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Vedení města
zamítlo žádost
o předjednání
rozpočtu. Špatné
rozhodnutí,
kritizuje opozice
SEDLČANY Městská zastu-

pitelka Blanka Vilasová se
opět dostala do konﬂiktu
s vedením města, a to i přesto, že stejně jako starosta
a místostarosta zastupuje
voliče za Občanskou demokratickou stranu. Tentokrát
se jedná o rozpočet a jeho
projednávání. Vilasová navrhla, aby před projednáním rozpočtu město uspořádalo veřejnou debatu
s občany a nadto uvedla
řadu položek, které by
do rozpočtu chtěla zapracovat. Vedení města tento
postup neschválilo, protože
údajně nemá oporu v zákoně. To ovšem není pravda.
A byc h o m z a c h ova l i
maximální vypovídající
hodnotu, předkládáme
čtenářům obsáhlejší vyjádření zastupitelky Blanky
Vilasové, které nám zaslala
na otázku, jaký postup při
projednávání rozpočtu letos
navrhovala a proč.
„Již delší dobu jsem schra-

Koupím prostory
v dobrém stavu
cca 300–800 m2,
využitelné jako sklad
e-shopu
(usedlost, větší dům, komerční
objekt apod.)

případně
stavební
pozemek
od 1 000 m2
Sedlčany a okolí cca 10 km

Jan Kuthan
Tel.: 604 925 439

ňovala témata, o která mají
občané v Sedlčanech zájem,
a ta jsem se snažila prosadit. Například akce pro celé
rodiny, jako jsou organizované pálení čarodějnic, akce
na Den dětí, čerti s Mikulášem
na Větráku, dále uvolnění většího balíku ﬁnancí na nová
dětská hřiště a lepší údržba
těch stávajících, doplnění
hřišť o konkrétní segmenty,
řešení situace s tříděným odpadem, situace na hřbitově,
zřízení veřejného diskusního
fóra pro komunikaci s občany
na webu města, online vysílání ze zasedání zastupitelstva
a další. Vím, že i další zastupitelé mají svoje návrhy a z minulosti zkušenosti, že jim
vyhověno nebylo. Proto jsem
Pokračování na straně 6
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Žákyně 1. ZŠ Sedlčany Denisa Habartová
získala na VIII. zimních olympijských
hrách dětí a mládeže zlatou medaili

Z úspěchu se společně radovali (zleva) ředitel školy Libor Novotný, Denisa Habartová, její třídní
učitelka Markéta Jarešová a učitelka Blanka Čížková. Foto: Hana Pechačová

SEDLČANY/LITOMYŠL Zim-

ní olympijské hry
Koreji jsou již v
proudu a jistě je
také patnáctiletá
sedlčanské 1. ZŠ
Habartová. Tato

v Jižní
plném
sleduje
žákyně
Denisa
mladá

sportovkyně je totiž čerstvou olympijskou vítězkou
v mládežnické kategorii.
Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky se konaly
ve dnech 28. ledna–2. úno-

ra na sportovištích v Pardubickém kraji s olympijským centrem v Litomyšli.
Pořadatelé vypsali celkem
jedenáct sportovních soutěží, v nichž nechybělo
Pokračování na straně 14

Vedení radnice k mlékárně mlčí.
Zastupitelům vzkázalo: Snažíme
se minimalizovat škody
SEDLČANY V minulém čísle

jsme informovali o tom, že
v rámci zrušení mlékárenské výroby v našem městě
se zastupitelé napříč politickým spektrem sešikovali
a že mnozí věří, že je možné rozhodnutí francouzské

nadnárodní ﬁrmy zvrátit.
Podle mnohých je rozhodující rychlost reakce
a pružnost zástupců města
při jednání. Po dalším týdnu si však ti veřejně nejaktivnější začínají stěžovat,
Pokračování na straně 4
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Na bezmála
třicetimilionovém přebytku
se významně podílely vyšší
odvody daní
Loňský rozpočet skončil pro město přebytkem ve výši více než 26
milionů korun, a to z toho
důvodu, že vzhledem k administrativním průtahům
nedošlo k některým z plánovaných investičních akcí.
„Významně se však na této
částce podílí výrazné zvýšení daňových příjmů,“ uvedl
sedlčanský místostarosta
Miroslav Hölzel. Celkový příjem dosáhl za rok 2017 částky
189,05 milionu korun.
Těsně před Vánocemi
doputovalo na účet města
8 milionů korun daňového
doplatku. „Celkově jsme počítali s daňovým výnosem 88
milionů korun, nakonec jsme
však dosáhli zhruba 96,5 milionu korun. Daň z příjmů
OSVČ měla původně přispět
do městské pokladny částkou
220 tisíc korun, ve skutečnosti
to bylo 550 tisíc korun. Plánovaný příjem z daně z příjmů
ze závislé činnosti, tj. z daně
mezd zaměstnanců, činil 22,2
milionu korun, avšak reálně
byl o 2,2 milionu korun vyšší.
Daň z nemovitosti byla plánována na 5,7 milionu korun,
dosáhla 6,1 milionu korun.
Daň z příjmů právnických
osob měla přispět do městské
kasy částkou 20,5 milionu,
skutečnost byla o 250 tisíc korun vyšší. Daň z příjmů právnických osob v majetku města
měla činit podle plánu 2,5 milionu korun, skutečnost byla
o 100 tisíc korun nižší. Tato
daň se však objeví i ve výda-

SEDLČANY

jové části rozpočtu. Příjem
z DPH počítal s částkou 36,9
milionu korun, na účet města však byla připsána částka
42,1 milionu korun,“ konstatuje s uspokojením Hölzel.
Město má také příjem
z místních poplatků. Určitou částku získalo i z výnosů výherních automatů.
„Protože je od roku 2012
uzákoněna nulová tolerance, předpokládali jsme, že
s postupným úbytkem automatů dojde ke snížení příjmů z této činnosti, a proto
jsme počítali s částkou 1,8
milionu korun. Výsledný příjem však dosáhl hodnoty 2,6
milionu korun,“ uvedl místostarosta. Radní však usuzují, že vzhledem k novému
nařízení, jež umožňuje provoz výherních automatů
jen ve speciálních hernách,
a naopak je zakazuje umísťovat v restauracích nebo
na benzínových pumpách,
bude příjem z jejich provozování postupně klesat.
Daňová výtěžnost činila
58 procent celkového objemu příjmů do městského
rozpočtu, příjmy z dotací a rezerv z minulých let
do rozpočtu tvořily 24 procent, 11 procent činí příjmy
z vlastní činnosti města, jako
je nájemné z bytových i nebytových prostor, 7 procent
tzv. kapitálových příjmů
získala radnice do rozpočtu
prodejem majetku města,
především bytového fondu
a pozemků.
-jv-

Letošní rozpočet
pamatuje na hasiče
KAMÝK NAD VLTAVOU Obec
v letošním roce hospodaří
se schodkovým rozpočtem.
Příjmy by měly dosáhnout
výše 18,833 milionu, výdaje
20,525 milionu korun. Obec
počítá v rozpočtu též s dvousettisícovou splátkou úvěru
na zateplení základní školy.
„Nejdůležitějšími schválenými investicemi v tomto roce
budou nákup nové cisterny
pro SDH Kamýk nad Vltavou,

rekonstrukce části vojenské jídelny na sociální byty, nákup
nového osobního automobilu
pro SDH Kamýk nad Vltavou,
přeložka optického kabelu
v lokalitě Habrov, výkupy
pozemků od soukromníků,
na kterých jsou místní komunikace, projektové dokumentace k dalším stavbám, zejména komunikacím,“ vypočítal
kamýcký starosta Petr Halada.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Nové nádraží – kolos za padesát
milionů, nebo impuls pro město?
SEDLČANY Do další fáze se

dostala diskuze nad plánovaným novým autobusovým nádražím. Ozývají se
hlasy některých zastupitelů
a občanů, podle kterých
je návrh nového nádraží
předraženým kolosem, které naše město nepotřebuje.
Podle některých by tak vedení města mělo od záměru odstoupit a v budoucnu
raději postavit nádraží menší, byť bez dotace.
Diskuzi nad smyslem
autobusového nádraží, které podle původních plánů
mělo stát až 47 milionů roz-

relevantních informací a že
jim vedení města neodpovídá ani na zaslané dotazy. Zastupitel Pavel Švagr
dokonce uveřejnil na svém
proﬁlu na Facebooku kompletní znění rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ke kterému připojil zápis z jednání
zastupitelstva města ze
dne 11. prosince minulého roku. V tom se mimo
jiné píše, že město očekává, že se vyloučená ﬁrma
Chládek a Tintěra odvolá
k ÚOHS. Zastupitele Švagra
tak udivuje, jak je možné,

Naopak, dle mého názoru
i projektové dokumentace
se jedná o přiměřený projekt
pro město velikosti Sedlčan.
Naše nabídka činí necelých
třicet osm milionů korun.
Z toho stavební práce novostavby samotné odbavovací
haly činí zhruba patnáct
milionů a dalších jedenáct
milionů připadá na dopravní
část, tedy na asfaltové vozovky, chodníky, nástupiště ze
zámkové dlažby či parkovací stání. Zbytek tvoří zastřešení venkovních nástupišť,
kanalizace, sadové úpravy.
Součástí budou také komerč-

Takto by měl nový terminál vypadat. Zdroj: Projektová dokumentace – Terminál Sedlčany

poutali na sociálních sítích
zastupitelé Blanka Vilasová a Pavel Švagr. Iniciativa
Sedlčanská klapačka, se
kterou zastupitelka Vilasová
mnohá témata kooperativně
dostává k veřejnosti, dokonce vyhlásila anketu mezi uživateli facebooku o tom, zda
o nádraží za téměř 50 milionů mají či nemají zájem
a zda se o toto téma vůbec
zajímají. Většina hlasujících
vyjádřila názor, že o takové nádraží zájem nemá,
a to i kvůli vysokým nákladům spojených s údržbou
skleněných ploch. Je ale
potřeba doplnit, že právě
kolem iniciativy Sedlčanská
klapačka se seskupují lidé,
kteří jsou často v diskuzích
o problémech našeho města zkrátka vždy proti, tak
nějak z principu. V tomto
ohledu tak výsledky ankety
nemusí být objektivní, nicméně vyjadřují názor části
diskutujících.
Zastupitelé si navíc také
stěžují, že nemají dostatek

že se město na odvolání ﬁrmy lépe nepřipravilo, když
takový vývoj předpokládalo. Ani na tyto svoje otázky
nedostal odpovědi. Odpovědi ani žádné vyjádření
k současnému vývoji kolem plánovaného terminálu nedostala do této chvíle
ani naše redakce.
O názor jsme v této souvislosti požádali také Pavla
Stoulila, obchodního ředitele ﬁrmy Chládek a Tintěra,
která má opět šanci, že se
stane dodavatelem nádraží. Zajímalo nás, zda návrh
nového nádraží není přehnaný a zda město velikosti
Sedlčan skutečně potřebuje
patrovou prosklenou stavbu
za zhruba 40 milionů korun.
„Můj kladný postoj k realizaci terminálu, jakožto
zástupce ﬁrmy, která by je
mohla realizovat, je asi logický. Přesto ale jako ﬁrma
znalá projektu musíme zmínit několik faktů. Rozhodně
se nejedná o realizaci „kolosu za padesát milionů.“

ní plochy a úschovna kol,“
popisuje pro SK ﬁnanční
náročnost jednotlivých částí
nádraží Pavel Stoulil.
Koneckonců také projektová dokumentace hovoří o nádraží spíše jako
o stavbě vzdušné a přiměřené, když uvádí „subtilní
odbavovací hala je tvořena
lehkým obvodovým pláštěm, který tvoří hliníková
sloupko-příčková fasáda,
která je z většiny prosklená
přes celou výšku budovy.“
Podle Stoupila je stavba
nového nádraží pro město
dobrou příležitostí. „Pokud
bereme v úvahu, že v následujících letech dotační tituly
na dopravní terminály již nejspíš nebudou, dle mého názoru by bylo škoda, v této ﬁnální fázi, titulu pro Sedlčany
nevyužít. Podobné projekty
jsou realizovány i v okolních
městech a jedná se o rozvojový impuls městu, větší komfort a pracovní příležitost,“
dodává Pavel Stoulil.
Tomáš Vašíček
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Zápal plic a chřipka v regionu zabíjely
Dva lidé
středního věku zemřeli
na přelomu ledna a února
zřejmě na zápal plic. Oba
– žena a muž – ještě několik dní před úmrtím chodili do práce, stěžovali si
ale na únavu, bolest kloubů a horečku. Zpočátku
banální příznaky, které
mnozí „přecházejí“ jako
nachlazení, skončily tím
nejhorším – smrtí.
„V šestém kalendářním
týdnu byl ve Středočeském
kraji zaznamenán další
vzestup počtu pacientů
s akutními respiračními
příznaky. Celková nemocnost dosáhla 2 070 onemocnění na 100 000 obyvatel. Jedná se o epidemický
výskyt. Nejvíce postiženo
bylo právě Příbramsko,“
uvádí zpráva Krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj. Epidemiologický výskyt akutních
respiračních onemocnění
zaznamenávají hygienici
i na Benešovsku.

SEDLČANSKO

V nemocnicích
zakázány
návštěvy
Zákaz návštěv potvrzují i obě spádové nemocnice – příbramská
a benešovská. „Od 2. února je na všech lůžkových
jednotkách zákaz návštěv

a již týden před tím byly
návštěvy omezeny,“ říká
MUDr. Jan Horník z interního oddělení Oblastní nemocnice Příbram
a pokračuje: „K hospitalizaci jsme přijali několik
pacientů s prokázanou
chřipkou, řadu dalších
jsme léčili ambulantně.
V nemocnici bylo hospitalizováno mnoho pacientů se zápalem plic – jen
na interně leželo v pátek
9. února minimálně dvanáct pacientů se zápalem
plic, a to různého věku.
Celkem se v této sezóně
jedná o desítky pacientů,
kteří museli být s těmito
onemocněními hospitalizováni.“ V Příbramské
nemocnici také několik
pacientů se zápalem plic
zemřelo. „Úmrtí je více
pravděpodobné u pacientů ve vyšším věku anebo
s chronickými chorobami
typu nemocné srdce, průdušky, plíce, cukrovka...
V této sezóně si vzpomínám na několik pacientů
s velmi těžkým průběhem
zápalu plic včetně jednoho úmrtí pacienta ve středním věku mezi 40 a 50
lety,“ dodává lékař.
Ta k é v b e n e š ovsk é
Nemocnici Rudolfa a Stefanie platí od čtvrtka 7.
února zákaz návštěv.

„Bude odvolán až nařízením krajské hygienické
stanice,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Petr Ballek.
Také on potvrdil zvýšený
počet pacientů, hospitalizovaných se zápalem
plic, a to všech věkových
kategorií. „Nejvíce ohrožené jsou hlavně děti a lidé
v seniorském věku, ale
jsou i případy, kdy velmi
vážné komplikace postihly i relativně „zdravé“ lidi
středního věku, a to někdy
s fatálními následky,“ říká
mluvčí benešovské nemocnice.
Pacienti by podle něj
neměli počínající respirační onemocnění a kašel
podceňovat. Pokud dostanou teplotu, kašel, bolí je
svaly či hlava a necítí se
dobře, určitě by měli zůstat doma, v klidu. Mohou
užít volně prodejné léky,
které jim doporučí lékárník. Pokud nezabírají, je
třeba se vydat k lékaři.
„Bohužel, někdy se může
i banální nastydnutí vyvinout až v zápal plic – pneumonii. Jde o zánětlivé
onemocnění plicní tkáně
způsobené především viry
či bakteriemi. Patří mezi
onemocnění dolních cest
dýchacích, spolu s například bronchitidou (zánětem průdušek – pozn.

red.). Pneumonie je hned
třetí nejčastější příčinou
smrti ve světě a velmi
často se vyskytuje jako
komplikace respiračních
onemocnění, například
v období chřipek a viróz,“
vysvětluje Ballek.

Kdy jít k lékaři?
Jak tedy poznat „běžné
nachlazení“ od závažnějšího onemocnění?
„Doporučuji jít k lékaři
zejména tehdy, když mám
vysokou horečku, která
nejde „srazit“ běžnými
léky, když se zdravotní
stav během hodin nebo několika málo dní zhoršuje,
objevují se poruchy dechu,
motání hlavy, zvracení...
Mnohem jednodušší je říci,
kdy k doktorovi nechodit:
když mám rýmu, jinak
žádný problém a teplotu
do 38 °C. V tom případě
je pravděpodobné, že v čekárně u lékaře spíš chytnu
tu pravou chřipku,“ radí
internista příbramské nemocnice Jan Horník.
Pacienti by ale neměli
počínající respirační onemocnění a kašel podceňovat. Pokud dostanou
teplotu, kašel, bolí je
svaly či hlava a necítí se
dobře, určitě by měli zůstat doma, v klidu. Mohou
užít volně prodejné léky

– každý lékárník jim rád
a dobře poradí. Pokud je
stav závažnější, horečka vysoká, měli by se již
vydat ke svému lékaři.
Bohužel, někdy se může
i banální nastydnutí vyvinout až v zápal plic.
Jeho základními příznaky jsou horečka, kašel,
dušnost, schvácenost.
„Ale tyto příznaky se dost
překrývají s akutní bronchitidou (zánětem průdušek – pozn. red.). Diagnózu prokáže RTG plic. Ale
nutno zdůraznit, že velký
počet našich pacientů tyto
příznaky nemá, respektive
mají jen některé příznaky,
třeba horečku. Komplikovaná situace je zejména
u pacientů ve vysokém
věku, u nich je nutno myslet na zápal plic, když
začnou být apatičtí i bez
jakýchkoliv jiných příznaků,“ zdůrazňuje lékař Jan
Horník.
Jak lékař, tak mluvčí
nemocnice se shodují, že
očkování proti chřipce
a proti invazivním pneumokokovým infekcím –
tedy i zápalu plic – má smysl. Tato očkování se dobře
snáší, mají minimum vedlejších účinků, ale je nutné
je provést před začátkem
chřipkové epidemie.
Jana Špačková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Př i krádeži

v jedné prodejně zadržel
pracovník ostrahy dne 6.
února dvaatřicetiletého
muže. Pachatel chtěl zcizit čtrnáct krémů na nohy
a osm krémů na ruce, vše
v hodnotě téměř osmi set
korun. Zboží si dal do kapes u kabátu a za tričko.
Nyní se dotyčný bude zpovídat z přečinu krádeže.
Za obdobnou trestnou činnost byl souzen a trestán
již v minulosti.
JANOV U 26letého motoristy příslušníci policie
při silniční kontrole dne
5. února zjistili, že usedl

za volant pod vlivem drog.
Test u něj vykázal přítomnost cannabisu. Mladík
nesměl pokračovat v další
jízdě a byl mu zadržen řidičský průkaz.
SEDLČANY Při silniční
kontrole ve Zberazské ulici
zadrželi policisté 10. února
41letého řidiče, kterému
v dechu naměřili 0,4 promile alkoholu.
Ve stejné ulici probíhala
kontrola i následující den.
Pod vlivem alkoholu tudy
projížděl 24letý motorista.
Přístroj u něj vykázal hodnotu 0,48 promile alkoholu.
SEDLČANY
Padesátile-

tého motoristu 11. února
v dopoledních hodinách
v Sedlecké ulici zastavili
policisté z dopravního inspektorátu. Jak se ukázalo,
dotyčný řídil pod vlivem alkoholu. Na displeji přístroje
se objevila hodnota 0,72
promile. Další jízda byla
muži zakázána a na místě
mu byl zadržen řidičský
průkaz. Dotyčný však asi
dvacet minut po silniční
kontrole opět usedl za volant. Hlídka ho však znovu
zadržela. Za uvedený přestupek muži hrozí až dvacetitisícová pokuta a zákaz řízení na dobu jednoho roku.

R OV I ŠT Ě /S O LO PYS KY

Do jízdní dráhy vozidlu
značky Škoda Oct avia
vběhla 11. února krátce
po půlnoci srna. Ke střetu
došlo na silnici I/18. Zvíře
bylo na místě usmrceno.
Hmotná škoda činí 15 tisíc
korun.
V odpoledních hodinách došlo k obdobné
nehodě na stejné komunikaci u obce Solopysky.
V tomto případě se však
škoda vyšplhala na částku
50 tisíc korun.
SEDLČANY Oznámení
o neplnění vyživovací povinnosti přijali policisté

z obvodního oddělení 9.
února. Třiatřicetiletý muž
dluží na výživném 37 tisíc
korun. Na své dítě neplatí od února roku 2016 až
do současné doby.
SEDLČANY Dva plastové kontejnery na tříděný
odpad zapálil v noci 8.
února v Sokolovské ulici
zatím neznámý pachatel.
Vzniklá škoda byla stanovena na 30 tisíc korun. Věc
policisté šetří jako přečin
poškození cizí věci.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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S návrhem rozpočtu
Vedení radnice k mlékárně mlčí.
se mohou lidé
Zastupitelům vzkázalo: Snažíme
seznámit na webových se minimalizovat škody
stránkách města
ti. Ty ale postrádá i vedení soustředit na minimalizaci
Dokončení ze strany 1

SEDLČANY Minulou středu

byl podle vyjádření místostarosty Miroslava Hölzela zásadním programovým
bodem jednání rady města návrh rozpočtu na rok
2018. Od 8. února je také
zveřejněn na webových
stránkách města, takže se
s ním mohou všichni obyvatelé detailně seznámit.
Zastupitelé jej pak budou
schvalovat na svém veřejném zasedání v Kulturním
domě Josefa Suka v pondělí 26. února. Do té doby mají
všichni občané možnost
vznášet k návrhu rozpočtu
připomínky nebo dotazy.
„Rozpočet je sestaven
jako vyrovnaný, a to v příjmové i výdajové části
ve výši 189,245 milionu
korun. Výše rozpočtu se
rovná v příjmové části rozpočtu za rok 2017, je tedy
vyšší. Vycházíme z predikce Ministerstva ﬁnancí,
že výtěžnost daní se zvýší
a stoupne také podíl z celostátního hrubého výnosu
DPH pro obce, a to z 21,4 %
na 23,8 %,“ uvádí Hölzel
a doplňuje, že radní předpokládají daňové příjmy
ve výši 114,28 milionu ko-

run, což bude zhruba o 15
milionů více než loni.
„Nicméně se však zvýší
náklady. V důsledku opatření
vlády vydáme kolem 8 milionů korun na platy úředníků
a 1,6 milionu korun bude stát
zavedení opatření známého
pod zkratkou GDPR (General
Data Protection Regulation,
pozn. red.), což bude implementace nové legislativy
Evropské unie, která si klade
za cíl výrazně vyšší ochranu
osobních údajů občanů. Takže předpokládané zvýšení
příjmů se prakticky spotřebuje na další povinnosti, které
nám ukládá stát,“ poznamenává místostarosta.
Na investice stavebního
charakteru je v rozpočtu určeno 37,6 milionu korun. To
je asi o 5 milionů více, než
činil loňský předpoklad. Reálně se ovšem loni investovalo jen 28, 6 milionu korun,
a to vzhledem k nerealizaci
inženýrských sítí v lokalitě
Háječek. K nejdražším investičním akcím letošního roku
bude patřit rekonstrukce
lehkoatletického stadionu
Taverny. Předběžně se na ní
počítá s částkou 11,6 milionu
korun.
-jv-

O krůček blíž k plaveckému
bazénu – možná
i s brouzdalištěm pro
nejmenší
SEDLČANY Celoroční mož-

nost koupání a plavání se
rýsuje v Sedlčanech. Město
plánuje výstavbu krytého
bazénu. „Městský rozpočet na letošní rok obsahuje
v části Projektová dokumentace položku ve výši 385
tisíc korun určenou na vypracování objemové studie
na výstavbu krytého plaveckého bazénu včetně ekonomického posouzení jeho
provozu,“ informoval místostarosta Miroslav Hölzel.
Radní počítají s bazénem
o délce 20 metrů, možná
s brouzdalištěm pro nejmenší. Celoročně využitelné

zařízení by mělo být umístěno mezi zimním stadionem
a tréninkovým fotbalovým
hřištěm s umělým povrchem
ve Zberazské ulici. Provozovala by ho příspěvková
organizace města (Sportovní
areály Sedlčany), která má
na starosti 90 % sportovišť
ve městě.
„S výstavbou bazénu by
se mohlo teoreticky začít
po komunálních volbách, ale
o způsobu ﬁnancování této
investiční akce, která si s určitostí vyžádá částku kolem 100
milionů korun, už bude rozhodovat nové zastupitelstvo,“
uvedl Hölzel.
-jv-

že od vedení města nemají
dostatek informací.
Než se na konci února
ke svému jednání sejde zastupitelstvo, probíhá mezi
zastupiteli alespoň emailová komunikace. Zastupitelka Blanka Vilasová také
projevila zájem účastnit se
jednání rady města i schůzky s odboráři. A po relevantních informacích dle
svých slov prahne také
opoziční zastupitel Pavel
Švagr. „Prostě chceme být
průběžně informováni. Již
minulý týden jsem starostu
přímo vyzval, aby nám
tyto informace poskytl. Je
na tom něco nenormálního
nebo špatného?“ pokládá
řečnickou otázku městský
zastupitel.
Zastupitelé se nakonec
reakce vedení města dočkali. Na podněty z elektronické komunikace reagoval místostarosta města
Miroslav Hölzel: „Samozřejmě nás všechny rozhodnutí společnosti Savencia Fromage & Dairy Czech
Republic, a. s., šokovalo.
Generální ředitel Mgr. Miroslav Maňásek, MBA, se
objednal na jednání ke starostovi města na čtvrtek 1.
2. 2018. Předchozí jednání
vždy směřovala k rozvoji sedlčanského závodu,
řešení problémů se zásobováním vodou, vypouštěním odpadní vody na ČOV
apod. Oznámení o útlumu
výroby a přesunu závodu do Hesova na Vysočině s konečným termínem
květen 2019 bylo skutečně
šokem a naprosto nečekanou informací,“ konstatuje
úvodem místostarosta.
„Starosta města od té
doby zaměřil veškeré úsilí na snahu zvrátit toto
rozhodnutí, nebo alespoň
minimalizovat nepříznivé
dopady především na zaměstnance, ale i na celé
město. Z většiny diskusních
příspěvků vyplývá, že zastupitelé nemají dostatek
informací v dané záležitos-

města, a proto starosta velmi iniciativně a intenzivně
vyvolává jednání se všemi
zúčastněnými. Jsou dohodnuty schůzky se zástupci
zaměstnanců, odborů, příbramským úřadem práce,
zástupci dodavatelů mléka
ale i se zástupci budoucích
potencionálních nových
zaměstnavatelů,“ popisuje
místostarosta aktuální dění
a dodává, že v plánu je také
informační jednání zastupitelů města, a to za účasti
vedení společnosti, zaměstnanců a veřejnosti.
Podle Hölzela je však
rozhodnutí nadnárodní
společnosti možné jen obtížně zvrátit. „Je třeba vzít
na vědomí fakt, že nadnárodní společnost takového
rozsahu nedělá podobná
rozhodnutí nahodile ale je
to krok s největší pravděpodobností nevratný a dlouhodobě připravovaný. Snahy
o investiční pobídky ze strany sedmitisícového města
s ročním rozpočtem cca 190
milionů korun vůči společnosti působící v 29 zemích
světa a s ročním obratem
110 miliard korun jsou asi
bezvýznamné. Naším úkolem bude vyrovnat se s tímto jednoznačně pro Sedlčany tragickým rozhodnutím
s co nejmenším negativním
dopadem na zaměstnanost
v regionu, s maximální
snahou pomoci stávajícím
zaměstnancům a všem těm,
kterým sedlčanský závod
práci druhotně dával. Negativní dopad pro činnost
v celém regionu bude bezesporu obrovský,“ píše dále
místostarosta.
Ten také dodává, že ani
starosta města z pozice senátora nemá v ruce žádné
trumfy. „Starosta z pozice
senátora se ještě snaží rozhodnutí společnosti ovlivnit, ale přiznejme si, že
s největší pravděpodobností
je deﬁnitivně rozhodnuto
a my v této hře nemáme
žádné karty natož trumfy.
Snažme se tedy naše úsilí

škod. Ve chvíli, kdy budeme
znát co nejvíce odpovědí
na naše otázky, svoláme
veřejné projednávání celé
neblahé záležitosti,“ slíbil
závěrem Miroslav Hölzel.
Na toto vyjádření místostarosty reagoval veřejně
a poměrně emotivně zastupitel Pavel Švagr. Tomu se
především nelíbí, že vůči
zastupitelům se nevyjádří
přímo starosta a stanoviska zasílá stále místostarosta. „Prostě nedá se říci nic
jiného, než že prostě náměty a myšlenky od zastupitelů pan starosta asi nepotřebuje. Sám ví nejlépe,
jak postupovat. A jak bývá
zvykem, tak na veřejném
zasedání všem odprezentuje zcela jistě informaci, že
měl s cílem odvrátit zavření
podniku určitě tak padesát
schůzek, ale že s tím bohužel nejde nic dělat,“ říká
s notnou dávkou ironie
Švagr a klade si opět několik řečnických otázek.
„Proč brání (starosta)
účasti těch, kteří mají zájem
být přítomni na radě města,
když se bude toto téma projednávat? Proč nechce, aby
u jednání s odboráři, zemědělci a dalšími zúčastněnými byli ti zastupitelé, kteří
mají upřímný zájem mít
informace a chtějí pomoci situaci řešit? To mi tedy
opravdu není jasné. Navíc
za vedení města obdržíme
mail od pana místostarosty.
Proč zastupitelům nenapíše
starosta? Neváží si snad zastupitelů, že mu nestojíme
ani o jeho vlastní komentář
v takto citlivé věci klíčové
pro Sedlčany z řady důvodů?“ ptá se Švagr, který je
v souvislosti s tímto tématem nezvykle aktivní také
na sociálních sítích.
Tomáš Vašíček

Hledám pronájem masérny na
3–4 hodiny týdně. Tel.: 775 230 310

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma. Tel.:
730 529 545.
44/18

Koupím les nebo pole kdekoliv. Tel.:
730 529 545.
45/18

Koupím menší byt v Sedlčanech
v jakémkoliv stavu do 600 000 Kč. Tel.:
605 440 163.
46/18

Sháním knihy Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko (4 díly, i samostatně), knihy Pavla Toufara z cyklu Tajemnou
českou krajinou. Tel.: 601 584 778.
47/18

Pronajmu dlouhodobě byt 4+1 v Hrachově. Nájem 5 000 Kč. Slušným lidem.
Tel.: 777 170 853.
48/18

Koupím vzduchosuchá modřínová
prkna. Tel.: 777 073 526.
49/18

Nabízím k prodeji st. pozemek
v Heřmaničkách u školky. 1 460 m2. Cena
700 000 Kč. Tel.: 775 599 788.
50/18

Koupím byt v Petrovicích. Případně
nabídněte pronájem. Tel.: 608 209 494. 51/18

Prodám konzumní brambory. Tel.:
604 117 568.
52/18

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová

ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –
www.avt-servis.cz

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295

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

Domov seniorů Vojkov
hledá nového zaměstnance na pozici

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

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

AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK
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

Máme zájem o dlouhodobý pronájem
pozemků za 2 000–3 500 Kč za hektar
okolí Sedlčan – lokalita Počepice, Skuhrov, Rovina,
Vysoký Chlumec, Nechvalice...

Tel.: 602 228 033





V případě zájmu vám pomůžeme s vyřízením smlouvy (právní poradce)
O pozemky je kvalitně postaráno, tudíž neztrácejí na hodnotě

Domov seniorů Vojkov
Toho, že hubneme, si
začalo všímat i naše okolí

hledá

POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ

Při hubnutí je důležitý i pohyb. Proto
PŘED
PO
jsem začala 3x týdně navštěvovat
posilovnu, kde mi sestavili cvičební plán. Občas, když mám problémy se zády, tak chodím
na cvičení SM systém, který je při bolestech zad vhodný.
Při cvičení je potřeba dodržovat i správnou životosprávu. Navštívila jsem proto s manželem
Svět zdraví, kde nám i paní specialistka sestavila výživové plány přímo na míru. Podařilo se mi
zhubnout 11,5 kg. V pase mi ubylo 9 cm a 13 cm přes boky. Stejně tak i manžel zhubnul 10 kg.
Díky snížení váhy se nám oběma zlepšil zdravotní stav. Nyní máme určitě větší chuť ze života
a můžeme si kupovat menší čísla oblečení.
Jsme velice spokojení, protože i naše okolí si začalo všímat, že jsme shodili a že nám to moc
prospělo. Ještě mám před sebou měsíc ve Světě zdraví, ale i po skončení programu budu dále
pokračovat. Začala jsem ze skříně vyřazovat oblečení, které mi je velké. Dříve jsem to dělala spíše
naopak a vyřazovala věci, které mi byly malé. Teď se vždy při nějakém úbytku váhy odměním
něčím pěkným na sebe, z čehož mám velkou radost.
Změnil se mi hodně i můj pohled na život. Cítím se mnohem spokojenější. Velký podíl na tom má
i moje paní specialistka, které moc děkuji za její krásný přístup, ochotu a rady, které mi s velkou
ochotou na každé kontrole dávala.
Zdeňka Benhartová

Zdroj: www.svet-zdravi.cz

Svět zdraví BENEŠOV

Svět zdraví PŘÍBRAM

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

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

(brigáda)

KUCHAŘE/KU
(dlouhodobá brigáda)
Bližší informace na: tel.: 605 850 809
nebo e-mailu: kucerova@dd-vojkov.cz

Tiskárna Macík, s. r. o.
Církvičská 290, Sedlčany
přijme:

ŘIDIČE DODÁVKY, ÚDRŽBÁŘE,
SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ
A OBSLUHU MYCÍHO CENTRA
Požadujeme: spolehlivost, samostatnost
Řidičské oprávnění sk. C podmínkou

V případě zájmu zasílejte své životopisy na adresu:
tiskarna@tiskarnamacik.cz
Informace na tel.: 318 875 311, 724 353 908
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Výběrové řízení
na stavbu terminálu
se vrací na začátek
SEDLČANY Na stavbě nové-

ho autobusového nádraží
se mělo pracovat už několik měsíců. Za nepříznivého počasí však cestující dál
přeskakují louže a moknou
na nekrytých zastávkách,
a o tom, že by se už v létě
mohlo ze Sedlčan cestovat
kulturněji, si mohou nechat jen zdát.
Jak dlouho tento stav
potrvá, to bude záležet
na průběhu obnoveného
výběrového řízení, které nařídil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně
(ÚOHS), k němuž podala
námitku proti vyřazení ze
soutěže vyloučená ﬁrma
Chládek & Tintěra. Ta sice
zvítězila ve výběrovém řízení nejnižší nabídkou ve výši
45,6 milionu korun, ale
vzhledem k tomu, že podle
výběrové komise městského úřadu řádně nezdůvodnila některé položky mimořádně nízké nabídkové
ceny, byla ze soutěže vyloučena a zakázku získala ﬁrma
Sdružení Sedlčany Terminál
s druhou nejnižší nabídkou
ve výši 53,15 milionu korun.
Týden před Vánocemi
vyzval ÚOHS úředníky
sedlčanské radnice, aby
do Brna doručili kompletní dokumentaci výběrového řízení, nutnou k posouzení celé věci.
M í s to s t a ro s t a M i ro slav Hölzel k tomu sděluje: „ÚOHS neřešil věcnou
stránku námitky, tedy závěr
výběrové komise, že některé položky jsou za tak
nízkou cenu, kterou ﬁrma
Chládek & Tintěra uvádí,
nerealizovatelné, což odsouhlasil také IROP (Integrovaný regionální operační program). Naopak vydal
rozhodnutí, kterým námitce
vyloučené ﬁrmy vyhověl,
a to z důvodu formálního
pochybení města.“
„Předali jsme Úřadu
pro ochranu hospodářské
soutěže veškerou dokumentaci, která se týkala uchazeče, jenž podával stížnost,

i uchazeče, jenž byl výběrovou komisí doporučen jako
vítěz zakázky (Sdružení
Sedlčany Terminál), avšak
ÚOHS dospěl k závěru, že
město pochybilo, když nedalo k dispozici dokumentaci třetího a čtvrtého uchazeče v pořadí,“ vysvětluje
Hölzel.
Místostarosta dodává,
že ÚOHS vydal rozhodnutí, kterým zakazuje městu
uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a ruší rozhodnutí o vyřazení ﬁrmy
Chládek & Tintěra z výběrového řízení. Radnice
je také povinna uhradit
na účet ÚOHS náklady řízení ve výši 30 tisíc korun.
Výběrová komise v nezměněném složení bude
tedy nově znovu posuzovat
už dříve předložené nabídky. Rada města na svém posledním zasedání ve středu
7. února také zrušila usnesení o vyloučení ﬁrmy
Chládek & Tintěra ze soutěže, takže všichni přihlášení
uchazeči dostanou opět
šanci. Radní předpokládají, že pokud nenastanou
další komplikace a dojde
k úspěšnému dokončení
výběrového řízení, terminál by mohl být uveden
do provozu v roce 2019.
Místostarosta uvažuje
i o možnosti, že v případě
zdlouhavého výběrového řízení by město mohlo
o dotaci, jež činí 90 procent
předpokládané ceny terminálu, přijít. Radnice by pak
musela přikročit k alternativnímu řešení. Zřejmě
by došlo ke zjednodušení
celého projektu a opravu
autobusového nádraží by
pak město ﬁnancovalo
z vlastních zdrojů.
Kopii úplného znění
textu Rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské
soutěže ze dne 31. ledna
2018 zveřejnil zastupitel
Pavel Švagr na stránkách
facebookové skupiny Sedlčany – moje město.
Jindra Votrubová

www.sedlcansky-kraj.cz

Vedení města zamítlo žádost
o předjednání rozpočtu. Špatné
rozhodnutí, kritizuje opozice
Dokončení ze strany 1

zvědavá, jak to bude s mými
návrhy, které mi v soukromých zprávách spousta zastupitelů pochválila s tím, že toto
opravdu občané chtějí a je třeba se k tomu postavit čelem,“
říká úvodem Vilasová.
„V Sedlčanech zastupitelstvo rozpočet prakticky pouze odsouhlasuje. Ano, každý
může nějaký podnět podat,
ale výběr položek zastupitelstvo neprovádí. Pokud by
u nás byla vůle dělat to opravdu pro lidi, muselo by se začít
přesně obráceně, a to veřejnou debatou s občany. Některé náměty by mohli také
tlumočit sami zastupitelé, kteří již ze samé podstaty mají
hájit zájmy občanů, které „zastupují“. Pak by mělo teprve
přijít na řadu vedení města
a položky vybírat a předkládat,“ pokračuje Vilasová,
když uvádí, jaký postup by
podle ní bylo vhodné zvolit.
„Pokud jsme již ve fázi
schvalování rozpočtu bez
předchozích debat, tak jednání zastupitelstva o rozpočtu by mělo být dvoufázové.
V první fázi by ještě mohlo
dojít ke změnám, k výměně
položek za ty, o které mají
občané vysloveně větší zájem. Nyní se až do předložení rozpočtu můžeme pouze
domnívat, co bude zařazeno.
A to je chyba. Zmíněný dialog
opravdu chybí, o tom jsem
plně přesvědčena. Rozhodně
mi nestačí informace, že rozumné podněty od zastupitelů či občanů jsou do rozpočtu
začleňovány, protože výběr
může být velmi subjektivní.
Na změnu během čtrnácti
dní před zastupitelstvem, kdy
bez předjednání dostaneme
podklady, je velmi krátká
doba. Položky do rozpočtu
přece jen vybírá několik málo
lidí. Optimální předjednání
rozpočtu by bylo veřejné.
Navrhovala jsem pracovní
neveřejné setkání vzhledem
k jednoduchosti a uvolněnosti, kde se nikdo nebude stydět
říci svůj názor,“ sdělila závěrem Vilasová, která o předjednání oﬁciálně požádala
radu města.

O stanovisko jsme tedy
požádali vedení města,
konkrétně nám odpověděl
místostarosta Miroslav Hölzel, který do redakce zaslal
kompletní stanovisko rady
města k návrhu zastupitelky
Vilasové.
„Vedení města, potažmo
rada města, se nebrání žádné diskusi ani připomínkám
k návrhu rozpočtu města
před jeho schvalováním. Ovšem diskuse může být vedena
až po předloženém návrhu
rozpočtu a ten bude projednáván radou města 7. února
2018. Následně bude návrh
rozpočtu města projednán
ve ﬁnančním výboru a řádně
zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce. Před
projednáváním na veřejném
zasedání zastupitelstva města ho může připomínkovat
každý občan, včetně zastupitelů města. Institut pracovního
jednání zastupitelstva města
nemá žádnou oporu v zákoně a rovněž ministerstvo
vnitra nedoporučuje takováto
jednání svolávat,“ upozorňuje vedení města úvodem
zastupitele, kterým svoje vyjádření adresovalo.
„Zasedání zastupitelstev
ze své podstaty a zákonných
kompetencí mají být vždy
veřejně přístupné. Jiné postavení a účel mají samozřejmě
jednání politických klubů
apod. Návrh rozpočtu města
pro rok 2018 je standardně
připravován vedením radnice a vedoucí ekonomického
odboru MěÚ na základě projednání s řediteli organizací
města a s ohledem na zachování kontinuity chodu MěÚ,
organizací města a povinných
mandatorních výdajů a v souladu s rozvojovými prioritami
města, které vesměs vycházejí
z naplňování volebních programů koaličních partnerů.
Nutné je rovněž podotknout,
že veškeré podněty a připomínky k rozpočtu města jsou
pracovníky radnice a organizací města shromažďovány
v průběhu předchozího roku
a mnohdy se jedná i o záležitosti dlouhodobě požadované, leč z ﬁnančních důvodů

v daném roce nenaplněné,“
pokračuje místostarosta města, který se vyjádřil také k zapracování návrhů zastupitelů
do rozpočtu města.
„Ubezpečujeme všechny
zastupitele, že všemi podněty
Ing. Vilasové, dalších zastupitelů a veřejnosti se rada města
zabývá a snaží se je v přijatelném rozsahu do návrhu rozpočtu zakomponovat. Doporučujeme, aby i v posledním
roce tohoto volebního období
byl zachován ověřený postup
při navrhování a projednávání rozpočtu města,“ uzavírá
své stanovisko vedení města
prostřednictvím Miroslava
Hölzela.
Podle vedení města nic
jako předjednání rozpočtu
či pracovní jednání zastupitelstva neexistuje a každé
takové zasedání musí být veřejné. Z tohoto důvodu rada
města návrh zastupitelky
Vilasové zamítla. S takovým
názorem však nesouhlasí
ani sama Vilasová, která
právě účast veřejnosti požadovala, a ani opozice, podle
které by navrhovaný postup
Blanky Vilasové byl správný,
normální a zákonný. „Normální by bylo s předstihem
informovat zastupitele právě
na podobném neformálním
či pracovním jednání s prioritami pro příští rok. A je jedno,
kdo koho zastupuje, tady by
měl být cíl pro všechny stejný, a to rozvoj města. Takže
bych to samozřejmě uvítal.
Ale stanovisko vedení města
je jasné. Snad ani nepotřebuje
další komentář. Vše podstatné
je v něm řečeno. Jinými slovy.
Až navrhneme rozpočet, pak
diskutujte, no a pak ho bez nějaké diskuse schválíme na zastupitelstvu, protože víme, jak
to tam chodí,“ kritizuje postup vedení města zastupitel
za ČSSD Pavel Švagr, který
dodává, že v mnoha městech
a obcích v okrese k předjednání rozpočtu či k veřejným
diskuzím s občany v rámci
přípravy rozpočtu dochází
zcela běžně a ministerstvo
vnitra takovým jednáním
a demokratickým diskuzím
nebrání.
Tomáš Vašíček
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Malebná krajina Sedlčanska
láká snoubence k romantickým
svatebním obřadům
SEDLČANY Budoucí novomanželé si rádi při-

platí za to, že se jejich svatební obřad uskuteční uprostřed romantické přírody nebo v neobvyklém atraktivním prostředí. Na Sedlčansku
existuje řada míst, která si právě proto lidé
ke svému významnému životnímu kroku vybírají, ať je to třeba vysokochlumecký skanzen,
pozůstatky větrného mlýna v Příčovech, bývalá panská sídla v Radíči, Příčovech či na Červeném Hrádku nebo útulné hospůdky, k nimž
patří namátkou Hulín a Strnadovský mlýn.
„Zatímco v roce 2013 se v Sedlčanech a okolí konalo 101 svatebních obřadů, loni už počet
svateb stoupl na 128. Je to díky několika atraktivním místům, kde se daří svatebnímu byznysu.
Snoubenci pocházejí z různých koutů republiky,
ale hlavně z Prahy,“ říká místostarosta Hölzel.
K oblíbeným patří třeba restaurace Hulín
a Strandovský mlýn. Tam si loni snoubenci
řekli své ano při více než 40 obřadech, přes
20 svateb se konalo na zámku v Radíči a téměř
30 na Červeném Hrádku. Na popularitě získává uzavírání sňatků ve skanzenu na Vysokém
Chlumci, kde se loni uskutečnilo 5 svateb, dvakrát se oddávalo v Příčovech, jednou v obci
Svatý Jan a sedmkrát v romantické přírodě

v okolí Nalžovic. Pouze 11 svatebních obřadů
se podle slov místostarosty konalo na sedlčanské radnici, kde se oddává jen v pátek a navíc bez poplatku, pokud má alespoň jeden ze
snoubenců trvalé bydliště v Sedlčanech.
„Ve srovnání s rokem 2013 vzrostl až pětkrát
počet církevních sňatků,“ poznamenává místostarosta. Ze 128 vloni uzavřených manželství
jich kolem třiceti posvětil církevní hodnostář.
Nastávající novomanželé si také mohou
před civilním obřadem často vybrat, který ze
zástupců města je bude svatebním ceremoniálem provázet a úředně stvrdí jejich manželský slib. Ze statistiky oddávajících vyplývá, že
žebříček vede místostarosta Miroslav Hölzel,
který oddal 21 párů, Karel Marek 15, Jaroslav
Nádvorník 14, starosta Jiří Burian 12, Libor Novotný 10, Pavel Švagr 8, Pavel Pína 7 a Jaroslav
Repetný 8. Ten navíc ještě také jedenáctkrát
přivítal při slavnostním ceremoniálu na radnici nové občánky města.
Není bez zajímavosti, že novomanželky
čím dál častěji požadují, aby mohly po svatbě používat nepřechýlenou podobu příjmení
svého chotě. „V loňském roce se tak stalo jedenáctkrát,“ uvedl místostarosta Hölzel.
-jv-

Na Červeném Hrádku 766

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2018/19
• MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
(AUTOMECHANIK)
• STROJNÍ MECHANIK – ZÁMEČNÍK
• ZEDNÍK
• INSTALATÉR
• PODNIKÁNÍ (denní a dálkové nástavbové maturitní studium)
Studujte efektivně, využijte nadstandard
Podporujeme využití moderních vyučovacích metod a technologií
ve výuce. Žákům učebních oborů poskytujeme pro školní i domácí
přípravu moderní multimediální zařízení
Stipendium
Za dosažení velmi dobrých studijních výsledků žákovi náleží
stipendium až 1 000 Kč měsíčně
Kurz svařování ZP 311 2.2.1. zdarma
Odměna za produktivní práci
Žákovi náleží za výkon produktivní práce odvedené v rámci
odborného výcviku odměna
Ve školním roce 2016/17 činila průměrná odměna za produktivní
práci 2 336 Kč. Maximální výše odměny činila 5 000 Kč
Odborné stáže v zahraničí
Odborné stáže organizované ve spolupráci s firmami
DEN
v Horním Rakousku přináší žákům důležité zkušenosti OTEVŘENÝCH
Kontakty: Tel.: 318 821 680, mob.: 731 169 372
DVEŘÍ
E-mail: souch@sedlcany.cz, reditel.souch@sedlcany.cz
16. 2. 2018
www.souch.sedlcany.cz
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Výdaje radnice
vzrostou
kvůli ochraně
osobních
údajů
SEDLČANY Přebytek ve výši 26 milionů korun

bude zakalkulován do rozpočtu na letošní rok.
Kromě toho by se podle místostarosty měla opět
zvýšit daňová výtěžnost. „Naopak výrazně vzrostou náklady na správu a provoz úřadu. Především
došlo od počátku roku ke zvýšení platů státních
úředníků o 10 procent. A navíc bude během následujících měsíců nutné implementovat (uskutečnit, pozn. red.) nařízení Evropské unie o zvýšené
ochraně osobních dat. To pro nás znamená zvýšení výdajů, neboť budeme muset ﬁnancovat pozici pověřence, jenž bude na dodržování ochrany
osobních dat dohlížet. Zavedení opatření do praxe bude předcházet nákup a poté údržba nového
softwaru,“ uvádí místostarosta Miroslav Hölzel.
Opatření o ochraně osobních údajů vejde
v účinnost 25. května a radnici bude ročně stát
kolem 1,5 milionu korun.
-jv-

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

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


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


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


TECHNOLOGY
– předpokladem je praxe ve strojírenství, ÚSO nebo VŠ strojní


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


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


MONTÉRY
– předpokladem je vyučen a praxe v oboru
Očekáváme praxi ve strojírenské firmě.
Nabízíme zajímavou práci v nově realizovaných výrobních projektech.
Výhodné platové podmínky.
Doprava Příbram – Sedlčany a zpět zajištěna.
Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.
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Přebalovací pulty nebo bezbariérové přístupy do budov,
zastupitelka Blanka Vilasová se snaží usnadnit život
rodičům pečujícím o malé děti
SEDLČANY Rodiče malých

dětí mají konečně možnost
v centru města pohodlně
přebalit své miminko. Ředitel sedlčanské nemocnice Filip Zítko vyšel vstříc zastupitelce města Blance Vilasové.
Dva přebalovací pulty v přízemí nemocnice ochotně poskytl veřejnosti.
„Poptávku po přebalovacím koutku jsem zachytila
na sociální síti, ve veřejné
skupině Sedlčanská klapačka a musela dát maminkám
za pravdu. Ostatně i já sama
vycházím ze své zkušenosti,

kdy mé děti byly malé. Přebalit dítě v Sedlčanech především v zimním období může
být skutečně problém,“ vysvětluje Blanka Vilasová.
Přebalovací koutek bychom nejspíše hledali na veřejných toaletách za muzeem. Tam ovšem není. Jeho
zřízení je ale podle Blanky
Vilasové od prosince v jednání města. Nynější možnost
využívat přebalovací pulty
v nemocnici vychází z její
vlastní iniciativy. „Na veřejných toaletách kdysi přebalovací pultík byl. Tamní zaměst-

nankyně poskytla svůj vlastní
pult. Ten přirozeně po letech
používání už není funkční.
S ředitelem nemocnice jsme
se na užívání přebalovacích
pultů veřejností dohodli velice rychle. Dokonce přislíbil vyměnit stávající pultíky
za nové a také chce v budoucnu přebalovací místo
opatřit značením,“ informuje
zastupitelka.
Maminky a tatínkové přebalovací pulty najdou v přízemí nemocnice u zadního
vchodu před ordinací SONO.
Jelikož se v nemocnici nena-

chází ordinace praktického
lékaře, nemusí se obávat
respiračních onemocnění
více než na jakémkoliv jiném
veřejném místě. Pokud pro
vstup do nemocnice využijí přímo zadního vchodu,
octnou se se svým miminkem rovnou u přebalovacích
pultů. Zadního vchodu budou muset často i tak využít,
neboť hlavní vchod z náměstí není bezbariérový. Ostatně
bezbariérové přístupy k budovám jsou další položkou
v seznamu iniciativ zastupitelky Blanky Vilasové.

„Tlumočím požadavky
zejména od našich maminek
malých dětí. Vedoucím odboru investic jsem byla ujištěna,
že v budoucích projektech
města bude na přebalovací
prostory a bezbariérové přístupy, které jsou dnes již samozřejmostí, pamatováno.
Co se přebalovacích prostor
týče, mám v plánu stejným
způsobem jako nemocnici,
oslovit i poštu. Ta je však institucí jiného typu, proto zde
zřejmě bude jednání složitější,“ dodává Blanka Vilasová
závěrem. Lucie Kakosová

Kriminalita klesla i na Sedlčansku. Policisté zde řešili 164 případů
SEDLČANSKO V regionu

v současnosti chrání a zajišťuje veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, provádí
trestní a přestupkové řízení
a dohlíží na bezpečnost silničního provozu celkem 16
policistů. V roce 2017 evidovali na obvodním oddělení
Sedlčany Policie ČR celkem
164 případů, o 10 méně než
v roce 2016. Podle policejní
mluvčí Moniky Schindlové
z policejních statistik vyplývá, že kriminalita v regionu
je srovnatelná s ostatními
oblastmi republiky.
Jaký byl uplynulý rok
z hlediska kriminality
na Příbramsku?
Za loňský rok zaznamenali na Policii ČR, Územním
odboru Příbram, pokles kriminality o 86 případů, to je
o 4 % méně než v roce 2016.
Na Příbramsku bylo spácháno celkem 1 859 trestných
činů. Z toho bylo objasněno
948 případů, což je 51 %. Co
se týče Sedlčanska, objasněnost činila 61 %. Ze 164 případů šlo čtyřiasedmdesátkrát o majetkovou trestnou
činnost, jedenadvacetkrát
o krádeže s vloupáním, jedenáctkrát o násilnou trestnou
činnost, patnáctkrát o hospodářské trestné činy a jedenkrát o mravnostní trestný čin.
Jaký druh trestné činnosti se nejvíce podílí
na celkové kriminalitě
na Příbramsku?
Opět jde o majetkovou

trestnou činnost – na Územním odboru Příbram evidují
922 majetkových trestních
činů, což je 50 % z celkové
kriminality. I tady jsme však
zaznamenali klesající tendenci. Oproti roku 2016 jde
o pokles o 144 případů, což
je snížení o 13,5 %. Nejčastější majetkovou trestnou
činností byly krádeže věcí
z vozidel – 119 (o 30 méně
než předloni) a poté vloupání do ostatních objektů – 93
(o 25 méně). Dvaašedesát
vykradených aut jsme měli
přímo ve městě Příbrami.
Loni zmizelo 27 automobilů
(o 8 méně) a 18 jízdních kol
(o 14 méně).
Jak si pokles majetkových trestných činů vysvětlujete?
Například se přestala
krást autorádia, protože vozidla jsou lépe zabezpečená
a lidé v nich nenechávají
hodnotné věci. Zatímco
v roce 2007 jsme řešili 1 127
případů krádeží věcí z automobilů, v loňském roce 119.
Jde o pokles o 89 %.
Co se týče násilné trestné činnosti, ta také klesla?
Násilná trestná činnost
stoupla o 23 případů, ze 106
na 129. Objasněnost však
činila 81 % (zvýšení o 22 %).
Loni došlo k jedné vraždě
a k pokusu o vraždu, oba případy byly objasněny. Úmyslné ublížení na zdraví bylo
spácháno čtyřicetkrát, k nebezpečnému vyhrožování

došlo čtyřiatřicetkrát (nárůst
o 14 případů) a k loupeži
osmkrát (pokles o tři případy). Dále nám bylo desetkrát
oznámeno týrání osoby žijící
ve společné domácnosti (nárůst o pět případů), osmkrát
nebezpečné pronásledování
a sedmkrát vydírání.
Sedlčanské obvodní
oddělení řešilo v loňském
roce jeden mravnostní
trestný čin. Jak na tom
bylo celé Příbramsko?
U mravnostní kriminality
došlo k poklesu z 23 na 20
činů. Z toho byl jeden případ znásilnění a šest případů pohlavního zneužívání.
Objasněnost činila 85 %,
ve srovnání s rokem 2016
jde o nárůst o 11 %.
Věnovali se loni policisté také drogové scéně?
Drogové problematice
je věnována maximální
pozornost, protože je úzce
spojena s majetkovou trestnou činností. Co se týká
drogové trestné činnosti,
kriminalistům se podařilo
během loňského roku odhalit 69 případů trestného činu
nedovolené výroby a držení psychotropních látek
a jedů, což je o 18 případů
více než v roce 2016. Nejde
však pouze o kvantitativní
nárůst, ale projevuje se zde
zvýšená kvalita na úseku
odhalování a objasňování
policejními orgány.
Poměrně hojně bývají
v policejních statistikách

zastoupeni recidivisté. Jak
tomu bylo loni?
Recidivisté spáchali celkem 463 trestných činů,
které se podařilo objasnit.
Nejčastěji mařili výkon úředního rozhodnutí, dále neplatili výživné, dopouštěli se
krádeží, drogové trestné činnosti nebo nebezpečného
vyhrožování.
Co se týče dopravních nehod, těch v posledních letech přibývá,
nebo ubývá?
V roce 2017 řešili dopravní policisté na Příbramsku
1 542 dopravních nehod,
což je o 109 více než v roce
2016. Šest osob při dopravních nehodách zemřelo,
50 utrpělo těžké zranění
a 332 lidí poranění lehčího
charakteru. Celkem 368 karambolů zavinila zvěř, o 84
střetů více než v roce 2016.
Na automobilech vznikla
škoda, která dosáhla bezmála 78 milionů korun. Policisté vybrali na pokutách
přes 737 tisíc korun.
Setkáváte se často s tím,
že lidé od dopravní nehody odjedou?
Občas takový případ zaznamenáme, statistiky však
nevedeme. V loňském roce
například ujel od nehody
řidič, který v Sedlecké ulici
v Sedlčanech srazil ženu
na přechodu.
Loni bylo občas poměrně rušno u sedlčanského
klubu Pohoda. Zaměřují se

policisté nějak speciálně
na tuto lokalitu?
Dne 30. září loňského
roku zde byla napadena policejní hlídka a poškozena
sanitka. Policisté a záchranáři byli vysláni k osobě
v bezvědomí, k jejímuž
zranění mělo dojít během
nějaké potyčky. Velmi agresivní dvacetiletý mladík
znemožňoval provést potřebné šetření a „hecoval“
několik desítek lidí proti
policistům. Ani po opakovaných výzvách svého
jednání nechtěl zanechat,
a proto byli strážci zákona
nuceni použít donucovací
prostředky. Při zákroku se
však na zasahující policisty nahrnul dav lidí. Jeden
z nich dokonce vyskočil
na kapotu sanitky a způsobil tím škodu ve výši 15 tisíc
korun. Následně začal hlídce nadávat a aktivně se snažil osvobodit zajištěného
mladíka. Na místo byly přivolány posily, a i přes aktivní odpor byla 25letému muži
nakonec přiložena služební
pouta. Stihl však poničit ještě policejní vozidlo, do kterého několikrát kopl. Škoda
byla stanovena na pět tisíc
korun. Agresivní muž byl
pod vlivem alkoholu. Zpovídal se z přečinu poškození
cizí věci a výtržnictví. Nyní
je situace taková, že v pátek
a v sobotu je v této lokalitě
zvýšený výkon služby.
Jana Špačková
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Sedlčanští turisté
Potřebujeme dálnici za každou cenu? bilancovali a plánovali
REAKCE NA ČLÁNEK

V diskusi o smyslu dálnice
je, myslím, dobré pokračovat, a proto chci navázat
na text Bohumila Voháňky
s názvem Dálnici D3 potřebujeme, který v závěru staví
proti sobě pohled ekologa
a ekonoma a konstatuje, že
do diskuse nepatří názor, že
se lze bez D3 obejít. Za prvé
nemohu souhlasit s tím, že
do diskuse nějaký názor
nepatří, na základě toho, že
s ním jedna či druhá strana
nesouhlasí. Za druhé jsem
přesvědčený, že racionální
ekonomie i ekologie, chápány v pravém slova smyslu
v protikladu nejsou. Ekonomie pojednává o hospodaření společnosti, ekologie o hospodaření přírody
(včetně člověka). Obě vědy
se vztahují ke kvalitě systémů, vztahů, hospodárnosti.
Žijeme na planetě s konečnou velikostí a s omezenou
nabídkou zdrojů.
Středočeská dálnice D3
bohužel z ekonomického
hlediska nabízí jen nejisté
a nedoložené přínosy, avšak
jistá rizika a obrovské náklady. Z části je to způsobené
nekvalitní přípravou projektu a z části jeho zastaralostí
(začleněn do státní dopravní
koncepce v roce 1986, kdy
neexistovala D4, byla jiná
situace na území, jiné ekonomické a environmentální
okolnosti). Chápu, že v oblasti, kde je po dlouhá léta
u lidí systematicky budováno povědomí o blahodárné
dálnici, to zní kontroverzně.
Jenže stokrát opakovaná nepravda se pravdou nestane
a pokud sobě, našemu regionu i jeho budoucím obyvatelům nechceme ublížit, je
nutné smysl dálnice podrobně revidovat a ne slepě trvat
na něčem, co mohlo být užitečné před 30 lety.
Sedlčansko rozhodně
není ekonomicky či sociálně vyloučená lokalita
a není dopravně izolované.
Ne všichni obyvatelé si zde
stěžují na špatné pracovní
příležitosti, ne každý touží
cestovat daleko za prací
a je pro něj výhodnější žít
svůj život tak, aby dojíždět
nemusel. Důvodem může

možná být menší výdělek,
avšak i nižší životní náklady, více životního času,
méně stresu apod. Samotné
Sedlčany mají bezesporu
dobrou sídelní strukturu,
železniční i autobusovou
dopravu, drobné podnikání, průmysl, služby, kvalitní školství a zdravotnictví,
živou kulturu atd. Ovšem,
že vždy bude co zlepšovat.
Řešením však nemůže být
podpora odlivu aktivních
lidí za prací do pražské
aglomerace, nýbrž zlepšení situace zde. Sedlčany
mají vlastnosti a předpoklady regionálního centra
a soběstačného autonomního města. To je mimořádná
hodnota, a jsem přesvědčený, že s případným připojením na dálniční síť by o tuto
pozici přišly.
Nejsem takový romantik,
abych se spoléhal na ekonomickou teorii 90. let minulého století. Ponořili jsme se
s dalšími kolegy na několik
let do studia projektu D3,
včetně EIA, odborných posudků a jiných podkladů.
A nestačili jsme se divit.
Středočeská D3 se bohužel
už od počátku nechová jako
tepna ekonomiky, jak píše
pan Voháňka, ale spíše jako
černá díra.
Dálnice přináší výhody
hlavně pro dodavatelské
ﬁrmy projektu, obchodní
řetězce a ﬁrmy navázané
na logistiku, ne pro místní
lidi. A tyto ﬁrmy nevznikají proto, aby zvyšovaly
zaměstnanost, nýbrž zisk.
Externí náklady (znečištění, hluk, nutnost zdravotní
péče, zkrácení délky života,
znehodnocení zdrojů, změny sociálních vazeb...) by
naopak nesli místní obyvatelé, nikoliv jejich původci.
Středočeská D3 nemá zajištěny zdroje ﬁnancování,
a tak Ministerstvo dopravy
nyní jedná o jejím ﬁnancování ze soukromých zdrojů
v tzv. PPP projektu, ačkoliv
se to v ČR již dříve neosvědčilo. Evropská unie už tento
projekt velmi pravděpodobně ﬁnancovat nebude, ale je
docela možné, že by dálnici
ﬁnancovala např. Čína. Co

víc: k této obrovské investici
(zhruba 60 miliard Kč, 1 miliarda Kč/1 km) neexistuje
objektivní analýza nákladů
a přínosů (CBA, MSA či CEA
analýza)!
Dálnice by nám snad
Prahu skutečně přiblížila,
jenže do ní se stejně autem prakticky nedostaneme – D3 má být napojena
u Jesenice a kapacitně odpovídající pokračující spojení s městem chybí. A proč
taky jezdit autem tam, kde
nezaparkujete, neprojedete… Zcela jistě bude pokračovat trend vytěsňování
aut z vnitřní Prahy a posilování integrované příměstské dopravy. Hlavní město
směřuje po vzoru dalších
metropolí k multimodální
dopravě a navrácení části
veřejného prostoru lidem,
na místo parkujícím, jedoucím či v zácpě stojícím
autům. Je to ekonomické,
je to ekologické, méně to
ničí infrastrukturu, budovy i lidské zdraví. Doprava
není jediný veřejný zájem,
tak jakým právem je dálnice nadřazována lidskému
zdraví, vlastnickému právu, právu na kvalitní životní
prostředí?
Studie ze západní Evropy
dokládají, že zrychlení a navýšení kapacity dopravy
zvyšuje její atraktivitu a celkový objem. Jinými slovy:
s dálnicí přijede víc aut, budou jezdit rychleji a dojíždět
do vzdálenějších cílů - ušetřený čas lidé obvykle stráví
opět dopravou. Předpokládá se, že 60 – 90 % přidané
kapacity se podle pozorování zaplní do 5 let. Výzkumy
dále ukazují, že k hospodářskému rozvoji nejsou dálnice nezbytné a v žádném
případě ho samy o sobě nezaručují.
Domnívám se, že lidé
chtějí především prožít kvalitní poklidný život. To se dá
i bez středočeské dálnice
D3, pokud budou realizována ostatní zlepšující opatření (zlepšení páteřních cest,
obchvaty obcí, moderní
veřejná doprava, nákladní
doprava zpět na železnici
apod..).
Roman Andres

SEDLČANY Na výroční

schůzi se sešlo ve středu 7.
února v klubovně Tatranu
45 členů turistického oddílu, aby zhodnotili akce minulého roku. Předsedkyně
oddílu Marta Burianová
je také seznámila s programem na první pololetí
letošního roku, v němž už
tradičně nechybí ani brigády na Častoboři.
Ač turisté patří početně
k nejmenším sportovním

jeden autobusový zájezd
s turistikou, který doprovází
Vladimír Voráč. Loni se zájemci podívali na Semilsko
a prošli si malebnou Riegrovu stezku vedoucí po břehu
řeky Jizery ze Semil do Železného Brodu.
Výletů a výšlapů, které
členové oddílu připravují
ve svém volném čase a bez
nároku na odměnu, se může
zúčastnit kdokoliv. Zvláště
pro děti je určen pochod

Předsedkyně turistického oddílu TJ Tatran Sedlčany Marta Burianová

oddílům v TJ Tatran, dostavilo se na start dvaadvaceti
turistických akcí, které loni
zorganizovali nebo pomáhali organizačně zajišťovat,
celkem 3 984 lidí. K takto
vysoké účasti přispívá především pochod Praha – Prčice, jehož součástí je tak
zvaná Robinova trasa ze
Sedlčan do Prčice, která patří k těm nejpopulárnějším.
Ve spolupráci s Klubem
českých turistů zajišťuje
sedlčanský oddíl odbavení
na startu, obsazení kontrolních stanovišť a speciální
turistické značení po celé
trase. V roce 2017 se vypravilo na start Robinovy trasy
3 453 pochodníků. Nejméně
obsazenou akcí, zato jednou
z nejkrásnějších a turisticky
nejnáročnějších bylo červnové Putování po břehu
Lužnice z Bechyně do Tábora. Zúčastnilo se jí osm
lidí. Do programu také patří

jarní přírodou Pro velikonoční vajíčko a předvánoční
vycházka s dárečky pro nejmenší s názvem K vánočnímu stromku.
Na letošek turisté připravují autokarový výlet Za prezidentem Masarykem do Lán
při příležitosti 100. výročí založení republiky, organizaci
Robinovy trasy při 53. ročníku pochodu Praha – Prčice,
tradiční květnový pochod
Sukovou stezkou, výpravy
do Brd, na Blaník či na známá, ale i překvapivě neznámá kouzelná místa v okolí
Sedlčan. Na konci léta bude
opět v programové nabídce
oblíbená vycházka po Praze
s Bohumilem Královcem.
Termíny a podrobnosti
k jednotlivým akcím mohou
zájemci najít v místním regionálním informačním středisku nebo na vývěsce turistického oddílu proti papírnictví
Bobo.
-jv-
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Co se mele v Mele?
SEDLČANY Řekne-li se Mela, mno-

hým obyvatelům Sedlčanska se vybaví půvabné výrobky v podobě kuchyňských chňapek či zástěr, ručně
šitých zvířátek, květinové brože, osobitá přáníčka a mnoho dalších rozličností. Řekněte, kdo z vás ani jednou
nekoupil či nedostal alespoň drobnůstku z Mely pro radost? V leckteré
domácnosti by se nějaký kousek našel. Co ale ta Mela je? Zamysleli jste
se někdy? Tuším odpověď mnohých.
Zřejmě nějaké chráněné dílny. Dotovaná místa pro ty, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce. Ano. Avšak
chráněná místa v Mele jsou jen vrcholem ledovce jejích činností. Možná není důležité vědět, čím se Mela
zabývá, osobně však shledávám zajímavým poodkrýt, co a zejména kdo
se za pojmy chráněné místo či denní
stacionář skrývá.

Chráněná místa – vrchol
pyramidy
Vedoucí sedlčanské Mely (Mela,
o. p. s., působí též v Kolíně) Zdena
Chlastáková se mi při mé návštěvě
pokusila komplexní činnost osvětlit.
Opravdu mi z toho šla hlava kolem.
Dokázala jsem zakotvit až na jednoduchém nákresu pyramidy. To, co
je veřejnosti známé, tedy chráněná
místa, sedí skutečně na špici. Pod
vrcholem se začínají rozprostírat
sociální služby. Zpoplatněné i bez
poplatku.
Pod ty bezplatné, na jejichž provoz čerpá Mela prostředky ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních
věcí, spadají i sociálně terapeutické
dílny. Ty jsou jakýmsi předstupněm
k chráněnému místu. „V sociálně
terapeutických dílnách se snažíme
podporovat rozvoj pracovních návyků, sociálních i manuálních dovedností klientů,“ vysvětluje Zdena
Chlastáková a ve výkladu pokračuje: „Pokud mají klienti pocit, že obstojí v běžném pracovním procesu
a též diagnostikou v sociálně terapeutických dílnách se jejich schopnosti
potvrdí, mohou být zařazeni jako
žadatelé na chráněné pracovní místo
a přestoupit, je-li zrovna volné. Shledají-li ale pětidenní pracovní režim
pro sebe příliš náročným, mohou se
kdykoli vrátit do sociálně terapeutické dílny. A naopak. Z chráněného
místa mohou přejít i na volný trh práce. I to není ojedinělé.“
Na chráněných místech se v současnosti dvanáct zaměstnanců učí
běžnému pracovnímu provozu.
Od pondělí do pátku, od osmi do půl
čtvrté natírají dřevěné komponenty dětských hraček, lepí krabičky

a obálky nebo se vydávají do terénu za úklidem domů či zahrad.
Vykonávají pomocné práce v Čajovně Ve dvoře, roznášejí obědy.
Za správnost vyhotovení zakázky
jsou odpovědní pracovní asistenti,
kteří na zaměstnance dohlížejí. Práci

Dobrovolnice

Na její práci zrovna dnes dohlíží
Markéta Hrochová, asistentka sociální péče. Není sama, kdo v Mele
začínal pracovat jako dobrovolník.
„Po mateřské dovolené jsem byla nějakou dobu na úřadu
práce. Sháněla jsem
zaměstnání v Sedlčanech, nechtěla jsem
při péči o malé děti daleko dojíždět. A to byl
problém,“ začíná Markéta Hrochová své vyprávění. „Vůbec jsem
tehdy neměla žádné
sociálně
zaměřené
vzdělání. Mé vzdělání
se týká péče o zeleň.“
To byl také pro Markétu Hrochovou první
impulz, který ji dovedl
do Mely. „Dozvěděla jsem se, že v Mele
jezdí s klienty pečovat
o zahrady. Šla jsem se
tedy přeptat na místo.“
Volné pracovní místo
v Mele tehdy nebylo.
Denisa Červeňáková nejraději natířá dřevěné komponenty
Pomalu se ale rýsodětských hraček. Volný čas s oblibou věnuje skládání puzzle.
vala zakázka péče
běžně vykonávají s nimi. Tato místa o zámecký park v Radíči. Markéta
jsou ze státní pokladny ﬁnancována Hrochová souhlasila s nabídkou prajen částečně. Na své výplaty si musí covat v Mele po nějakou dobu jako
svou prací vydělat.
dobrovolník.

Denisa
Jednou z nich je i jednadvacetiletá Denisa Červeňáková, usměvavá slečna s něžně nalíčenýma
tmavýma očima. Neptám se přímo
na její handicap. Od Zdeny Chlastákové vím, že uchazeči o chráněné
místo musí splňovat první až třetí
stupeň invalidity. Ptám se Denisy,
jakou činnost v dílně má nejraději. „Natírání a pletení,“ odpoví, „teď
jsem akorát upletla obal na telefon,
jezdím také na úklidy a zahrady, ale
natírání, to mne baví nejvíc. Do práce chodím s kamarády z Chlumce.
Je mi tu dobře, nikde jinde bych
pracovat nechtěla,“ dozvídám se
ještě. Denisa totiž využívá chráněné bydlení ve Vysokém Chlumci,
jednu ze zpoplatněných sociálních
služeb, jež Mela provozuje. Denisa, stejně jako její spolubydlící, si
na svůj nájem vydělává díky chráněnému místu. Přestože mi jmenuje své čtyři sourozence, nestýká se
s nimi. Mladá slečna, která ze všeho
nejraději ve svém volném čase skládá puzzle, je z dětského domova.
Sama říká: „Kamarádi z Chlumce
jsou moje rodina.“

Nikdy jsem neměla
problém s lidmi
s handicapem
Dobrovolníci si sami volí svou pracovní dobu. Podle Zdeny Chlastákové
je nezbytné ji pak dodržovat: „Děláme
si dopředu harmonogram činností. Je
nešťastné, když s někým počítáme a on
nepřijde, zvláště pracujeme-li s klienty
s poruchou autistického spektra.“ Markéta si zvolila docházet do Mely třikrát
týdně dopoledne. Okusila prostředí,
v němž bezprostředně komunikuje
s lidmi s handicapem – ať už fyzickým
či psychickým. „Mám hluchoněmého
kamaráda, nikdy jsem neměla problém stýkat se s lidmi s handicapem.
Jen někdy klienti nemají úplně dobré
dny, to je pak třeba jednat s nimi diplomaticky,“ podotýká. „Když přijdu
z práce domů, potřebuji, aby na mne
alespoň půl hodiny nikdo nemluvil,“
svěřuje se s úsměvem.

Vzdělání
Markéta Hrochová se stejně jako
každý, kdo chce pracovat v sociálních službách, musela k této práci
dovzdělat. „Po čase zakázka péče
o zeleň na Zámku Radíč skutečně

přišla a s ní i nové pracovní místo.
Absolvovala jsem kvaliﬁkační kurz
pracovníka v sociálních službách
a letos tu pracuji už třetím rokem.
S kolegyněmi se podílíme na všech
činnostech, ale péče o zeleň je mojí
hlavní náplní,“ uzavírá náš rozhovor.
Další pracovnicí v sociálních službách, se kterou zapřádám rozhovor,
je Lucie Valsová. I ona se rekrutovala z dobrovolnických řad. Obdobnou cestou jako Markéta Hrochová. „Pracuji tady šestým rokem.
Po mateřské jsem jako dobrovolnice
chodila do Mely jednou týdně. Práce s lidmi mne vždy bavila více než
papírování.“ Lucie Valsová v době
studií absolvovala Vyšší odbornou
školu sociálně právní. Když se rozhodovala přijmout nabídku stálého
pracovního místa, nemusela se tedy
otázkou dovzdělávání zabývat.

Denní stacionář
S Lucií Valsovou jsem se setkala
v prostorách denního stacionáře – pomyslné základny načrtnuté pyramidy.
Zde svůj čas smysluplně tráví klienti
s nejvýraznějším postižením a potažmo nejvyšší potřebou péče asistentů.
I ti ale přispívají k výrobním činnostem Mely. Kromě jiných činností plní
za pomoci asistentky ušitá zvířátka
výplní nebo navíjejí rozpárané příze
na klubka. Polotovary předají do sociálně terapeutických dílen k dalšímu
zpracování. Zároveň tak procvičují
své motorické dovednosti.

Limit vlastních
možností
„Cílem Mely, ať už jde o kterékoli
odvětví její činnosti, je nabídnout v co
největší míře možnost běžného životního režimu lidem se zdravotním postižením. Klienti, kteří přichází do dílny, si nemusí být jisti tím, zda chtějí
zkusit pracovat na otevřeném nebo
chráněném trhu práce, nebo raději
setrvávat v některém typu sociálních
služeb. V rámci individuálních programů si mohou vyzkoušet, zda jim více
vyhovuje volba denních stacionářů,
center denních služeb nebo zda se
cítí na chráněné nebo dokonce běžné pracoviště. Řada klientů po určité
době zjišťuje, že nemůže zvládnout
nároky zaměstnavatelů, neboť jsou
ještě o krůček náročnější. Také u chráněného bydlení se stává, že po osobním rozvoji klient odchází a žije s minimální podporou v ambulantních
službách. Toto je smyslem naší služby
– vytvořit mezistupeň pro otestování
vlastních možností,“ shrnuje Zdena
Chlastáková činnost Mely jedním dechem.
Lucie Kakosová

Plošná inzerce od 12,10 Kč/cm2
Tel.: 774 822 213

Mlékárna Klatovy a. s.
přijme do svého týmu nové zaměstnance na pozice:


SYŘIČ

SEŘIZOVAČ A ÚDRŽBÁŘ

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK

MISTR VÝROBY

KONTROLOR KVALITY

VEDOUCÍ CHEMICKÝCH
LABORATOŘÍ a další
Pro více informací kontaktujte personální oddělení:

Tel.: 725 222 703 nebo napište
na e-mail: zuzana.krafcikova@lactalis.cz

Domov seniorů Vojkov, poskytovatel
sociálních služeb
Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice
vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

FINANČNÍ REFERENT
– POKLADNÍK

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

Tiskárna Macík, s. r. o.

Big Shock Racing tým

Církvičská 290, Sedlčany

přijme:

přijme:

AUTOELEKTRIKÁŘE/ELEKTRONIKA
na stavbu a vývoj automobilů

ZAMĚSTNANCE NA SEŘIZOVÁNÍ STROJŮ
– PŘÍPRAVÁŘE

MECHANIKA/AUTOMECHANIKA
na údržbu, opravy a vývoj závodních
automobilů

ZAMĚSTNANCE NA DOKONČOVACÍ
PRÁCE PŘI VÝROBĚ TISKOVIN

Požadujeme: praxi, řidičský průkaz sk. C
Samostatnost a znalost AJ výhodou
Informace na tel.: 607 078 500
jirka@bigshockracing.cz

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s.
přijme
do výkrmny prasat Doublovičky

OŠETŘOVATELE/KU PRASAT

Požadujeme: pečlivost, manuální a technickou zručnost
V případě zájmu zasílejte své životopisy na adresu:
tiskarna@tiskarnamacik.cz

Informace na tel.: 318 875 311, 724 353 908

VEBA PLYN a. s. přijme

OPERÁTORKU VÝROBY
– montáž plastových výrobků
Pouze pro zájemce s částečným invalidním důchodem
Životopisy zasílejte e-mailem
Benefity Prémie

E-mail: tomis13@seznam.cz

Tel.: 602 166 130

do kravína Kamenice

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

do provozu Jatky Sedlčany

Tiskárna Macík, s. r. o.
Církvičská 290, Sedlčany

přijme

ŘEZNÍKA

REFERENTA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ

Nástup od 1. 3. 2018

Požadujeme: samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování,
dobré obchodní, organizační a komunikační schopnosti
Praxe v polygrafii a znalost AJ výhodou
Nutné řidičské oprávnění
V případě zájmu zasílejte své životopisy na adresu:
tiskarna@tiskarnamacik.cz
Informace na tel.: 318 875 311, 724 353 908

UKLÍZEČKU
PRACOVNICI NA VÝDEJ OBĚDŮ
Nástup možný od 1. 5. 2018
Kontaktní osoba p. Janoušek, tel.: 604 216 000

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – kult. dům
15. 2. Šlágr band
dvouhodinový hudební
pořad; 19:30
16. 2. Ples TK Slimka
23. 2. Ples 2. ZŠ Propojení
hraje Ešner band
24. 2. Šibřinky TJ Tatran
maškarní pro dospělé, hraje Rock Wonder; 20:00
27. 2. Nezmaři 40 let
na cestě
speciální koncert jihočeské
populární kapely Nezmaři;
19:30
 Dublovice – jídelna
U Krůtů
16. 2. Hasičský ples
hraje Ešner band; 20:00
 Počepice
17. 2. Sokolský ples
hraje Static
 Nechvalice – kult. dům
17. 2. Hasičský ples
hasičský ples SDH Chválov;
20:00
 Přestavlky – kult. dům
17. 2. Maškarní ples
hraje Hošna band
 Petrovice – Obecní dům
17. 2. Ples SDH Kojetín
hasičský ples, hraje Dynamic band; 20:00
24. 2. Maškarní ochotnický ples
bohatá tombola, hraje
kapela Relax; 20:00
 Kosova Hora – restaurace Na Zámecké
17. 2. Retro diskotéka
hraje DJ Sláva Bloch; 21:00
 Prosenická Lhota
23. 2. Tradiční školní ples
hraje The Gentleman; 20:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kulturní dům
23. 2. Ples agrární komory Příbram
20:00
 Vrchotice – Na Františku
24. 2. Hasičský ples
pořádá SDH Sedlec

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
 Sedlčany – muzeum
Ve stínu Impéria – Germáni a doba římská
výstava archeologických nálezů z doby římské do 22. 2.
Makety lodí
výstava místních modelářů; vernisáž 27. 2. v 18:00,
výstava do 15. 4.

PŘEDNÁŠKY
 Kamýk nad Vltavou – OÚ
14. 2. Přednáška o dalekých zemích tak, jak je
procestoval a vyfotografoval Petr Halada
cestopisná beseda; 16:45
26. 2. Zabráno pro SS
přednáška s historikem Tomášem Zouzalem o vystěhování Sedlčanska; 18:00
 Sedlčany – knihovna
16. 2. Co nového v loděnici?
beseda se zástupci TJ Tatran o rychlostní kanoistice;
15:00
 Sedlčany – muzeum
16. 2. Středověk a dnešek: věřit či nevěřit?
beseda se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou; 19:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
20. 2. Kožíšek je jako
Hron!
hudebně-zábavný pořad
s kouzelníkem Pavlem
Kožíškem a zpěvákem Vladimírem Hronem; 19:30
22. 2. Techtle Mechtle &
Screamers 112
zábavná travesti show; 19:30

KINA
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
16. 2. Po strništi bos
promítání české komedie;
19:00
 Sedlčany
16. 2. Tři dny v září
psychologický thriller; 20:00
17. 2. Kingsman: Zlatý
kruh
akční komedie; 20:00
22. 2. Turínský kůň

ﬁlmový klub; 20:00
23. 2. Rodin
francouzské drama; 20:00
24. 2. Potvora
dánské drama; 20:00

www.sedlcansky-kraj.cz

 Sedlčany – vlakové
nádraží
24. 2. Zimní brdský
přechod
trasa z Řevnic do Davle asi
16 km; 7:00

SPORT
OSTATNÍ
 Sedlčany – zimní stadion
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., 25. 2. Veřejné bruslení
14:00–16:00
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
21. 2. Hokejové utkání
Žabáci Solopysky – HC
Kňovice; 18:30
Draci – Novit Neveklov;
20:25
23. 2. Hokejové utkání
Stará garda Štětkovice –
River Boys Zvírotice; 18:30
Genemusic – HC Votice;
20:25
24. 2. Hokejové utkání
Bubák Chlum – Čerti Křepenice; 16:30
HC Kňovice – Huroni Vršovice; 18:25
AHC Nový Knín – DSK
Daleké Dušníky; 20:20
25. 2. Hokejové utkání
HC Olbramovice – Žabáci
Solopysky; 16:30
Domino – Dublovice; 18:25
Stará garda Štětkovice B –
HC Miličín; 20:20
26. 2. Hokejové utkání
Medvědi Sedlčany – Ševci
Nový Knín; 18:30
Draci – HC Hrádek; 20:25
28. 2. Hokejové utkání
Rumola – Tučňáci Kosova
Hora; 18:30
Novit Neveklov – Rybníkáři; 20:25

 Sedlčany – knihovna
14., 21. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
16., 23. 2. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30
23. 2. Pohádková babička
čtení pohádek Ivony Březinové, navazuje Barevná
výtvarná dílna; 15:00
23. 2. Ohrožená semínka
promítání dokumentu;
18:00
26. 2. Povídej pohádku
program pro rodiny s dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
16., 23. 2. Pozorovací
program
17:00–20:00
 Štětkovice
17. 2. Maškarní karneval
pro děti
 Kvasejovice – KD Eden
17. 2. Dětský karneval
14:00
 Sedlčany – kult. dům
17. 2. Velký dětský karneval
již tradiční karneval Klubu
Velké Kobry; 14:00

 Kamýk nad Vltavou
17. 2. Maškarní karneval
24. 2. Tradiční zabíjačka
u kulturního domu
 Přestavlky – kult. dům
18. 2. Dětský karneval
14:00
 Sedlčany – RC Petrklíč
22. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti; 9:30
 Prosenická Lhota
24. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti
 Vysoký Chlumec
24. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti
 Osečany
24. 2. Dětský maškarní
karneval
hudba, klaun, soutěže; 14:00
 Libíň
24. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti; 14:00
 Sestrouň – kult. dům
25. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti; 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.

Obecní dům
zkontroloval revizor
PETROVICE Místní spolek
divadelních ochotníků
uvedl v pátek 9. února
v podvečer již několikátou reprízu komedie N. V.
Gogola Revizor. A sál byl
opět plný.
Tato inscenace sklízela
úspěch pro svůj politický
podtext, který si v ní, zvláště v letech totality, každý
rád našel. Pozoruhodné
je, že ani po mnoha desítkách let není hra o nic
méně aktuální. Bohužel
i v jednadvacátém století
přežívá úplatkářství, protekcionalismus, lemplov-

ství, požitkářství, snaha vyšvihnout se na ohnutých
zádech druhých a submisivita k nadřízeným. Ale
i osvobozující smích nad
tím vším a stále stejným
lidským hemžením, které
se projevuje konstantně
napříč věky právě proto,
že vyvěrá z lidského charakteru. Představení, kterému předcházelo okolo
čtyřiceti zkoušek, režíroval
Jaroslav Kloud s Ivanou
Talaváňovou. Hlavní roli
revizora výborně zahrál
Pavel Kubíček.
Jana Motrincová

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

Děti se vyřádily
na karnevalu
PETROVICE Dětský maškarní bál uspořádaly
v neděli 11. února v obec-

ním domě obec a SRPŠ.
Během odpoledne se děti
i rodiče vyřádili, a to ne-

Duo Bob a Tom se skvěle celé odpoledne staralo o zábavu dětí.

jen při písničkách z pohádek. O zábavu se staralo
známé duo Bob a Tom.
P. Studený a M. Slavek připravili pro děti i soutěže,
ve kterých nebylo poražených. Každá disciplína
byla provázena zářícíma
očima malých vodníčků,
princezen, čarodějnic,
loupežníků a dalších velice vyvedených masek,
které potvrdily, že dnešním rodičům fantazie nechybí.
Úspěšnou premiéru na karnevalu měla
dívčí taneční skupina
s názvem Myšky, kterou vedou I. Zelenková
a P. Štemberková. Nechyběla ani pěkná a bohatá
tombola, jež nezklamala
žádného malého účastníka karnevalu.
Jana Motrincová
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Obděnicemi prošel
masopustní průvod

Jana Sirotková vyfotila maškary před Jakubovou krčmou.

OBDĚNICE Za zpěvu a doprovodu harmoniky prošel

v sobotu 10. února odpoledne obcí masopustní průvod
s maškarami. Druhý ročník této lidové tradice pořádala
Jakubova krčma, v níž si masky daly dostaveníčko, aby
rozverně a vesele vyrazily po vsi. Po obchůzce ale ještě
nebylo zábavě konec, protože v místní hospůdce následovala masopustní merenda.
Jana Motrincová

Studenti univerzity třetího věku zahájili letní semestr
v městské knihovně
SEDLČANY V první únoro-

vé pondělí se do virtuální posluchárny městské
knihovny dostavilo 36 studentů pokročilejšího věku,
kteří se postupně na šesti
přednáškách seznámí s mistrovským dílem jednoho
z nejvýznamnějších barokních umělců, italského
sochaře Giana Lorenza
Berniniho.
„Gian Lorenzo Bernini –
génius evropského baroka“
je totiž jedno z pětadvaceti
témat, jež si sedlčanští posluchači univerzity třetího
věku (U3V) vybrali ke studiu v letním semestru z nabídky České zemědělské
univerzity (ČZU) v Praze,
která projekt dálkového
studia pro seniory zaštiťuje. Virtuální U3V kombinuje prezenční formu studia
v podobě společných videopřednášek v sedlčanské knihovně a samostudium přes internet.
Knihovnice Olga Jelenová, kterou všichni posluchači oslovují důvěrně Olinko,

má studium U3V v Sedlčanech na starosti už sedm
let: „Dnes v naší knihovně
zahajujeme čtrnáctý semestr
virtuálního studia pro všechny zájemce, kteří pobírají
starobní či invalidní důchod.
Většina našich posluchačů
je seniorského věku. Letos
se budeme scházet jednou
za dva týdny vždy v pondělí. Zájemci o studium se zúčastní videopřednášky buď
od deseti, nebo od třinácti
hodin a poté mají možnost
využít připojení k internetu
u nás v knihovně a ověřit
si získané znalosti v automaticky generovaných dílčích vědomostních testech.
Kromě průběžných dílčích
testů je podmínkou úspěšného absolutoria vypracování závěrečného testu
na konci semestru. Kdo má
přístup na internet, může si
testy procházet v pohodlí
svého domova. ČZU pořádá
na konci každého semestru
slavnostní zakončení, ale
my jsme se letos dohodli,
že ho nahradíme zájezdem

s kulturním programem
a návštěvou galerie v Drážďanech.“
Olga Jelenová vzpomíná, že největší zájem
vzbudilo před časem téma

na dané téma, ale to už je
věc hlubšího zájmu a nepatří k základním studijním
povinnostem. Po absolvování šesti semestrů studia
a splnění všech studijních

Knihovnice Olga Jelenová (vpravo) se studentkami U3V při zahájení letního semestru

Genealogie. Tehdy se
ke studiu přihlásilo přes
padesát lidí. K oblíbeným
patřily i přednášky z dějin
oděvní kultury nebo témata týkající se významných uměleckých slohů
či obecné historie. Někteří
posluchači také rádi zpracovávají i písemné eseje

povinností je posluchačům
při slavnostní promoci předán diplom.
Nejstarší posluchačka
U3V a zároveň úspěšná
absolventka všech dosavadních třinácti semestrů
Alena Balabánová, která
za několik málo let oslaví
devadesáté narozeniny, už

promovala na U3V dvakrát.
Posteskne si, že se jí zrovna rozbil počítač, a musí
proto využívat připojení
na internet v knihovně, ale
jedním dechem dodává,
že sedlčanská knihovna je
úžasným místem, kam chodí nabírat optimismus.
Mezi studenty se najdou
i takoví, kteří pro své spolužáky připravují další zajímavé akce navíc. Třeba Eliška
Jankovská, bývalá kantorka
a průvodkyně, plánuje pro
zájemce vlastivědné vycházky. Známý průvodce
turistických zájezdů Vladimír Voráč zase přednášel
o italské renesanci.
„Pro mne je to krásná
pracovní povinnost, která
mě velmi naplňuje. Všichni posluchači jsou milí
a vstřícní a je na nich vidět,
že prahnou po informacích
a těší je vzájemné setkávání a sdílení,“ hodnotí svoji
práci se studenty seniorského věku knihovnice
Olga Jelenová.
Jindra Votrubová
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Hokejisté
Tatranu čekají
na čtvrtého
„do mariáše“
Slavoj Velké
Popovice B –
Tatran Sedlčany
4:7 (2:1, 2:2, 0:4)
VELKÉ POPOVICE V patnác-

tém kole krajské hokejové
soutěže se Tatran, který se
v případě zisku alespoň
jednoho bodu mohl osamostatnit na čele tabulky,
utkal se čtvrtým týmem
startovního pole. Vzhledem k tomu, že dosud vedoucí Kralupy nad Vltavou
už minulý týden podlehly
„béčku“ Benátek, měly
Sedlčany návrat na první
místo na dosah.
Již před duelem ve Velkých Popovicích bylo jisté,
že Tatran zasáhne do baráže a bude usilovat o postup
do vyšší z obou krajských
soutěží, tedy do krajské
ligy. Dokonce už znal jména dvou soupeřů. Kromě
Kralup si baráž zahraje dosud poslední tým krajské
ligy Kutná Hora, která už
nemůže postoupit výš než
na předposlední příčku.
Kdo ale doplní již známou
trojici, o uplynulém víkendu ještě známo nebylo. Mohou to být Poděbrady nebo
Žabonosy, ale také Pracovní zálohy Kladno, případně
se do baráže může dostat
i tým vlašimských Rytířů.
Než baráž začne, utkají
se hokejisté Tatranu ještě
na svém stadionu v sobotu 17. února od sedmnácti
hodin s předposledními
B ožet i c e m i . D o m á c í m
bude stačit v tomto duelu
zisk jediného bodu, aby se
stali vítězem středočeské
krajské hokejové soutěže
2017–2018.
V předposledním kole
se utkal Tatran s B týmem
Velkých Popovic na ledě
soupeře v sobotu 10. úno-

ra a lépe začali domácí,
kteří se ujali vedení již
ve 4. minutě hry. „Zdejší
zimní stadion nemá vhodné osvětlení, požádali jsme,
aby nám pořadatelé přisvítili, ale nebylo nám vyhověno,“ uvedl trenér Tatranu
Karel Pospíšil. „První gól
jsme inkasovali po nahození od modré čáry, a jak mi
řekl brankář Hlaváček, puk
vůbec neviděl.“ Tatranu se
povedlo vyrovnat v polovině úvodní části hry, ale
hned vzápětí se po hrubé
chybě hostů dostaly Velké
Popovice opět do vedení.
Ve 2. třetině začal hrát soupeř sedlčanských hokejistů na samé hranici pravidel, bojoval dost agresivně
a trenér Pospíšil musel svoje svěřence krotit, aby neopláceli, ale současně hráli
tvrdě do těla. Hosté se ale
trendu zápasu přizpůsobili až za stavu 4:1 poté, co
inkasovali v rozmezí tří
minut. Následně začali dělat chyby i domácí a ještě
do druhého klaksonu se
Tatranu podařilo vstřelit
kontaktní branku.
V závěrečné části hry
trenér Sedlčan stáhl hru
na tři pětky, aby se tým dostal více do tempa, což se
také stalo. Soupeře hosté
přestříleli a navíc čtyřikrát
skórovali. „Domácí obrat
ve skóre neunesli, začali
být vulgární i na rozhodčího a jeden z hráčů Velkých
Popovic po utkání slovně
sudího napadl hodně nevybíravě,“ připomněl Karel Pospíšil. Hosté zápas
zvládli, přestože jim chyběly dvě největší opory
Jakub Grin a Martin Náprstek. Branky zaznamenali Vl. Černý, Pospíšil, F.
Černý, Burian, Bém, Spilka
a Kadlec.
David Myslikovjan
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Žákyně 1. ZŠ Sedlčany Denisa
Habartová získala na VIII.
zimních olympijských hrách
dětí a mládeže zlatou medaili
Dokončení ze strany 1

rychlobruslení. A právě
v této disciplíně reprezentovala svoji školu, město
i Středočeský kraj Denisa Habartová. Úspěšnou
sportovkyni jsme po návratu z olympiády požádali
o rozhovor.
Jak ses dostala na zimní olympiádu dětí a mládeže a proč sis vybrala
právě rychlobruslení?
Tomuto sportu jsem se
začala věnovat díky oslovení ze strany svazu rychlobruslení. Oslovili mě,
zda si chci rychlobruslení
vyzkoušet s tím, že dvě
nejlepší rychlobruslařky
mého věku mají možnost
se dostat na olympiádu
dětí a mládeže. Kvaliﬁkovala jsem se a startovala
v několika kategoriích.
Kde se konala soutěž
v rychlobruslení? Jednalo se o zimní stadion?
Zahájení olympiády
se konalo v Pardubicích,
ale závody v rychlobruslení a krasobruslení byly
na zimním stadionu v Litomyšli. Soupeřilo celkem
čtrnáct krajů.
Jak dlouho ses připravovala na závody a kde?
Tréninky jsem absolvovala v Kladně už od konce
října. Konaly se jednou až
dvakrát za měsíc.
Stihla ses podívat
na olympiádě i na jiné
sporty? Pokud ano, který
se ti nejvíce líbil?
Měli jsme možnost jet se
podívat do Chocně na hokej a v Litomyšli jsme fandili našemu Středočeskému
kraji při krasobruslařské
soutěži. Protože sama hraju hokej a mám pro něj velkou slabost, jasně že jsem
fandila hlavně hokeji.
Jaká byla atmosféra
na zimních hrách dětí
a mládeže a jaké bylo
uvítání ve škole v Sedlčanech?
Celková atmosféra

byla super. Ačkoliv jsme
se předtím neznali, hned
jsme vytvořili dobrou
partu. Vzájemně jsme se
povzbuzovali. Když jsem
přišla do školy, byla jsem
velice mile překvapená,
jak mě pan ředitel Novotný přivítal na chodbě
s velkým úsměvem a gratulací. Přišly mi gratulovat také paní učitelky
Jarešová, Čížková, Kodetová a další. Byla jsem
moc ráda za podporu,
kterou mi vyjádřil učitelský sbor, a připojili se
i moji spolužáci. Ke sportu mě rodiče vedli odmalička. Poprvé mě na brusle postavil taťka. Už když
jsem byla malá, věřil, že
ve sportu něco dokážu
a později mě začal vozit
i na hokejové zápasy.
Ve kterých disciplínách rychlobruslení jsi
startovala?
V závodě na 111 metrů jsem byla osmá z osmadvaceti závodnic.
Na 555 metrů jsem byla
devátá a na 333 metrů jedenáctá. V závěru soutěže
se jela štafeta, my jsme
měli nejlepší čas a získali
tak zlatou medaili. Byl to
pro mě nezapomenutelný
zážitek. Získala jsem nové
zkušenosti a mohla si vyzkoušet něco jiného než
je hokej. Ten je ale pro mě
i nadále na prvním místě.
Domů jsem přijela unavená, ale šťastná, protože
jsem si přivezla zlatou medaili společně s diplomem
a maskotem olympijských
her. Atmosféru na olympiádě nelze popsat pouze
několika větami. Vím, že si
ji budu pořád připomínat.
Zmínila jsi, že se cítíš
být stále více hokejistkou
než rychlobruslařkou.
Proč u tebe zvítězil právě
hokej?
Na brusle jsem si poprvé stoupla ve svých
čtyřech letech, když jsem

se chodila dívat s rodiči
na mého o tři roky staršího bratra Jirku, který
hokej hrál. Chtěla jsem si
tento sport také vyzkoušet, začala chodit v Sedlčanech do Školičky bruslení
a vybruslila se až do sedlčanského týmu HC Sršni,
který tady na zimním stadionu začal působit. Mezi
kluky hrály také útočnice
Tereza Chwastková a Bára
Bartáková. Já jsem obránkyně a s oběma hraju dodnes. Jenom už nejsme
v Sedlčanech, ale v týmu
HC Příbram. Máme trenéra, který vede i dívčí reprezentaci.
Ty už také oblékáš
dres se státním znakem.
Jak k tomu došlo, že jsi
byla povolaná do reprezentace?
Bylo to díky kempu,
který jsem absolvovala
v Blansku. Na něm se
vybíraly do reprezentace nejlepší hokejistky.
Všechny tři holky jsme se
dohodly, že si to vyzkoušíme, rodiče nás přihlásili, a potom už bylo na nás,
abychom do toho daly
maximum. Do týmu české reprezentace do patnácti let jsme se dostaly
všechny tři a letos odehrály turnaj v Lovosicích,
kde jsem vstřelila první
gól zápasu. Hrály jsme
také v Německu a v Polsku, kde jsme zvítězily
nad týmy Slovenska, Maďarska i Polska. Výhra
byla o to radostnější, že
v Polsku byly hráčky o tři
roky starší než my. Teď
pojedeme do Švýcarska
a do Finska. Moc se na to
těším. Je velkou změnou
hrát v reprezentaci s holkami a potom se vrátit
do týmu mezi kluky, kteří
jsou přece jenom o dost
tvrdší. Obojí se mi ale
moc líbí. Hokej je moje srdeční záležitost.
David Myslikovjan
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Remíza s Motorletem visela ve vzduchu
FK Motorlet
Praha – TJ Tatran
Sedlčany 3:2 (2:0)
PRAHA V sobotu 10. února
sehrál v Praze na umělé
trávě Tatran další přípravný zápas. Tentokrát to bylo
proti účastníkovi fotbalové
divize skupiny B FK Motorletu Praha.

Úvodní minuty prvního
poločasu patřily domácímu
mužstvu, ale postupem času
se hra vyrovnala. Utkání
se hrálo v tempu, důrazně
a tvrdě. Neproměněné šance Tatranu vlivem nepřesného zakončení doznaly
„trestu“ a pořekadlo „nedáš
dostaneš“ se v podobě první
branky domácích naplnilo

dokonale. Ve 22. minutě se
po rohovém kopu prosadil
Jan Rajnoch – 1:0. Snaha
Tatranu o brzké vyrovnání
se míjela účinkem a naopak
Motorletu se povedlo přidat
druhý gól. Ve 38. minutě se
dostal míč po špatném odkopu k Janu Pyškovi a ten
z blízkosti zvýšil na 2:0.
Začátkem druhého po-

ločasu, konkrétně v 51.
minutě, se pískala penalta
za faul na Petra Haase. Exekuce se chopil Lukáš Brotánek a snížil stav na 2:1. Vyrovnání bylo blízko, ale jak
Luboš Soldát, Petr Haas, tak
František Hofman neměli
to štěstí a tíženou branku
nevstřelili. Naopak pražský
celek navýšil skóre, na 3:1

se treﬁl hráč Šahini. Tatran
snížil díky parádní střele
z trestného kopu přes zeď
do šibenice Michala Kdolského na 3:2 v 86. minutě,
na vyrovnání již ale chyběl
čas. Další přípravné utkání
sehraje Tatran v neděli 18.
února doma na umělé trávě
proti třetiligovým Štěchovicím.
David Štverák

Kulturní dům jako nedobytná tvrz Kdy fanoušci opět
SEDLČANY Na druhou úno-

rovou neděli připadlo osmé
kolo krajské a regionální
soutěže šachových družstev
ve Středočeském kraji. Tým
Sedlčany A přivítal mužstvo
z Odolene vody a Sedlčany C
se střetly s Hostomicemi.
Soupeři z místa, které
dostalo jméno po rytíři Odolenovi, přijeli bez prvních tří
hráčů soupisky, ale i tak kladli tuhý odpor. Remízu získali
na prvních třech šachovnicích i s náhradníky. Překvapivé vítězství pak dosáhli

na poslední desce a na chvíli se tak dostali i do vedení.
Brzy vyrovnal Petr Havelka
a kormidlo zápasu na stranu domácích otočil Pavel
Vohnout. Zbývala poslední
partie, ve které Antonín Mandovec ubránil věžovou koncovku, a tím pádem se skóre
zastavilo na poměru 4,5:3,5.
Sedlčany se tak dostaly před
své soupeře na čtvrté místo
tabulky. Do konce soutěže
zbývají tři kola.
Sedlčany C sehrály také
přímý souboj o čtvrté místo,

nicméně ve skupině o šesti
družstvech a již bez šance
na postup (sestoupit není
kam). A přestože jde v regionální soutěži skupině A hlavně o čest, a pro některé možnost zahrát si vážnou partii
proti dospělým, domácí jistě
potěšila relativně snadná
výhra 4:1, kterou zařídili
svými body Miroslav Vyterna, Jan Sadil, Roman Šimák
a Pavel Sadil. Čestný bod
soupeři zaznamenali po výhře na čtvrté šachovnici.
Pavel Vohnout

Starou gardu nezastavili ani
hokejisté z Benešovska
SEDLČANY Jedním z mála

týmů, který by v první lize
dlouhodobé pohárové soutěže amatérských hokejistů
mohl zastavit, nebo alespoň
přibrzdit rozjeté Štětkovice,
je mužstvo Genemusic z Benešovska.
Minulý týden se skutečně poměrně dlouho zdálo,
že by tomu tak mohlo být,
vždyť po dvou třetinách
byl stav nerozhodný, ale
v závěrečné třetině se lídr
prvoligové tabulky prosadil
a nasypal svému soupeři tři
branky. Pokud mají fanoušci
možnost nahlédnout do tabulky kanadského bodování, mohou se přesvědčit, že
štětkovická Stará garda nemá
ve svých řadách vyloženého
ostrostřelce, který by sázel
jeden gól za druhým, ale
neporazitelnost si udržuje
patrně hlavně proto, že hraje nejlépe jako tým. V tabulce kanadského bodování je
z A mužstva Štětkovic nejlepší Jiří Litoš, jemuž zatím patří
až 34. příčka za sedmnáct
gólů a deset asistencí.

Ve druhé lize se rovněž
utkaly dva celky z popředí
startovního pole. Vedoucí
Vršovice tentokrát prohrály, ale přesto si svoje postavení udržely. Dařilo se rovněž vedoucím týmům třetí
a čtvrté ligy.
Výsledky – 1. liga: Genemusic – Štětkovice 2:5.
V době naší uzávěrky měly
všechny prvoligové týmy
za sebou ve druhé fázi soutěže dvanáct zápasů. Se
čtyřiadvaceti body vedla
Stará garda, o čtyři body
zpět byly druhé Zvírotice
a o osm méně jich měli třetí
benešovští Genemusic. Poslední sedmé Votice svůj
jediný získaný bod zatím
nerozmnožily.
2. liga: Daleké Dušníky
– Solopysky 4:2, AHC Nový
Knín – Vršovice 5:3. Hokejisté Vršovic sice prohráli, ale
dvacet vybojovaných bodů
v patnácti zápasech jim zatím na první místo stačí. Už
jenom o dva body zpět je
druhý tým AHC Nový Knín,
na který ztrácejí jediný bod

třetí Daleké Dušníky. Poslední šesté Kňovice zatím vybojovaly bodů šest, ale také
mají dvě utkání k dobru.
3. liga: Medvědi – Štětkovice B 3:6, Štětkovice B
– Dublovice 8:3, Miličín –
Ševci Nový Knín 8:2, Domino – Medvědi 2:5. Všechny
třetiligové týmy měly v době
naší uzávěrky na svém kontě
patnáct duelů. První rezerva
Štětkovic má po dvou dalších vítězstvích už devatenáct bodů a Ševci z Nového
Knína klesli na třetí místo,
když v souboji o druhou
příčku podlehli Miličínu.
Tým z České Sibiře má nyní
sedmnáct bodů a Ševci jsou
o bod zpět. Šestí Medvědi
vybojovali bodů deset.
4. liga: Kosova Hora –
Draci 6:2, Hrádek – Rybníkáři 4:1, Neveklov – Hrádek
3:3. Vedoucí Kosova Hora
má nyní třiadvacet bodů
a na svém kontě o jeden zápas více než druhá Rumola,
která je o čtyři body zpět.
Poslední šestí zůstali s pěti
body Rybníkáři.
-dav-

uvidí Pavla Capoucha
mezi třemi tyčemi,
ukáže čas
Ikona, pojem,
osobnost… to je jen malý
příklad pojmů, co znamená
pro fanoušky a pro sedlčanský fotbal brankář Pavel
Capouch, který je momentálně na neschopence, tedy
v brankářském řemeslu.
Nejen o operaci ale i o své
brankářské
budoucnosti
nám více sdělil sám počepický rodák.
Jak dlouho jsi bojoval
a chytal s bolavým kolenem? Jak jsi to zvládal,
bral jsi nějaké léky, jak
vypadal tvůj večer po zápase? Kdy ses rozhodl jít
k doktorovi?
Se zraněním jsem chytal
tak něco kolem půl roku.
Některé zápasy byly v pohodě, ale některé jsem ani nedochytal. Pochopitelně bez
léků to nešlo. Po zápase jsem
nemohl spát, takže i v práci
to pak nebylo stoprocentní.
K doktorovi mě donutila
manželka, když jsem vždy
po zápase nemohl vylézt
schody do baráku.
Co ti nakonec řeklo vyšetření?
Absolvoval jsem sono,
rentgeny a nakonec magnetickou rezonanci, která
rozhodla o operaci. Pan
doktor pak konstatoval, že
koleno je ve špatném stavu.
Nakonec opravoval vše, co
se v koleni dá opravit.
Kdy jsi šel na operační sál a dopadlo to podle
tvých představ?
Na operaci jsem byl
v Příbrami. Do nemocnice
jsem nastoupil 23. 11. 2017.

SEDLČANY

Den poté jsem šel na operaci, kde vše proběhlo v
pořádku.
Jaké máš povoleny cviky na zpevnění kolene?
C v i k y j s o u h l av n ě
na komplexní posílení kolene a stehna.
Kdy si budeš moct zase
prvně kopnout do míče?
Tak to je ve hvězdách.
Rozhodující bude stav
kolene.
Uvidí tě fanoušci
v jarní sezoně mezi třemi tyčemi?
Na jaře určitě v brance
stát nebudu. Mám zákaz tak
na půl roku a co bude dál,
to ukáže čas.
Kam povedou v budoucnosti kroky Pavla
Capoucha v kariéře a fotbalovém životě?
O budoucí kariéře není
rozhodnuto. V tuto chvíli
koleno občas bolí a větší
zatížení nezvládá. Nechci
předbíhat, ale také se může
stát, že už se do branky nepostavím. Mám toho plnou
hlavu a rozhoduji se, co
bude dál. Na jednu stranu
je to sport, který mám rád
a na druhé straně je zdravotní stav a rodina.
Vyhrál jsi už potřetí
anketu Fotbalista roku
2017, jaký je to pocit?
Pocity jsou super. Vrátil jsem se před třemi roky
zpět do Sedlčan a pokaždé
anketu vyhrál. Je to taková
odměna za strávený čas
a snad i dobře odvedenou
práci na hřišti i mimo ně.
David Štverák
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KO M E N TÁ Ř

Trocha ironie neškodí

Budoucnost bez
mlékárny

To se máme. Přes odpor
mnoha nepřátel, kteří nechtěli mít na Hradě bojovníka proti migraci, plného
sil a energie, jak nám prozradil, jsme opět zachráněni. Tak se radujme. Je to
přece jediný muž, moudrý,
statečný, lidový, čestný,
pravdomluvný, upřímný,
často i střízlivý. Jiného prostě z našeho středu dolních
10 miliónů absolutně nešlo
zvolit. Všude po celý život,
dohromady dlouhých 27
let, z toho deset let v hospodě, na rybníku a na běžkách na svém panství ve Veselí na Vysočině, nacházel
politické zkušenosti, sílu
i vůli pro politickou práci
na Hradě. Není proto divu,
že snadno odhalí všechny
ty vnitřní i zahraniční nepřátele a stejně tak si najde
i několik přátel. Spolehlivě
také dokáže sešikovat své
ochránce. Ti jsou ochotni
nasadit pro něj i život, a to
zvláště v boji proti hloupým novinářům kladoucím
sprosté otázky.
Také máme geniálního
premiéra, který je ochoten
s každým jednat, všichni
jeho jazyku rozumíme, každému slíbí jeho program
za pouhou ruku zvednutou pro důvěru. Protože
nemusí nikdo makat jen
on a jeho vláda jako jedna
rodina. Dře se pro lidi. No,
také pro zvířátka na své
jakési pouťové atrakci u Olbramovic a jinde. Nikdo si
nedokáže ani představit,
co jeho vláda, a to i bez
nějaké zbytečné důvěry,
už udělala práce pro lidi.
To se máme. Bude dokonalé školství, zdravotnictví,
doprava, vnitro, spravedlnost, důchody atd., protože ministři z jedné rodinné
ﬁrmy se přece nebudou
hádat, budou se milovat
jako bratři a sestry.
Ale jak upozornil pana
premiéra pan prezident, najdou se nepřející závistivci,

kteří budou stále pomlouvat. To jsou ale neschopní
chudáci z pražské kavárny.
Pravda, sem tam něco nevyjde, to je jasné. Ale to pan
premiér národu snadno vysvětlí, kdo za všechno zlé,
nepovedené, rozkradené,
zašvindlované, může. No
přece Kalousek! Na oplátku
si však ani premiér nesmí
do své nevymáchané uřvané huby brát upřímné přátele hradního pána. Jsou snad
oni vyšetřováni pro nějaký
podvod? Tak pěkně držet
hubu a krok, snad to půjde, přece se pan prezident
nebude zase unavovat hledáním nějakého ochotného
Rusnoka, když podobná
traﬁka jako ČNB už asi není
k mání. Jděte klidně s SPD
a KSČM. Jsou to konečně
svým způsobem taky lidi.
Takže ať má všechno
v rukou duo Babiš a Zeman. Vždyť za ně neexistuje ekvivalentní náhrada.
A kdyby neudělali vůbec
nic? Také dobře, kdo nic
nedělá, nic nezkazí. Jen
aby pan prezident nepřestal jezdit s tím svým loutkovým divadlem po českých krajích. Někde mu
prý už hejtmani nechtějí
ﬁnancovat s tím spojené
náklady. Obědy za 30 tisíc
lezou do peněz. Ale pan
prezident by mohl vybírat
vstupné. Občanům by se
jeho vystoupení i tak vyplatila, protože jiný takový
výchovný, vzdělávací a informační kanál tohoto druhu nemáme. A kdyby pana
premiéra ti objednaní policajti, žalobci a soudci nakonec přece jen dostali až
do kriminálu (i s panem Faltýnkem), kdo by nás před
tím hrozným Drahošem
a podobnými týpky tady
chránil? Hrozná představa.
Ne, my dolní desetimiliónová masa, něco takového
nedopustíme. Nepřátele
snadno umlátíme čepicemi!
Vladimír Roškot

Plánované uzavření sedlčanské mlékárny bolí. Nejvíc její zaměstnance, kteří
důsledky tohoto rozhodnutí pocítí bezprostředně
na svých životech. Ale
i nás ostatní už jen z toho
důvodu, že jsme hrdí
na naši mlékárnu a její výrobky. Bolí to, a nevnímáme teď nic jiného.
Akcionáři Savencia jsou
ve zraněných myslích
mnoha z nás vykreslení
jako krvežízniví upíři, kteří
nemají na práci nic jiného než zákeřně ubližovat.
Zajímalo by mě, jestli by
podobně bouřlivá reakce
následovala, i kdyby to dopadlo naopak. Co kdyby
Savencia oznámila, že ruší
výrobu v Hesově na Havlíčkobrodsku a rozšiřuje

výrobu v Sedlčanech? Byl
by Sedlčanský kraj plný
rozhořčených výzev, že to
přece nemůžou těm lidem
v Hesově udělat? Nebo bychom oslavovali, že se produkce v sedlčanské mlékárně rozšíří a přibydou u nás
desítky nových pracovních
míst? Všichni víme… S hesovskými bychom cítili solidaritu, ale zároveň bychom
měli radost, že zrovna nás
si francouzská ﬁrma vybrala pro svůj další rozvoj.
Podnikatelé se zpravidla rozhodují velmi racionálně. Všechny faktory se
přepočítají na peníze, a jde
se cestou, která vychází
v excelu nejvýhodněji. Jen
se slovy starosta Burian
nevystačí. Pokud nepřihodí do účetních rovnic

něco, co na konci změní
výsledek, nelze od něj očekávat zázraky. Ale i když se
rozhodnutí Savencia nepodaří změnit, měli bychom
si odnést alespoň poučení
a poznání, v čem Sedlčany
prohrály, a co mělo být jinak, aby investor zůstal.
Místo hry na jistotu, která
má za cíl pouze udržet, co
máme, by se komunální
politici po této bolestné
zkušenosti měli soustředit
na přilákání nových investic a podporu podnikání.
Abychom vyhrávali, musíme pro to něco udělat.
V opačném případě nám
zbyde život v obavách, co
si počneme, jestli skončí
jiný významný zaměstnavatel na Sedlčansku.
Bohumil Voháňka

POZNÁMKA

Prezidentské volby a matematika
Prezidentských voleb se zúčastnilo 66,6 % oprávněných
voličů, 33,4 % nevolilo. Z toho
vyplývá, že zhruba jedna
třetina voličů dala svůj hlas
panu Zemanovi a jedna třeti-

na panu Drahošovi (matematický rozdíl činí 2,8 %).
Podle povolebních analýz z celkového počtu 2,7 mil.
hlasů pro pana Drahoše byla
téměř polovina tzv. antihla-

sů proti panu Zemanovi.
Faktických voličů pana
Drahoše tedy bylo pouhých
1,35 milionu z 8,3 milionu
oprávněných voličů.
Marie Šťastnová

GLOSA

Ohleduplnost už je asi cizí slovo
Je tomu více než čtvrt století, kdy byl v Čechách
otevřen první supermarket. Po sametové revoluci
se nám otevřely nevídané
možnosti nakoupit, co si zamaneme. Lidé se naučili nakupovat víc a víc a s jejich
chutí úměrně roste velikost
nákupních vozíků. Bohužel,
stejně tak úměrně asi roste
bezohlednost nakupujících.
Také já občas nakupuji ve velkých obchodech.
Dělám to nerad, protože je

mi to prostředí nesympatické, vzbuzuje nervozitu,
připadám si tam jak křeček
v kolotoči. A je tu ještě jedna věc, která mě u velkých
obchodů rozčiluje. Jsou to
krytá místa na nákupní košíky na parkovištích. Lidé
je využívají rádi, ale bez
jakéhokoliv ohledu k ostatním. Nakoupí, vyloží nákup
do auta a košík vrátí do nejbližší řady, nechají ho klidně vyčuhovat do silnice, je
jim to úplně jedno. Tohle
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jednání fakt nechápu. Většinou jsou pod stříškou tři
řady vozíků, přičemž dvě
jsou úplně krátké a jedna
vede až za roh.
Tak až uvidíte nějakého
blázna, který supluje obsluhu a na parkovišti srovnává nákupní vozíky, aby
nepřekážely, tak to jsem já.
Krom toho jsem se posledně ještě ke všemu udeřil
do hlavy vlastními dveřmi
od kufru auta.
Pavel Vohnout

