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O jakou škodu jde v případu
Vilasová? Jaký trest hrozí
obžalovaným? O co konkrétně
se v kauze jedná? Otázky,
na které se hledají odpovědi
SEDLČANY Kauza trestně
stíhané, tedy obviněné,
obžalované a nyní prvoinstančně souzené zastupitelky za hnutí STAN Blanky Vilasové, hýbe městem
a momentálně narušila
i vyjednávání o koalici
a obsazení postů ve vedení města. Vše odstartoval
údajně neznámý občan
města, který starostovi
p ře d a l j a k é s i ve řej n é
usnesení Ústavního soudu a informaci, že Blanka

Vilasová je trestně stíhána
pro zločin krácení daně
ve skupině s dalšími obviněnými a že proti postupu
policie, respektive státního zastupitelství, si podala
stížnost.
Sama Vilasová k příběhu mnoho informací
neposkytla, víme však, že
kauza se má týkat období,
kdy jako zaměstnankyně
pracovala pro reklamní
agenturu mimo Sedlčany
a kde se zabývala servi-

sem pro klienty. Tvrdí, že
je nevinná, protože o účetnictví ﬁrmy neměla žádný
přehled a nemohla se tak
žádného krácení daní dopustit. Odmítá říci, kvůli
jak vysoké škodě je celá
skupina obžalovaných
souzena i další podrobnosti. Prý na radu svého
advokáta.
Z rozhovoru, který nám
poskytla, víme, že agentura, ve které pracovala, se
Pokračování na straně 6

Volba nového vedení obce naplnila sál
PETROVICE V pondělí 5.

listopadu v podvečer se
v Obecním domě konalo
ustavující zasedání nově
zvoleného patnáctičlenného zastupitelstva obce. Bývalá místostarostka Vlasta
Roubíková se rozhodla
letos již na svou funkci nekandidovat. Nebylo tajemstvím, že o post starosty
i místostarosty usilují dva
kandidáti, což následně po-

tvrdil i dosavadní starosta
Petr Štěpánek.
Ihned po složení slibu
zastupitelstva pokračovalo
zasedání tajnou volbou starosty. Tu obhájil Petr Štěpánek, v tajné volbě získal jedenáct hlasů. Druhý adept
na starostu obce, Václav
Jankovský ml., získal hlasy
čtyři. Ve volbě místostarosty získal důvěru zastupitelů s osmi hlasy Dušan Ši-

Votruba a Wágner
se utkali o post
místostarosty
SVATÝ JAN Ustavující zase-

dání zastupitelstva bylo zahájeno 31. října v 19 hodin
dosavadním starostou Petrem Kabylem. Jeho jméno
na kandidátce ve volbách
již neﬁgurovalo.
Devět nově zvolených
zastupitelů zvolilo starostou Svatého Jana jednohlasně Václava Hrubého

(KDU-ČSL). Na funkci místostarosty byli navrženi
Miroslav Votruba (sdružení Za rozvoj obce), pro
kterého hlasovalo šest
zastupitelů a Filip Wágner
(Sdružení pro lepší venkov), který získal čtyři hlasy. Místostarostou byl tedy
zvolen Miroslav Votruba.
Jana Špačková

meček, čímž se stal novým
místostarostou Petrovic.
Pro druhého kandidáta
Jana Bilinu hodili zastupitelé do urny sedm hlasů.
Pokračování na straně 2

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Zastupitelé se sešli,
složili slib, vyjádřili
se k trestnímu stíhání
zastupitelky a jednání
na dva týdny přerušili
SEDLČANY N e č e k a n ě

rychle a bez konkrétního
výsledku skončilo ustavující jednání městského
zastupitelstva, které se
konalo poslední říjnový
den. Ačkoliv se z průběhu
povolebních vyjednávání
zdálo, že trojkoalice ODS,
STAN a SNK je prakticky
hotová, a nic nebrání zvolení starosty, dvou místostarostů a zbytku rady,
Sádky Červený Hrádek

PRODEJ
KAPRŮ
a vedlejších ryb
přímo na sádkách

vždy Pá + So
9 - 12 hodin
Kontakt:
728 637 130, 736 788 256

opak byl pravdou. ODS
přišla s informací o trestním stíhání zastupitelky
Blanky Vilasové a na tomto základě požádala o přerušení jednání na dva týdny s tím, že je nutné ještě
jednat mezi všemi politickými subjekty, které mají
v zastupitelstvu své reprezentanty.
V 17 hodin zahájil jednání starosta Jiří Burian,
který nechal zastupitele
zvolit zapisovatele, ověřovatele, návrhovou
a volební komisi a také
schválit program ustavujícího zastupitelstva.
Toho se účastnilo všech
jednadvacet žen a mužů,
kteří od voličů získali
v říjnových volbách důvěru. V prostoru pro veřejnost se shromáždilo
zhruba osmdesát občanů
a zástupců médií, takže
nestačily ani připravené
židle a lidé stáli i u vstupu
do sálu a podél jeho stěn.
Poté, co všichni zastupitelé složili podle zákona svůj slib, jehož znění
stvrdili podpisem, předal
Jiří Burian řízení schůze,
jako obvykle, místostarostovi Miroslavu Hölzelovi. Ten zastupitelům
i občanům oznámil, že
ODS navrhuje přerušení
jednání, a to z důvodu
trestního stíhání zastupitelky Blanky Vilasové
pro podezření ze spáchání zločinu krácení daně
v pozici spolupachatelky. Tuto informaci předal
starostovi údajně nejmenovaný občan, kterého
ani sám Burian osobně
nezná. Z materiálů, které
Pokračování na straně 4
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Starosta i místostarostka
funkce obhájili
KOSOVA HORA Asi patnáct

občanů se přišlo podívat
na ustavující zasedání
zastupitelstva, které se
konalo v úterý 30. října
v místním kině. Z patnácti zvolených zastupitelů
jich bylo přítomno čtrnáct. Rozhodli, že starostou bude nadále Martin
Krameš a místostarost-

kou Lenka Havlíčková.
V radě obce usednou Jitka Váňová, František Belza a Ladislav Hodík.
Výbory a komise ustanoví zastupitelé až na listopadovém zasedání
zastupitelstva. „Bude se
jednat o finanční a kontrolní výbor, dále pak komise stavební, kulturní

a školskou,“ uvedl Martin
Krameš.
Přestože se o post zastupitele v Kosově Hoře
ucházelo rekordních 62
kandidátů, tak z původních třinácti znovu kandidujících zastupitelů
jich jedenáct obhájilo
svůj mandát.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Volba nového vedení
obce naplnila sál
Dokončení ze strany 1

Následovala volba
členů do rady obce,
do výborů a další rozdělení funkcí, které budou
zastupitelé vykonávat.

V Petrovicích zůstává
v patnáctičlenném zastupitelstvu osm z dřívějších zastupitelů, sedm je
nových.
Jana Motrincová

Věřím, že nové zastupitelstvo
bude dobrý tým, říká Jiří Hejhal
NECHVALICE Poslední říjnové úterý rozhodovali
nově zvolení zastupitelé o tom, kdo se postaví
do čela obce. V devítičlenném zastupitelstvu
má převahu ODS, která
získala pět mandátů. Proto nepřekvapí, že starostou byl zvolen Jiří Hejhal,
lídr kandidátky. Od voličů
získal nejvíce preferenčních hlasů, na ustavujícím zasedání byl jediným
navrženým a jednohlasně
zvoleným kandidátem
na starostu.

„Na místostarostu byli
navrženi dva kandidáti,
ale s převahou uspěl dosavadní místostarosta Josef Konop, jediný zvolený
zastupitel za Nechvalicko
sobě,“ uvedl Hejhal a dodal, že podle diskuze
na ustavujícím zasedání
věří, „že nové zastupitelstvo bude dobrý tým.
Čtyři noví zastupitelé jsou
plni inspirativních nápadů
a určitě vnesou do našich
jednání nové impulzy.“
U s t av uj í c í z a s e d á n í
sledovalo asi třicet ob-

čanů. „To však není nic
mimořádného. Všechna naše zasedání jsou
výjezdní po hospodách
a hasičárnách a pravidelně se střídají v Nechvalicích, Bratřejově, Vratkově
a v Ředicích. Pro osadníky
je to událost a přijdou téměř všichni od mládeže až
po osmdesátileté občany.
Účast je vždy velká a diskuze dlouhá. V některých
osadách je připraveno
i malé občerstvení od místních,“ vysvětlil starosta.
Jana Špačková

Za dvacet minut bylo hotovo
MILEŠOV V obci se konalo
jedno z prvních ustavujících zastupitelstev v regio-

kandidátů Milešov – Klenovice čtyři mandáty.
V zastupitelstvu usedla

vykonávat jako uvolnění.
Zastupitelé zároveň
zvolili pět členů ﬁnanční-

Starosta Jiří Vokrouhlík byl zvolen jednomyslně.

nu. Nově zvolenou devítku zastupitelů i více než
dvě desítky hostů přivítal
v úterý 30. října v podvečer Miroslav Šplíchal v milešovské společenské místnosti zvané Myslivna.
Do voleb šla dvě osmičlenná uskupení. ČSSD
získala pět zastupitelů,
Sdružení nezávislých

jedna žena a osm mužů.
Jednomyslným hlasováním byl ve veřejné volbě starostovský mandát
prodloužen dosavadnímu
starostovi Jiřímu Vokrouhlíkovi. Ani na postu
místost arost y nedošlo
ke změně, pokračovat
bude Miroslav Šplíchal.
Oba budou své funkce

ho a tři členy kontrolního
výboru a sedmičlennou
kulturní komisi. Celé zasedání netrvalo ani dvacet
minut. „Před zastupitelstvem jsme se jednou sešli
a bez problémů domluvili
vše, co bylo třeba,“ podotkl
staronový starosta.
Olga Trachtová
Hadáčková

Petr Štěpánek (vlevo) obhájil funkci starosty, novým místostarostou Petrovic je Dušan Šimeček (vpravo).

Zastupitelů je
sudý počet
KŇOVICE Všech šest zvolených zastupitelů složilo
slavnostní slib na ustavujícím zastupitelstvu v pondělí 29. října. Oproti minulému volebnímu období
mají Kňovice o zastupitele
méně. Zákon sudý počet
zastupitelů umožňuje, ačkoliv Ministerstvo vnitra
ČR kvůli principu hlasování nadpoloviční většinou
příliš nedoporučuje.
Volba starosty, místostarostů a obsazení kontrolního a ﬁnančního výboru

nepřilákalo nikoho z občanů. Samotná volba proběhla klidně – na starostu
i místostarostu padlo pouze po jednom navrženém
jméně.
Kňovice povede dál
starosta Jiří Sůsa, místostarostou byl zvolen Tomáš
Loch. V nejbližší době
budou zastupitelé rozhodovat o tom, která ﬁrma
postaví čistírnu odpadních
vod a odkanalizuje Kňovice a Kňovičky.
Jana Špačková

Vedení obce
zůstává beze
změn
Na ustavujícím
zasedání zastupitelstva
30. října, na které se přišly z veřejnosti podívat
pouze dvě ženy, rozhodl
sedmičlenný zastupitelský
sbor, že vedení obce zůstane beze změn.
„Kandidátem na starostu
obce byl navržen a zvolen

PŘÍČOVY

stávající starosta, stejně
tak i místostarosta,“ řekl
starosta Pavel Kymla. Místostarostou zůstal František Pilík. „Výbory máme
pouze zákonem stanovené
– kontrolní a ﬁnanční. Nově
zasedají v zastupitelstvu tři
zastupitelé.“
Jana Špačková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Policie pátrá po mladé
ženě z Kosovy Hory
REGION Příbramští krimi-

nalisté od 27. října pátrají

Kristýna Filipová

po Kristýně Filipové z Kosovy Hory, narozené 15.
června 1993. Naposledy
byla viděna 25. října v osm
hodin večer v pekárně Bejšovec v Sedlčanech, odkud

odešla z práce. V minulosti
pohřešována nebyla, ale
měla problémy s návykovými látkami. Její mobilní
telefon není dostupný.
Kristýna Filipová je vysoká 155 až 165 cm, má hnědé
vlasy, modré oči, nosí dioptrické brýle. Měla na sobě
kalhoty a tyrkysově-bílou
mikinu. Veškeré poznatky
k pohřešované ženě můžete
sdělit na kterékoliv oddělení
Policie ČR, na bezplatnou
linku 158 nebo na telefon
974 879 268 (313).
Monika Schindlová
tisková mluvčí PČR
Příbram
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Místostarostou se stal
nejmladší zastupitel
Jakub Houška
SOLENICE Ve čtvrtek 1.
listopadu v podvečer se
v obci konalo ustavující
zasedání nově zvoleného
sedmičlenného zastupitelstva.
Do voleb byly podány
dvě kandidátky. Za Hasiče pro venkov kandidovalo devět mužů, za Sdru-

tostarostovi se hlasovalo
veřejně. Starostou Solenic se stal opět Jan Mátl,
osmatřicetiletý kandidát
hasičů. Nikdo jiný na tuto
pozici navržen nebyl. Evžen Brožek, který byl dosavadním místostarostou,
již tuto funkci v novém
volebním období zastá-

k tomu kvalifikační předpoklady. V souladu s jednáním předchozího zastupitelstva byla odeslána
žádost řediteli územního
odboru HZS Příbram, který dal ke jmenování Evžena Brožka kladné stanovisko,“ uvedl Mátl.
V diskuzi zaznělo ně-

Miloš Jirásek je
novým jesenickým
místostarostou
JESENICE U SEDLČAN Po-

klidné ustavující zasedání
nově zvoleného zastupitelstva řídil v úterý 30. října
z pozice nejstaršího člena
zastupitelstva Miloslav
Hrazánek. Toho také osm
jeho kolegů jednohlasně
opět zvolilo jesenickým
starostou. Jednomyslně
byl zvolen také jediný kandidát na místostarostu –
Miloš Jirásek.
Kromě povinných
tříčlenných výborů (ﬁnanční a kontrolní), zřídili
zastupitelé dvě pracovní komise: přestupkovou
a pro výstavbu, územní

plán a ochranu životního
prostředí. „V zastupitelstvu
máme nové tři členy, máme
nového místostarostu, původní se vzdal kandidatury,
jinak k žádným zásadním
změnám nedošlo. Nadále
se budeme řídit programem, který je daný Strategickým a rozvojovým plánem obce,“ řekl starosta
Hrazánek.
Hned po ustavujícím
zasedání následovalo zasedání pracovní, na němž
zastupitelé projednávali
a schvalovali některé žádosti a řešili další neodkladné záležitosti.
-jš-

Starostou je Jiří
Svatek, místostarostou
Luboš Hlaváček
VYSOKÝ CHLUMEC Poslední říjnovou středu večer
zahájil dosavadní starosta
František Chlasták za účasti asi deseti občanů ustavující zasedání městyse.
V říjnových volbách již
nekandidoval, bylo proto
zřejmé, že od tohoto data
bude mít Vysoký Chlumec
nového starostu.
D ev í t i č l e n n é z a s t u pitelstvo zvolilo starostou jednomyslně Jiřího

Svatka, místostarostou
Luboše Hlaváčka. Jména
jiných kandidátů na nejvyšší funkce nepadla. „Zastupitelstvo dále rozhodlo,
že kontrolní a finanční
výbory budou mít po pěti
členech, předsedkyní finančního byla zvolena
Markéta Jarešová, předsedkyní kontrolního Ivana
Slavková,“ uvedl nový
starosta Jiří Svatek.
Jana Špačková

Jan Mátl byl na místo starosty zvolen šesti hlasy.

žení pro rozvoj venkova
sedm žen a na prvním
a posledním místě byli
muži. Zastupitelský mandát obhájilo pět zastupitelů z minulého zastupitelstva, nově v něm usedly
Petra Velasová a Vladimíra Čedíková. Komunistická strana Čech a Moravy
a Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů, jež
měly své zástupce v minulém zastupitelstvu, tentokrát kandidátky nepodaly.
O uvolněném starostovi a neuvolněném mís-

vat nechtěl. Po volbách
se tedy hledal kandidát
na nového místostarostu.
Nakonec se jím stal nejmladší zastupitel Jakub
Houška. Finanční i kontrolní výbor je tříčlenný.
Předsedkyní finančního
výboru se stala Petra Velasová, předsedkyní kontrolního výboru je Markéta Lovečková.
Vloženým bodem programu bylo ještě jmenování velitele jednotky
do b rovo l n ý ch h asi čů.
Tím je od čtvrtečního večera Evžen Brožek. „Má

kolik připomínek. Řešil se
úklid a údržba veřejných
prostor, odstavená nepojízdná vozidla, pokračování oprav vodárny, údržba
lávky přes řeku, odběr
vody na Větrově a další.
Vedení obce na vše okamžitě odpovídalo.
Olga Trachtová
Hadáčková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
CHOTILSKO Minulý týden
přijali policisté oznámení
o vykradení pěti objektů
v chatové oblasti Sejcká
Lhota. Zatím nezjištěný
pachatel či pachatelé odcizili olejové čerpadlo a tři
televizory, vše v hodnotě
20 000 korun. Poškozením
dveří, oken, branky, oplocení a zahradního nábytku
byla způsobena další ško-

da ve výši 23 000 korun.
SEDLČANY Zatím nezjištěný zloděj odcizil 30. října
v dopoledních hodinách
bílo-hnědé trekové jízdní
kolo značky Shimano. Kolo
se nacházelo na společné chodbě domu v ulici
Na Potůčku. Vzniklá škoda
byla stanovena na 8 000
korun.
DUBLOVICE Šestatřicetile-

tého muže zastavila v obci
policejní hlídka 31. října
v nočních hodinách. Dechová zkouška u něj vykázala
dvě promile alkoholu. Nyní
se bude motorista zpovídat
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Zastupitelé se sešli, složili slib, vyjádřili se k trestnímu stíhání
zastupitelky a jednání na dva týdny přerušili
Dokončení ze strany 1

podle Hölzela má město
k dispozici a které jsou
dle jeho slov veřejné,
vyplývá, že věc šetří Národní centrála pro boj
s organizovaným zločinem, konkrétně odbor
daní a že si paní Vilasová
proti usnesení Policie ČR
podala prostřednictvím
svého advokáta stížnost.
Jelikož podle Hölzela nelze za takové situace hlasovat o koaličním návrhu
obsazení postů ve vedení
města, navrhl přerušení
jednání do pondělí 12.
listopadu.
Jako první se do následné diskuze přihlásila
Blanka Vilasová, která
měla již připravené v písemné podobě prohlášení, které přečetla. Předně
zdůraznila, že je nevinná,
vše vysvětlí a situaci řeší.
„Ano, je to nepříjemné, ale
řeším to. Do konečného
rozhodnutí soudu mohu
bohužel pouze čekat,“ řekla dále Vilasová a pokračovala s tím, že je lehké
se do podobné situace dostat, načež citovala trestní
zákoník, konkrétně pasáž
o presumpci neviny, tedy
právní domněnku, podle které je na účastníka
trestního řízení hleděno
po celou dobu jako na nevinného, pokud není pravomocným rozsudkem
soudu rozhodnuto o opaku. „Z těchto důvodů nehodlám rezignovat na svůj
mandát a společně se zastupiteli STANu budeme
pracovat dál na plnění našeho programu, a to ať už
z koalice nebo z opozice.
Děkuji také všem zastupitelům za STAN a našim

kandidátům a podporovatelům, kteří mě plně podpořili, nesmírně si toho vážím a opravdu mě velice
mrzí, že nyní musíme společně čelit této situaci. Informace o kauze jsem nesdělovala, většina našich
kandidátů to nevěděla. Dle
mého právního zástupce
jsem nevinná, tak proč to
někomu říkat a ani nemohu, že se o tom nemá mluvit do vyřešení věci. Děkuji
v tuto chvíli již také mnoha voličům, kteří od rána
vyjadřují solidaritu a podporu v dalším konání,
a dokonce podporu mojí
pozice lídra STANu přes
všechny nové informace,
které se bleskurychle roznesly. Jako STAN jsme dokázali mnohé a ani v této
situaci nechceme v žádném případě zklamat naše
voliče. Prosíme jen o lidské
zamyšlení se a neodsouzení. Apeluji na presumpci
neviny také u vás. Prosím,
myslete na to, že se do podobné situace může dostat
každý. Děkuji všem zastupitelům a všem voličům,“
uzavřela své vyjádření
Blanka Vilasová.
Následně se do rozpravy přihlásil i Pavel Švagr,
který úvodem sdělil, že
podle jeho názoru presumpce neviny platí. „Pro
mě je Blanka Vilasová
z principu vítězka voleb,
z nuly dostala sedm křesel.
To je výrazný a silný mandát, tak to prostě je, ať se
nám to komu líbí nebo nelíbí,“ řekl úvodem a pokračoval s tím, že očista Blanky Vilasové může trvat
několik let. Z toho důvodu
se mu nelíbilo, aby součástí usnesení o přerušení

jednání bylo zdůvodnění,
týkající se trestní kauzy
zastupitelky Vilasové.
Chtěl vědět od zástupců
ODS, zda koalice byla či
nebyla nakonec dohodnuta, zda jednání, které vedli
zástupci ODS, STAN a SNK
byla úspěšně završena
či nikoliv. „Tak dohodli
jste se nebo nedohodli?
Nezlobte se na mě, ona
v zastupitelstvu zůstane,
takže jste se mohli domluvit jinak, třeba na spolupráci bez ní. Máme měsíc
po volbách a nebyli jste
schopni se dohodnout. To
je nezodpovědný přístup,
mohli jste jednat od rána
do večera. Kdybyste byli
dohodnuti, tak se hlasovat
dá. Důvodem přerušení je
neschopnost či neochota
se dohodnout,“ pustil se
do kolegů Švagr.
Na jeho slova reagoval
místostarosta Hölzel, který zopakoval, že v úvodu
pouze citoval usnesení
Ústavního soudu a nemyslí si, že kauza paní Vilasové je zástupný problém.
„V pátek jsme se dohodli
na koaličním formátu,
a že budeme ladit technikálie. V pondělí nás nová
informace zaskočila. Naši
zastupitelé se vyjádřili, že
z hlediska morálního je
obrovský problém podpořit paní kolegyni Vilasovou
do nějaké pozice ve vedení města. Okamžitě v úterý ráno jsme jednali znovu
a včera to samé deklarovali zástupci SNK a dokonce
někteří zástupci hnutí
STAN, protože i pro ně
to byla nová skutečnost,“
popsal průběh děje místostarosta a pokračoval:
„Tři týdny jsme hledali ces-

tu, pracně. Za uplynulých
čtyřiadvacet hodin jsme
nemohli jednat s dalšími
kluby seriózně. Náš návrh
považujeme za racionální, po ukončení dnešní
schůze si domluvíme termíny setkání zastupitelů
všech stran a hnutí.“ Podle Hölzela také města komunikovalo s Městským
soudem v Praze a ústně
se od jedné nejmenované
pracovnice soudu tajemník města dozvěděl, že
Blanka Vilasová je skutečně mezi obžalovanými.
Podle zákona o svobodném přístupu k informacím však následně tuto
informaci písemně město
od soudu neobdrželo.
„Paní Vilasové jsme se ptali včera a ta potvrdila, že
tomu tak je a že situace
není uzavřena. Přál bych
jí, aby se brzy očistila,“ doplnil Hölzel.
Za hnutí STAN se vyjádřil i další zastupitel, a to
Filip Růzha, který sdělil,
že kauza je pro hnutí velmi nepříjemná. „Může
nám připadat zvláštní,
že se kauza vytáhla den
před ustavujícím zastupitelstvem a použije se jako
argument nevolitelnosti.
Nezbývá než věřit, že načasování je shoda zvláštních okolností. Takových
kauz je však řada, například hejtman libereckého
kraje Martin Půta, bývalý
primátor Prahy Bohuslav
Svoboda nebo premiér
země Andrej Babiš. Jako
zastupitelé za STAN ctíme
presumpci neviny a věříme, že soud v dohledné
době zbaví paní Vilasovou
všech obvinění. Nezříkáme
se své odpovědnosti, s ODS

jsme se domluvili, že budeme dále jednat,“ řekl.
Krátce se vyjádřil také
zastupitel Zdeněk Špale:
„Presumpci neviny ctíme
všichni, ale problém je
to načasování. Dozvěděli
jsme se to před dvěma dny,
to je problém. Paní Vilasová to neřekla nikomu, ani
svým spolukandidátům,
takže tvrzení o účelovosti
je nekorektní,“ sdělil.
Aby konečné usnesení
zastupitelstva, kterým se
jednání přeruší, bylo formulováno bez udání důvodu a kauzy zastupitelky
Vilasové, se přimlouval
i zastupitel Rostislav Hefka: „Není to moje první
volební období. Chápu,
co všichni říkáte a chápu
i to, co říkal kolega Švagr.
Nemám problém s přerušením jednání, než hrát
habaďůru a volit jen proto, abychom volili, ale jde
o slovní formulaci usnesení, aby dávalo smysl,“ poznamenal.
V následném hlasování
všichni zastupitelé a zastupitelky schválili usnesení, kterým se jednání
zastupitelstva přerušuje
až do pondělí 12. listopadu do 17 hodin, kdy bude
v jednacím sále pokračovat. Nakonec ještě promluvil současný starosta
Jiří Burian: „Děkuji všem.
Prakticky není co dodat. Nikomu nepřeji, aby se dostal
do podobné situace. Usnesení Ústavního soudu je
věc veřejná. Kdybych to neřekl, mohlo by se to otočit
proti mně. Chci, abychom
všichni pokračovali v jednáních,“ uzavřel schůzi
zastupitelstva Burian.
Tomáš Vašíček

Zastupitelé opět odhlasovali dva místostarosty
DUBLOVICE Jednotní byli
nově zvolení zastupitelé
při hlasování na ustavujícím zastupitelstvu. Od 31.
října je jasné, že dosavadní vedení Dublovic pokračuje ve své práci dál. Starostou byl zvolen Otakar
Jeřicha, lídr kandidátky
Nezávislí – Změna. Jeho

spolukandidát Petr Čedík
byl zvolen prvním místostarostou. Druhým místostarostou je Josef Hájek,
kandidující ve volbách
za Nezávislé – Hasiče. „Vedení obce u nás je tedy totožné, navrhoval jsem sice
pouze jednoho místostarostu, ale zastupitelé opět

odhlasovali dva,“ uvedl
Otakar Jeřicha.
Devítičlenné zastupitelstvo zřídilo pouze ﬁnanční
a kontrolní výbor, které
jsou ze zákona povinné.
Práci dalších komisí, které by připadaly v úvahu,
vykonávají v Dublovicích
zastupitelé, především

místostarostové. V zastupitelstvu jsou dva nováčci, jedna zastupitelka před
dvanácti lety v nejvyšším
orgánu obce pracovala.
„V současnosti děláme
novou čistírnu odpadních
vod ve Zvíroticích a připravujeme vybudování
vodovodu ze Sedlčan. Zde

budou nutná rozhodnutí zastupitelů o případné
ﬁnanční spoluúčasti obyvatel. Já osobně vidím
problém v nákladech, respektive poplatcích za likvidaci tuhého komunálního odpadu, jehož objem
neuvěřitelně narůstá,“ dodal Jeřicha.
-jš-

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY
ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
nám. T.G. Masaryka 134
(u parkoviště), Sedlčany
Tel.: 728 720 130
E-mail: martina.pejlova@mpss.cz

Prodám český zahr. traktor SECO
STARJET, zánovní, velká sleva, záruka.
Tel.: 604 761 657.
337/18
Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
338/18
Pronajmu byt 3+kk, sklep a zahrada,

Přijďte si zatančit a pobavit se na

7. ples N.E.T.
Fitness & Dance
Sedlčany
24. listopadu (20–02 h.) v KDJS

hraje Ešner Band
(rezervace vstupenek
na 777 331 374)

v bytovce po rekonstrukci ve Vojkově,
6 500 Kč/měs. + služby + dvě kauce. Tel.:
730 529 539.
339/18
Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
340/18
Prodám byt 4+kk (104 m2) v cihlové
bytovce – obec Vysoký Chlumec. Byt je
prostorný. Součástí vlastnictví bytu je i kotelna s uhelnou, sklep, dílna a zahrada. Byt
je vymalován a připraven k nastěhování.
Je připojen na vodovod, kanalizaci, elektřinu a telefonní ústřednu. U bytovky je pak
parkovací stání. Tel.: 602 322 797. 341/18
Pronajmu byt 3+1 s garáží a zahrádkou v Sedlčanech. Volat po 16. hodině. Tel.:
724 232 555.
342/18

Prodám cihlový byt 2+1 v Sedlčanech. Tel.: 317 793 081.
343/18
Daruji koťata. Tel.: 737 150 640. 344/18
Prodám dvě jehňata narozená v březnu. Tel.: 777 936 459.
345/18
Prodám selata, husy, kachny a králíky. Tel.: 608 408 009.
346/18

OPTIKA RUNGE
Sedlčany – OD Rozvoj, 1. patro

JIŽ 20 LET S VÁMI
nabízíme brýlové obruby značek Diesel,
Tommy Hilfiger, Horsfeathers, Reserve
a mnoho dalších za výhodné ceny
- kontrola zraku každou středu
- průběžné akce, např. 1+1 Varilux,
50 % Transitions...
- při předložení tohoto
inzerátu sleva 200 Kč
na zhotovení brýlí

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

Tel.: 602 709 295
1. základní škola, Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany

NÁVŠTĚVNÍ DEN NA 1. ZŠ
úterý 13. listopadu 2018
od 15 hodin
Milí předškoláci i rodiče,
připravili jsme pro vás odpoledne plné zajímavých činností, při
kterých se seznámíte s vyučujícími, prohlédnete si školu a pobavíte
se při plnění různých úkolů. Přijďte si vyzkoušet, jaké je to
ve velké škole…
Během dopoledne vás rádi přivítáme na ukázkových hodinách.
Těší se na vás všichni vyučující.

Bytový textil

Šicí stroje

Lenka Hejhalová
Nabídka vánočního zboží:
 zimní záclonky, kalendáře
 dekorační látky – bavlna, polyester, směsovky
 ubrusy bavlněné, lněné, teflonová úprava, PVC
 dekorační štoly na stůl

Sedlčany, nám. T.G.M. 132

Tel.: 318 821 923
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O jakou škodu jde v případu Vilasová? Jaký trest
hrozí obžalovaným? O co konkrétně se v kauze
jedná? Otázky, na které se hledají odpovědi
Dokončení ze strany 1

zabývala reklamními kampaněmi pro velké ﬁrmy
na LCD a LED velkoformátových obrazovkách. Jak
sama říká, kauza započala
v roce 2016 a je v ní obviněno třináct fyzických
osob, včetně jednatele
ﬁrmy, jehož jméno také
odmítá sdělit a obvinění
je vzneseno i proti ﬁrmě
samotné, jakožto právnické osobě. Podle informací, které zazněly z úst
místostarosty města Miroslava Hölzela při jednání
zastupitelstva, vyšetřovala
kauzu Národní centrála
proti organizovanému zločinu (NCOZ), konkrétně
odbor daní, tedy takzvaná daňová kobra, která
v rámci centrály vyšetřuje ty nejzávažnější případy krácení daní a dalších
trestných činů spojených
s daněmi, cly a poplatky,
a to vždy ve spolupráci
s Finanční správou a často
v kooperaci s Celní správou nebo Finančně-analytickým útvarem Ministerstva ﬁnancí. Často se
jedná o vyšetřování dobře
organizovaných skupin,
kdy jednotlivým aktérům
může hrozit několikaletý
trest odnětí svobody. To
tedy může, ale nemusí být
i případ Blanky Vilasové.
Není přitom podmínkou,
aby obviněný byl v pozici
jednatele, majitele či třeba
účetního, různou formou
se na daňových podvodech mohou podílet nejrůznější osoby s různou
mírou uvědomění si protiprávního chování či různou mírou úmyslu.
Každopádně skutečnost,
že Blanka Vilasová byla
nejen obviněna policií, ale
následně též obžalována
státním zastupitelstvím, přičemž na počátku všeho byl
elitní policejní útvar, se zdá
být velmi závažná. Na druhou stranu, je potřeba vždy
myslet na zásadu presumpce neviny, tedy, že v jakémkoliv stádiu trestního řízení

je člověk považován za nevinného a o vině rozhoduje s konečnou platností až
pravomocné rozhodnutí
soudu.

Hledání
souvislostí
Nicméně redakce se
snažila nalézt další souvislosti a podrobnosti
ke kauze. Víme, že policie
kauzu započala veřejně
v roce 2016 a Blanka Vilasová tvrdí, že je obviněna
jakožto
zaměstnankyně
ﬁrmy, ve které dříve pracovala. Podle jejích životopisných údajů na sociální síti Linkedin by se tak
mělo jednat o ﬁrmu Czech
Public Media, ve které Vilasová pracovala deset let,
od roku 2007 do roku 2017.
Firma se zabývala reklamní činností, a to konkrétně
reklamou na velkoformátových obrazovkách. Stejným oborem se zabývá
i ﬁrma Proﬁ Médea, pro
kterou Vilasová podle svého proﬁlu pracuje nyní,
od roku 2017. Obě ﬁrmy
přitom spojuje jedno jméno, a sice jednatel Pavel
Kos, který je pozoruhodný tím, že ﬁguruje ve skoro sedmdesáti ﬁrmách,
převážně s předmětem
podnikání v oblasti marketingu a reklamy.
Firma Czech Public Media má navíc od ﬁnanční
správy statut takzvaného
nespolehlivého plátce
DPH, což může být způsobeno například vícero
formálními pochybeními
anebo právě nesrovnalostmi v odvodu daní. Navíc
tato ﬁrma nemá splněnu
ani svoji zákonnou povinnost uveřejnění účetních
závěrek a výročních zpráv
v obchodním rejstříku, což
je další fakt, který může
být podezřelý. Nyní již
ﬁrma není aktivní a nemá
ani webové stránky.
Podíváme-li se na policejní tiskové zprávy daňové kobry a NCOZ, zjistíme,
že 15. dubna 2016 vydal

tiskový mluvčí tehdejšího
policejního útvaru na odhalování korupce a ﬁnanční kriminality tiskovou
zprávu, ve které sděluje,
že kriminalisté z daňové
kobry provedli v Praze
a Středočeském kraji rozsáhlou akci, která souvisí s rozsáhlou daňovou
trestnou činností v oblasti
reklamy. Podle tehdejší
tiskové zprávy bylo obviněno jedenáct fyzických
a jedna právnická osoba
a kriminalisté odhadovali
škodu na zkrácené dani
ve výši 240 milionů korun.
Skupinu policie sledovala od poloviny roku 2015.
„Podle našich závěrů mělo
docházet ke krácení DPH
a daně z příjmu právnických osob na základě vystavování ﬁktivních faktur
za služby v oblasti reklamy,
které ve skutečnosti neměly
být provedeny. Vystavování těchto faktur mezi dodavateli a odběrateli mělo
být předem dohodnuto,
přičemž na pozici dodavatelů ﬁgurovaly společnosti,
do jejichž statutárních orgánů měly být dosazeny osoby
v pozicích tzv. bílých koní,“
píše se v tiskové zprávě,
pod kterou je podepsán
tiskový mluvčí policie Jaroslav Ibehej.
K samotnému uskutečnění akce EXCIZE, což
byl policejní krycí název, přistoupili policisté
v úterý 12. dubna 2016.
Na různých místech v Praze a středních Čechách
prohledávali domy, zadržovali osoby a zabavovali
luxusní automobily i peníze v hotovosti. Zajistili
i miliony korun na bankovních účtech. Společně
s trestním řízením bylo
zahájeno i řízení daňové,
formou kontrol v různých
společnostech. Věc tehdy
dozorovalo Městské státní zastupitelství v Praze
a podle vyjádření policie
hrozilo všem obviněným
vězení až ve výměře 10 let.
Další tiskovou zprávu

ke kauze EXCIZE vydala
policie 11. března 2017,
tedy skoro o rok později.
V ní kriminalisté z NCOZ
a týmu daňové kobry
sdělují, že 10. března 2017
předali státnímu zástupci
Městského státního zastupitelství v Praze návrh
na obžalobu 13 fyzických
a jedné právnické osoby
z krácení daní ve výši 160
milionů korun.
V policejní zprávě se
tentokrát konkrétněji popisuje, o jakou trestnou činnost, respektive její formu,
mělo jít: „Mělo jít zejména
o reklamní spoty vysílané
na LED a LCD obrazovkách na různých místech
ČR. Vystavování faktur
mezi dodavateli a odběrateli mělo být předem dohodnuto, přičemž na pozicích dodavatelů ﬁgurovaly
společnosti, do jejichž statutárních orgánů měly být
dosazeny osoby v pozicích
tzv. bílých koní,“ uvádí Jaroslav Ibehej, tentokrát již
jako mluvčí NCOZ.
Policie t aké sdělila,
že se jí podařilo zajistit
výnos z trestné činnosti
ve výši 26 milionů korun
a že z původních čtyř vazebně stíhaných jsou vazebně stíháni dva obvinění. Informace z policejních
tiskových zpráv tehdy převzala některá celoplošná
média.

Podobnost čistě
náhodná?
Proč veškerý tento popis? Nelze s naprostou
jistotou tvrdit, že kauza,
která je popsána ve dvou
t i skov ý c h p o l i c ej n í c h
zprávách, je stejnou kauzou, ve které ﬁguruje Blanka Vilasová, jsou ale fakta,
která není možné nevidět.
Souhlasí období, kdy začala být skupina včetně sedlčanské zastupitelky aktivně vyšetřována formou
výslechů a dalších úkonů.
Souhlasí předmět podnikání, policejní zprávy
jasně hovoří o LCD a LED

obrazovkách, o reklamě,
o vztazích mezi dodavateli
a odběrateli a o skupině
obviněných, včetně jedné
ﬁrmy. To jsou shodné informace, které k případu
sdělila i sama Vilasová.
Redakci se podařilo
ověřit i fakt, že také v kauze Blanky Vilasové byli
původně čtyři vazebně
stíhaní a následně dva
a že původně odhadovaná
škoda byla posudkem snížena. I to by odpovídalo
daňovému podvodu, který daňová kobra popisuje.
Navíc místem realizace
byla zejména Praha, kde
reklamní agentura sídlila, ale i Středočeský kraj.
Shodné je datum provedení domovních prohlídek
a oznamování obvinění –
v dubnu 2016. Sama Blanka Vilasová přitom ve své
kauze hovoří o jaru 2016.
A celá věc má ještě
jednu zajímavou odbočku. V roce 2014 darovala
ﬁrma Czech Public Media,
ve které v té době pracovala Blanka Vilasová jako
manažerka
klientského
servisu, částku 350 000
korun politickému hnutí STAN. Tedy stejnému
hnutí, za které o čtyři roky
později Vilasová a další
kandidovali v komunálních volbách a se kterým
se Vilasová, jakožto bývalá členka ODS, dokázala
velmi rychle dohodnout
na spolupráci.

Vilasová
je spojena
s ﬁrmami Pavla
Kose
Pro úplnost je nutné
doplnit, že v kauze Blanky
Vilasové nepadl doposud
žádný rozsudek a případu
se Městský soud v Praze
věnoval jen několik jednacích dní v červnu a září
letošního roku. Případ se
tak před justicí může řešit
ještě dlouho, protože proti
prvoinstančnímu rozsudku se určitě ta ze stran,
která prohraje, odvolá.
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I v této časové ose však případ popsaný daňovou kobrou s astronomickou škodou odpovídá běžné
praxi. Pokud byl návrh na obžalobu podán na jaře 2017, je možné,
že případ se k prvnímu přelíčení dostal až o další rok později.
V komplikovaných kauzách a při
vzetí do úvahy náporu případů
u českých soudů, je to doba odpovídající. Blanku Vilasovou může
soud obžaloby zprostit a osvobodit ji, také ji ale může odsoudit.
Nelze předjímat negativní ani pozitivní výsledek soudního jednání. A je také možné, že jednotliví
obvinění dostanou různé tresty,
někteří mohou skončit ve vězení,
jiní mohou odejít naprosto nevinní. U komplikovaných daňových
podvodů, do kterých jsou zapojení bílí koně, tedy nastrčení
jednatelé bez znalosti zákonů,
účetnictví, kteří jen za peněžitou odměnu podepisují listiny či
bianko listiny, je běžné, že vina
se prokáže jen části obžalovaných nebo že na počátku jsou
do kauzy zavlečeni i ti, kteří žádnou trestnou činnost nepáchali
a mohli být například zneužiti.
Nejasné tak ale zůstává, proč
Blanka Vilasová veřejně prezentuje, že pracuje pro společnost,
za kterou jedná Pavel Kos, který
byl zároveň jednatelem ve ﬁrmě,
která Vilasovou dostala do aktuálních nepříjemností. Navíc pan
Kos je dle obchodního rejstříku
mistrem v zakládání ﬁrem, jejich
přejmenování,
přestěhovávání
a ve změnách v jejich statutárních
a dozorčích orgánech. Navíc většina jeho společností, ať již s ručením omezeným, akciových či
takzvaně evropských, se zabývá
právě reklamou a marketingem,
což jsou oblasti obecně známé

jako problematické ve smyslu prokazování nákladů vynaložených
k dosažení zisku. Tedy, podobně
jako v oblasti poradenství, je zde
složité prokazovat oprávněnost
nákladů, jejich výši a tím pádem
daňovou povinnost, a to jak z pohledu DPH, tak z pohledu daně
z příjmu.
Z veřejně dostupných zdrojů je
také patrné, že mezi klienty společnosti Czech Public Media patřily velké ﬁrmy z oblasti energetiky,
farmaceutického průmyslu, IT
a dalších odvětví, a to včetně polostátních ﬁrem. Jednou z obrazovek, kterou nabízela ﬁrma Czech
Public Media svým klientům, je ta
v Plzeňské ulici v Praze, což je ulice nechvalně známá nočními podniky, bary, hernami, ale též velkou
koncentrací dopravy. Stejnou obrazovku nyní nabízí k reklamním
účelům i ﬁrma Proﬁ Médea, tedy
další agentura, ve které Vilasová pracuje a kterou ovládá Pavel
Kos. Z údajů v obchodním rejstříku je patrné, že právě Pavel Kos,
ačkoliv sám může být bílým nebo
takzvaným šedým koněm, přebírá různé ﬁrmy, často již takzvané
předpřipravené s historií, které
působí důvěryhodně a mají čistou minulost. Díky jejich ovládání
tak může vytvářet řetězec vzájemných dodavatelů a odběratelů,
přičemž koncové ﬁrmy, které by
měly daň odvádět, nechá zkrachovat či přepsat na někoho jiného,
zatímco u jiných ﬁrem si nárokuje
vratku DPH od ﬁnančního úřadu.
Aktuálně se zdá, že jakmile opustil horkou půdu ﬁrmy Czech Public Media, nahradil ji právě ﬁrmou
Proﬁ Médea, o čemž svědčí i fakt,
že nabízí stejné služby na stejných
místech v Praze i celé ČR.
Tomáš Vašíček

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA OBUVI

Nová kolekce zimní obuvi
Sedlec-Prčice, náměstí čp. 58
- společenská, letní, zimní, zdravotní, nadměrná,
vycházková, pracovní, domácí, sportovní
- dámská, pánská, dětská

www.obuv.tode.cz
Tel.: 721 629 728, 606 848 150
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Fronta jako
za totáče nestála
se na lahváče, ale
na kapry
MOKŘICE Tradiční výlov mokřic-

kého rybníku tentokrát provázelo také tradiční podzimní počasí.
Ani to ale neodradilo několik sto-

i rybí karbanátek. Kdo zaváhal
a šel si do fronty stoupnout až
v době oběda, musel se obrnit
trpělivostí a vydržet i téměř ho-

K prodeji byly ryby několika druhů i velikostí.

vek lidí, aby sem uplynulou sobotu přijeli. Někteří jen na chvíli, jiní skoro na celý den.
Hasiči nakoupili a s pomocí
svých blízkých připravili obrovské množství nejen rybích lahůdek. Hlavním hrdinou smaženého pultu byl vyhlášený kuchař
Jiří Chýle známý jako Kačaba.
Uzené pochoutky se připravovaly venku pod taktovkou řezníka
Jana Soukupa. Na výlov se totiž
nejezdí ze širokého okolí jen kvůli podívané, ale také na (nebo
pro) oběd či večeři. Klidně již
po deváté hodině dostanete porci voňavého kapříka, smaženého či uzeného. Tentokrát přibyl

dinu. U baru s tekutým občerstvením byla fronta daleko kratší
a rozhodně se nestála na lahváče z titulku, pivo bylo točené
do skla.
První zátah přímo ve vodě se
uskutečnil v půl desáté, to ještě
ranní návštěvníci viděli dobře
všichni. Už na druhý zátah se téměř bojovalo o místa, ze kterých
byl na vlnící se hladinu dobrý
výhled. V půl dvanácté se vytvořila druhá dlouhá fronta. Končila
u kádí s rybami určenými k prodeji. Po poledni se organizátoři
vypravili se sítí do vody ještě
jednou.
Olga Trachtová Hadáčková
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Připadám si, jako hozena vlkům. Svědomí mám čisté
a voličům se můžu klidně podívat do očí, říká Blanka Vilasová
SEDLČANY Ustavující jedná-

ní městského zastupitelstva
bylo nečekaně přerušeno
na návrh ODS s odůvodněním, že dohodnuté obsazení míst v radě města
je potřeba znovu projednat a zvážit, a to vzhledem
k tomu, že lídryně kandidátky STAN a zastupitelka
Blanka Vilasová je trestně
stíhána ve věci krácení
daní. Při jednání samotném
Vilasová pouze přečetla
připravené vyjádření, následně poskytla SK obsáhlejší rozhovor, ve kterém
se k celému problému vyjadřuje a zdůvodňuje i to,
proč o svém stíhání neřekla
všem ostatním spolukandidátům, což jí mnozí vyčítají
a takové zamlčení označují
za morální problém.
Při jednání zastupitelstva zaznělo, že jste trestně stíhána jako spolupachatelka krácení daní. To
je poměrně vážné obvinění. Můžete přiblížit, jak
tato situace vznikla?
Soudní řízení, ve kterém
ﬁguruji, se týká kauzy společnosti, v níž jsem dříve
pracovala a díky které jsem
vedle jednatele a dalších
dvanácti lidí také bohužel
obviněna já, coby její zaměstnanec. Společnost pracovala v oblasti reklamy a já
měla na starosti klientský
servis, tedy realizaci reklamy. Nejsem účetní, nedělala
jsem účetnictví, tedy k žádným daním jsem takzvaně
nepřišla. Starala jsem se
o zajištění reklamy, sjednání technických speciﬁkací,
práci s daty a se vzdálenými úložišti, sumarizaci kampaní, zadávání a smluvní
zajištění, řešení potíží, monitoring a podobně. Přesto je
v obžalobě napsáno, že jsem
cosi, a teď cituji: „zahrnovala do účetnictví“, a to bez
ohledu na výpovědi svědků.
Jak může někdo do účetnictví zahrnovat cokoliv, když
není účetní nebo jednatel?
Dodnes to úplně nechápu. Chápu ale, že si policie
a státní zástupce nedělají
moc starosti s tím, že když
něco zkusí a ono to nevyjde,
tak se nic neděje bez ohledu

na to, jak si s tím má druhá
strana poradit. Omlouvám
se, ale takto berou člověka
jako kus či pokus.
Dobře. Jedná se tedy
o kauzu starší nebo je to
záležitost aktuální?
Celá věc je z roku 2016,
kdy došlo k obvinění jednatele společnosti a dalších osob. Tehdy mi vyrazilo dech, co se začalo dít.
Vím, že celá věc je šokem
pro malé město, ale pokud
pracujete s velkými klienty,
například v oblasti reklamy
na vysoké úrovni, pak se
tyto případy stávají. Zajímavé také je, že ve stejnou
dobu, či v rozmezí roku,
dvou, se podobné věci
začaly dít společnostem,
které odmítly prodat své
významné světlené LED
či LCD nosiče nově vzniklé agentuře, za kterou stojí
osoba, kterou nyní nebudu jmenovat, ale až proces
skončí, tak povím více.
Víc, než trestní stíhání
samotné, vám někteří vyčítají to, že jste o ničem
neřekla ani spolukandidátům, či při vyjednávání koalice potenciálním
partnerům. Nebylo by
férové, aby alespoň oni
rámcově o této záležitosti
věděli?
To byla moje největší
chyba, že jsem to neřekla
všem spolukandidátům.
Uznávám to a omlouvám se
jim za to i takto. Myslím, že
pokud bychom se znali ještě o trochu víc a bylo na to
více času, řekla bych jim to.
Nejsem člověk, který věci
zatajuje. Ve chvíli, kdy jsem
zjistila, že nejsem na kandidátce ODS, byla jsem před
rozhodnutím, zda do voleb
vůbec jít. Vnitřně jsem bojovala s tím, zda nechat ladem veškerou práci, na které jsem coby zastupitelka
pracovala, anebo pracovat
dál, protože nevidím jiný
konec celé kauzy, než je
osvobození. Proto nešlo
o nezodpovědnost ani nedomyšlenost. Navíc jsou
věci, kvůli kterým se člověk musí naučit riskovat,
protože za to stojí! A tím nemyslím osobní prospěch.

Pokud bych neudělala nic
a do voleb jsme společně
s ostatními nesestavili tým
lidí, kteří vidí v našem městě značné rezervy v urči-

Blanka Vilasová

tých oblastech fungování,
bylo by v Sedlčanech vše
zřejmě při starém. A ještě
je třeba si poctivě uvědomit, že říci takovou věc
občanům minimálně není
běžné o to víc, že nejde
o věc s jakoukoliv spojitostí
s naším městem. Popravdě
jsem nikdy neviděla nikoho, kdo by sděloval – mám
pro město skvělé nápady,
vím, jak pomoci, proto kandiduji, ale jsem trestně stíhaný! To je přece nesmysl.
Já vím, co vím a není třeba
mě chtít práskat na pranýři.
Všechny věci, které jsem
pro město nezištně dělala,
byly v pořádku, a to již celá
kauza běžela. Já mám čisté svědomí, a to je základ.
A voličům se můžu klidně
podívat do očí. Ve svém
životě jsem často otevřená
více, než kdo jiný. Často
slýchám rady, že se vše
říkat nemusí. Popravdě, je
mi líp, když mohu vše říci.
Ale určitá životní situace,
zvláště když trvá tak dlouho, vás dostane do fáze, že
přestáváte věřit, že otevřenost, pokud ji dodržujete
jen vy, je tím správným přístupem. Od počátku jsem
pochopitelně musela být
připravena vše vysvětlit.
Vidíte ale, jak moc těžké to
je a pak se cítíte jako nahá
uprostřed těch, kteří vás
sledují a čekají, co se stane.
Někteří čekají a drží palce,
ať to zvládnete a jiní čekají,
že na vás konečně došlo,
protože jste strkal nos tam,
kam se nesmí.
V průběhu jednání o koalici se objevila
informace, že budete

v radě města, a dokonce
na pozici místostarostky.
Je to ještě reálné nebo
zůstanete pouze řadovou
zastupitelkou, i kdyby se
nakonec STAN na koalici
s některým z partnerů
domluvil.
Původně to tak mohlo
být, ale k deﬁnitivnímu
rozhodnutí nedošlo, a ačkoliv jsme připravili koaliční
dohodu, bylo zmíněno, že
se spíše i při domluvě nepodepíše. Já byla za jednoznačné podepsání včetně
dodatků s přesným vytyčením kompetencí a programových priorit. Aktuálně
se radíme. Kvůli sobě osobně a kvůli občanům, kteří
nejsou se vzniklou situací
spokojeni, bych to raději
vzdala, ale vím, že to není
vůbec spravedlivé, protože
si za svojí nevinou stojím.
Jsem přece jen bojovník
a cítím opravdu velkou odpovědnost vůči voličům,
a proto zvažujeme různé
varianty. Proto také nyní
musíme ukázat jako STAN,
že nás neochromí ani daná
situace. Dali jsme se na vojnu, a tak musíme bojovat.
Ano, já jsem tváří STAN
v Sedlčanech, a proto je to
velmi vážné. Odpovědnosti se nevzdávám a jak se
domluvíme, tak to bude.
Nejsem arogantní, ke všemu přistupuji s naprostou
pokorou a hlasy voličů jsou
pro mě a moje spolupracovníky něčím tak významným, že ačkoliv někteří nyní
mohou váhat, ani tak jejich
volbu nezradíme a za plněním programu půjdeme dál.
Osobně ale budu muset
v případě spolupráce překonat svoje pochybnosti
o tom, že pokud byli ODS
a STAN partneři, dalo se
vydat společné prohlášení
s tím, že se za danou osobou stojí, věc se dále řeší
a občané budou informováni. Takto si připadám, jako
že jsem byla hozena vlkům.
Dokážu si představit vyvolené osoby, za které by se
koaliční partneři postavili
po společném zveřejnění
takové zprávy. Vždy záleží
na tom, jak se to podá! To

je můj osobní názor. Zažila
jsem si toho však již tolik,
že mě to nemůže zlomit.
Málokdo ví, jaké to je a jak
již taková věc ovlivňuje
život třeba celé rodiny. Pokud bral někdo jako podraz
to, že jsem to neřekla, tak
já beru jako podraz způsob
předání informace, jistě to
šlo jinak a citlivěji. Dokonce i další zvolení zastupitelé za Starosty a nezávislé si
zasloužili podání pomocné
ruky, ale tu jsem od ODS
neviděla. Jinak mám velkou
podporu ze strany mnoha
občanů, píší, volají, někteří
za mnou i přijdou, ať nic
nevzdávám ani já a ani my
jako STAN.
Místostarosta Hölzel
při jednání zastupitelstva
naznačil, že i mezi zastupiteli za STAN se našly
hlasy proti vám. Můžete
tedy říci, jakou máte nyní
ve STAN podporu?
My si aktuálně v rámci
hnutí STAN celou záležitost analyzujeme a velmi
intenzivně probíráme, a to
včetně možností dalších
návrhů. Každého taková
věc paralyzuje a musíme
si utřídit myšlenky. Vše
je samozřejmě ovlivněno
také tím, jaké reakce na věc
jsou. Nás všechny oslovují
voliči naši, a dokonce voliči
jiných uskupení a sdělují
své názory. Některé jsou
vyjádřením částečného
zklamání, že nebude možné plnit sliby. Převažuje ale
obrovská podpora, protože spoustu občanů vnímá
způsob, jakým vše bylo
provedeno jako účelový
a nabádají nás k tomu, ať se
nedáme a stojíme při sobě.
Uvnitř hnutí STAN jsme
si řekli, že byla chyba, že
jsem to nesdělila, to samozřejmě. Jsme však jednotní
a pouze jednáme možnosti,
jaké jsou. Již jsem zaslechla určité hlasy, že nás ODS
rozložila, snažila se nás
rozdělit, já si to ale nemyslím a věřím, že tuto situaci
zvládneme. I nadále je pro
nás nejdůležitější plnění
našeho programu a voliče
zklamat nechceme.
Tomáš Vašíček
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Městečko bude mít dva místostarosty
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU V novém zastupitel-

stvu usedne šest žen a devět mužů, přičemž ženy
dosáhly v průměru vyššího vzdělání. Věkový průměr je 44 let. Letošní volby
udělaly zastupitele ze čtyř
nováčků. Jsou jimi Richard
Triner s Marií Hubičkovou,
kteří kandidovali mezi
nezávislými kandidát y
místního zemědělského
podniku, a Jaroslav Kříž
s Vladimírou Švecovou
za Novou generaci.
Co do počtu hlasů se
vítězem letošních komunálních voleb stal Pavel
Lacina. Zároveň je nejdéle
sloužícím krásnohorským
zastupitelem. Zastává tuto
funkci již od roku 1998, kdy
mu bylo 29 let. Přitom již
při prvních i druhých volbách, ve kterých kandidoval, obsadil v absolutním
pořadí hlasů třetí pozici.
V následujících dvou volebních kláních si ještě
o jednu příčku polepšil
a v těchto i minulých volbách získal největší podporu místních voličů. Do posledních voleb šel dokonce
jako lídr kandidátky. Pracovat jako starosta ale nechce: „Bylo to tak, že jsme
sestavovali kandidátku a nikdo nechtěl bejt na prvním
místě, všichni chtěli bejt
poslední,“ říká a doplňuje,
že ani v budoucnu nemá
v plánu ucházet se o místo starosty: „Je to hlavně
z časových důvodů. Mám
svoji ﬁrmu, s tou je spousta
práce a nedají se dělat dvě
věci najednou.“ Uvědomuje si, že vůči voličům nebyl
jeho postoj zcela jasný. „Jenomže od nás neměl nikdo
ambice na starostu, nikdo
nechtěl bejt na prvním místě, ale nemůžou bejt všichni
na posledním, to prostě nejde,“ říká. Na druhé pozici
za ním kandidoval dosavadní starosta Jiří Urban.
Ustavující zastupitelstvo
se konalo v pondělí 5. listopadu. Bývalý starosta města pozval nové zastupitele
i ostatní občany na ustavující zasedání na 19. hodinu
do jídelny místního zemědělského podniku. Pro

pozdní příchod nejstarší
členky zastupitelstva Blaženy Suchopárové, která
ustavující schůzi do zvolení nového starosty vedla,
začalo o sedm minut později. Po zahájení a složení
slibu následovalo schválení programu a jednacího
řádu, určení zapisovatele
a ověřovatelů zápisu.
Volba uvolněného starosty, dvou neuvolněných
místostarostů a dalších
dvou členů rady města
proběhla veřejně. Dosavadnímu starostovi Jiřímu
Urbanovi byl novými zastupiteli prodloužen mandát. Prvním místostarostou, zastupujícím starostu,
se stal Vít Hubička, který
byl místostarostou i v uplynulém volebním období.
Druhou místostarostkou je
nově Jana Mašková. Dalšími dvěma členy městské
rady se stali Pavel Lacina
a Ondřej Beneš. Nová generace nemá v radě zastoupení.
Předsedkyní finančního výboru je Blažena
Suchopárová, jejími členy
pak Marie Hubičková a Jaroslav Kříž. Předsedkyní
kontrolního výboru byla
zvolena Kateřina Benešová, členy se stali Veronika
Krůtová a Pavel Hubička.
V rámci diskuze bylo
vzneseno několik dotazů
a požadavků. První dotaz
zněl, proč má nyní městečko nově dva místostarosty.
„Vyšlo to z návrhu členů

zastupitelstva, zastupitelstvo to schválilo,“ uvedl Jiří
Urban. Přitom hlasování
o počtu místostarostů neproběhlo, rovnou se hlasovalo o dvou jménech.
„My jsme zvolili ty dva mís-

chý zvládnout. A pokud je
jenom jeden neuvolněný
místostarosta, tak to sám nemůže opravdu zvládnout.
A to byl asi jeden z důvodů,
proč jsme se takhle rozhodli.“ Do budoucna by podle

Staronový starosta města Jiří Urban děkuje za zvolení.

tostarosty, protože Jana by
měla tu část, kde by město
mohlo dosáhnout na větší dotace a jelikož v tom
dělá, tak by do toho mohla
hodně přinést, a Vítek jako
místostarosta je funkční, že
je tady a kdykoliv je potřeba pomoct, tak by mohl,“
doplnil k tomu Martin
Švec a dodal, že budou mít
oba místostarostové jasně
vymezené
kompetence.
Vít Hubička k tomu ještě
dodal, že všechny okolní
obce mají místostarostu
uvolněného: „Byrokracie
a agenda okolo toho všeho
narůstá a není to jednodu-

Druhou místostarostkou byla zvolena nově Jana Mašková.

něj měl být místostarosta
uvolněný nebo by město mělo přijmout dalšího
úředníka.
„Já budu fungovat tak,
že jsem tedy neuvolněný
místostarosta, ale mám
v plánu, že bych zhruba
půl úvazkem na tý obci
fungovala každej den,
zhruba od dvanácti do tří
hodin bych se měla nacházet přímo na obecním úřadě a tam pomáhat starostovi hlavně s administrativou
a s těma věcma ohledně
dotací,“ pasovala se sama
do role administrativní
výpomoci Jana Mašková.

„Nehrajeme si na nějaké
vítěze voleb, je prostě patnáct zastupitelů, takže patnáct zastupitelů by mělo
pracovat ve prospěch města,“ uvedl Vít Hubička.
Eva Šedivá, ředitelka
místní základní školy, vyzvala přítomné občany
k účasti i na jiných zasedáních zastupitelstva než
jen ustavujícím. Zároveň
od zastupitelů požadovala
osobní prohlášení ohledně priorit pro nadcházející
čtyři roky. Jako první odpověděl Jiří Urban. Jako
svou prioritu uvedl získávání ﬁnančních prostředků
z různých zdrojů, aby se
podařilo postavit bytovku, vybudovat komunitní
centrum, opravit cesty
a uskutečnit další záměry. Na hlavních prioritách
se v podstatě zastupitelé
shodují. Velkou výzvou je
voda, ať již se jedná o dodělání vodovodu v Krásné
Hoře, čištění odpadních
vod nebo čištění rybníků.
Často zmiňovaným tématem bylo bydlení a podpora školy. Jaroslav Kříž připomněl, že se město musí
zaměřit na likvidování
odpadů ve vztahu k blížícímu se zákazu skládkování.
Kateřina Benešová a Marie
Hubičková budou hájit zájmy okolních vesnic. Vladimíra Švecová se chce
zasloužit o zlepšení zázemí
ve fotbalových kabinách.
Olga Trachtová
Hadáčková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Na ustavující zasedání zastupitelstva
se přišel podívat jeden občan
VOJKOV V takřka stejném

složení jako v minulém
volebním období se v pondělí 29. října sešli na usta-

vujícím zasedání vojkovští
zastupitelé. V sedmičlenném zastupitelstvu je pouze jeden nováček.

Manželství je nebeský dar,
když jsou dva lidé tak vzácný pár!
Po cestě vzájemné lásky kráčíte pevně již 60 let,
vašemu manželství se chceme poklonit teď.

Ve čtvrtek 8. listopadu oslaví manželé

Marie a Josef Masopustovi
diamantovou svatbu.
Vše nejlepší a spoustu dalších šťastných let přejí
děti Pepa, Miluška, Hanka a Jitka,
10 vnoučat a 11 pravnoučat.

Na neuvolněného starostu obce byl navržen dosavadní starosta František
Baťha, který ve volbách
získal nejvíce hlasů. Byl
zvolen všemi hlasy, stejně jako Miroslav Babický,
kandidát navržený na neuvolněného místostarostu.
Na ustavující zasedání se
přišel podívat pouze jeden
občan. „Návštěvnost občanů je letitý problém, na zasedání přijde občas jeden,
maximálně tři lidé,“ konstatoval Baťha.
Na nejbližších zasedáních budou vojkovští zastupitelé schvalovat rozpočet, připojení na přivaděč
vody Benešov–Sedlčany
nebo pronájem nebytových prostor v budově
obecního úřadu na provoz
pošty Partner.
Jana Špačková

Možná nás čeká po teplém říjnu
hodně studený únor
SVATÝ JAN Jedna pranostika říká: Teplý říjen – studený únor. Zda se to po letošním teplém říjnu vyplní,
na to si musíme ještě počkat. Ovšem, podíváme-li
se na loňský říjen, který
byl ještě o fous teplejší než
ten letošní, tak to tak bylo.
Celý letošní únor v noci

mrzlo, teploty přes den bývaly jen lehce nad nulou
a ke konci měsíce už pěkně
mrzlo i přes den.
Podle záznamů amatérské meteorologické stanice
Miroslava Votruby ve Svatém Janu byl letošní říjen
s tím loňským od roku 2012
nejteplejším. A byl také

suchý, spadlo jen 25,7 mm
srážek, což je oproti loňsku
polovina. Ostatně deﬁcit
vody v krajině stálé narůstá. Například v roce 2013
spadlo od začátku roku
dvojnásobné množství srážek než letos. A v roce 2016
pršelo v říjnu šestnáct dnů,
letos pouze šest.
-red-

Říjen
meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr v m/s

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

chladné – teplota
max. nižší jak 10 st. C

11

3

9

12

16

4

3

mrazivé – teplota
min. nižší jak 0 st. C

6

7

4

2

1

1

nejnižší v měsíci

-3,5

-2,2

-2,2

-2,1

-1,3

2,5

-0,5

dne

30.

4.

29.

13.

31.

30.

22.
22,7

nejvyšší v měsíci

22,7

20,8

20,5

19,5

24,1

22,0

dne

6.

28.

9.

5.

1.

17.

11.

měsíční průměr

7,42

8,74

10,18

8,39

7,85

10,63

10,62

za měsíc

33,4

36,8

46,4

48,8

43,4

49,4

25,7

nejvyšší v měsíci

13,5

14,9

15,7

11,9

10,4

13,1

16,9

dne

7.

10.

14.

7.

5.

3.

28.

úhrn od počátku
roku

393,9

590,2

520,5

319,6

417,8

425

293,8

deštivé dny v měsíci

7

10

10

11

16

11

6

nejvyšší náraz větru
v měsíci

11,2

7,7

10,4

19,9

15,2

dne

23.

31.

5.

29.

3.

www.sedlcansky-kraj.cz
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Projektů na Sedlčansku
realizuje Stanislav Král málo
Poslední díl našeho miniseriálku nám napoví, kde můžeme hledat inspiraci.
Stanislav Král se svými zaměstnanci pracuje
po celé republice. Na Sedlčansku dělal několik zahrad. Zde podle něj velmi
dobře odvádí svou práci
i Martin Čihula. Pochlubit
se může třeba Adventure
golfem v Počepicích, v poslední době dělal zahradu
v Mokřici nebo Sedlčanech.
A vlajkovou loď realizuje
postupně přímo ve Vitíně.
Místo travnaté a zaplevelené plochy na vyprahlé
návsi zde postupně vzniká
oáza klidu a života. Trvalky
zde rostou zamulčované
ve štěpce, zakořeňují hluboko a šetří více vodou než
kosený trávník, jsou plné
motýlů a dalšího hmyzu.
Martin Čihula osázel i obecní rybník, ve kterém jsou
koi kapři. Přibyly nové stromy, keře a kopřivy ustoupily trvalkám. Děti si hrají
mezi krásnými rostlinami
a odmala vnímají estetiku
a čistotu jako přirozenou
součást života. A když kolem jedou například cyklisté po cyklotrase a jeho
práci ocení, je to pro něj ta
největší odměna.
Zahrádka každého z nás
podle Stanislava Krále začíná už před plotem, už
na návsi. Ale pokud chceme zvelebit část veřejných
prostor mezi domem a silnicí, automaticky nás napadne, že se silnice v zimě solí
a rostliny to nemusí přežít.
I to se dá řešit. „Jsou dřeviny, které snáší zasolení,“
uvádí Stanislav. Základem
úspěchu je podle něj společná snaha vedení obce
a občanů. Důležité je správné pokládání inženýrských
sítí do země, aby se daly sázet stromy. A díky osázení
zelení klesne teplota v ulici.
„Divím se, že když se
dělají návrhy náměstí nebo
různé developerské projekty, že se na tu zeleň víc
nemyslí. Ještě pořád se
za zeleň musí bojovat, není

na prvním místě při projektování. Na sedlčanském náměstí mi chybí více stromů.
I do těch bazénů by se dalo
dát spoustu krásných nízkých stromů, které v nich
vydrží. Města by měla spolupracovat i se zahradními
architekty. Vždyť všichni
zaparkujeme raději pod stromem než na sluníčku a rádi
pobýváme v hezké zeleni.
Vezměme si třeba Nechvalice. Je to malá obec, ale spolupracovala s univerzitou.
Studenti udělali několik studií na to, jak by tam náves
mohla vypadat,“ uvádí jako
příklad.
V Nechvalicích nakonec
nově vznikla kromě osázené trvalkové meze také líbací třešňová alej na místech,
kde se vykácely nevhodné smrky. „Nechvaláci žijí
prvním májem, průvodem
alegorických vozů, tak se to
dá spojit s líbáním pod rozkvetlými třešněmi. Listnatá
dřevina šetří víc vodou než
jehličnatá. Jehličnan se sluncem spálí a těžko regeneruje. Listnáč shodí list a když
je zase dobře, naroste mu
nový. Třešně jsou fajn, protože na jaře kvetou, je tam
několik odrůd, takže si tam
můžou lidé celé léto natrhat
třešně. Na podzim se zbarví
listy, na zimu je shodí. Čtyři
efekty. A ještě se tam dá líbat. Takže pět efektů! A navíc to nakrmí včely,“ uzavírá
s úsměvem.
Stanislav věří tomu,
že pokud se budou obce
a města snažit o zvelebení
veřejných prostor, budou
je jejich občané následovat.
Jako vzor dává Strakonickou nebo Jičínskou ulici
v Praze, kde jsou trvalkové
záhony mezi silnicí a chodníkem. Dokonce zde naleznete i tabuli s popisky
rostlin, které byly k osázení
použity. A vzorovým městem jsou podle něj Strakonice. „Takhle má vypadat
městská zeleň,“ doplňuje se
spokojeným úsměvem.
Olga Trachtová
Hadáčková

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

V YJ Á D Ř E N Í K Č L Á N K U

ské hygienické stanice
z Příbrami nás navštívila
10. října, kdy již bylo zavřeno po skončení sezóny,
a v klubovně probíhal posezónní úklid. Jelikož jsem
slušný člověk, tak jsem
kontrole umožnil přístup
do prostoru klubovny, kuchyně, skladu...
Špína, prach, mastnota
– rozhodně jsou to silná slova a nevystihují skutečný
stav. Úklid se zde provádí
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Příchozí
do mateřské školy
vítá podzimní
panenka

Hygienická kontrola
na tenisových kurtech
SEDLČANY Kontrola Kraj-

strana

pravidelně. V místnosti, která je mimo kuchyni a klubovnu, skladuji sudy a nealko nápoje. Mám zde svůj
osobní mrazící pult, kde
mám výhradně potraviny
ke své osobní spotřebě, nikoliv k prodeji. Veškeré dokumenty byly KHS Příbram
dodány a byly v pořádku.
S drobnou pokutou
souhlasím, jelikož některé
drobnosti jsem zanedbal.
A ihned byla učiněna náprava.
Roman Šneller

SEDLČANY Ve všech třech mateřských ško-

lách se snaží učitelky dětem a jejich rodičům zkrášlit prostory, do nichž přicházejí.
Vytvářejí příjemné prostředí, související
s ročním obdobím.
V MŠ v Sokolovské ulici v minulých
dnech tak vzniklo zátiší, sestavené z větviček, šišek a jablek. Zátiší dominuje
podzimní panenka. Její autorkou je dcera
učitelky Renaty Volkové Barbora, která
panenku vyrobila z různě velkých květináčů a lýka. Bára v sobě nezapřela aranžérské schopnosti, zděděné po svém dědečkovi Miloslavu Liškovi.
David Myslikovjan

Chcete prodat dům, byt či chatu? Nečekejte ani
minutu, radí makléřka
Ekonomice se
daří a zvýšená poptávka
po nových bytech převyšuje nabídku v celé
republice. Podobně lze

REGION

za metr čtvereční, nejdražší
za 32 000 korun za metr čtvereční, nejlevnější za 11 000
korun za metr čtvereční.
Nepočítám však rozprodej

Makléřka Eva Viktorinová se synem

hovořit i o ostatních nemovitostech – pozemcích
a domech. Nejinak je tomu
na Sedlčansku. Zdejší trh
s nemovitostmi zhodnotila
pro Sedlčanský kraj ředitelka a makléřka společnosti RE/MAX Power Eva
Viktorinová.
O jaké nemovitosti je
na Sedlčansku zájem? Co
klienti nejčastěji poptávají?
Je zájem o byty, domy,
pozemky a hodně se vrací
do hry zase chaty. O byty
se z velké části zajímají
investoři, kteří se stahují
z Prahy. V minulém roce se
prodávaly byty v průměru
za necelých 22 000 korun

městských bytů, kde jsme
byli na částce 5 200 korun
za metr čtvereční.
Prodáváte i pozemky. Jak se v posledních
letech proměnila jejich
cena?
Ceny pozemků se za poslední dva roky zásadně
nezměnily a pohybují se
v Sedlčanech kolem 1 200
korun za metr čtvereční.
Před tím však byly ceny
téměř poloviční – prudký
skok cen přišel na podzim
roku 2016.
Je na Sedlčansku dostatek pozemků pro stavbu rodinných domů?
V tuto chvíli není moc
velká nabídka…

Řekněme, že zvažuji prodej nemovitosti
na Sedlčansku. Je nyní ta
správná doba k prodeji?
Určitě ano a nečekala
bych ani minutu, předpokládáme, že ceny se dostaly na strop. A díky omezení
v hypotékách se nepředpokládá další růst. Už nyní pociťujeme, že změny vedou
k velkému omezení v dostupnosti hypotéky. Také
budou mnohým klientům
končit ﬁxace na levné hypotéky a pokud tito nebudou zvládat splácení, ceny
půjdou opět dolů.
A co když zvažuji koupi nemovitosti… Očekáváte, že trh s nemovitostmi
na Sedlčansku půjde nahoru?
Zvýšení již neočekávám.
Spíše, jak jsem již zmínila, půjdou ceny během let
2019 až 2020 dolů. Pokud
však potřebujete ﬁnancovat
hypotékou, také bych již
nečekala, úrokové sazby se
zvedají.
Jak je to s případným
pronájmem? Je v dnešní době lepší nemovitost
spíše pronajmout než
prodat?
Záleží na situaci majitele,
jak, kdy a za kolik nemovitost koupil, zda potřebuje
hotovost a podobně. Nedá
se na to určitě odpovědět
jednoznačně.
Říká se, že každá ne-

movitost má svého kupce.
Tak proč se s některými
nabídkami na inzertních
serverech a v novinách
setkávám opakovaně
a dlouhodobě?
Uvedené rčení je pravda, ale záleží také na tom,
zda je správně nastavená
cena s ohledem na dobu,
místo a stav. Také to, jak je
nemovitost prezentována,
je strašně důležité. Majitel
si může svou nemovitost
„provařit“ například špatnými fotkami nebo nabídkou od více realitních kanceláří.
Často lidé nechtějí nemovitosti prodávat prostřednictvím realitních
kanceláří, nechtějí platit
provizi. Existuje způsob,
jak zajistit profesionální

prodej své nemovitosti
a vyhnout se placení realitce?
Pokud má majitel nemovitosti asi měsíc volna
v práci, proﬁ fotoaparát,
načtené zákoníky, zná proces prodeje a hypotéky,
v kasičce několik tisíc korun na perfektní prezentaci
a najde si právníka na realitní právo, zvládne si pravděpodobně udělat vše sám,
ale vyjde ho to ﬁnančně
hodně podobně, jako kdyby svěřil prodej nemovitosti profesionálům. Prodejce
se sice ve ﬁnále může chlubit, že ušetřil 70 000 korun
na realitce, neuvědomuje si
ale, že realitní makléř mu ji
mohl pomoci prodat třeba
o 200 000 korun dráž.
Jana Špačková

Ing. Eva Viktorinová
Tel.: 733 187 300
E-mail: eva.viktorinova@re-max.cz
www.dobris-nemovitosti.cz
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – muzeum
8., 9. 11. Jakub Šafr
a Olga Šafrová
večer při svíčkách se swingovým klavíristou a houslistkou; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
8. 11. Vojta „Kiďák“
Tomáško
koncert legendy českého
písničkářství; 19:30
14. 11. Laco Deczi a Celula New York
koncert legend světového
jazzu; 19:30
17. 11. Myslivecký ples
MS Kosova Hora
hraje Ešner band; 19:30
 Petrovice – Obecní dům
10. 11. Fantom
posvícenská zábava; 21:00
17. 11. Duo Yamaha
posezení pořádá SDH
Mezihoří; 16:00
 Dublovice – Na Nový
17. 11. Hubertská zábava
hraje Static, pořádá MS
Dublovice; 20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Co vydal archiv KDJS
výstava při příležitosti 100.
výročí založení Československa; do 8. 11.
Majka Blažejová – keramika a Petr Sůsa – obrazy
oblíbená předvánoční
výstava; vernisáž výstavy
12. 11. v 18:00
 Sedlčany – muzeum
Sedlčany za první republiky
výstava ve spolupráci
s Martinou Drtinovou;
do 25. 11.
 Sedlčany – knihovna
Dáša Prokopová a Magda
Milotová
autorská výstava paličkovaných krajek; do 5. 12.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
9. 11. Karel Čapek mezi
harmonií a napětím
první republiky
přednáška literárního
vědce a pedagoga Pavla
Šidáka; 18:00

 Dublovice – OÚ
14. 11. Jak se u nás zakládala republika
přednáška o historii naší
republiky; 15:00
 Sedlčany – muzeum
16. 11. Lukáš Synek:
Saúdská Arábie II.
navazující přednáška
o Saudské Arábii; 18:30

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
7. 11. Přemyslův soud
slavný příběh z českých
dějin ztvárnil divadelní
soubor KRUH Dobříš; 19:30
15., 18., 19. 11. Dům
na nebesích
tragikomedii Jiřího Hubače
uvádí Spolek divadelních
ochotníků Sedlčany; 19:30,
18. 11. v 17:00, 19. 11.
v 16:00 pro důchodce
 Červený Újezd – pohostinství
9., 10. 11. Světáci
klasická česká veselohra
v obnovené premiéře; 20:00
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
10. 11. Vysavač
jedna z nejúspěšnějších
komedií Studia Dva; 19:00

KINO
 Sedlčany
8. 11. Zabitá neděle
ﬁlmový klub, československý ﬁlm; 20:00
9. 11. Krkonoše
český dokument; 20:00
10. 11. Chata na prodej
česká komedie; 20:00
16. 11. Vadí nevadí
horor USA; 20:00
17. 11. Climax
francouzské drama/horor;
20:00
18. 11. Jim Knoﬂík, Lukáš a lokomotiva Ema
dobrodružné rodinné fantasy; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
9. 11. Pohárový zápas
HC Kačeři Příčovy – Bubák
Chlum; 18:30
Čerti Křepenice – HC Votice; 20:25
10. 11. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice –
AHC Nový Knín; 10:00
River Boys Zvírotice – DSK

Daleké Dušníky; 12:00
Genemusic – Huroni Vršovice; 14:00
11., 18. 11. Veřejné bruslení
14:00–16:00
11. 11. Pohárový zápas
Rybníkáři–Draci; 16:30
Stará garda Štětkovice B –
Rumola; 18:25
HC Miličín – Novit Neveklov; 20:20
12. 11. Pohárový zápas
HC Kňovice – HC Hrádek;
18:30
Domino – Tučňáci Kosova
Hora; 20:25
14. 11. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – Medvědi
Sedlčany; 18:30
HC Votice – HC Kačeři
Příčovy; 20:25
16. 11. Pohárový zápas
AHC Nový Knín – River
Boys Zvírotice; 18:30
Huroni Vršovice – Stará
garda Štětkovice; 20:25
17. 11. Pohárový zápas
DSK Daleké Dušníky – Čerti Křepenice; 10:00
HC Olbramovice – Genemusic; 12:00
Žabáci Solopysky – Slavoj
Obecnice; 14:00
Novit Neveklov – Domino;
16:00
Tučňáci Kosova Hora – Ševci Nový Knín; 18:00
HC Hrádek – Stará garda
Štětkovice B; 20:00
18. 11. Pohárový zápas
Rumola – HC Miličín; 16:30
Medvědi Sedlčany – Rybníkáři; 18:25
Draci – HC Kňovice; 20:20
19. 11. Pohárový zápas
Genemusic – Žabáci Solopysky; 18:30
Stará garda Štětkovice – HC
Olbramovice; 20:25
 Sedlčany – Taverny
10. 11. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Drahlín; 14:00
 Petrovice – hřiště
10. 11. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Vltavan
Hřiměždice; 14:00
 Kamýk n. Vlt. – hřiště
10. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Sokol Kytín; 14:00
 Krásná H. n. Vlt. – hřiště
11. 11. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Jesenice; 14:00
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 Dublovice – hřiště
11. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Pičín; 14:00
 Počepice – hřiště
11. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ
Prostřední Lhota; 14:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
11. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
SK Nový Knín B; 14:00
 Sedlčany – Tatran
11. 11. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Mnichovice; 14:00
17. 11. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – FK
Hořovicko; 13:30
 Sedlčany – autobusové
nádraží
17. 11. Zamykání Bílých
skal
tradiční turistický pochod,
okruh trasy cca 7 km +
10 km zpátky do Sedlčan;
8:05
 Kosova Hora – hřiště
17. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Tatran Sedlčany C; 13:30
 Jesenice – hřiště
18. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Sokol Počepice; 13:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
7., 14. 11. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
9., 16. 11. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
9. 11. Pohádková babička
čtení z knihy, navazuje
Lampionová výtvarná
dílna; 15:00
12. 11. Podzimní výtvarná dílna
výtvarná dílna pro menší
děti; 10:00
12. 11. Nebát se a jít!
lampionový průvod v rámci festivalu Den poezie
2018; 18:00
16. 11. Tvář 1. republiky
interaktivní poetický občasník, navazuje Mandalová

výtvarná dílna; 15:00
19. 11. Draci, dráčci,
dráčata
program pro rodiny s dětmi; 10:00
20. 11. Doppler (Erlend
Loe)
listování v podání herců
Lukáše Hejlíka a Pavly
Dostálové; 20:00
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
9. 11. Vítání svatého
Martina
vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ
Sedlec-Prčice, lampionový
průvod, poklad, historický
šerm; 16:00
 Petrovice
9. 11. Vítání svatého
Martina
pořádá MŠ Petrovice
11. 11. Posvícení
 Sedlčany – hvězdárna
9., 16. 11. Pozorovací
program
17:00–20:00
 Drážkov – Váchův
špejchar
10. 11. Svatomartinské
trhy
martinský jarmark, občerstvení a koncert skupiny
Ginevra; 13:00
 Kamýk nad Vltavou
11. 11. Svatomartinské
slavnosti
průvod, pečení hus a ochutnávání svatomartinského
vína
 Zvírotice
11. 11. Oslava výročí 100
let od ukončení 1. světové války
položení věnce, odhalení
pamětního kamene, zasazení lípy, výstava historických dokumentů; 11:00
 Kosova Hora – náměstí
17. 11. Svatomartinské
slavnosti
příjezd svatého Martina,
ochutnávka a prodej svatomartinského vína; 14:00
 Sedlčany – náměstí T.
G. M., ZUŠ, muzeum
17. 11. Oslavy 100 let
vzniku Československé
republiky v Sedlčanech
setkání historických
osobností, zpěv, promítání
prvorepublikových ﬁlmů,
tančírna a další; 17:00

SPOLEČNOST
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Hodná strašidla
vytvořila atmosféru
mystického večera
OBDĚNICE Tajemným bytostem patřil v obci sobotní večer 3. listopa-

čarodějnice, rytíř bez hlavy, či
projekce očí a duchů… Při odcho-

du. Pošesté se vydaly děti s rodiči
na strašidelnou pochůzku nočními
Obděnicemi, kterou pořádali Blanka a Radovan Garičovi se svými
přáteli za podpory SDH Obděnice
a OÚ Petrovice. Strašidelné atmosféře skvěle nahrálo podzimní mlžné počasí.
Na děti čekala bílá paní, kat,
nosál, duchové, bludičky, loupežníci, vodník, drákula, čerti,

du ze sálu u obděnické hospůdky,
kde si děti krátily čas tvořením
ve výtvarné dílničce, do tmy jen
za svitu lampionu, přešel nejednoho zlobivce humor. Naštěstí
strašidelné postavy byly veskrze
hodné a skoro každá obdarovala
děti nějakým dárečkem nebo dobrotou. Na noční putování se vydalo na 250 účastníků.
Jana Motrincová
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Totáči zahráli skvěle i bez
svého bubeníka
PETROVICE Obecní dům se otevřel
v páteční podvečer 2. listopadu
všem příznivcům punku a rocku.
Na pozvání SK Petrovice své umění
přijely ukázat kapely Zlomená 14,
Zelená konev a Totální nasazení.
Zlomená 14 ze Sedlčan, hrající
punk i rock, večer zahájila a čtveřice muzikantů fanoušky rozehřála.
Po ní už sáhli do strun Totáči neboli
Totální nasazení, kteří přijeli ze Slaného. Osmdesátiminutový set zvládli zahrát i bez svého nemocného
bubeníka, kterého nahradil kama-

rád Martin z Brna z kapely Honem.
Totáči hráli v Petrovicích naposledy
před pěti lety na festivalu Petrovické mrholení. Na konci koncertu si
fanoušci vyžádali ještě přídavek.
„Jsem mistr pohádkář, dívám se
kolem sebe, měl bych mít svatozář,
z příběhů totiž zebe,“ zpíval poslední písničku baskytarista Sváťa Šváb,
podle něhož neměl punk-rockový
večírek chybu.
Po pauze ukončila večer Zelená
konev z Prahy, hrající ska-rock.
Jana Motrincová

Totální nasazení zahrálo v Petrovicích po pěti letech.

Po stopách hraběcího dítěte po devětatřicáté
Část chátrajícího stavení viditelného
od křížku na křižovatce lesních cest připomíná svým
zaobleným tvarem ještě
původní stavbu, utrakvistickou kapli, která se v 16.
století stala centrem duchovního dění komunity,
jež tu kdysi žila. Kostelík
s poustevnou sloužil až
do roku 1786. Místo bývalo tak významné, že
archeologové by prý pod
hospodářskými budovami
naproti hlavní stavbě našli zazděné ambity, které
ve své době sloužily poutníkům k odpočinku nebo
jako útočiště před nepříznivým počasím. Ze zdi bývalých kanceláří lesní správy
vystupuje část kamenné
kazatelny, odkud duchovní
promlouval ke shromáždění. Před rokem 1998 opravená hájovna na Poušti
sv. Marka pomalu, ale jistě
spěje opět k zániku. Dveře a okna jsou vyvrácená,
okapy rozkradené, na podlaze kanceláří se v prachu
povalují nepotřebné záznamy o činnosti lesáků. Dvě

SEDLČANY

dekády nezájmu nového
majitele se na areálu zle
podepsaly.
Sem kdysi chodíval
s procesím poutníků i malý
hrabě Josef Václav, budoucí věhlasný vojevůdce
maršál Radecký, který žil
od svého narození v roce
1766 až do počátku 70. let

hoto dne uplynulo 250 let.
Sedlčanští tehdy uspořádali velkolepou oslavu a jeho
památku připomíná už dva
roky plaketa připevněná
na zdi u vstupu do městského muzea, jejímž autorem je akademický sochař
Jaroslav Hladký.
Ta méně významná vý-

Turisti TJ Tatran na startu Radeckého marše

18. století na zámku svého
otce Petra Eusebia v Třebnicích. Slavný vojenský
stratég, politik a vojenský
reformátor se narodil 2.
listopadu. Předloni od to-

ročí v maršálově životě si
připomínají jen členové
turistického oddílu TJ Tatran, kteří se v sobotu 3. listopadu vydali do Třebnic
a na Poušť už po devětat-

řicáté. Tradiční procházka
podzimní přírodou nese
hrdý název Radeckého
marš. Pokaždé se mašíruje od kašny na sedlčanském náměstí, přes Potůček a po úbočí Ciheláku
až na konec města. Když
trasa překročí rušnou osmnáctku, otevře se kraj ticha,
kraj zvlněný nejasnými obrysy tmavých lesů měkce
projasněných teplými barvami podzimu. Teď už jen
mrholí a noční vláha svou
tíhou vytrvale po kapkách
stéká k zemi a jemně bubnuje do vrstev spadaného
listí. Je hodně mokro, ale
na začátek listopadu nezvykle teplo.
Skupinku jedenácti
poutníků vede jako obvykle amatérský historik
turistů Josef Vopálenský.
Během roku opět nastudoval několik dalších zajímavostí ze života Radeckého
i z historie kraje, a tak jsou
všichni zvědaví, čím je
jeho přednáška u brány barokního zámečku v Třebnicích letos překvapí.
Ač je maršálu Radecké-

mu ve Vojenském muzeu
ve Vídni věnována samostatná pamětní síň a už
více než sto let připomíná
jeho zásluhy jezdecká socha, která se dnes nachází
na vídeňské Ringstrasse,
Praha se k němu zachovala macešsky. Jeho pomník
na Malostranském náměstí
nechali prvorepublikoví
politici už před téměř sto
lety rozebrat. Žulový podstavec přišel vniveč, ale
samotná socha z bronzu
zůstala naštěstí zachována. K vidění je v Lapidáriu
Národního muzea na pražském Výstavišti v Holešovicích. Spolek Radecký Praha tam 13. listopadu, tedy
v den, kdy došlo v roce
1858 k odhalení pomníku maršála Radeckého
na Malé Straně, každoročně pořádá pietní slavnost,
dnes dokonce i za podpory Rakouského kulturního
fóra. Příznivci Radeckého
si letos připomínají i jedno smutné výročí: 5. ledna
uplynulo od maršálovy
smrti přesně 160 let.
Jindra Votrubová
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Manko dvou branek už se nepodařilo dohnat
TJ Tatran
Sedlčany – SK
Klatovy 1898 2:3
(1:2)
SEDLČANY V neděli 4. lis-

topadu přivítal Tatran
na svém hřišti v třináctém kole fotbalové divize
A soupeře z Klatov.

Druhý gól
do šatny
Fotbalisté v zelených
dresech začali aktivněji. Dlouhý pas Michala
Kdolského našel Dominika Němce, který vybídl
ke skórování Davida Krůtu,
tomu střela sedla, ale letěla nad branku. V 10. minutě vystrašil Lukáš Bálek
brankáře Tomáše Glogara,
střela zamířila vedle tyče.
Jenže v 15. minutě už byl
Bálek úspěšný a Glogara
propálil – 0:1. A zkoušel to
dál, ale v 18. minutě se mu
střelecký pokus nepovedl.
Ve 21. minutě nacentroval
Milan Krůta balon na Michala Kdolského, který
svoji hlavičku poslal nad
břevno. Kryštof Kvěch se
sice treﬁl do prostoru branky, ale s jeho pokusem si
poradil brankář Jaroslav
Rojík. Hned z protiútoku
se vyznamenal Glogar proti střele k tyči od Daniela
Pavloviče. Snaha Tatranu
se zúročila po půl hodině

hry. Pavel Lípa nacentroval
balon do vápna, na který
ještě nedosáhl Tomáš Senft, ale míč se odrazil k Luboši Soldátovi a jeho rána
skončila až u tyče, Rojík se
po ní pouze ohlédl – 1:1.
Hodně nebezpečný byl
Daniel Pavlovič, kterému
Glogar velkou šanci zmařil
včasným vyběhnutím. Vyrovnání nalilo dravost hráčům do kopaček a ti prováděli jeden nebezpečný
výpad za druhým. Střela
Pavla Lípy skončila mimo,
rychlý přechod do útoku
na jeden dotek v podání Davida Krůty, Tomáše
Senfta a Dominika Němce
adresáta na zakončení nenašla. Ve 40. minutě Luboš
Soldát tísněný Lukášem
Bálkem mířil do odkryté
brány z nějakého metru,
ale byl z toho jen rohový
kop. Těsně před poločasovou přestávkou Glogar ještě skvělým vyběhnutím zasáhl proti Davidu Žáčkovi,
míč se však odrazil k Davidu Třískovi a ten i přes veškerou snahu Honzy Vystyda na brankové čáře uklidil
svoji levačkou balon přesně k tyči – 1:2.

Vyrovnání bylo
blízko
Hned zkraje druhého
dějství Lukáš Bálek prověřil Glogara. Následný
protiútok měl velkou šan-

ci na úspěch, ale slabé
zakončení Tomáše Senfta
jen tak tak zachytil ležící
brankář Rojík. Souhru Da-

jík. Ještě v lepší pozici byl
střídající David Čejda, který svoji hlavičku na přední tyči poslal kousek nad

Brankář Jaroslav Rojík si hodně dlouhých míčů stahoval ze vzduchu bezpečně do rukavic.

vida a Milana Krůtových
opět překazil Rojík. V 53.
minutě se Daniel Pavlovič prohnal kolem Lukáše
Brotánka a i přes skluz
Honzy Vystyda propálil
Glogara – 1:3. V 69. minutě
vystřelil Pavel Lípa krásně na brankáře, ale Rojík
předvedl výborný zákrok.
V 72. minutě vybojoval
míč Luboš Soldát, našel
Kryštofa Kvěcha a bylo
to rázem 2:3. Milan Krůta
byl blízko vyrovnání, ale
opět se vyznamenal Ro-

břevno. Posledních pár
minut se hrálo na polovině soupeře s výjimkou nájezdu Pavloviče a lobu Iva
Vojtka, obě šance Glogar
zneškodnil. A když v 93.
minutě neskončil balon
v síti po šancích Michala Kdolského a Martina
Hájka, tři body si odvezli
hosté do Klatov.

Ohlasy k utkání
Trenér Ladislav Šach,
Tatran: „První poločas byl
odehraný v takovém duchu,

jako když po obědě ležíme
a nehrajeme. V podstatě
jsme začali hrát až za stavu 1:3, což je pozdě. Navíc
dnes rozhodovali obrovské
individuální chyby. My se
můžeme pořád vymlouvat
na něco: měla být penalta…,
mělo být vyloučení soupeře… Ne! V nás to je! Hráli
jsme špatně a můžeme si
za to sami. Hrát posledních
dvacet, třicet minut je hrozně málo.“
Trenér Michal Čadek,
Klatovy: „Náročné utkání, tady se nehraje nikomu dobře. Sedlčany měly
smůlu, že dnes nedokázaly vstřelit víc než dva góly
a my jsme tady se štěstím
vyhráli. Na druhou stranu,
když jsou šance a my je
proměníme, tak si prostě
vezeme domů body zaslouženě. Že kluci ze Sedlčan
góly nedali, to je jejich problém, za body odsud jsme
hrozně rádi.“
Sestava Tatranu: Glogar – P. Lípa, Vystyd (57.
D. Čejda), L. Brotánek, M.
Krůta, Kdolský, K. Kvěch,
D. Krůta (71. Hájek), Soldát, Senft (57. M. Dvořák),
Němec.
Tatran je v tabulce
na osmém místě s 18 body
a skórem 25:25. Další utkání hraje v neděli 10. listopadu od 10.15 hodin v Praze
proti první Admiře.
David Štverák

Rybníkáři poprvé vyhráli, jejich soupeři nepomohl
ani gól Dominika Haška
SEDLČANY Dlouhodobá

pohárová soutěž amatérských hokejistů byla minulý týden bohatá nejenom
na počet utkání, ale hlavně na branky. Hned v pěti
duelech padlo deset a více
gólů a urodily se tři dvouciferné výsledky.
Nejlépe si vedli v A skupině zvírotičtí chlapci
od vody, kterým do klece
soupeřova brankáře napadaly skoro všechny puky,
vystřelené z jejich holí.
Bylo jich celkově devatenáct, a proto není divu, že
Zvírotice ze všech týmů
soutěže mají na svém

kontě nejvyšší počet nastřílených branek. V osmi
zápasech skórovaly šedesátkrát. O moc pozadu
nezůstaly ani Štětkovice,
které už v první třetině nasázely Dalekým Dušníkům
šest gólů a ve zbývajících
dvou částech hry jich přidaly ještě dalších pět. Desítku nasázel Křepenicím
Bubák Chlum. V B skupině
soutěže padalo také hodně
branek, a navíc se prvního
vítězství ve svém devátém
utkání dočkali Rybníkáři.
Po přestřelce s novoknínskými Ševci, za něž v obraně opět nastoupil Dominik

Hašek, odcházeli z ledu
o poznání spokojenější než
v minulých duelech. Poraženým gól olympijského
vítěze z Nagana a dvojnásobného vítěze Stanley
Cupu tentokrát nepomohl.
Výsledky – skupina
A: Štětkovice–Votice 8:2,
Křepenice–Příčovy 0:5
(kontumačně), mužstvo
křepenických Čertů utkání předem skrečovalo,
Chlum–Křepenice 10:4, Votice–Zvírotice 0:19, Vršovice–Obecnice 2:5, Olbramovice–Solopysky 1:3, Daleké
Dušníky – Štětkovice 4:11.
Po osmi odehraných utká-

ních zůstaly v čele tabulky
s patnácti body Příčovy,
na druhé místo se posunuly Zvírotice, které mají o tři
body méně. Stejný počet
bodů nasbíraly i třetí Štětkovice. Poslední třinácté
jsou Olbramovice, které už
jako jediný tým v celé soutěži nemají ani bod.
Skupina B: Draci–Rumola 0:9, Rybníkáři–Hrádek 1:3,
Kňovice–Neveklov 9:4, Miličín–Medvědi 6:2, Domino
– Ševci Nový Knín 5:2, Štětkovice B – Kosova Hora
2:5, Ševci Nový Knín – Rybníkáři 6:7. S výjimkou Ryb-

níkářů a novoknínských
Ševců, kteří v této sezóně
hráli už devětkrát, mělo
všech ost atních deset
týmů na svém kontě osm
zápasů. Do čela tabulky se
vrátil Miličín, který nasbíral už čtrnáct bodů. O dva
body zpět byla na začátku
nového týdne petrovická
Rumola a rovněž dvanáct
bodů měl i třetí Neveklov.
Přestože získali dva body,
zůstali Rybníkáři na posledním místě tabulky, ale
už jim schází pouhý bod
na to, aby dohnali jedenácté sedlčanské Medvědy.
David Myslikovjan
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Dosud první Tatran prohrál
s posledním celkem tabulky.
Jak k tomu mohlo dojít?
Spartak Příbram
– Tatran Sedlčany
3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
PŘÍBRAM Hráči Tatranu v úloze lídra tabulky krajské hokejové soutěže nastoupili v neděli 4. listopadu proti dosud
poslednímu celku startovního pole, který měl na svém
kontě jediné vítězství. Podle
papírových předpokladů
do zápasu proto vstupovali
v úloze jednoznačného favorita, ale nakonec poprvé
v této sezóně ztratili všechny
tři body. Jak k tomu došlo?
Sedlčanský Tatran hrál
soutěžní utkání po čtrnáctidenní přestávce. Minulý
týden měl sehrát na domácím ledě zápas s rezervou
Velkých Popovic, ale soupeř
z důvodu velké marodky požádal o přeložení tohoto duelu. Svoje sedmé utkání v této
sezóně tak Tatran sehrál v Příbrami proti domácímu Spartaku, který je podle slov trenéra
Karla Pospíšila „béčkem“
příbramského HC. Tento tým
působí o soutěž výše, tedy
v krajské lize, a podle regulí
může doplnit svoje B mužstvo. Proti Tatranu tak nastoupilo šest hráčů z HC Příbram.
Přesto se hostující hokejisté
ujali vedení, v prostřední
části hry je ještě navýšili, ale
následně již hráli téměř neustále v oslabení a soupeř je
trestal. „Zápas řídil pan Lukav-

ský, který jej totálně nezvládl,“
řekl po návratu do Sedlčan
trenér Karel Pospíšil. „Vedl
zápas naprosto jednostranně
ve prospěch domácího týmu.
Podle mého názoru naprosto
nezná pravidla, vytváří si svoje vlastní a celkově hokeji nerozumí. Šťastné také nebylo,
že na čarách panu Lukavskému sekundovali začínající rozhodčí. Vůbec nic nemám proti
příbramským klukům, kteří
proti nám nastoupili, hráli dobře, ale mrzí mě, jak se k nám
zachoval rozhodčí.“
V čele tabulky je nyní
s osmnácti body Spartak Žebrák, který o bod přeskočil
sedlčanský Tatran. Na třetím
místě je se šestnácti body
tým HK Příbram, který má
ale na svém kontě o utkání
více než první a druhý tým
tabulky. Na poslední osmé
místo klesly Božetice, které
zatím nasbíraly šest bodů.
Ve svém osmém utkání se
Tatran představí opět na domácím ledě a v sobotu 10.
listopadu přivítá čtvrté Solopisky. Nebude to mít jednoduché, protože z důvodu
trestů se trenér Pospíšil bude
muset obejít bez několika
hráčů základní sestavy. Navíc se Solopisky v poslední
době pořádně rozstřílely
a o uplynulém víkendu vyhrály v Hořovicích spíše házenkářským výsledkem 9:11.
David Myslikovjan
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Dvaadvacátá sezóna
byla pro Dvojku
velmi úspěšná
SEDLČANY Ve čtvrtek 1. lis-

topadu zakončilo Aerobik
studio Dvojka slavnostním
večerem v zaplněném sále
kulturního domu svoji letošní soutěžní sezónu.
Ve více než dvaceti závodech získaly děti
z Dvojky celkem 103 medailí v meziklubových,
republikových i mezinárodních soutěžích. Na start
se postavilo 53 závodníků
ve věku 8 až 22 let. Klub
uspořádal po devíti letech
vlastní soutěž – 2. června
se v hale GOA sešlo 140
soutěžících z jedenácti klubů. Vzhledem ke zdařilosti
akce hodlá klub v této tradici pokračovat.
K největším letošním
úspěchům patří titul mistra světa juniorů, který
vybojoval Luboš Hanus
nedávno v holandském
Leidenu. Čtrnáctiletý borec je hlavní hvězdou klubu a zlaté medaile získává
jak na běžícím páse. Letos
zvítězil i na ME, MČR a to
vedle kategorie sólo také
ve dvojicích spolu s Marií
Bezkočkovou.
Další špičkovou reprezentantkou klubu je Veronika Šeráková. Devatenác-

tiletá studentka se letos
propracovala na 3. místo
v ČR v nejvyšší kategorii
žen. Zaznamenala své ži-

novcová, Lucie Křivská,
Laura Kolková, Gabriela
Sobotková a Tereza Zelenková. Nejmladší závodni-

Nejúspěšnější závodníci letošního roku

votní výsledky, když se nominovala na ME (5. místo)
a na MS (8. místo).
V top ten žebříčku klubu zvítězila se ziskem
šestnácti medailí třináctiletá Kateřina Kadlecová,
především na soutěžích
organizace Mistry s mistry. V těsném závěsu skončila Michaela Zelenková,
dále Tereza Vlková, Eliška
Písaříková, Nikola Sos-

cí se stala osmiletá Lucie
Zavadilová. Skokanem
roku Laura Kolková, která
ve své první závodní sezóně získala hned jedenáct
medailí.
Ve l ko u z á s l u h u
na úspěšném tažení klubu
má především hlavní trenérka Kristýna Faktorová,
dále Alena Novotná, Nikola
Krušinová, Bára Sejková
a Sandra Fáberová. -red-

Fotbalové víkendové výsledky regionálních družstev
13. kolo divize A
TJ Tatran Sedlčany – SK
Klatovy 1898 2:3 (1:2)
Branky Sedlčan A: 30. L. Soldát, 72. K. Kvěch

13. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
SK Petrovice A – TJ Viktoria Vestec 2:4 (2:1)
Branky Petrovic A: 18. T. Čipera, 20. P. Chlasták

11. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina D
TJ Sokol Miřetice – TJ Tatran Sedlčany B 3:2p (1:0)

Branky Sedlčan B: 65. L. Matoušek, 66. J. Čejda
TJ Sokol Sedlec-Prčice –
SK Slavia Jesenice 2:3p
(1:0)
Branky Sedlec-Prčice: 30.
a 78. M. Davídek

11. kolo okresního
přeboru
TJ Sokol Pičín – TJ Tatran
Sedlčany C 2:1p (0:0)
Branky Sedlčan C: 48. R. Šťovíček
SK Třebsko – TJ Sokol
Dublovice 5:1 (4:0)
Branky Dublovic: 85. J. Dvořák
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Rosovice 3:2 (1:0)

Branky Kosovky: 12. T. Sůva,
60. J. Růzha, 62. J. Kutil

11. kolo III. třídy
skupina B
SK Sokol Kytín – TJ Sokol
Sedlec-Prčice B 1:3 (0:1)
Branky Prčice: 17. Z. Sova,
68. M. Lukáš, 90. O. Šutorka
SK Nový Knín B – TJ Sokol
Počepice 1:7 (1:2)
Branky Počepic: 5., 25. a 71.
M. Kejha, 47. J. Zdeněk, 50.
P. Lišman, 54. a 56. R. Chyle
TJ Sokol Jesenice – TJ Vltavan Hříměždice 5:1 (3:0)
Branky: 20., 24. a 84. M. Havel, 45. a 71. P. Čejda – 73. M.
Matějka
TJ Vltavan Borotice – SK

Petrovice B 7:3 (4:1)
Branky Petrovic B: 28. M.
Krejčí, 53. J. Kašpar, 54.
P. Peterka
TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B – TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou A 3:2p (1:0)
Branky Kamýku A: 55. M.
Viskup, 64. D. Königsmark
TJ Prostřední Lhota – TJ
Krásná Hora 4:1 (1:1)
Branky Hory: 33. M. Turek

1. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Vltavan Hříměždice B
– SK Vysoký Chlumec 5:2
(3:0)
Branky: 22. P. Drobný, 31.,
86. a 88. M. Matějka, 42. O.

Vacek – 78. S. Tůma, 80. J.
Kiš
SK Klučenice – TJ Sokol
Dublovice B 0:5 (0:1)
Branky: 10. D. Krůta, 53. V.
Vršecký, 56. M. Dudek, 74. V.
Filip, 85. D. Svoboda
TJ Krásná Hora B – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B
0:1 (0:1)
Branky: 4. J. Novotný

Okresní přebor 11.
kolo – Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Sokol Pravonín
2:1 (0:0)
Branky Janovic: 57. J. Novotný, 75. L. Křemen
David Štverák
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Lesk i bída sociálních sítí aneb
dobrý sluha, ale zlý pán

Co jen se z toho asi vyvrbí...

Blanka Vilasová byla před
volbami hvězdou sociálních
sítí, zejména Facebooku.
Její aktivita, komunikace
s voliči, sdílení všemožných nápadů a postřehů,
včetně předávání informací
od města k občanům, jí vyneslo mnoho bodů. Nyní si
prožívá z velké části odvrácenou tvář sociálních sítí.
Do Vilasové se například
zhurta pustila uživatelka Iv
Tara Nikitinská, manželka
Michala Nikitinského, který
společně s Vilasovou kandidoval za hnutí STAN. Vyčítá jí především to, že své
trestní stíhání dalším kandidátům zamlčela. Na druhou
stranu se Vilasové řada lidí
zastává, popisuje ji jako
čestnou a od mládí aktivní
a spravedlivou osobu. Co je
to ale Vilasové platné, když
tato krásná slova jsou jen
obranou proti slovům, která
znějí naopak dosti kriticky…
Uživatelé na sociálních
sítích se nemohou shodnout ani na tom, kdo prosazoval při koaličních jednáních současného starostu
Jiřího Buriana na post místostarosty, který měl dle pů-

vodní dohody STAN, ODS
a SNK obsadit? Jedni tvrdí,
že to byla právě Blanka Vilasová, jeho velká kritička,
druzí říkají, že samotná ODS
na tomto postu pro Buriana
trvala a jinou možnost nenabízela. Druhou místostarostkou se podle původní dohody měla stát právě Vilasová,
což potvrdila i manželka
současného místostarosty
Miroslava Hölzela, který se
měl stát starostou a vystoupit tak po mnoha letech
z pomyslného stínu starosty Buriana, ačkoliv běžnou
agendu fungování města
vede již dlouho právě on.
Právě fakt, že nová koalice chtěla zavést post
druhého místostarosty, je
dalším bodem kritiky, který směřuje také na Vilasovou. Ta již před volbami
na Facebooku tvrdila, že
město jako Sedlčany by si
druhého místostarostu zasloužilo a že i v jiných, obdobně velkých městech,
fungují
místostarostové
dva. Možná, že z ní tehdy
mluvila politická pragmatičnost, je ale dost možné,
že i tohoto svého tehdejší-

ho vyjádření dnes lituje.
Z aktivní a energické
uživatelky sociálních sítích
je dnes spíše pasivní jakoby rezignovaná obránkyně
vlastní pravdy. Není jí co závidět, trestní kauza, do které
se poměrně rychle může
dostat leckdo, je nepříjemná, zvláště, prezentujete-li
se jako člověk, který nastolí ve městě nové pořádky,
osvěží městský úřad, projasní ulice a oživí dětská hřiště.
Politik, byť na komunální
úrovni, musí snést vyšší
míru kritiky a pozornosti
i třeba od médií. S tím nikdo
nic nenadělá.
Blanka Vilasová to má
složité, buď vše ustojí, vyjde
ze současné krize jako vítěz
a mnohem silnější, což by si
přála zjevně řada jejích voličů a podporovatelů, anebo
se z veřejného života stáhne
podle hesla: s čím kdo zachází, tím také schází. Nejhorší na tom všem může být
fakt, že svůj osud nemá nyní
tak úplně ve svých rukách
a své moci. My všichni musíme na další vývoj čekat.
A čekání nemá nikdo rád.
Tomáš Vašíček

Minulou středu 31. října se
v kulturním domě konalo
veřejné zasedání nově zvolených sedlčanských zastupitelů. Zdálo se, že po dlouhých
jednáních došlo konečně
ke shodě ve věci koalice a personálních otázek ohledně starosty, místostarosty a rady.
Nabitý sál. Ani si všichni
nemohli sednout. Očekávali
jsme tedy poměrně hladký
průběh, jak to bývá. Omyl.
Starosta Jiří Burian poněkud
s rozpaky oznámil, že jistý občan přišel krátce před zasedáním se zprávou o vyšetřování
paní zastupitelky za STAN pro
nějaký trestný čin. A protože
si jako starosta nesmí takové skutečnosti nechávat pro
sebe, že by byl v podezření
ze zatajování, musel požádat soud o potvrzení zprávy.
Snad si to takto dobře pamatuji... Potom předal vedení
schůze místostarostovi Miroslavu Hölzelovi. Ten se vyjádřil pohnutým až smutným
tónem, že za těchto okolností
bude nutné zasedání přerušit.
Tedy, že je mu zastupitelky
velice líto, protože se to přece
může stát nám všem. Trochu
to vyznělo jako u Cimrmanů:
„S tím sprostým podezřelým
tady sedět nebudu“.

Zastupitelka Blanka Vilasová pronesla velmi klidně
prohlášení, kterým sdělovala,
že na nějakém přečinu v daních na minulém pracovišti
nenese žádnou vinu. Zastupitelé z ČSSD a STAN k tomu
pronesli několik poznámek.
Zdůraznili presumpci neviny
a také precedens zosobněný
naším premiérem i dalšími,
velmi vysoko postavenými
osobnostmi. Kdekdo je nyní
vyšetřován, stíhán, obviněn
nebo zatím nepravomocně
odsouzen. Víme, jak to někdo
vůči sobě nazývá brutální
kampaní, vylhanou konstrukcí, nastraženou krabicí, přestože jen trochu myslícímu člověku to tak nepřipadá. Také
se ozvalo podivení nad tím
přesným načasováním celého „odhalení“.
Šli jsme domů a snažili se
o nějaký, pokud možno objektivní, pohled na vzniklou
situaci. Zda mělo zasedání
pokračovat podle všech předchozích ujednání, nebo byl
opravdu dostatečný důvod
k jeho přerušení do 12. listopadu. V proudu odcházejících návštěvníků zastupitelstva jsem zaslechl povzdech:
„Co jen se z toho asi vyvrbí?“
Vladimír Roškot
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Připadám si jako v Kocourkově
Přicházím na naše ustavující
zastupitelstvo. Ta, která ho
povede, tu ještě není. Je posledním, kdo přijde, s několikaminutovým zpožděním,
navíc bez omluvy. Honem se
seznamuje s podklady, které
jí zaměstnankyně městského
úřadu připravily. I jinak ale
panuje ruch nenasvědčující
tomu, že by se už mělo jednat. Schůze začíná o chvíli
později.
Volba na první pohled vypadala jako bezproblémová.
Podezřele. Kromě jednoho
zdržení všichni všechno
odsouhlasili. Nikdo se ne-

pozastavil nad tím, že se
najednou volí dva místostarostové. Nikdo nepovažoval
za důležité občanům tento
postoj vysvětlit. Přitom doposud stačil jeden i pro město velikosti Sedlčan. Nakonec
byli k vysvětlení donuceni.
Mě osobně neuspokojilo.
Byť padly racionální argumenty, já jsem měla dojem,
že na pozadí tohoto rozhodnutí je nedůvěra někoho
vůči někomu. Doufám, že se
místostarostové alespoň podělí o jeden plat…
Mimochodem, na jiných
ustavujících zasedáních

místních zastupitelstev, kterých jsem se účastnila, padlo rovnou také rozhodnutí
o výši odměn pro neuvolněné zastupitele za jednotlivé
funkce. Krásnohorské zastupitelstvo si to ponechalo
na další setkání, které již nebude tak sledované. Na běžná zastupitelstva tady totiž
chodí jen pár občanů.
Ale třeba tomu tentokrát
bude jinak. Na příští schůzi
se budou nejen určovat odměny, ale také rozdělovat
kompetence místostarostů.
Což bude určitě dost zajímavé. A ještě zajímavější bude

sledovat, jak bude kdo plnit
své sliby a povinnosti.
A ještě jedno rozhodnutí
zastupitelstva mi připadá
podivné. Máme radu s pěti
členy. Automaticky je v ní
starosta a nyní tedy dva
místostarostové. V zastupitelstvu máme pět volebních uskupení. Čtyři z nich
v něm mají své zastoupení,
jedno nikoliv. Ve volbách
zvítězily ženy se čtyřmi
mandáty. Mají druhou místostarostku. Druzí skončili
kandidáti místního zemědělského podniku také se
čtyřmi mandáty. Mají prv-
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ního místostarostu. Třetí
u voličů skončili „Občané“
se třemi mandáty. Mají starostu a dalšího člena rady.
Čtvrtá byla Nová generace
se dvěma mandáty, nemá
v radě nikoho. Pátým volebním uskupením taktéž se
dvěma mandáty jsou hasiči.
V radě svého zástupce mají.
Ačkoliv mám proti Nové generaci jisté osobní výhrady,
toto mi vůči nim nepřipadá
spravedlivé. Souhlasné stanovisko ale bylo jednomyslné. Asi se to tak všem líbí.
Olga Trachtová
Hadáčková

