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Zastupitelstvo projednávalo rozpočet tři
hodiny, žádné změny neprovedlo
SEDLČANY V pondělí se

konalo další jednání městského zastupitelstva. Tentokrát s jasným hlavním
bodem programu, schvalováním rozpočtu na ten-

to rok. Návrh schválený
radou města koncipoval
rozpočet jako vyrovnaný, v příjmové i výdajové
části v hodnotě zhruba
185 mil. korun. Opozice či

zastupitelka Blanka Vilasová (ODS) však dopředu
avizovaly, že jim v rozpočtu chybí například
peníze na opravu chodníků či podpora některých

menších kulturních akcí.
K projednávání rozpočtu se zastupitelé dostali
po více než hodinovém
úvodním jednání, kde řešili především výsledek

hospodaření za minulý
rok. Poté již však přišel
na řadu rozpočet. S jeho
obsahem seznámila v krátkosti a obecně zastupitele
Pokračování na straně 4

Koupě podnikových
bytovek mlékárny
odporuje koncepci radnice
SEDLČANY Nájemníci dese-

O tradičních sedlčanských šibřinkách si můžete přečíst na straně 13. Foto: David Myslikovjan

Démon bodoval
v Budějovicích
Pivovar na Vysokém Chlumci
se může pochlubit oceněním Zlatá pivní pečeť
za nejlepší pivo v kategorii polotmavých piv.
Na mezinárodní degustaci v Českých Budějovicích ji vyhrál Démon,
třináctistupňový speciál.
Za Démona si pivovar
z Budějovic nepřivezl
ocenění poprvé. „S tímto pivem jsme se na Zlaté pivní pečeti umístili
v roce 2014 na třetím místě a v roce 2015 na prvním
místě. Nyní se nám podařilo výborný výsledek
zopakovat,“ říká výrobní

VYSOKÝ CHLUMEC

ti podnikových bytů mají
obavy, co se stane poté, až
Savencia prodá svůj majetek včetně bytů jinému
subjektu. Uvítali by, kdyby radnice byty odkoupila
do svého vlastnictví.
„To však není vůbec jednoduché,“ říká místostarosta
Miroslav Hölzel a pokračuje: „Takové řešení jde zcela
proti koncepci města. Již
před deseti lety jsme zahájili
privatizaci bytového fondu
a v letošním roce budeme
prodávat do soukromých
rukou byty v posledních
čtyřech bytových domech

ve vlastnictví města. Tuto variantu sice nechceme úplně
vyloučit, ale v zásadě to není
řešení, které bychom preferovali. Jednou z komplikací je
fakt, že obě bytovky po pěti
bytech jsou kompletně napojené na energie i vodu z areálu mlékárny. Kromě toho, prioritním zájmem Savencie je
prodej celého areálu včetně
bytovek. Nejlepším řešením
by bylo, kdyby pronajímatel, ﬁrma Savencia, prodal
byty přímo jejich nájemcům.
Navíc, v rozpočtu města se
na letošek s takovou částkou
ani nepočítá.“
Pokračování na straně 3

Chřipka
zavírá
školy

ředitel Pivovaru Vysoký
Chlumec Vít Zrůbek.
Při soutěži o Zlatou
pivní pečeť jsou piva rozdělena do několika kategorií. Jsou to kategorie
od klasických výčepních
piv a ležáků, až po piva
pšeničná, piva typu ale,
nebo cidery. „Tato soutěž
je otevřena také minipivovarům, takže například
v kategorii Ale nebo IPA
soutěžíme s minipivovary
v jedné kategorii. Komise
dostane k posouzení čtyři
až sedm vzorků v prvním
kole. Počet komisí na jedno kolo je průměrně okolo

REGION Ředitelé škol vyhlašují postupně chřipkové prázdniny. Činí tak
po konzultaci s Krajskou
hygienickou stanicí v Příbrami v případě, že stoupá
nemocnost dětí.
V Klučenicích přesáhl počet nemocných dětí
30 % již v pondělí 12. února. Nemocnost pak i nadále narůstala. Na čtvrtek a pátek tedy vyhlásil
ředitel školy Aleš Suchý
dva dny volna, aby se marodi vyleželi a byli zase

Pokračování na straně 7

Pokračování na straně 3
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Systém dotací je pro malé obce naprosto nevyhovující
PRAHA Sdružení místních
samospráv ČR zorganizovalo krajské setkání starostů s poslanci zvolenými
za Středočeský kraj.
„Pracovního setkání se
zúčastnilo sedm poslanců ze šesti parlamentních
stran a vyslechli si dotazy,
návrhy a připomínky zhruba dvou desítek starostů
z našeho kraje. Formát se
podle mě osvědčil, myslím,
že přímá konfrontace se
zkušenostmi a problémy
starostů je pro poslance
přínosná, navíc se ukazuje, že na řešení některých
praktických problémů existuje shoda napříč politickým spektrem,“ říká starosta Kamýku nad Vltavou
Petr Halada, který je také

předsedou středočeského
Sdružení místních samospráv. Z poslanců se setkání zúčastnili Ivan Bartoš
a František Kopřiva (Piráti), Stanislav Berkovec
(ANO), Miroslav Kalousek
(TOP 09), Věra Kovářová
(STAN), Kateřina Valachová (ČSSD) a Miloslava Vostrá (KSČM).
Shoda mezi poslanci
i starosty panovala na tom,
že současný systém dotací, kdy obce musejí
významným způsobem
spoluﬁnancovat investice
hrazené z dotací, je zejména pro malé obce naprosto
nevyhovující. Výsledkem
je, že kvůli spoluﬁnancování důležitých infrastrukturních investic, jako je

Jednání se starosty se zúčastnilo sedm poslanců parlamentu za Středočeský kraj.

vodovod nebo čistička
odpadních vod, se obec
na řadu let výrazně zadluží a její další rozvoj pak
stagnuje, nebo takovou

investici neudělá vůbec.
Opakovaně ze strany
starostů zazněla výtka, že
stát přenáší na obce další
povinnosti, aniž by jim
na to dal potřebné finance. Jako příklad uváděli

komunální politici mimo
jiné bezplatný poslední
rok školky pro předškolní
děti, který zavedlo ministerstvo školství, ale dotují ho ze svých rozpočtů
obce.
-red-

Zimní stadion je
zařízením SAS,
které město
dotuje nejvíce
SEDLČANY Ředitel příspěv-

kové organizace města
Sportovní areály Sedlčany
(SAS) Pavel Bednář předložil na poslední schůzi rady
města, která se konala minulý týden, pouze dílčí
zprávu o hospodaření SAS,
neboť pro vypracování výroční zprávy za rok 2017
mu chybí ještě některé
podklady ekonomického
rázu, jak vysvětlil místostarosta Hölzel. Přesné údaje
obdrží radní až v březnu.
SAS obhospodařuje několik středisek, z nichž asi
nejvíce využívaný je momentálně zimní stadion.
Během loňského léta bylo
podle informace místostarosty Hölzela vyměněno
na stadionu osvětlení,
což přispělo nejen k lepší
viditelnosti na ledové ploše, ale především k úspoře energie za osvětlení,
a to až o 60 %, byť v souhrnu položka za osvětlení
není v nákladech za provoz stadionu rozhodují-

cí. „Na výměnu osvětlení
vynaložila radnice částku
kolem 1,3 miliónu korun,“
uvedl Hölzel.
Zimní stadion slouží
školám v celém regionu,
využívá ho oddíl ledního
hokeje TJ Tatran a ve větší
míře, než dřív, tam mohou
bruslit zájemci z řad veřejnosti. Ledovou plochu si
však pronajímají na bruslení i organizace, například
školy, jež sídlí mimo sedlčanský region.
„K příznivé ekonomice
zimního stadionu také přispívá pořádání amatérské
hokejové soutěže pro neregistrované hráče, jíž se letos
účastní 580 hokejistů. Kluby
si totiž platí pronájem ledové plochy v komerčních
cenách. Přesto je dotace
do tohoto střediska SAS
výrazně vyšší než do ostatních středisek SAS, neboť
město dotuje provozní ztrátu, která činí kolem 1,5 miliónu korun ročně,“ uvedl
místostarosta.
-jv-
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Koupě podnikových
bytovek mlékárny
odporuje koncepci radnice
Dokončení ze strany 1

Pokud by nájemníci
bytů dostali výpověď z nájmu, radnice v současnosti
nedisponuje městskými
byty, které by jim mohla
poskytnout. „Dát lidem výpověď z nájmu ovšem není
tak jednoduché. Občanský
zákoník stávající nájemníky dostatečně chrání
a v případě prodeje by jim
vlastník musel nabídnout
náhradní bydlení,“ vysvětluje místostarosta.
Podle jeho slov vedení
firmy Savencia naznačuje,
že chce jednat maximálně
sociálně. Starosta Burian
se na francouzském vel-

vyslanectví v Praze sešel s velvyslancem, aby
ho požádal o podporu
při řešení celé situace.
Do podnikatelských aktivit privátní firmy může
velvyslanectví jen obtížně
zasahovat, nicméně velvyslanec přislíbil, že napíše vedení firmy Savencia
dopis s prosbou, aby postup vůči zaměstnancům
rušené provozovny byl co
nejvstřícnější a aby přitom nedošlo k narušení
přátelských vztahů, které
město již řadu let udržuje
s francouzským městem
Taverny.
Jindra Votrubová

V pondělí 26. února oslavila
své 85. narozeniny naše
maminka, babička a prababička

Anežka Mrkvová
z Kňovic.
Mnoho zdraví do dalších let jí
přejí děti s rodinami.

Chřipka zavírá školy
Dokončení ze strany 1

schopni účasti na výuce.
Ředitelka Základní
a mateřské školy v Krásné
Hoře nad Vltavou Eva Šedivá musela ke stejnému
kroku přistoupit o necelý
týden později. Nemocných
bylo již 40 % dětí, dobře nebylo ani mnoha učitelům.
Vchodové dveře krásnohorské školy se uzavřely
od středy do pátku minulého týdne. Odpadla také
výuka výtvarného a hudebního oboru, která v budově školy probíhá každou
středu.

V den, kdy začaly krásnohorské chřipkové prázdniny, byla situace v Petrovicích zcela jiná: „Žádný
velký nárůst jsme k dnešnímu dni nezaznamenali.
Dnes chybí necelých dvacet
procent dětí. Už onemocněli dva pedagogičtí pracovníci. A je pravda, že tu máme
několik dětí i zaměstnanců,
u kterých je nemoc na spadnutí. Tak uvidíme, jak se to
bude dál vyvíjet,“ uvedla
ředitelka petrovické školy
Hana Vošahlíková.
Olga Trachtová
Hadáčková
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BOBO dává prostor
umění a kreativním
českým umělcům
VORAČICE Ve středu 28.

února bude mít zhruba
šedesátka zaměstnanců
společnosti BOBO BLOK
a hudebník a ilustrátor
Miloš Vacík důvod k oslavě. V pražském divadle
Kalich se uskuteční křest
Sluneční kolekce Miloše
Vacíka.
Součástí Sluneční kolekce Miloše Vacíka, na jejíž přípravě pracovala
rodinná papírenská společnost zhruba rok, je linkovaný zápisník A5, akvarelový skicák rozměrů A5
a A4 a skicák rozměrů A5
a A4 s černým kartonem.
„Sluneční kolekce Miloše
Vacíka je vlastně pokračováním trendu, jemuž
se věnujeme v posledních
letech – snaha dát prostor
umění a českým umělcům.
Věříme, že tento, pro nás
odvážný krok – umístit autorská díla na papírenské
produkty a dát jim šanci
dostat se mimo výstavní
prostory – zákazníci ocení,“ říká zakladatel papírenské společnosti Václav
Kabát. „Černý skicák není

určený pouze pro umělce, díky svému provedení nabízí širokou škálu
využití, dobře poslouží

Václav Kabát

například jako originální
fotoalbum či zážitkové album,“ představuje novinku na českém trhu Václav
Kabát. Pětice produktů
nese na svých obalech
unikátní QR kód, tzv. Bobosound. Jeho načtením
do chytrého telefonu si
lze přehrát pět skladeb
Miloše Vacíka.
„Pozitivní zkušenost
z knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě nás přesvědčila o tom, že je třeba
jít s našimi výrobky naproti lidem. Proto chystáme
na léto jakousi pojízdnou
prodejnu, se kterou by-

chom rádi objížděli akce
a festivaly po republice.
Nejblíže si naši práci prostřednictvím pojízdné prodejny budou zájemci moci
prohlédnout na letním
Mejdanu pro faunu, který pořádá Ochrana fauny
ČR,“ říká Kabát.
I papírenská společnost
ve Voračicích se potýká
s nedostatkem kvaliﬁkovaných pracovních sil.
„I přes to, že jsme v posledních dvou letech investovali dvacet milionů korun
do nových technologií a výroby, museli jsme ve druhé
polovině loňského roku
některé zakázky odmítat.
Pro letošní rok jsme udělali
drobné změny v systému

práce tak, abychom byli
efektivnější. Na druhou
stranu, dnešní doba je příznivá, není žádná krize
– máme možnost pracovat na pěkných a smysluplných zakázkách, a tak
trochu si i vybírat.“ V letošním roce voračická společnost větší investice do areálu neplánuje. „Splácíme,
a proto je především nutné
dobře hospodařit, připravit
se na další roky, které by
nemusely být tak úspěšné
jako ty poslední,“ bilancuje Václav Kabát.
Jana Spálenková

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

muž se bude zpovídat z přestupku proti majetku, za který mu nyní hrozí pokuta až
do výše padesát tisíc korun.
V nočních hodinách 20. února si všimla projíždějící policejní hlídka, že na náměstí

T. G. Masaryka muž kopal
do reklamního poutače. Policistům nechtěl prokázat
svou totožnost a z místa hodlal odejít. Následně putoval
na služebnu k provedení dalších úkonů.
SEDLČANY V době od 4.

do 22. února vnikl zatím
nezjištěný zloděj do sklepa
v bytovém domě a ukradl
zde pánské horské kolo
značky Dema černé barvy,
jehož hodnota činí 30 tisíc
korun. Věc šetří sedlčanští
policisté jako přečin kráde-

že a porušování domovní
svobody.
DOUBRAVICE Čtyřiadvacetiletého motoristu zastavila 25. února dopoledne
policejní hlídka u křižovatky
na obec Doubravice. Provedený test na drogy byl u mo-

toristy pozitivní na metamfetamin. Další jízda mu byla
zakázána a muži byl zadržen
řidičský průkaz.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Zastupitelstvo projednávalo
rozpočet tři hodiny, žádné
změny neprovedlo
Dokončení ze strany 1

ekonomka města, která
následně i odpovídala
na dotazy a vysvětlovala
některé položky rozpočtu
detailněji.
N á s l e d ov a l a d i s k u se k rozpočtu, která sice
trvala skoro tři hodiny,
nepřinesla však nic neočekávaného. Zejména
zástupci opozice, Pavel
Švagr (ČSSD) a Rostislav
Hefka (KSČM) chtěli mnohé položky vysvětlit, a to
i od přítomného vedoucího odboru investic MěÚ
Tomáše Langera. Švagrovi
se nezdály některé položky související s projektovými dokumentacemi
k připravovaným investicím a zabýval se i dalšími
položkami, které souvisí se
stavebními pracemi. Hefkovi se nelíbila částka 400 000
na studii, která by komplexně zhodnotila možnost
vybudovat v Sedlčanech
plavecký bazén a příslušné zázemí. Ke kritice této
položky se přidali i další
zastupitelé a zastupitelky,
nicméně žádný protinávrh
na změnu rozpočtu v této
souvislosti nepadl, a to
zejména díky argumentaci
starosty města Jiřího Buriana (ODS), který ubezpečil zastupitelstvo, že částka 400 000 je odhad a že
předpokládá její snížení
po vysoutěžení dodavatele
studie. Osloveno podle něj
i místostarosty bude několik možných dodavatelů.
Právě možnost vybudovat v Sedlčanech plavecký
bazén se diskutovala delší
dobu a vášnivěji. Mnozí
zastupitelé napříč politickým spektrem vyjadřují
pochybnosti nad tím, zda
je vůbec ve ﬁnančních
možnostech města takovouto investici provést
a že návratnost bude příliš
dlouhá, jelikož ze vstupného nebude možné provoz
hradit. Zastupitel Hefka
v této souvislosti zmínil
také možnost vybudování

přírodního biotopového
koupaliště a odkázal na některé obce, které takové
koupaliště vybudovaly.
Cena by podle něj nepřesáhla 2,5 mil. korun, a to
včetně zázemí.
Nejvíce aktivní v diskuzi kolem rozpočtu byla
však zastupitelka Blanka
Vilasová, která je v této
souvislosti velmi aktivní již delší dobu a která
v průběhu diskuse přednesla skoro dvě desítky
podnětů, které, jak sama
říká, sbírá především
od občanů i spolků. Popsala kolegům a kolegyním
několik úseků různých
chodníků ve městě, které
jsou podle ní v žalostném
stavu a opakovaně požadovala, aby se na opravy
chodníků dalo v rozpočtu
více peněz. Mezi její témata logicky patřila i dětská
hřiště. I u této položky by
ráda viděla vyšší částky,
a to jak na budování nových hřišť, tak na opravy
těch stávajících. Na opravy stávajících hřišť upozornil také zastupitel
Jaroslav Repetný (SNK),
který konstatoval, že mnohá vesnická hřiště v okolí
jsou v lepším stavu než
některá sedlčanská. S jeho
názorem vyslovil souhlas i starosta. Ani v této
souvislosti však žádný
konkrétní návrh nepadl.
V rozpočtu ale již původně bylo vybudování hříště
za 100 000 v osadě Oříkov,
jehož výstavbu zastupitelstvo schválilo.
Vilasová ve svých příspěvcích hovořila také
o podpoře některých kulturních akcí, například
pálení čarodějnic či mikulášské nadílky. Při kombinaci mnoha témat také
požádala o zvážení možnosti zpřístupnit sedlčanské podzemní chodby či
některé historické sklepy.
Na otázku starosty, kdeže
se tyto chodby nacházejí,
odpověděla však neurči-

tě a naopak se divila, že
město nemá podzemí zmapované. „To nemáme k dispozici mapy, abychom se
do nich podívali?“ divila se
otázce starosty, který se
jí ptal, kde ve městě podle ní takové chodby jsou.
„A kde bychom je asi vzali?“ odpověděl na její otázku starosta protiotázkou.
Z následné diskuse vyplynulo, že přesné zmapování ani více podrobností
není veřejně známo a že
se rozhodně nejedná o tajemné chodby, ve kterých
by se mohli procházet turisté. Chodby jsou zčásti
rozvalené a je v nich poměrně dost vody. Navíc
přístup k nim není úplně
jednoduchý. V diskuzi se
tak zastupitelé nakonec
shodli, že o potenciálním
přínosu pro turistický
ruch nemůže být, i vzhledem k eventuální ohromné investici, řeč.
Diskuse pomalu směřovala ke svému konci
a z původní dvacítky přihlížejících občanů v auditoriu zbyli už jen novináři
či zástupci MěÚ. Nadto se
nikdo z přítomných po celou dobu do diskuse nepřihlásil. Čtenář, který čte
naše řádky pravidelně, by
asi očekával, že následovala sada protinávrhů zastupitelky Vilasové, která
by chtěla prosadit svoje
návrhy. To se však nestalo.
Vilasová víceméně symbolicky navrhla, aby byla prozatím odsunuta výstavba
tribuny na hřišti Taverny
a za uspořených 280 000
byly zakoupeny prvky
na dětská hřiště. Ačkoliv
již připravovala písemnou
formulaci tohoto návrhu,
po protiargumentech starosty a místostarosty tento
svůj jediný návrh stáhla.
V samotném hlasování pak
rozpočet získal pohodlnou
většinu, odlišné stanovisko
projevili pouze zastupitelé
Švagr a Hefka.
Tomáš Vašíček

www.sedlcansky-kraj.cz

Zastupitelé řešili
prodej majetku i osud
mlékárny
SEDLČANY Kromě rozpočtu
na letošní rok řešili zastupitelé města na svém zasedání 26. února i několik
dalších bodů, mimo jiné
prodej bytů v Západní ulici.
Výnos z budoucího prodeje
těchto bytů, o jejichž odkup
podle starosty města Jiřího
Buriana projevilo zájem 31
z 32 potenciálních vlastníků,
bude moct být do rozpočtu
zařazen v polovině roku, kdy
by se také zastupitelé měli
sejít k pracovnímu jednání,
na kterém by prodiskutovali, jak získané peníze použít.
Starosta v této souvislosti
ale upozornil, že jak je zvykem, bude část získaných
prostředků investována zpět
do budovy domu, jelikož,
jako každá nemovitost, potřebuje opravy a údržbu.
Mezi několika majetkovými body se zastupitelé
zastavili pouze u prodeje
jednoho z městských bytů.
Do veřejné soutěže dorazily
dvě nabídky, a to v rámci
jedné rodiny. Část rodiny
podala nabídku na odkup
bytu za 703 000 korun, jejich
příbuzná nabídla 750 000 korun. Jakmile město stanovilo
vítěznou nabídku v hodnotě
750 000, zájemkyně svoji nabídku stáhla, čímž byt připadl jejím příbuzným o skoro
padesát tisíc levněji. Vedení
města na takovémto postupu nespatřuje nic zvláštního,
odpovídá prý pravidlům.
Naopak právník a zastupitel Rostislav Hefka (KSČM)
s tímto postupem nesouhlasí. Město by podle něj
mělo problém konzultovat
s právníky a pravidla změnit.
Jedná se podle něj o jasnou
spekulaci a město takovými
prodeji zájemcům s druhou
nejvyšší nabídkou (poté,
co jejich příbuzný odstoupí
z prvního místa) tratí statisí-

ce. Takové ztráty odmítl místostarosta jako nepodložené.
V diskusi na konci jednání
zaznělo také téma mlékárny,
jejíž osud má být dle vedení francouzské nadnárodní
společnosti Savencia zpečetěn v květnu příštího roku.
Starosta zopakoval, kolik
jednání již absolvoval, mluvil dokonce s francouzským
velvyslancem, problém řešil
i s prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem
Dlouhým. Bohužel se podle
starosty stále potvrzuje, že
kompetence města i dalších
subjektů, které k jednání
přizval, jsou nulové. Řešit
se tak musí následky. Například příbramský masokombinát nabídl pro propuštěné zaměstnance zhruba 50
pracovních míst. Starosta
chtěl také uspořádat jednání
všech zúčastněných stran,
zaměstnanců, odborů, zastupitelů, dodavatelů mléka, zástupců úřadu práce, okresní
hospodářské komory a dalších přímo s generálním ředitelem mlékárny. Ten to ale
dle slov starosty razantně
a kategoricky odmítl.
K tématu se vyjádřila
také zastupitelka Blanka
Vilasová, která má pověření zastupovat odbory
a tím i zaměstnance. Situace ve ﬁrmě podle ní není
uspokojivá, odbory nefungují nejlépe a personální
ředitelka a generální ředitel
mlékárny podle ní tlačí zaměstnance k souhlasu s nabízeným vyrovnáním, které
však podle ní ani zdaleka
není odpovídající. Zastupitelé se shodli, že o dalším
vývoji se budou vzájemně
informovat a přijali usnesení, kterým s rozhodnutím
společnosti Savencia vyslovují nesouhlas.
Tomáš Vašíček

V našich srdcích žiješ dál
Dnes, 28. února, je tomu 20 let,
co nás navždy opustil pan

František Hedvik
z Křečovic.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi. Dcera Hana s rodinou


Pronajmu dlouhodobě byt 4+1 v Hrachově. Nájem 5 000 Kč. Slušným lidem.
Tel.: 777 170 853.
62/18

Koupím vzduchosuchá modřínová
prkna. Tel.: 777 073 526.
63/18

Prodám konzumní brambory. Tel.:
604 117 568.
64/18

Pronajmu byt 3+1 v Sedlčanech vč.
pergoly a zahrádky. Tel.: 775 219 495. 65/18

Prodám eternitové desky 900 x
2500 mm, velká vlna, 60 Kč/ks, cca 80 ks.
Tel.: 775 219 495.
66/18

Pronajmu byt 40 m2 v Kosově Hoře

na náměstí, po rekonstrukci, nová plastová
okna, plynové vytápění, nájemné 4 200 Kč/
měs. Tel.: 603 286 328.
67/18

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

Provedu zednické
a obkladačské
práce

V případě zájmu volejte: 603 569 922, 739 706 193

Tel.: 736 134 554

přijmeme pracovníka na pozici

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

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

Nabízíme k využití kompletně
zařízený Hostinec U Čápa
s tanečním sálem v Počepicích,
vhodné pro firemní i soukromé
akce, svatby, oslavy, workshopy,
soustředění. Tel.: 608 272 223

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová

HK-Dřestav s. r. o.
přijme

TESAŘE, TRUHLÁŘE, ZEDNÍKA
Požadujeme: spolehlivost, pracovitost, samostatnost
Nabízíme: zázemí stabilní firmy, jednosměnný provoz,
stravování na pracovišti, příjemný pracovní kolektiv, motivující
finanční ohodnocení, nástup možný ihned, možnost práce na IČ

VEBA PLYN a. s. Milevsko

SEŘIZOVAČ
(zkušenosti s CNC atd. vítány)

3směnný pracovní provoz zaškolíme
ubytování, benefity, prémie, zajímavé platové podmínky

Životopisy zasílejte e-mailem: tomis13@seznam.cz
Tel.: 602 166 130

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

Jan Kuthan
tel.: 604 925 439

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

UKLÍZEČKA
Požadavky: zájem o práci, spolehlivost, ochota, řidičský průkaz sk. B
Nabízíme: pravidelný plat dle tarifních tabulek, po zapracování
nastavení osobního ohodnocení, 2x ročně odměny
Pracovní doba: Po–Pá: 700–1530 hodin

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

M. L. ELEKTRO

elektromontážní práce
hromosvody
elektronické zabezpečovací
a kamerové systémy

dlouhodobě udržitelný příjem

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Volejte 734 462 216
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz

Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:

vejvodova@dd-vojkov.cz
Tel.: 737 215 639, 317 835 186

Tel./fax: 317 834 320 (do 15 hod.)

ZEOS s. r. o.

Sedlec - Prčice

provede práce na zakázku i s montáží
Posilujeme náš tým, přidejte se k nám!

BAGRISTA,
SKLADNÍK, ÚČETNÍ
 Férové jednání i odměňování
 Stabilní tým v úspěšné společnosti

 Předání know-how od zkušených kolegů

CV pošlete na: kariera@energon.cz
Další informace: 778 887 049

Máme zájem o dlouhodobý pronájem
pozemků za 2 000 – 3 500 Kč za hektar
Okolí Sedlčan – lokalita Počepice, Skuhrov, Rovina,
Vysoký Chlumec, Nechvalice...
V případě zájmu vám pomůžeme s vyřízením smlouvy (právní poradce)
O pozemky je kvalitně postaráno, tudíž neztrácejí na hodnotě

Tel.: 602 228 033





www.energon.cz

zopravy všech motorových vozidel, traktorů,
zemědělských strojů, prodej náhradních dílů
zprodej vodoinstalačního materiálu
zzámečnické a kovářské práce (mříže, kování, schody)
zsvářečské práce v ochranné atmosféře, řezání plazmou
zprodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
zprodej motorových, převodových a hydraulických olejů
zzastřešení bazénů - polykarbonát, ONDEX
zvýroba přístřešků, markýz - polykarbonát

Najd
Tel.:
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Zastupitel Švagr reaguje na slova vedoucího
odboru investic MěÚ: Měl by znát zákon
a řídit se jím, svými komentáři mě pobavil
SEDLČANY Zastupitel Pavel
Švagr oslovil redakci s žádostí o možnost reakce
na článek z minulého vydání SK, ve kterém vedoucí odboru investic MěÚ
Sedlčany Tomáš Langer
komentuje situaci kolem
plánovaného autobusového terminálu a také řízení
před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS). Ve svém komentáři mimo jiné zmiňuje
zastupitelku B. Vilasovou,
která podle něj správně
nerozumí
podkladům
a právě Pavla Švagra, který podle Langera nezná
danou problematiku.
„Na články týkající se
autobusového
nádraží
v Sedlčanském kraji se
nedá nereagovat. Kolegyně
zastupitelka Blanka Vilasová podle Tomáše Langera,
vedoucího odboru investic
MěÚ, nepochopila podklady a zkresluje je, když se
zamýšlí nad výší a pojetím
této investice v řádu asi 50
miliónů korun. Já pak podle něj neznám problematiku. Mě osobně pan Langer
svými komentáři dobře pobavil,“ říká úvodem Švagr,
který postup města v souvislosti s nádražím kritizuje dlouhodobě.
„Je velmi smutné, když
vedoucí investičního odboru prohlásí, že ze strany
města skutečně k pochybení nedošlo nebo když nedodání a chybějící podklady

pro ÚOHS komentuje slovy, že si lidé z tohoto úřadu
prostě dokumentaci nenahráli, protože to není jejich
povinnost. Takže ať se pan
Langer zlobí a rozčiluje se,
jak chce, podle rozhodnutí ÚOHS město Sedlčany
nesplnilo zákonem předepsané podmínky a proto
Úřad vydal rozhodnutí tak,
jak ho vydal. A vypadá to
tak, že je to v důsledku
činnosti, nebo možná spíše
v důsledku pochybení právě pana Langera. A pokud
podle něj město nepochybilo, pak jistě byl podán
proti rozhodnutí Úřadu
v zákonem stanovené lhůtě k předsedovi Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže rozklad. Pokud tomu
tak není, pak se už vůbec
nemáme o čem bavit a ten,
kdo pochybil, by měl čestně přiznat svoji odpovědnost. Jinak se prostě mlží
a občan, který nerozumí
procedurálním postupům,
má v hlavě zmatek,“ nešetří svojí kritikou zastupitel
Švagr, který je zároveň šéfem státního úřadu Státní
správy hmotných rezerv.
„Fakt je ten, že příběh
začal vyloučením nejlevnější nabídky z veřejné
soutěže týkající se autobusového nádraží s argumentací, že jde o nepřiměřeně nízkou cenu.
Ušetřit z peněz města
sedm miliónů není přeci
málo. Bohužel mě zatím

Děkujeme vedoucímu sedlčanské hvězdárny
Františku Lomozovi za možnost nádherného
pozorování zákrytu hvězdy Aldebaran
a Měsíce 23. února.

Marie a Vladimír Zámostných s vnučkami

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

město nějakým průkazným argumentem o tom,
že se autobusové nádraží
za tuto cenu nedá postavit, nepřesvědčilo. Možná
tyto argumenty má, jen je
prostě já jako zastupitel
nemám. Ale se zastupitelem, natož s opozičním,
vedení města nemá potřebu komunikovat. Možná
by bylo fajn třeba také
nejen mě, ale i občany
přesvědčit o opravdovém
zájmu o transparentní postupy v zakázkách tím, že
zastupitelstvo je pravidelně o veřejných městských
zakázkách podrobně informováno, nebo že jsou
třeba řadoví zastupitelé
nebo nezávislí občané
členy hodnotících komisí
a podobně. To v Sedlčanech podle stávající a zavedené praxe, jak se zdá,
už ale vůbec nepřichází
v úvahu. Logicky se tak
nabízí možnost dojmu, že
místo deklarované transparentnosti je záměrem
vedení města absolutní
netransparentnost a snaha
upřednostnit předem vybrané subjekty. Vždyť přímých oslovení bez nějakého soutěžení na nejlepší
nabídku je v zakázkách,
uskutečňovaných městem,
na moje gusto více než
hodně,“ uvažuje Švagr,
který také na pondělním
jednání
zastupitelstva
zmiňoval i investici do nového osvětlení zimního

stadionu, k čemuž si vyžádal kompletní dokumentaci a jak sám říká, má pochybnosti o rovné soutěži
ve více případech. Takové úvahy nicméně ihned
při jednání zastupitelstva
odmítlo vedení města
i Tomáš Langer z MěÚ.
„Postup města v rámci
řízení před ÚOHS mě udivuje. ÚOHS ve svém rozhodnutí konstatuje, že 28.
prosince obdržel šest podání zadavatele, ale že žádná
z příloh uvedených podání
neobsahovala
zadávací
dokumentaci či další dokumenty jako například
protokol z otevírání obálek
a podobně. Navíc žádný
z dokumentů nebyl doručen v zákonem požadované formě. Proto byla městu
stanovena dodatečná lhůta
k doručení této požadované dokumentace. Město
Úřadu následně 5. ledna
doručilo devatenáct podání
a 8. ledna pak část i v listinné podobě. V žádném
z těchto podání ale bohužel nebyly obsaženy originály všech žádostí o účasti
a ani úplná znění originálů
nabídek všech dodavatelů. V překladu tedy město
ÚOHS nedodalo to, co zákon ukládá a ani ve formě,
ve které to zákon ukládá.
To je pravý důvod toho,
proč Úřad nemohl kvaliﬁkovaně prozkoumat podání nejlevnějšího uchazeče
ﬁrmy Chládek a Tintěra

a v principu vydal rozhodnutí, kterým všechny dosavadní úkony zadavatele
zrušil a vrátil proces na začátek,“ zopakoval známé
argumenty pro redakci
Švagr a dodává: „Kdo jiný,
než vedoucí investičního
odboru města pan Langer,
má znát zákon a má se jím
také řídit, protože podání
nejlevnějšího
uchazeče
v případě, že byl vyloučen,
je legitimní a toto podání
se prostě dalo předvídat.
Takže ať se na mě vedení
města třeba zlobí, buď šlo
o úmysl, že radnice ve lhůtách stanovených ÚOHS
nedodala veškeré požadované a zákonem stanovené podklady, nebo prostě
o šlendrián a pochybení,
v jehož důsledku teď zaplatíme nejen ÚOHS stanovené náklady 30 000 korun,
ale samozřejmě důsledkem
je i to, že se stavba zpozdí, pokud se vůbec ještě
více nezkomplikuje. Podle
pana Langera neznám problematiku a on se mnou
nesouhlasí. Vyzývám ho,
aby mi v souladu s jednacím řádem zastupitelstva
písemně doložil rozklad
k jednotlivým bodům rozhodnutí ÚOHS, ze kterých
ve svém názoru vycházím,
a prokázal mi moji neznalost problematiky,“ končí
Švagr svoji reakci výzvou
vůči vedoucímu odboru
investic MěÚ Sedlčany.
Tomáš Vašíček

Malá vesnice, ale plná nadšených lidí
RADÍČ První akcí letošního
roku v obci byl masopustní průvod, který připravili
hasiči. Počasí maškarám
přálo, a tak se jedno únorové ráno začaly trousit
masky i občané do nově
opraveného pohostinství
U Janiny. Masek přišlo letos opravdu hodně.
Po občerstvení vyzval
řečník Vladislav Hodík ženicha a nevěstu i ostatní

přítomné, aby se shromáždili na návsi, kde starostka
Blažena Kadeřábková manžele oddala a předala jim
velký klíč od obce, aby v ní
po celý den dobře hospodařili ke spokojenosti občanů. Ženy napekly i svatební koláče, takže to bylo
jako při opravdové svatbě.
Přijel ozdobený valník,
kam nejdříve nasedli muzikanti, svatebčané i ostatní

masky a za výskotu a hudby odjeli za masopustním
veselím do přilehlých
osad. Do Radíče se vrátili
až odpoledne.
Hasiči a jejich ženy dělají
takových akcí během roku
hodně, hlavně pro děti. Ráda
mezi ně chodím a i ostatní
občané se na tyto akce těší.
Obdivuji je za jejich obětavost a doufám, že jim elán
vydrží. Miluše Bartošová
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Démon bodoval v Budějovicích
Dokončení ze strany 1

šesti. Z těchto vzorků postoupí do druhého kola
pouze první dva vzorky
z každé komise. Ve druhém kole je princip totožný – dva vzorky postupují
do semifinále. Ze semifinále postupují rovněž
dva vzorky do finále.
Ve finále hodnotí piva
všichni degustátoři. Tak-

chutná, ale účelem je, aby
pivo bylo vyvážené a bez
pivních vad.“ To posuzují
zástupci pivovarů, pivní
someliéři, ale také studenti biotechnologických
a potravinářských oborů.
Vysokochlumecký pivovar do soutěže letos
přihlásil pouze tři piva.
Již zmíněný Démon, dále
pivo Max X., které soutě-

Zrůbka těžké odhadnout:
„Můj přístup k těmto soutěžím je, že pokud mě
na degustacích nějaké
pivo překvapí, vyhledávám ho poté v regálech
prodejen nebo restauračních zařízeních a rád
ho ochutnám znovu. Pro
náš pivovar je vítězství
v soutěži důležité proto,
že ačkoliv nejsme nijak

Vít Zrůbek (vpravo) převzal v Českých Budějovicích cenu pro nejlepší polotmavé pivo.

že už jen finálová účast
je velkým úspěchem,“
přibližuje Zrůbek pravidla soutěže a dodává:
„Klíčovým
parametrem
degustátorských komisí je
hledání vad v pivu. Takže
to není úplně standardní
hodnocení, které používá
spotřebitel chutná – ne-

žilo ve světlých výčepních pivech a skončilo
těsně před postupem
do finále. Pivo IPA Flying
Cloud se ale v obrovské
konkurenci 64 vzorků
do finále neprobojovalo.
Zda se úspěch v soutěži projeví na letošním
prodeji Démona, je podle

zásadně aktivní v používání reklamy pro naše výrobky, je toto ocenění zviditelněním daného druhu
piva na českém pivním
trhu.“
Dobré výsledky z loňských soutěží chce pivovar obhájit i na Žatecké
Dočesné. Jana Špačková

Přišla na půl roku a zůstala s námi 44 let

Poděkování paní primářce MUDr. Libuši Kvasničkové
Paní primářka MUDr. Libuše Kvasničková se rozhodla ukončit svoji dlouholetou
lékařskou praxi a od 1. března již nebude ordinovat. Ordinaci převzal prim.
MUDr. Josef Stibor, který posledních 13 let vedl interní oddělení v Benešově.
Do sedlčanské nemocnice nastoupila v roce 1974, zde působila nejprve jako
sekundární lékařka, později jako zástupkyně primáře interního oddělení a v roce
2001 se sama stala primářkou interny. Pod jejím vedením dosáhlo toto oddělení svého
vrcholu. Na její přísné, ale poctivé a spravedlivé jednání dodnes vzpomínají sestry,
které se s ní v pracovním životě setkaly. Přicházející lékaři ji vždy respektovali a pro
mnohé z nich byla a zůstává velkým vzorem.
Další životní etapu strávila paní primářka na interní ambulanci, kde začala působit
v roce 2008. Za léta strávená v této ordinaci poznala mnoho lidí, pro které se stala
téměř členem rodiny. Svým neutuchajícím životním optimismem si dokázala získat své
kolegy, podřízené ale zejména pacienty.
Paní primářce srdečně děkujeme za veškerou práci a energii, kterou naší nemocnici
věnovala. Přejeme jí pevné zdraví, aby se jí v osobním životě moc dařilo a aby si mohla
zasloužené volno užít podle svých představ.
MEDITERRA–Sedlčany, s. r. o.
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Je Marta Semelová
jen nevzdělaná nebo
záměrně lže?
Bývalá zdravotní sestra Ivana Havlínová zaslala koncem
ledna předsedovi KSČM
Vojtěchu Filipovi do sněmovny dopis, na který
nedostala ždnou reakci.
Požádala tedy o zveřejnění dopisu v Sedlčanském
kraji. Současně po zhlédnutí pořadu Máte slovo
s Michaelou Jílkovou 8.
února požádala okresní
organizaci KSČM, aby
neprodleně podala návrh na ukončení členství
soudr užce Semelové
v KSČM.
Vážený pane Filipe,
narodila jsem se v roce
1947 a jsem bývalá zdravotní sestra žijící v Sedlčanech. Nesmírně se divím,
a nejsem zdaleka sama, že
při Vaší inteligenci a zdravém úsudku, strpíte mezi
sebou paní Martu Semelovou. Má tak velké mezery
ve vzdělání, nebo to, co
říká, dělá záměrně a úmyslně? Jak jí můžete dovolit,
aby veřejně vystupovala
v televizi a na různých mítincích a ve školách? Dělá
ostudu vaší straně. Respektuji Vaše názory, ale musí
být jasné a přesné.
Měla jsem, díky komunistům, velmi pohnutý
život. Mého tatínka zavřeli na udání v roce 1949
za údajné vyhození sekretariátu KSČ v Sedlčanech
(3. 7. 1949). V té době byl
v Praze a pracoval v bance Slavii. Věděl, že se nedovolá pravdy, a proto se
před trestem skrýval u bezdětných manželů, kteří
mu pomohli přejít přes
hranice. Když se vracel
pro svoji ženu učitelku,
mne a starší sestru, byl
chycen a odseděl si 22
měsíců v Jáchymově. Tam
přišel o všechny zuby při
brutálních výsleších. Byl to
vzdělaný a chytrý člověk.
Pravé pachatele dopadli
a posléze odsoudili v roce
1954, všichni tři byli popraveni. Tudíž tatínek byl

SEDLČANY

vězněn jen za nepovolený
přechod hranic.
Tím nastalo peklo pro
celou naši rodinu. Maminka nesměla učit ani uklízet
ve škole a místní soudruzi
usoudili, že stloukat bedničky ve zdejším dřevařském závodě je pro ni moc
fajnová práce. Dovolili jí
přebírat brambory u katru
ve vesnici pět kilometrů
od domova, to tedy znamenalo deset kilometrů denně pěšky. Byla nemocná
a po této zátěži zemřela
ve věku čtyřiceti let. Ujala
se nás její maminka, které
bylo v té době 68 let. Byly
jsme tři sestry ve věku 4, 8
a 12 let. Babička nás živila
z důchodu 420 Kčs. Nebýt
lidí, kteří se k nám sice
báli chodit, ale pokládali
nám jídlo na schody našeho domu, těžko bychom se
uživily. I místní lékař nám
nosil jídlo s tím, že nese
léky pro děti.
Řekněte paní Semelové,
že jsem nesměla ani chodit
do družiny, kde bych se najedla, ani si se mnou děti
nesměly hrát. Mám na to
živé svědky, mohu je paní
Semelové představit. Starší sestra dopadla nejhůře.
Měla samé jedničky, ale nesměla se ani vyučit, natož
jít na školu, ani rok nesměla pracovat, aby ﬁnančně
babičku a nás podpořila.
V roce 1956, těsně po pohřbu maminky, udal tatínka jeden známý. Odseděl si
na Ruzyni 10 měsíců za to,
že údajně předával zprávy
o maďarských událostech,
což nebyla pravda, která se
prokázala při obnově procesu začátkem roku 1969.
Vezměte si stranou paní
Semelovou a řekněte jí,
jak to opravdu bylo v roce
1968 s okupací naší země.
Neviděla zřejmě nevinné
mrtvé přikryté našimi vlajkami a rozstřílené Muzeum. Neumí si představit,
kolik slz jsme, jako děti
bez rodičů, vyplakaly.
Ivana Havlínová
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Úklidové prostředky
Petrovičtí vzali biopekárnu útokem
Nová provozov- ném provozu, kam se cho- výroby z doby před jedenácv domácnostech znečišťují PETROVICE
na Biopekárny Zemanka dilo ve slušivých pláštích ti lety se dnes ke slovu dostáněkolik strojů, které práci
životní prostředí o poznání otevřela poprvé své dve- a čepečcích, si pak děti upek- váusnadňují.
Těsto uhněte roře návštěvníkům minulou ly sušenky. Zde si odnesly
více než zemědělská či
středu, tedy 21. února, mezi nejen razítko, ale i vlastní bot, sušenky vytvaruje buď
lis se silikonovou formou
a pátou hodinou odpo- výrobky.
průmyslová výroba, míní třetí
Petrovická provozovna nebo stroj zvaný bobkovač.
lední. Pestrý program myslel na děti i dospělé a stavěl je zaměřená na bezlepko- Plechy pak putují do rotační
agronom
na tradici, která je zavedená vé sušenky, jichž zde zatím pece s horkým vzduchem.
SEDLČANY Návštěvníci měst-

ské knihovny měli v páteční
večer 23. února příležitost
zhlédnout v rámci festivalu
dokumentárních ﬁlmů Jeden
svět působivý dokument
Ohrožená semínka. Film
upozorňující na celosvětově alarmující úbytek odrůd

Ladislav Hnilička

zemědělských plodin a dopad šlechtění hybridních
a geneticky modiﬁkovaných
semen, stejně jako nadužívání chemikálií v zemědělství,
na životní prostředí a zdraví
člověka, sledoval s návštěvníky knihovny i hlavní agronom Zemědělské společnosti Kosova Hora Ladislav
Hnilička. Po skončení dokumentu odpovídal na dotazy
diváků a snažil se osvětlit zemědělskou praxi v Čechách,
nejvíce pak přímo v našem
regionu.
Účastníci přednášky
se dozvěděli, jaké plodiny
a proč se v regionu pěstují.
Ale také důvody a míru používání chemických postřiků.
Dotazy na nutnost a četnost
použití chemikálií v zemědělství tvořily podstatnou
část diskuse. „Česká republika je střechou Evropy,“ dozvěděli se. „Proto jsou pravidla pro používání pesticidů
u nás z celé Evropy takřka
nejpřísnější. I přes to se ale
ve vodách objevují vysoká
množství nežádoucích látek.
Na vině není zemědělská
výroba, ani průmysl, nýbrž
domácnosti. Přítomnost Sava
a fosfátových pracích prášků
v každé rodině znečišťuje
životní prostředí o poznání
více,“ nechal inženýr agro-

nomie každého návštěvníka
sáhnout do vlastního svědomí. „Tuzemské zemědělské
plodiny jsou ve srovnání s Německem nebo Holandskem
ošetřovány postřikem podstatně méně,“ ujistil posluchače.
„Musím přiznat, že jsem
k přednášce přistupoval
s mírnými obavami z dotazů
návštěvníků,“ shrnuje závěrem diskuse Ladislav Hnilička své pocity. „Otázky však
byly podnětné a rozvinula se
celkově pestrá diskuse. Rád
jsem vysvětlil, jak to – alespoň
v naší zemědělské společnosti
– funguje. Sám jsem o existenci semenných bank do zhlédnutí dokumentu nevěděl. Slyšel jsem vždy pouze o genové
rezervě, což se týká zvířat,“
dodává.
Zemědělské družstvo
Kosova Hora hospodaří
na 3 400 ha půdy a zaměstnává cirka 140 osob. Zabývá
se rostlinnou i živočišnou
výrobou. Podle Ladislava
Hniličky až 75 % osiv a sadby si zajišťují sami a tento
trend vnímá i u dalších zemědělských
společností.
Mezi plodiny, které pěstují,
patří kromě tradiční kukuřice, řepky a pšenice i žito
a brambory. Do budoucna
plánují zemědělskou výrobu oživit pěstováním méně
obvyklých plodin, jakými
jsou lupina, svazenka nebo
pšenice špalda.
Přestože poselství dokumentu, i podle reakcí
diváků, vyznělo značně pesimisticky, následná rozprava s Ladislavem Hniličkou
mnohým pozvedla náladu.
Přinejmenším jedné z organizátorek projekce: „O tom,
jak zemědělství v praxi u nás
funguje, jsem příliš nevěděla.
Těšila jsem se, co nového se
dozvím. Diskuse s panem
Hniličkou mi dává jistou naději na návrat k tradičnímu
způsobu zemědělské výroby,“ míní knihovnice Alena
Budková. Lucie Kakosová

již mnoho let v Oříkově. Již
dnes láká ﬁrma své příznivce na další ročník této akce:
„Přijďte se podívat do Oříkova 9. září, tam to bude ve velkém i s kapelou. Je to neděle,
protože chceme, aby to bylo
rodinným dnem. Školy ale
můžou po předchozí domluvě přijet na vlastní exkurzi,“
lákala návštěvníky Blanka
Pacovská, ředitelka obchodu
pro Českou republiku.
Na děti čekalo v Petrovicích v patře nad prodejnou Coop sladké putování.
U vchodu dostaly kartu
a na ni pak na šesti stanovištích razítka. První razítko
bylo hned to vstupní, další
bylo možné získat za skákání
panáka či kreslení. Tři stanoviště přímo souvisela se
sušenkami. Na jednom šlo

čtyři zaměstnanci pečou
devět druhů. Všechny bylo
možné ochutnat nebo si je
i odnést domů. Nabídky
využily asi tři stovky lidí:
„Mile nás to překvapilo,
opravdu jsme to nečekaly. Myslely jsme si, že si tu
s holkama posedíme, dáme
kafe a snad přijde sem tam
nějaká místní maminka,“
přiznala Blanka Pacovská.
Ta také uvedla, jaká je ﬁlozoﬁe ﬁrmy: „Dáváme práci
místním lidem, využíváme
prostory, které nám tu zanechali předkové. Pečeme
pouze z certiﬁkovaných biosurovin, které nakupujeme
pouze v naší republice nebo
v Evropě. Všechny sušenky
jsou ze surovin, které máme
i doma. Žádné hotové směsi
nepoužíváme.“

Hotové sušenky, které samovolně zchladnou, pomáhá
balit automat s vestavěnou
váhou. Díky tomu je možné
pokrýt větší poptávku: „Co
jsme dříve vyráběli měsíc,
máme dnes za jediný den,“
doplnila Pacovská. A odbyt
je opravdu veliký. Kromě
prodejen zdravé výživy si
oříkovské nebo petrovické sušenky můžete koupit
v Globusu, Albertu, Bille
nebo DM drogerii. Svůj trh si
našly také v dalších jedenácti evropských zemích.
V Petrovicích je základem
mouka pohanková, v Oříkově kukuřičná. Příchuť dodává různé ovoce nebo třeba
čokoláda. Ta také vyhrála
v hlasování, které při ochutnávce proběhlo. A co na den
otevřených dveří návštěv-

U stánku Karolíny Polidové přiřazovali návštěvníci k sobě stejnou surovinu v různé formě.

o slepou ochutnávku, kde
měly děti určit hlavní surovinu, která dává sušence příchuť. Zajímavé bylo také poznávání surovin v různých
formách, například přiřadit
chilli papričku k sáčku se
stejným kořením. V samot-

Počátky výroby biosušenek sahají do kuchyně
majitele ﬁrmy Jana Zemana
a jeho maminky. Všechny receptury jsou vlastní,
bez barviv a konzervantů.
Jen výrobní proces doznal
změn. Namísto zcela ruční

níky přivedlo? „Voní celé náměstí,“ ozvalo se z hloučku
v odpovědi na dotaz průvodkyně po provozu. „Jsme rádi,
že je tu máme,“ dodal k tomu
starosta obce Petr Štěpánek.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
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 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO
 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS,
PROTHERM, KOVARSON,
BENEKOV atd.
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PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva
Kompletní rekonstrukce koupelen na klíč včetně 3D návrhů zdarma
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sklad SEDLČANY, Červený Hrádek 910
hledá pracovníka na pozici:

SKLADNÍK – ŘIDIČ

PLOŠNÁ INZERCE
od 12,10 Kč/cm2
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řidičský průkaz sk. B podmínkou, průkaz VZV výhodou
Nástup a mzda: dle dohody
Kontakt: janadurdakova@toner-rl.cz
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Každý kus je originál, říká o ruční
výrobě kachlů Petra Štemberková
z Bratřejova
BRATŘEJOV Kachlová kamna bývaly tradicí a poslední dobou se
do našich domovů hojně vracejí. Důvod? Vysoká akumulační
schopnost kachlů a vynikající sálavé teplo obdobného účinku, jaký
má na lidský organismus sluneční
záření. Tradiční kachlová kamna
a krby se hodí do historických objektů i venkovských stavení.
Základními tvary jsou obdélník
a čtverec, se vzory či hladkým
povrchem. Takřka neomezená
je barevnost, stejně jako je tomu
u keramických obkladů, glazura
pak může být lesklá či matná. Nejkvalitnější a zároveň i nejdražší
jsou kachle ručně vyráběné. Ty
vznikají v Bratřejově, pod rukama
Petry Štemberkové a jejího přítele
Michala Weigela.
Jak to celé začalo?
Michal Weigel: S výrobou jsem
začal asi před 15 lety, po gymnáziu
jsem se rozhodl udělat si keramickou školu v Bechyni. Pak jsem byl
zaměstnaný v Brandýse, kde se
rozjížděl v tu dobu provoz na výrobu kachlů. V roce 2008 přišla krize
a naši dílnu na keramické kachle
zavřeli. V dílně zůstaly formy i pec
a další potřebné náčiní pro výrobu – a já to v té době všechno
odkoupil. Začátky ale byly krušné.
Po seznámení s Petrou jsem ji vše
naučil. V současné době spolupracujeme, ale výroba je spíše na ní.
Jak vznikají ručně vyráběné
kachle?
Petra Štemberková: Vezme se
hlína, ze které se udělá plát. Ten
se natlačí do formy, kde hlína den
odpočívá. Po 24 hodinách se vyndá, z druhé strany už je přilepené
„žebro“, za které výsledný produkt
chytají kamnáři drátky. Následně
se kachel nechá 14 dnů až měsíc
schnout. Když řádně proschne,
zkalibruje se a jde na první výpal.
Poté se glazuje a znovu na výpal.
Pro zajímavost, první výpal trvá
4–5 dnů, druhý okolo třech dnů.
Kachle mají být měkká keramika,
což znamená nasákavá a pórovitá,
a teplo by měly předávat pomalu,
ne rychle.
Spolupracujete s někým dalším?
Michal Weigel: Spolupracujeme
hlavně s řemeslníky a kamnáři.

Zákazník mívá určitou vizi, kterou probere s kamnářem, s nímž
ve většině případů spolupracujeme my. Kamnář by vždy měl být
znalý, zručný a schopný pracovat
s tímto typem keramiky. Výrobců i technologií je v dnešní době
spousta. My děláme starou poctivou ruční práci. Ovšem je jen pár

stojí, je to celé mistrovská práce.
Řekněte něco o glazurách,
jaké používáte?
Petra Štemberková: Používáme
olovnaté glazury. Kvůli tomu, jak
vypadají, jsou krásné.
Jak se může výroba zkomplikovat?
Důležité je řádné proschnutí,

Petra s Michalem se ruční výrobě kachlů věnují okolo patnácti let.

kamnářů, kteří zvládnou pracovat
s ručně dělanými kachli. Každý
náš kus je originál. Lidé si kupují
i lité kachle, které my neděláme, to
je tvrdá keramika pálená na vyšší teploty, jeden kachel jako druhý a chybí tam originalita ruční
práce. Litá keramika také méně
vydrží. Kachle od nás v současné
době odebírají zákazníci z celé
republiky. Máme široký záběr.
Když si kamnář od nás kachle
vezme, musí si je nejprve rozložit
a poskládat, kam jaký kachel dá.
Třeba kamnář ze Sedlčan, který
je nechce kalibrovat, si je sám navíc ještě rovná a osekává. Nejde
to tak, že by si od nás kachle vzal
a rovnou začal stavět. Od začátku
až do úplného konce, kdy kamna

nic neuspěchat. Pokud by se spěchalo, plát se zkroutí a je vše, lidově řečeno, v háji.
Kolik dnů tedy trvá výroba?
Od prvního úkonu, kdy dáme
hlínu do formy, až po výsledek
skoro dva měsíce. Tedy okolo 60
dnů.
Kolik kachlů za hodinu uděláte?
Základních udělám pět, kachle
velkého formátu dva tři. Lidem,
kteří nejsou zasvěceni do této práce, se to zdá málo, ale tak to je. Nic
nelze uspěchat, pokud má být pěkný výsledek. Za den udělám třeba
25 kachlů, je to fyzicky velmi náročná práce.
Jaké barvy jsou u zákazníků
nejpopulárnější?

Jednoznačně vítězí zelená, šarlatová a hnědá a modrá.
Je vaše práce náležitě ﬁnančně ohodnocena?
Pořádně není a v Čechách asi
nikdy ani nebude. Je to tady tak
nastavené. V případě, že bychom
prodávali například do Německa,
by bylo ﬁnanční ohodnocení lepší.
Tak to ale s ruční prací v Čechách
je, nejsme jediní. To vám řeknou
všichni řemeslníci.
Laicky vzato, jsou kvalitnější
kamna z ručně dělaných kachlů
než z litých?
Rozhodně, ale běžný spotřebitel nemá šanci to poznat. Lité
kachle mají životnost okolo padesáti let. Kachle vyrobené ručně
okolo 150 let i navěky. V materiálu
je veliký rozdíl. Zkoušeli jsme jen
tak z hecu na kachlích grilovat.
Na litých není šance maso udělat.
Ty se okamžitě rozstřelí, materiál
nesnese ten teplotní ráz. Ručně dělané kachle, to už je něco jiného,
na nich nám to šlo.
Formy si vyrábíte sami, nebo
je kupujete?
Michal Weigel: Formy si vyrábíme, ty nikde nekupujeme. Jsou ze
sádry. Celkově se začíná vyrobením modelu, když máme vymyšleno, jak bude kachel vypadat. Poté
se na něj vyrobí a odlije mateční
forma, to je první forma, ze které
se pak odlévá rozmnožovací zařízení.
Řekněte něco ke hlíně, ze které vyrábíte?
Hlína se nechává odležet, když
ji koupíme. Musí zrát, aby se materiál homogenizoval a byla stejná.
Je to důležité pro výsledný produkt. Hlínu kupujeme od dodavatele z Moravy už namíchanou
přesně tak, jak si přejeme.
Máte konkurenci?
Petra Štemberková: Přesně
v tom, co vyrábíme s Michalem,
konkurenci nemáme. Nějací výrobci samozřejmě tady ve Středočeském kraji jsou, ale nedělají
totéž. Je to hlavně o technologii,
kterou má každý svoji.
Co vás na práci baví?
Psychicky si u ní člověk opravdu dobře odpočine, a pokud je naštvaný, odnese to hlína. (smích)
Jana Motrincová

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

ELEKTR
O
Mašek

info@avt-servis.cz

Tel.: 318 581 364 Mobil: 736 773 457
E-mail: elektro.masek@tiscali.cz

Tel.: 602 709 295

PRODEJ:
 elektroinstalačního materiálu
 svítidel a lustrů
 el. přístrojů a spotřebičů

PRODEJNA
KOSOVA HORA 27, U KOSTELA

Po - Pá: 7 - 16 hod.
So: 8 - 11 hod.

COOP Příbram, družstvo
přijme

PRODAVAČKU
pro prodejny do Nového Knína
a do Petrovic
Nástup možný ihned

Tel.: 318 492 002, 318 492 031

NOVĚ OTEVŘENÁ

VÍNA přímo z vinařství
SUDOVÁ VÍNA • točíme i nadále ze sudů, žádné baginboxy
ŠAMPAŇSKÉ
DÁRKOVÝ ALKOHOL • rum, whisky, cognac, slivovice
TRVANLIVÉ DELIKATESY

6('/v$1<

Příbramská 1177, retail park vedle Kiku I OTEVŘENO pondělí - pátek

na celkový nákup
V OBDOBÍ

28.2. - 6.3.2018
Platí pouze při předložení tohoto
kupónu v prodejně Sedlčany

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
PLESY
 Líchovy
2. 3. Hasičský ples
hraje kapela Relax; 20:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
1. 3. Jak šumí les
divadelní představení žáků
ZUŠ; 18:00
12. 3. Milovat k smrti
 Sedlec-Prčice – sál hos-

Herecký výkon
dvanáctileté Fantine
Harduin je úchvatný
SEDLČANY Filmový klub uvádí ve čtvrtek 1. března

od 20 hodin ﬁlmové drama Happy End rakouského divadelního a ﬁlmového režiséra Michaela Haneke, který
je také autorem scénáře ﬁlmu. Tentokrát sáhl předseda
sedlčanského FK Petr Sokol po snímku, který je velmi
čerstvý – byl představen teprve v loňském roce.
Haneke odhaluje život bohaté evropské rodiny, kterou pozoruje se svébytným a velmi trpkým smyslem
pro humor. Malá Eve (v mimořádném podání dvanáctileté herečky Fantine Harduin) se stěhuje za otcem
do rozlehlého rodinného sídla v Calais, jehož neurotičtí a sebestřední obyvatelé jsou zahleděni do nevěr,
komplotů a iluzí o vlastní výjimečnosti. A tak snadno
přehlédnou, že nový přírůstek v jejich domácnosti
také skrývá jedno temné tajemství...
-red3. 3. Hasičský ples SDH
Mokřice
hraje Ešner band; 20:00
 Vrchotovy Janovice –
sokolovna
3. 3. Maškarní ples
hraje kapela Relax; 20:00
 Hrachov – Ochrana
fauny
9. 3. Štěpán Kojan
koncert u příležitosti 20 let
organizace; 19:00
 Osečany
10. 3. Hasičský ples SDH
Křečovice
hraje Ešner band

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Svět kolem nás
výstava výtvarných prací
žáků 2. ZŠ Propojení
 Sedlčany – muzeum
Makety lodí
výstava místních modelářů;
výstava do 15. 4.
 Sedlčany – knihovna
Výstava šperků Ivany
Stoupové
vernisáž výstavy 1. 3.
v 18:00

pody U Škrpálu
3. 3. Travesti show
celovečerní program plný
hudby, tance a zábavy
s Paloma Eiffel a Alyssa
Flowers; 20:00

čany; 18:00
HC Hrádek – Rumola; 20:00
4., 11. 3. Veřejné bruslení
14:00–16:00
5., 7., 9. 3. Veřejné bruslení
13:00–15:00
5. 3. Hokejové utkání
HC Kačeři Příčovy – Stará
garda Štětkovice; 18:30
7. 3. Hokejové utkání
Tučňáci Kosova Hora –
Novit Neveklov; 18:30
9. 3. Hokejové utkání
Stará garda Štětkovice B –
Medvědi Sedlčany; 18:30

www.sedlcansky-kraj.cz

10. 3. Hokejové utkání
HC Miličín – Dublovice; 10:00
Domino – Ševci Nový Knín;
12:00
HC Kňovice – Žabáci Solopysky; 14:00
Genemusic – HC Kačeři
Příčovy; 16:00
Čerti Křepenice – HC Votice; 18:00
DSK Daleké Dušníky – Huroni Vršovice; 20:00
12. 3. Hokejové utkání
AHC Nový Knín – HC Olbramovice; 18:30
Bubák Chlum – River Boys

Zvírotice; 20:25

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
28. 2., 7. 3. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
 Sedlčany – hvězdárna
2., 9. 3. Pozorovací program
17:00–20:00
 Vrchotovy Janovice
3. 3. Maškarní karneval
karneval pro děti; 13:30

Sedlčanská základní umělecká
škola byla na přehlídce úspěšná
SEDLČANY Celkem 180 dětí

ze sedmi základních uměleckých škol ze čtyř okresů Středočeského kraje se
v únoru sjelo do Kulturního domu Josefa Suka, aby
předvedlo své choreograﬁe na přehlídce tanečních
oborů ZUŠ. Tuto přehlídku
pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jednou za tři roky, organizace se ujala Základní
umělecká škola Sedlčany.

Venduly Dědové). Za region postupuje do Kolína
také choreograﬁe Aleny
Svatošové Co se to děje
na půdě?, kterou tančily
děti ze ZUŠ Sedlec-Prčice.
„Přehlídka tanečních
souborů byla na vysoké
úrovni, což jsem z postu
krajské umělecké metodičky velmi ocenila. Také
porota hodnotila přehlídku
velmi kladně, zvláště kvalitní hudební doprovody

„Přehlídka ukázala vysokou kvalitu vystoupení
po stránce pedagogické
i umělecké. Ve většině choreograﬁí byl vidět tvořivý
přístup k tvorbě s dětmi, což
považuji za velký úspěch,
protože to ještě stále není
ve všech základních uměleckých školách standardem,“
hodnotila Vendula Dědová
a zdůraznila, že ji osobně
těší, že mezi oceněné pedagogy patří její bývalé žá-

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – muzeum
14. 3. Pět zemí a pěšky
do Říma
cestopisná beseda s Patrikem Kotrbou; 18:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
28. 2. Hokejové utkání
Rumola – Tučňáci Kosova
Hora; 18:30
Novit Neveklov – Rybníkáři; 20:25
2. 3. Hokejové utkání
HC Votice – Bubák Chlum;
18:30
River Boys Zvírotice – Genemusic; 20:25
3. 3. Hokejové utkání
HC Miličín – Domino; 10:00
Huroni Vršovice – HC
Olbramovice; 12:00
Žabáci Solopysky – AHC
Nový Knín; 14:00
DSK Daleké Dušníky – HC
Kňovice; 16:00
Dublovice – Medvědi Sedl-

Vystoupení žákyň Venduly Dědové s choreograﬁí Avara. Foto: Radek Fouček

Sedlčanská ZUŠ získala
dvě zlatá pásma s postupem do krajského kola,
které se uskuteční 14. dubna v Kolíně. Šlo o choreograﬁe Margarety Veselé
Ztracený zimní svět a Venduly Dědové Nebojím se
stoupat ani klesat a jeden
návrh na postup ve zlatém pásmu (vystoupení
choreograﬁe Avara žákyň

a zapojení živého hudebního doprovodu,“ uvedla
učitelka ZUŠ Sedlčany
Vendula Dědová, která získala od poroty dvě ocenění za pedagogické vedení
(ZUŠ Sedlčany a Hořovice). Ocenění za pedagogické vedení si ze Sedlčan
odvezla také Alena Svatošová, která učí v sedlecko-prčické ZUŠ.

kyně, které dnes již samy
vyučují na základních uměleckých školách. Pozitivní
podle učitelky bylo, že děti
tančily v Sedlčanech před
plným hledištěm. „A nebyli
to pouze rodiče dětí, kteří
je přišli podpořit. Myslím,
že přehlídka byla zároveň
i pěkným kulturním zážitkem pro veřejnost,“ dodala.
Jana Špačková

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz
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Na karnevalu se sešly nejmenší děti
Na maškarní
ochotnický ples
dorazila i zlatá Ester
Ledecká
SEDLČANY Jít s rok a půl

PETROVICE Místní Spolek di-

vadelních ochotníků pořádal
v sobotu 24. února v Obecním domě svůj ples.
„První ochotnický ples

nacvičili k pobavení hostů.
Nechyběla ani oblíbená hra
židličkovaná. Vrcholem večera bylo vyhlášení nejlepší
masky, kterou vyhrála rodi-

starým dítětem na klasický dětský karneval, to je
pro otrlé. Jak rodiče, kteří
musí svého malého potomka nejdřív pracně nasoukat
do kostýmu (který obvykle
nechce) a pak bránit před
staršími a dravějšími dětmi, tak pro děti, z nichž
většina se v tomto věku
potřebuje v novém a hlučném prostředí rozkoukat.
Někdy to provází pláč
a křik, často, než se batole
rozkouká, se jde domů.
Právě pro nejmenší děti
uspořádalo Rodinné centrum Petrklíč ve čtvrtek 22.

cování ještě „nenašly“, si
mohly pohrát s hračkami
na koberci. Od půl desáté byl pro děti připravený
program – hry a soutěže
přiměřené věku a dovednostem, za jejichž splnění
odměňoval Kašpárek. „Příprava karnevalu i samotný
program byly otázkou dobrovolnictví. Pro maminky,
které se chtěly zúčastnit
přípravy karnevalu, bylo
centrum otevřené od osmi
hodin, pro ostatní o hodinu a čtvrt později,“ uvedla Lída Hegerová z RC
Petrklíč s tím, že s chutí
dobrovolničit se teď or-

jsou karneval nebo burza,
tak se nám nedaří najít
aktivní maminky, které by
se chtěly podílet na vedení
herny, případně na programech pro děti. Od září je
dokonce provoz volné herny ohrožen – je nás zkrátka
málo,“ dodala Lída Hegerová.
Karneval v Petrklíči byl
pohodový, děti si užily
přítomnost svých vrstevníků (se vším, co k tomu
patří, tedy i s drobnými
strkanicemi na schůdcích
u skluzavky nebo u stolku
s občerstvením), maminky
si mohly popovídat. Co je

Ester a Janek z Petrovic vyhráli jednu z cen o nejlepší masku.

se konal v roce 1999, letos
jde tedy již o dvacátý ročník.
Ochotnické plesy se konaly
v nynějším Obecním domě,
v restauraci Modrá hvězda
a dříve i v Obděnicích,“ připomněl kronikář spolku Jiří
Divoký.
Během večera měli hosté
možnost vidět taneční vystoupení dětské taneční skupiny Myšky, ples také zpestřily scénky, které si ochotníci

na Smolíkova. Dorazila i zlatá
Ester Ledecká se svým tátou
Jankem a nikomu nevadilo,
že místo z Pchjongčchangu
přijeli z Petrovic.
Kapela Relax přítomné
provedla napříč žánry hudební scénou, celý večer
vládla dobrá nálada a kdo
dorazil, rozhodně nelitoval.
Ochotnický ples uzavřel plesovou sezónu v Petrovicích.
Jana Motrincová

Maminky s dětmi strávily aktivně hezké dopoledne.

února Dětský karneval.
Konal se v herně a přilehlém sálku, místa bylo
dost a děti, které se v tan-

ganizace tak trochu potýká. „Dobrovolníků máme
málo, a to jak při přípravách tradičních akcí, jako

ale asi nejdůležitější, že
obě skupiny spolu aktivně
strávily hezké dopoledne.
Jana Špačková

Na tradiční šibřinky dorazilo historicky nejméně lidí
Šibřinky byly
po dlouhá léta chloubou
kulturního života ve městě.
Ať už se konaly v sokolovně, v hotelu Vltavan, nebo
později v prostorách kulturního domu, pobavit se na ně
přicházely stovky lidí v maskách i bez nich.
Podle informací pořadatelů z fotbalového oddílu TJ
Tatran před více než třiceti
lety dorazilo dokonce kolem
tisícovky návštěvníků a kulturák tehdy doslova praskal
ve švech. V pozdější době se
návštěvnost ustálila na třech
až čtyřech stovkách účastní-

SEDLČANY

ků, ale aby jich bylo tak málo
jako letos, to fotbaloví funkcionáři a trenéři u vchodu
ještě nezažili. Podle hrubého
odhadu se v sobotu 24. února přišlo do kulturního domu
pobavit sotva sto lidí. Dokonce tentokrát nebyl otevřen
ani červený sál, v němž obvykle bylo pořádně nabito.
Přesto i letos šibřinky
Tatranu navštívilo několik
pozoruhodných masek. Navíc také tentokrát byla dodržena nepsaná dohoda, že
se na místo konání reje nevracejí masky stejné, ale že
přicházejí stále nové. Ve spo-

lečenském sále se hodně
vyjímala dvojice, představující hlavní hrdiny ﬁlmu
Kráska a zvíře. Dívka v kostýmu krásky dokonce měla
v rukou růži, kvůli které se
rozhodla žít v začarovaném
zámku, aby zachránila svého
otce. Ve vestibulu kulturního
domu už od začátku šibřinek
povykovali dva Mexičani
s vlajkou, křičeli Mexiko,
Mexiko, a míjeli je například
upír se svojí partnerkou.
Na otázku, co pijí, upír odpověděl: „No přece krvesaj.“
Možná se ale jednalo pouze
o červené víno. „Já jsem z je-

denáctého dělostřeleckého
oddílu v Jincích,“ zasalutovala vojanda, která se hlásila pořadatelům u vstupu
ve společnosti svých dvou
kamarádek. Do Sedlčan tato
trojice dorazila z Chlumu
a také od Heřmaniček. Vojenskou čepici jejich velitelka
zdědila po bratrovi kamarádky, který byl na vojně, a svoji
pokrývku hlavy opatřila nejenom odznaky, ale i trikolórou. Při tanci se vyjímalo
několik postav, zdánlivě se
k sobě vůbec nehodících.
Patřili k nim mimo jiné školák s aktovkou a orientální

tanečnice a také mladá námořnice s babičkou. Tu sice
musela mariňačka podpírat,
ale nakonec se ukázalo, že
dvojice má k sobě věkově
hodně blízko. „Do kulturáku
jsme dorazili z Církvičské
ulice. Za babičku jsem tady
proto, že jako jediný příhodný kostým jsem doma našel
tento starý kabát,“ svěřil se
mladík v úloze babičky.
K šibřinkám v Sedlčanech již neodmyslitelně patří
rocková kapela Rock Wonder, která se o hudební doprovod postarala i tentokrát.
David Myslikovjan

SPORT
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Defenziva Tatranu
nedovolila Podlesí
vstřelit branku
TJ Tatran Sedlčany
– TJ Kovohutě
Podlesí 4:0 (2:0)
SEDLČANY V sobotu 24. úno-

ra odehrál Tatran předposlední přípravné utkání, a to
proti Podlesí, které hraje fotbalovou 1. A třídu.
Tatran nastoupil v domácím prostředí na umělé trávě
v mrazivém počasí a začal
výborně. Již v 7. minutě David Krůta našel svoji přihrávkou Petra Haase, který otevřel skóre – 1:0. I další dějství
patřilo domácímu mužstvu,
které po faulu na Petra Haase
kopalo trestný kop. K němu
se postavil Michal Kdolský
a svoji přesnou ranou zvýšil
na 2:0. Soupeř mohl změnit
poločasový výsledek, ale neproměnil penaltu a nastřelil
jen břevno. Brankář Tomáš
Glogar tak udržel čisté konto.
Druhý poločas odchytal
nováček v týmu osmadva-

cetiletý brankář Milan Vančát, který přichází ze Sedlice
a na jaře vytvoří s Tomášem
Glogarem rovnocennou brankářskou dvojici. Milanovi soupeř moc starostí nenadělal.
První větší šanci druhé půle
v podobě samostatného sóla
na hostujícího brankáře Dvořák neproměnil. A tak třetí
branka padla až skoro v 80.
minutě, kdy Dvořák kolmou
přihrávkou vybídl ke skórování Luboše Soldáta a ten se
nemýlil – 3:0. Čtvrtý gól uklidil
do sítě Honza Vystyd po centru Dvořáka.
Sestava Tatranu: Glogar (46. Vančát) – Hofman,
Vystyd, Brotánek (46. Podlipský), P. Lípa, Kdolský,
Kvěch, Dvořák, Soldát, Haas
(46. V.Lípa), Krůta.
Posledním soupeřem Tatranu v přípravě bude třetiligový Písek. Zápas se hraje
v Písku v sobotu 3. března.
David Štverák

V sokolovně se sešlo devět
dvojic stolních tenistů
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Již od pátku 23. února

topil Josef Macke v nových
kamnech v sokolovně, aby
se sem v sobotu na turnaj
dvojic mohlo sjet osmnáct
hráčů.
Vítězem se stala dvojice
Karel Nevlida a Milan Paukner. Nejlepší domácí dvojicí

byli Josef Macke se synem
Michalem na třetí příčce. Další domácí Bohumil Vosáhlo
a Petr Hrubý obsadili sedmé
místo. „Vyhráli loňští vítězové.
Úroveň turnaje přitom obohatila návštěva v podobě tří dvojic z Drásova, které byly velice
spokojeny,“ doplnil k tomu
Josef Macke.
-oth-
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V baráži se zatím hokejistům Tatranu nedaří,
ve dvou utkáních vstřelili jediný gól
Tatran Sedlčany
– PZ Kladno 0:4
(0:1, 0:2, 0:1)
SEDLČANY Hokejisté Tatranu
mají za sebou dvě utkání baráže, v němž se utkávají nejlepší celky dvou skupin krajské soutěže a dva nejméně
úspěšné z obou skupin krajské ligy. V pátek 23. února
prohrál tým Sedlčan bez několika hráčů základní sestavy v Kutné Hoře 1:4 a v neděli nastoupil na domácím
stadionu proti kladenským
Pracovním zálohám.

Rychlost a důraz,
velké zbraně hostů
Od začátku tohoto duelu
se hokejisté Tatranu museli
srovnávat s rychlým bruslením soupeře, který v útočné
třetině bleskově měnil svoje
místa a vířivým pohybem
se snažil dělat soupeři problémy. V 6. minutě rozehráli
hokejisté z města oceli s paní
Poldi na dresech svoji první
přesilovku, ale domácím se
díky častému vyhazování
puků přes celé kluziště dařilo jejich kombinace bořit.
Od 8. minuty měli možnost
hrát v početní výhodě i hokejisté Tatranu, několikrát
se natlačili před gólmana
hostí, ale ten svoji klec uhájil.
Hned po návratu vyloučeného hráče na led však domácí
obrana chybovala a hosté
se celkem snadno po střele z bezprostřední blízkosti
dostali do vedení. Tatran

měl několik příležitostí ještě
do prvního klaksonu vyrovnat. Nezužitkoval však jeden
závar a také dalekonosnou
střelu, kterou brankář vyrazil
až pod střechu haly a puk
poté spadl do opuštěného
brankoviště. Nikdo ze sedlčanských hokejistů nedokázal nasměrovat volný puk
do sítě.

Kladno navyšuje
svůj náskok
Obrázek hry se příliš neměnil ani ve druhé třetině.
Tatran se snažil hostům vyrovnat v rychlosti i důrazu,
jenomže to měl hodně těžké.
Ve 24. minutě hry vyfasovali
hosté dvouminutový trest
za málokdy vídaný přestupek. Jejich gólman si vyjel
za odraženým pukem až
za čárky mezi kruhy, hrací
předmět zakryl lapačkou, což
je v rozporu s pravidly, a proto svůj tým oslabil. Domácím
se i díky této přesilovce dařilo soupeře držet na uzdě až
do 33. minuty hry, jenomže
potom se kladenským hokejistům povedla pěkná akce
a po střele z bezprostřední
blízkosti k tyči zvýšili na 0:2.
Hned po rozehrání ze středového kruhu kryl Hlaváček
další těžkou střelu z úhlu
a ve 35. minutě navíc zlikvidoval únik hostujícího útočníka, který se snažil strážci
sedlčanské branky prostrčit
puk po ledě mezi betony. Tři
minuty před druhým klaksonem projel od červené čáry

až před brankoviště Kladna
Martin Pospíšil, zakončil
svoji akci bekhendovým
blafákem a puk z jeho hokejky těsně minul tyč. Ve 40.
minutě hosté svoje vedení
pojistili a do třetí třetiny tak
vstupovali s tříbrankovým
náskokem.
Od 48. minuty hry měli
domácí hokejisté možnost
hrát svoji další přesilovku,
ale místo toho, aby uzamkli
soupeře před jeho brankou,
musel Hlaváček čelit hned
třem střelám. Poslední z nich
skončila v síti, a bylo to 0:4.
Vzápětí měl Tatran možnost
hrát půlminutovou přesilovku pět na tři, avšak ani tuto
výhodu nezužitkoval. V závěrečné
desetiminutovce
se už hrálo stylem nahoru
– dolů, více se útočilo, než
za ještě nerozhodnutého
stavu, ale gól už nepadl ani
jeden. Sedm minut před
koncem hosté rozehráli dvojnásobnou přesilovku, která
trvala minutu a půl, ale brankář Hlaváček a trojice hráčů
před ním odolala.
Sestava: Hlaváček – Grin,
Martínek, F. Černý, Náprstek,
Bém – Spilka, Švagr, Burian,
Pospíšil, V. Černý – Kadlec,
Šoltés, Pinkas – Vančura, Pudil. Trenér: Karel Pospíšil.
Po dvou kolech baráže
vedou se šesti body Sršni
z Kutné Hory a o bod zpět
jsou Pracovní zálohy Kladno. Tatran je čtvrtý s nulovým ziskem.
David Myslikovjan

Turnaj ve stolním tenisu v obci zastínil i olympiádu
HRABŘÍ Turnaj v ping pongu neregistrovaných hráčů
a hráček, který se každoročně v obci hraje pod názvem Hraberská pálka, má
mladšího sourozence. Klání
za stolem s nízkou síťkou se
zúčastňují také smíšené páry
a v sobotu 24. února se konalo jeho třetí dějství.
Hraberská mix pálka se
konala v místní Table tenis
aréně i přesto, že v herně
zmizel z kamen rošt a nastalo i několik dalších technických potíží. „Nakonec se vše
podařilo připravit tak, aby se
dalo dobře hrát,“ uvedl jménem pořadatelů ze Sboru

dobrovolných pingpongistů
z Hrabří Antonín Anděra.
„Navíc jsme zaznamenali

jeden velký sportovní příběh,
který je pro nás ještě silnější,
než dvojnásobné vítězství

Vítězný pár turnaje ve stolním tenisu Karel Hes a Renata Matuchová

Ester Ledecké na zimních
olympijských hrách. Hlavní
role v něm patří velikánu
stolního tenisu v Hrabří Karlu Hesovi, jemuž říkáme
Strejda Vochomůrka. Náš hrdina konečně přišel na to, že
i se svým skromným uměním
může vyhrávat i na velkém
turnaji, který vstoupil do dějin našeho pingpongového
sboru. Vždyť si představte
údiv naší olympijské vítězky, kdyby také její otevřená
ústa zdobila uvolněná zubní náhrada, jako tomu bylo
v případě nečekaného vítěze
našeho turnaje. K úspěchu
Karlovi pomohlo nejenom

ohromné odhodlání, ale i totální změna životosprávy.“
Výsledky turnaje: 1. Renata Matuchová a Karel Hes,
2. Irena Jiráčková a Stanislav
Černý, 3. Lenka Černá a Stanislav Votlučka.
Antonín Anděra připomněl, že v Hrabří to žije
nejenom sportem, ale i kulturou. Tradičním vrcholem
zdejší společenské sezóny
byl v sobotu večer hasičský
ples. Stolní tenisté z Hrabří
společně se svými příbuznými a přáteli strávili další
den nabitý sportovním zápolením i zábavou.
David Myslikovjan
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Jsou čtyři hodiny ráno? Nevadí, i tak
fanoušci v sedlčanských hospodách
sledovali olympijský hokej
SEDLČANY Už několik de-

sítek let platí, že pokud se
koná některý z důležitých
hokejových turnajů, scházejí
se skalní příznivci nejrychlejší kolektivní hry v restauracích, kde se jim u piva
nejlépe fandí. No jo, co když
se ale některá z vrcholných
akcí odehrává na druhé
straně světa a hokejová klání začínají na přelomu noci
a nového dne?
Zdá se, že pro českého
fanouška to není žádný problém, a podle toho, co jsme
si ověřili, platí to i pro příznivce ze Sedlčan. Ve středu
21. února začínalo čtvrtﬁnálové utkání českých hokejistů s americkými na zimních olympijských hrách
v dalekém Pchjongčchangu po čtvrté hodině ranní,
a přesto v tuto časnou dobu
žhavilo televizní obrazovky
hned několik sedlčanských
hospod.
„Do naší restaurace přišlo
na zápas s Amerikou patnáct
lidí,“ uvedla zaměstnankyně
Kozlovny na Severním sídlišti Eva Zburníková. „Avizovali jsme dopředu, že pokud
fanoušci projeví zájem, bude
restaurace otevřena, a když
jsme poznali, že tomu tak je,
přišli jsme do práce už takhle
brzy. Někteří z fandů u nás
vydrželi až do konce utkání,
ale několik z nich muselo
odejít do svých zaměstnání.
Ti, kteří v ten den museli
pracovat, si dali kávu a malinovku, ostatní si objednali
pivo. Pro všechny jsme měli
připravenou snídani v po-

době párků. To samé jsme
nachystali i před semiﬁnále
s Ruskem. Tentokrát ale očekáváme větší účast fanoušků, protože v tomto případě
se hraje přece jenom v příznivější denní dobu.“
Podobná situace nastala
i v sedlčanské restauraci
Na Růžku na Novém městě.

při utkání s USA otevřeno neměla, zato v pátek se před semiﬁnálovým zápasem pěkně
zaplnila. „Utkání začínalo
před devátou hodinou ranní
a my jsme otvírali už v osm.
Fandů jsme měli plnou hospodu. Po utkání sice byli hodně zklamaní, ale myslím si,
že v sobotu, kdy se bude hrát

Ve formance hotelu Vltavan našim hokejistům na olympiádě fandili
také David Pešta a Nikola Čiháková, která se stihla starat i o to, aby
fanoušci neměli žízeň.

Rovněž zde oslovil vedoucí
provozovny Pavel Vystyd
štamgasty a několika z nich
i zatelefonoval s tím, zda
by měli zájem přijít fandit
už ve čtyři hodiny ráno.
Také on se setkal s kladnými ohlasy. „Přišlo deset
fanoušků, kteří nespěchali do práce, a tak si mohli
dát pivo a na oslavu výhry
s Američany i panáka,“ řekl
zaměstnanec restaurace Milan Kroupa.
Formanka v hotelu Vltavan, která je známá tím, že
se zde scházejí hokejoví příznivci pravidelně, sice ještě

o třetí místo, přijdou zase,“
věřila Nikola Čiháková, která
se starala o to, aby fanoušci
v lokále neměli žízeň.
Příznivci ledního hokeje
se skutečně v sedlčanských
hospodách sešli i v sobotu,
a to ještě ve vyšším počtu,
než ve středu a v pátek.
A nebylo divu, vždyť zápas
o bronzovou medaili se hrál
až v odpoledních hodinách.
Tentokrát si sice fandové
moc radosti neužili, ale
po skončení mače se shodli,
že příště by to už konečně
mohlo vyjít.
David Myslikovjan
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Hokejisté Štětkovic
ve druhé fázi pohárové
soutěže poprvé prohráli
SEDLČANY Zatímco v úvodní části dlouhodobé pohárové soutěže amatérských
hokejistů nebyli k poražení
hráči Zvírotic, ještě delší série utkání bez jediné ztráty
bodů se ve fázi druhé povedla Štětkovicím. Ve čtrnácti
zápasech tým Staré gardy navíc nasázel svým soupeřům
přes sto branek a inkasoval
jich pouze devatenáct.
Tentokrát v jediném utkání kapituloval brankář Štětkovic šestkrát, což v této sezóně ještě nezažil, a z tohoto
důvodu tým zaznamenal
první letošní porážku. Štětkovice ale nastoupily s torzem svého kádru a do hry
kromě gólmana zasáhlo
pouze sedm hokejistů. Minulý týden se zato dařilo
rezervě Staré gardy, která si
připsala na svoje konto dvě
vítězství a ve třetiligové tabulce se dostala do trháku.
Brankové hody se konaly
v lize čtvrté. Ve dvou utkáních padlo třiatřicet gólů
a zvlášť se dařilo střelcům
v duelu Draků s Neveklovem. V první a ve třetí třetině do klece obou brankářů
spadlo dohromady osm
puků, což znamená, že góly
padaly každé dvě minuty.
Výsledky – 1. liga: Štětkovice – Zvírotice 2:6, Genemusic – Votice 14:0, Chlum
– Křepenice 2:2. Porážka
díky předchozím výsledkům hokejistům Staré gardy
příliš neublížila. Po patnácti
utkáních vedou s osmadvaceti body, o čtyři body zpět
jsou Zvírotice a třetí Gene-

music má bodů dvaadvacet. Chlapci od vody měli
v době naší uzávěrky jedno
utkání k dobru.
2. liga: Solopysky –
Kňovice 2:4, Olbramovice
– Solopysky 3:0, Kňovice
– Vršovice 1:2, AHC Nový
Knín – Daleké Dušníky 3:7.
Všechny druholigové týmy
měly v závěru minulého
týdne za sebou sedmnáct
utkání. V souboji posledního týmu s prvním těsně
vyhrály Vršovice, které se
díky tomu v čele tabulky
udržely. Nyní mají už dvaadvacet bodů, ale na záda
jim dýchají Daleké Dušníky,
které jsou pouze o jeden
bod zpět. O poslední příčku
tabulky se dělí jedenáctibodové Solopysky a Kňovice.
3. liga: Domino – Štětkovice B 2:5, Štětkovice
B – Miličín 4:2. Vedoucí
rezerva Štětkovic v sedmnácti utkáních nasbírala
třiadvacet bodů a má již
čtyřbodový náskok před
druhým Miličínem. Poslední šestí zůstávají desetibodoví Medvědi.
4. liga: Rybníkáři – Rumola 6:6, Draci – Neveklov 9:12.
Na začátku nového týdne
měly všechny týmy čtvrté
ligy odehráno šestnáct zápasů. První Kosova Hora
nasbírala už pětadvacet
bodů a měla pětibodový náskok před druhou Rumolou
a šest před třetím Neveklovem. Poslední šestí Rybníkáři si připsali další bod a nyní
jich mají šest.
David Myslikovjan

Stolní tenisté jsou stále pátí
Stolní tenisté
Tatranu měli ve 2. lize skupiny A v únoru bezmála
čtyřtýdenní přestávku,
ale o uplynulém víkendu
už byli zase v plné zbroji.
V sobotu za domácími stoly v malé hale gymnázia
nastoupili proti osmému
celku tabulky a v neděli
se utkali se čtvrtým. Dařilo
se jim střídavě, ale přesto
ve dvanáctičlenné tabul-

SEDLČANY

ce uhájili v úloze nováčka
soutěže páté místo.

Tatran Sedlčany
– SKST Liberec C
10:4
Po úvodních čtyřhrách
a ani po dvou následujících singlech to ještě na vysoké vítězství domácích
stolních tenistů nevypadalo. Pejša s Drechslerem
po vyrovnaném průběhu

hry podlehli svým soupeřům 1:3 na sety a na sousedním stole deklasovalo
duo Faktor – Kocura hostující dvojici bez ztráty
setu. Vyrovnaný byl pouze poslední třetí. Vzápětí
Liberec uhrál dva vítězné
duely, dostal se do vedení,
jenomže Tatranu se povedlo hned pětkrát za sebou
bodovat a vysoký náskok
už nepustil. Ve dvouhrách

vybojovali tři body Faktor
s Pejšou, dva přidal Drechsler a jeden Kocura.

Tatran Sedlčany
– Tatran KRPA
Hostinné 6:10
Jiná situace nastala
v nedělním utkání, v němž
domácí tahali za kratší konec provazu. Obě úvodní
čtyřhry po vyrovnaném
průběhu hry prohráli 1:3

na sety a ve dvouhrách už
pouze snižovali. Prohrávali 2:6, stáhli na dvoubodový rozdíl a naděje jim
svitla v době, kdy hostující
hráč nenastoupil k jedné
z dvouher. Závěr zápasu
už ale zase patřil hostům.
V singlech získal tři body
Pejša a dva Faktor. Oba
víkendové zápasy trvaly
déle než tři hodiny.
David Myslikovjan
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Lidé,
bděte!

Račte si přát totalitku?

V neděli jsme si připomněli
sedmdesát let od převzetí
vlády komunisty v tehdejším
Československu. Na nechvalně proslulý „Vítězný únor“
a související události, včetně
smrti bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka, dodnes existují různé pohledy.
Říká se, že národ, neznající svou minulost, je nucen
si ji zopakovat. Doufejme, že
v tomto případě tomu tak nebude, i když dle jedné ankety
mezi středoškoláky bychom
si to zasloužili. A bohužel,
současná politická situace
vykazuje určité znepokojující
paralely. Přeskočím-li méně
důležitou zajímavost v podobě stejně silného mrazu,
jako tomu bylo letos, tak je tu
velká síla v podobě Babišova
hnutí ANO, působící nejen
na politické, ale i na společenské úrovni. Kromě snahy
o obsazení ministerských
křesel ovládá některá média
nebo bezpečnostní složky.
Andrej Babiš a jeho „familia“ zvítězil dost přesvědčivě
v posledních parlamentních
volbách a se znovuzvoleným prezidentem Milošem
Zemanem tvoří tandem, který může získat takovou moc,
která by byla schopná měnit
i ústavu. Společnost je rozdělená, roste propast mezi
jejich příznivci a odpůrci, některé skupiny jsou odstrkované (například živnostníci
podobně jako před sedmdesáti lety). Chybí nám ideály
a společná vize, jako tomu
bylo po listopadu 1989.
Do toho Miloš Zeman přislíbil vystoupit s projevem
na sjezdu komunistické strany, čímž ji svým způsobem
legalizuje jako právoplatnou
demokratickou stranu. Kdybyste mne viděli na náměstí
zvracet, tak mi není špatně,
ale hodnotím současnou politickou situaci. Pavel Vohnout

Je snad samozřejmé,
že jsme nespokojeni
s tím, co je, vzpomínáme s nostalgií, co
bylo a když nespíme,
o něčem sníme – co
by mělo být. A někteří
čekají s důvěrou, že se
opět zjeví nadčlověk,
který nám splní právě
to, co chceme. My, kteří máme skoro všechno za sebou, jsme staří kolem osmdesátky
a hlavně si i v tomto
věku vše pamatujeme,
necháváme to snění
již jen na mladých.
To, že i někteří naši
vrstevníci dají na sliby
těch světlých zítřků
po všech zkušenostech, je zvláštní.
Již několikrát jsem
se chystal a netrouﬂ
si připravit poznámku
na téma totalit v našem
dlouhém životě. Byly
různého charakteru
a zejména jsme je vnímali v různém věku.
Tu německou okupaci
jsme prožili jako malé
děti, já například jsem
po ní šel do školy. Ale
protože jsme patřili
do území zabraném
za války jako cvičiště
pro SS a museli jsme
být těmi lidmi bez
domova na dva roky,
byly to silné zážitky
k zapamatování.
Historik Tomáš Zouzal pracoval dvanáct
let na shromáždění
mnoha informací, dokumentů a vyprávění
z té doby, aby vznikla
publikace
Zabráno
pro SS. Při besedě
v sedlčanském muzeu
zmínil, jak má mládež
velmi sporadické povědomí o těch lokálních dějinách v jejich
domovině. Připravuje
druhý díl, kde bude
podobně uspořádána

látka získaná o poválečném období. Tedy
o přípravě a provedení komunistického
puče a o životě v totalitě. Zejména do roku
1968, kdy byla totalita
následně
zajištěna
okupací. Přitom má
pocit, když navštěvuje
školy, že děti nejsou
lhostejné, bez zájmu.
Ovšem učitelé se
k tomu nedostanou,
mají tu svou látku a zejména mladší ani nevědí, jak do toho. Proto
žádal, zda by někteří
pamětníci nenabídli
své vzpomínky ve škole mládeži. Vyprávět
svůj život, který byl
mnohdy pestrý, zajímavý, často dokonce
na něm lze třeba demonstrovat praktiky,
dnes nepředstavitelné.
Takový osobní barvitý
dějepis může zanechat
podstatně jiný dojem
než velmi plochá učebnice. Brzy potom jsem
tedy navštívil s nabídkou gymnázium, abych
ukázal dobrou vůli.
Velkou
motivací
k těmto úvahám o mládeži byl velmi silný
pořad Fokus. Mluvila
tam na téma totalita
řada pamětníků, historiků, politologů, sociologů, aby po svém
naznačili, jak se může
v demokratickém státě, jako bylo ve třicátých letech Německo,
dostat demokraticky
k moci někdo jako
Adolf Hitler, jak zase
v carském Rusku Lenin a posléze Stalin.
A v čem jsou ty totality stejné, v čem se liší,
zejména co do vývoje
před jejich nastolením.
Pro masy lidu v obou
případech
zafungovaly sliby krásné bu-
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doucnosti pro každého. Když se nedařilo,
byli hledáni nepřátelé,
nejdříve místní a zahraniční, pak i zrádci v rámci vládnoucí
totalitní moci. Fokus
byl velmi působivý
zejména tím, že nejen
vzdělaní
pamětníci
totalit vyprávěli a zasvěceně, srozumitelně
vysvětlovali v rámci
svého oboru.
Byla přítomna mladá dívka, studentka
specializovaná
jako
koreanistka, tedy zaměřená ne na Koreu,
kde právě skončila
krásná olympiáda, ale
na KLDR. A dokonce
tam studovala. Jaký
je tam vztah totalitní
moci k obyvatelstvu,
nebyl ani za nevolnictví. Nucené práce
v lágru jsou normální, stačí malý protest,
například, že jídlo
ve školní jídelně není
kvalitní. Taková totalita má samozřejmě formálně stejné praktiky,
jako byly kdysi u nás,
na hranicích se střílí,
lidé se špehují a udávají.
Divák si při pozorném vnímání chtě
nechtě nutně promítl
nesporné příznaky
s o u č a s n é h o s t av u
naší politické situace.
Opět máme na talíři
různé sliby. Jen samozřejmě bude nutné,
aby vládlo jedno hnutí. Bez těch „takzvaně“ demokratických
stran. To přídavné
jméno bude dehonestující nadávka. Pak
bude nějaká Česká
lidově demokratická
republika. A jediná
televize Soukupova.
A klid na práci...
Vladimír Roškot

Chcete brambory
z Kosovy Hory?
Propašujte se
na oběd do
1. základní
Dokument o ohrožených semenech,
který v rámci festivalu dokumentů
s lidsko-právní tématikou Jeden svět
promítali v knihovně, mne sice zaujal, ale sám o sobě do knihovny, přiznám se, až tolik netáhl. Ostatně nad
zrůdnými praktikami obří americké
společnosti Monsanto si mohu pobrečet doma.
Bylo by však klamavé, domnívat
se, že dopad komerčního nakládání
s geneticky modiﬁkovaným a hybridním osivem a nadužívání chemie monopolu gigantického rozměru kdesi
za oceánem se nás netýká. Naopak.
Koneckonců, i u nás máme žlutého
barona, který zrovna když náhodou spí, o podobném vlivu na naše
(nejen) zemědělství jisto jistě sní…
Do knihovny mne nalákala až avizovaná beseda s agronomem Ladislavem Hniličkou ze Zemědělské společnosti Kosova Hora.
Bodrý chlapík, studovaný agronom s rodinnou zemědělskou tradicí,
není zrovna kovaným ekologem, uvažuje spíše ekonomicky, avšak s použitím (v tom nejlepším slova smyslu)
selského rozumu. Dozvěděli jsme se
tak, že v Kosohorské zemědělské společnosti si dokážou z pětasedmdesáti
procent zemědělské výroby vystačit sami. Stříkají jen tehdy, kdy je to
nezbytně nutné, neboť vyšší výnos
náklady na pořízení chemie mnohdy
stejně neuhradí. A co se plodin týče,
pohrávají si s myšlenkou pěstování
starších opomenutých odrůd.
Ladislav Hnilička podobný trend
vnímá i u dalších malých a středních
zemědělských společností. Žlutý baron snad tedy ještě nemá úplně klidné spaní. A my konzumenti bychom
se měli zamyslet a podpořit své zdraví i národní ekonomiku nákupem
tuzemských plodin. Vím, máme to
těžší. Kde třeba koupit kosohorské
brambory, když podnikovou prodejnu nemají… Prý v Berouně, na 1. základní nebo dokonce v IKEA. Každopádně můžeme začít u sebe. Třeba
tím, když si místo holandských rajčat
nakrouháme české zelí…
Lucie Kakosová
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