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Černé kovové prvky, pohodlný Krytá sportovní hala
se saunou za Obecním
gauč a chybějící Graham
domem bude
Greene na dveřích. Takto se
v Sedlčanech postavil sen
PETROVICE V jednací síni
zámečku se 26. února
v podvečer za velkého
zájmu veřejnosti konalo
emocemi nabité zasedání
petrovického zastupitelstva. Jednalo se o velmi
diskutované kryté sportovní hale, která by měla stát
na pozemku za Obecním
domem. Dlouho nad ní visel otazník kvůli povrchu,
konstrukci i rozměrům –
své si k tomu na jednání
zastupitelstva řekli tenis-

té, ﬂorbalisté, volejbalisté
a další zástupci sportovců,
ale i zastupitelé obce.
„Před zhruba třemi lety
přišel s námětem k postavení sportovní haly Petr
Dlouhý. V březnu a dubnu
roku 2016 jsme udělali mezi
občany anketu, zda chtějí
saunu a krytou tenisovou
halu. Zúčastnilo se šedesát
čtyři dotázaných – všichni
odpověděli kladně,“ rekapituloval úvodem zasedání
Pokračování na straně 2

Temeno Sedlčanského
Šiberného vrchu zmizelo
Kopec zvaný
také Šiberák či Šiberný
vrch, oﬁciálně Sedlčanský
Šiberný, oblíbené místo rekreačních aktivit, a když dovolí klimatické podmínky,
i nenáročného sjezdového
lyžování, ztrácí pomalu, ale
jistě své nejtypičtější skvosty, jimiž jsou vzrostlé smrky.
SEDLČANY

Jiří Landa je s rekonstrukcí bytu, který mu provedla televize Prima, moc spokojený.

SEDLČANY „Musím před
nimi smeknout, vše je zařízeno prakticky. Jestli se
mi to líbí? Upřímně – je
to nádherný!“ tak shrnuje
dvaapadesátiletý Jiří Landa proměnu svého půdního minibytu v Havlíčkově
ulici. Producenti pořadu

televize Prima Jak se staví sen shledali jeho příběh natolik poutavým, že
z cirka osmi set došlých
žádostí vybrali pro novou
sérii vysílání mezi několika dalšími žádostmi právě
i tu jeho. Přestože přihlásit
se na casting do takového

Hotel Hrazany
přijme

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

Informace: 602 288 755

pořadu nebylo vůbec jeho
činem, natožpak snem.
„Před rokem jsem prodělal zástavu srdce a jen
o pár měsíců později,
v srpnu, jsem si zlomil
na třikrát nohu v kotníku.
Šest neděl jsem pak ležel
doma a moje sedmdesátiletá matka s o dvanáct let
starším otcem mi denně
vozili domů jídlo,“ začíná
Jiří Landa své vyprávění.
Jeho životní příběh se ale
začíná zamotávat ještě
mnohem dříve. Sedmnáctého listopadu osmdesát
Pokračování na straně 6

V tomto čísle
publicistika
na straně
15 a 16

Odborníci připouštějí, že
situace může být v krátké
době ještě horší, a z dospělých stromů zbyde jen pár
nejotužilejších jedinců.
V poslední době se ze
Šiberáku stal dokonce vyhlídkový bod. Jestliže jste se
v minulosti mohli pokochat
Pokračování na straně 8
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Krytá sportovní hala se saunou
za Obecním domem bude
Dokončení ze strany 1

vývoj od počáteční myšlenky starosta obce Petr
Štěpánek. „Následně se
nám podařilo směnit obecní pozemky se ZD Krásná
Hora nad Vltavou tak, aby
u Obecního domu mohla
hala stát. Bylo to hlavně

sportovní haly, byla vypracována projektová dokumentace a zahájeno řízení
ke stavebnímu povolení.
Na posledním jednání
zastupitelé jednohlasně
rozhodli, že hala bude
postavena. Bude největší
investicí obce – počítá se

cí. Následovalo několik zasedání, kde se řešilo, jaké
budou rozměry, provedení,
jakou by bylo nejvhodnější
postavit... Bylo rozhodnuto, že postavíme halu, kde
bude pro všechny dostatečné zázemí a bude v ní
i sauna,“ shrnul Štěpánek.

Za Obecním domem by měla stát sportovní hala se saunou.

proto, že největší provozní
náklady u haly jsou na vytápění. Takto ji bude možné
vytápět bioplynovou stani-

s náklady ve výši 15,5 mil.
korun a s možností rozložení investice do dvou let.
Jana Motrincová

Na základě rozhodnutí
zastupitelstva z 26. července loňského roku, kde
byly dohodnuty rozměry

V únoru jsme docela vymrzli
SVATÝ JAN „V únoru sníh

a led – v létě nanesou včely
med“, říká jedna z pranostik. Pak by včelaři mohli
vyhlížet dobrou úrodu...
Podle amatérské meteorologické stanice Miroslava
Votruby byl letošní únor
ve Svatém Janě za sledova-

ložených oblastech Sedlčanska klesla v minulém
týdnu nejnižší teplota až
k mínus dvaceti stupňům.
Z krátkého února pak bylo
26 dnů mrazivých, tedy takových, kdy je minimální
teplota pod bodem mrazu.
-red-

ných šest let nejstudenější.
Průměrná měsíční teplota byla mínus 2,39 °C,
když např. v roce 2016,
kdy byl únor nejteplejší, to
bylo plus 3,43 °C. Nejnižší
teplota -14,9 °C také neměla za posledních šest let
konkurenci, byť v níže po-

Únor
meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky v mm

2013

2014

2015

2016

2017

2018

chladné – teplota max. nižší jak 10 st. C

3

26

27

21

23

28

mrazivé – teplota min. nižší jak 0 st. C

14

23

26

14

18

26

ledové – teplota max. nižší jak 0 st. C

11

2

4

3

6

nejnižší v měsíci

-8,6

-4,6

-8,9

-4,6

-6,3

-14,9

dne

22.

4.

4.

27.

14.

27.

nejvyšší v měsíci

6,2

11,4

10,1

14,1

14,7

6,8

dne

1.

24.

20.

22.

23.

1.

měsíční průměr

-1,35

1,97

-0,13

3,43

1,87

-2,39

za měsíc

36,4

1,4

1,6

43,2

13,9

9,4

nejvyšší v měsíci

9,4

0,6

1,2

25,9

4,4

3,6

dne

23.

11.

8.

29.

28.

16.

úhrn od počátku roku

76,8

20,3

20,5

64,0

30,4

39,8

deštivé dny v měsíci

17

3

2

11

7

7

nejvyšší náraz větru v měsíci

8,9

13,9

12,2

13,4

9,5

dne

13.

8.

8.

24.

24.

vítr v m/s
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Ukazatele
rychlosti
v Nalžovicích
nakonec budou
NALŽOVICE Ve čtvrtek 1.
března se v obci konalo
veřejné zasedání zastupitelstva. Zastupitelé všemi
hlasy schválili instalaci
informačních panelů, ukazatelů okamžité rychlosti
vozidel na komunikaci II.
třídy, která protíná obec.
Kritická místa jsou zejména ve směru od Sedlčan v místě přechodu
pro chodce pod školou
u autobusové zastávky
a ve směru od Prahy rovněž v okolí autobusové zastávky na obou stranách.
O instalaci měřičů se
v obci uvažovalo již před
časem. V roce 2013 se však
zastupitelstvo usneslo,
že pořízení měřičů rychlosti a obnovu veřejného
osvětlení odloží z důvodu
nárůstu ﬁnančních výdajů obce s povodňovými
škodami. A dlouho se nic
nedělo. V posledních letech opakovaně předkládal zastupitelstvu návrh
na pořízení měřičů NOS
(Nalžovický občanský
spolek), avšak doposud
se setkával s odmítavými
stanovisky většiny zastupitelů. Nyní však nastal
zásadní názorový obrat.
Vypadá to, že s blížícími

se komunálními volbami
bude každý kladný bod,
přičtený k dobru stávajícího zastupitelstva, vítán.
Protože možnosti ﬁnancování z dotačních programů se podle informace
starostky ukázaly jako
nereálné, uhradí obec
měřiče ze svého rozpočtu. Budou pořízeny měřiče se solárním napájením
v nejjednodušším provedení, počítá se s finanční
náročností okolo 100 000
korun.
Věříme, že nezůstane

jen u schváleného záměru
a že k instalaci ukazatelů
rychlosti dojde v nejbližším
možném čase. Stejně tak
doufáme, že se uskuteční
rozšíření veřejného osvětlení (i u křižovatky pod
školou), k němuž přípravné
práce, jak se dozvídáme
z usnesení 10/2015, započaly koncem roku 2015.
Jan Vácha
Nalžovický občanský
spolek

POSILUJEME
tým redaktorů
Sedlčanského kraje
Vhodné i pro studenty

Info: 774 414 225
tisk@sedlcansky-kraj.cz
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Na Orlíku se připravuje vybudování
bezpečnostního přelivu
SOLENICE Vodní dílo Orlík

oslavilo vloni 55 let své

na vodní dílo a tím i zvýší
jeho bezpečnostní parame-

munikace po dobu zhruba
jednoho roku. Na otáz-

strana

Při příležitosti
odhalení Tabule cti
obdržely Petrovice
pamětní list
PRAHA V budově Krajského

Předpokládá se, že dojde k úplné uzavírce komunikace na hrázi po dobu zhruba jednoho roku.

existence. Správa a údržba
přehrady, kterou zajišťuje
společnost Povodí Vltavy, mu, obrazně řečeno,
o něco déle nadělí narozeninový dárek v podobě
doplňkového bezpečnostního přelivu
Náklady na přeliv jsou
odhadovány na 830 mil.
korun, měl by se stavět
v letech 2019 až 2021. Bezpečnostní přeliv bude
využíván, pokud by se vyskytla extrémní povodeň,
kdy zajistí snížení zátěže

try. Státní podnik na přípravách pracuje už od roku
2005. V plánu není úplné
vypuštění vodní nádrže
Orlík, o němž se mluví
mezi lidmi. Ostatně to nedovoluje ani manipulační
řád vodního díla. Letošní
rekreační sezóna a přinejmenším větší část příští
sezóny budou údajně bez
omezení.
Pokud jde o dopravu po silnici, která vede
po hrázi, je předpoklad, že
dojde k úplné uzavírce ko-

ku, kdy to bude, odpovídá mluvčí Povodí Vltavy
Hugo Roldán: „Otázka je
předčasná, zatím ještě není
zpracován harmonogram
výstavby. Předpoklad zahájení stavby je ve třetím
až čtvrtém čtvrtletí roku
2019, ale uzavírka komunikace nemusí nutně nastat
zároveň se zahájením stavebních prací. Jakmile budeme vědět něco konkrétního, budeme o tom včas
informovat.“
Jana Motrincová
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úřadu Středočeského kraje
byla ve středu 28. února
slavnostně odhalena Tabule cti obcím, které získaly titul Vesnice roku Středočeského kraje v předchozích
třiadvaceti letech.
Tabuli odhalil za přítomnosti dřívějších i současných starostů vítězných
obcí radní pro oblast zdra-

českého kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Ocenění
převzali nejenom současný
petrovický starosta Petr
Štěpánek a místostarostka
Vlasta Roubíková, ale také
dřívější starostka Marie Křížová, která stála v čele obce
v roce 2002.
Vítězem krajské soutěže Vesnice roku se v uplynulých letech staly ještě

Svoz nebezpečných odpadů
začíná tento týden
SEDLČANSKO Společně
s obecními úřady připravily Sedlčanské technické
služby svozy nebezpečných odpadů a starých
spotřebičů, které mají
občané v rámci své obce
zdarma.
Svozy se uskuteční 10.
března ve Svatém Janu
a Vysokém Chlumci, 17.
března v Počepicích a Ne-

chvalicích, 24. března
ve Štětkovicích, Prosenické Lhotě, Osečanech a Radíči, 7. dubna v Kňovicích,
Příčovech, Nalžovicích,
Křepenicích a Nedrahovicích a 14. dubna v Kosově Hoře a Jesenici. Svozy
se neuskuteční v osadách
Sedlčan, jejichž obyvatelé
mohou využívat celoročně
sběrný dvůr v Sedlčanech.

Při svozech nebudou
odebírány stavební odpady, jako například izolace, vaty, eternit, asfaltové
pásy, polystyren, keramika
a další. Těchto materiálů
se občané mohou zbavit
v areálu bývalé skládky
v Kosově Hoře, kde funguje překládací stanice odpadů. Eternit likviduje pouze
skládka ve Voticích. -red-

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

Starosta obce Petr Štěpánek a místostarostka Vlasta Roubíková
u Tabule cti

votnictví a bezpečnosti
Robert Bezděk. Při příležitosti této slavnosti udělila
pamětní list obci Petrovice,
nositeli titulu v letech 2002
a 2008, hejtmanka Středo-

další dvě obce ze Sedlčanska. V roce 2004 získaly titul Dublovice a o osm
let později také Kamýk
nad Vltavou.
David Myslikovjan

ČERNÁ KRONIKA
KŘEPENICE V obci zastavili

policisté 28. února v odpoledních hodinách pětatřicetiletou řidičku. Dechová
zkouška u ní byla pozitivní. Na přístroji se objevila
hodnota téměř tři promile
alkoholu. Na místě jí byl za-

držen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Žena se
bude zpovídat z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
ROVIŠTĚ Zatím neznámý
pachatel zcizil 1. března
z kůlny v chatové osadě

naštípané palivové dřevo.
Majiteli objektu vznikla
škoda ve výši necelých
dvou tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).

V pondělí 12. března tomu bude
20 let, co nás navždy opustila paní

Zdeňka Schuhová
z Kosovy Hory.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami
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SDH Sestrouň je
iniciátorem sbírky
na podporu krajanů –
hasičů v Chorvatsku
SESTROUŇ Před nedávnem
byl v České televizi v cyklu Náš venkov odvysílán
dokument o našich krajanech v Chorvatsku, žijících
v okolí města Daruvar.

Starosta SDH Sestrouň
Jindřich Ešner

Dokument se zaměřil také
na větší vesnici Končanici,
která je celá česká.
„V této obci mají českou
základní školu i gymnázium, a mě nadchlo, že
v Chorvatsku existuje malé
Česko,“ řekl starosta Sboru dobrovolných hasičů
Sestrouň Jindřich Ešner.
„Líbilo se mi také, že tam
udržují naše tradice a jsou
více Čechy, než mnozí
z nás. Stejně jako v České
republice, jsou i v Chorvatsku nedílnou součástí vesnice hasiči. Pořad ukázal, jak
u nich fungují a nechyběly
v něm ani záběry na hasičskou zbrojnici v Končanici.
Měl jsem tak možnost vidět,
že tam mají pouze starou
voznici s čerpadlem, a to
ještě bez traktoru, který
musí přivézt některý z hasičů z domova. Veškerá další
hasičská technika jim chyběla.“ Když televizní pořad skončil, starostu SDH
Sestrouň hned napadlo,
že by měl nějakým způsobem hasičům v Končanici
pomoci. Pořad jej nadchl
a ihned začal shánět kontakty na tuto chorvatskou
obec. „Měl jsem nápad dovézt jim starší avii, která
se vyřazuje, nebo pomoci
i ﬁnančně. Pořad naše televize sice uvedla teď v lednu, ale natočen byl už před
rokem a od té doby hasiči
v Končanici už dostali ně-

jakou podporu od státu, ale
stále na tom nebyli příliš
dobře,“ poznamenal Jindřich Ešner. Dodnes mimo
jiné nemají ani obyčejnou
hasičskou stříkačku, která
patří do základního vybavení každého hasičského
sboru u nás. Proto by starosta SDH Sestrouň rád
oslovil všechny sbory dobrovolných hasičů na Sedlčansku, aby udělaly sbírku
na hasičskou stříkačku,
a také, aby přispěly podle
svých možností věnováním čehokoliv ze svého
hasičského arzenálu, který
už pro sbor v obci není potřebný. Starostu SDH Sestrouň mohou kontaktovat
na čísle 603 337 104 nebo
na mailu jindrich.esner@
atlas.cz.
Jindřich Ešner uvedl,
že díky rozhovoru s hasiči
z obce Končanice se dozvěděl, že tam je činný i hasičský školní kroužek, ale protože jeho členové nemají
stříkačku, také oni soutěží
pouze se „džberovkou“.
A protože SDH Sestrouň se
zaměřuje především na výchovu mladých hasičů, kteří zaznamenali už mnoho
úspěchů nejenom v okresním, ale i v krajském a celorepublikovém měřítku,
chtěl by sestrouňský SDH
pomoci také mládežníkům
v Končanici. Na otázku,
jak reagovali naši krajané
na nabídku pomoci, Jindřich Ešner odpověděl:
„Byli hodně překvapení
a moc za náš zájem děkovali. Končanice spolupracuje
s jedním českým městem, ale
spíše na kulturní bázi. Proto
si myslím, že by nebylo špatné, kdybychom domluvili
i jejich taneční vystoupení
na sedlčanské Rose.“
Pořad o našich krajanech v Chorvatsku můžete zhlédnout na internetu
v i-vysílání České televize
pod názvem „Náš venkov
– Pémci“.
David Myslikovjan
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Starosta Burian k rozpočtu: Prodej bytů
v Západní ulici přinese 11 milionů korun,
na opravy komunikací máme 8 milionů
Minulý týden
jednalo městské zastupitelstvo o rozpočtu. Ten byl
koncipován jako vyrovnaný,
přičemž náklady i výnosy
jsou ve výši téměř 190 mil.
korun. Zeptali jsme se starosty města Jiřího Buriana,
jak projednávání rozpočtu,
které trvalo více než tři hodiny, hodnotí a jaké položky
rozpočtu považuje za nejdůležitější.
Jak hodnotíte atmosféru projednávání rozpočtu
a diskuzi, která zazněla?
Projednávání návrhu
rozpočtu města na rok 2018
mělo standardní postup
jako v předchozích letech
na základě předložené sestavy reálných příjmů a potřebných výdajů, které byly
doplněny deseti přílohami
s podrobnější speciﬁkací vybraných položek. Rozsáhlou
diskuzi jsem očekával především ze strany opozičních
zastupitelů a nezklamali.
Diskuze a reakce na dotazy
či náměty je nutná, neboť se
jednalo o nejdůležitější bod
programu veřejného zasedání. Jsem velice rád, že předložený návrh rozpočtu byl
schválen naprostou většinou
přítomných zastupitelů, bez
pozměňovacích návrhů.
Jaké body schváleného rozpočtu považujete
za nejdůležitější?
Považuji všechny body
rozpočtu za důležité. Jsem
rád, že můžeme pracovat
s vyrovnaným rozpočtem
ve výši 189 milionů korun,
což je o 20 milionů víc než
v únoru roku 2017. A přes zajištění chodu všech našich
organizací je předpoklad
čerpat více než 50 milionů
korun na opravy a investice, a to na opravy místních
komunikací 8,09 milionu,
opravy a rekonstrukce vodohospodářského majetku
3,86 milionu, opravy sportovních zařízení 1 milion
a stavební akce i investice
37,6 milionu korun.
S nejvíce podněty se
hlásila zastupitelka Blanka Vilasová, nicméně nakonec sice jednu změnu

SEDLČANY

navrhla, ale svůj návrh
vzala rychle zpět. Jaké její
návrhy považujete za proveditelné? Je možné některé z nich pokrýt z rozpočtu i beze změn?
Paní Vilasová zaslala
všem zastupitelům 19. února své připomínky k návrhu
rozpočtu, či spíše náměty
k doplnění. Vedení města
zaslalo písemné stanovisko
následně 23. února k jednotlivým připomínkám též
všem zastupitelům. Tytéž
náměty z její strany zazněly
na jednání zastupitelstva,
na které jsem přímo reagoval a vysvětlil po jejich přednesení. S některými náměty
nebude problém a budou
realizovány v průběhu roku
v rámci činnosti technických služeb, některé můžeme řešit v druhé polovině
roku v rámci rozpočtových
změn, při dobrém vývoji
příjmů města a některé jistě
budou námětem pro rozpočet roku 2019 a dále.
V polovině roku by se
do rozpočtu měly dostat
peníze z prodeje bytů
v Západní ulici. O jakou
částku se jedná a jaká její
část půjde přímo do rozpočtu?
Ve třech obytných domech je celkem 33 bytů
různé velikosti. Podle výsledků jednání s nájemníky
bytů je zájem o koupi bytu
v 31 případech. Na jednání
zastupitelstva byla schválena cena prodeje 5 200 Kč
za metr čtvereční podlahové plochy bytů. Je předpoklad, že celkový příjem
z prodeje bude zhruba 11
milionů korun, z toho je již
3,4 milionu korun zapojeno
do příjmové části rozpočtu.
Může se tedy jednat o další
částku 7,6 milionu korun
k vylepšení rozpočtu města
v letošním roce, pokud se
byty v tomto roce prodají.
Chceme dodržet systém
prodeje bytů z předchozích
let, tedy že domy chceme
prodat opravené. V březnu
provedu prohlídku všech
domů a bytů, abychom stanovili rozvrh oprav a jejich

cenu. Opravy budou hrazeny z předpokládaných 7,6
milionu korun.
Jaké faktory byly při
sestavování rozpočtu nejdůležitější? Jak se do jeho
sestavování projevila
nová legislativa, například daňová či mzdová?
Sestavování rozpočtu
vychází každoročně z důležitých zásad: rozpočet musí
být vyrovnaný, to znamená,
že příjmy se rovnají výdajům, dále vycházíme z reálných příjmů v jednotlivých
kapitolách a položkách,
nikoliv z přání. Také zachováváme strukturu rozpočtu
města podle předchozích
let, jak v příjmové, tak
i výdajové části. Je nutno
dodržet vztah ke státnímu
rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje. Musíme
prioritně zachovat činnost
všech městských organizací. Výdaje sestavujeme
podle výše příjmů, reálných
a nezbytných potřeb města
a samozřejmě všechny kroky při sestavování rozpočtu
musí být v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Popište čtenářům prosím, jak sestavování rozpočtu probíhá, jak dlouho
se tvoří a kolik lidi na něm
pracuje?
Sestavování rozpočtu je
systémová činnost a postupné naplňování volebních
programů. Náměty se sledují
v průběhu celého roku pro
rok následující. Položkově
se rozpočet připravuje zhruba od října, vrcholí na přelomu roku až do závěrečné
verze pro zastupitelstvo.
Na rozpočtu pracují ředitelé jednotlivých organizací,
odbor majetkový, investiční
a především ekonomický.
Na zpracování návrhu se
podílí vedení města a v závěrečné části rada města.
Při povinném zveřejnění
je možné připomínkovat
návrh rozpočtu i veřejností
před projednáváním. Jsem
přesvědčen, že rozpočet byl
připraven zodpovědně.
Tomáš Vašíček


Pronajmu dlouhodobě byt 4+1 v Hrachově. Nájem 5 000 Kč. Slušným lidem.
Tel.: 777 170 853.
68/18

Prodám konzumní brambory. Tel.:
604 117 568.
69/18

Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
70/18

Rád bych poznal dívku do 25 let na tr-

valý vztah, příp. k založení rodiny. Svobodný, štíhlý, nekuřák, 180 cm vysoký, se
zájmem o kulturu a cestování. Vzájemné
porozumění. Tel.: 776 228 647.
71/18

Koupím staré pohledy města Sedlčan, poválečné i předválečné, i před 1.
svět. válkou z Rakouska-Uherska. Tel.:
776 228 647.
72/18

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

Tel.: 736 107 817

Tel.: 736 432 016
E-mail: janadragounova5@gmail.com

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

Tel.: 602 228 033



Provedu zednické
a obkladačské
práce

Okolí Sedlčan – lokalita Počepice, Skuhrov, Rovina,
Vysoký Chlumec, Nechvalice...



Inzerce již od 12,10 Kč/cm2 vč. DPH

Máme zájem o dlouhodobý pronájem
pozemků za 2 000 – 3 500 Kč za hektar

Firma ATLANTIK
PRODUKT Třešňák, s. r. o.

pro živnostníky i firmy
Jana Dragounová, Sedlčany

hledá pracovníka na pozici:

SKLADNÍK - EXPEDIENT
Trh s ﬁnancováním nemovitostí se v poslední době mění každým dnem.
Ovlivňuje ho především nedostatek nemovitostí, růst jejich cen nebo
zvyšování úrokových sazeb. O očekávaných změnách a řešeních jsme si
popovídali s Martinou Pejlovou z Modré pyramidy.
výhodě, protože má prostředky pro svůj záměr připravené. Navíc lze pohotovostní úvěr
využít i na výstavbu domu. Od klientů často
slýchám, že úvěr schválený v pohotovostním
režimu byl rozhodující pro rychlou koupi jejich nemovitosti.

Martina Pejlová
generální reprezentant
Tel.: +420 728720130
E-mail: martina.pejlova@mpss.cz

Jak se změnil trh v posledních letech?
Trh se především zrychlil. Kvůli vysoké poptávce po nemovitostech dnes prodávající očekávají co nejrychlejší zaplacení kupní
ceny, ideálně obratem. O koupi nemovitosti
tak rozhodují hodiny a často se nemovitost
prodá již při první prohlídce. Klient, který má
vlastní prostředky, je pak ve značné výhodě.
Nikomu se nechce čekat, než si zájemce vyřídí hypotéku.
Jak se dá na tento „závod s časem“ připravit?
Lidé často spoléhají na předschválenou hypotéku u svých bank. Bohužel mohou být často
zklamaní, když zjistí, že jim banka hypotéku nedá nebo že se podmínky liší od původní
nabídky. S ohledem na tento „závod s časem“
inovovala Modrá pyramida nabídku úvěrů.
Co klientovi oproti konkurenci nabízíte?
Máme tzv. pohotovostní úvěr, který je unikátní
v tom, že Modrá pyramida schválí úvěr dopředu bez toho, aniž by měl klient vybranou nemovitost – navíc je v současné době v České
republice jediná, která takový produkt nabízí.
Peníze mu pak rezervuje až na 12 měsíců.
Tím má klient na výběr nemovitosti dostatek času a oproti jiným zájemcům je ve velké

To znamená, že klient vystupuje jako kupující
s vlastními prostředky?
De facto ano. Peníze už jsou pro něj rezervované, a pokud si klient nemovitost vybere, už
zbývá jen dodat odhad, vystaví se dodatek
a klient může čerpat prostředky.
Nezmění se mu podmínky? A co když se mezitím zvýší sazby?
Nezmění, podmínky i úrokovou sazbu Modrá
pyramida zachová, pokud klient do 12 měsíců
úvěr použije pro schválený záměr. Úrokové
sazby porostou a na konci roku by mohly být
i nad 3 % p. a. Klient tak může pohotovostní
úvěr využít i jako ochranu před růstem úrokové sazby.
A když klient bydlení má a chce ho jen opravit
nebo modernizovat – jaké má možnosti?
Pro tyto účely máme Rychloúvěr, což je nezajištěný úvěr, který lze použít na vše, co je spojené s bydlením, například na rekonstrukci,
na koupi nábytku nebo tzv. bílého elektra. Přitom úroková sazba je nižší než u spotřebitelských neúčelových úvěrů. Větší množství peněz na rekonstrukci domů lze řešit produktem
Hypoúvěr.

pro provozovnu v Sedlčanech, Kňovická 1249

Požadujeme:
dobrou znalost práce s PC a internetem časovou flexibilitu
spolehlivost samostatné rozhodování bezúhonnost
řidičské oprávnění skupiny B životopis podmínkou

Na b íz íme:
hlavní pracovní poměr dobré platové podmínky
zázemí prosperující firmy příspěvek na stravování
finanční bonus z prodeje výrobků čtvrtletní prémie

Nástup ihned
Kontakt : Jitka Skálová, tel.: 736 537 953
Kontakt:
Životopisy zasílejte na e-mail: mzdy@atlantikprodukt.cz

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

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

Rychloúvěr znamená, že to bude rychlé?
Ano, a to i díky tomu, že jsme mezi prvními zavedli elektronické podepisování dokumentů.
To nám umožňuje velice rychle klientovi úvěr
schválit a poskytnout prostředky.

VEBA PLYN a. s. Milevsko
přijmeme pracovníka na pozici

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

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

www.energon.cz
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Černé kovové prvky, pohodlný gauč
a chybějící Graham Greene na dveřích. Takto
se v Sedlčanech postavil sen
Dokončení ze strany 1

devět v Praze na Národní
třídě. Byl pátek. Zdravotní pracovník vinohradské
onkologie právě skončil
týdenní odpolední směnu a se svou přítelkyní
vyrazil do centra Prahy.
„Markéta dostala pozvání
na setkání vysokoškolských studentů. Myslel
jsem tenkrát, že si jdeme
sednout někam na víno.
O nějaké demonstraci
jsem vůbec nic netušil.
Když jsem ale viděl ty
davy a uvědomil si výročí
Jana Opletala, chtěl jsem
být u toho a zůstal jsem,“
vzpomíná. Přestože se se
svou těhotnou přítelkyní
nezdržoval nikde v předních řadách demonstrujících studentů, příslušník
SNB ho několikrát udeřil
obuškem. Do stehen, zad
a při jednom z úderů i nešťastně do hlavy. Několik
dní po úderu dostal svůj
první epileptický záchvat.
Po dvanáct let, až
do operace mozku, se
potýkal se záchvaty stále
častěji. I několikrát denně.
„Markéta se mnou celou
operaci prožívala, starala
se o mě. Nosila mi tajně
cigarety. Už jsme dávno
nebyli spolu, zůstali jsme
přáteli,“ oceňuje Jiří Landa tehdejší podporu své
bývalé přítelkyně, maminky jeho dnes již dospělé
dcery. „S dcerou jsem se
léta neviděl. Vím, že studuje skandinávské jazyky
na Karlově univerzitě. Ze
štábu mi přinesli její aktuální fotku,“ smířlivě ukazuje na fotograﬁi milé dlouhovlásky. Jen o kousek dál
je na poličce fotograﬁe ještě jedna. Mladý muž na ní
je jeho předčasně zesnulý
bratr. Odchod mladšího
brášky, jak jej sám nazývá,
zdá se být pro Jiřího Landu dosud nepřekonanou
ztrátou. Maličký půdní byt
v obecním vlastnictví obývá sám. Je v invalidním
důchodu.

„A když jsem tady v létě
ležel s tím zlámaným kotníkem, připadal jsem si tu
strašně stísněně. Všechno
na mne padalo. To možná přimělo mojí mámu,
aby mne na casting bez
mého vědomí přihlásila,“
míní šedovlasý sympaťák
a pokračuje ve vyprávění. „Vůbec nic jsem netušil, až do poslední chvíle,
kdy jsem jedno prosincové
pondělní ráno otevíral dveře řemeslníkům. Máma už
mi delší dobu domlouvala,
údajně s byťákem, rekonstrukci jádra. Jen mi bylo
divné, proč pořád po mne
chce vyklízet tolik věcí!
Prý kvůli prachu. Ona je
velice pečlivá, ale já už
měl toho uklízení plné
zuby. Je už starší, nechtěl
jsem jí odporovat. O tom,
že v pondělí konečně nastoupí řemeslníci, jsem se
dozvěděl při sobotním rodinném obědě: V pondělí
ti přijdou dělat to jádro,
tak na ně prosím tě nebuď
nepříjemnej, dostal jsem
instrukce.“
Jiří Landa v montérk á c h , p ř i p r ave n ý b ý t
řemeslníkům k ruce, otevřel ráno dveře svého
bytu, nahlédl do úzké
chodby a nestačil se divit.
„Nebylo rozsvíceno, bylo
šero. Nejprve matně vidím
jednoho chlapa, jak něco
táhne, za ním druhý přidržuje. Zastaví se před dveřmi. Najednou se rozsvítí
a za nimi vykoukne Iva
Kubelková! Dobrý den, já
jsem Iva z pořadu Jak se
staví sen, přišli jsme vám
vylepšit byt, představila se.
První, co mi proběhlo hlavou, bylo: Pane Bože, co si
to ta máma na mne zase
vymyslela!“
Sbalil si nejnutnější
věci a odešel na týden
ke svým rodičům. „Z produkce mi nabídli uhradit
bydlení v hotelu Florian,
ale naznačili, že bude přeci jen lepší, když nebudu
tak nablízku,“ dodává. Jiří

se do svého bytu podíval
až v pátek odpoledne.
S natáčecím štábem byl
ale celý týden v úzkém
kontaktu. „Zatímco řemeslníci pracovali, setkával
jsem se s Ivou Kubelkovou.
Rozmlouvali jsme o mém
životě, o vztahu s mámou.
Vzali mne na Národní třídu, abych jim ukázal, kde
a jak se to přesně sedmnáctého listopadu stalo.
Bylo pro mne složité se
tam zorientovat. Tolik se
toho změnilo od té doby…
Iva byla vždy velmi příjemná a podporovala mne,“
chválí Jiří Landa spolupráci s moderátorkou pořadu, stejně jako s celým
štábem. „Opravdu všichni
byli fajn a snažili se mi
natáčení maximálně ulehčit. Není to snadné, mluvit
na kameru. Vědět, kam se
dívat. Režisérka si hodně
hlídala, abych neopakoval
slovo ‚opravdu‘ několikrát
za minutu,“ směje se, „tak
jsem začal říkat ‚fakt‘. Fakt
je to těžký, když člověk
není řečník!“
Jiří Landa, zvyklý
na své soukromí a prostor
pro ranní rituály s léky,
nesl týdenní pobyt s rodiči nelehce. „Jednoduše
shrnuto – generační neshody. Od středy už jsem jen
kouřil na balkóně,“ říká
dnes již s nadhledem. Středa pro něj byla zlomovým
dnem. Shodil totiž své
dlouhé vlasy. „Od operace
hlavy jsem se neostříhal.
Ke svým vlasům jsem měl
vždy zvláštní vztah. Hřeben jsem zlomil už jako
mazák na vojně. Nikdy
jsem se nečesal a hřeben
nechci vidět do konce života,“ říká a v zápětí vysvětluje důvod: „Příšerně mne
tenkrát na vojně štvalo, jak
nás nutili nosit hřeben neustále s sebou. Asi aby bylo
vidět, jak o sebe pečujeme.“ Dlouhé vlasy se staly
pro Jiřího Landu, stejně
jako pro mnohé z jeho
vrstevníků, symbolem

svobody a později přeneseně symbolem mládí. Své
vlasy po léta upravoval
jen do přírodních dredů.
Až do poloviny natáčení.
„Zkrátit vlasy jsem bral
jako nový impulz ve svém
životě. Souhlasil jsem,
když mi to nabídli. Cítím se
tak nakonec dobře. Co mne
nejvíce těší, s dlouhými vlasy mne opustilo i letité trápení s lupénkou,“ hodnotí
své rozhodnutí nakonec
kladně.
Pozitivní dojem má
(i přes počáteční rozpaky) také z výsledku
práce designérů a řemeslníků. Poslední natáčecí
den vešel do svého bytu
a byl příjemně překvapen. Přivítal ho o poznání
vzdušnější a prostornější
byt, laděný do bílé, šedé
a černé. „Měl jsem tu starý
sektorový nábytek a stěny
vymalovány do žluta. Bílá
malba pokoj opticky rozšířila. Sektorový nábytek je
pryč, je tu více místa,“ popisuje změny a zejména
oceňuje snahu designérů
uzpůsobit byt jeho diagnóze. „Snažili se zohlednit, že jsem epileptik. Před
dvěma lety jsem si o sektorovou stěnu při záchvatu
rozseknul čelist,“ dodává.
Masivní nábytek je pryč
a jedinému pokoji v bytě
dominuje prostorný a pohodlný gauč. „Mžikem
ho rozložím na postel,“
pochvaluje si. S radostí
vítá přestavbu dispozice kuchyňského koutu
s koupelnou. „Původní
dveře do koupelny zazdili,
prodloužili tak pracovní
desku a vytvořili do koupelny nový vchod z chodbičky. Sprchový kout místo
staré vany je skvělý počin.
Na praktičtější a pohodlnější si člověk zvyká rychle,“ shrnuje své pocity
z přestavby a neopomene
dodat: „První dny jsem
ale chodil domů s obavou.
Chvíli mi trvalo, než jsem
se naučil nové spotřebiče

v kuchyni ovládat. Dali
mi sem i kamna na dřevo
s tím, že ušetřím za topení. Samotného by mne to
ani nenapadlo, ještě jsem
nezatopil.“
Bytoví architekti nemysleli jen na praktičnost
bydlení pro starého mládence. V Jiřím Landovi
našli skutečnou osobnost
s vášní pro četbu. Pokoji
nechali dominovat moderní knihovnu a originálními
posuvnými dveřmi pokoj
oddělili od kuchyňského
koutu. Milovníkovi moderní literatury se snažili nové
bydlení zosobnit a zpříjemnit a na skleněnou plochu
dveří nechali otisknout
citáty z knih. „Když u mne
byli poprvé, ještě pod záminkou, že jsou z byťáku,
našli mne se zlámanou
nohou na posteli, obloženého knihami Stephena Kinga. Půjčil jsem si a přečetl
z knihovny vše, co od Kinga
měli. Zřejmě proto je mnoho citátů na dveřích právě
od něj. Trochu mne to mrzí,
poněvadž moji oblíbenci
Umberto Eco a Graham
Greene mi na dveřích chybí.
Ale co. Je tu i papež nebo
Dalajláma. V jejich výrocích
cítím upřímnost a hloubku,“ svěřuje se věřící, nikoliv přesvědčený katolík.
Takto se v Sedlčanech
postavil sen. „Jen aby to
na maloměstě nebyl zlej
sen,“ dodává Jiří Landa
skepticky. „Přátelé a známí mi to přejí, ale už jsem
poznal i závist. Jo, Landa, to je ten, co chlastal,
slyšel jsem,“ říká a potíže
s – ke svému zdravotnímu
stavu nepřiměřeným – pitím nepopírá. Kapitolu alkoholu má, jak sám tvrdí,
už za sebou. Blížící se vysílání pořadu ho nechává
chladným: „Jak to celé zﬁlmovali, jsem neviděl. V televizi to půjde v pondělí 12.
března. Budu se dívat sám
nebo s kamarády v klubovně hotelu Vltavan.“
Lucie Kakosová
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Řeka zamrzla a láká bruslaře. Ve včelařské organizaci
jsou činní včelaři
Povodí však varuje
ve věku od patnácti

REGION Povodí Vltavy varuje před vstupem na zamrzlé
hladiny nádrží a řek. Upozornění vydalo na svých
facebookových stránkách
27. února: „Upozorňujeme

hladinu povrchové vody je
rizikem, je možný pouze
na vlastní nebezpečí!“
V 19. století zamrzala Vltava prakticky každoročně
a stávala se tak ve volných

proud zamrzá jen zřídkakdy. Přestože vrstva ledu
byla po letošních silných
mrazech koncem února silná, platí zejména, že led je
zcela bezpečný, pokud je

Pohled na zamrzlou Vltavu z Radavy, v pozadí zámek Orlík

na nebezpečí, které může
aktuálně hrozit při jízdě,
chůzi a bruslení na zamrzlých vodních hladinách.
Každý vstup na zamrzlou

chvílích centrem společenského dění. Ve 20. století se
z řeky přírodní kluziště stává stále méně. Po stavbě
Orlické přehrady už vodní

jeho tloušťka alespoň šestnáct centimetrů. Údajně je
také odolný, pokud má namodralou barvu.
Jana Motrincová

Vloni prošlo každou nádobou
na biodopad průměrně 750 kg zeleně
SEDLČANY Svoz bioodpadů

ve městě se vrátí po zimním
režimu zase do lichých úterků a střed. Březnové svozy
bioodpadů se tedy uskuteční 13. a 14. března a pak 27.
a 28. března. Od 1. dubna
začne platit letní svoz bioodpadů – svážet se bude každé
úterý a každou středu.

„Svezené bioodpady jsou
předávány do kompostárny u Kosovy Hory, která je
městským zařízením. Zde se
odpad drtí, navozí do dlouhých pásů, kropí srážkovou
vodou ze záchytné jímky
a překopává. Po třech měsících zrání se hotový materiál
už jen překátruje a výsledný

kompost je hotový,“ říká odpadový hospodář Sedlčanských technických služeb
Daniel Kolář.
V minulém roce bylo
z nádob ve městě svezeno
610,44 tuny zeleně. Průměrně tak každou nádobou
za rok prošlo zhruba 750 kg
zeleně.
-red-

V městské kompostárně u Kosovy Hory vzniká několikrát ročně kvalitní kompost.

do jednadevadesáti let
Základní organizace Českého svazu
včelařů v Sedlčanech má
v současné době devadesát dva členů. Více než padesát z nich se sešlo v sobotu 3. března v klubovně
na tribuně fotbalového
stadionu TJ Tatran na výroční členské schůzi.
Na setkání sedlčanských včelařů také zaznělo, že jejich řady rozšířili
čtyři noví členové a že
v organizaci jsou činní
včelaři ve věku od patnácti až do jednadevadesáti let. „Hlavním bodem
našeho jednání byla diskuze o moru včelího plodu, který se k nám sice
ještě nedostal, ale řádí
všude okolo,“ uvedl předseda sedlčanské včelařské organizace František
Lorenc. „Prevence je ale
potřebná a naše včelstva
musíme neustále hlídat.
Na druhé straně řeky už
je teď nákazy méně, takže
máme šanci, že bychom se
mohli onemocnění včelstev vyhnout. Dále jsme
mluvili o varroáze, která
nás bude trápit asi už navždycky. Naštěstí i případů
napadení včelstev tímto
roztočem je u nás málo.
Jedná se zhruba o deset
případů, a to je u více než
devadesáti včelařů úspěch.
Hranicí jsou tři roztoči
a pouze těchto deset včelařů má více než tři roztoče
v jednom včelstvu. Ostatní
je nemají buď vůbec, nebo
jich mají v jednom včelstvu méně než tři, což je
normální. Roztoč varroa
je nebezpečný hlavně tím,
že přenáší viry, které dokáží včelstva zcela zlikvidovat. Takto zlikvidovaná
včelstva už mají i někteří
naši členové. Proto je velmi důležité nepodceňovat
léčbu a začít s ní hned
koncem léta.“ František
Lorenc rovněž připomněl,
že za zesnulého Jaroslava
Němečka, který dlouhá
léta vedl kroužek mla-

SEDLČANY

dých včelařů, organizace
našla jeho nástupce v učiteli Tomáši Hellerovi.
Výroční schůze se zúčastnil i brzy jednasedmdesátiletý Pavel Marek,
který je důvěrníkem včelařů v okolí obce Dobrošovice, kde bydlí. „Včelařství
se věnuji přes čtyřicet let,
ale zajímat jsem se o něj
začal už v době, kdy jsem
chodil do školy,“ řekl Pavel

Pavel Marek z Dobrošovic se věnuje včelařství přes čtyřicet let.

Marek. „Znal jsem jednoho
velkovčelaře, který měl sedmdesát pět včelstev, ale
já jsem si říkal, že nemám
pro včelaření vlohy a proto zůstalo pouze u mého
zájmu. V roce 1977 k nám
ale přiletěl roj a přistál
na chatě u jedněch mých
známých. Přišli za mnou
s tím, abych s rojem něco
udělal. Roj zůstal mezi
okny do ložnice a oni nemohli spát. V deset hodin
večer se mi povedlo roj
sundat, půjčil jsem si úl,
jenomže matka zůstala
někde venku, takže z toho
nic nebylo. Potom jsem si
však přece jenom dvoje
včely koupil a začal včelařit. Dnes mám dvacet
včelstev, mohl bych jich
mít více, ale teď už na to
nemám dostatek sil. Když
chcete, aby bylo všechno
v pořádku, je s tím hodně
práce.“ Důkazem, že Pavel
Marek se věnuje své zálibě svědomitě, je stříbrná
medaile, kterou obdržel
od celostátního včelařského svazu za vzorek medu.
David Myslikovjan

8

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Temeno Sedlčanského Šiberného vrchu zmizelo
Dokončení ze strany 1

výhledy na okolní scenérii jen z okrajů lesa, dnes je temeno tak holé, že
od výškové kóty 478 metrů nad mořem na jeho vrcholu máte rozhled
na všechny světové strany. Kdyby
se radnice rozhodla, že tam postaví
rozhlednu, získalo by město dokonce
i zajímavou atrakci.
Co se na Šiberáku stalo? Celé temeno kopce vypadá, jako by se tam
prohnala vichřice. Velké kmeny jsou
už poskládané na hromadách podél
polní cesty směrem na Vysoký Chlumec na úpatí jižního svahu a plocha
na vrcholu je pokryta vrstvou pořezaných drobnějších stromků a osekaných větví. Vzrostlé jehličnany
zmizely. Tato část Šiberáku patří
do vlastnictví města Sedlčany, takže za stav lesa odpovídají pověření
úředníci odboru životního prostředí
a především odborný lesní hospodář pro město Sedlčany a vedoucí
Polesí Svatý Jan Miroslav Votruba.
Podle pracovnice odboru životního prostředí Městského úřadu
v Sedlčanech Marie Kotalíkové se
jedná o nutnou asanaci porostu
postiženého kůrovcem. Zákon odpovědným pracovníkům ukládá,
že do dvou let musí být na vykácené ploše vysazeny nové stromky
a do sedmi let by měl být porost
zajištěn. To v odborné mluvě lesáků znamená, že mladý porost
dosáhne takové výšky a síly, že
se obejde bez intenzívní péče lidí.
Vzrostlého lesa se tak na Šiberá-

ku dočkají dnešní děti až v době,
kdy už budou v penzi, tedy někdy
na přelomu dalšího století.
Kůrovec neboli lýkožrout
smrkový žije v lesích odjakživa
a v ekosystému má i významnou funkci, neboť mimo období
kalamit napadá jen staré, slabé

Výhledy na Kosovku a Kolihovy z vrcholu Šiberáku. Foto: Jindra Votrubová

a nemocné stromy a tím přispívá
k omlazení lesa. Zdravý strom se
mu ubrání. Ale v posledních dekádách jde o oslabení a zasažení tak
rozsáhlých lesních porostů, že se
jedná o kalamitní stav. Brouk napadá hlavně smrky, ale výjimečně
i modříny nebo borovice. Od jara
do podzimu vyvede až tři pokolení a jeho šíření nezabrání ani
silné mrazy, které sice mohou zahubit larvy pod kůrou, ale dospě-

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

lí jedinci přečkají zimu schovaní
v hrabance. Na vině je také fakt, že
v našich lesích rostou především
smrkové monokultury, v nichž se
brouk šíří rychle a snadno.
K současnému stavu lesa na Šiberáku se vyjádřil i vedoucí Polesí
Svatý Jan a odborný lesní hospo-

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295

dář pro město Sedlčany Miroslav
Votruba: „Obhospodařujeme sto dva
hektarů městských lesů, z toho téměř sedm hektarů na Sedlčanském
Šiberném a deset hektarů na Cihelném vrchu. Na rozdíl od Ciheláku
byl Šiberák zalesněn především smrkovým porostem, který v posledních
letech ve velké míře napadl kůrovec.
Ke kalamitní situaci přispěly hlavně
extrémní klimatické podmínky, a to
nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota. Tedy faktory, které
významně negativně ovlivňují vitalitu lesního porostu. Takto oslabené
stromy jsou pak pro kůrovce vysoce atraktivní. S těžbou postižených
stromů na Šiberáku jsme začali už
vloni. Letos jsme ji dokončili. Vytěžili
jsme 181,7 kubíků smrkového dřeva,
které odvezeme na pily k dalšímu

zpracování, protože dřevo ze stromů
zasažených kůrovcem nijak zvlášť
znehodnoceno není. Do konce března holinu na vrcholu kopce vyčistíme
a připravíme k nové výsadbě. Plánujeme, že příští rok plochu osázíme
hlavně javory a duby, v menší míře
i smrky, a zajistíme oplocením.“
Nová výsadba bude stát kolem 70
000 korun. V případě nutnosti použijí lesáci k odstranění buřiny na vykácených místech také chemický
postřik, takže typické lesní mikroklima vezme za své.
Horší je ovšem skutečnost, že
v majetku města je na Šiberném
vrchu pouze část lesa, okrajové
úseky patří několika soukromým
vlastníkům. „Ti už zřejmě dostali
upozornění od státní správy, což je
v Sedlčanech právě odbor životního
prostředí, že by měli do konce letošního března napadené stromy zpracovat,“ říká Miroslav Votruba. Reakce
soukromníků však bývají podle zkušenosti pomalejší, takže brouk, který
se začne koncem dubna opět rojit,
zřejmě najde příhodné útočiště.
Někteří ekologové se domnívají,
že příroda si pomůže sama, a proto navrhují, aby se dřevo v lesních
porostech napadených hmyzem
úmyslně netěžilo. S takovým názorem Miroslav Votruba zásadně nesouhlasí: „Les potřebuje průběžnou
údržbu a obměnu.“
I po osázení temene kopce
bude Šiberák přístupný veřejnosti. Plochu s mladými stromky sice
lesníci oplotí, ale oplocenek bude
několik, aby mezi nimi mohli procházet lidé i zvěř. Houby tam však
prý neporostou. A jak takový zásah postihne život fauny na daném
území? O tom asi vědí své zoologové. Faktem zůstává, že do kondice
se bude les na Šiberáku dostávat
několik desetiletí.
-jv-

Firma AGRO Měšetice, s. r. o.
přijme na plný úvazek do areálu Měšetice:

OŠETŘOVATELE/KU SKOTU
– DOJIČE/KU

PŘIJME ŘIDIČE
pro mezinárodní dopravu
Požadavky: řidičské oprávnění C, C + E
Praxe v oboru vítána, víkendy volné
Plat: 20 000 Kč hrubého + diety
Celková výše mzdy cca 40 až 45 000 Kč měsíčně čistého

Info na tel.: 739 884 974

– směnný provoz včetně víkendů, svátků
– bez možnosti ubytování
Požadujeme:
– kladný vztah ke zvířatům – časovou flexibilitu
– řidičský průkaz sk. T výhodou
Nabízíme:
– dobré finanční ohodnocení – stravenky
– příspěvek na penzijní pojištění

Více informací na tel.: 605 877 845, 603 265 133

TOULKY KRAJEM

www.sedlcansky-kraj.cz

TA J E M ST V Í D O M Ů
SEDLČANSKA (72)

Tekla na Jedli
krev?
Malému údolí mezi Svatým Janem a Skrýšovem vévodí odedávna starobylý dvůr Jedle.
Bílé zdi a červené střechy dvora se zhlížejí v blízkém rybníku pod hradbou lesa Jedliny.
Je zima až praští a k jedelskému dvoru přichází starý
a otrhaný žebrák. Kopcovitou
krajinou prochází bez cíle,
s každodenní starostí co do žaludku a kde po soumraku složit hlavu. Jedelskou paní prosí
o trochu jídla a zahřátí ve chlévě u dobytka. Slitování se mu
nedostane, svárlivá žena, které nechává sousedům za nocí
tajně přesazovat mezníky, aby
nepoctivě zvětšovala svůj majetek, na něj poštve svoje dva
psy. Tak, jako mnohokrát předtím, měli žebráka vyhnat a zle
potrhat. Sotva se psi k žebrákovi přiblížili, stařec natáhl
ruku, psi se obrátili a čeledi
se naskytl hrůzný pohled. Psi
svou paní roztrhali na kusy.
„Žebrák zachytil do dlaně
trochu její krve a namaloval
na dvorském štítě obraz zlé
paní se dvěma psy,“ zaznamenává pověst o zlé paní z Jedle
Čeněk Habart. Krvavý obraz

v ruce a s pláčem volala: „Kam
tě mám dát, kam tě mám dát?“
Nikdo se neodvážil v těchto
nocích po cestě kolem Jedle.
„Jednou za jasné úplňkové
noci, když právě ponocný
ve Skrýšově odtroubil půlnoc,
procházel kolem Jedle pocestný. Asi krajánek, pospíchající
k některému mlýnu na Brsině. Najednou uviděl černou
postavu pobíhající po poli,
žalostně volající „Kam tě dám,
kam tě dám?“ „Dej ho tam,
kdes ho vzala!“ vykřikl na zjevení nebojácně. Ženská postava hlasitě zasténala a ztratila
se ve stínu dvora. Od té doby
byl v noci na polích klid,“ zaznamenal druhou část pověsti
Adam Pitro.
Ačkoliv je pravděpodobné,
že je zlá paní z Jedle výtvorem
lidové slovesnosti, jisté je, že
Jedle bývala rytířským statkem, při němž stávala ve 14.
století tvrz, obehnaná příkopem a valem. Ještě v sedmnáctém století bývala u dvora stejnojmenná ves. Když
v roce 1680 Drážkov skoro
vymřel, usadil tehdejší majitel
Jedle a skrýšovského statku

Dvůr Jedle – dnešní stav. Foto: Miroslav Votruba

připomínal událost dlouhá
léta, i přes veškerou snahu jej
nešlo zabílit, vápno prý vždy
opadalo.
Tajemný žebrák se psy se
ztratil jak pára nad lesem Jedlinou, svárlivá paní z Jedle
ještě dlouho nenašla pokoje.
Na okolních polích vždy při
úplňku pobíhala s mezníkem

na opuštěné grunty v Drážkově všech osm sedláků z Jedle.
Jako náhradu připojil k jedelskému dvoru pozemky přestěhovaných. Zaniklou ves Jedli
a jména tří sedláků dnes připomínají už jen staré názvy tří
rybníčků Berka, Krajský a Holub a louky Pod Holubem.
Jana Špačková
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Mlynářský synek to „dotáhl“
až na starostu Žižkova
základy k novému pražskému předměstí, které jako zanícený obdivovatel husitství nazval Žižkovem.
Území až do roku 1875 spadalo
pod Královské Vinohrady. Když se
tato velká obec rozdělila, byl Hartig
zvolen prvním žižkovským starostou
a zasloužil se o povýšení
Žižkova na město.
Pod jeho rukama vyrůstal Žižkov doslova z ničeho,
konečná bilance Hartigových stavebních aktivit
na tomto tehdejším pražském předměstí činí zhruba
šedesát domů a dvě veřejné
stavby. Tou první je novorenesanční škola Jana Amose
Komenského, druhou Občanská záložna. Právě ta
mu nakonec zlomila vaz.
Po několika letech fungování vyhlásila bankrot a Hartl, jakožto starosta záložny,
skončil ve vyšetřovací vazbě a na starostenský úřad
rezignoval.
Výsledkem více než
ročního vyšetřování bankrotu záložny byla žaloba
pro zločin podvodu a přečin zaviněného úpadku
na pět členů vedení. KaStavitel a první žižkovský starosta Karel Hartig.
rel Hartig měl s žalobaFoto: www.kauza3.cz
mi, soudy a vazbou své
Sklenářka, Chmelnice, Komotovka, zkušenosti. Dosud to bylo aktivistické
Krenovka, Lidmonka, Miranka, Ohra- dráždění státní moci, ale tentokrát šlo
da, Parukářka, Pražačka, Proutková, do tuhého. Po osmidenním přelíčení
Reismonka, Rožmitálka, Smetanka, před porotou zemského soudu trestníVáclavka, Vendelínka, Viktorka, Vý- ho v Praze byli všichni zproštěni obšinka… Pak přišel Karel Hartig, sedl- žaloby, ovšem vyrovnání s věřiteli se
táhlo dlouho a Hartiga nadobro vyloučanský rodák.
Byl 4. květen roku 1833, když čilo z žižkovského politického života.
v Panském mlýně (v dnešní Jateční Neustávající osobní útoky ho nakonec
ulici) v Sedlčanech poprvé zakřičel dohnaly k tomu, aby milovaný Žižkov
novorozenec. Byl jím mlynářský sy- opustil a usídlil se v Královských Vinonek Karel Hartig. Sudičky mu daly hradech. Jako by nestačilo, že přišel
do vínku píli a touhu budovat a tvo- o své jmění a dobrou pověst, sedlčanřit. V Příbrami se chlapec vyučil zed- ský rodák v devadesátých letech ovníkem, v roce 1854 získal na základě dověl a přišel i o jedinou provdanou
stavitelských zkoušek oprávnění pro dceru – po její smrti vychovával svoje
venkov. Pracovní nasazení ho pak za- vnučky.
Na Sedlčany první žižkovský starosválo do Vídně, Lince a Uher. V roce
1861 získal zednickou koncesi pro ta nezapomínal, v podstatě až do své
Prahu, o čtyři roky později se dob- smrti byl v kontaktu s pěveckým spolře oženil – s Amalií Stomeovou, jejíž kem Záboj, který v roce 1862 pomárodina vlastnila pozemky s několika hal založit. A Sedlčany nezapomněly
usedlostmi, z nichž nám dnes zůsta- na něho, právě on určil podobu obecné
ly názvy jako Pražačka nebo Ohra- školy nebo Gärtnerova domu (čp. 133).
Osud Karlu Hartigovi ukázal obě
da. Podnikavý Hartig využil dnešními slovy řečeno zvýšené poptávky strany mince. A nesmazatelně ho zapsal
po dostupném bydlení a v roce 1865 jak do historie pražské, tak sedlčanské.
Jana Špačková
položil na pozemcích své tchyně
Na počátku nebyl Žižkov, byla jen
pole, vinice a sady pod holými temeny kopců, dvě silnice, ves Volšany
a osamocené usedlosti. Jejich jména
se čtou jako dobrá báseň: Bayrová,
Bezovka, Boudečka, Červený Dvůr,
Direktorka, Dolní Sklenářka, Horní
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Jan Rapsa úročí své zkušenosti
s asistovanou reprodukcí i v Sedlčanech
REGION Program darování vajíček

je novou a v regionu ojedinělou
službou, kterou ve své ordinaci
nabízí gynekolog Jan Rapsa. Pro
mnohé neplodné páry je přijmutí
vajíčka od dárkyně jedinou možnou cestou za vlastním potomkem.
Jan Rapsa se asistované reprodukci věnuje dlouhodobě. Možností
provést zájemkyně o darování vajíček celým procesem dárcovství
s minimálním dojížděním do pražské kliniky naplnil svou vizi poskytování komplexních gynekologických služeb v regionu. Co ženy
motivuje k tomu stát se dárkyní?
Je to dobrý úmysl pomoci nebo
vidina nemalé ﬁnanční kompenzace? Nejen o tom spřádám s Janem
Rapsou rozhovor.
Řekněme, že jsem žena mezi
18 až 35 lety a přijdu za vámi
s ideou darovat vajíčka, na co
se mne nejprve zeptáte?
V první řadě se vás zeptám
na věk. Zákon sice uvádí, že darovat vajíčka může žena mezi osmnácti až třiceti pěti lety. Osobně
ale vidím ideální věkovou hranici mezi dvaceti až třiatřiceti
lety, samozřejmě s přihlédnutím
ke zdravotnímu stavu.
Pokud mi je přece jen o něco
málo více než třicet pět let
a chtěla bych svými vajíčky
dopomoci kamarádce k dlouho
zkoušené a nenaplněné touze
po dítěti, může být překročení
věkové hranice zohledněno?
V žádném případě nemůže.
Zákon totiž ukládá oboustrannou
anonymitu. Dárkyně nesmí znát
příjemkyni a naopak. Často se setkávám s přáním darovat vajíčka
své sestře. Nelze tomu však vyhovět. Příčinu vidím i v českém
právním řádu, který by se s případnými spory o dítě nedokázal
efektivně vyrovnat. Matka dítěte je
ta, která dítě porodila. Avšak je tu
otázka genetické informace. Co se
ale u vajíček zohledňuje, je vzhled
dárkyně tak, aby odpovídal vzhledu matky, která dítě porodí. Důraz
se klade na barvu očí, vlasů, ale
i na obdobnou výšku a váhu.
Budete se mne jako potenciální dárkyně ptát na mou
motivaci? Nemohu se totiž
zbavit pocitu, že finanční kompenzace ve výši 25 tisíc korun
přivede do ordinace ženy, pro
něž je finanční zájem klíčový.
Zkratkovitým pohledem, snad

i ovlivněna předsudky, v nich
mohu vidět ženy závislé na alkoholu nebo omamných látkách. Jako příjemkyni vajíček
by se mi to nelíbilo.
Finanční motivace jistě hraje
svou roli. Na druhou stranu právě
díky ní je systém darování vajíček
v České republice tak unikátní.

drahé a na druhé straně čeká
příjemkyně. Vajíčka se nemrazí,
musí se aplikovat přímo. Spolupráce mezi mnou a dárkyní musí
být založena na vzájemné důvěře.
Než vůbec přejdeme k samotným
vyšetřením, s každou zájemkyní
strávím přibližně dvacet minut při
vstupním pohovoru.

S gynekologem Janem Rapsou jsme si povídali o asistované reprodukci.

Chtěl bych však zdůraznit, že se
nejedná o odměnu za darovaná
vajíčka. Koneckonců i zákon deﬁnuje darování jako bezúplatné.
Doslova jde o ﬁnanční kompenzaci. Darování vajíček je delší
proces, při němž se žena celkem
na tři dny nemůže dostavit do zaměstnání, jiné dny navštěvuje
lékaře ambulantně, k odběru
cestuje na kliniku. Zjednodušeně
řečeno se jedná o náhradu ušlé
mzdy. Je i v mém vlastním zájmu
zájemkyně ﬁltrovat, neboť užívané medikamenty jsou extrémně

Chci tedy darovat svá vajíčka. Co mne čeká od A do Z?
V první řadě absolvujete již
zmíněný vstupní pohovor. Získáte
tak ucelenou představu toho, co
můžete očekávat. Pokud váš zájem
bude trvat, domluvíme se na třech
základních vyšetřeních. Vyšetření
krve, gynekologické vyšetření spojené s vyšetřením přítomnosti sexuálních chorob a genetické vyšetření. První dvě vyšetření provedu
osobně u mne v ordinaci. Pro genetické vyšetření vás pošlu za odborníkem. Od chvíle, kdy vstoupí-

te do dveří při prvním rozhovoru,
do výsledků z genetické laboratoře obvykle uběhne šest týdnů.
A pak?
Potom, jsou-li všechna tři vyšetření v pořádku, následuje po první
menstruaci hormonální stimulace.
Celý jeden týden si dárkyně každé
ráno sama píchne drobnou injekci. Asi jako když si diabetik píchá
inzulín. Napoprvé přijde k nám
do ordinace, kde jí vše vysvětlíme. Další dny už si injekce aplikuje
sama. Za týden přijde na kontrolu.
Při ultrazvukovém vyšetření by
měly být folikuly, tedy měchýřky
s vajíčky, patrné.
Proč je nutné dárkyni stimulovat hormonálně, když je
reprodukčně zdravá?
U každé ženy dozrává pouze
jedno vajíčko. Pro účely asistované reprodukce potřebujeme vajíček ideálně osm až deset, jelikož
úspěšnost oplodnění jediného by
byla velice malá.
Co následuje po ultrazvukovém vyšetření?
Samotný odběr na specializované klinice. Jde o pětiminutový
zákrok v celkové anestezii, při
němž skrze pochvu odběrovou
jehlou vajíčka odsajeme. Zákrok
je neinvazivní, nevzniká žádná jizva, není potřeba žádné rekonvalescence. V den odběru také dárkyně obdrží ﬁnanční kompenzaci.
Tím celý proces končí?
Tím celý proces končí s tím,
že jsem s dárkyní v telefonickém
kontaktu. Konzultuji s ní její zdravotní stav po oděru a v případě
potřeby se domluvíme na kontrole v ordinaci.
Darovat vajíčka není zdaleka
tak jednoduché jako darovat
krev. Jaká rizika jsou s dárcovstvím spojena a je vůbec možné
darovat vajíčka opakovaně?
Častější avšak mírné komplikace se týkají spíše hormonální
stimulace. Dají se přirovnat k premenstruačnímu syndromu. Mezi
vzácná rizika patří podráždění
stěny břišní, ta se ale statisticky
objevují u jedné pacientky za pět
let. Darovat vajíčka opakovaně lze.
Mezi jednotlivými odběry musí
být pauza přinejmenším tři měsíce. Znám případy, kdy dárkyně svá
vajíčka věnovala šestkrát. Osobně
však shledávám zdravým podstoupit proces nejvýše dvakrát.
Lucie Kakosová

SPOLEČNOST
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Antonín Baborovský proslavil Sedlčany po celém
motokrosovém světě
SEDLČANY V městském
muzeu se v neděli 4. března konal křest DVD autora
Jiřího Kondelíka, dokumentující kariéru československé motokrosové legendy
Antonína Baborovského.
Slavnostní akce se v prostorách sedlčanského muzea
nekonala náhodou.
V roce 1975 se totiž
Sedlčanská kotlina stala
dějištěm nejslavnější motokrosové události, která
se dosud nejenom v Sedlčanech, ale i v tehdejším
Československu uskutečnila. Konal se zde Motokros
národů, jinými slovy se
jednalo o Mistrovství světa družstev do 500 ccm.
Závodů se tehdy v polovině září zúčastnili jezdci
čtrnácti států a největšího
úspěchu československého motokrosu v celé jeho
historii dosáhlo kvarteto
domácích jezdců ve složení Antonín Baborovský,
Zdeněk Velký, Jiří Chura-

vý a Miroslav Nováček. Až
na posledně jmenovaného, který to má z Ostravy

předseda autoklubu RAC
Sedlčany Miroslav Dvořák.
„Proto prezidenta sedlčan-

let nejlepším motokrosařem
na světě.“
Ještě než bylo pokřtěno

Motokrosová legenda Antonín Baborovský (vlevo) a autor DVD Jiří Kondelík

do Sedlčan přece jenom
z ruky, dorazili do muzea
všichni tehdejší hrdinové. „Antonín Baborovský
společně se svým týmem
proslavil tímto vítězstvím
Sedlčany po celém motokrosovém světě,“ uvedl

ského Veterán klubu Pavla
Chýleho napadlo, že by se
křest nového DVD, které dostalo název Motokros v srdci, mohlo konat v městském
muzeu. Pozvání přijal také
Jaroslav Falta, který byl
v polovině sedmdesátých

a spuštěno DVD, promluvil
k zaplněné studovně muzea Vladimír Voráč, který
strávil část svého života
na kotlině jako moderátor.
Mimo jiné připomněl, že
Sedlčany žijí kotlinou již
od roku 1952 a že v televiz-

ních zpravodajstvích byl
tento závodní okruh vedle
hermelínu zmiňován nejčastěji.
„Bydlím v Jílovém u Prahy, takže do Sedlčan to
mám jenom několik desítek kilometrů,“ připomněl
na křtu šestašedesátiletý
Antonín Baborovský. „Mám
tady dodnes spoustu kamarádů. Jezdit jsem začal už
ve svých pěti letech, ale vůbec ne v šlapacím autíčku,
ale svezl jsem se ve velkém
voze. I to je na DVD vidět.“
Antonín Baborovský se
rovněž zmínil, že startoval
v Sedlčanech na mnoha
závodech a hlavně zavzpomínal na souboje se sovětskými jezdci. Účastníci křtu
si mohli prohlédnout také
typ stroje, na němž startoval
před bezmála třiačtyřiceti
lety na Motokrosu národů.
Protože se ale žádný původní motocykl nedochoval,
jednalo se o jeho repliku.
David Myslikovjan

NOVĚ OTEVŘENÁ

8. března

3+1
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Příbramská 1177, retail park vedle Kiku I OTEVŘENO pondělí - pátek
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k MDŽ pro prvních
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KONCERTY,
PLESY

lém přátelství, hrají žáci ZŠ
a MŠ Nechvalice; 19:00

 Hrachov – Ochrana
fauny
9. 3. Štěpán Kojan
koncert u příležitosti 20 let
organizace; 19:00

 Petrovice – Obecní dům
18. 3. Taková normální
rodinka
uvádí Spolek divadelních
ochotníků Sedlčany; 17:00

 Osečany
10. 3. Hasičský ples SDH
Křečovice
hraje Ešner band; 20:00
 Sedlčany – muzeum
15. 3. Večer při svíčkách
– Olga a Jakub Šafrovi
swingový koncert; 19:00
16. 3. Vojna in the Kittchen
hudebně-literární kabaret
Vladivojny La Chia a Kittchena (Jakuba Königa);
19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Poslední obrazy
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora; vernisáž výstavy
9. 3. v 18:00
 Sedlčany – muzeum
Makety lodí
výstava místních modelářů;
výstava do 15. 4.
 Sedlčany – knihovna
Ivana Stoupová: Zrozená
z ohně
výstava šperků Ivany Stoupové; výstava do 4. 4.

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
12. 3. Milovat k smrti
malý muzikál o velké Edith
Piaf; 19:30
15. 3. Netopýr
opereta Johanna Strausse,
zahajovací představení 54.
ročníku festivalu Sukovy
Sedlčany; 19:00
16. 3. Steposkop
taneční představení skupiny Caramelka; 19:30
18. 3. Káťa a Škubánek
pohádkové představení pro
nejmenší na motivy večerníčku České televize; 15:00
20. 3. Halina Pawlowská:
Chuť do života
zábavný pořad se známou
spisovatelkou; 19:30
 Nechvalice – kult. dům
17. 3. Lucky a Zorba
dětský muzikál o neobvyk-

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

KINO
 Sedlčany
9. 3. Vražda v Orient
expresu
mysteriózní drama; 20:00
10. 3. The Florida Project
drama; 20:00
11. 3. Emoji ve ﬁlmu
animovaný ﬁlm; 15:00
16. 3. Zahradnictví: Nápadník
romantická komedie; 20:00
17. 3. Blade Runner 2049
sci-ﬁ thriller; 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
7., 9. 3. Veřejné bruslení
13:00–15:00
7. 3. Hokejové utkání
Tučňáci Kosova Hora –
Novit Neveklov; 18:30
9. 3. Hokejové utkání
Stará garda Štětkovice B –
Medvědi Sedlčany; 18:30
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
11., 18. 3. Veřejné bruslení
14:00–16:00
12. 3. Hokejové utkání
AHC Nový Knín – HC Olbramovice; 18:30
Bubák Chlum – River Boys
Zvírotice; 20:25
14. 3. Hokejové utkání
Novit Neveklov – Rumola;
18:30
Draci – Tučňáci Kosova
Hora; 20:25
16. 3. Hokejové utkání
Rybníkáři – HC Hrádek;

18:30
River Boys Zvírotice – Čerti
Křepenice; 20:25
17. 3. Hokejové utkání
HC Hrádek – Rumola; 14:30
HC Kačeři Příčovy – Bubák
Chlum; 16:30
Stará garda Štětkovice –
Genemusic; 18:25
Huroni Vršovice – AHC
Nový Knín; 20:20
18. 3. Hokejové utkání
HC Olbramovice – HC Kňovice; 16:30
Žabáci Solopysky – DSK
Daleké Dušníky; 18:25
Ševci Nový Knín – HC Miličín; 20:20
19. 3. Hokejové utkání
Medvědi Sedlčany – Domino; 18:30
Dublovice – Stará garda
Štětkovice B; 20:25
20. 3. Hokejové utkání
Čerti Křepenice – HC Kačeři Příčovy; 18:30
HC Votice – River Boys
Zvírotice; 20:25
 Sedlčany – autobusové
nádraží
10. 3. Pochod na Dubový
vrch
8:05
 Sedlčany – Kozlovna
U Komína
17. 3. Krajem sedlčanských hospod
14. ročník pochodu ze
Sedlčan do Jesenice, trasa
dlouhá 18 km; 8:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
7., 14. 3. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
9., 16. 3. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30
9. 3. Vyprávěnky o Honzovi a nejmladší čtenář/
čtenářka roku
slavnostní vyhlášení, vyprávění pohádek o Honzovi,
výtvarná dílna s pečením
buchet; 15:00
12. 3. Jarní louka plná
květů
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00
14. 3. A taková to byla
láska (Anna Gavalda)
listování, účinkuje Věra Hollá a Zdeněk Černín; 19:30
15. 3. Růže pro Marii Š.
přehlídka mluveného slova

www.sedlcansky-kraj.cz

v kategorii dospělých; 17:00
16. 3. Zavázané oči
na program navazuje
výtvarná dílna Malování
jinak; 15:00
16. 3. Epidemie svobody
promítání českého dokumentu jako součást festivalu ﬁlmů o lidských právech
Jeden svět; 18:00
19. 3. Drak Natlučnos
program pro rodiny s dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
9., 16. 3. Pozorovací
program
17:00–20:00
 Kamýk nad Vltavou –
obecní knihovna
14. 3. Den s knihou
 Krásná Hora nad Vlta-

vou – kult. dům
17. 3. Dětský karneval
13:00
 Kňovice
17. 3. Maškarní karneval
karneval pro děti; 13:30
 Jesenice
17. 3. Maškarní karneval
karneval pro děti; 14:00
 Sedlčany – kult. dům
18. 3. Magické peříčko
a Tajný svět
křest knihy Lucie Kraifové;
16:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář.

V mrazivých dnes se
děti zahřály příjemnou
atmosférou písecké
Sladovny
PETROVICE/PÍSEK Děti z petrovické pobočky výtvarného oboru sedlčanské ZUŠ si
velmi oblíbily cesty do písecké Sladovny, kde na ně
vždy čeká něco zajímavého.
Tentokrát narychlo vyrazily na program, který
končí již 18. března. „Jedná
se o výtvarné divadlo, kdy
děti tvoří příběh a vstupují
do animace, hudby, barev
a rekvizit,“ lákala dopředu jejich učitelka Vladimíra Křenková. „Hlavním
programem bylo divadlo,
na kterém se všichni podíleli a také všechny potěšilo. Hrály tam i některé
maminky, které s námi jely.
Na zemi bylo plátno, na které se všechno promítalo.
Nemluvilo se, jen jsme něco
dělali. Běhali jsme po trávě, po polínkách na vodě,
děti vytvářely stromy. Uměli
s námi pracovat, asi nějací herci, i když nebyli připraveni na to, co my tam
uděláme,“ hodnotí zážitek
Michaela Křížová, jedna ze
žákyň oboru.
Po hlavním programu
se ještě všichni podívali
do mraveniště a na papíromaš, tedy dílnu s papírem.
„Tam jsme vytvářeli žralo-

ka na příští výstavu. Také
jsme si vytvořili vlastní zvířátka, která si dotvoříme
v naší hodině,“ vzpomínala
Michaela.
Problémem byl brzký začátek programu, což trochu
zkomplikovalo dopravu.
Rodiče se ale o všechny
děti postarali a tak byla nakonec jedinou potíží chřipka, která na výpravu nepustila sedm přihlášených.
„Celý den se nám vydařil.
Mráz nebyl tak krutý, ve Sladovně jsme byli skoro sami,
narazili jsme na skvělé průvodce a program se nám
moc líbil. S dětmi jsme si
slíbili, že v červnu vyrazíme
na výstavu bratří Formanů,
kde bude viset veliký žralok,
na kterém se všichni podíleli. Cesta vlakem byla báječná – vyhlídky na zamrzlou
Otavu a vesničky, které moc
neznáme. Musím pochválit děti, protože je v galerii
chválili, co vše znají, jaký
mají zájem a jak jsou chuti
tvořivé. Mně se líbila příjemná nálada mezi malými
i velkými, vzájemné pomáhání a spolubytí,“ hodnotila
spokojeně akci Křenková.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Vystavené modely lodí v městském muzeu jsou
propracovány do nejmenších detailů
SEDLČANY V městském muzeu mo-

hou malí i velcí návštěvníci od úterý 27. února obdivovat zručnost
čtyř modelářů, z nichž dva jsou ze
Sedlčanska, jeden v Sedlčanech
působí a jeden žije blízko za hranicemi regionu. Jejich společnou výstavu lodí stojí za to navštívit, protože všechny rozměrnější i menší
modely v expozici jsou propracovány do nejmenších detailů.
„Asi před třemi lety za mnou
přišel sedlčanský modelář Zdeněk Šťovíček s nápadem uspořádat u nás výstavu,“ uvedl ředitel
městského muzea David Hroch.
„Stavbě modelů lodí se delší dobu
věnoval, a já jsem se proto zeptal,
kolik jich má. Odpověděl, že má
asi tři nebo čtyři modely, které by
se daly vystavit. Proto mě napadlo,
že by bylo vhodné sehnat více modelářů a jejich výrobky zaplnit celý
výstavní sál. Před půldruhým rokem mě Zdeněk Šťovíček navštívil
znovu s tím, že má další tři kolegy
a že by výstavu společně udělali.“
Účastníci vernisáže se dále dozvěděli, že osmašedesátiletý Zdeněk
Šťovíček se zajímá o modelářství,
včetně lodí a letadel, po celý svůj
život. Lodím se věnuje hlavně
v posledních deseti letech. Vyrábí zhruba jeden model lodi ročně
a staví také funkční modely letadel. Jeho kolega, dvaačtyřicetiletý
Martin Heran, pochází z nedaleké
Jesenice. Modelům lodí se věnuje

šest let, ale s modelářstvím začínal
už v době, kdy chodil na první
stupeň základní školy. Nejstarším
z vystavujících je Ladislav Hubač,
kterému je osmdesát čtyři let. Žije
v Chotilsku a modely lodí i letadel
staví po celý svůj život. Čtvrtým
vystavujícím je Jindřich Mrštík. Je
mu čtyřicet čtyři let, v současné
době působí v Sedlčanech a své
modely vyráběl v mládí. Při stavbě
lodí, které si návštěvníci mohou
prohlížet až do 25. dubna, všichni
autoři používali smíšený materiál – překližku, dřevo, balzu, papír
a ve výjimečných případech plast.
Společná výstava čtyř modelářů je skutečně pastvou pro oči.
Vystavena je mimo jiné německá
bitevní loď Bismarck, jejíž posádku tvořilo více než dva tisíce námořníků. Účastníci vernisáže se
mohli dozvědět, že Bismarck byl
konstruován jako vlajková loď německého námořnictva. Náklady
na stavbu se prý vyšplhaly na bezmála dvě stě milionů říšských marek a při spuštění lodě na vodu byl
přítomen i Adolf Hitler. V expozici
nechybí ani model kolesového
parníku Mississippi, jehož znakem
bylo v 19. století parním strojem
poháněné lopatkové kolo, a zastoupeno je i československé plavidlo.
Je jím jediná vojenská loď sloužící
k ochraně státní hranice v dobách
první republiky na Dunaji. Vystavený model v sedlčanském muzeu je

plovoucí, rádiem řízený, má otočné
všechny čtyři věže a zabudovanou
lodní sirénu. Tato hlídková říční
loď nese jméno President Masa-

cích autorů a mezi nimi byl i plastikový modelář Oldřich Hahn ze
Sedlčan, který má doma ve své
sbírce dvě německé lodě, jež jsou

Modely lodí na výstavě vynikají svými detaily.

ryk. Na výstavě nemůže chybět
plavidlo, které zná každý laik. Loď
vyplula v dubnu roku 1912, o několik dní později narazila na ledovec,
a přestože ji předcházela pověst, že
je nepotopitelná, šla ke dnu. „Model
Titaniku byl pro mě nejnáročnější,
protože jsem jej dokončoval na poslední chvíli,“ svěřil se na úterní
vernisáži Martin Heran, který má
v muzeu tři svoje modely.
Na vernisáž se přišlo podívat
i několik dalších kolegů vystavují-

na výstavě. Jsou ale menší a nevyrobil je, ale koupil. Oldřich Hahn
v muzeu zavzpomínal i na jednu
historku z dětství. „V době, kdy
jsem v šedesátých letech začal chodit do pionýra, vystrouhal jsem si ze
špalíčku ponorku U7, jenomže ta
byla německá. Předlohu jsem objevil ve vojenském časopise Zápisník.
Když jsem ponorku ukázal našemu vedoucímu v pionýru, řekl mi,
abych odevzdal pionýrský šátek.“
David Myslikovjan

Děti ve svém představení přiblížily krásy lesa
SEDLČANY Literárně-drama-

tický obor a výtvarný obor
sedlčanské ZUŠ uvedly
ve čtvrtek 1. března v kulturním domě lyrické divadelní
představení pod názvem
Jak šumí les. Děti ve věku
od šesti do čtrnácti let publiku představily krásu a náladu lesa, který tvoří nejenom
stromy, ale také v něm žijí
různá zvířata, teče potok
a třeba i ševelí vítr.
Z vystoupení účinkujících si každý mohl vzít něco
jiného, ale na první pohled
i poslech bylo zřejmé, že
z pódia vyzařuje klid lesa
a jeho život. Autorkou scénáře přestavení je učitelka
Jaroslava Trojanová, která
jej vytvořila ze čtyř knih spisovatelky, malířky a kreslířky Daisy Mrázkové. „Autor-

ka předlohy v předloňském
roce zemřela a my jsme se
rozhodli představení nastudovat jako poctu spisovatelce. Naše hra je mezioborová.
Výtvarný obor vytvořil část
rekvizit a kulis a já jsem dělala divadlo,“ uvedla Jaroslava

Trojanová. Ve hře vystoupilo dvacet sedm dětí, z nichž
některé měly svoje úlohy
náročné na text, a to i pokud
se jedná o jeho délku. Přesto
se rolí zhostily bez jediného
zaváhání, a co je důležité, jejich hlasy byly dobře slyšet

Děti ve svém představení znázornily i tekoucí lesní potok.

po celém divadelním sále.
„Zkoušet jsme začali loni
v září, byli jsme nejdříve rozděleni do tří skupin a teprve
potom jsme se začali scházet
všichni společně,“ přiblížila
zkoušky Jaroslava Trojanová. „V divadle jsme měli

čtyři zkoušky a také jsme se
zúčastnili dvou víkendových
soustředění, která nám hodně pomohla. Myslím si, že
texty v tomto představení vyjadřují jemnost, lyriku a my
jsme na to šli přes prožitek.
Proto jsme chodili do lesa,
snažili se osahat různé přírodniny a vnímat zdejší atmosféru.“
Na otázku, zda uvedení
hry Jak šumí les v sedlčanském kulturním domě je
jediné, nebo soubor bude
vystupovat ještě jinde, scénáristka odpověděla, že
v plánu je návštěva několika
škol a předběžně je domluveno vystoupení v Petrovicích. Další uvedení hry by se
mělo konat i v sedlčanském
kulturním domě.
David Myslikovjan
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Hokejisté Neveklova
jsou magnetem na góly
SEDLČANY Máte rádi hokej a líbí se

vám, když v utkáních padá hodně
branek? Potom neváhejte a zajděte se
podívat na některý zápas účastníka
čtvrté ligy dlouhodobé soutěže amatérských hokejistů, bojujících o Pohár
starosty města, tým Neveklova.
Nikdo nemůže zaručit, že to bude
platit i nadále, ale faktem je, že v kronice soutěže už najisto bude uveden jeden unikátní zápis. Tým Novit Neveklov
sehrál dva zápasy po sobě, v nichž dohromady padlo neuvěřitelných čtyřicet
dva branek! Znamená to, že ve dvou
duelech jednoho týmu, hraných na třikrát patnáct minut čistého času, padaly
góly prakticky každé dvě minuty. Možná, že se jedná o světový unikát v amatérských hokejových soutěžích. Hráči
Neveklova už v závěru února porazili
Draky 12:9 a minulý týden vyprovodili Rybníkáře po výsledku 16:5. V první
lize došlo na souboj dosud druhých
Zvírotic s třetím týmem Genemusic.
Obvykle se v minulosti jednalo o vyrovnaná utkání, ale tentokrát dominovali hokejisté z Benešovska. Po první
třetině měli sice pouze jednobrankový
náskok, ale nakonec nasázeli chlapcům
od vody půl tuctu gólů a neinkasovali
ani jednou. Vítězství se konečně dočkaly Votice, které ve druhé fázi soutěže už
byly jediným týmem ve všech čtyřech
ligách, které nevyhrály.
Výsledky – 1. liga: Votice – Chlum
3:1, Zvírotice – Genemusic 0:6. V tabulce jsou stále první Štětkovice
s osmadvaceti body, na druhé místo

se vyhoupl Genemusic a na třetí příčku spadly Zvírotice. Oba týmy měly
v době naší uzávěrky po čtyřiadvaceti
bodech, ale chlapci od vody si schovali jedno utkání k dobru. Poslední sedmé zůstaly Votice, které nyní mají ale
už tři body.
2. liga: Solopysky – AHC Nový Knín
5:3, Daleké Dušníky – Kňovice 4:4, Vršovice – Olbramovice 2:2. V době naší
uzávěrky měly všechny druholigové
týmy za sebou ve druhé fázi soutěže
osmnáct zápasů. Díky „remízovému
týdnu“ se v čele tabulky nic nezměnilo. První Vršovice mají nyní třiadvacet
bodů, o bod zpět jsou Daleké Dušníky
a třetí Olbramovice mají bodů devatenáct. Poslední šesté zůstaly dvanáctibodové Kňovice.
3. liga: Medvědi – Ševci Nový Knín
4:6, Miličín – Domino 3:6, Dublovice
– Medvědi 5:7. Rezerva Štětkovic sice
minulý týden nehrála, ale přesto s třiadvaceti body vévodí tabulce, ve které
se na druhé místo s dvaceti body dostali novoknínští Ševci. O bod zpět je
třetí Miličín. Sedlčanští Medvědi sice
jednou vyhráli, ale získaných dvanáct
bodů jim na odlepení z posledního
šestého místa nestačí.
4. liga: Draci – Hrádek 3:7, Rumola –
Kosova Hora 1:5, Neveklov – Rybníkáři
16:5. První Kosova Hora má už dvacet
sedm bodů a na druhé místo se propracoval Neveklov s jednadvaceti body.
Přeskočil petrovickou Rumolu o jeden
bod. Poslední šestí Rybníkáři zůstali
na šesti bodech. David Myslikovjan

Jihočeský Písek se proti
Tatranu prosadil devětkrát
FC Písek – TJ Tatran
Sedlčany 9:0 (3:0)
PÍSEK V sobotu 3. března odehrál Tat-

ran proti třetiligovému Písku poslední
dílek ze zimních přípravných utkání.
Hostující celek proti jihočeskému
týmu na jeho umělé trávě nastoupil
dobře a vytvořil si dokonce několik
stoprocentních brankových příležitostí,
jenže jak už se stává zvykem, ani jednu
nepřetavil ve vedoucí gól. Naopak se
začali prosazovat domácí střelci – Řezáč
(3 góly), Froněk, Voráček, Holý, Pinc,
Grobár a Kočí. Devítibranková lavina odstartovala před stovkou diváků po chybě sedlčanské defenzivy ve 25. minutě.
Druhá branka padla z penalty. Ve 36. minutě svítilo po trestném kopu skóre 3:0.
Před koncem prvního poločasu mohl

Tatran snížit na 3:1, když přihrával Luboš Soldát do zakončení Petrovi Haasovi, ale ten svoji šanci neproměnil.
Druhý poločas vzal za své, když nekompletnímu sedlčanskému kádru nadělil soupeř ještě šest branek. Absence
Jana Vystyda a Kryštofa Kvěcha byla
na hřišti zkrátka znát. Písecký tým pak
svoje největší příležitosti proměnil.
V 67. minutě se vyšplhal počet branek
na konečných 9:0. Zásluhou dobrých
zákroků brankáře Tomáše Glogara se
počet branek nevyšplhal nad deset.
Jedinou šanci měl ve druhém dějství
Dominik Němec, ale pálil nad.
Příprava je u konce a na Tatran už
příští neděli 11. března čeká doma první soutěžní zápas divize A proti Klatovům. Utkání začíná ve 14:30 hodin.
David Štverák
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Příznivci Kralup svůj tým
k vítězství v Sedlčanech
nedotlačili
Tatran Sedlčany
– HK Kralupy nad
Vltavou 3:1 (2:0,
1:0, 0:1)
SEDLČANY Ve čtvrtém kole bará-

že o postup do krajské ligy měli
v neděli 4. března hokejisté Tatranu svému soupeři co oplácet.
Prohráli totiž s Kralupy nejenom
v duelu krajské soutěže, ale
i v prvním barážovém zápase,
v němž se však dlouho drželi.

Dva rychlé góly
domácí nastartovaly
Sedlčanští hokejisté se
v předchozích utkáních na domácím ledě svěřovali, že jsou
rádi, že na ně chodí hodně
diváků, ale tak trochu si posteskli, že se skutečně jedná o diváky, kteří moc nefandí. To ale
v nedělním zápase v žádném
případě neplatilo. O bouřlivou
atmosféru na zimním stadionu
se však dlouho starala parta
fanoušků z Kralup, mocně podporovaná jejich bubeníkem.
Alespoň ve druhé polovině
mače se jim snažila konkurovat
i skupina domácích příznivců
a přidávali se i ostatní.
Tatran v tomto utkání, před
nímž měl už jen malou šanci
probít se do krajské ligy, podal
pravděpodobně nejlepší výkon
v této sezóně. Doslova oheň
a síru vypustil na svého soupeře hned v úvodu mače, kdy
ve dvou těsně po sobě následujících přesilovkách skórovali
F. Černý a Spilka. Potom se už
hra vyrovnala, ale přesto měli
domácí možnost svůj náskok
navýšit. V 17. minutě se povedl únik agilnímu Bémovi, puk
z jeho hokejky směřoval přímo
do vinglu, ale gólman jej stihl
lapačkou vytěsnit za svoji klec.

V přesilovkách je
lepší Tatran
Hodně rychlá a vyrovnaná
hra byla k vidění i ve druhé třetině. Ve 25. minutě se nadechl
ke svému druhému sólu Bém,
jenomže i tentokrát ztroskotal
na brankáři Kralup. Ve 28. minutě rozehráli svoji přesilovku
také hosté, a když po necelé
minutě putoval na trestnou
lavici další hráč Sedlčan, byl

kontaktní gól na spadnutí. Nechalo se čekat, že Kralupy zamknou Tatran v jeho obranné
třetině, což se také stalo, ale
Dudek svůj tým podržel. Naopak po brejku nastala pořádná mela v brankovišti Kralup,
když hned dva vracející se
hráči hostí smetli svého gólmana a po ledě ho dovezli až
do branky. Od 32. minuty hry
měl k dispozici dvojnásobnou
přesilovku i Tatran, a to dokonce půldruhé minuty. Po uplynutí patnácti vteřin ji bombou
od modré těsně nad ledem
k tyči zužitkoval v roli falešného obránce forvard Bém.
Ve 43. minutě rozehráli domácí svoji další přesilovku
a nastala pořádná divočina.
Po brejku hostí se puk odrazil od tvrzeného skla za klecí
Dudka před brankoviště, hostující hráč už už hrací předmět doklepával do sítě, avšak
duchapřítomný sedlčanský
gólman cvakl betonem o tyč
a uchránil svůj tým od pohromy. Hned z protiútoku mohli
domácí navýšit svoje vedení,
ale i gólman tento brejk zlikvidoval. V tomto zápase podal
výborný výkon sedlčanský
brankář Dudek. Dlouho se
zdálo, že si řekl, že prostě gól
nepustí. A když se mu po jedné tvrdé střele kutálel puk
odražený od lapačky po rameni, ani ten neskončil v síti.
Nakonec přece jenom Kralupy
skórovaly, jenomže v té chvíli
zbývalo do konce třetí třetiny
dvacet vteřin a o osudu utkání
bylo rozhodnuto.
Sestava: Dudek – Švagr,
Martínek, F. Černý, Náprstek,
Bém – Spilka, Mašek, Burian,
Tylich, Pospíšil – Vl. Černý, Pudil, Šoltés – Pinkas, Vančura.
Trenér: Karel Pospíšil.
Po čtyřech barážových kolech vedou Sršni z Kutné Hory
s devíti body a druhý je tým
Pracovní zálohy Kladno, který
má o jeden bod méně. Třetí
Kralupy mají body čtyři a čtvrté Sedlčany tři. Tatran čeká
ještě páteční utkání v Kladně a nedělní doma s Kutnou
Horou. Tento zápas začíná
na sedlčanském zimním stadionu v 17 hodin.
David Myslikovjan

PUBLICISTIKA
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KO M E N TÁ Ř
nehorázné, v demokratické
Evropě nepatřičné. Ostuda.
Druhé hlasování, jehož
výsledek nechápu rozumem,
je zvolení komunistického
poslance Zdeňka Ondráčka
do čela poslanecké komise
pro kontrolu GIBS, tedy Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ondráček získal
mezi svými kolegyněmi a kolegy 79 hlasů, což mu o jeden hlas stačilo. Ano, taková
jsou pravidla. Je to absurdní a špatné. Je to výsměch
hodnotám, které jsme získali
v roce 1989. Je to ohromná
facka všem těm, které tento
muž mlátil hlava nehlava pendrekem za to, že přišli vyjádřit
svůj občanský postoj. Klidně,
bez násilí, beze zbraní. GIBS
tak bude nyní pod kontrolou člověka, který je dodnes
zfanatizován komunistickou
diktaturou. Jeho zvolení zklamalo i ministra spravedlnosti
a dle jeho vyjádření, bude-li
sbližování SPD, KSČM a hnutí ANO i nadále pokračovat,
zváží demisi na pozici mini-

stra. To je poměrně silný signál, v našich končinách spíše
ojedinělý. Pan ministr by však
možná lépe, než aby podával
demisi ministra v demisi,
udělal, kdyby své spolustraníky přesvědčil, aby se podobných rozhodnutí vyvarovali.
Zdeněk Ondráček navíc nelituje ničeho ze svého profesního života. Nic z toho, co
dělal, nepovažuje za chybu.
Nevěřím svým uším. Řada
komunistů se po Sametové
revoluci alespoň formálně
omluvila, velká část z nich
uznala některé chyby a nedostatky předchozího režimu,
nový předseda komise pro
kontrolu GIBS nikoliv.
Vezmu-li do úvahy ještě
fakt, že podle pravomocného soudního rozhodnutí
slovenských soudů není
premiér Andrej Babiš evidován ve svazcích spolupracovníků StB neoprávněně, nenacházím přesné
vyjádření. Inu, a takoví lidé
nám tady vládnou…
Tomáš Vašíček

KO M E N TÁ Ř

Poprava v maﬁánském stylu mnou
otřásá, je potřeba mít se na pozoru
Na počátku posledního únorového týdnu mnou otřásla
zpráva od našich východních sousedů. Na Slovensku
byl zavražděn investigativní
novinář a jeho přítelkyně.
V krátké době po této prvotní
zprávě jsme se dozvěděli, že
oba byli zavražděni ve svém
domě, každý jednou střelnou ranou. Neznámý vrah
střelil Jána Kuciaka do hrudi,
jeho přítelkyni popravil ranou do hlavy. Maﬁánský styl
jak vystřižený z ﬁlmu Kmotr.
Jánovi Kuciakovi bylo
27 let, i přesto byl již etablovaným novinářem a psal
o daňových podvodech
velkopodnikatelů a bossů
v pozadí, kteří mají vazby
na politiku. Jeho vražda,
stejně jako jakákoliv jiná
vražda, nemá opodstatnění.
V případě vraždy novináře
a jeho absolutně nevinné
partnerky, je zde i jiný rozměr. „Útok na novináře, je
útokem na nás všechny,“

znělo hlavní sdělení, které rezonovalo mezi zhruba 20 000
lidmi, kteří v Bratislavě vyšli
do ulic. K národu promlouvá
prezident i premiér, rezignoval ministr kultury, vláda
vypsala odměnu milion eur.
To jsou znaky, že situace
je vážná. Od dob revoluce
v roce 1989 na Slovensku
takové vzedmutí veřejnosti
nepamatují.
To, co se stalo, nelze
změnit, čas nevezme nikdo
zpět. Vražda novináře je
selháním společnosti, je to
selhání politiků. Ministr vnitra by měl odstoupit z funkce. Novináři jsou integrální
součástí demokracie a útok
na ně, je útokem na demokratické zřízení. Na to
nejsme ve střední Evropě
zvyklí. Nejsme v Rusku,
v Turecku, v Číně ani v žádné další podobné zemi, kde
se novináři zavírají do vězení, vraždí či popravují.
Pokud se potvrdí, že Ján
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Kohorta ohrožující demokracii
Respektuji výsledky svobodných, demokratických voleb.
Vyjadřují vůli většiny těch,
kteří k volbám dorazili a využili svého ústavního práva.
Nicméně musím zmínit dvoje
hlasování Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z posledních dnů.
Tím prvním je odmítnutí návrhu, aby se hlasovalo
o odvolání místopředsedy
sněmovny Tomia Okamury
z jeho pozice. Na hlasování
nedošlo, protože k zařazení
tohoto bodu se nenašlo dost
hlasů. Tomio Okamura tak
i nadále zůstává v patnáctce
nejvyšších ústavních činitelů
a zůstává členem předsednictva naší dolní parlamentní komory. Je to ostuda. Kritizoval
jsem již jeho zvolení. Pro mě
je to velký vstup nacistické
doktríny do české zákonodárné moci. Ale poté, co tento
politik a jeho přitakávači popírají historická fakta v souvislosti s táborem v Letech
u Písku, neměl by takto exponovanou funkci zastávat. Je to
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Kuciak se stal obětí vraha
v souvislosti se svojí žurnalistickou prací, což zatím
tvrdí i slovenský policejní
prezident, musíme být ostražití, musíme protestovat
a zpozornět. Je to varování, že se směřování naší
společnosti (ano, uvažuji
nyní poněkud československy) vymklo kontrole.
To musíme napravit. Nic
podobného se nesmí opakovat a politici by si měli
uvědomit, že jsou to často
právě oni, kteří ve společnosti rozdmýchávají nenávist vůči novinářům tím,
že jejich práci znevažují,
parodují, uráží je, osočují,
soudí se s nimi, vyhrožují
jim a ponižují je. Důsledky
vidíme. V České republice
jsou přeborníky této disciplíny prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš
a místopředseda sněmovny Tomio Okamura. Náhoda?
Tomáš Vašíček

Doba nazrála
a dále dozrává
Často se říká ta doba. Doba
je jiná, doba byla těžká, doba
přináší pokrok, doba vyžaduje změnu Ústavy atd. Je to
svým způsobem alibismus,
že jsou jistí lidé, určité kruhy,
vlivná hnutí zastoupeni nevinným slovíčkem doba. Tak
tedy to tak nechme. Každá
doba má svoji nezaměnitelnou charakteristiku, za kterou nikdo nemůže.
Jsme nyní svědky takové
zvláštní doby, ve které jsme
nuceni leccos již nebrat úplně vážně. Český národ se
tedy v takové době začíná
smát, začínají se říkat anekdoty. Vládnoucí síly to znají
a bojí se toho v každé době.
Za německé okupace mluvili
esesáci o Češích, jako o smějících se bestiích. Za socialismu se v každé divadelní hře
nebo ﬁlmu pokoušeli odborníci hledat věty, za které si
lidé dosadí nějaké protistátní
myšlenky a budou se bouřlivě smát. A bylo to v trezoru.
Také vznikala spousta protistátních anekdot, kupodivu
někdy snadno převedených
z totality německé, jen nepatrnou úpravou.
Často jde o něco velmi
smutného, k pláči, ale nakonec je jediným východiskem humor. Co nadělají
staří lidé, kterým v Palachově týdnu mlátili naši lidé jejich děti? Jistě jsou nadšeni,
když jedna ta tehdejší ruka
s obuškem začíná vládnout
komisi pro kontrolu činnosti
Generální inspekce bezpečnostních sborů. A hlava k té
ruce ničeho nelituje. Proč
by se těm lidem omlouval?
Plnil rozkazy... Zvolení dalo
sice trochu práci, dvakrát
zvolen nebyl, napotřetí se
došlo k počtu hlasů dokonce o jeden většímu, než bylo
nutné. Ano, pomohlo ANO
a předseda KSČM (také kolega z StB) se vděčně odmění.
Ze Slovenska dosti mrazí
krutost, naplňující žertík (?)
našeho prognostika, prognozujícího nutnost likvidace
novinářů. Po delším čekání
se vyjádřil k události, jak to
šlo nejstručněji. Už jsem sly-

šel – také žertík – že měl spíše na jazyku: „Tak konečně to
začalo!“ Holt Češi, stále stejní.
Ono tedy jako v každém povolání, tak i v té novinařině
se najde někdo, kdo se roli
hlídače demokracie zpronevěří. Najde si daleko lepší
zdroj obživy. Mě zklamal třeba dobrý novinář Komárek.
To, jak se projevoval licoměrně jako poslanec za ANO,
při obraně svého štědrého
chlebodárce, bylo hodně
nevkusné. Nebo mě napadá novinář Přibil, Babišův
oblíbený konzultant „skvělý
Mára“. Shromažďoval pro
mecenáše zprávy o kdekom,
vše se hodí. A pak už jen zavolal, kdy to či ono, na toho,
či onoho, pěkně ve vhodnou
dobu zveřejnit. Po volbách
se dočkal téměř láskyplného
objetí. Tak takoví novináři,
že jim nic nelidského nepřeji
(nikdo není dokonalý), nemají u novin mít místo. Ale
právě oni ovlivní volby tak,
že těch 29 % stoupne do hlavy vítězům natolik, že chtějí
mít v ruce vše. Například
vnitro i spravedlnost. A je
pro ně jedině přijatelná menšinová vláda s podporou
ČSSD a KSČM – bez jediného
ministerstva. I prezident má
takovou představu a nepohrdl by ani Okamurou, který
má u slušných humanistů takovou důvěru, že by si o něj
neopřeli ani kolo.
Pro toto a i pro několik
jiných znaků této „nové
doby“ se zdá, že doba
nazrála a dále dozrává
k podstatnému oklešťování
demokratických pravidel
i ústavních zvyklostí a asi
zase bude i humor... „Premiér zahajuje školní rok,
československy přeje mnoho i vel‘a jedniček. Dotaz
má Pepíček: Kdo byl majitelem Čapího hnízda, když
dostalo dotaci? Následují
rozpaky, rychle se zazvoní
na přestávku. Po přestávce
se pokračuje. Mánička: Mám
dvě otázky: Proč se zvonilo
na přestávku o deset minut
dřív? A druhou: Kde je Pepíček?“
Vladimír Roškot
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Když dotace zabíjí

Teď již je to jen na vás

Minulý týden šokovala
celou Evropu poprava
slovenského novináře
a jeho snoubenky. Až příliš se zajímal o evropské
dotace. Připomnělo mi to
kamaráda, který před lety
na jednom ministerstvu
prováděl kontroly čerpání.
Když viděl, že vědro plné
evropských peněz se vyleje a odteče do předem připravených penězovodů,
chtěl to řešit. Jeho vedoucí se ho jen zeptal, jestli
chce opravdu skončit
zalitý betonem. Kamarád
dal výpověď. Kdyby byl
statečnější, skončil by jako
Ján Kuciak.
Když pak dostanou

Sedlčany dotaci na nové
autobusové nádraží, strhne se debata o tom, jestli
potřebujeme nádraží za 50
milionů, jestli by nestačilo
nějaké za 30. Ocitáme se
v absurdním světě, kde
„jak utratit peníze“ je větší
starost, než „kde vzít peníze“. Dokonce i Babišův
státní rozpočet skončil
v rekordním přebytku,
protože se začalo „víc čerpat“. Velké země EU začínají ty menší dotacemi vydírat. Na trhu práce chybí
lidé, protože je vysává
přebujelá státní správa,
narůstající administrativa
pro ﬁrmy a tisíce obskurních neziskovek, jejichž

přínos je mnohdy velmi
sporný, a které by bez evropských dotací okamžitě
skončily.
A kde se všechny ty miliardy berou? Část peněz
se sebere ﬁrmám a lidem
na Západě a zbytek se dotiskne. Evropská centrální
banka pumpuje do oběhu
palety nově vytisknutých
bankovek a modlí se, aby
se euro nezačalo hroutit.
Otázka zní, jestli by nám
bez evropských dotací nebylo lépe? Narovnal by se
trh služeb i práce, přestali
bychom se spoléhat na koláče bez práce a neumírali
by lidé odhalující korupci.
Bohumil Voháňka

Ve sněmovním hlasování byl
do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů zvolen
soudruh Zdeněk Ondráček,
komunista, bývalý člen policejních složek, který neváhal
mlátit naše děti v listopadu
1989. Ohání se jinými zákony
a dobou, rozkazem…, ale jeho
brutalita byla vlastní a opravdová. Svými výroky mi silně
připomněl soudruhy Josefa
Urválka, Karla Vaše, Ludmilu
Polednovou, Martu Semelovou… Cítila jsem takovou
bezmoc, jako když jsem seděla u svého umírajícího syna.
Nesnáším bezmoc, ale včera
jsem brečela.
A proto apeluji na všechny
mladé lidi – jste krásné, chytré,
svébytné bytosti, nezatížené

minulostí. Braňte si svobodu
ve všech podobách, braňte
demokracii. V čele národa stojí strany a jednotlivci, kteří jsou
z mého pohledu vražednou
kombinací. Nenechte sebou
manipulovat, řiďte se svými instinkty a svědomím. Nechci se
dožít toho, že se zase budete
učit číst mezi řádky a za pravdu budete postihováni. Hledejte pravdu, slyšte pravdu, učte
se pravdě, milujte pravdu,
držte pravdu, braňte pravdu
až do smrti. Nepodléhejte konzumu a bojujte za veřejné věci.
Vybírejte ze svého středu jen
ty nejlepší, nejčestnější, kteří
vás budou zastupovat. Je to
život váš a vašich dětí.
To je můj poslední vzkaz.
Teď již je to jen na vás.
Ivana Havlínová

FEJETON

Policejní hlídka
Za poslední měsíc mne již
čtyřikrát stavěla policejní
hlídka. Kdyby to nebylo pokaždé jinde a náhodně, snad
si myslím, že mi někdo hodně přeje a policisty mi záměrně do cesty posílá.
Poprvé se modré majáky rozblikaly v noci v Kamýku nad Vltavou. Tam si
mě po desáté večer vyhlédli
s úsměvem dva strážci zákona z Milína. Myslím, že je
humor trošku přešel poté, co
jsem dostala za úkol dýchnout do alkoholtesteru. Bylo
to moje poprvé. Sáček s trubičkou jsem si měla rozbalit sama. Nesplnitelný úkol.
Zima jako v Rusku a nervozita udělaly své, prostě to nešlo.
V tu chvíli jsem dostávala záchvat smíchu, což se mi stává
nevhodně a velmi často. Manžel poté doma prohodil, že se
diví, že mi neudělali i kontrolní test na drogy. Policista se
už nemohl dívat, jak nemohu
sáček otevřít, vysvobodil mě
a otevřel ho sám. Poté jsem
měla co nejsilněji po dobu

dvaceti sekund foukat. Záchvat smíchu, velká rýma
a žvýkačka. Více netřeba dodávat, myslím, že byli rádi,
když se mě zbavili a já byla
ráda, že jsem se neudusila.
Podruhé kontrola proběhla v Petrovicích ve večerních
hodinách. Tam se ostatně
strážci zákona pohybují velmi často, obzvláště o víkendu. Zde jsem nic rozbalovat
nemusela, měli úplně jiný
přístroj a dýchala jsem zase.
Do třetice jsem stavěla na jejich znamení na poslední
chvíli u Nechvalic. Tady byli
policisté hned tři. Nutno říci,
že v pohodě, nic nechtěli,
nezkoumali, v podstatě je zajímaly jen doklady. Až jsem se
cítila ošizená, že jsem nebyla
na nic testována a nechtěli
ani nic vidět z povinné výbavy. Naposledy jsem musela
předkládat doklady včera
v Krásné Hoře nad Vltavou.
Jako vždy vše v pořádku,
ale už jsem si neodpustila, že
čtyřikrát by to snad za tenhle
měsíc stačilo. S úsměvem mi

bylo řečeno, že se prý pokusí.
Cestou domů jsem si vzpomněla na svoji první a zároveň na dlouhá léta poslední
policejní kontrolu.
Bylo to chvíli poté, co
jsem měla v kapse ještě teplý řidičák, v osmnácti letech.
Starší brácha mi tehdy půjčil
škodu 120 L bílé barvy a já si
s představou, že řídím úplně
něco jiného, s rádiem, které
špatně, ale přece hrálo, notovala písničku Milana Chladila
„Dva roky jezdím bez nehod,
s větrem se honím o závod“
a jela jsem, co auto dovolilo.
Škodovka byla krom pohonu
na benzín i na LPG. Kdo někdy vozidlo na LPG vlastnil
nebo vlastní, ví, že se auto při
přepnutí z benzínu na LPG
musí trochu rozjet, aby se
vše zdařilo a laicky řečeno
auto jelo. Tedy nevím, jak je
tomu dnes, před sedmnácti
lety tomu tak bylo. Přepnula
jsem na plyn patřičně rozjetá,
a najednou vidím policistu,
který mi ukazuje, ať zajedu
k okraji silnice. Povedlo se to

jen taktak. Pokud jste viděli
Pupendo, nebylo to daleko
od scény, kdy Pavel Liška
srazil policajta. Kontroly se
ujala policistka. Jak je dvojice
smíšená, je to vždy tak trochu
problém, ideální je hlídka
mužská, to se občas i očko
přivře, když něco není úplně
ok – co jsem tedy tehdy naposlouchala od kamarádek
skorořidiček ještě v autoškole.
Policistka si vyžádala nutné
doklady ke kontrole. „Bydlíte
v Kostelci?“ Moje odpověď
byla souhlasná. „Nemáte
bratra Petra, slečno řidičko?“
„Mám,“ souhlasila jsem. V tu
chvíli mi došlo, o co asi zrovna jde. Opravdu mám bratra
Petra, ale policistka měla
na mysli Petra – svého kolegu
policistu, který tehdy bydlel
ve stejné vesnici, jen na jiné
adrese a společného krom
rodného příjmení a návštěvy
stejné základní školy jsme
neměli nikdy nic. No, nevymlouvala jsem jí to. „Tak tedy
v pořádku, přece nebudeme
zdržovat sestru našeho kole-
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gy.“ Jenže ouha. Škodovka,
čerstvě přepnutá na plyn ne
a ne nastartovat. Nepomáhalo nic. Až pak policistu napadlo, že by mě mohli s kolegyní
roztlačit. Proč ne? Spěchala
jsem na brigádu, kde byla tehdy za pozdní příchod pokuta,
a jejich kontrola – a tím pádem zdržení – se mi vůbec nehodila. Sedla jsem za volant.
Policista s kolegyní se opřeli
do mírně rozkvetlého kufru
auta a začali tlačit ze všech
sil. „Ženská, vždyť to vůbec
nejde, že tam máte zataženou
ruční brzdu?“ „No, nemám!“
odvětila jsem ze staženého
okénka. Jasně že zatažená
byla. A tak jsem ji, jakože
nenápadně, povolila. Vše se
seběhlo snad během sekundy,
policista zabral, po povolení
ruční brzdy se auto z mírného kopečka rozjelo, takže
padl na kolena. Jeho kolegyně rychlý start auta ustála
a smála se na celé kolo. A já
vše sledovala ve zpětném zrcátku a ujížděla...
Jana Motrincová

