu korun.
Dvě rozpočtová opatření, která
převýšila stanovený limit, schvalovalo zastupitelstvo města. V červnu se vyjadřovalo ke zvýšení
příjmů z prodeje městských bytů
obálkovou metodou, a to o dva
miliony korun. V prosinci se naopak vyřazovala z rozpočtu částka
na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Háječek.
-jv-
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Petrovické
náměstí provoní
nová provozovna
Biopekárny Zemanka
PETROVICE Horní poschodí

obchodního domu na náměstí po nějaké době uzavření opět ožije. Během
ledna se sem nastěhovala
jedna z provozoven Biopekárny Zemanka, kterou
známe z Oříkova. „Nová
provozovna je vyhrazena
pouze pro bezlepkovou výrobu, kterou jsme přesunuli
z Prahy. Jsme moc rádi, že
jsme mohli vytvořit pracovní místa v regionu, kde působíme,“ uvedl prokurista
ﬁrmy Marian Stieber.
Zatím bude v petrovické
provozovně jednosměnný
provoz se čtyřmi zaměstnanci, v plánu je ale provoz dvousměnný. „Zájem
o místa byl obrovský. Než
jsme vyhlásili, že hledáme
nové pracovníky, měli jsme
plno. Lidé nás sami poptá-

vali,“ dodal k tomu Stieber.
Kromě výroby, která zde
již funguje, uvažuje ﬁrma
výhledově také o malé
vzorkové prodejně. To by
se mělo podařit ve druhé
polovině tohoto roku.
Jak jsou příznivci firmy
a jejího zboží již zvyklí,
otevírají se pravidelně
dveře také návštěvníkům.
Pr vní den otevřených
dveří v Petrovicích bude
21. února od 15 do 17 hodin. Samozřejmostí je prohlídka provozu a ochutnávka sušenek. Děti se
mohou těšit na kvízy
a soutěže, malí i velcí si
vyzkouší vlastní pečení sušenek. Představen
bude ale také zajímavý
charitativní projekt.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Lyžování na Monínci zdarma
MONÍNEC Lyžařský areál
na Monínci přivítal v pátek 2. února především
školáky. Připravil na první
den pololetních prázdnin
zábavný program na lyžích
pro všechny školou povinné děti. Zdarma mohl lyžovat ten, kdo v pokladně
předložil kopii svého pololetního vysvědčení, na kterém byly samé jedničky.

Nabídku bezplatného
lyžování využilo 158 jedničkářů. Pro všechny školáky, kteří tento den na Monínec zavítali, připravil
zábavné aktivity na hotelové sjezdovce – jízdu zručnosti, hod na cíl, slalom
na lyžích a běh na sněžnicích. Za jejich splnění děti
získaly poukaz na jeden
den lyžování zdarma s plat-

ností do konce sezóny.
Také v areálku s příhodným názvem „Skipark Médi
Brumíka“ bylo na školní
sjezdovce s pohyblivým
kobercem pěkně rušno. Přihlížející rodiče s nadšením
fandili malým borcům při lyžování s medvídkem Brumíkem v nadživotní velikosti
v projektu Hravé lyžování.
František Vávra

Ti nejmenší byli z lyžování s Brumíkem přímo nadšeni.

Hasiči hodnotili a volili, z funkce odstoupil
i velitel sboru František Hofman
SEDLČANY Výroční valná

hromada SDH Sedlčany II se
uskutečnila v pátek 26. ledna. Na programu bylo kromě
zhodnocení činnosti za uplynulý rok i nové obsazení některých postů. Ze své funkce
kromě hospodářek odstoupil
také velitel hasičského sboru
František Hofman, kterého
jsme požádali o rozhovor.
Váš sbor má některé
nové funkcionáře. Jaké?
Zvolili jsme nového velitele, nového hlavního strojníka
a materiálně technického
referenta. Také byla nově
zřízena funkce kronikáře a já
jsem byl zvolen novým hospodářem. Šlo o přirozenou
obměnu, která byla projednána před výroční valnou
hromadou a odpovídá našim
záměrům a cílům.
Proč jste odstoupil
z funkce velitele?
Vedly mě k tomu osobní i pracovní důvody. Když
máte pocit, že už nemáte víc

co nabídnout, že jenom přešlapujete na místě, je třeba
nový pohled a jiný přístup.
A toho, myslím, bylo výběrem a zvolením docíleno.
Jedná se o člověka, který je
odborně na výši, zná problematiku.
Jak dlouho jste byl
ve funkci a co vaše práce
obnášela?
Velitelem jsem byl tři roky
a moje činnost spočívala
ve vyřizování všech záležitostí souvisejících s požární
ochranou, na starost jsem
měl jednání s obcí a dalšími
subjekty. Laicky řečeno, komunikoval jsem se všemi,
kdo chtěli nebo měli zájem
s námi spolupracovat.
Co se vám za tu dobu
podařilo?
Sbor tady působí už řadu
let a navázal na tradici, která
zde existuje od jeho vzniku.
Zaměřili jsme se na na výchovu mládeže, požární
prevenci, osvětu a zapojení

do kulturního života. Navázali jsme užší spolupráci
s okolními sbory, s nimiž si
vyměňujeme zkušenosti.
Máme nové členy a členky
i hasičskou drobotinu, začaly se pořádat různé akce
a přednášky, což zde chybělo. Spolupracujeme s mateřskými školkami, sedlčanským autoklubem, kde
máme vyškolené traťové komisaře, pořádáme den dětí,
dětský hasičský den na náměstí T.G.M. i další akce, a to
i ve spolupráci s městem.
Nesmím zapomenout na výchovnou činnost pro klienty
domova pro seniory v Sedlčanech. Na letošní rok připravujeme další akce. Bez
zájmu veřejnosti by se to ale
nepodařilo.
A co naopak vidíte jako
svoje drobné prohry?
Člověk by měl hledět
dopředu a poučit se z chyb
a nezdarů. Proto si myslím,
že v tuto chvíli už není tak

důležité, co a jak se stalo,
jako to, jestli je chuť a vůle
jít dál a vymýšlet nové akce,
hledat nové příležitosti a nebát se vyjádřit svůj postoj,
podpořený chutí a vůlí ostatních členů. Jak se říká, jít
do toho naplno.
Máte dva členy, kteří
jsou zařazeni do výjezdové jednotky města, ale
také další čtyři vyškolené
strojníky, čtyři velitele
a osm hasičů, kteří čekají
na zařazení. Proč hasiči
s odpovídající kvaliﬁkací
a se zájmem o začlenění
musejí čekat?
Tato otázka by měla být
směřována spíše ke starostovi našeho sboru Viktoru Němcovi, který o tom
na valné hromadě informoval, a ke zřizovateli výjezdové jednotky. Obecně
ale platí, že každý sbor by
se měl vzdělávat, mít akceschopné členy a udržovat si znalosti na patřičné

úrovni. A tuto povinnost si
plníme.
Zůstáváte na pozici hospodáře. Proč jste funkci
přijal? Jaká bude náplň
vaší práce?
K přijetí mě vedlo několik
věcí. Jednak jsem byl u samotného vzniku sboru, takže
mám povědomí o jeho fungování a potřebách, o jeho
vývoji. Souběžně s výkonem
své funkce ať už starosty,
nebo velitele jsem prováděl
kontroly hospodaření, znám
celou agendu, a tudíž jsem se
logicky po odstoupení hospodářů rozhodl v této činnosti pokračovat oﬁciálně.
Mojí náplní je vést přehled
o hospodaření a předkládat
o tom zprávu na výroční valné hromadě, odevzdávat potřebné materiály na ﬁnanční
úřad a vědět o veškerých
ﬁnančních záležitostech. Ze
svého počínání se zodpovídám výboru a starostovi sboru.
Jana Špačková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Hasiči si dodávku přivezli až z Německa
SESTROUŇ Vrásky z čela
zmizely hasičům z SDH
Sestrouň, když se v jejich

a tím bylo ohroženo naše
fungování, hlavně co se
týče mladých hasičů. Máme

Nový vůz sestrouňských hasičů

zbrojnici namísto dosloužilé
dodávky objevil vůz nový.
Ten k naprosté spokojenosti
objevili v Německu.
„Náš sbor se na začátku
loňského roku dostal do situace, kdy z technických
důvodů dosloužila dodávka

35 dětí z okolí, od přípravky, tedy tří až sedmiletých,
po dorost. Děti se aktivně zúčastňují soutěží s výbornými
výsledky, ale na závody je
dopravujeme i s vybavením
nejen po okrese, někdy i přes
celou republiku,“ přiblížil

problematiku starosta místních hasičů Jindřich Ešner
s tím, že disponují sice ještě
vozem Tatra 805, veteránem
z roku 1955, ale s tou už
na soutěže nikam jet nemohou. „Jediným východiskem
ze situace – protože milion
korun na nové hasičské
auto vám nikdo nedá – bylo
poohlédnout se po starším
v Německu. Výhodou německých hasičských dodávek je,
že jsou dobře udržované,
stojí ve vyhřívaných garážích a již mají úpravu pro
potřeby hasičů s certiﬁkací,
bezpečnostní přepážkou
na ochranu přepravovaných
osob a dalšími technickými
detaily,“ vysvětlil.
A po jednání a pozdější
dohodě o možné pomoci
města Sedlčany, do jehož
správy Sestrouň spadá, začali auto shánět. „Objevili jsme
nádhernou 9místnou hasič-

skou dodávku Volkswagen
LT 35 z konce roku 2003,
s výborným motorem 2.5 TDI,
najeto pouhých 49 000 km,
bez známky rzi, zbytečné
elektroniky, po výměně oleje
a rozvodů, prostě čerstvě zajetá ´uloženka´. Dovoluji si
tvrdit, že je lepší než nová,“
nepopírá Ešner nadšení
z technického přírůstku.
Město Sedlčany přispělo dotací ve výši 100
tisíc korun, zbývající část

do hodnoty investice zaplatili hasiči z vlastních zdrojů.
„Cena vozidla v Německu
byla 5 800 eur, tedy 155 000
korun. Doprava, přihlášení
a úpravy pro naše potřeby stály 25 000 Kč. Takže
když to shrnu, díky dotaci
od města a 80 000 Kč z vlastních zdrojů, tedy celkem
za 180 000 Kč, bylo pořízeno
pro naše potřeby, ale i pro
potřeby města skvělé auto,“
shrnul Jindřich Ešner. -red-

Jménem SDH Sestrouň bych rád
poděkoval zastupitelstvu města Sedlčan,
především pak starostovi Jiřímu Burianovi
a místostarostovi Miroslavu Hölzelovi,
za pomoc při řešení problému s našimi
hasičskými vozy a za poskytnutí dotace
na nákup staršího hasičského vozu
z Německa.
Jindřich Ešner, starosta SDH Sestrouň

Začátky masopustu byly těžké, dnes jde o zavedenou tradici
SEDLČANY Muzika, skotače-

ní, průvod masek a „sladká
zabijačka“ – to je Sedlčanský masopust. Letos ho občanské sdružení Našlose,
místní základní umělecká
škola a Městské muzeum
Sedlčany chystají na úterý
13. února.
K masopustnímu veselí
zve za pořadatele ředitelka
ZUŠ Sedlčany Vladimíra
Severová a předsedkyně
Našlose Jana Durďáková.
Jak dlouho se píše novodobá tradice Sedlčanského masopustu?
JD: Našlose bylo založeno na začátku tohoto
tisíciletí a jedním z jeho
cílů bylo vedle divadelní
činnosti a práce s dětmi
oživení tradic. A tak poprvé proběhlo na masopustní úterý přes sedlčanské
náměstí pár dětí, oblečených do kostýmů z pohádky O Slunečníku, Větrníku
a Měsíčníku. Pak už se masopust připravoval dlouho
dopředu.
Jak obtížné bylo starou tradici znovu oživit?
JD: Každý začátek je těžký, a to platí i o našem masopustním průvodu. První
rok byl nenápadný pro obe-

censtvo, jednalo se o pár
masek, užily si ho hlavně
děti z Našlose. V dalších
letech se využívaly kostýmy z připravovaných
divadelních vystoupení.
V roce, kdy děti oblékly kostýmy vikinských
bojovníků z představení
O Vikovi a vlkovi, vydatně
pršelo, a barvy z kostýmů
ušpinily dětem oblečení.
Tak přišla myšlenka na každý masopust vypsat téma
a tomu masky přizpůsobit.
Měli jsme možnost vidět
na našem náměstí jeden
rok starověké Egypťany,
další rok se děti představily jako ptáci. Do průvodu
už se v té době zapojovaly masky z družiny ZŠ
Propojení, z Borotína, Sv.
Janu a Nalžovic. A odtud
už byl jen krůček k současné podobě masopustního průvodu – průvodu
tradičních masek, u jejichž
zrodu a podoby stál Jirka
Mann. Jedná se o masky
medvěda a medvědáře,
mládence, slamníka, kozlíka, cikánky a dalších. Masopustní průvod potřebuje
muziku, navázali jsme tedy
spolupráci s místní základní uměleckou školou. Kro-

mě kvalitního hudebního
doprovodu jsme zde našli
šikovné a nadšené paní
učitelky jak z výtvarného,
tak dramatického a tanečního oboru, a masopustní
průvod se stal pastvou pro
oči diváků.
Sraz masek je ve 14 hodin na zahradě základní
umělecké školy. Kudy
a kam se pak průvod
vydá?
VS: Ze zahrady školy
a za zvuku bubnů vycházíme směrem do Šafaříkovy
ulice a pak ulicí Na Potůčku se zastávkami před
obchody, jejichž majitelé
nám pomáhají „nakrmit
pašíka“, se průvod vydá
na náměstí T.G.M.
Jak jste navázali spolupráci?
JD: Při prvních ročnících jsme uvažovali o zabijačce skutečné, která
k tradičnímu masopustu
neodmyslitelně patří, ale
pak jsme raději připravili tu divadelní – pro děti.
Oslovili jsme obchodníky
na trase našeho masopustního průvodu s prosbou
o podporu akce. Někteří
z nich nám vyšli vstříc,
a ti se s námi na celé akci

podílejí. Jedná se o to, že
látkový růžový pašík je
po celou cestu „krmen
sladkostmi“, aby pak řezník – obvykle v podání
Víti Paroubka – obdaroval
děti po pověšení prasátka
na náměstí těmito dobrotami. Další rozdávanou
pochoutkou – obvykle již
během průvodu – jsou
preclíky a koblihy.
Můžete popsat některé
tradiční masky a maškarní rej?
VS: Tradiční maskou
často bývá třeba mládenec
ve vysokém klobouku pokrytém barevnými papírovými růžičkami a těch má
být tolik jako dnů v roce.
Nahoře má pak čtyři velké
rudé růže, které symbolizují čtyři Kristovy rány.
V masopustním reji se mísí
pohanské a křesťanské
zvyky, například se skáče
do výšky – to aby se urodilo vysoké obilí, hlukem
a zpěvem se zahánějí zlé
síly, obřadní tance zase
zaručují pokračování dobrého života. Dále uvidíme
také například řezníka
se svými pomocníky, kteří
nesou symbolické prase.
Hlavně děti potěší

na náměstí představení
Divadla Studna. Co si
herci pro sedlčanské publikum připraví?
JD: Bude to představení O Bajajovi. Účinkovat
zde bude vedle principála
divadla Pepína Kašpara
a dvou herců i čtyřmetrová tříhlavá saň.
Bude na náměstí k dostání i nějaké občerstvení?
JD: Ano, tradiční občerstvení bude zajištěno díky
zaměstnancům městského muzea. Nebudou chybět ani další stánky, třeba
s teplými nápoji.
Ve středu 14. února se
v Kulturním domě Josefa
Suka uskuteční soutěžní přehlídka tanečních
oborů čtyř okresů Středočeského kraje, kterou
pořádá právě sedlčanská
ZUŠka. Ovlivní to nějak
masopustní veselici?
VS: Letošní ročník částečně ovlivní absence žáků
tanečního oboru, kteří
mají toto masopustní odpoledne generální zkoušku
v divadle KDJS. Druhý den
budou totiž soutěžit o postup do krajského kola tanečních oborů ZUŠ.
Jana Špačková
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Pobytu ve výškách se nikdy nebál
Jaroslav Pospíšil se
narodil roku 1944,
je ze Sedlčan a profesí je hodinářem.
Stal se také jedním
z vedoucích kroužku
leteckých modelářů,
který byl svého času
v Sedlčanech hodně
oblíben a zájemci
hojně navštěvován.
Hodinářství soukromě
provozuje v Sedlecké ulici pětadvacet let, ale jinak
se tomuto povolání věnuje
od té doby, co se vyučil.
„Začal jsem se učit v Polné
u Jihlavy a po získání výučního listu jsem dva roky
až do vojny pracoval v Praze v družstvu hodinářů,
ve kterém jsem se vyučil.
Bydlel jsem tam v podnájmu, ale trvalé bydliště jsem
měl stále v Sedlčanech,“
vzpomíná na svoje pracovní začátky. „Na vojně jsem
byl v Chebu u pohraniční
stráže, ale působil jsem
na ošetřovně.“ Po ukončení
základní vojenské služby
nastoupil mladý hodinář
opět do svého družstva,
ale tentokrát do provozovny v Benešově a začátkem
devadesátých let začal
pracovat soukromě ve své
sedlčanské opravně hodin
a hodinek.

Každodenní cesta
do věže
Možná, že spousta „Selčaňáků“ dodnes neví, že

Jaroslav Pospíšil po dlouhá léta dennodenně natahuje hodiny ve věži kostela
svatého Martina, a že také
kontroluje hodiny na staré radnici, ve které dnes
sídlí městské muzeum.
„Do kostelní věže chodím
asi tak třicet let. Tuto práci
jsem zdědil po sedlčanském
hodináři Aloisi Tomšů. Každý den musím vyšlápnout
devadesát osm schodů.
Do věže chodím rád, ale

sedmdesátikilové závaží
nahoru. Takhle to dělám
každý den. Na staré radnici
jsou elektrické hodiny, které, když se mění počasí, se
buď zpomalují nebo zrychlují. Když se zvedne teplota,
za den se zpozdí o dvanáct
vteřin, zatímco když je
mráz, tak se zase zrychlují.
K hodinám musím obvykle
chodit jednou za tři dny,
záleží ale na počasí. Když
je v létě teplota stálá, nemu-

na moje první éro. Truhlář
vyndal překližku, řekl mi,
že je pravá letecká, a že mi
letadlo z ní vyrobené bude
létat samo. A měl pravdu.
Od té doby jsem si už pořád stavěl nějaká letadla,“
vzpomíná a jedním dechem dodává, že nejdříve
si udělal kluzák a potom
letadlo na gumu.
V době, kdy už bydlel
v Sedlčanech, začal chodit
do kroužku, který byl před-

Jaroslav Pospíšil ve svém hodinářském království

někdy s tím mám taky starosti,“ usmívá se. „Když
chci třeba jet na dovolenou,
musím vždycky sehnat někoho, kdo by za mě hodiny
natahoval. Obvykle zatím
chodil můj syn Karel. Natahování není složité. Musím
točit klikou a vytáhnout

POSILUJEME
tým redaktorů
Sedlčanského kraje
Vhodné i pro studenty
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tisk@sedlcansky-kraj.cz

sím tam delší dobu. Stane
se, že třeba i dva měsíce.
Jak však začne podzim,
chodím tam každou chvíli.“

První model létal
na jedničku
Jaroslav začal už
ve svém dětství sedlat
jednoho velkého koníčka.
Učarovalo mu letecké modelářství a později dokonce v Sedlčanech společně
s Antonínem Janečkem
založil klub leteckých modelářů. „Tomuto koníčku
jsem se naplno začal věnovat v době, když jsem
se už učil, tedy na přelomu
padesátých a šedesátých let.
Od svých deseti se mi hodně líbila letadla a nejdříve
jsem si je začal dělat sám.
Původně jsme bydleli v Petrovicích, kde žil pan Sejpal,
který byl truhlářem. Koupil
jsem si tenkrát plánek a šel
za ním, jestli by mi dal lišty

chůdcem toho, který založil společně s Antonínem
Janečkem. Kroužek vedl
krátce známý sedlčanský
rybář Karel Hončík a ještě
před ním učitel z Kosovy
Hory Jan Hartman. Tohoto
vedoucího už ale Jaroslav
Pospíšil nezažil. „Leteckému modelářství jsem se věnoval i na vojně. Začal jsem
se tam zajímat o motorové
modely. Vždycky po službě
jsem měl celkem dost času,
tak jsem lepil. Na vojně
jsem stavěl svůj první rádiem řízený model, který jsem
dokončil až doma. S Antonínem Janečkem jsem potom začal jezdit na soutěže
a létali jsme A dvojky, což
jsou volně létající větroně,
tažené na šňůře, které krouží kolem dokola,“ pokračuje ve vyprávění o svém
hobby Jaroslav Pospíšil,
který se stal vedoucím
kroužku leteckých modelá-

řů v Sedlčanech nejenom
společně s Antonínem Janečkem, ale také s Jaroslavem Prušákem.

Modeláři postavili
i rogalo
Modeláři se scházeli v tehdejším Svazarmu
poblíž dnešního náměstí
T. G. Masaryka týden co
týden a každý z vedoucích měl na starosti deset
kluků. Jaroslav Pospíšil
má pět synů a kromě jednoho do kroužku chodili
všichni. Když byli malí,
jejich tatínek dokonce létal s rogalem. V té době se
ještě nedalo sehnat, a tak
stroj letečtí modeláři pod
vedením Antonína Janečka sami postavili. „Já jsem
se výšek nikdy nebál, takže jsem neměl strach ani
tehdy, když jsem se poprvé
vznesl do vzduchu s rogalem,“ říká Pospíšil a přidává úsměvnou historku,
jak se jednou celá rodina
dívala, jak táta lítá. Vítr ho
shodil ke straně poté, co
skončil na mezi, a on zatřepal ve vzduchu nohama.
Sice se nic nestalo, ale tehdy malý syn Petr pronesl
památnou větu, že tatínek
tady bude ležet umřelej.
Leteckému modelářství se
dnes již synové Jaroslava
Pospíšila nevěnují, ale jak
sám říká, když dostane Karel chuť, jde si s některým
modelem zalétat. Navíc
se syn Miroslav věnoval
paraglidingu a také skákal
s padákem.
Na první pohled je zřejmé, že v rodině se výšek
bojí asi málokdo. Jaroslav
Pospíšil kdysi létal i s ultralightem a v letadle se
střídal v řízení se svým
kamarádem Josefem Kramešem. Létali ale oba
společně. „Když jsem se
začínal učit, chodil jsem
v Přibyslavi na letiště a dělal letecký kurz na větroně. Stihl jsem však jenom
teorii. S větroněm jsem se
ale nakonec nahoru dostal
taky,“ uzavírá svoje vyprávění o své velké zálibě Jaroslav Pospíšil.
David Myslikovjan
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Fotografové při vyhlášení soutěže
vybírali téma pro další ročník
SEDLČANY Fotokluby Uran Příbram a Foto-

Flegmatici Sedlčany spolupracují již delší
dobu. Jejich členové se vzájemně navštěvují ve svých městech, předávají si informace

byl další zástupce FotoFlegmatiků Kamil Novotný (Akt).
Na vernisáži zaznělo, že příbramský klub
nedávno oslavil šedesáté výročí svého zalo-

Vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnili FotoFlegmatici Jindřich Tauber (zleva), Zuzana Havlová, Věra Holečková, Karel Stibůrek, Lucie Valsová a Radek Fouček.

i zkušenosti a také se zúčastňují společné fotograﬁcké soutěže, kterou každoročně vyhlašuje sedlčanská knihovna.
Letošní soutěž nesla název Světlo a stín
ve fotograﬁi a vyhlášení výsledků, spojené
s vernisáží výstavy, se konalo v sobotu 3.
února v prostorách knihovny. Porota měla
stejně jako v předchozích pěti letech hodně
práce s tím, aby určila pořadí na prvních
třech místech, přestože všichni její členové
mají k fotograﬁi blízko. Jednotlivé snímky
totiž hodnotil FotoFlegmatik Milan Dlouhý,
blízký spolupracovník sedlčanského klubu
David Heger, člen Fotoklubu Uran Příbram
Pavel Pospíšil a knihovnice Květa Vlachová.
Porota hodnotila celkem dvacet osm fotograﬁí, z nichž šestnáct bylo dílem sedlčanských
FotoFlegmatiků. Do soutěže se z domácího
klubu zapojili Milan Dragoun, Radek Fouček,
Zuzana Havlová, Věra Holečková, Kamil Novotný, Karel Stibůrek, Jindřich Tauber a Lucie Valsová. Vítězem šestého ročníku soutěže se stal příbramský fotograf Michal Dymák,
který svůj snímek nazval V útrobách země.
Druhá skončila členka sedlčanského fotoklubu Zuzana Havlová (Velikonoční mše) a třetí

žení, že FotoFlegmatici byli založeni před deseti roky a že několik z nich se společné soutěže zúčastnilo poprvé. Jedním ze snímků,
který sice nezískal žádnou z cen, ale přesto
je velice působivý, je „lesní“ fotograﬁe, skutečně hrající světlem i stíny. „Jeden snímek
vznikl při návratu z procházky na Šumavě
loni o Silvestru. Strom při ranním svítání byl
pořízen z okénka auta, když jsem jel za rodiči,“ připomněl sedlčanský fotograf Karel
Stibůrek. Na otázku, zda FotoFlegmatici mají
ve svých archívech také fotograﬁe, které se
jim zdají být zdařilé a teprve čekají na některou z výstav, odpověděla Zuzana Havlová: „Já mám fotky z Japonska, kde jsme byli
na dovolené, a ani jeden z těchto snímků jsem
zatím nikde nevystavovala. V Japonsku jsem
zachycovala hlavně tamní obyvatele.“
Po vyhodnocení soutěže byl připraven
v prostorách městské knihovny malý slavnostní raut a při něm už členové obou klubů přemýšleli, na jaké téma budou soutěžit
příště. „Zatím tak trochu tápeme v mlze, takže
možná navrhneme téma Mlha,“ řekl s nadsázkou FotoFlegmatik Radek Fouček.
David Myslikovjan
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Ples sportovců
přinesl sletovou
ochutnávku
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU

Tělovýchovná jednota Krásná Hora uspořádala v sobotu
3. února v místním společenském domě již svůj šestnáctý
sportovní ples. Večerem provázel předseda TJ Jiří Zelenka, k tanci a poslechu zahrála skupina Joy of Moonrise.
Aby ta šestnáctka nebyla
pouze jedna, byla jedním
z hlavních bodů programu
pozvánka na šestnáctý všesokolský slet, který bude
v červenci v pražském Edenu. Nejprve předvedlo část
své skladby Cirkus starší
žactvo pod vedením Olgy
Trachtové Hadáčkové, hned

po nich přišly na sál ženy
pod vedením Radky Čandové se skladbou Siluety.
A i když je do sletu ještě daleko, krásnohorští sokolové se
rozhodně nemají za co stydět. Velké části obou skladeb
mají nejen nacvičené, ale
také odladěné od zásadních
chyb. Všichni tak ukázali, že
je v Praze na co se těšit.
Kromě tance a sportovního bodu programu nechyběla bohatá tombola, jejíž část
byla před půlnocí slosována.
Návštěvníky zároveň lákaly
vepřové hody, které pro ně
připravila místní kuchyně.
-red-

Nářadím, které starší žactvo pro svou skladbu využívá, je Rinoset.

Přehlídka tanečních oborů se uskuteční v Sedlčanech
SEDLČANY Jednou za tři

roky pořádá Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy přehlídku tanečních
oborů základních uměleckých škol. Díky zázemí,
které nabízí Kulturní dům
Josefa Suka v Sedlčanech,
bylo možné, aby se spojily
čtyři okresy a ZUŠ Sedlčany se ujala organizace
této přehlídky. Uskuteční se ve středu 14. února
od 13.30 hodin.
„Přehlídka je soutěžní,

i když taneční obory se
‚soutěživosti‘ stále brání.
Snažíme se, aby šlo o přehlídku inspirativní a také
určitou reﬂexi pro pedagogy na okresní i krajské
úrovni,“ vysvětlila Vendula
Dědová ze ZUŠ Sedlčany
a dodala, že tentokrát se
celorepublikově mění hodnocení z nominací na zařazení do pásem, které
známe u hudebních a také
nově u výtvarných oborů.
Přehlídka bude roz-

dělena do pěti věkových
kategorií, nejvíce bývá zastoupena třetí kategorie,
což jsou děti ve věku okolo
11 let. „Možnost účastnit se
mají choreograﬁe, které vycházejí z rámcových vzdělávacích programů a předmětů Školního vzdělávacího
programu. To znamená, že
plní programovou výuku.
Sem patří například předměty pohybová průprava,
taneční hry lidové i nelidové, klasický tanec, současný

tanec, historický tanec, taneční improvizace...,“ uvedla Vendula Dědová.
Na choreograﬁe se pohlíží z více úhlů a hodnotí
je odborná porota. Kritéria
jsou předem vyhlášena
na začátku školního roku.
Hodnotí se výběr hudební předlohy, přiměřenost
věkové skupině volbou
námětu i zpracování, choreografické zpracování,
technická připravenost,
výtvarné zpracování, in-

terpretace, emocionální
podněty, tvořivost, jevištní
složky – světlo, prostor...
„Porotce si vypracovává
hodnoticí listy a po ukončení přehlídky má pedagog
možnost s porotcem svoji
práci prodiskutovat. Což je,
myslím, velmi cenné. Za každý okres postupují dvě
až tři choreograﬁe do krajského kola, které tento rok
bude pro Středočeský kraj
v Kolíně,“ dodala Dědová.
Jana Špačková
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KONCERTY,
PLESY

do 22. 2.

promítání české komedie;
19:00

www.sedlcansky-kraj.cz

Kňovice, Radíč, Pazderny,
Chlum; 8:05

PŘEDNÁŠKY
 Vrchotice – Na Františku
9. 2. Maškarní ples
pořádá SDH Vrchotice
 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
 Sedlčany – Hotel Vltavan
10. 2. Valentýnská zábava
hraje kapela Parkán; 21:00
 Sedlčany – kult. dům
14. 2. Přehlídka tanečních oborů ZUŠ
13:30
15. 2. Šlágr band
dvouhodinový hudební
pořad; 19:30
16. 2. Ples TK Slimka
 Dublovice – jídelna
u Krůtů
16. 2. Hasičský ples
hraje Ešner band; 20:00
 Petrovice – Obecní dům
17. 2. Ples SDH Kojetín
hasičský ples
 Počepice
17. 2. Sokolský ples
 Přestavlky – kult. dům
17. 2. Maškarní ples
hraje Hošna band
 Kosova Hora – restaurace Na Zámecké
17. 2. Retro diskotéka
hraje DJ Sláva Bloch; 21:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Světlo a stín ve fotograﬁi
výstava od 2. 2. do 28. 2.
 Sedlčany – kult. dům
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;

SPORT
 Sedlčany – knihovna
9. 2. Kdyby fotograﬁe
mohly vyprávět…
přednáška astronoma a fotografa Petra Horálka; 18:00
16. 2. Co nového v loděnici?
beseda se zástupci TJ Tatran o rychlostní kanoistice;
15:00
 Kamýk nad Vltavou –
radnice
14. 2. Severní Korea
cestopisná beseda; 16:45
 Sedlčany – muzeum
16. 2. Středověk a dnešek: věřit či nevěřit?
beseda se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou; 19:00

DIVADLO
 Petrovice – Obecní dům
9. 2. Revizor
Spolek divadelních ochotníků Petrovice uvádí komedii
N. V. Gogola; 19:30
 Sedlčany – kult. dům
11. 2. Na salaši zase straší
pohádkové představení pro
nejmenší; 15:00
20. 2. Kožíšek je jako
Hron!
hudebně-zábavný pořad
s kouzelníkem Pavlem
Kožíškem a zpěvákem Vladimírem Hronem; 19:30

KINA
 Sedlčany
9. 2. Místo splněných
přání
mysteriózní drama, fantasy;
20:00
10. 2. Zahradnictví:
Dezertér
tragikomedie; 20:00
16. 2. Tři dny v září
psychologický thriller; 20:00
17. 2. Kingsman: Zlatý
kruh
akční komedie; 20:00
 Kosova Hora
11. 2. Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
rodinný ﬁlm; 15:00
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
16. 2. Po strništi bos

 Sedlčany – zimní stadion
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., 18. 2. Veřejné bruslení
14:00–16:00
11. 2. Hokejové utkání
HC Kačeři Přícovy – 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
14. 2. Hokejové utkání
Čerti Křepenice – Genemusic; 18:30
HC Votice – Stará garda
Štětkovice; 20:25
16. 2. Hokejové utkání
Rybníkáři – Tučňáci Kosova
Hora; 18:30
River Boys Zvírotice – HC
Kačeři Příčovy; 20:25
17. 2. Hokejové utkání
HC Miličín – Medvědi Sedlčany; 12:00
DSK Daleké Dušníky – HC
Olbramovice; 14:00
18. 2. Hokejové utkání
HC Kňovice – AHC Nový
Knín; 16:30
Dublovice – Ševci Nový
Knín; 18:25
Huroni Vršovice – Žabáci
Solopysky; 20:20
19. 2. Hokejové utkání
Domino – Stará garda Štětkovice B; 18:30
Rybníkáři – Rumola; 20:25
 Sedlčany – autobusové
nádraží
10. 2. Za teplou medovinou
pochod, trasa 10 km přes

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
7., 14. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
9., 16. 2. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
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
9., 16. 2. Pozorovací
program
17:00–20:00
 Vrchotice
10. 2. Masopustní průvod
Vrchoticemi
pořádá SDH Vrchotice
 Nechvalice
10. 2. Maškarní karneval
pro děti
 Chramosty – u hasičského klubu
10. 2. Masopustní průvod
10:00
 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
 Štětkovice
17. 2. Maškarní karneval
pro děti
 Kvasejovice – KD Eden
17. 2. Dětský karneval
14:00
 Kamýk nad Vltavou
17. 2. Maškarní karneval
 Sedlčany – kult. dům
17. 2. Velký dětský karneval
již tradiční karneval Klubu
Velké Kobry; 14:00
 Přestavlky – kult. dům
18. 2. Dětský karneval
14:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete
na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

Farmářské
trhy opět
budou
SEDLČANY Pořádání tra-

d i č n í c h f a r m á ř sk ý c h
trhů se osvědčilo, těšit
se na ně můžeme i v letošním roce. Pořadatelé –
Káva svět a Sdružení obcí
Sedlčanska už zveřejnilo
jejich termíny. Náměstí T.
G. Masaryka ožije farmář-

skými trhy hned čtyřikrát
– o sobotách 31. března, 9.
června, 15. září a 15. prosince. U stánkařů si budeme moci zakoupit lokální
potraviny, ale i řemeslné
výrobky vždy mezi 8.
a 12. hodinou.
Jana Špačková

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz
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Tatran se na turnaji dostal až
do ﬁnále, kde poměřil síly
s druholigovou Příbramí
PŘÍBRAM V zimní přípravě

se Tatran v sobotu 3. února
zúčastnil IX. fotbalového
turnaje O pohár starosty
města Příbram.
Celá akce se konala
v areálu Spartaku Příbram,
který ji rovněž pořádal.
Turnaje se zúčastnily čtyři
týmy, a to domácí Spartak
Příbram, druholigová 1. FK
Příbram, SK Rakovník 1953
a Tatran Sedlčany. Systém
turnaje se hrál jako play-off
a následně poražení hráli
o 3. a 4. místo a vítězové
o 1. a 2. místo. Zápasy se
hrály na umělé trávě třetí generace s osvětlením
a hracím systémem 2x40
minut plus čtvrthodinová
poločasová přestávka.
Tatran turnaj zahajoval v deset dopoledne
s domácím Spar t akem
Příbram. V sestavě chyběli pro zranění Tomáš
Senft a Petr Haas, kvůli
pracovním povinnostem
nedorazil Dominik Němec
a brankář Zdeněk Hrůša
má ruku v sádře. V prvním
poločase byl Tatran proti
Spartaku lepším týmem,
ale neproměňoval svoje
brankové příležitosti, a tak
se šlo do druhého poločasu za stavu 0:0. Neuběhlo
ani pár minut a Dvořák
vyslal do úniku Lípu, který ještě našel Hájka a ten
poslal Sedlčany do vedení
– 1:0. Jenže Spartak vyrovnal o sedm minut později.
V 73. minutě se miska vah
v podobě branky na 2:1 naklonila pro Tatran. Souhru
Dvořáka a Kdolského zpečetil nakonec i v postupovou branku do ﬁnále Všetečka. V tom se fotbalisté
ze Sedlčan utkali s druholigovým týmem 1. FK. První poločas byl vyrovnaný,
skončil jen prohrou o jednu branku, druhé dějství
však bylo jasnější a unavenému sedlčanskému celku
nasázela Příbram po nábě-

zích ze stran a rychlé souhře ve středu hřiště ještě

kovou docházkou, v podstatě největší problém je

noho gólmana, ale není to
vůbec jednoduché. Získat

Honza Vystyd (vpravo) se pokouší zabránit ve střele příbramskému hráči. Foto: FK Příbram

osm branek. Tatran tak
skončil na kvalitně obsazeném turnaji na pěkném
druhém místě.
Dalším soupeřem v přípravě Tatranu bude v sobotu 10. února divizní
Motorlet, zápas se hraje
venku.
Zápasy Tatranu na turnaji:
SK Spartak Příbram – TJ
Tatran Sedlčany 1:2 (0:0)
1. FK Příbram – TJ Tatran
Sedlčany 9:0 (1:0)

Rozhovor
Nejen k turnaji, ale
i k probíhající zimní přípravě nám více sdělil trenér
áčka Ladislav Šach.
Jak zatím vypadá tým
v zimní přípravě?
Připravujeme se v domácích podmínkách na našem hřišti s umělým povrchem. Trénujeme čtyřikrát
týdně. Jako standardně se
potýkáme se slabou trénin-

u útočníků – Tomáš Senft je
dlouhodobě zraněný, Petr
Haas v úvodu přípravy 14
dní netrénoval pro nemoc
a teď si v pátek poranil tříslo, doufejme, že to nebude nic vážného. Dominika
Němce jsem viděl jenom
při zápase s Uhelnými
sklady, a tak zatím poctivě
trénuje jenom mladý David Krůta. Zaměřujeme se
hlavně na práci s míčem
a nabírání fyzické kondice,
což by se mělo pozitivně
projevit v mistrovském zápase.
Přijde nebo odejde někdo z hráčů?
Zatím nevím o tom, že
by měl někdo odejít. Co se
týče příchodů hráčů, tak
přípravu začal Jakub Svojše z Čimelic, ale 14 dní už
jsem ho neviděl, telefon mi
nebere, na sms nereaguje,
takže nevím, co si o tom
myslet. Stále se pracuje
na příchodu alespoň jed-

kvalitního hráče do našeho mužstva není snadné.
Hráči hrají v podstatě zadarmo, a to se v dnešní
době nikomu nechce. Fotbalový oddíl pracuje s rozpočtem, se kterým není
možné mít hráče, kteří by
byly placeni. Ať se to líbí
nebo ne, je to realita a já
jsem rád, že se zatím daří
udržet alespoň naše mužstvo pohromadě. V našich
podmínkách není jednoduché naplnit i tento rozpočet, kterým FO disponuje.
Jestli má někdo možnost
přivést sponzora, který by
byl ochotný do rozpočtu
investovat peníze, určitě
by byl vítán.
Jak se vám líbil turnaj
na Spartaku a jaká byla
konfrontace s druholigovým týmem ve ﬁnále?
Turnaj na Spartaku se
mi líbil, byl velice dobře
zorganizován, i sportovní
úroveň byla vysoká. Kon-

frontace s druholigovým
týmem byla prospěšná,
hráči viděli, jak obrovský
rozdíl je mezi druhou ligou a divizí. Soupeř byl
jednoznačně nad naše
síly, i když jsme dokázali
po první poločas s vypětím všech sil držet příznivý
výsledek a poločas jsme
prohráli 1:0. Do druhého
poločasu došlo ke střídání,
ale mužstvo už úplně odpadlo a nestačilo soupeři
vůbec v ničem. Porážka 9:0
je sice krutá, ale naprosto
spravedlivá.
Co brankář Pavel Capouch, jak to s ním vypadá? A kdo bude na jaře
jedničkou v bráně?
S Pavlem to vypadá tak,
že se během jarní části sezony v brance určitě neobjeví. Zranění kolena je
natolik vážné, že si vyžádá
minimálně půlroční pauzu.
Kdo bude na jaře jedničkou? Zatím máme pouze
Tomáše Glogara. Druhý
brankář Zdeněk Hrůša,
který se teď připravuje,
má zlomenou ruku a je minimálně měsíc mimo hru.
Jak už jsem říkal, příchod
dalšího gólmana je v jednání. Takže teď v tuto chvíli to vypadá na Tomáše
Glogara, který se v přípravě jeví velice dobře.
Kolik ještě čeká na Tatran přátelských utkání
a jací soupeři?
Čekají nás ještě čtyři
utkání s kvalitními soupeři: 10. 2. divizní Motorlet
venku, 18. 2. třetiligové Štěchovice na naší „umělce“,
24. 2. Podlesí první A třída
doma a 3. 3. závěrečný zápas s třetiligovým Pískem
venku.
Cíl Tatranu do jarních
bojů?
Prezentovat se kvalitním fotbalem a obhájit loňské páté místo, to by byl
super výsledek.
David Štverák
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Pro účastníky turnaje ve stolním
tenisu byly připraveny medovníky
se znakem pořadatelů
HRABŘÍ Druhý měsíc v roce
je již tradičně v obci ve znamení turnaje ve stolním tenisu neregistrovaných hráčů pod názvem Hraberská
pálka. V sobotu 3. února se
konal v kategorii mužů jeho
pátý ročník, už poněkolikáté
do hry zasáhly také ženy a letos poprvé dokonce i děti.
Akci i tentokrát uspořádal
Sbor dobrovolných pingpongistů Hrabří, jehož člen Antonín Anděra připomněl, že

hlásily děti, a to ve věku sedm
a půl až deset let. Pro nás,
pořadatele, je velmi příjemné
vědět, že až neudržíme pálku
v ruce, převezme snad pingpongovou štafetu v Hrabří
mladá generace,“ uvedl Antonín Anděra a dodal, že odchovanci sboru, bratři Černí,
kteří jako první z SDP Hrabří
přestoupili k registrovaným
stolním tenistům, se neztratili
a pomalu stoupají žebříčkem
vzhůru.

kalová, 2. Šárka Housková, 3.
Hana Chýlová. Muži: 1. Stanislav Černý, 2. Milan Kakeš, 3.
Jiří Mandovec.
Pátého ročníku turnaje
se ve třech kategoriích zúčastnilo pětadvacet stolních
tenistů. Kromě pohárů,
medailí a věcných cen pro
nejlepší byl připraven pro
každého účastníka malý
dárek. „Všichni hráči, hráčky a ‚hráčata‘ dostali malý
medovník se znakem SDP

Alena Housková (zleva), Lucie Šmejkalová, Marek Chýle a Barbora Housková vytvořili novou kategorii
Hraberské pálky.

kategorie žen byla opět kvalitnější než v minulosti a že
se hráčky neustále zlepšují.
„Největší radost jsme ale měli
z toho, že se nám poprvé při-

Výsledky Hraberské
pálky – děti: 1. Marek Chýle,
2. Alena Housková, 3. Lucie
Šmejkalová, 4. Barbora Housková. Ženy: 1. Veronika Šmej-

Hrabří. Medovníky upekla
Blanka Sirotková, a musím
říci, že byly výborné,“ uzavřel Antonín Anděra.
David Myslikovjan

Hokejisté Tatranu mají
svoji hymnu
SEDLČANY V poslední době

zní na zimním stadionu před
každým zápasem hokejistů
Tatranu všech věkových
kategorií rytmická bojovná
píseň, vybízející nejmenší
žáčky i dospělé hráče k co
nejlepším výkonům. Fragmenty této skladby jsou
slyšet z reproduktorů i po každé vstřelené brance domácího týmu.
O hymnu hokejového

Tatranu se zasloužil student
plzeňské hudební konzervatoře, oboru klávesové nástroje, Filip Vavřička z Příčov,
který nám řekl: „Před časem
mě prostřednictvím maminky
hráče Tomáše Spilky oslovil
vedoucí A mužstva Miloš
Vančura, jestli bych chtěl dát
dohromady skladbu, která by
se stala hymnou hokejového
klubu. Protože mám kapelu
The Drops, domluvil jsem se

s naším textařem, k jeho textu
jsem složil hudbu a společně
se skupinou ve studiu písničku nahrál. Zpívá se v ní, že
Tatran musí bojovat, a tím
pádem co nejvíce vyhrávat.
Jsem rád, že se skladba malým i velkým hokejistům líbí
a že je povzbuzuje k co nejlepším výkonům. Písnička
vznikla dost narychlo, myslím
si, že ani ne za dva týdny.“
David Myslikovjan
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Tým Benátek hrál proti
Jágrovi, rezerva mužstva
se utkala s Tatranem
Tatran Sedlčany
– Benátky nad
Jizerou B 6:3 (2:0,
3:0, 1:3)

před gólmanem Benátek doslova dotlačil puk do branky
Filip Černý. Bém si připsal
svoji už druhou asistenci.

SEDLČANY Utkání čtrnácté-

Domácí drama
nepřipustili

ho kola krajské hokejové
soutěže mezi Tatranem a B
týmem Benátek se mělo
původně odehrát na sedlčanském zimním stadionu
v sobotu, ale protože v tento
den benátecké A mužstvo
hrálo v první lize s Kladnem
v čele s legendárním Jaromírem Jágrem, bylo přeloženo
na neděli.
Hodně šancí, gólů málo
Od začátku se bojovalo v kvapíkovém tempu,
a přestože poměrně dlouho
nepadaly góly, zaplněné hlediště se nenudilo. V končící
2. minutě hry měl Tatran
svoji první šanci, když se
zcela sám s pukem na holi
objevil před brankářem
Martin Náprstek, ale pouze
mu vyprášil betony. Po dvou
minutách využil v mezikruží situaci Štěpán Pinkas,
před nímž couval obránce,
jenomže jeho „ukrytou“
střelu dokázal gólman vytěsnit vyrážečkou těsně vedle
tyče. V 8. minutě měl po závaru hodně blízko k prvnímu gólu Burian, avšak ani
nadvakrát se mu nepodařilo
propasírovat kotouč přes gólmana do sítě. Hned vzápětí
upaloval na branku Benátek
obtěžován obráncem Libor
Bém, ale i jeho blafák stihl
brankář zlikvidovat. V 10.
minutě dostal přesný pas
na červenou čáru až zpoza
branky útočník Benátek, jel
sám na Hlaváčka, pokusil
se o „kulišárnu“ v podobě
lehkého nahození puku pod
břevno, ale strážce sedlčanské branky vše přečetl
a puk chytil. Ještě v téže minutě unikl Náprstek a i jeho
zakončení gólman kryl. Ujala se až ve 14. minutě hry
střela Filipa Černého, který
po přihrávce Libora Béma
ze středu kruhu doslova
propálil benáteckého gólmana. Minutu a půl před
prvním klaksonem po buly

Ve vysokém tempu se
hrálo i ve druhé třetině.
Ve 24. minutě mohli domácí hokejisté po dalším
brejku navýšit svoje vedení, jenomže treﬁli pouze
tyč. Ve 28. minutě si udělal
výlet od útočné modré až
za branku soupeře Tomáš
Spilka, následně předložil
kotouč před brankoviště
Pavlu Tylichovi, a ten pohotově doklepl hrací předmět
do sítě – 3:0. Tatran brzy přidal čtvrtý gól, když se po vyhraném buly zmocnil puku
Štěpán Pinkas, jenž si najel
do mezikruží a ranou zápěstím „do víka“ skóroval.
Hned vzápětí měl po brejku
na hokejce další gól Burian,
ale i tohoto sedlčanského
útočníka brankář Benátek
vychytal. Na branku hostí se
nadále valil útok za útokem
a v čase 37.31 přidal pátý gól
Tatranu Náprstek. Hostům
se povedlo snížit v úvodu
třetí třetiny na 5:1, jenomže ve 47. minutě hry dostal
dobrý puk na útočnou modrou Burian. Brankář mu
vyjel v ústrety, sedlčanský
forvard ho objel a snadno
přidal šestý gól Tatranu.
Hned vzápětí po dalekonosné střele, kterou Dudek,
jenž nastoupil do třetí třetiny, neviděl, hosté kontrovali
a po chvíli dokonce snížili
na 6:3. Ještě předtím sice
domácí hokejisté nezužitkovali trestné střílení, když Pavel Tylich zakončoval svůj
nájezd hodně jednoduše,
až naivně, avšak tři body
zaslouženě zůstaly v Sedlčanech.
Sestava: Hlaváček (41.
Dudek) – Grin, Švagr,
Bém, Náprstek, F. Černý –
Spilka, Martínek, V. Černý,
Burian, Pospíšil – Mašek,
Kadlec, Tylich, Pinkas –
Zach, Pudil, Vančura. Trenér: Karel Pospíšil.
David Myslikovjan
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Přece nebudeme sedět v hospodě!
KOSOVA HORA Sbor dobro-

volných hasičů uspořádal
v sobotu 3. února 1. ročník

ců je běh na pět kilometrů,
na kterých jsou rozmístěna
čtyři stanoviště. „Na dvou

podpořit české biatlonisty,
kteří se připravují na zimní olympijské hry. Přesto
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Hokejové fanynky mají
stejná jména i příjmení,
příbuzné ale nejsou
SEDLČANY Hokej ve měs-

tě v poslední době táhne,
vždyť A tým Tatranu hraje
v této sezóně velice dobře
a dokonce usiluje o postup
do vyšší soutěže, do krajské ligy. V neděli na zimní
stadion dorazilo kolem
dvou set padesáti příznivců
nejrychlejší kolektivní hry,
aby mohli sledovat duel domácího Tatranu s rezervou
Benátek nad Jizerou.
V zaplněném hledišti
jsme objevili dvě fanynky,
které se mohly pochlubit
jednou kuriozitou. Obě se
totiž jmenují Jitka Spilková,

obě mají doma partnery,
kteří jsou Pavlové Spilkové, a přitom dvojice nejsou
v žádném příbuzenském
vztahu. Jedná se pouze
o shodu jmen. „Jsme obě
velké fanynky hokejového
Tatranu a pokud nám to
vychází, jezdíme s týmem
i na venkovní zápasy. Naposledy jsme společně byly
v Kralupech nad Vltavou.
Fandíme hlavně mému synovi Tomáši Spilkovi, který
nastupuje na led s číslem
padesát pět,“ řekla nám
Jitka Spilková, která je
na snímku vpravo.
-dav-

Mladé pušky na stanovišti v Obcinách

závodu v běhatlonu. Není
to překlep, jedná se opravdu o závod v běhu doplněný o střelbu na terč.
Loni se konal nultý zkušební ročník a nápad se
osvědčil. Jak idea běhatlonu vznikla, popisuje hlavní
pořadatel Radek Sirotek:
„S chlapama jsme se celou
zimu v hospodě koukali
na biatlon. Ale abychom
jenom neseděli u piva, tak
nás napadlo uspořádat něco
podobného také pro nás.“
Základem závodu jednotliv-

se střílí vestoje a na dvou
vleže. Jako terč slouží dřevěné špalíčky. Za každou
minelu je minutová penalizace. Ale ještě jsme zařadili
bonusové stanoviště, kde si
závodník může minuty smazat, pokud převrátí připravenou pneumatiku. To není
povinné, může si rozmyslet,
zda tuto možnost využije,
nebo ne,“ doplnil Robert
Sirotek. V cíli byl pro všechny připraven guláš a pivo.
Záměrem bylo příjemně
si zasportovat a na dálku

byly pro medailisty připraveny hodnotné ceny.
V kategorii mužů zvítězil
Radek Musil, druhý doběhl Tomáš Sůva a na třetím
místě závod dokončil Jan
Pajša. V kategorii žen získala zlatou medaili Petra
Skálová, stříbrnou Radka
Havlová a bronzovou Martina Vrbická. Nejrychlejším
dorostencem byl Lukáš
Mulač. Celkově se zúčastnilo dvacet tři běhatlonistů
a pět pěších mimo soutěž.
Pavel Vohnout

Hokejové fanynky Jitka Spilková a Jitka Spilková

Hokejisté odehráli v jediném dni šest pohárových zápasů
SEDLČANY Vzhledem k pře-

ložení utkání krajské hokejové soutěže Tatran – Benátky
nad Jizerou B na neděli 4.
února měli fanoušci dlouhodobého pohárového turnaje možnost vidět v sobotu
hned šest zápasů. První buly
rozhodčí vhodil již v deset
hodin dopoledne a poslední
klakson zazněl až před dvaadvacátou hodinou.
V první lize minulý týden
zasáhly do hry dva celky
z čela tabulky. Štětkovice
i Zvírotice splnily role favoritů a vyhrály zcela přesvědčivě. Chlapci od vody
dokonce svému soupeři nasypali už v první třetině šest

branek a stejně jako štětkovičtí hokejisté už potom svůj
zápas měli pod kontrolou.
Ve druhé lize pro nedostatek
hráčů předem skrečovalo zápas s Dublovicemi mužstvo
AHC Nový Knín, ale vzápětí
porazilo druhé Olbramovice
a bodově je dostihlo. Ve třetí
lize si minulý týden připsal
do tabulky kanadského bodování další dva body olympijský vítěz a dvojnásobný
vítěz Stanley Cupu Dominik
Hašek, který nyní tvrdí muziku v obraně třetiligových
novoknínských Ševců. Dominik dvakrát přihrával
na gól. Tabulka třetí ligy je
ze všech čtyř pohárových

sedlčanských lig nejvíce vyrovnaná, vždyť první a pátý
tým na konci minulého týdne dělily pouze dva body.
Ve čtvrté lize vybojovali svoje druhé vítězství ve druhé
fázi soutěže Rybníkáři, ale
z posledního místa se zatím
neodlepili.
Výsledky – 1. liga: Štětkovice – Chlum 10:2, Příčovy – Křepenice 4:7, Zvírotice – Votice 8:3. V čele
tabulky zůstaly Štětkovice,
které mají nyní dvaadvacet
bodů a jeden zápas k dobru. Druhé Zvírotice nasbíraly dosud dvacet bodů a třetí
tým Genemusic jich má šestnáct. Poslední sedmé Votice

získaly pouze jediný bod. 2.
liga: AHC Nový Knín – Solopysky 0:5 (kontumačně),
Olbramovice – AHC Nový
Knín 3:4, Vršovice – Daleké Dušníky 6:4. Po čtrnácti
odehraných utkáních jsou
první Vršovice s dvaceti
body, šestnáct jich mají druhé Olbramovice i třetí tým
AHC Nový Knín. Poslední
šesté Kňovice mají na svém
kontě šest bodů. 3. liga:
Medvědi – Dublovice 3:11,
Štětkovice B – Ševci Nový
Knín 3:4, Domino – Miličín
4:4, Dublovice – Miličín 4:6,
Ševci Nový Knín – Domino
2:4. První jsou Ševci se šestnácti body, ale jen o bod

zpět jsou týmy Miličína a rezervy Štětkovic. Na posledním místě zůstávají s osmi
body sedlčanští Medvědi.
4. liga: Rumola – Hrádek
3:5, Neveklov – Kosova
Hora 8:0, Draci – Rybníkáři 3:9, Rumola – Neveklov
3:7, Hrádek – Kosova Hora
5:5. Přestože se Tučňákům
z Kosovy Hory minulý týden příliš nedařilo, zůstali
s jednadvaceti body v čele
tabulky čtvrté ligy. O dva
body zpět je druhá petrovická Rumola a o pět bodů
méně má třetí Neveklov.
Poslední šestí Rybníkáři nasbírali pět bodů.
David Myslikovjan
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KO M E N TÁ Ř

První ukázkové
kroky

Blamáž jménem autobusový
terminál

St aronový prezident
ve chvilce opojení (z té
radosti) podlehl svému
osobitému dojetí a sliboval. Že bude méně arogantní (někdy se přiznal
k aroganci?), méně sebevědomý, naopak že bude
dokonce pokorný, vstřícný k názorům svých kritiků atd. Uplynula krátká
doba a napadl na tiskové
konferenci hned prvního
novináře, že mluví jako
nějaký mutant. A novinář? Málem se omluvil,
d a l s i b l í že m i k ro f o n
a ptal se znovu. Co kdyby
sebevědomě, jako člověk,
který není poddaným
jeho veličenstva, řekl: „Až
se pane prezidente omluvíte, položím rád otázku
znovu a svým stejným hlasem.“ Mezi svými pak pronesl Zeman bojový výkřik
na adresu té imaginární
pražské kavárny „...a teď
můžou akorát tak držet
hubu.“ Pokora sama.
Pak pár dní odpočinku a bylo třeba jmenovat
nové rektory vysokých
škol. Pravomoc prezidenta,
odjakživa každým prezidentem velmi považovaná.
Něco jako pozdrav nositelům vzdělanosti národa.
A Zeman se nedostavil,
vzdělané lidi snad úplně
nesnáší, vystačí si s těmi
svými. Bojí se jich? Cítí se
před nimi školákem? Proč
ne? Všichni jsme měli nějaké své učitele. On snad byl
chvilku asistentem na ekonomce. Potom je docent,
profesor, prorektor, rektor.
Tak předal dekrety ministr, to už ne na Hradě, jen
vlastně v jedné z univerzit,
v Karolinu. Když následovalo jmenování nových
soudců, dostavil se a těm
již se cítil povolán i radit,

aby byli k těm drobným
lidem ohleduplní. Soudce zřejmě nepokládá, co
do vzdělání, o ta dvě tři
patra nad sebou.
Kdo má dobré vzdělání, a nemusí být nutně
vysokoškolské, určitě se
přistihl, že podezřele mnoho Zemanových výroků
má pravdivostní hodnotu
nula (termínem z výrokové logiky), prostě je to
lež. Například zvedl počet
obyvatel některé africké
země, odkud nás zavalí ti
migranti, klidně asi šestinásobně a hned nás měla
pojmout hrůza. Proto si
někteří novináři (hajzlové) dali práci a statisticky
vyčíslili Zemanovy výroky do tří skupin: pravda,
lež, nedohledatelné (jako
článek Patočky). Z dostatečného počtu, aby statistika měla vypovídací
hodnotu, jim vychází přibližný poměr 1:2:1. Samozřejmě není považován
za nepravdivý výrok, když
se jedná o drobnou odchylku. V této souvislosti
vlastně také není pravda,
že s ním prohrál Drahoš
o více než 150 tisíc hlasů.
V těchto případech konstantního součtu stačilo,
kdyby 76 092 voličů nevolilo Zemana, ale Drahoše
a byla by přesná remíza.
To je asi tak 0,9 procenta
všech oprávněných voličů. Vzhledem ke lživým
podrazům by to tentokrát
bylo na zrušení voleb.
Před pěti lety soud usoudil, že ty lži asi neměly zas
tak velký účinek, aby se
výsledek obrátil. Byl by
ještě čas na žalobu? Přes
76 tisíc voličů velmi pravděpodobně ovlivněno
bylo. Ne-li několikrát více.
Vladimír Roškot

Nevím, co se to v našem
městě děje. Nechápu totiž,
jak se mohlo stát, že město
prohrálo první kolo správního řízení před Úřadem
pro ochranu hospodářské
soutěže. Úřad totiž nekonstatoval nějakou konkrétní
chybu ve výběrovém řízení, shodil celou záležitost
na základě toho, že město
nebylo schopno v zákonné lhůtě a v požadované
podobě poslat příslušné
dokumenty. Učinilo tak
zcela jistě naprosto vědomě, jenom nevíme proč.
Nikoho z nás by přece
nenapadlo, předkládat jakémukoliv úřadu oﬁciální
dokumenty jen jako obyčejné, neověřené kopie.
Nebo zasílat materiály
poštou, když víme, že již
několik let platí povinnost
komunikovat mezi organizacemi veřejné moci
pouze a výhradně formou
datových zpráv a pomocí
datových schránek.
Koho z nás by na-

padlo, zasílat například
na ﬁnanční úřad přiznání
k DPH či kontrolní hlášení
jen tak na papíře. Nikoho.
Kdo z nás, když například
kupuje byt, si nenechá
ověřit podpisy na prodejních listinách. Nikdo, protože každý ví, že jinak je
taková smlouva neplatná.
I kopie rodných listů dětí
k žalobě o rozvod manželství jsou ověřené, výpis
z rejstříku trestů do zaměstnání také necháváme
ověřit, respektive vystavit
oﬁciální cestou s potvrzením, že se jedná o originál.
Mnozí z nás i při koupi
vozu chodí za notářem,
aby měli smlouvu správně
napsanou.
Všechny tyto zásady
a pro běžného občana normální postupy však, jak je
vidět, pro město neplatí.
Buďto je úředníci a odpovědní pracovníci neznají,
čemuž však nelze věřit,
nebo někdo dostal jasné
zadání – tyto dokumenty

zaslat, tyto neposílat. Co
by ale mohlo město chtít
tajit? Vždyť přece podle
vyjádření místostarosty
města, které jsme otiskli
v minulém čísle, město
očekávalo svoje vítězství
v tomto sporu. Kdo má
tedy za prohru a za úhradu minimálně třiceti tisíc na nákladech řízení
odpovědnost? Členové
vedení města, tajemník
městského úřadu či jeho
podřízení? Jestli se jedná skutečně o liknavost,
amatérismus či vědomé
krytí protizákonnosti, měli
by tito lidé jasně vyvodit
svoji odpovědnost a případně opustit svoji pozici.
U úředníků (pokud by to
byla jejich chyba) spadajících pod státní službu
máme mechanismy jasně
dány zákonem. U volených politiků se určitá sebereﬂexe stále předpokládá, ačkoliv nám málokdy
ukazují, že jsou jí schopni.
Tomáš Vašíček
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Velká zkouška pro Buriana
Jiří Burian je v čele našeho města tak dlouho, že
mnozí z nás ani nepamatují dobu, kdy jako starosta
začínal. A Sedlčanští mu
znovu a znovu dávají svoji
podporu znát v pravidelných volbách. Nyní je však
v nezáviděníhodné situaci.
Poté, co rok řešil situaci
kolem městské nemocnice,
leží mu teď na stole mnohem palčivější problém.
Ve městě má skončit
tradiční, k městu neodmyslitelně patřící mlékárna a sýrárna a svoji domovinu tak opustí jeden
z nejznámějších produktů
s označením sedlčanský
hermelín. O práci navíc

přijde až 260 lidí, což nutně přinese negativní jevy
– jedná se o velký počet
zejména žen s podobnou
kvaliﬁkací. Najít uplatnění pro tolik lidí najednou
nebude snadné, spíše se
to jeví jako nemožné. Sociální dopad na rodiny
a společenskou situaci
v našem městě bude obrovský. Lidé přijdou o práci a s tím i o příjem a možnost živit rodinu. Mnozí
mají s mlékárnou spojený
celý svůj život, nic jiného
neumí a svoji práci dělají
dobře a rádi.
Pro starostu a senátora Jiřího Buriana to
bude v řadě již několikátá
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zkouška. Sedlčany postupně ztrácejí jeden podnik
za druhým, a to již dlouhodobě. Ztráta mlékárny
je ovšem ztráta symbolu,
je to vývěsní štít. Je to
hrdost, tradice, ukázka
řemesla, poctivá práce,
značka spjatá s městem.
Je to víc, než by se mohlo
zdát. Proto vítám aktivitu zastupitelů i starosty,
všichni se nyní sešikovali
a chtějí jednat s vedením
ﬁrmy, případně s dalšími
ﬁrmami z oboru a najít
řešení. Je to politicky velmi citlivé téma a volby se
koneckonců blíží. Tak tedy
hodně štěstí nám všem!
Tomáš Vašíček

