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Vladimír Mrázek:
Do Prčice vyrazilo nejvíc turistů
za posledních třicet pět let
Náš odbor byl při
úhynu ryb aktivní,
nic jsme nezanedbali
SEDLČANY O hromadném

úhynu ryb, který postihl retenční nádrž a způsobil místním rybářům značné škody,
jsme vás již informovali.
Nyní přinášíme stanovisko
Odboru životního prostředí
MěÚ Sedlčany a jeho vedoucího Vladimíra Mrázka. Ten
má na sled a vývoj událostí
poněkud odlišný názor než
rybáři a říká: „Nic jsme nezanedbali a náš odbor byl

ve věci aktivní. Příčiny úhynu
mohou být různé.“
Podle rybářů uhynulo
zhruba 500 kusů ryb a již u interpretace množství mrtvých
ryb se obě strany liší. Životní
prostředí zjistilo při svém prvotním šetření ve dnech 24.
a 25. dubna zhruba dvacet
uhynulých ryb.
„Tento nalezený úhyn jsme
ohlásili hráznému s prosbou
Pokračování na straně 2

Opilá žena ulehla
na silnici
SEDLČANY A s i h o d i n u

po poledni ve čtvrtek 17.
května ležela před restaurací v Nádražní ulici
na zemi 32letá žena.
„Nejdříve se zde potácela po silnici a následně
ulehla doprostřed jízdního
pruhu. Protože ohrožova-

la svůj život, zdraví a také
bezpečnost silničního provozu, převezli ji policisté
do policejní cely k vystřízlivění. V dechu jí naměřili
2,54 promile alkoholu,“
sdělila k případu policejní tisková mluvčí Monika
Schindlová.
-red-

Do cíle na náměstí v Prčici zbývají pochodníkům poslední stovky metrů. Foto: František Vávra

SEDLEC-PRČICE Příznivci
dálkových pochodů se
v sobotu 19. května vydali po trasách nejznámějšího a nejslavnějšího
českého hvězdicového
pochodu Praha–Prčice.
Organizátoři pro letošní
ročník pochodu připravili 21 tras – z toho 16 pro
pěší, čtyři pro cyklisty
a jednu pro vozíčkáře.

GDPR nás zatěžuje – ﬁnančně
i administrativně, zní shodně z obcí
SEDLČANSKO Obecné na-

řízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR
(General Data Protection
Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem
pravidel na ochranu dat
na světě. V celé Evropské unii začne platit 25.
května. V České republice
nahradí zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních
údajů. Nařízení se dotkne
ﬁrem, institucí i jednotlivců, kteří nějak zacházejí
s osobními údaji, ať už
zaměstnanců, zákazníků,
klientů nebo dodavatelů.
Dotkne se také samospráv
– městských a obecních

úřadů. Jak se na GDPR připravovaly?

Čestmír Sosnovec,
starosta
Nedrahovic
Jak dlouho se nedrahovický úřad na GDPR
připravoval?
Od loňského roku.
Kolik vás bude zavedení tohoto nařízení
stát?
V průběhu deseti let
ročně asi jedenáct tisíc
korun.
Pomáhala vám při zavádění GDPR na vašem
úřadě externí ﬁrma?
Spolupracujeme se

Sdružením místních samospráv ČR. Sám nemůže
tuto agendu zvládnout nikdo, tedy pokud by chtěl
být dokonalý.
Změní se něco pro nedrahovické občany, kteří
s obecním úřadem komunikují?
Nikoliv, u informačního systému pouze odpoví
na zaslanou SMS zprávu,
zda chtějí dál dostávat
informace od obce – udělí takzvaný informovaný
souhlas.
Jak GDPR vnímáte?
Je to jednoznačně přítěž, a to značná. Především
Pokračování na straně 2

Zaslouženou pozornost
p ř i t a h ova l i m n o h o n á sobní účastníci pochodu
ověnčení sbírkou plastických botiček připevněnou
na oděvu nebo batohu.
Barevná podoba aktuální
botičky je vždy až do dne
konání pochodu zastřena
tajemstvím. Letošní měla
barvu hnědou. Pěší turisté
startující z Prahy, Týnce

nad Sázavou, Pikovic, Petrovic, Milevska a Sedlčan
prochází regionem obce
Jesenice. Také letos členové Sboru dobrovolných
hasičů z Martinic a Mezného změnili své hasičské
zbrojnice na jeden den
v občerstvovací stanici pro
pochodníky.
Již po třiapadesáté se
Pokračování na straně 6

2

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

GDPR nás zatěžuje – ﬁnančně
Vladimír Mrázek:
i administrativně, zní shodně z obcí Náš odbor byl při
Dokončení ze strany 1

to všem obcím přidělává
práci a nic to nepřinese.
Žádná osobní data jsme
nikdy nikomu neodůvodněně neposkytovali ani
neprodávali, nevím, proč
bychom to měli dělat nyní.
Podle mě jde o další z opatření, o kterém si máme myslet, že nás ochrání před
Velkým Bratrem.

Petr Halada,
starosta Kamýku
nad Vltavou
Kolik utratí kamýcký
úřad za zavedení GDPR?
A jak dlouho jste se
na toto nařízení připravovali?
Celkem nás aplikace nařízení přijde na dvacet pět
tisíc korun plus dále ročně
kolem deseti tisíc korun.
Připravovali jsme se asi
půl roku.
Bylo by možné zvládnout zavedení GDPR
na váš úřad pouze vlastními silami?
Vlastními silami bychom to nezvládli, neboť
je potřeba opravdu pečlivý rozbor agend, které
obec vede. Asi šest set
obcí se sdružilo do jednoho spolku, který pro nás
odborně bude GDPR řešit.
Jak se GDPR dotkne
kamýckých občanů?
Občané budou muset
vyplnit souhlas s využíváním systémů komunikace
obce s občany.
Co si o novém nařízení na ochranu osobních
údajů myslíte?
Vnímám jej naprosto odevzdaně, jako již
mnoho nařízení, které se
na nás valí.

Radka Čížková,
ekonomka
Prosenické Lhoty
Co pro prosenický
obecní úřad znamená zavedení GDPR?
GDPR řešíme od loňského podzimu. Zvýšení
zabezpečení úřadu nás
bude stát asi sto padesát
tisíc korun. Pověřenec
šest tisíc korun ročně, ale
jen díky Sdružení obcí

Sedlčanska. Školení i práce pověřence a podobně
jsou dotovány z jiných
zdrojů. Proto je částka
za pověřence nižší.
Využili jste při zavádění GDPR spolupráce
s externí ﬁrmou?
Jsme malý úřad a rádi
jsme využili externí ﬁrmy
– právě Sdružení obcí Sedlčanska. Pokud by částka
za pověřence a vypracování analýzy byla neúměrně
vyšší, zkusili bychom si pomoci vlastními silami.
Pocítí nějak GDPR občané Prosenické Lhoty?
Naši občané samozřejmě změnu pocítí – pokud chtějí být i nadále
zařazeni v informačním
systému obce, musí vyplnit své osobní údaje
do informačního kanálu,
který je přílohou květnového zpravodaje obce,
vlastnoručně podepsat
a předat na úřad. Pokud
tak neučiní, nebudou jim
informace z úřadu zasílány. Obec musela změnit
také kontaktní e-mailovou adresu.
Co si o GDPR myslíte?
GDPR nám zatím přineslo akorát zvýšení administrativy. Dovedeme si
představit využít své síly
v jiné oblasti. Nezbývá
nám, než jen konstatovat,
že musíme respektovat
každé nařízení, kterých je
rok od roku stále více.

Miloslav
Hrazánek,
Jesenice
Jak se jesenický obecn í ú ř a d p ř i p r avova l
na GDPR?
Na zavedení nařízení
se v podstatě připravujeme od začátku letošního
roku, a to s narůstající
intenzitou. Denně nám
na úřad chodí několik
nabídek na pověřence
a na školení. Je těžké se
v tom orientovat a vybrat
si tu správnou variantu.
Nakonec jsme vybrali
Sdružení místních samospráv ČR, které od začátku nabízelo služby za přijatelnou cenu. Naši obec

to bude v letošním roce
stát asi dvacet tisíc korun
– pověřenec a implementace. Další náklady budou
na následná opatření, která bude třeba udělat k zabezpečení údajů.
Zvládli byste zavedení GDPR na vašem úřadě
vlastními silami?
Vlastními silami si
na GDPR netroufám,
i když dneska už se na to
dívám jinak, než když
jsme začínali. To chodily
nabídky spolu s vyhrožováním za případně hrozící
velké pokuty za neplnění
nařízení.
Dotkne se zavedení
GDPR na jesenickém
úřadě nějak občanů?
Občané GDRP pocítí,
neboť zveřejňované zápisy z jednání zastupitelstva
jsou neadresné, a tudíž to
nikomu moc neřekne. Občané budou muset podepisovat souhlasy s ukládáním dat, pořizováním fotek
a zasíláním SMS v případě
informačního systému.
Jak GDPR vnímáte?
Jako absolutně zbytečnou věc, která zatěžuje
nejen úřady, ale i občany
a nic neřeší. U nás nikdo
data nezneužíval. Šmejdy,
co posílají denně několik
mailů s různými nabídkami, které nám plní počítače a otravují nás, to nejspíš nezastaví!
Jana Špačková

úhynu ryb aktivní,
nic jsme nezanedbali
Dokončení ze strany 1

o likvidaci,“ popisuje počátek případu Mrázek a dále
pro redakci uvádí časový
běh dalšího dění: „Ve čtvrtek 26. dubna nám byl nerybářem hlášen další výskyt
uhynulých ryb, což jsme opět
nahlásili hráznému. Poté se
na místo dostavila Policie ČR
a následně i městská policie
společně s pracovníky našeho odboru. Byl zjištěn výskyt
asi osmdesáti kusů uhynulých
ryb. Okamžitě jsme se nechali od zemědělců informovat
o použitém kapalném hnojivu a jeho množství, takže se
nedá říct, že jsme byli nečinní,“ říká Mrázek, který dodává, že úhyn mohl mít více
důvodů a s rybáři se shodne
v tom, že v tomto období
a za klimatických podmínek,
které v druhé polovině dubna panovaly, je úhyn poměrně častým jevem.
Ihned 27. dubna ráno bylo
pracovníky odboru provedeno místní šetření na břehu
nádrže a u přítoku ve směru
od Vlčího hrdla. Nalezeny
byly čtyři kusy uhynulých
ryb. „Ještě dopoledne jsme
se spojili s panem Skokanem
(předseda MO ČRS Sedlčany, pozn. red.) a byl domluven další postup, spočívající
v tom, že rybáři odvezou

vzorky vody na rozbor do Příbrami a vzorky uhynulých
ryb do Vodňan. Bohužel,
vzhledem k víkendu a následnému státnímu svátku,
nebylo na specializovaných
pracovištích možné provést
rozbor vzorků, takže k jejich
analýze nakonec nedošlo. Je
však otázka, zda by po několika dnech přinesl rozbor
vody nebo ryb nějaké relevantní informace,“ uvažuje
Mrázek. Ten může dle svých
slov také doložit, že ještě týž
den, tedy v pátek 27. dubna, kdy se zároveň konala
povodňová prohlídka toků,
provedli zaměstnanci životního prostředí kontrolu toku
na Sedleckém potoce v okolí
Rudolce, kde nebylo zjištěno
žádné znečištění.
Pracovníci příslušného
odboru tak vycházejí z toho,
že došlo k úhynu zhruba 80
ryb, které na vlastní oči viděli a dále měli od rybářů
ústní informaci, že uhynulo
dalších zhruba dvě stě ryb.
Odbor životního prostředí
se dle slov pracovníků odboru o úhynu dozvěděl až
více než týden po aplikaci
hnojiva na řepce, přičemž
hledat mezi postřikem řepky a úhynem ryb příčinnou souvislost je podle
úředníků velmi obtížné
a prakticky neprokazatelné
a spíše spekulativní. „Je s podivem, že právě rybáři, kteří
u vody sedí, se málo zajímají
o stav v nádrži a ani jednou
nám nezavolali. Od rybářů
nemám dodnes k dispozici
žádné fotky a dokumenty,
jakožto podklady k úhynu.
Naši aktivní činnost můžeme
dokázat zápisy a fotodokumentací,“ uzavírá Mrázek,
který tak zmiňuje jednu
z nemilých okolností případu, kterou potvrdil i šéf rybářů Skokan: na úhyn ryb
upozornili jako první lidé,
kteří s rybařením nemají
nic společného, zatímco
registrovaní rybáři seděli
u svých udic nerušeně dál.
Tomáš Vašíček
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Infocentra jsou na sezónu připravena.
Turisty překvapí novinkami
SEDLČANSKO Někdy k nim
zabrousí jeden turista
za den, jindy jsou jich stovky. Většinou přicházejí pro
radu, kam na výlet, kde se
ubytovat nebo si chtějí koupit nějaký suvenýr. Dobrý
pracovník infocentra musí
znát svůj „rajón“ jako svoje
boty, umět vysvětlit cestu
k zajímavým místům nejen
v češtině, ale i v cizích jazycích, být za všech okolností
příjemný a pracovat, když
se jiní baví – o svátcích a víkendech.
Turisté na Sedlčansku
míří nejčastěji do Turistického informačního centra
v Sedlčanech, jen vloni jich
bylo 5 311. „Nejčastěji k nám
turisté přicházeli za účelem
koupě drobných suvenýrů,
jako jsou turistické vizitky,
turistické známky, pohledy.
Dále turisté požadují letáčky,
mapky a další tištěné materiály, které jsou v infocentru
volně k dispozici,“ říká Markéta Křivská z Turistického
informačního centra v Sedlčanech. Zájemci se zde
mohli setkat s jednou ze čtyř
pracovnic. Ty mají napilno
nejen v sezóně, ale i přes
rok. Od května je sedlčanské infocentrum pro turisty
otevřeno od pátku do neděle, bez poledních pauz,
od 7.30. Tři dny v týdnu
jsou turistům dveře otevřeny do 17 hodin, další čtyři
dny je pracovní doba o hodinu kratší. Nad rámec práce v infocentru se můžete
s jeho pracovnicemi setkat
na pokladně před večerním
představením v Kulturním
domě Josefa Suka, kde prodávají vstupenky. V diva-

delní sezóně je to dvakrát
až třikrát týdně. Pomocnou
ruku přikládají také při organizování akcí pořádaných
městem. Bude tomu tak i při
nadcházejících slavnostech
Rosa. V létě jim vypomohou
brigádníci, a to hlavně o víkendových službách.
Desítky návštěvníků denně obslouží v Infocentru Vysoký Chlumec Jiří Svatek. Při
konání různých kulturních
akcí, jako je například Den
řemesel, Den pivovaru, pouť
nebo Pochod Praha-Prčice,
stoupá návštěvnost do stovek turistů denně. „Nejčastějším důvodem návštěvy
infocentra je touha po získání
informací, ať už o tom, co navštívit přímo v Chlumci nebo
v širokém okolí, popřípadě
kde se dobře najíst. Samozřejmě nelze opominout nákup
turistických suvenýrů,“ shoduje se Jiří Svatek s Markétou Křivskou.
Vysokochlumecké infocentrum začíná sezónu spolu s otevřením skanzenu, což
letos bylo na začátku dubna.
„Íčko“ je spojené s podatelnou, takže Jiří Svatek kromě
obsluhy turistů zajišťuje
také služby Czech pointu
a ověřování podpisů a listin.
„K našemu překvapení nás
kvůli těmto službám navštěvují i občané okolních obcí,
a to včetně Sedlčan,“ dodává
s tím, že v letních měsících
bude pro vysokochlumecké
infocentrum zapotřebí také
personální posila.
Ze zahraničních turistů
si Sedlčansko oblíbili hlavně Němci a Holanďané.
Potvrzuje to i Markéta Křivská, která přidává úsměv-

nou historku: „Infocentrum
v Sedlčanech navštívilo
v roce 2017 zhruba čtyři sta
turistů ze zahraničí, nejvíce
z Německa a Holandska.
Také nám přišel e-mail s videem od turisty z Austrálie,
který v létě projížděl na kole
městem, natočil pohřeb
na Církvičce a ptal se nás, co
to bylo za zajímavou akci.“
Asi deset procent návštěvníků tvoří zahraniční
turisté i ve statistice Informačního centra Kosova
Hora. „Přestože naše ‚íčko‘
funguje pouze o víkendech
od května do září, navštívilo
ho v minulé sezóně celkem
asi sto návštěvníků,“ uvádí
kosohorská místostarostka
Lenka Havlíčková.

O turistické
materiály je zájem
Jak v Sedlčanech, tak
na Vysokém Chlumci si pro
návštěvníky pro letošek připravili novinky. „Jde o turistické nálepky hradu, pivovaru a skanzenu, které doplňují
turistické známky a vizitky.
Rozšířili jsme i množství
propagačních materiálů Jihočeského kraje, který začíná ‚za rohem‘,“ vypočítává
Jiří Svatek. V Turistickém
informačním centru v Sedlčanech čekají (nejen) na turisty nově omalovánky pro
děti s doplňovačkami, letáček větrného mlýna u Příčov, mapka regionu se zajímavostmi a letáček Vltavská
kaskáda. „Rozpracovaný
máme letáček s přehledem
akcí ke stému výročí založení republiky, samozřejmě
budeme tisknout sezónní
letáčky na různá témata –

například kam s dětmi, koupání a tak dále,“ informuje
Markéta Křivská.
Zásobenost infocenter
v regionu propagačními materiály je dobrá, stojany jsou
plné. V sezóně pak není turista, který by z infocentra
odešel s prázdnou.
„Propagační materiály
dostáváme od Sdružení obcí
Sedlčanska a jsou zcela dostačující,“ říká kosohorská
starostka Lenka Havlíčková. Na Vysokém Chlumci
si zase pochvalují spolupráci s Toulavou. „Naše
infocentrum
spolupracuje
s turistickou oblastí Toulava
od samého počátku jejího
působení. V rámci vzájemné spolupráce tak můžeme
turistům nabídnout hned několik nových letáků této turistické oblasti, včetně zážitkové turistické karty Toulavka,
kterou lze v letošním roce
nově získat i v bezplatné
papírové podobě. Díky Toulavě získáváme i pravidelný
informační servis o akcích
pořádaných na území této
oblasti i celého Jihočeského

kraje, díky čemuž můžeme
našim návštěvníkům nabídnout více možností, jak
využít svůj volný čas,“ zmiňuje klady spolupráce Jiří
Svatek. Problémem podle
něho je, že Sedlčansko dlouhodobě trpí nedostatkem
kvalitních míst, kde by se
mohli nejen turisté dobře
najíst. „Sedlčansko zároveň
doplácí na to, že i přes veliký
počet památek je převážná
většina z nich v soukromém
vlastnictví, a tím pádem pro
veřejnost nepřístupná.“
A jaká bude nová sezóna? Ta loňská by mohla napovědět. Například
v Sedlčanech sice evidovali
v roce 2017 pokles zahraničních turistů, ale také nárůst
českých, kteří dali Sedlčansku přednost před plážemi
Středomoří. A také dochází
k nárůstu cykloturistů. „Lidé
si čím dál více raději vyjedou
na výlet na kole, nežli zvolí
auto, pokud jim to zdraví dovolí, a to je pozitivní,“ dodává Jiří Svatek z vysokochlumeckého infocentra.
Jana Špačková

Staňte se součástí našeho týmu!
Do nové centrály v Čestlicích hledáme:

servisní techniky
vedoucího skladu/ skladníka
asistentku servisního oddělení
Neváhejte a dejte nám o sobě vědět na hr@bizerba.cz.

ww.bizerba.cz

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
VELBĚHY Amatérský hledač našel 14. května v odpoledních hodinách v lesním prostoru v katastru
obce munici a následně
zavolal na tísňovou linku
158. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že se jedná

o dělostřelecký granát
ráže 75 mm z 2. světové
války a na místě ho zlikvidoval.
KOSOVA HORA Přítomnost cannabisu ve slinách
měl 34letý řidič, kterého
policisté zastavili u obce

16. května navečer. Jel
na motocyklu bez registrační značky a navíc není
ani držitelem řidičského
oprávnění.
DUBLOVICE V brzkých
ranních hodinách 17. května vběhl srnec bezpro-

středně před vůz Škoda
Roomster jedoucí po silnici I/18. Způsobená škoda
byla stanovena na 35 000
korun.
Ž E M L I Č KO VA L H O TA

U obce vyběhla 18. května
krátce po poledni z křo-

ví těsně před projíždějící
Škodu Octavii srna. Při nehodě vznikla škoda 30 000
korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Zima byla k silnicím
milosrdná, vozovky
příliš neporušila
REGION Jako nikterak ná-

ročnou co do počtu výjezdů vozidel údržby, ale za to
jako neobvykle dlouhou,
hodnotí uplynulou zimu
ﬁrma Údržba silnic. Společnost se sídlem v Osečanech má dvě střediska
– na Červeném Hrádku
u Sedlčan a v Sedlci-Prčici.
Věnuje se opravám a údržbě takřka 400 kilometrů komunikací na Sedlčansku,
Sedlecko-Prčicku a Voticku. Více výrobní ředitel
společnosti Aleš Bobál.
Zimní údržba se protáhla až do dubna, zřejmě ještě nemáte konečná čísla. Jaká byla zima
z vašeho pohledu?
Ačkoliv byla neobvykle
dlouhá, spotřeba posypového materiálu bude zhruba stejná, jako během zimy
2016/2017. Je pozoruhodné,
že jsme měli více výjezdů
v březnu než v lednu, kdy
to obvykle lidé očekávají.
Projevila se zima nějak razantněji na stavu
komunikací na Sedlčansku?
Byla k silnicím milosrdná. Během poměrně málo
dnů teplota přes den vystoupala nad nulu a v noci
mrzlo. To totiž způsobuje
zatékání vody do trhlin
ve vozovce a vlivem mrazu
v noci rychlou degradaci
povrchu. Nezaznamenali
jsme nějak obzvlášť porušené vozovky s hlubokými
výtluky.
S jakými pracemi jste
na jaře začali?
Jako každý rok začínáme zametáním vozovek,
úklidem odpadků v příkopech, mytím značek a směrových sloupků, výspravou výtluků obalenou drtí
s následným zacelením
soupravou patchmatic, což
je předehřátá emulze s velmi jemnou kamennou drtí.
Kde budeme pracovníky společnosti nyní potkávat?
Nastala sezóna sekání
trávy v silničních příko-

pech, budeme odstraňovat závady vytipované
v zimním období, jako
jsou nefunkční propustky
a odvodnění silničních příkopů. Rovněž provedeme
stavební práce menšího
rozsahu na mostech v rámci stavební údržby.
Získali jste nějaké
zakázky od města Sedlčany?
Ano, v letošním roce budeme provádět pro město
dvě menší zakázky – rekonstrukci chodníku a rozšíření vozovky.
Čekají vás letos v regionu nějaké větší práce,
které si vyžádají dopravní uzavírky?
Nejvíce řidičům znepříjemní život rekonstrukce
silnice I/18 v úseku Sedlčany – křižovatka Vojkov,
která se bude provádět
v několika etapách a začne
v květnu. My na této stavbě budeme jako subdodavatelé provádět vodorovné
a svislé dopravní značení
a montovat svodidla.
Potýkáte se také s nedostatkem zaměstnanců
nebo máte všechna místa
obsazená?
Nejvíce nás trápí nedostatek řidičů nákladních
vozidel, kteří musejí mít
profesní průkaz. Potřebujeme je hlavně do směnného
provozu zimní údržby. Obzvláště v letošní zimě, kdy
propukla chřipková epidemie, jsme měli velké problémy s obsazením služeb.
Plánujete letos nějaké
větší investice do vybavení ﬁrmy, případně nějaké úpravy areálu?
Pro svoji činnost potřebujeme opravdu širokou
škálu komunální techniky,
a proto každoročně investujeme do obnovy a doplnění vozového parku kolem osmi milionů korun.
V letošním roce plánujeme
nákup dvou nákladních
vozidel Mercedes se sypačovou nástavbou.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

I v ochraně osobních údajů platí: Važme
dobře, co je vhodné, vkusné, bezpečné a svým
způsobem pro nás dlouhodobě prospěšné,
říká sedlčanský tajemník Vojtěch Hlaváček
SEDLČANY Od srpna loňského roku se speciální pracovní
tým a radní města Sedlčany
intenzivně zabývají zavedením Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů
neboli GDPR na městském
úřadě. K projektu města se
připojilo deset městských
příspěvkových organizací,
dvě obchodní společnosti
a všechny organizační složky – Pečovatelská služba
Sedlčany, Správa budov a zařízení a také Městská policie
Sedlčany.
„Již v roce 2016 se uskutečnila přípravná fáze v podobě
auditu, který posoudil aktuální
stav, využívání a bezpečnost
informačních a komunikačních technologií i s ohledem
na ochranu osobních údajů.
V současné době je dokončována analýza, ze které
vzejde případné doporučení
tak, abychom měli vše v souladu s legislativou GDPR. Pro
městský úřad a jeho organizační složky byly již dříve
vydány vnitřní předpisy, které
pracovní prostředí posunuly
do vyššího stupně vědomí potřeby ochrany osobních údajů.
Zajištěny byly již v minulém
roce programy, které jsou účinným nástrojem ochrany – jde
například o anonymizaci, logování, šifrování a podobně,“
vysvětluje tajemník Městského úřadu Sedlčany Vojtěch
Hlaváček.
V rozpočtu města je pro
letošní rok počítáno na pokrytí nákladů souvisejících
s GDPR s 1,2 milionu korun.
Tato částka pokrývá předpokládané náklady městského
úřadu a všech dalších patnácti subjektů. Ale teprve aplikace nařízení v praxi ukáže,
kolik skutečně bude ochrana
osobních údajů stát. „Na výkon pověřence pro všechny
uvedené subjekty lze počítat
v dalších letech s částkou asi
250 až 300 000 korun za rok.
Žádosti o podporu projektu
z příslušného dotačního titulu,
který by částečně pokryl uvedené výdaje – zejména prvky
technické bezpečnosti – nebylo
v roce 2017 vyhověno. Uvede-

né výdaje tedy budou hrazeny
v plném rozsahu z rozpočtu
města,“ říká tajemník.

S GDPR pomohou
specialisté
Za účelem zajištění GDPR
vypsal MěÚ Sedlčany výběrové řízení. Zavedení GDPR
vlastními úřady by představovalo neúměrnou zátěž, ovlivnilo chod úřadu i institucí
a také by bylo potřeba počítat
s ﬁnančními prostředky navíc. Jako nejvýhodnější z posuzovaných variant tak vyšla
varianta zajištění GDPR externí ﬁrmou. „Samozřejmě byla
pečlivě zvažována varianta
svépomocí i otevřená možnost kombinace obou variant.
Všechny varianty byly konzultovány s Ministerstvem vnitra
ČR a s Úřadem pro ochranu
osobních údajů a právně posuzovány,“ vysvětluje Vojtěch
Hlaváček a dále uvádí: „Město
Sedlčany s ohledem na kvalitu
a kompetence vybraných členů pracovního týmu GDPR by
zcela určitě variantu prostřednictvím vlastních sil zvládlo.
Ochuzeno by však bylo o očekávanou přidanou hodnotu,
spočívající v boniﬁkaci a přínosu pozitiv a výhod, které
mohou přijít v tomto případě
pouze od externího subjektu – na mysli mám například
podrobnost analýzy, pohled
zvenčí, přímé předávání zkušeností od jiných analyzovaných subjektů a rychlost aplikace závěrů, poučení a přijatá
opatření, okamžitou zastupitelnost pověřence, právní zázemí, přímé zdroje informací
a jejich kvalitu, postavení
renomované ﬁrmy v případě
kontroly a další.“
Spolupráce s externí ﬁrmou však nemusí být trvalá.
„Časový faktor nastaveného
procesu dlouhodobého zajištění GDPR (pověřence) umožňuje služby revidovat, usměrňovat a zároveň i přenastavit
na vlastní lidské zdroje,“ říká
tajemník.

GDPR nemusí
nutně znamenat
přítěž

Případná nutná změna
kontaktů na úředníky, související se zavedením GDPR, se
Sedlčan netýká. „Město jako
zaměstnavatel nikdy nežádalo a nepoužívalo privátní telefonní čísla svých zaměstnanců, ani nevyžadovalo privátní
ani jiné e-mailové adresy. Pro
kvalitní výkon práce úředníka nejsou v systému MěÚ ani
v systému držené nepřetržité
pohotovosti vybraných úseků
činnosti tyto údaje potřebné.
Zaměstnavatel investoval
do vlastních nástrojů a prostředků komunikace a jejich
účinnost pravidelně prověřuje.
Součástí zaměstnaneckého emailu je příjmení zaměstnance, které není třeba měnit,“
uvádí Hlaváček.
K evropskému nařízení
GDPR se sedlčanský tajemník
nestaví tak kriticky: „Do určité
míry dělat práci jinak, tak, jak
je žádáno nařízením, ještě nemusíme vnímat jako přítěž.
Naučit se pracovat v určitém
režimu si vždy vyžaduje čas,
který nemusí být pro všechny
povinné zpočátku příjemný
a pro výkon veřejné správy
přínosný. Obec v dodržování
předpisů musí jít příkladem.“
Podle Vojtěcha Hlaváčka
toto nařízení mohou obce
bez větších problémů zvládnout a ochranu osobních
údajů udržet v přijaté normě
ke spokojenosti občanů a jistotě jejich ochrany. I sedlčanský tajemník je přesvědčen
o tom, že před tím, než se
občan bude ptát, jak obec
chrání jeho osobní údaje, je
potřebné si uvědomit, jak si
chrání své osobní údaje také
on sám: „Jestliže se kdysi maminka pochlubila na sociální
síti nepovedenou fotkou svého dítěte, které se nyní v době
dospělosti na ní pozná a třeba
i zcela legálně z jiného zdroje, a nebude mu to zrovna
příjemné, pak hledejme odpovědnost primárně každý
u sebe. I na poli osobních
údajů platí: Važme dobře, co
je vhodné, vkusné, bezpečné
a svým způsobem pro nás
dlouhodobě prospěšné.“
Jana Špačková


Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 720 543 953.
152/18
Jsem muž 55 let a moc rád bych našel usměvavou kamarádku ze Sedlčan
a okolí na kávu, výlety a dle sympatií třeba
i na vážný vztah. Pojďme spolu štěstí naproti. Tel.: 721 543 313.
153/18
Prodám stavební pozemek v Příčovech – lokalita pod Deštnem, 1 189 m2, inženýrské sítě a přípojka k obecní kanalizaci.
Info na tel.: 724 039 418.
154/18

Prodám selata, housata, kozu, kozičku do chovu a domácí vajíčka. Tel.:
608 408 009.
155/18


Prodám zasíťovanou stavební parcelu v Sedlčanech v ulici Profesora
Plavce. E-mail: isido@seznam.cz, tel.:
737 614 829.
156/18
Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
157/18
Mladý muž by rád poznal dívku okolo
25 let na kamarádský, ale i na vážný vztah.
Svobodný, nesmělý, samostatný, nekuřák,
se zájmem o kulturu, toulky přírodou, cestování. Tel.: 720 035 023.
158/18

Prodám staveb. pozemek v Dublovicích,
550 m2. Tel.: 607 311 869. RK nevolat. 159/18

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

Tel.: 602 709 295

LETNÍ
BRIGÁDA

v restauraci na Popelíkách
věk od 18 let
možnost ubytování, strava

Bližší info na tel.: 602 877 490

PŮJČOVNA OBYTNÝCH
LODÍ P.O.L.O., Popelíky
hledá

brigádníka pro
obsluhu lodí
vhodné spíše pro muže od 18 let,
šikovného, manuálně zručného
Bližší info na tel.: 602 877 490

Hasičský sbor města
Sedlčany společně
s okolními JSDHO
vás zvou na PROGRAM UKÁZEK

NOVĚ otevřený cykloservis zaměřený
na opravy elektrokol všech značek

při oslavách svátku
sv. Floriána 27. května
na náměstí T.G.M. v Sedlčanech
Program:

Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany (areál SOU)

Tel.: 605 373 016
- přestavba na elektrokolo
- půjčovna elektrokol
- měření a repase baterií
- opravy elektrických a mechanických částí
- čipování, diagnostika
- náhradní díly, doplňky PO–PÁ 800–1630

1300–1330 Ukázka techniky používané u jednotek PO a IZS
1330–1400 Ukázky výcviku psů
1400–1530 Ukázky vybavení příslušníků jednotek PO
Ukázka základního vybavení hasiče pro zásah
Ukázka vybavení hasiče dýchací technikou
Použití obleku FIREMAN při zásahu
Použití obleku OL2 při zásahu
Ukázky hašení hořlavých kapalin a jiných látek
Požár hořlavé kapaliny – hašení práškovým hasicím přístrojem
Ukázka vyprošťování z havarovaného vozidla ve spolupráci se ZZS
Ukázka zásahu na hořící vozidlo
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Největší parta turistů přijela na start
pochodu do Prčice soukromým autobusem
SEDLČANY Robinova trasa

pochodu Praha-Prčice je
stále velmi oblíbená a členky sedlčanského turistic-

v předchozích letech, také
tentokrát se jich zde sešlo
více než tři tisíce. Dokonce
se v základech otřásl re-

ze Sedlčan. „Z předchozích
ročníků víme, že se účastníci pochodu hodně těší,
a také že jsou velice zod-

Na start pochodu vyráží v Sedlčanech i miminko, které maminka nese ve vaku na břiše.

kého oddílu se každoročně musí hodně činit, aby
zvládly nápor turistů, kteří
přicházejí na start v několika velkých vlnách. V sobotu 19. května byli účastníci
pochodu se startem v Sedlčanech již při třetím ročníku registrováni u vchodu
do gymnázia a stejně jako

kord z roku 2015, kdy se ze
Sedlčan do Prčice vydalo
3 780 zájemců o plastovou
botičku. Tentokrát jich bylo
3 763, z toho 492 dětí.
„Největší nápor jsme
zaznamenaly už v sedm
hodin třicet minut,“ shodly
se u zapisovacích stolků
členky turistického klubu

povědní. Proto přicházejí
už ráno. Chvílemi se zástup
lidí táhl až k autobusovému
nádraží.“ Druhá největší
vlna turistů se ke gymnáziu přivalila před devátou
hodinou, a také tentokrát
přicházeli turisté nejenom
ze Sedlčanska, ale i ze
vzdálenějších míst. U startu

dokonce zaparkoval soukromý autobus, z něhož
vystoupila parta kamarádů,
která se pochodu do Prčice ze Sedlčan zúčastnila
již podvaadvacáté. „Jsme
z Prahy a okolí a tentokrát
nás přijelo pětadvacet,“
uvedla jménem svých přátel turistka Iveta. „Jsme kolegové z práce a také kamarádi z barů. Obvykle je nás
ještě více, ale od loňska jsme
zaznamenali ztráty. Několik
účastnic minulého pochodu
otěhotnělo a jsou teď na mateřské.“ Ze Sedlčan vyrazili
do Prčice turisté skutečně
všech věkových kategorií
a zřejmě úplně nejmladší
účastnicí byla šestnáctiměsíční Zuzanka z Prahy.
Její tatínek opravil údaj,
že do Prčice „jde“ poprvé.
„Vloni jela v kočárku a celý
pochod prospala. Letos ji
máme v nosítku, ale pár kroků také určitě ujde,“ dodala
maminka Zuzana. Další parta turistů přijela do Sedlčan
z Plzně a na otázku, proč
si vybrala právě Robinovu
trasu, její mluvčí, který se
představil jako Petr, odpověděl: „Letos absolvujeme
pochod už počtrnácté a ze
Sedlčan vyrážíme počtvrté.

Sedlčany jsou fajn vesnice a také máme rádi sedlčanský hermelín. Chodí se
nám odtud vždycky nejlíp.
A hlavně tam napište, že
plzeňská fotbalová Viktorka
dnes získá titul mistra ligy.“
V sobotu se v Sedlčanech na startu pochodu
potkávali obyvatelé mnoha měst a svoje zastoupení
měl i Slaný, který reprezentovaly tři mladé turistky.
„Tuto trasu jsme ještě nikdy
nešly. Dříve jsme chodily
z Benešovska a chtěly jsme
si vyzkoušet také něco jiného,“ svěřily se Alena, Míša
a Markéta. Svoje zastoupení v hojné míře mělo samozřejmě na startu třiapadesátého ročníku pochodu
do Prčice také Sedlčansko
a k největším partám, která
vyrazila na Robinovu trasu,
patřila jednadvacetičlenná
skupina, kterou představila Tereza Chwastková:
„Všichni se známe z letního
dětského tábora a dodnes
se pravidelně scházíme.
Společně pořádáme oslavy
narozenin nebo různé sportovní akce. Jsme nejenom
ze Sedlčanska, ale také
z Bystřice u Benešova.“
David Myslikovjan

Do Prčice vyrazilo nejvíc turistů za posledních třicet pět let
Dokončení ze strany 1

Prčice stala hlavním městem české turistiky. Jindy
poklidné Vítkovo náměstí
se proměnilo k nepoznání.
V obležení se nacházely cí-

lové stánky Klubu českých
turistů, kde účastníci pochodu po předložení mapy
s kontrolními razítky získali tradiční suvenýr – botičku zvanou Prčický škrpál

a horalku od sponzora pochodu. Mnozí si také pořídili pamětní fotograﬁi u kamenné plastiky Prčického
škrpálu na náměstí.
Na populární pochod

všech generací se letos
vydalo 24 473 turistů. Podle pořadatelů mohlo větší
množství lidí přilákat dlouhodobě pěkné počasí, ale
i skutečnost, že pro čes-

kou reprezentaci skončilo
mistrovství světa v hokeji.
Na pochod Praha–Prčice vyrazilo nejvíc turistů
od roku 1983.
František Vávra

Do cíle pochodu sice nedorazili úplně všichni, kteří stanuli na startu některé z jednadvaceti tras, ale i tak bylo na Vítkově náměstí v Prčici nejvíc živo od roku 1983.
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Cena za gigajoule se
podle kalkulací Městské
teplárenské snížila
SEDLČANY Jednatel ﬁrmy

Městská teplárenská Ondřej
Sůva seznámil radní s nově
budovaným zař ízením
v plynové kotelně na Severním sídlišti -- instalovanou
kogenerační jednotkou CZ
1 (Centrální zdroj 1).

„Kogenerační jednotka
včetně zásobníků na teplou
vodu je už na svém místě
a nyní se propojuje se systémy stávající kotelny. V srpnu by mohl začít zkušební
provoz. Půjde-li vše podle
plánu, zařízení by mohlo

Nová technologie se do kotelny stěhovala koncem března.

být zkolaudováno,“ uvedl místostarosta Miroslav
Hölzel.
Dodavatelem a investorem stavby kogenerační jednotky je ﬁrma ČEZ.
Odpadní teplo vznikající
při výrobě elektřiny bude
odkupovat Městská teplárenská, která ho využije
při ohřevu teplé užitkové
vody především v létě,
kdy se netopí, což povede
k úsporám.
Radnice si od nového
zařízení slibuje následné
snížení ceny za gigajoule,
a tím i snížení plateb
za teplo u konečných spotřebitelů. V roce 2014 se
cena gigajoulu vyšplhala
na 703 korun, avšak vloni
klesla na 570 korun. Místostarosta poznamenal, že
se tak stalo jednak vlivem
příznivých cen při nákupu plynu, ale také díky
zavedení racionalizačních
opatření v hospodaření,
k nimž přistoupilo vedení
ﬁrmy Městská teplárenská. Letos by se cena za gigajoule měla držet na stejné úrovni.
V současnosti pracují
projektanti na přípravě kogenerační jednotky CZ 2,
která by měla být instalovaná v roce 2019 v plynové
kotelně v Žižkově ulici.
Jindra Votrubová
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Který z pořadů
v kulturním domě
vás v poslední době
zaujal a proč?
Kulturní dům v Sedlčanech
už po dlouhá desetiletí každý
měsíc nabízí pestrou škálu
programů pro děti i dospělé
a díky tomu je známý i daleko za hranicemi regionu.
Před jedním z koncertů jsme
se zeptali návštěvníků, co
je v sedlčanském kulturním
stánku nejvíce zaujalo.
Jaroslava Trojanová,
Sedlčany

Líbí se mi, když se kulturní dům otevírá laické veřejnosti. Zaujala mě vernisáž
na počest Daisy Mrázkové,
kterou zorganizovala sedlčanská základní umělecká
škola. Líbila se mi také krajská taneční soutěž, v jejímž
rámci vystoupily desítky
tanečních souborů. Naposledy mě zaujalo vystoupení
studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka, kteří předvedli
svoje klavírní umění.
Vlaďka Křenková,
Sedlčany

Bylo to milé o to více, že
na pódiu proběhla komunikace profesionálního zpěváka s dětmi. Vím, že zkouška
s Václavem Neckářem trvala
zhruba hodinu a že předtím
zkoušely děti s ředitelkou
ZUŠ několik měsíců.
Miloslav Voců,
Křemenice

Zaujalo mě hned několik
dětských představení, protože je navštěvuji se svojí čtyřletou dcerou. Oběma se nám
líbila pohádka Ať žijí strašidla.
Dcera se jich nejenom nebála, ale dokonce se s nimi nechala vyfotografovat. Já sám
se těším na koncert skupiny
Čechomor. Na této kapele
jsem byl už před lety ve Vleticích u Krásné Hory a moc se
mi vystoupení líbilo.
Martin Děd, Sedlčany

Společnost MAS Sedlčansko, o. p. s. vypsala
dne 22. 5. 2018 Výzvu č. 1 k předkládání žádosti
o podporu z operačního programu
PRV – Programu rozvoje venkova
PRV 1 Podpora rostlinné a živočišné výroby
PRV 2 Podpora zpracování zemědělských produktů
PRV 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu
Termín příjmu žádostí je od 29. 5. 2018, datum ukončení příjmu žádostí
o podporu je 20. 6. 2018, 15:00

Seminář pro žadatele se bude konat 28. 5. od 16:00 v kanceláři MAS,
Petrovice 139, 262 55

Podrobnější informace najdete na
http://www.mas-sedlcansko.eu/vyzvy-mas/

V poslední době mě zaujal koncert Václava Neckáře. Jednalo se o výjimečné
spojení celé jeho mnohaleté
kariéry se sedlčanským dětským sborem Zábojáček.

Já spíše než na kulturní
pořady chodím na fotbalové, hokejové zápasy a další
sportovní akce. Za kulturou
ale v Sedlčanech chodím
také. V poslední době se mi
líbil koncert kapely Nezmaři. Skupina hraje ve stylu,
který se mi líbí.
David Myslikovjan
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Pečeme pro školu i za školu,
Více než dvacet
družstev bude lovit ale hlavně pro dobrou věc
ryby non-stop
SEDLČANY „Ve středu 16.

SEDLČANY První ročník tý-

mové soutěže ve sportovním rybolovu na sedlčanské retenční nádrži možná
ne každý zaznamenal. Konal se v polovině loňského
srpna a zúčastnilo se jej
pouhých pět týmů. Nyní
sedlčanští rybáři ﬁnišují
s přípravami druhého ročníku. A jeden úspěch již
na svém kontě mají, přihlásilo se 21 týmů, což dává
soutěži zcela jiný náboj.
Jak nám sdělil za organizátory Lukáš Skořepa, většina týmů je ze
středních Čech a své síly
a rybářské umění změří
na konci května. Týmový
závod pro dvojice či trojice „tichých bláznů“ je
poměrně speciﬁckou záležitostí. Začíná v pátek 25.
května v poledne a končí
ve stejnou dobu v neděli
27. května. Sraz závodníků je však již první den
v půl osmé ráno a losovat
svá místa si budou týmy
v osm hodin. Vyhlášení
výsledků je plánováno
na neděli, dvě hodiny
po poledni. Díky udělené výjimce bude závod
probíhat bez jinak povinné přestávky v lovu mezi
půlnocí a čtvrtou hodinou
ranní. Chytat se tak bude
skutečně non-stop, nicméně stylem chyť a pusť, tedy
všechny ulovené ryby budou vráceny zpět do vody.
Průběh a některá pravidla závodu nám popsal Lukáš Skořepa: „Každý tým, ať
už dvoučlenný či tříčlenný,
má povoleno lovit pouze
na čtyři pruty. Ke každém
prutu jen jeden návazec
s jedním jednoháčkem. Ulovené ryby všech druhů
bez rozdílu budou vráceny
šetrným způsobem zpět
do vody. V případě zjištění
nešetrného zacházení s rybou následuje okamžitá diskvaliﬁkace týmu, bez nároku na vrácení startovného.
Boduje se každý ulovený
amur a každý kapr nad 55
centimetrů délky. Každá bodovaná ryba bude zapsána

do úlovkového lístku týmu
a podepsána rozhodčím.
V závodu vítězí tým s nejvyšším počtem dosažených
bodů, kdy jeden centimetr
ulovené ryby znamená jeden bod. V případě shody
rozhoduje o umístění největší ulovená ryba,“ vysvětluje pro čtenáře pravidla
zástupce organizátorů.
Startovné činí 1 500 korun za celý tým a podobně
jako v loňském roce bude
jeho výtěžek použit na zabezpečení závodu a ceny
pro vítěze. „V loňském roce
jsme udělili cenu za největší ulovenou rybu tisíc korun
a bodově nejúspěšnější tým
dostal 4 500 korun. Další
náklady, zhruba dva tisíce,
byly vynaloženy v souvislosti se zajištěním chemické
toalety a hygienických potřeb. Pět týmů vloni ulovilo osm bodovaných kaprů
a dalších více než devadesát nebodovaných ryb,“ rekapituluje Skořepa a je tak
jasné, že letos lze očekávat
ulovených ryb několikanásobně více. Také ﬁnančně
ohodnoceno bude několik
týmů s největším bodovým skóre.
Reportáž s výsledky
soutěže najdete na stránkách Sedlčanského kraje
ve středu 30. května.
Tomáš Vašíček

května jsme už potřetí
uspořádali den plný sladkých i slaných dobrot s ná-

Při únorovém pečení vytvořili dobroty žáci 4. a 9.
tříd spolu se svými rodiči
a výtěžek z prodeje obdr-

dobrůtek zůstane tentokrát
u nás ve škole. Za peníze
koupíme odpočinkový nábytek do školní knihovny.“

Děti z 1. základní školy v Sedlčanech během akce Pečeme pro školu i za školu

zvem Pečeme pro školu
i za školu,“ říká Iveta Reinischová, která je spolu
se svou kolegyní Naďou
Lachoutovou hlavní organizátorkou a koordinátorkou akce.
Učitelka Reinischová
připomíná, že první várku dobrot napekli členové
učitelského sboru vloni
v listopadu. Jejich výrobky
si pak mohly děti za symbolickou cenu zakoupit
ve škole. Výtěžek putoval
na podporu žákům v Keni
prostřednictvím charitativní nadace Lejly Abassové.

želi klienti Domova Sedlčany, největšího ubytovacího zařízení pro seniory
ve Středočeském kraji.
„Do posledního pečení
se zapojilo asi osmdesát rodičů a sortiment byl skutečně obdivuhodný. Množství
slaných i sladkých výtvorů bylo zhruba vyvážené
a za některé luxusní kousky by se nemusely stydět
ani renomované pekárny,“
poznamenává s úsměvem
Iveta Reinischová a dodává: „Minulý týden pekli
rodiče a jejich děti z 1. a 3.
tříd. Výtěžek z prodaných

Není to jediná charitativní akce, kterou učitelé
a děti z 1. základní školy
v Sedlčanech organizují.
V rámci projektu Světová
škola shromáždili v minulých týdnech použitá jízdní
kola, jež budou opět předána potřebným v Africe.
„Chceme se v naší škole více věnovat věcem, při
nichž si děti uvědomí, že
i málem mohou přispět
na pomoc potřebným. Zároveň jsme moc rádi, že nás
při tom podporují i rodiče,“
zdůrazňuje učitelka Iveta
Reinischová.
-jv-
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Velkostatkář a podnikatel Leopold Pollak si uměl
spočítat výhody železnice
Vystavění železné dráhy
Františka Josefa I. prospělo votickému i sedleckému
okresu. Vzdálenější sedlčanský okres z ní užitek příliš
neměl. Není divu, že se Sedlčany snažily, aby jejich okres
spojovala s hlavní železniční
tratí místní dráha. Byla proto
ustavena akciová společnost
s cílem zaﬁnancovat její výstavbu a zajistit provoz.
Zcela původní projekt
spojoval Olbramovice (respektive Votice-Veselku)
s Příbramí přes Maršovice,
Sedlčany, Krásnou Horu,
Kamýk a Dolní Hbity. Hned
na začátku projektování
trati byla ale trasa dráhy
změněna – spojovala Votice-Veselku s Příbramí přes

le přepracován, souhlas se
stavbou normálně rozchodné tratě s koncesí na přepravu nákladu i osob podepsal
císař František Josef I. v červnu v roce 1893 a o více než
rok později 30. září 1894 uvítal sedlčanský starosta spolu
s měšťany a početným obecenstvem slavnostně první
vlak. Postavena byla ale jen
16,7 kilometrů dlouhá jednokolejná regionální železniční
trať Votice-Veselka – Sedlčany. Stála 1,584 mil. korun
s půjčkou u Zemské banky
ve výši 1,096 mil. korun.

Plány
na prodloužení
trati vzaly za své
Leopold Pollak mohl být

ze sedlčanského nádraží
na levý břeh Sedleckého
potoka, přes okresní silnici,
skoro rovnoběžně se silnicí na Libíň, okolo rybníka
pod Pačickou horou, okolo
Vápenice k chlumeckému pivovaru nad Rovinou
pod Skuhrov do Počepic,
okolo Vletic, přes Brzinu
oklikou k Hostovnici, přes
krásnohorskou okresní silnici u Bukovnice, ke Krásné
Hoře, okolo Podmok a Vltavy, kterou měla překročit
u Zavadilky, k Horní Líšnici
a dále do Milína. Taková
trať by byla 48 kilometrů
dlouhá a tehdejší odhady
na její stavbu se pohybovaly kolem pěti milionů korun.
Druhá varianta trati, vedou-

svůj navržený směr; zatím
čas plynul a – po třiceti letech
jinak? Musíme se mnoho přičiniti, aby bylo napraveno, co
jsme zmeškali,“ poznamenal
ve dvacátých letech dvacátého století vlastivědný pracovník Čeněk Habart.
Plány na prodloužení
dráhy byly v té době opět
oprášeny, a to v souvislosti
s úmyslem spojit západní
část republiky s východní
za pomoci nové železnice,
která by vedla z Plzně přes
Příbram, Kamýk, Krásnou
Horu, Sedlčany, Kosovu
Horu, Vojkov, Janovice,
Votice, Neustupov a dále
přes Humpolec do Brna.
Při výstavbě této trati měla
být upotřebena dosavadní

Dobový výkres výpravní budovy nádraží Sedlčany – pohled z ulice. Zdroj: Národní archiv Praha, www.koridory.cz

Vrchotovy Janovice a Kosovu Horu do Sedlčan a dále
už pokračovala podle původního projektu.
Změna projektu měla
zajímavé pozadí. Majitelé pozemků na původně
plánované trase se snažili
za pozemky získat co nejvyšší cenu, jednání se protahovala a stavba se oddalovala.
Že je železnice znamením
pokroku a skýtá příslib obchodních transakcí do budoucna, si uměl spočítat
štětkovický velkostatkář,
podnikatel a politik Leopold
Pollak (1839–1900). Svoje pozemky nabídl k prodeji, ale
pouze za podmínky, že bude
trasa nové dráhy vést přes
Štětkovice. Projekt byl rych-

spokojen. Dráha mu významně usnadnila rychlý a snadný dodej produktů z jeho
hospodářství na pražský trh.
Trať a její možnosti využívali
i další podnikatelé a cestující. V roce 1895, tedy v druhém roce fungování dráhy,
se po ní přepravilo 38 096
osob za 30 216 korun a takřka 19 000 tun zboží za více
než 52 000 korun. Přesto byl
provoz lokálky prodělečný.
Akcionáři a představitelé
sedlčanského okresu sice
chápali, že pokud má dráha
prosperovat, je třeba ji prodloužit až do Příbrami. Neshodli se však, kudy by měla
železnice vést, zda na Milín
a Příbram, nebo na Březnici.
Inženýři vyměřili trať

cí ze Sedlčan do Březnice by
byla o sedm kilometrů delší
a 800 000 korun dražší. „Oba
protivné tábory hájily úporně

trať ze Sedlčan na Veselku,
i když s některými změnami.
Že šlo o velkolepý projekt,
který budil patřičnou po-

zornost i v našem regionu,
dokládají zápisy v některých
kronikách. Když 5. července

Leopold Pollak v roce 1886.
Zdroj: Wikipedie

1925 projížděla Sedlčanskem a Votickem ministerská
komise, aby si prohlédla,
kudy by měla nová dráha
z Plzně do Brna vést, vítali
ji lidé v obcích a městech
s hudbou a vlajícími prapory. Nebylo to nic platné, trať
z Olbramovic do Sedlčan má
stále pouze 16,7 kilometrů
a zůstává jen torzem plánovaného Povltavského Paciﬁku, o velkolepém projektu
dráhy z Plzně do Brna ani
nemluvě.
A soukromá společnost,
která dráhu provozovala?
S tím, jak se prodloužení
trati neuskutečnilo, lokálka
prodělávala a s rozvojem
automobilové dopravy se její
stav stával stále více neúnosným. Tak jako u mnohých jiných drah v Československé
republice bylo rozhodnuto
o jejím zestátnění a předání
pod správu Československým státním drahám.
Jana Špačková

„Sedlčanka“ byla nejvíce
využívaná za Protektorátu
Je to trochu paradox – málo
vytížená dráha mezi Sedlčany a Olbramovicemi se
stala klíčovou se zřízením
cvičiště SS za druhé světové války. Nápisy ČSD byly
přemalovány na německo-české BMB-ČMD. Sedlčanská stanice byla podřízena
komandantu města, celá
trať podléhala vojenskému
dozoru.

Vagóny byly často přetěžovány, po lokální trati
byla dopravována těžká
technika, například i tanky, a to i navzdory ustanovením o osovém tlaku,
povoleném na trati. Kvůli
větší frekvenci dopravy během vystěhování Sedlčan
bylo v létě 1943 zavedeno
na místní dráze pět nových
vlakových spojů. O rok poz-

ději byla z příkazu SS zřízena na zastávce Vrchotovy
Janovice vojenská vlečka,
sloužící k nakládání a vykládání vojenských transportů.
Pokud si odmyslíme
všechny okolnosti, je nutno
konstatovat, že takový význam jako za Protektorátu
lokální dráha z Olbramovic
do Sedlčan už nikdy nezískala.
-jš-
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Panenky žáků ZŠ Propojení usilují mezi Středočechy
o titul MISS panenka UNICEF junior
SEDLČANY Jednou z charitativ-

ních aktivit humanitární organizace UNICEF je Adoptuj panenku.
Děti Základní školy Propojení se
jí věnují v rámci školního klubu
vlastně už od jeho založení. Duše
klubu, vychovatelka Hana Suchá,
letos již podeváté nadchla několik
žáků k vlastnoručnímu ušití originální panenky, aby je pak společně poskytli organizaci k prodeji.
Letošek je ve srovnání s minulými
ročníky podle ní výjimečný. Žáci
se se svými panenkami přihlásili
navíc do soutěže MISS panenka
UNICEF junior Středočeského
kraje. Mohou tak vyhrát cestu
do centrálního skladu UNICEF
v dánské Kodani.
„UNICEF panenky jsou známé
především díky slavným osobnostem, které je ušijí a následně pro
UNICEF vydraží. Panenku může
ale ušít a věnovat k prodeji úplně
každý. UNICEF je pak prodává
na svém webu nebo v rámci různých kulturních akcí za jednotně
stanovenou cenu šest set korun.
Částka není stanovena náhodně.
Šest set korun totiž stojí jedno
očkování proti pěti smrtelným
chorobám pro jedno konkrétní
dítě v rozvojovém světě,“ vysvět-

luje smysl počinu Hana Suchá
a pokračuje: „dětem při této příležitosti vysvětluji, jaké mají štěstí,
když žijí v zemi, kde je očkování
běžně dostupné.“
Žáci své panenky šijí sami
ve školním klubu. Hana Suchá jim

podpořit, aby na té své panence
našly něco originálního, co ji pomůže v prodeji,“ přibližuje Hana
Suchá vznik panenek a oceňuje
šikovnost svých svěřenců: „Ono
je to kolikrát vůbec poprvé, co děti
v ruce drží jehlu a nit. Z počátku si

Páťačky Bára, Linda a Ema (zleva) spolu se svými dalšími třemi spolužáky zaslali humanitární organizaci UNICEF své vlastnoručně ušité panenky. Charitativní projekt Adoptuj
panenku dlouhodobě podporuje vedoucí školního klubu Hana Suchá (v pozadí).

pomáhá s dodržením pravidel.
Střih panenky je totiž jednotný
a doplňky na panenky mají svá
bezpečnostní pravidla. „Dětem
pomáhám jen se základním střihem. Vzhled panenky mají děti
plně ve své režii. Snažím se je

HK–Dřestav s. r. o.
hledá

nevěří, myslí si, že šít nedovedou
a nakonec na panenku ušijí třeba
i košili!“
Zapravdu jí dává jedna ze švadlenek, páťačka Linda: „Nikdy
jsem předtím nic nešila. Moc mne
lákalo ušít panenku úplně podle
svých představ. Chtěla jsem, aby
měla dlouhé rozpuštěné vlasy. To
bylo pro mne také nejobtížnější,“
svěřuje se. Spolužačka Ema sice

již nějakou zkušenost s jehlou
a nití měla, přesto pro ni byl oříšek zakončit ocas mořské panny:
„Ani nevím, proč jsem si vybrala
zrovna mořskou pannu. Prostě
mne to napadlo,“ usmívá se. Bára
si zase jako předlohu zvolila
sama sebe a jediný chlapec ze
šestice ušil zubatého piráta s páskou přes oko.
Ve školním klubu každý školní
rok obvykle ušijí tři panenky. Zájem žáků je větší. Podle Hany Suché však není v jejích silách věnovat se více dětem najednou. Mají
proto stanovené pravidlo, každý
šije pouze jeden ročník, aby se dostalo na všechny. Jen letos, snad
i díky soutěži o nekrásnější panenku, kterou v UNICEF vyhlásili, se
sešlo nakonec panenek šest.
Panenky mořská panna, víla
Zvonilka, černoušek Sita (pojmenovaný podle chlapce z Nové Guiney, kterého škola podporuje),
pirát, fešák v kostkované košili
a vlasatá okatá slečna byly nakonec začleněny porotou UNICEF
do soutěže všechny, přestože ze
školního klubu přihlásili tři. „Asi
je to tím, že všechny jsou krásné. Tu nejhezčí snad ani určit nejde. Spíše jde o to, která panenka
na Facebook UNICEF dostane nejvíce lajků,“ míní Hana Suchá a zve
k hlasování na sociální síti do konce května.
Lucie Kakosová

TESAŘE, TRUHLÁŘE, ZEDNÍKA
A POMOCNÉHO DĚLNÍKA
Požadujeme: spolehlivost, pracovitost a ochotu chodit do práce
Nabízíme: zázemí stabilní firmy, 100% zaučení na danou pozici,
roční bonusy, možnost práce na IČ nebo brigádně, vhodné pro
absolventy bez praxe i aktivní důchodce
NÁSTUP IHNED!

Kontakt: 603 569 922 (Zdeněk Kubín)

Firma LOM DEŠTNO a. s.
hledá do provozovny v Solopyskách pracovníka na pozici:

ŘIDIČ NÁKLADNÍ DOPRAVY
Požadujeme:

Řidičský průkaz skupiny E

Digitální karta řidiče

Platná zdravotní prohlídka

Zodpovědnost a spolehlivost
Nabízíme:

Odpovídající platové ohodnocení

Zázemí stabilní společnosti

Nástup možný ihned

V případě zájmu prosím kontaktujte:
tel.: 770 131 300, e-mail: burda@lomdestno.cz
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Šestnáctý ročník festivalu Zelesa byl přehlídkou hudby
i načesaných kohoutů punkových „pařmenů“
LHOTA Nad
obcí se v lese nachází malebné místo s rozlehlou
loukou a dřevěným hudebním pódiem. Přes rok se
zde pohybují maximálně
houbaři a nějaká ta lesní
zvěř. Květen přináší změnu
– schází se tu skoro třicítka
kapel téměř z celé republiky, které hrají punk-rock,
country-punk, folk-punk
a hardcore-punk... Od pátku
18. května se u Kamýku nad
Vltavou konal šestnáctý ročník třídenního neziskového
hudebního festivalu Zelesa.
Načesané kohout y
v různých tvarech, délkách a barvách na hlavách

ŠVASTALOVA

„pařmenů“ samozřejmě
nechyběly. Některé byly
opravdu originální. Kdo
byl společensky unavený
a nechtělo se mu do stanu,
jichž vyrostlo v okolí jako
hub po dešti, nabíral energii hověním a pospáváním
na zemi kolem hudebního
pódia. Proč také ne? Počasí
pořadatelům přálo a přes
den hřálo sluníčko tak mohutně, že bylo zapotřebí hasičské stříkačky, která příjemně zchladila rozpálená
a roztančená těla. Mohutný
aplaus po dohrání každé
z kapel dokazoval, jak se
další ročník Zelesafestu vydařil.
David Štverák

Běžně nepřístupné prostory a unikátní originály se
poštěstilo vidět žákům 1. základní školy
SEDLČANY Vkročit do míst-

ností, kam se běžně člověk
nedostane, vidět zblízka
dokumenty, kterých se dotýkali významní představitelé evropského politického
dění ve středověku, či si
představovat, jaký obsah asi
skrývá zapečetěný dopis napsaný rukou Jana Masaryka, jehož text synovi nadiktoval první prezident T. G.
Masaryk těsně před smrtí,
to vše se poštěstilo žákům
2. stupně 1. ZŠ v Sedlčanech
v pátek 11. května.
Letošní 100. výročí založení samostatného Československa je spojeno s mnoha akcemi. Patřila k nim
i velmi sporadická možnost
prohlédnout si zdarma reprezentační části Pražského
hradu, kde se konají slavnostní setkání prezidenta
země se zahraničními hosty
nebo ceremoniály jmenování do významných státních
funkcí a kam se návštěvník
z řad veřejnosti dostane jen
při velmi ojedinělých příležitostech. V pátek 11. května se
prostory otevřely školákům,
následující den je pak podle
údajů veřejných sdělovacích prostředků obdivovalo
56 000 neorganizovaných
zájemců, kteří si na vstup počkali i několik hodin.
Učitelky dějepisu Miluše
Kodetová a Blanka Čížková

využily výjimečné nabídky
správy Pražského hradu
a zorganizovaly pro vybrané
žáky své školy exkurzi spojenou s prohlídkou jinak nedostupného Nového paláce
Pražského hradu a návštěvou výstavy nazvané Labyrintem dějin českých zemí.
„Nejvíc by nás potěšilo,
kdybychom mohly takový
zážitek umožnit všem dětem, ale pravidla stanovená
pořadateli byla neúprosná.
Každá škola mohla vyslat
jen 33 žáků v doprovodu
dvou pedagogů,“ říká Blanka Čížková. A tak ty, kteří
do Prahy nakonec odjeli,
vybrali jejich třídní učitelé
za odměnu.
Žáky uchvátil svou monumentální výzdobou především Španělský sál, který získal svoje jméno proto, že byl
postaven nad konírnou, kde
měl císař Rudolf II. ustájené
vzácné španělské lipicány.
Stáje dnes slouží pod názvem
Císařská konírna k pořádání
výstav. „Ale velkolepý byl už
vstup do Nového paláce po širokém schodišti vedoucím
do Rothmayerova sálu, kde se
děti vyfotily u bílé mramorové
sochy prezidenta Masaryka,
kterou vytvořil sochař Jan
Štursa,“ připomínají učitelky
Kodetová a Čížková.
Obdivuhodné však
prý byly všechny salony

a spojovací chodby včetně
prezidentské jídelny, kde
stolovníci dosud používají části servisu ještě z dob
prezidenta Masaryka. Průvodci upozorňovali děti také
na salon s portréty příslušníků habsburské monarchie,
gobelíny darované císařovnou Marií Terezií či raritní

Výprava Sedlčanských
pak ještě navštívila interaktivní výstavu Labyrintem dějin českých zemí v Císařské
konírně, která představuje
unikátní artefakty spojené
s dějinami naší vlasti, jakými
jsou třeba Zlatá bula sicilská,
opis Kosmovy kroniky nebo
zakrvácená košile násled-

kterou dostal Přemysl Otakar
I. Vůbec jsem nečekal, že ji
někdy v životě uvidím v originále,“ vzpomíná deváťák
David Váňa a přidává se i Jakub Mošnička a jeho spolužačka Aneta Břížďalová,
kterou zase zaujal velkolepý vzhled reprezentačních
prostor Nového paláce Praž-

Žáci 1. ZŠ v Rothmayerově sále Pražského hradu

výzdobu podlah z ušlechtilého dřeva, lustry z křišťálu
a zlatých plátků či ojedinělou
práci štukatérů na stěnách.
„Na dějepisné exkurze
jezdíme už několik desetiletí,
ale takovou mimořádnou nabídku z kanceláře prezidenta
republiky nepamatujeme,“
shodly se obě kantorky.

níka trůnu při sarajevském
atentátu, jež jsou trvale uchovávány v trezorech archivů
a na světlo světa se dostanou jen velmi zřídka. Proto
i tato výstava má jen omezenou dobu trvání a končí
posledního června.
„Mě nejvíc zaujala Zlatá bula sicilská z roku 1212,

ského hradu, hlavně Španělský a Zrcadlový sál. Kromě
originálu Zlaté buly sicilské
všichni připomínali i tajemnou obálku s poselstvím
umírajícího prezidenta Masaryka, která bude na jeho
přání rozpečetěna 14. září
2025, v den 88. výročí jeho
smrti.
-jv-
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
24. 5. ZUŠ Open
koncert žáků a učitelů
ZUŠ Sedlec-Prčice s názvem Od hádanky k hudbě; 18:00
 Sedlčany – kult. dům
24. 5. Sedlčanská vonička
tradiční součást hudebního
festivalu Sukovy Sedlčany;
18:00
29. 5. Rokenrol pro
Bejbyho
komorní Studio Áčko
z Benešova uvádí muzikál
inspirovaný ﬁlmem Šakalí
léta; 19:30
 Sedlčany – Červený
Hrádek
25. 5. Mladota Ensemble
Prague
součást 54. ročníku hudebního festivalu Sukovy
Sedlčany; 18:00
26. 5. Sukův komorní
orchestr
součást 54. ročníku hudebního festivalu Sukovy
Sedlčany; 18:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
26. 5. Toulava fest
druhý ročník festivalu,
vystoupení ZUŠ Sedlčany,
Hošna band, Třetí slunce,
Blue Orchestra, The Beautifuls, Matyas a další; 13:00
 Křečovice – kostel
27. 5. Sukovy Křečovice
tradiční koncert v kostele
a pietní akt u hrobu Josefa
Suka, odjezd z parkoviště u kina v Sedlčanech
v 10:00; 10:30
 Sedlčany – park u chovatelů
27. 5. Týnečanka – Týnec
nad Sázavou
odpoledne s dechovkou;
14:00
3. 6. Dechová hudba Míly
Nováka
odpoledne s dechovkou;
14:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Výstava žákovských prací výtvarného oboru
výstava žáků ZUŠ Sedlčany; výstava do 6. 6.

 Sedlčany – kult. dům
Jiří Habarta, Magdalena
Machovská a Petr Filip i. m.
společná výstava obrazů
 Sedlčany – muzeum
75. výročí vystěhování
Sedlčanska v letech
1943–45
výstava ze smutného období našich dějin; výstava
do 15. 6.
 Drážkov – Váchův špejchar
Sedlčansko a Táborsko
zachycené štětcem
výstava Ludmily Dalíkové;
výstava do konce června

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
25. 5. Rumunsko jak ho
neznáte
přednáška Bohumíra Krampery; 18:00
30. 5. Ochutnávka olejů
Nobilis Tilia
seznámení s rostlinnými
oleji ﬁrmy Nobilis Tilia;
18:00

DIVADLO
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
26. 5. Zamilovaný sukničkář
komedii uvádí divadelní
spolek Háta; 19:00
3. 6. Čarodějnický učeň
pohádkový muzikál plný
čar a kouzel; 15:00
 Červený Újezd – hřiště
2. 6. Princové jsou
na draka
pohádku pro děti uvádí
divadelní spolek Béčko
Červený Újezd; 16:30
 Vojkov – Špejchar
2. 6. Enigmatické variace
ochotnický soubor Forbina;
18:00
 Petrovice – Obecní dům
3. 6. Popel a pálenka
uvádí divadelní soubor
Klika; 17:00

KINO
 Sedlčany
25. 5. Až na dno
drama; 20:00
26. 5. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci
česká komedie; 20:00
31. 5. Toni Erdmann

ﬁlmový klub; 20:00
 Sedlec-Prčice
25. 5. Fantastická žena
drama; 20:00

SPORT
 Sedlčany – kotlina
26., 27. 5. Rallycross
Mezinárodní mistrovství ČR
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
26. 5. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou; 17:00
 Sedlčany – Taverny
26. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Nová Ves pod Pleší;
17:00
 Štětkovice
27. 5. Dětský sportovní
den
sportování, mašinka, BMX
exhibice a další program
pro děti; 12:30
 Počepice – hřiště
27. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Nový Knín B; 17:00
 Dublovice – hřiště
27. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – SK
Klučenice; 17:00
2. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Tatran Sedlčany C; 17:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
27. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Krásná Hora B; 17:00
2. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Sokol Kosova Hora B;
17:00
 Jesenice – hřiště
27. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Petrovice; 10:15
TJ Sokol Jesenice – TJ Vltavan Hříměždice; 17:00
3. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – Březnice/Bělčice; 10:15
 Kňovice – hřiště
27. 5. Fotbalové utkání
FC Kňovice – TJ Sokol
Kosova Hora B; 17:00
3. 6. Fotbalové utkání
FC Kňovice – TJ Sokol
Dublovice B; 17:00

www.sedlcansky-kraj.cz

 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
27. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – FK
Dobříč 1940; 17:00
3. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – MFK
Dobříš; 17:00

 Počepice – kostel Narození sv. Jana Křtitele
25. 5. Noc kostelů 2018
prohlídka kostela, adorace,
májová pobožnost, svátostné požehnání; 19:30

 Sedlec-Prčice
30. 5. Běh naděje
20. ročník sportovně-humanitární akce na podporu
boje proti rakovině; 14:00

 Radíč u Sedlčan – přírodní parket
26. 5. Setkání přátel
Škodovek
4. ročník pořádá Veterán
klub Sedlčany, hraje Fanda
Tomášek a přátelé; 10:30

 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
2. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
– TJ Sokol Počepice; 17:00

 Sedlčany – nám. T. G. M.
27. 5. Oslava svátku
hasičského patrona sv.
Floriána
13:00

 Kosova Hora – hřiště
2. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Prostřední Lhota; 17:00

 Osečany – zámecká
kaple
27. 5. Májová pobožnost
po mši svaté; 14:30

 Vysoký Chlumec – hřiště
2. 6. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Jesenice; 17:00

 Vrchotovy Janovice –
zámek
29. 5.–2. 6. Řetězové
provádění
2. ZŠ Propojení Sedlčany,
24. ročník netradiční prohlídky zámku; 9:00–12:00,
13:00–17:00

 Petrovice – hřiště
3. 6. Fotbalové utkání
SK Petrovice – Dolní Hbity/
Zduchovice; 10:15

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
23., 30. 5. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
25. 5. Hrajeme deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 13:30
28. 5. Zpíváme a hrajeme
si
program pro rodiny s dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
25. 5., 1. 6. Pozorovací
program
21:00–23:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
25. 5. Noc kostelů 2018
program pro děti, prohlídka věže, zvonění zvonů,
degustace mešních vín,
chrámová hudba a další;
16:30
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Jeronýma
25. 5. Noc kostelů 2018
hudebně-scénický program
Barvy liturgického roku; 19:00

 Petrovice – u ZŠ
1. 6. Školní zahradní
slavnost
živá hudba, skákací hrady,
loutkové divadlo Našlose;
16:00
 Kamýk nad Vltavou
1.–10. 6. Kamýcké prášení
loutková pohádka, slavnostní spouštění voru,
beseda o vorařích, divadlo
a další
 Kamýk nad Vltavou –
Vrškamýk
2. 6. Pohádkový les
aneb Vrškamýk plný her
a pohádkových soutěží; 9:00
 Klučenice – hřiště
2. 6. Zábavný den s hasiči
pořádá SDH Klučenice, ZŠ
a MŠ Klučenice; 10:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma.
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Výtěžek z výstavy Přivítali tři chlapce a tři dívky
tří výtvarníků bude
věnován chlapci
s pohybovým
handicapem
PETROVICE V obřadní síni
zámečku se v sobotu 19.
května uskutečnilo slavnostní jarní vítání nových občánků do obce. Zúčastnilo se jej

SEDLČANY V koncertním

sále kulturního domu se
v úterý 15. května konala
vernisáž výstavy tří výtvarníků, z nichž dva bydlí
v Sedlčanech. Třetí z nich
již není mezi námi, ale jeho
tvorba dodnes oslovuje příznivce výtvarného umění.
„Myšlenka uspořádat
výstavu vznikla díky Květě Komárkové z Milevska,
která byla kamarádkou zesnulého výtvarníka Petra
Filipa,“ uvedla organizátorka výstavy Romana Křížo-

nisáži přítomen stejně jako
oba vystavující výtvarníci.“
Starší z nich, Jiří Habarta, pochází z Moravskoslezského kraje, ale již delší dobu žije v Sedlčanech.
V současné době maluje
olejem na plátno, a jak sám
říká, je samoukem. Věnuje
se hlavně krajinám a před
čtyřmi lety měl v Sedlčanech výstavu společně
s Jiřinou Fouskovou z Příbrami.
Magdaleně Machovské
je patnáct let, je studentkou

šest dětí s rodiči, nechyběli
sourozenci dětí a prarodiče.
Tradičně k milému obřadu
přispěly svým vystoupením
děti z Mateřské školy Čtyř-

lístek. Starosta obce Petr
Štěpánek popřál dětem, aby
vyrůstaly v lásce, harmonii
a spokojených domovech.
Jana Motrincová

Petrovický starosta přivítal do obce o uplynulém víkendu šest nových občánků.

Mladí akordeonisté okresu
Příbram se sešli potřetí

Návštěvníci kulturního domu se na zdejší aktuální výstavě často
zastavují u obrazů Jiřího Habarty, které sedlčanský výtvarník
vytvořil v posledních pěti letech.

vá. „Manžel Květy Martin
Komárek má v kulturním
domě vystavenou svoji dřevoplastiku, vyrobenou motorovou pilou. V době, kdy
už byl Petr Filip hodně nemocný, Květa mu slíbila, že
jednou jeho obrazy vystaví
v některé z galerií. Povedlo
se to po třinácti letech, a to
z důvodu, že se sedlčanským výtvarníkem Jiřím
Habartou sloužila u záchranky na Loužku poblíž
Trhovek. Květa oslovila Jiřího a mě s tím, že bychom
výstavu uspořádali jako
charitativní akci. Oslovili
jsme proto Tomáše Bártů
z Chlumu, kterému je osmnáct let a je tělesně handicapován. Tomáš byl na ver-

sedlčanského gymnázia
a také členkou výtvarného
kroužku při ZUŠ. Věnuje se
linorytu, akvarelu a olejomalbě.
D á rc i m o h l i p ř i sp í vat na charitu nejenom
po dobu trvání vernisáže,
ale pomáhat mohou po celou dobu výstavy, pokud
si zakoupí některý z obrazů vystavujících tří autorů. Sami pořadatelé byli
překvapení počtem hostů
na zahájení výstavy a jejich zájmem pomoci. O to
lépe se na vernisáži vystupovalo dvěma mladým
hudebníkům, klavíristce
Janě Křížkové a kytaristovi Janu Maškovi.
David Myslikovjan

SEDLČANY V kulturním
domě se v úterý 15. května
konala přehlídka mladých,
talentovaných akordeonistů okresu Příbram, kterou
uspořádala sedlčanská
základní umělecká škola.
Skladby klasické i skladby
populární hudby v sólovém, komorním a souborovém podání přednesli
žáci ZUŠ Sedlčany, ZUŠ

osmiletého žáka ZUŠ Vlašim. Jeho učitelem je Jiří
Neužil, který také působí
v ZUŠ Sedlčany.
„Tato přehlídka se konala již potřetí, ale v Sedlčanech poprvé. První dva
ročníky se konaly na Zámečku v Příbrami,“ připomněla ředitelka ZUŠ Sedlčany Vladimíra Severová.
„Naši školu reprezentovali

váci vidět ve hře Tři bratři.“
Vystoupení na přehlídce nebylo pro mladé
sedlčanské akordeonisty
v závěru školního roku
jediné. Nyní absolvovali
soustředění na Monínci a v sobotu 26. května
vystoupí na Toulava festu. Potom se již budou
připravovat na svoji největší letošní akci. Bude jí

Příbram, ZUŠ Dobříš, ZUŠ
Rožmitál pod Třemšínem
a ZUŠ Březnice.
Na přehlídce podali
všichni účinkující výborné výkony a zvlášť
se mezi nimi vyjímalo
umění jednoho z hostů,

žáci učitelů Jana Marhoula
a Jiřího Neužila. Vystoupili sólisté, hráči v komorní
hře i členové sedlčanského
orchestru, který od letošního roku má název Inﬁnity
Melody. Tento akordeonový
orchestr již dříve mohli di-

vystoupení na červnové
Rose. Kromě Infinity Melody na městských slavnostech zahraje i žesťový
kvartet, dechový soubor,
lidový soubor a pop-rocková kapela školy.
David Myslikovjan

FOTBAL
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Soupeř rozhodl ze standardních situací
TJ Tatran
Sedlčany – FK
Hořovicko 1:4
(1:0)
SEDLČANY V neděli 20.

května zavítal ve 26. kole
fotbalové divize A do Sedlčan tým z Hořovic. V případě, že by Tatran získal alespoň dva body, posunul by
se na třetí příčku v tabulce.

prosvištěl jen těsně vedle
tyče. Zablokovaných pokusů domácích útočníků bylo
do konce prvního poločasu
vidět ještě nespočet. Ve 24.
minutě zahrozili také hosté,
ovšem na přetažený balon
nedosáhl Jan Mojdl. Zanedlouho brankář Bébr s námahou a nadvakrát musel
krotit střelu z přímého kopu

výborně balon Jaroslavu
Repetnému, který z pravé
strany hledal centrem Dominika Němce, ten ho jen lízl
hlavou. Dominik si ale spravil chuť hned v zápětí, kdy
poslal míč z otočky přímo
k tyči – 1:0. Ve 31. minutě se
hodně zapotil brankář Bébr
proti dvěma stříleným centrům, které vyrazil jen před

Tomáš Glogar krátký, ač se
natahoval, co to šlo – 1:1.
Za pár okamžiků bylo ještě hůře. Tečovaný balon
po centru ještě Glogar vyrazil, ale na dorážku Jana
Macha už nedosáhl – 1:2.
Byla to studená sprcha
pro domácí tým. Petr Haas
se snažil rychle vyrovnat.
První pokus byl zablo-

Ohlasy trenérů
Ladislav Šach, Tatran:
„Prohráli jsme zaslouženě, nemůžeme dostávat
takhle laciné branky. Tři
byly po standardních situacích a to se nemůže stávat.
První poločas jsme zaslouženě vyhráli, soupeře jsme
nepustili do žádné šance.

Převahu Tatran
potvrdil vedoucí
brankou
První ohrožení branky
hostů viděli diváci již ve 3.
minutě, kdy nebezpečnou
střelu Michaela Dvořáka zablokoval hořovický obránce. Další šanci měl Michal
Kdolský, který z přímého
kopu treﬁl náruč brankáře
Milana Bébra. První čtvrthodina se hrála v rychlém tempu, hra měla spád a balon se
rychle pohyboval od šestnáctky k šestnáctce. Jen
chybělo přesné zakončení.
Jako při nepovedené střele
Petra Haase, k němuž se dostal míč po souhře Jaroslava
Repetného s Dominikem
Němcem. Technickou střelu
Michaela Dvořáka tečovala pozorná obrana a balon

od Michala Kdolského,
k dorážce se ještě snažil prodrat Dominik Němec. Ve 27.
minutě předložil Petr Haas
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I přes snahu početné domácí zelené zdi zakroutil Pavel Borkovec (19) míč přesně k tyči a zvýšil na 1:4.

lc

a

sebe. Pozorná obrana míč
odvrátila do bezpečí. Tatran
chtěl do konce prvního poločasu navýšit svůj jednobrankový náskok, napadal
rozehrávku hořovických
hráčů a prováděl jeden
útočný výpad za druhým.
Druhá branka byla blízko
po centru Michala Kdolského, kdy se tečovaný balon
pohyboval v šestnáctce, dostával se k němu už Honza
Vystyd, ale brankář Bébr
byl rychlejší.

Do čeho soupeř
kopnul, to tam
spadlo
Přes čtyři stovky diváků nemělo ani tušení, jak
hororově začne a skončí
druhé dějství. Po pár vteřinách ještě málem ztrestal
špatnou rozehrávku hostí
David Krůta, ale tomu se
jen o kousek nepodařilo
vypíchnout obránci míč
a dostat se do zakončení.
Z následného protiútoku ale bylo vyrovnáno.
Na technickou střelu k tyči
Jana Mojdla byl brankář

kovaný a při druhé možnosti ve skoku koníčkem
na zadní tyči přehlavičkoval břevno. Bohužel v 58.
minutě vyskočil nejvýše
do vzduchu Michal Doležal a hlavou zvýšil na 1:3.
Tatran přesto nepolevoval
a snažil se s výsledkem
něco udělat. Michal Kdolský treﬁl boční síť. V 62.
minutě se zaskvěl brankář
Bébr proti ráně Petra Haase a následné dorážce Davida Krůty. V 69. minutě
zasadil čtvrtý hřebíček
do rakve nadějí domácích
bojovníků Pavel Borkovec
z přímého kopu – 1:4. Aby
toho nebylo málo, tak ještě v 73. minutě orazítkoval
Michal Kdolský tyč a o minutu později viděl Lukáš
Brotánek z rukou rozhodčího Václava Simbartla
po faulu rovnou červenou
kartu. Ale i v deseti se Tatran nevzdal a bojoval dál.
Neměl už ale čas ani síly
na náskok soupeře zareagovat. Po konečném hvizdu odměnili diváci hráče
sympaticky potleskem.

Druhý poločas jsme hned
začali chybou Honzy Vystyda, který měl za úkol
uhlídat a dostát Mojdla.
Rozhodla zkušenost Mojdla
vpředu a vzadu Kaufmana,
který si spoluhráče dokázal
zorganizovat a my jsme se
tam už nedokázali dostat
a prosadit.“
Pavel Novotný, FK:
„Dnešní soupeř byl velice
kvalitní. I za stavu 4:1 velice zlobil. My jsme měli štěstí. Byl to takový ten zápas,
že do čeho kopnete, to tam
spadne. Jsme za to strašně
rádi, protože možná jsou to
klíčové body k záchraně,
abychom hráli divizi i příště.“
Sestava Tatranu: Glogar – Repetný, Vystyd,
Brotánek, Lípa, Krůta (76.
Hájek), Kdolský, Dvořák
(67. Senft), Soldát, Haas
(67. Kvěch), Němec.
Tatran je v tabulce
na čtvrtém místě se 42
body a skórem 48:51. Další utkání se hraje v Přešticích v sobotu 26. května
od 10.15 hodin.
David Štverák

SPORT
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Fotbalové víkendové výsledky
regionálních družstev
26. kolo divize A
TJ Tatran Sedlčany – FK
Hořovicko 1:4 (1:0)
Branky Tatranu: 27. D. Němec

22. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
AFK Loděnice – SK Petrovice 1:2 (1:1)
Branky Petrovic: 44. (p) O.
Štemberk, 85. M. Kicl
TJ Sokol Sedlec-Prčice –
FK Lety 1:0 (1:0)
Branky Prčice: 5. T. Pištěk

22. kolo okresního
přeboru
FK Sparta Luhy – TJ Sokol
Dublovice 2:0 (1:0)
SK Březnice 1918 – TJ Tatran Sedlčany C 0:5 (0:0)
Branky Tatranu C: 49. R. Strnad, 60. V. Lípa, 66. J. Dvořák, 78. R. Šťovíček, 86. M.
Pecholt

22. kolo III. třídy
skupina B
SK Petrovice B – SK Obory
7:1 (4:0)
Branky Petrovic: 13. a 56.
P. Jůn, 26. a 42. M. Krejčí,
35. T. Měcháček, 48. a 59. L.
Vácha
TJ Vltavan Hříměždice –
SK Sokol Kytín 2:3 (1:1)
Branky Hříměždic: 22. M.
Matějka, 58. J. Januška
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Vltavan Borotice
3:2p (1:1)
Branky Kamýku: 11. M. Viskup, 75. J. Procházka
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Počepice 6:1 (5:0)
Branky: 7. J. Nouzecký, 12. T.
Nosek, 18. a 29. T. Sůva, 28. J.

Dofek (vlastní), 75. M. Rosa
– 51. J. Chyle
SK Nový Knín B – TJ Krásná Hora 0:2 (0:1)
Branky Hory: 25. M. Koudelka, 77. M. Hubička
SK Vysoký Chlumec – Prostřední Lhota 1:6 (1:6)
Branky Chlumce: 33. L.
Chlasták
TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B – TJ Sokol Jesenice
5:3 (2:1)
Branky Jesenice: 5. P. Čejda,
53. a 65. J. Šika

19. kolo IV. třídy
skupina A
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Sokol Rosovice
B 2:3 (0:3)
Branky Kamýku B: 65. M.
Viskup, 81. J. Kopřiva

ledne 20. května se konala
okrsková hasičská soutěž
na spodním hřišti, při níž
na startovní čáru postupové soutěže základního
kola požárního sportu na-
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Běžecký tým ÁBĚS Sedlčany patřil
k nejlepším v extrémním závodě štafet
Vltava Run
ZADOV V polovině května
byl na šumavském Zadově
odstartován pátý ročník extrémního štafetového běžeckého závodu, známého pod
názvem Vltava Run. Na start
se letos postavilo 3 473 běžců v 294 týmech a všichni
vyběhli na trasu s jediným
cílem. Zdolat šestatřicet
v průměru desetikilometrových úseků vedenými
nejkrásnějšími úseky jižních
a středních Čech.
Trať dlouhou 360 kilometrů s cílem na travnaté pláži
u sportovního centra Hamr
v Praze-Braníku si užili také

tin Hroch, Ladislav Jelen,
Matěj Konvalinka a Michal
Punčochář. Protože se ale
posledně jmenovaný běžec
při tréninku zranil, nahradil
ho osmnáctiletý Jakub Procházka, který je sice hlavně
kanoistou, ale svého parťáka dokonale zastoupil. Tým
amatérských běžců Sedlčanska věděl, že letos bude
ještě větší konkurence než
v loňském roce, ale přesto
se chtěl umístit stejně jako
v předchozích třech ročnících v top desítce. A nakonec se to skutečně podařilo.
V konkurenci 294 týmů ÁBĚS

s nachlazením, které několik
dní předtím léčil čajem,“ přidal perličku člen týmu Martin Lachout. „Zdálo se, že se
na trati zcela vyléčil, protože
když uběhl svoji část trasy,
hlásil, že mu už nic není.“
Členové týmu se shodli,
že Vltava Run je unikátní
nejenom svojí délkou, ale
také vedením trati. „Lokality
jsme vybírali tak, aby si běžci
užili zajímavé trasy, divokou
přírodu a krásná místa jižních
a středních Čech,“ řekla jedna
z organizátorek Květa Látalová. Týmy proběhly Národním parkem Šumava, podél

19. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Sokol Kosova Hora B –
TJ Sokol Dublovice B 4:3p
(0:1)
Branky: 55. a 56. M. Staněk,
65. T. Mrázek – 20. M. Dudek, 78. D. Svoboda, 79. L.
Maceška
SK Klučenice – TJ Sokol
Sedlec-Prčice B 2:3p (1:0)
Branky: 25. J. Skála, 57. M.
Zápotočný – 48. D. Kubát,
73. M. Lukáš
TJ Krásná Hora B – FC
Kňovice 2:1p (1:0)
Branky: 15. J. Holan – 50. F.
Prinz

Okresní přebor 22.
kolo – Benešov
Popovice A – Vrchotovy
Janovice 1:3 (1:2)
Branky Janovic: 8. A. Sochůrek, 44. J. Novotný, 61. M.
Střihavka
David Štverák

ÁBĚS Sedlčany skončil osmý v konkurenci bezmála tří set běžeckých týmů. Poslední tým závodu měl
v cíli ztrátu na vítězné družstvo přes patnáct hodin.

členové týmu ÁBĚS Sedlčany, který tvoří parta sportovních nadšenců, amatérských
běžců Sedlčanska. Tým měl
trasu absolvovat ve složení
Martin Lachout, Jiří Moulík
starší, Petr Polívka, Mirek
Bulín, Petr Bilina, Jan Krejčí,
Petr Sůsa, Jakub Sůsa, Mar-

Hasiči zápolili s plným nasazením
PETROVICE V neděli dopo-
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stoupilo celkem šestnáct
družstev. Zpestřením soutěže bylo předvedení nové
Tatry 815-7/CAS 30 kamýckých hasičů.
A jak soutěž dopadla? Děti: 1. Kojetín (družstvo mladších), 2. Kojetín (družstvo starších),
3. Obděnice (družstvo
mladších). Ženy mladší:
1. Kojetín, 2. Obděnice.
Ženy starší: 1. Vilasova
a Žemličkova Lhota. Muži

mladší: 1.Obděnice, 2. Kojetín, 3. Vilasova a Žemličkova Lhota. Muži starší:
1. Obděnice, 2. Lhoty, 3.
Kojetín A. Běh požárního
sportu na 100 m nejrychleji zaběhli Lucie Šimečková a Jakub Pešta.
Soutěž se bohužel neobešla bez zranění – soutěžící z Obděnic si poranil rameno a odvezla ho rychlá
záchranná služba.
Jana Motrincová

Sedlčany skončil celkovým
časem štafety 26 hodin, 34
minut a 9 vteřin na osmém
místě a v kategorii týmů o deseti až dvanácti běžcích byl
dokonce šestý. „Na trati jsme
nezažili nic neobvyklého,
jenom jsme byli zvědaví, jak
se jeden náš běžec vypořádá

vojenského újezdu Boletice,
přes celý levý břeh Lipna,
Vyšší Brod, Rožmberk, Zlatou Korunu, Hlubokou, Týn
nad Vltavou a přehrady Orlík
a Slapy. Sedlčanskému týmu
bude připomínat úspěch vybojovaná medaile. V pořadí
je již čtvrtá.
-dav-
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Koho straší GDPR?
V české kotlině už asi není nikoho,
kdo by v posledních týdnech a měsících nezaslechl něco o GDPR,
většinou ve spojení v hanlivém
sousloví, případně alespoň vyslovené s dostatečně negativním nádechem. Den D, kdy začne být toto
bez nadsázky veledílo (jen preambule – úvod má v češtině 31 stran)
platné, je stanovený na 25. květen.
Obecné nařízení Evropské unie
o ochraně osobních údajů, které
má sjednotit právní ochranu osobních údajů ve všech členských státech, je natolik detailní, plné neurčitých pojmů, závěrů a deklarací,
že se v těch detailech takřka všichni ztrácejí. Tedy všichni ne, najednou se odkudsi vyrojily zástupy
specialistů na GDPR, nabízejících
odbornou pomoc, a stovky ﬁrem,
pořádajících nejrůznější semináře
a školení, jak jinak než o GDPR.
Využívají jich hojně i obce a města. Co jiného jim také, v případě

že potřebují vypracovat analýzu,
uskutečnit implementaci – což je
poněkud nečesky přeloženo „proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky nebo projektu
za účelem jejího dalšího použití“
– a sehnat pověřence, zbývá?
Kolem GDPR je teď velký humbuk. Ten bohužel přehlušil základní myšlenku, která nebyla špatná,
a to, že by nikdo neměl být diskriminován při používání služeb kvůli tomu, že se nechce podělit o své
osobní údaje. Jenže se to nějak
nafouklo a zvrtlo.
Chránit osobní údaje je třeba,
ale možná je dle zdravého selského rozumu třeba začít zdola – sami
u sebe. Je totiž značně paradoxní,
když na jedné straně odmítáme vyplnit kontaktní adresu a na druhé
straně o sobě na sociální síti sdělujeme osobnější informace, třeba
fotky z ultrazvuku nebo dovolené.
Jana Špačková

POZNÁMKA

Pohostinská mizerie
Nejsem hospodský ani kavárenský typ. Jsem muž domácí, a kdyby byli všichni lidé jako já, restaurace by zkrachovaly. Chápu, že
i když většina obyvatelstva netrpí
tak silnou formou notorického
zápecnictví jako já, nevyplatí se
v našem kraji provozovat luxusní
podniky plné delikates, protože
se tu prostě neuživí. Takže když
si jednou za rok s manželkou budeme chtít oslavit výročí svatby,
vyjedeme si za humna.
Očekával bych, že v okolí budou útulné hospůdky, kde si host
za přijatelný peníz dá českou klasiku anebo nějaké ty „lidovky“ jako
šunkoﬂeky. Protože i levná jídla
se dají uvařit dobře a aspoň já si
na nich s radostí taky pochutnám.
Vím, že v restauraci neplatím jen
za jídlo, ale za celý servis, takže
i za levné jídlo dám klidně dvakrát víc, než kdybych si ho vařil
doma. Ale vepřové na houbách
jako rozmixovaná vepřová konzerva s prefabrikovaným houbovým
sosem, do toho pár nakrájených
žampionů, aby se neřeklo, a kupo-

vaný knedlík nebo vodová rajská
s masem, které dokázal rozžvýkat
jen jeden ze čtyř lidí u stolu, a to
za brutálního zvuku drcených
chrupavek, který by mohl být bez
dalších úprav použit v případném dalším díle ﬁlmu Čelisti? Ty
nejskromnější nároky by nesplnil
ani špenátový krém jako neochucený, napůl ohřátý obsah kelímku
se smetanou, do kterého někdo
natrhal kousky špenátu. Do toho
celá plejáda fritézové gastronomie, ke které stačí jen mrazák plný
polotovarů, kyblík tatarky a dostatečná zásoba oleje.
Já rozhodně nejsem ten správný
člověk, který by měl rozdávat michelinské hvězdičky. Možná jsem
měl jen smůlu. Přesto mě moje
tragické kulinářské zážitky z některých místních restaurací opravdu mrzí. Když k tomu připočítám
i nesympatickou a/nebo pomalou
obsluhu, nemůže se mi nikdo divit,
že nechci riskovat další zklamání
a za stejné peníze si raději hodím
doma na gril pořádný steak.
Bohumil Voháňka
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REAKCE NA ČLÁNEK
M A R I E KOVA LOV É

Konečně! Alespoň něco...
Občas jsem si postěžoval, že považuji svoje příspěvky do Sedlčanského kraje za dostatečně provokující, aby došlo k nějaké diskuzi
s těmi, kdo mají jiné názory a ono
stále nic. Když jsem četl v minulém čísle Názor na komentáře pana
Roškota, měl jsem radost.
Ale paní Kovalová mě jen v úvodu svého článku osočila slovy:
„Jedů a lží na prezidenta vyprodukoval tolik, že jimi musí být sám
přiotrávený.“ A neuvedla ani jednu
moji větu, kde by byla mnou vyprodukovaná lež, nebo dokonce
jed a už potom jen konspiruje o novičoku, zdlouhavě klade zvláštní
otázky: „Co si myslíte o...“ a sama
na ně odpovídá. Skoro na celou
stránku. Občas jsem skutečně
dost otrávený, ale bohužel vlivem
otravných látek, vyprodukovaných
slovy i činy některých příslušníků našich „elit“ v parlamentu,
a zejména spolku na Hradě. Tam
by měla být solidní prezidentská
kancelář. A prostě není. To je můj
názor. On totiž žádný názor není
lež nebo pravda, jen to nemá být
takové plácnutí do vody bez myšlení, měl by být něčím podložen. Jde
o důvodnou domněnku, hypotézu,
prostě názor k diskuzi. A může se
časem ukázat buď názorem mylným, nebo se potvrdí. Někteří
lidé diskutují o nápadech. To je
nejpotřebnější. Někteří diskutují
o událostech. I to je dobré, tříbí se
pohled na svět. Někteří – možná
naštěstí – nediskutují vůbec, nebo
jen nadávají. Třeba na ten vámi
nenáviděný Západ a pochopitelně
na Kalouska, že vše ukradl a má
v Bechyni bazén. O vychytralém
populistovi Okamurovi a jeho „přímé demokracii“ vlastně nikdo normálně nediskutuje. Není přímá. Jde
hodně za roh. Zmizí snad podobně,
jako kdysi neonacista Sládek.
Vím, že jsou čtenáři Sedlčanského kraje, které moje příspěvky rozčilují, nebo se vyjadřují,
že moje kecy nikdo nečte. A jsou
i jiní. A je to tak normální. A přiznávám, že nemohu některé záležitosti přejít mlčky, ono mi to nedá. Dělám to od mládí. Mírně se mi uleví,
že jsem alespoň někoho poněkud

získal. To by pak bylo zajímavé,
kdyby někdo napsal: „Paní Kovalová, děkuji, konečně jej někdo osolil“. A někdo by to zase osolil paní
Kovalové. Ale to už bych asi chtěl
moc. Nebojme se psát, pravopisné
chyby se opravují.
V Rusku (tedy SSSR) měli licence od ﬁrmy Opel (Moskvič)
a Fiat (Žiguli). Po otevření trhu
bez RVHP nemají nic. A cena ropy
klesá. Snad jim prý pomůže oživit
Žigulíky někdo ze Švédska. Takovým státem ve srabu bylo Německo od počátku třicátých let minulého století. Tak zbrojilo. A Hitler
mluvil o pomoci svým Němcům
ve světě. Putin již dávno pronesl
svoji zásadu pomoci všem Rusům,
kdekoliv na světě. Také zbrojí. Tak
zatím anektoval Krym a má snahy
mít průmyslovou Ukrajinu. Našich
německých spoluobčanů byly tři
miliony. Nevšimli jsme si ještě, jak
mnoho Rusů tady máme? A jak se
chovají?
Pro EU by nebylo nebezpečné, kdybychom z ní odešli. Zatím
ještě nejsme plátci, jsme příjemci
dotací. Někdy na něco dobrého,
někdy na různá hnízda. To s Čínou
– ohromné podvody za pomoci
prezidenta. Pan prezident se náhle
nevyjadřuje. Vozit naše podnikatele do Číny pod jeho vedením... Nechápu. Kdyby třeba Masaryk vozil
Baťu po světě, museli by se oba
hanbou propadat. Na co je dobrému podnikateli prezident? Ke všemu takový naivka, který jej může
zavést do rizika?
Ten váš závěr, tedy že se domníváte, že patřím k lidem, kteří
nechtějí vidět narůstající problémy Západu – a to je cesta do pekel – tak ten zřetelně odhaluje vaše
zdroje. Takové proruské různé
„duchaplnosti“ se ohromně množí
a „užiteční idioti“ (známý termín,
ne nadávka) je přeposílají všem
známým. Ale nakonec je mi líto, že
vaše a moje myšlení jsou jako mimoběžné směry v prostoru, takže
diskutovat zřejmě spolu nemáme
o čem. Byla by to ztráta času, asi
jako to pokřikování na 1. Máje mezi
komunisty a jejich odpůrci.
Vladimír Roškot
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