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Bývalý starosta Zdeněk Pekárek:
Zastupitelstvo si pouze negativní
hodnocení nezaslouží
POČEPICE V m i n u l ý c h
vydáních jsme vás informovali o tom, že dlouhá
povolební vyjednávání
o obsazení funkce starosty v obci s 535 obyvateli
mají výsledek. Starostkou
byla 13. listopadu zvolena
Hana Kolínová. Ta se před
volbou vzdala funkce místostarostky, do níž byla
zvolena 30. října. Novým

místostarostou se stal Jaroslav Mošnička.
V novém zastupitelstvu
je zřejmá názorová nejednotnost na styl vedení
obce v posledních dvou
volebních obdobích. Starostou obce byl od roku
2010 Zdeněk Pekárek,
který je nyní řadovým
zastupitelem. V letech
2010–2014 vedl obec spolu

s místostarostou Jaroslavem Mošničkou, v období
2014–2018 s místostarostou
Pavlem Hejhalem. I oba
předchozí místostarostové
byli zvoleni do nového zastupitelstva.
Z devíti současných počepických zastupitelů jsou
dva úplně noví, tři již funkci vykonávali v minulosti,
nikoliv však v předchozím

volebním období. Starostka Hana Kolínová, kterou
občané společně s Olgou
Kymlovou zvolili do zastupitelstva z kandidátní listiny Sdružení kandidátek
Počepicka, uvedla, že: „Je
potřeba dokončit projekty, které měly a mohly být
již dokončené. Na mysli
mám vybudování chodníku
Pokračování na straně 2

Autobusový terminál Do nové zimní
zůstává prioritou pro sezóny investoval
příští rok
Monínec šedesát
SEDLČANY Tentokrát je

však situace skutečně
na pováženou, neboť během následujících devíti
měsíců se rozhodne, zda
budou obyvatelé i návštěvníci Sedlčan cestovat kulturně, či zda se autobusák
přiřadí k odstrašujícím případům řešení veřejného
prostoru ve městě.
„V tuto chvíli čekáme
na znalecký posudek týkající se zvýšení cen stavebních
prací za rok 2018, na jehož
základě se bude odvíjet další jednání se zhotovitelem.
Podle zákona o veřejných
zakázkách má město povinnost podepsat smlouvu
se zhotovitelem, jímž je
Sdružení Sedlčany Terminál
(benešovská ﬁrma Sládek
Group a ﬁrma Pohl) tak,
jak byla navržena a v ceně,
v jaké byla zakázka vysoutěžena, avšak souběžně je
nutné podepsat Dodatek
ke smlouvě, v němž budou
uvedeny reálné ceny dané
investice,“ vysvětlil starosta Miroslav Hölzel.
Konečné rozhodnutí
padne podle informace

starosty na zasedání zastupitelstva města, které
se bude konat 17. prosince.
Čas totiž neúprosně běží
a výjimka, kterou město
od ministerstva obdrželo,
platí do 15. srpna příštího
roku. Do tohoto data musí
Pokračování na straně 3

devět milionů korun
MONÍNEC Mezi pěti až šesti sty lyžaři se prohánělo
o předposledním listopadovém víkendu po horní
části sjezdovky. Kromě 550
metrů dlouhého a 45 metrů

širokého uměle zasněženého svahu, mohli první nedočkavci okouknout také
novinky v areálu.
„Do nové zimní sezóny
jsme investovali celkově šedesát devět milionů korun.
Jednalo se například o tři
nová zasněžovací děla,
která byla osazena u hlavní
Pokračování na straně 6

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Ceny
vánočních
stromků
pěstitelé
nezvýšili
DRÁŽKOV/SVATÝ JAN Zatímco děti začínají odpočítávat
dny do štědrovečerní nadílky, pěstitelé a prodejci vánočních stromků se připravují k adventnímu prodeji.
Požádali jsme dva dlouholeté pěstitele a prodejce
stromků v regionu – Františka Váchu z Drážkova a Miroslava Votrubu z Polesí Svatý
Jan o zhodnocení pěstitelské sezóny, ale také o rady,
jak se o vánoční stromek
starat tak, aby byl ozdobou
bytu i po Štědrém dni.
Pokračování na straně 3

Sádky Červený Hrádek

PRODEJ
KAPRŮ
a vedlejších ryb
přímo na sádkách

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

Dakar je práce na celý
rok, s tátou ho řešíme
téměř denně, říká
Martin Macík mladší
SEDLČANY Jako výborný,

velmi rychlý a výživný, hodnotí Martin Macík ml., nejmladší dakarský pilot, končící rok. Za sebou má tým
ze Sedlčan tři velké závody.
Ve španělské Baja Aragon
si dojel po velmi pěkném
souboji pro druhé místo,
Baju Poland mezi kamiony
vyhrál a mezi auty dokonce

zajel 11. místo. Ve druhém
největším závodě sezóny,
Rallye du Maroc, startovala
sedlčanská posádka v kamionu jako jediná. „To nám ale
na chuti závodit neubralo.
Byl to výborný trénink, přes
dva tisíce závodních kilometrů a stejná navigace jako
na Dakaru. Nakonec jsme si
Pokračování na straně 15
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Neiniciativní komise by
mohly být sloučeny
„Momentálně
na schůzích rady města
diskutujeme o tom, které
komise si radní zřídí jako
své poradní a iniciativní orgány,“ poznamenal
starosta Miroslav Hölzel.
Do ustavení komisí by
měla zájem hovořit i opozice, ale podle Hölzela je
složení jednotlivých komisí v kompetenci pouze
rady města.
Komise buď dostávají úkoly ke své činnosti
z rady města, anebo naopak radním poskytují
doporučení v případě
rozhodování o složitých
záležitostech, nebo přímo
podávají iniciativní návrhy k některým opatřením.
V minulosti šlo třeba o ná-

SEDLČANY

vrhy týkající se dopravní
situace ve městě. „Iniciativě se meze nekladou,“
pronesl Hölzel.
„Upřímně řečeno, některé komise pracovaly více,
některé však méně, nebo
skoro vůbec. Buď nedostaly od radních žádné úkoly,
nebo se samy příliš neangažovaly. Pravidelně fungovaly třeba komise kulturní
a dopravní. O komisích,
které byly zřízeny, ale nev y ka zova l y i n i c i a t i v u ,
jsme začali v radě diskutovat a zatím nechci dopad
naší diskuze předjímat. Je
však možné, že neiniciativní komise by mohly být
sloučeny,“ vyjádřil se k nefunkčním komisím města
starosta Hölzel.
-jv-

Umělým
zasněžováním
přírodě neškodíme,
říká Kroužil
KVASEJOVICE Na to, až
začne pořádně mrznout
a bude možné spustit zasněžovací systém, čeká
provozovatel Ski Kvasejovice Petr Kroužil.
Během roku pracoval
na vylepšení hlavního
vleku, zefektivnění zasněžování, a výstavbě
druhého rybníka. Ten se
ale zřejmě nestihne kvůli
suchému létu do začátku
sezóny plně napustit. Lyžování v areálu, určenému hlavně rodinám, to ale
neohrozí. Přírodní sníh
je sice nejekonomičtější,
v posledních letech ho ale
moc nebylo, proto si Kva-

sejovice pomáhají zasněžovacím systémem, aby
splnily požadavky lyžařů
na kvalitu a dostatek sněhu. „Přesto si myslím, že
umělým zasněžováním přírodě neškodíme. Postavili
jsme rybníky v bažinách
a zadržujeme v nich vodu
po celý rok,“ vysvětluje
Petr Kroužil.
Největší novinkou kvasejovické nadcházející
sezóny je z Monínce přestěhovaná lyžařská škola
Jirsa sport s půjčovnou,
což by mohlo na svah
přilákat více lyžařů. Ti budou lyžovat za stejné ceny,
jako vloni.
-jš-

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
V úterý 4. prosince by oslavil
70 let pan

Miroslav Dvořák.
Žil naplno se svou rodinou
a kamarády, ale osud tomu chtěl, že
zůstala vzpomínka jen a ta se vrací
každý den.

S láskou vzpomíná rodina.

www.sedlcansky-kraj.cz

Bývalý starosta Zdeněk
Pekárek: Zastupitelstvo
si pouze negativní
hodnocení nezaslouží
Dokončení ze strany 1

nebo zaujmout stanovisko
k opravě hřbitovní zdi. Je
třeba nastavit podmínky
pro trvale udržitelný rozvoj obce. V tomto ohledu
chybí Počepicím koncepce.“
A také, že je třeba vyřešit
fakt, že dosavadní vedení
obce k problémům přistupovalo laxně a opomnělo
komunikovat s občany.
S jejími slovy však bývalý starosta Zdeněk Pekárek nesouhlasí. „Po otištění
článku se bohužel stalo to,
že lidé v negativním světle
vidí celé bývalé zastupitelstvo obce. To mě mrzí,
protože jsem přesvědčen,
že v uplynulých osmi letech
zastupitelstvo obce pracovalo aktivně,“ říká a vysvětluje: „Je třeba si uvědomit, že zastupitelstvo v roce
2010 přebíralo obec s minimálním zůstatkem na účtu
a s třímilionovým úvěrem
na vystavěné byty. Během
osmi let bylo proinvestováno 20 milionů korun nad
rámec běžných výdajů
a obec byla nyní novému
zastupitelstvu předána se
zůstatkem 14,5 milionu
korun na účtu, což je částka, naspořená jako základ
na zamýšlené dlouhodobě
plánované akce – například
na vybudování kanalizace
a čistírny odpadních vod.“

Oprávněné
výtky?
Bývalý starosta Zdeněk Pekárek realisticky
přiznává svůj odpor k papírování a agendě, která
se k vedení obce váže.
„To se přiznám, že mi problémy dělalo. Že bychom
se ale bránili komunikaci
s občany, to určitě nikoliv,“
dodává. „Sice jsme nevydávali žádný zpravodaj,
ale s občany jsme komunikovali osobně, často mimo
zdi úřadu, přímo v terénu.
Vytýkáno mi je, že jsem

nezveřejňoval na webové stránce obce zápisy ze
zasedání zastupitelstva.
To je pravda. Na druhou
stranu, zápis zveřejněný
dle GDPR, je nic neříkají-

Zdeněk Pekárek

cí. Někomu možná přijde
laxní i investování, protože
se nám hromadily ﬁnanční
prostředky na účtu. Snažili
jsme se ale investovat zejména pomocí dotačních
titulů. V současné době je
podána dotace na veřejné
osvětlení a předschválená
dotace na hasičský dopravní automobil.“
Bývalé zastupitelstvo
čelí i výtkám, co se týče
bortící se hřbitovní zdi kolem kostela svatého Jana
Křtitele. „Táhne se to několik let, to je pravda, ale
pokud by obec zeď opravila sama, bylo by to pro
ni ﬁnančně náročné,“ říká
Pekárek. Naráží na několik
let staré vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj,
které uvedlo, že havarijní
stav zdi, a tedy i související opravu, má řešit a hradit obec, jakožto provozovatel pohřebnictví, nikoliv
církev, jakožto majitel stavby. „Jenže ministerstvo
se vyjádřilo na základě
zákona z 50. let minulého
století, v současně platném
zákoně tato povinnost stanovena není.“ Část zdi, asi
deset metrů, se přece jen
opravy dočkala. „Stála téměř 400 000 korun, práce
v hodnotě celkem zhruba
120 000 korun hradila církev a městys Vysoký Chlumec, zbylé náklady obec

Počepice. Když se začaly
sypat další dvě části zdi,
církev spoluúčast na opravách odmítla. A Počepice si
milionové náklady spojené
s opravou zdi prostě dovolit nemohou,“ zdůrazňuje
bývalý starosta a poukazuje na to, že roční zisky
z pohřebnictví se pohybují kolem 30 000 korun. Ty
však pokryjí roční údržbu
hřbitova, kterou obec zajišťuje. „Příslušný stavební úřad žádal o vyjádření
krajského úřadu a nové
vyjádření Ministerstva pro
místní rozvoj již v roce
2016 a dosud žádné nedostal. Kontaktovali jsme
Krajský úřad Středočeského kraje sami a získali i vyjádření Ministerstva kultury ČR, a to ve znění, že
za stav hřbitovní zdi, která
je spolu s kostelem památkově chráněná, zodpovídá
její majitel, tedy římskokatolická církev. Obec tedy
čekají další náročná jednání s církví i památkáři,
kteří mají, co se provedení
opravy zdi týče, náročné
požadavky.“
I když už není starostou,
chce se Zdeněk Pekárek
na chodu obce dál podílet
a pomáhat k jejímu rozvoji,
rozhodně neplánuje bojkotovat nebo nějak znesnadňovat kroky nového vedení. „Jsem třeba ve skupině,
která připravuje pořádání
oslav, jež v příštím roce
připomenou 800 let první
zmínky o obci Počepice,
dále pracuji na pořízení
hasičského dopravního automobilu. Jen mě trochu
mrzela ta slova o laxnosti,
která vyvolala reakce, jako
by se v obci celou dobu nic
nedělalo. Zastupitelé se
aktivně podíleli na chodu
obce a pořádaných akcích,
jejich odvedené práce si vážím, rád jsem s nimi pracoval,“ dodává.
Jana Špačková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Autobusový terminál
zůstává prioritou
pro příští rok
Dokončení ze strany 1

být autobusové nádraží postaveno a zaplaceno. Poté
teprve město obdrží státní
dotaci ve výši 43,5 milionu korun bez DPH. „Pro-

blém je ovšem ve zvýšení
cen stavebních prací, které
mezitím stouply o 10 až 30
procent, což znamená prodražení stavby v řádech milionů,“ uvedl Hölzel.
-jv-
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Série diskusních setkání nad knihou,
která formovala naši historii.
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www.adventistesedlcansko.cz

Nově zvolení
zastupitelé města
se sejdou na svém
prvním zasedání už
před Vánocemi
SEDLČANY První schůze
obměněné reprezent ace města se bude konat
v pondělí 17. prosince
od 17 hodin ve společenském sále Kulturního
domu Josefa Suka.
Jako hlavní bod programu bude zřejmě značně
nepříjemná záležitost pro
drtivou většinu obyvatel města, a sice zvýšení
ceny vodného a stočného
v důsledku útlumu provozu sedlčanské mlékárny.
„Na jednání přizveme ředitele 1. SČV Ivana Eise, aby

zdůvodnil návrh kalkulace
cen vodného a stočného.
O detailech ještě budeme
hovořit na schůzi rady města tento týden, ale zřejmě
se zdražení nevyhneme.
Dopad útlumu mlékárny se
projeví jak v ceně za vodné, tak i za stočné,“ uvedl
starosta Miroslav Hölzel.
K dalším bodům programu zasedání zastupitelstva
bude patřit schválení navržených členů jednotlivých
výborů a majetkové záležitosti města.
Jindra Votrubová

strana

3

Ceny vánočních stromků pěstitelé nezvýšili
Dokončení ze strany 1

Jaké byly v letošním
roce přírůstky stromků?
Dařilo se pěstování?
František Vácha: Letošní
rok byl pro zemědělce i lesáky naprosto výjimečný
a sucho zasáhlo každého
pěstitele. Celá jarní výsadba jedliček v počtu 1 500
kusů uschla. Zůstalo jen
ve stínu asi čtyřicet jedliček. Starší stromky celkem
přežily a prodej nebude
v letošním roce omezen.
Miroslav Votruba: U nás
se pěstování vánočních
stromků dařilo, plantáže
jsou na hlinitopísčitých
půdách, tudíž drží vodu.
I přes sucho, které letos
panovalo, k opadu jehličí
nedošlo. Přírůstky sice nejsou tak velké, ale to ani
není u vánočních stromků
žádoucí.
Jaké stromky máte letos v nabídce? Zvyšovali
jste ceny?
František Vácha: V nabídce mám smrk ztepilý,
smrk pichlák, borovici lesní, borovici černou, jedli
concolor a jedli normandskou. Naše ceny ze dvora
zůstávají stejné jako v minulých létech. Nechci zklamat naše stálé zákazníky.
Miroslav Votruba: S cenami jsme pro letošní rok
nehýbali. Prodáváme mezi
třemi až čtyřmi sty stromky,
většina našich zákazníků
se k nám vrací rok co rok.
Cena se odvíjí podle výšky
stromku. V nabídce bude
jedle kavkazská, borovice
černá, borovice lesní, smrk
ztepilý a smrk pichlavý. Nejoblíbenější mezi zákazníky

je borovice černá a jedle.
Smrk ztepilý se prodává
méně, zákazníkům vadí, že
rychleji opadává.
Kdy stromky řežete?
A jak můžeme prodloužit
jejich životnost?
František Vácha: V našem případě máme jednu
velkou výhodu v tom, že
stromky dopoledne řežeme
a odpoledne prodáváme.
Pak stromek zákazníkům
vydrží až do jara. Vhodné
je uložit koupený stromek
do stínu a do vody.
Miroslav Votruba: První
stromky řežeme zkraje prosince a pak průběžně v pod-

brat borovici černou nebo
jedli kavkazskou, které déle
vydrží. Po koupi stromku
ho uložte do garáže nebo
místnosti, která není temperovaná, do temna a chladu.
Klidně nechte stromek v síťovině, v níž jste ho zakoupili a převezli. Před tím, než
ho dáte do stojanu, kmen
zhruba o centimetr seřízněte. V místnosti, kde bude
stromek stát, by nemělo být
přetopeno, pokud máte stojánek na vodu, nezapomeňte na její doplňování.
Kdy začnete s prodejem stromků?
František Vácha: S pro-

statě až do ukončení prodeje
na Štědrý den. Chceme, aby
si od nás zákazníci odvezli
stromek čerstvý, z něhož
se budou těšit co nejdéle.
Pokud chcete mít stromek
v bytě do února, radím vy-

dejem začneme ve Váchově špejcharu v Drážkově 1.
prosince.
Miroslav Votruba: Prodávat začneme na Polesí Svatý Jan 7. prosince.
Jana Špačková

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

tý řidič havaroval ve městě krátce před polednem
20. listopadu. Při vjíždění
na hlavní silnici nerespektoval dopravní značení
a nedal přednost v jízdě
nákladnímu vozidlu, které zde couvalo. Způsobená škoda byla stanovena
na 20 000 korun.
SVATÝ JAN Srna způso-

bila 22. listopadu navečer
dopravní nehodu se škodou 30 000 korun v katastru
obce na silnici I/18, když
vběhla z pravé strany pod
kola Škody Octavia.
KOSOVA HORA Škoda
ve výši 60 000 korun a lehké
zranění 39leté motoristky, to
je výsledek dopravní nehody, která se stala 23. listopadu navečer mezi Sedlčany

a Kosovou Horou. V levotočivé zatáčce dostala řidička
na mokrém povrchu silnice
smyk a poté vyjela vpravo
mimo komunikaci, kde narazila do svahu silničního
příkopu a vůz se následně
převrátil na střechu.
SEDLČANY Policejní hlídka kontrolovala ve městě
23. listopadu v odpoledních hodinách 21letého řidi-

če. Mladík jel bez řidičského oprávnění, na vozidle
byly jiné registrační značky
a ještě odmítl vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu na zjištění přítomnosti návykových látek.
Nyní mu hrozí ve správním
řízení pokuta až do výše
50 000 korun.
DUBLOVICE Ke srážce
srny s osobním vozem do-

šlo 25. listopadu na silnici
I/18 v katastru obce. Řidička již nestačila pro krátkou
vzdálenost střetu zabránit.
Usmrcené zvíře bylo předáno mysliveckému sdružení.
Způsobená škoda byla odhadnuta na 35 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Místostarosta nastoupí do plného provozu od ledna
SEDLČANY Ač byl dosud

pravidelný bríﬁnk o událostech ve městě záležitostí místostarosty, minulý
týden se nic nezměnilo

a setkání se zástupci tisku
měl opět v režii Miroslav
Hölzel, nynější starosta
Sedlčan.
Nový místostarosta Zde-

něk Šimeček má podle slov
starosty dosud závazky
na Gymnáziu a střední odborné škole ekonomické
v Sedlčanech, kde stále pů-

sobí jako učitel tělocviku
a zeměpisu. Po vyjasnění
personální situace ve škole
se Šimeček postupně zhostí svých povinností na rad-

nici, kde by měl od počátku příštího roku převzít
post zástupce místostarosty na plný úvazek.
Jindra Votrubová

Nový domácí hospic rozprostírá
svoje křídla až do vzdálenosti
třiceti kilometrů
SEDLČANY Ve dnech 21.–22.

listopadu se v domácím
hospici Křídla, který sídlí
v Růžové ulici, konaly dny
otevřených dveří. V jejich
rámci se zájemci mohli dozvědět, co vše hospic poskytuje, pro koho je určený,
a také si mohli prohlédnout
kontaktní místo v prostorách, v nichž dříve sídlila
pojišťovna.
Příchozím se věnoval
kompletní tým zdravotních
sester sedlčanského hospice a rozbor jeho činnosti
nám přiblížila vedoucí sestra Daniela Bendová.
Kdy začala být aktivní
vaše instituce a kdo ji založil?
Domácí hospic Křídla,
který je pobočkou Diakonie Apoštolské církve se
sídlem v Českém Těšíně,
založila naše ředitelka Pavlína Oubrechtová společně
s Ivou Klánovou a Lucií
Bartišovou. Oﬁciálně jsme
zahájili činnost 1. září letošního roku, a to beneﬁčním
koncertem na Červeném
Hrádku. Na tomto koncertu,
který se konal na naši podporu, vystoupila mimo jiné
kapela Repete nebo zpěvák
Ondřej Ruml. Od té doby
jsme k dispozici pacientům.
Můžete přiblížit činnost domácího hospice
Křídla?
Náš hospic pomáhá
nevyléčitelně nemocným
lidem prožít důstojně poslední dny svého života
za přítomnosti svých blízkých v domácím prostředí.
Zdravotní péči poskytujeme dvacet čtyři hodin denně a naše dojezdová vzdálenost je do třiceti kilometrů
od Sedlčan. Poskytujeme

odbornou lékařskou a sesterskou péči formou nepřetržité pohotovosti. Dále
poskytujeme
odbornou
rehabilitační péči i podporu a pomoc sociálního
pracovníka v otázkách souvisejících s péčí o umírající
a péčí pro pozůstalé. Rovněž poskytujeme podporu
a pomoc psychologa pro
nemocného, jeho rodinu

individuálních potřeb. Snažíme se o vytváření bezpečného prostředí nemocnému a jeho blízkým. Do péče
je zahrnuta i rodina nemocného. Je jí poskytována
podpora a poradenství.
K čemu slouží prostory
kontaktního centra?
Máme tady nejenom kancelář, ale také sklad našich
pomůcek. Scházíme se zde

ní mít pět až sedm klientů,
ale jsme schopni přijímat
i další. Vše je na domluvě.
V rodinách trávíme delší
dobu, nemůžeme jenom
tak odejít s tím, že bychom
už potřebovali být jinde.
V jakém věku jsou vaši
klienti?
Nevyléčitelné choroby si
nevybírají, takže klienti mohou být i v mladém věku.

Jádro týmu domácího hospice Křídla tvoří Šárka Hrazánková (zleva), Pavlína Oubrechtová, Daniela
Bendová a Hana Zamrazilová.

a blízké osoby. Podle přání nemocného zajišťujeme
i duchovní péči. Máme podporu kněží i duchovních
dalších církví. V nedávné
době nás oslovil s nabídkou spolupráce psychiatr
ze sedlčanské nemocnice
Patrik Grexa. V naší činnosti vycházíme z úcty k životu
a úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné
bytosti. Ke každému člověku přistupujeme podle jeho

na pravidelných poradách
a také odtud vyjíždíme
za našimi klienty. Porady
máme každou středu odpoledne a řešíme na nich různé provozní záležitosti.
Kolik máte v současné době klientů a odkud
jsou?
Naše služby poskytujeme tři měsíce, takže se dá
říci, že začínáme, a až do tohoto týdne jsme měli pět klientů. V naší sestavě je ideál-

S výjimkou dětí se jedná
o kteroukoliv věkovou skupinu dospělých lidí, která
nás potřebuje. Těm všem
jsme schopni pomoci. Náš
tým je postavený tak, aby
pokryl komplexní potřeby
rodiny i umírajícího člověka. Další speciﬁkací je, že
naše spolupráce s rodinou
nekončí dnem, kdy její člen
odešel. Zajímáme se o to,
jak se s tím rodina psychicky vyrovnává, a pokud je

potřeba, snažíme se pomoci. Zveme její členy na setkání pozůstalých, kontaktujeme je, a ptáme se, jak
situaci zvládají. Nabízíme
pomocnou ruku a snažíme
se vžít do situace rodiny.
Víme, že mnohdy je důležité i třeba jenom naslouchat.
A pokud je potřeba přítomnost psychologa, máme ho
v týmu. V týmu je pět zdravotních sester ze Sedlčanska a čtyři dříve pracovaly
v oblasti intenzivní péče.
Máme zkušenosti s těžkými
stavy pacientů, které ohrožují jejich život, i zkušenosti
s pacienty, kteří mají různé
invazivní vstupy. Máme
dlouholetou praxi v nemocnici. Setkali jsme se s velice
vážně nemocnými lidmi
a můžeme proto mluvit
o tom, jaký je rozdíl, jestli
člověk umírá v osamění
v nemocnici, nebo doma
ve svém prostředí.
Slova Daniely Bendové
může jako první podepsat
vedoucí domácího hospice
Křídla Pavlína Oubrechtová, která nám o své práci
řekla: „Pro mě osobně založení hospice předcházela
osobní zkušenost s doprovázením, byla to pro mě
motivace. V roce 2017 jsme
registrovali domácí hospic
Křídla jako paliativní domácí péči a 1. září letošního
roku se nám podařilo rozlétnout. Velký dík patří v první
řadě mojí rodině, která mě
nejen podporuje, ale aktivně pomáhá a samozřejmě celému týmu, který je
v přímé péči. Jsem vděčná
za přátele mnohé dobrovolníky a sponzory, kteří nám
umožňují létat.“
David Myslikovjan

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

KAROSÁŘ

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
359/18
Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
360/18

Prodám selata. Tel.: 773 445 417. 361/18

Prodám štěňata, bílý švýcarský ovčák bez PP nar. 3. 11. 2018. Cena 5 000 Kč.
Tel.: 607 188 834.
362/18

Prodám kovářskou výheň + stojanovou vrtačku. Tel.: 725 940 911.
363/18

Prodám malý sběrací vůz na seno
a malý obracecí a nahrnovací stroj za traktor. Cena dohodou. Tel.: 602 458 584. 364/18

Prodám jádra vlašských ořechů, 220
Kč/kg. Tel.: 736 264 861.
365/18

klempířské práce,
vyvařování,
nástřiky
Ceny mírné - Sedlčany

Tel.: 605 373 016

Prodám suché štípané palivové dřevo 800 Kč/m3, možnost seřezání a dopravy.
Tel.: 728 741 757.
366/18

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

Nabídka kvalitních vánočních
stromků z jihočeských plantáží

PRACOVNÍK V PRÁDELNĚ
Požadavky: zájem o práci v provozu prádelny, bezúhonnost
Nabízíme: Plat dle tarifních tabulek v rozmezí 12 200–13 200 Kč
(po zapracování navíc osobní ohodnocení,
pravidelné odměny 2x ročně)
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:

ekonom@dd-vojkov.cz, tel.: 739 624 623
(borovice černá, jedle kavkazská, smrk pichlavý a další)

ELEKTR
O
Mašek

Prodej od 7. do 23. prosince
na parkovišti supermarketu BILLA v Sedlčanech
Informace: 606 720 524

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

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.

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

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

PRODEJNA
KOSOVA HORA 27, U KOSTELA

Po - Pá: 7 - 16 hod.
So: 8 - 11 hod.

přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup

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

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

PRACOVNICE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče (práce u lůžka)
o seniory, řidičský průkaz sk. B, bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek v rozmezí 15–19 000 Kč
(po zapracování navíc osobní ohodnocení, pravidelné odměny
2x ročně, příplatky za směnnost, možnost variabilního plánování
12hod. směn)
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:

vejvodova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 215 639
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Lípy republiky jsou živými
symboly naší historie
JESENICE Lípy mají v naší

vlasti výsadní postavení.
Jsou to stromy národní
a byly vysazovány po celé
České republice u příležitosti významných historických událostí.
Obec Jesenice se k této

celonárodní tradici připojila. Náves zdobí Lípa svobody (1968), Lípa milénia
(2000) a nejstarší lípa – památný strom okresu. U příležitosti 100 let od vzniku
republiky občané obce
a šesti místních částí slav-

nostně vysadili Lípy republiky 1918–2018. Lípy již
zdárně rostou v Jesenici,
Dobrošovicích, Doublovičkách, Martinicích, Mezném, Hulíně a Zadních
Boudách.
František Vávra

www.sedlcansky-kraj.cz

Do nové zimní
sezóny investoval
Monínec šedesát
devět milionů korun
Dokončení ze strany 1

sjezdovky. Prostor u horní
stanice lanovky byl navíc
díky novým terénním úpravám vylepšen a poskytne
tak příjemnější možnost
vystupování,“ říká ředitel
areálu Monínec Jaroslav
Krejčí ml.
K dalším změnám nastávající lyžařské sezóny
patří přemístění školního
skiparku na levou část
svahu. Díky tomu budou
mít začínající lyžaři více
prostoru, který je vybavený jezdícím pásem a navazujícím vlekem poma.
Nov ě by l a p o s t ave n a

místnost a zázemí pro horní lyžařskou půjčovnu a lyžařskou školu.“ První hosté
by se v Nové Javorce měli
ubytovat ještě před Vánoci.

Výtky o nehospodárném nakládání
s vodou Monínec
odmítá
Na hor ní sjezdovce
s vlekem kotva, kde se aktuálně lyžuje, leží 35 až 45
centimetrů umělého sněhu. Od úterý do soboty
lze lyžovat pouze večer,
od pátku do neděle je vlek
v provozu i přes den. Ceny

Nejstarší jesenická lípa na návsi je památným stromem okresu Příbram.

I přes horké léto okna
rozkvetla nádherně
PETROVICE Celoletní soutěž

Rozkvetlé okno, rozkvetlý
dům, kterou vyhlásil obecní úřad, zná své výherce.
Nominace nemovitostí ze
správního území Petrovic
bylo možné zasílat do konce
září. Radní vybrali několik
nejkrásnějších návrhů, které 19. listopadu vyhodnotili
zastupitelé a výherci získali
poukazy do zahradnictví.
Vybrat nejpěkněji osázené a rozkvetlé okno či
dům nebylo vůbec jednoduché. I přes horké léto
okna rozkvetla nádherně,
dokonce i ta, která nebyla
před rokem osázena. O to
těžší hodnocení zastupitelé měli.
Nejkrásněji rozkvetlý
dům letos podle tajného hlasování měli Šídovi z Týnčan,

druhé místo se svými
muškáty obsadila Václava
Čiháková z Ohrady a o třetí
místo se podělily Pavlína
Čapková a Alena Jankovská
z Petrovic. V kategorii rozkvetlé okno vyhrála rodina
Štemberkova z Petrovic,
druhé místo získala rodina
Štemberkova z Vilasovy
Lhoty a třetí Marie Šídová

z Týnčan. Kategorii rozkvetlá veřejná instituce – podnikatel na celé čáře vyhrála
zvěrolékařka Taťána Šímová
z Kojetína, za ní se umístila ordinace doktorky Zory
Čelikovské z Petrovic a ani
letos nezklamala rozkvetlá
a upravená okna Restaurace
u Kubíčků z Petrovic.
Jana Motrincová

Krásně rozkvetlá okna byla k vidění v Petrovicích i okolí.

O prvním lyžařském víkendu navštívilo Monínec přes pět set lyžařů.

menší budova, která slouží jako zázemí a půjčovna
pro lyžařskou školu.
„V rozšířené budově
M2 u dolní stanice lanovky vzniká nová půjčovna
lyžařského vybavení společnosti Intersport, včetně
menší prodejny. Součástí
této budovy bude vylepšená
herna, kde bude možnost
služby hlídání dětí,“ říká
Krejčí s tím, že největší investice, zhruba ve výši 40
milionů korun, se týkala
Nové Javorky, která vyrostla v sousedství Hotelu
Monínec a nahradí původní Penzion Javorka. „Nová
Javorka poskytne kvalitní
ubytování až pro 54 osob,
včetně hendikepovaných.
Bude zde také konferenční

skipasů Monínec oproti
loňskému roku nenavýšil.
Zatímco svah na Monínci se začal zkraje listopadu
bělat a natěšení lyžaři odpočítávali dny do zahájení nové sezóny, byly také
slyšet hlasy o nehospodárném nakládání s vodou. Výtky o plýtvání vodou Krejčí
odmítá: „Bereme pro umělé
zasněžování vodu z kaskády čtyř rybníků a všechnu
ji vracíme zpět do přírody.
Navíc se povrchovou vodou
stává voda ze dvou našich
studen, která poté, co proteče areálem a projde přes
naši čistírnu odpadních
vod, vtéká do Lihovarského rybníka. A nejde zrovna
o malé množství.“
Jana Špačková

TÉMA

www.sedlcansky-kraj.cz
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Město mění tvář aneb Exkurs do let osmdesátých
SEDLČANY V místní knihovně se mi

dostala do rukou malá útlá žlutá knížka s názvem Město mění tvář. Pokud
se oprostíme od faktu, že jde vlastně o zhodnocení plnění volebního
programu v Sedlčanech za volební
období 1981–1986 a přejdeme nutná
dobová hesla o pevné jednotě a dobovou rétoriku, budeme v rukou
držet vcelku souhrnnou informaci
o tom, jak Sedlčany v první polovině osmdesátých let proměnily svou
tvář. Asi i proto zůstává tahle knížka
v nabídce regionální literatury a neskončila někde v depozitáři…
Mnoho čtenářů si na budovatelskou éru první poloviny osmdesátých let bude dobře pamatovat.
I na to, že v té době (cituji z brožury
Město mění tvář) „jižní strana náměstí zkrásněla přístavbou nemocnice, dílem n.p. Stros“ a „v Kulturním
domě Josefa Suka byla zřízena specializovaná Čínská restaurace, o kterou
je trvale velký zájem“, až takový že
„možnou reservací bývá i na několik
týdnů dopředu obsazena“.

Město mění tvář nelžou, bylo v letech 1981 až 1985 odpracováno více
než 900 000 brigádnických hodin!
Což si dnešní člověk s věkem pod třicet umí jen těžko představit.

Stříbrný palác jako
protipól zámku

domů za 52 milionů Kčs s celkovou
kapacitou 191 bytů. Pro doplnění se
sluší uvést, že v první polovině 80. let
přibylo v Sedlčanech 124 bytů v rodinných domcích a dalších 90 jich bylo
rozestavěných.
Když se nad tím zamyslíme, dojdeme k závěru, že většina tehdy
vystavěných staveb přetrvala – a to
v takřka nezměněné podobě nebo
s drobnými úpravami. A v Sedlčanech mají stále své nezastupitelné
místo.

Autoři publikace se rozplývali jak
nad hojnou účastí na prvomájových
průvodech (7 000 lidí je opravdu
úctyhodné číslo), tak nad „stříbrným
palácem, který u Červeného Hrádku vystavěl za 22 milionů Kčs Průmstav“ – tím „stříbrným palácem“ je
myšleno samozřejmě silo…
Někteří čtenáři si možná vzpomenou na čilý stavební ruch u další
tehdy velkolepé stavby. Jako hlavní
zdroj užitkové vody byla plánovaná
retenční nádrž na Sedleckém potoce,

I když… Čas od času někdo rozvíří
debatu o tom, že normalizační architektura už se přežila a že „rudé baráky“ stále hyzdí centra českých měst
a obcí. Kritici si neberou servítky –

která byla za 7 milionů Kčs dokončena v roce 1983. Vodní dílo s hrází
dlouhou 160 metrů zadržovalo 750
tisíc metrů krychlových vody.
V Sedlčanech se čile stavělo, a to
nejen objekty občanské vybavenosti, jako byla třeba prodejna Potravin
50 pod Cihelným vrchem, školka
na Lhotce (která byla dispozičně
upravena pro potřeby zvláštní školy),
školka na zahradě za radnicí nebo
čekárna na autobusovém nádraží. Stavěly se i bytové domy. Právě z tohoto
období pochází 24 bytových jednotek
v Havlíčkově ulici, které byly postaveny jako náhrada za demolice objektů
pro připravované sídliště Za nemocnicí. Jeho výstavba na sebe nenechala
dlouho čekat. V roce 1982 se na tomto
sídlišti začalo s výstavbou bytových

o sedlčanském obchodním domě se
píše jako o „hranaté bradavici, která
zakrývá chrám sv. Martina“ a o „betonovém monstru, které hyzdí jinak
vcelku sympatické městečko“.
„S nostalgií vzpomínám zejména
na původní zástavbu na jižní straně náměstí, která v té době musela
ustoupit výstavbě obchodního domu
a dvou obytných domů. Zároveň jistě
i se záměrem zastínit kostel svatého
Martina,“ říká Vladimír Zámostný,
který by si v této lokalitě dokázal
představit například městský parčík se stromy a lavičkami. „Ale byla
prostě taková doba a podobným
způsobem se zhyzdila mnohá jiná
náměstí,“ dodává Zámostný. Také
Šárka Maškotová si myslí, že Rozvoj
byl postaven ve spodní části náměstí

Co s „hranatou
bradavicí“?

„Velkolepě uzavírá
náměstí Míru“
V listopadu 1981 byl slavnostně otevřen obchodní dům Rozvoj.
O architektonické hodnotě domu
lze polemizovat, tehdy bylo otevření
budovy „která velkolepě uzavírá náměstí Míru“ velkou událostí. „Stavba
za 25 milionů Kčs byla společným
dílem Stros/Průmstav. Jeho prodejní
plocha se rozkládá na 2 087 metrech
čtverečních a výše ročního obratu
dosahuje 102 milionů Kčs (z toho
jenom prodejna potravin 2,1 milionů měsíčně).“ Neuvěřitelně působí
se současností také porovnání počtu personálu v obchodním domě.
V první polovině osmdesátých let
se o spokojenost zákazníků staralo
108 zaměstnanců. Někteří čtenáři si
možná budou pamatovat na to, že
sedlčanský obchodní dům zajišťoval
výhradní prodej minipočítačů a videotechniky ve Středočeském kraji
a také na to, že čas od času se v něm
konaly módní přehlídky. Což ovšem
nikterak nesvědčilo o dostupnosti
předváděného zboží pro prostý lid.
Někdo si možná při čtení těchto
řádků vzpomene na akce Z. V rámci
nich byla rozšířena plocha hřbitova,
dokončena I. etapa přístavby gymnázia, upraveno dětské hřiště s minigolfem na Severním sídlišti nebo
zahájena výstavba moštárny a víceúčelového zařízení TJ Tatran. Činili
se i občané v osadách – třeba v Příčovech vznikla v akci Z požární zbrojnice, v Sestrouni byl zrekonstruován
kulturní dům. Pokud autoři knížky

účelově: „Bohužel nemohl stát jinde. Jinde by totiž nezaclonil pohled
na kostel sv. Martina. Umístění bylo,
jako v jiných městech, zcela účelové.
S nostalgií na dobu „před Rozvojem“
vzpomíná Hana Jandová: „Zbourání
původní zástavby na náměstí a nový
obchodní dům za pokrok nepovažuji. I já vzpomínám na hračkářství,
cukrárnu a tak dále.“ Blanka Vilasová vzpomíná: „Z obchodního domu
jsme, myslím, byli všichni v době jeho
vzniku v šoku. Tehdy jsme se smáli
vzezření a také názvu ,Rozvoj‘.“ Připomněla také, že dům je v majetku
Jednoty. Pavel Chýle nadhodil myšlenku, že by město mohlo o koupi
budovy usilovat: „Pokud by majitel
nemovitosti měl zájem, tak by se celá
budova určitě dala zkulturnit tak, aby
Sedlčanům nedělala ostudu.“ Přízemí
obchoďáku si Chýle umí představit
jako prostory pro expozici historických vozidel místního Veterán klubu.
Má pravdu, že takové muzeum by
do města motorismu, jímž Sedlčany
díky Kotlině jsou, skvěle zapadlo.
A co tu „hranatou bradavici“ prostě
zbourat? Většina oslovených si myslí,
že budova na náměstí patří, jen by si
zasloužila lepší kabát.
Ostatně jako i některé další „výdobytky pokroku“ let osmdesátých.
Třeba retenční nádrž – přehrada.
„V době jejího vzniku jsme byli nadšeni. Dnes ji bereme automaticky a jsme
rádi, že ji ze spousty důvodů máme,“
říká Blanka Vilasová, která také upozorňuje, že do dnešní doby nejsou
vykoupeny pozemky pod dnem
a v katastru nemovitostí je stále zakreslen potok… A dále – nádrž je prý
již opravdu velmi zabahněná a měla
by se odbahnit. Což ovšem nebude
pro městský rozpočet rozhodně levná záležitost. Stav retenční nádrže
nedělá radost ani Vladimíru Zámostnému: „K rekreačním účelům je nyní
její stav absolutně nevyhovující, takže
slouží ke spokojenosti snad pouze kanoistům a rybářům.“
Ještě jeden aspekt bouřlivé výstavby v osmdesátých letech jsem
nezmínila, a to vlastnické problémy.
Že situace nebyla růžová, potvrzuje například Hana Jandová: „Třeba
vodojem pod Šiberným vrchem byl
postaven na pozemcích mých předků
bez jejich souhlasu, a to těsně před rokem 1989! Navrhované vyrovnání by
nestačilo některým spoluvlastníkům
ani na cestu do Sedlčan k podpisu
smlouvy. Nakonec se to vyřešilo po revoluci trochu slušněji.“ Podobně tomu
bylo i u některých dalších staveb.
Třeba sídliště Za Nemocnicí také nevyrostlo na zelené louce…
Jana Špačková
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Úspěch pro každého žáka je mottem Místního akčního
plánu, říká Radmila Veselá
REGION Název MAS Sedlčansko, neboli MASka, se již
mnohým obyvatelům regionu zapsal do podvědomí.
MAP možná o něco méně.
Místní akční plán (MAP)
však skrývá řadu možností,
jak oživit a kreativním způsobem vést vzdělávání dětí
a mládeže do 15 let. A to nejen pro školská zařízení, ale
i přímo pro rodiče samotné.
„Úspěch pro každého
žáka je naším mottem,“ říká
vedoucí projektu Radmila
Veselá. „V první vlně projektu
jsme se zaměřili na podporu
školských zařízení a jejich

propojení s dalšími subjekty
v oblasti vzdělávání (ZUŠ
Sedlčany, městská knihovna).
Pro základní i mateřské školy
vyvíjíme programy na rozvoj matematické a čtenářské
gramotnosti, podpořili jsme
dobré fungování žákovských
parlamentů a vytváříme programy na řemeslnou a environmentální
výchovu,“
představuje Radmila Veselá
jednu část projektu, díky níž
si děti v mateřinkách osahaly jehlu a nit nebo si žáci druhého stupně vyrobili skutečně kvalitní dílenský výrobek.
„Snažili jsme se také vzá-

jemně propojit školy regionu,“ pokračuje. „To se myslím
zdařilo. Z ředitelů škol vznikla dobrá parta,“ usmívá se
a vysvětluje poselství sbližování vzdělávacích zařízení:
„Je důležité slyšet, co ředitelé
škol potřebují, s jakými problémy se aktuálně potýkají
a reagovat na to. Stejně tak
je ale velmi důležité vyslechnout potřeby rodičů a vzájemně je propojit.“
MAP chce poukázat
na důležitost rozvoje přirozeného talentu, vrozených
dovedností a schopností
žáků vedle tradičního mode-

MAP Sedlčansko
v rámci svých aktivit pro rodiče zve do Centra Petrklíč na:
3. 12. 2018 od 17.00 Adventní dílna Diany Pinkasové
14. 1. 2019 od 17.00 Dílna Evy Zirhutové: Jak hravou formou
připravovat děti na školu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro region Sedlčanska
reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008636

lu vzdělávání. „Nyní cílíme
na rodiče formou nezávazných setkávání. Jejich náplní
jsou diskuze na psychologická témata k výchově v rodině
nebo seznamování s možnostmi, jak rozvíjet dětskou
tvořivost, logické myšlení
formou her i zájem o četbu
a další přínosné aktivity,“ říká
koordinátorka setkávání s rodiči Diana Pinkasová.
Stejně tak, jako nelze
striktně oddělit potřeby rodičů a ředitelů škol, nelze
se ani zaměřit na výchovu
dětí v rodinách bez nich
samotných. I na to plán
slyší: „Vedle besed pořádáme dílny pro rodiče s dětmi.
V nejbližší době to bude, jak
jinak, adventní dílna, kde se
rodiče inspirují, co zajímavého a radostného s dětmi
v předvánoční čas dělat,
ale hlavně, jak to dělat. Jak
uvolňovat chuť a odvahu
vyjadřovat se osobitým výtvarným způsobem,“ zve Diana Pinkasová 3. prosince
do Centra Petrklíč.

„Snažíme se o živou
diskuzi,“ doplňuje svou
kolegyni Radmila Veselá.
„Nemáme striktně daný harmonogram aktivit. Na každém setkání se s rodiči
domluvíme, co je aktuálně
zajímá, na jaké téma by se
měla uskutečnit další beseda
či seminář. Máme sice daný
rámec témat, ale s vizí, že
jej můžeme operativně měnit, přizpůsobovat. Rodiče
nás mohou sledovat na Facebooku nebo přijít naprosto nezávazně na některé
z našich setkání. Nemusí se
účastnit všech besed. Stačí
třeba jen jediné, která je zajímá. Když si z ní pro sebe
něco užitečného odnesou,
naše poslání se tím naplní
a my budeme spokojení,“
uzavírá své povídání Radmila Veselá. Neopomene
však dodat: „Zpětná vazba
je pro nás ale velice cenná.
Jedině tak můžeme potřeby rodičů přenášet směrem
k ředitelům škol.“
Lucie Kakosová

Školní jarmark byl ve znamení blížícího se adventu
a první republiky
SEDLČANY J a r m a r k y
ve Středním odborném
učilišti v Bezručově ulici,
v jejichž rámci představují zdejší studenti svoje dovednosti, mají v kalendáři
školy již svoje pevné místo. V sobotu 24. listopadu
se především v její hlavní
budově konal podzimní
jarmark, který byl ale již
také předzvěstí blížícího
se adventu.
O akci měli obyvatelé
z regionu i ze vzdálenějších míst velký zájem,
což bylo na první pohled patrné již při vstupu
na dvůr učiliště. Pokud
šel někdo ulicí pouze náhodou, mohl si myslet, že
se dostal do časové smyčky a omylem se přenesl
do období před takovými
pětatřiceti nebo čtyřiceti
lety. Před školní prodejnou u hlavní brány se totiž vytvořila dlouhá fronta
lidí, kteří však nečekali
na některou z nedostatko-

vých surovin, ale odnášeli si dobroty, připravené
speciálně pro tento den.
Hodně živo bylo i v hlavní budově učiliště, kde
se návštěvníci zastavovali
nejenom v jídelně, kde se
mohli občerstvit a ochutnat vánoční cukroví, ale
i v jednotlivých třídách.
V jídelně jsme zastihli
studentku třetího ročníku oboru cukrář Romanu
Štrynkovou z Vysokého
Chlumce, která vytvářela
převážně perníkové svícny s chaloupkami. Romana už kolem desáté hodiny dopoledne neměla
moc co nabízet, protože
její, skoro by se dalo říci
umělecká díla, byla téměř
vyprodaná. „Ve škole se
mi líbí. Hodně mě naučila
naše učitelka odborného
výcviku Jana Květová,“
svěřila se Romana.
Po příchodu do jedné
z učeben se návštěvníci
učiliště ocitli ve dvacá-

tých a třicátých letech
minulého století, kdy se
dámy zdobily výraznou
růží na rty, nosily apartní
klobouky, případně čelen-

ve fraku. „Se šesti děvčaty
a jedním chlapcem jsme se
na dnešní den připravovaly dva týdny,“ připomněly
učitelky odborného vý-

Na školním jarmarku nejenom voněly různé sladkosti a nebyly
k vidění pouze adventní výrobky. Představily se zde i tyto tři prvorepublikové dámy.

ky s peřím a v jejich módní výbavě nemohlo chybět
boa. Dobovou atmosféru
dotvářel také mladý muž

cviku Marcela Zdvihalová
a Jana Kloudová. „Nejtěžší
pro nás bylo sehnat jednotlivé oděvy. Boa jsme

koupily v jednom ze specializovaných obchodů.“
Na otázku, jestli by chtěly žít za první republiky,
modelky odpověděly, že
móda této doby se jim
sice líbí, ale že raději žijí
v současnosti. Atmosféru
starých časů, kterou doplňovala i dobová hudba,
společně se svými učitelkami, vytvořily studentky
třetího ročníku oboru kadeřnice.
Spokojený byl ředitel
učiliště Jiří Kolín, který
nám řekl: „Tentokrát jsme
školní jarmark uspořádali tak, aby se rozprostřel
do celého areálu a aby zájemci mohli navštívit i naši
cukrárnu. Jsem rád, že
přestože není příznivé počasí, je návštěvnost dobrá,
dokonce lepší než v minulosti.“ Téměř každý z hostů
si domů odnášel něco dobrého na zub nebo některou
z ozdob na adventní stůl.
David Myslikovjan
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TA J E M ST V Í D O M Ů
SEDLČANSKA (86)

Původně dvanáct
křížů nahradil
smírčí kámen
Když se zkraje roku 1645
objevili na vysokochlumeckém panství švédští vojáci,
šli najisto. Na zpustlý hrad
byly totiž v předchozím roce
z okolních dvorů převezeny
mnohé cenné věci, živý inventář a zásoby v naději, že
zde budou v bezpečí před
císařskými a švédskými vojsky. Byl to krátký a nerovnoměrný boj. Vyhladovělí
Švédové hrad obsadili, zásoby zkonzumovali, co zbylo,
odvezli k Jankovu, kde 6.
března ráno vypukla jedna
z nejkrvavějších bitev třicetileté války. Nechali za sebou
spoušť v celém chlumeckém
panství – loupili, drancovali, zabíjeli a znásilňovali.
Nedlouho se místní radovali
z odchodu švédských vojáků. Vítězové bitvy u Jankova
se po střetu rozptýlili po kraji a brali vše, co jim přišlo

portálu Místo pro život, který v podstatě jako jediný
zaznamenává existenci tohoto kamene, stálo původně na tomto místě dvanáct
dřevěných křížů – na paměť
dvanácti vojáků, kteří zde
byli v době třicetileté války
pochováni. Říkalo se zde
U dvanácti křížů. Když kříže zetlely, byly nahrazeny
kamenem, jehož podoba
se zachovala dodnes. Jedna z pověstí vypráví, že se
zde někdy v letech 1647
až 1652 střetli poddaní pod
vedením nedrahovických
Černínů se švédskými vojáky, drancujícími hrad
na Chlumci a jeho okolí.
Podle další pověsti byla
kamenná mohyla s křížky postavena v první třetině osmnáctého století
v souvislosti se selským
povstáním. Museli ji jako

Smírčí kříž v Pivovarské hoře. Foto: www.mistoprozivot.cz

do cesty. Neušetřili ani Rovinu, jednu z nejlidnatějších
vsí kraje.
Na řádění Švédů na Sedlčansku zřejmě upomíná
smírčí kámen – jeden z mála
v regionu. Najdete ho poblíž
stezky vedoucí ze Skuhrova
na Vysoký Chlumec. Kámen
má podobu čtyřhranného
pomníčku s červenými křížky. Na kameni není vytesán
letopočet ani jiná indicie,
podle níž by bylo možné
určit dobu vztyčení nebo
jeho účel. Podle informací
regionálního didaktického

pokání post avit vůdci
vzbouřených sedláků poté,
co byli propuštěni z vězení.
Jestli vůbec a případně
kdo je pod smírčím kamenem pochován, se už dnes
jen těžko dozvíme. Možná
vás od procházky za smírčím kamenem u Počepic
může odradit fakt, že smírčí
kameny a kříže byly většinou stavěny na místech,
kde byla prolita krev. Jejich
smyslem však bylo upomínat na naplňování práva,
smíření a odpuštění.
Jana Špačková
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Vyměněné zvony
Původně románský farní
kostel Nejsvětější Trojice
z 2. třetiny 12. stol. je nejvýraznější dublovickou
dominantou. Uvnitř ukrý-

chlubit několika unikáty.
Například tištěným misálem z roku 1508, který by
se měl od roku 1846 nacházet v lobkovické knihovně

Kostel sv. Mikuláše v Nechvalicích

vá cenný oltář z roku 1735,
který sem byl převezen
v roce 1802 za faráře Fr.
Al. Suchého ze zrušeného
kostela z pražské Zderaze.
Jde zřejmě o dílo některého
z žáků F. M. Brokoffa. Zdobí
ho obraz Ukřižování s Maří
Magdalenou od barokního
velmistra Petra Brandla.
Unikátní je výjev v tumbě
(nejdolnější části oltáře)
– za mřížemi je drasticky
znázorněn očistec – uprostřed otevřená tlama draka chrlícího oheň a kolem
poprsí duší v plamenech.
Faráře Fr. Pomajzla děsil
tento výjev zřejmě natolik,
že ho nedlouho po svém
nastoupení nechal zabednit. V roce 1902 se dublovický očistec dostal do sedlčanského muzea, odkud
byl v roce 1916 po opravě
převezen zpět do Dublovic
a umístěn do tumby oltáře.
Mladší kostel svatého
Mikuláše v Nechvalicích
(první písemná zmínka pochází z roku 1350), zřejmě
vzhledem k mohutnému
zdivu, sloužil osadníkům
dříve jako úkryt před nepřítelem. I on se může po-

na roudnickém zámku.
Nebo dřevěným obrazem
z roku 1602 zobrazujícím
výjevy z Ježíšovi smrti. Ten
byl v dobách, kdy Čeněk
Habart psal své Sedlčansko, Sedlecko a Voticko,
uložen na nechvalické faře.
Zdálo by se, že kostely,
vzdálené od sebe vzdušnou čarou asi 12 kilometrů,
nemají moc společného.
A ačkoliv u jednoho neslyšíte zvonění druhého,
právě zvony oba kostely

spojují. Alespoň podle pověsti, kterou zaznamenal
Čeněk Habart. V kostelní
věži v Dublovicích i Nechvalicích viselo po třech
zvonech. Pocházejí z dílny
největšího českého zvonaře všech dob – pražského
měšťana Brikcího z Cimperka (1535–1599). Zvony
pro Dublovice i Nechvalice
byly v dílně pražské zvonařské rodiny odlity současně.
Když byly dopravovány
do osad, stalo se, že zvony
pro Nechvalice byly zavezeny do Dublovic a dublovické zase do Nechvalic. Nikdo si toho nevšiml a zvony
byly zavěšeny do věží.
Když druhý den nechvalické zvony zvonily, z jejich
hlaholu zřetelně vyznívalo:
„Z Nechvalic do Dublovic,
z Nechvalic do Dublovic...“
Pak se prý rozhoupané zvony uvolnily, vznesly a odletěly směrem k Dublovicím.
Odtud pak byly přivezeny zvony, které opravdu
do Nechvalic patřily.
Že je na pověsti možná
špetka pravdy a k nějaké
výměně skutečně došlo,
svědčí název zvonu, který
visí od roku 1546 v dublovickém kostele – Nechvalík. Kdo dříve pověsti
o vyměněných zvonech
nevěřil, byl poslán na počepická draha. V jednom
z kamenů jsou vytlačena
tři kola, prý na místě, kde
zvony při letu z Nechvalic
do Dublovic odpočívaly.
Jana Špačková

Kostel Nejsvětější Trojice v Dublovicích

ZPRAVODAJSTVÍ
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Na burze našly své kupce i erotické
noční košilky
SEDLEC-PRČICE Náročné

dny mají za sebou ženy ze
Sboru dobrovolných hasičů Sedlec. Od 22. do 25.
listopadu uspořádaly
v patře hasičské zbrojnice
prodejní burzu. Každou
z nabízených věcí bylo
potřeba převzít, opatřit
cenovkou a vystavit k prodeji. Na páté burze, kterou
ženy SDH Sedlec připravily, bylo k mání rekordních
tři tisíce tři sta kusů zboží.
Více nám řekla Jana Hejhalová z místního hasičského sboru.
Jak se lišila první
burza, kterou jste před
rokem pořádaly, od té
poslední?
Poprvé jsme připravily
prodejní burzu vloni v listopadu s necelými pěti sty
kusy. Tato pátá nabídla tři
tisíce tři sta položek, takže
rozdíl je zřejmý.
Kolik žen se přípravy
účastní a co všechno tato
příprava obnáší?
Začínaly jsme ve čtyřech, postupně se přidávaly další hasičky – maminky
na mateřské dovolené –
a teď se nás příprav účastnilo osm. Postupně připravujeme burzu již měsíc
předem. Někteří nosí svoje
zboží s předstihem, a tak
se může včas oštítkovat
a zanést do seznamu. Největší nápor je ale týden
před burzou. Posledních
sedm dní trávíme v hasičské zbrojnici téměř nepřetržitě. Kontrolujeme zboží
podle seznamu, štítkujeme,
přepisujeme do evidence
a poté řadíme do kategorií.
Je to časově náročné a každá z nás vypomáhá, jak jí
čas a rodina dovolí.

Jaké byly začátky,
než se lidé naučili, že
burza je a jaké možnosti
nabízí?
Bylo to stejné jako s ka-

na burze nabízely? A našly své kupce?
Lovec kuriozit by se
u nás asi nudil, ale samozřejmě fantazii prodejců

Na zimní burze se prodávalo hlavně oblečení – dámské, pánské a dětské, ale i obuv, doplňky, dekorace, svíčky nebo perníčky. Foto: Jana Hejhalová

ždou nově začínající akcí.
Musely jsme se zaměřit
na propagaci – výlep plakátů, různé upoutávky
na sociálních sítích a samozřejmě v regionálních
novinách. Větší zájem zákazníků jsme zaznamenaly
už na jaře, takže při druhém pořádání burzy.
Počet položek v poslední burze byl rekordní. Odkud věci pocházejí?
Věcí od hasiček je
vzhledem k počtu položek
zanedbatelný. Nejčastěji
nosí oblečení maminky
po svých dětech, ale také
samy po sobě, přidávají se

DÁRKOVÉ POUKAZY NA JÓGU
* Homonální jóga
* Jóga po porodu

i pánové. Přijít může každý, kdo má doma věci, které už nevyužije, ale mohou
posloužit ještě někomu
jinému.

* Jóga pro těhotné
* Jemná jóga

Dagmar Hellerová
Tel.: 724 624 534

www.jogahormonalni.com

Nemáte jako pořadatelky problém s tím, že
na burzu tašku věcí donesete a dvě si odnesete?
Tak s tím máme problém asi všechny. Já jsem
se na začátku burzy zařekla, že mě tentokrát nákupní
horečka nepostihne a odnášela jsem si tašku za téměř tisícovku... A to jsem
rozhodně neutratila mezi
pořadatelkami nejvyšší
částku.
Co bylo na burze
k mání?
Dětské, dámské a pánské oblečení, boty, knihy,
hračky, potřeby pro zimní
sporty, karnevalové kostýmy, kabelky, bižuterie,
drogerie, domácí perníčky,
různé vánoční dekorace,
svíčky… Bylo toho opravdu mnoho. Například jsme
měly letos tolik dětských
zimních bund a bot, že
bychom oblékly a obuly
všechny děti ze Sedlce…
Můžete zmínit nějaké
kuriózní věci, které se

meze neklademe… Pro mě
osobně bylo trochu zvláštní prodávat erotické noční
košilky. Nečekala bych, že
někoho napadne poslat je
dál. Mám dojem, že jsme
některé prodaly, z čehož
jsem byla opravdu překvapená.
Jaká je úspěšnost prodeje?
Te n to k rá t by l a n ej úspěšnější – za tuto
burzu jsme vydělaly
dvojnásobek součtu za pře-

dešlý rok. To nás moc těší!
O burzu je evidentně
zájem, nebudete přidávat ještě nějaký termín?
Dohodly jsme se, že
termíny zůstanou stejné
– čtyřikrát ročně – jsou
směřované vždy k začátku
nového ročního období.
Obáváme se, že kdybychom přidaly více termínů, zájem by to jen rozmělnilo. Také se rozhodujeme
s ohledem na naše rodiny,
přece jen je zajištění burzy
časově náročné.
Co se děje s neprodanými věcmi?
Neprodané věci vždy
roztřídíme a vrátíme zpět
prodejcům. Někteří si je
u nás nechávají připravené
na další burzu.
A kam putuje výtěžek
z akce?
Výtěžek z akce putuje
na činnost a potřeby dětí
ze sedleckého hasičského
sboru.
Jaké další činnosti
se ženy z SDH Sedlec
věnují?
Soutěží na okrskových
soutěžích, pomáhají při
různých kulturních akcích,
některé se podílí na výchově dětí SDH Sedlec. Je
to jako v běžném životě –
pomáhají všude tam, kde
není potřeba mužská síla.
Jak se vám daří
na okrskových soutěžích?
Musíme se neskromně
pochlubit – pravidelně obsazujeme první příčky.
Jana Špačková

POSILUJEME
tým redaktorů
Sedlčanského kraje
Vhodné i pro studenty, důchodce,
ženy na MD

Info: 774 414 225
tisk@sedlcansky-kraj.cz

SPOLEČNOST
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Pro „holky Kramešovy“ je zpěv srdeční záležitostí
PETROVICE Komorní sbor

Urban Ladies vystoupí opět
v našem regionu. Ženská
vokální desítka zazpívá tentokrát v sobotu 8. prosince
od 15 hodin v petrovickém
kostele sv. Petra a Pavla.
Předešlé roky koncertovaly v kostele v Obděnicích,
na jehož rekonstrukci chtějí
letos výtěžkem z koncertu
přispět. S nápadem vystupovat na Petrovicku přišel
před lety otec dvou sboristek
Jiří Krameš, který pochází
z Ohrady nad Obděnicemi.
Ačkoliv přesídlil do Prahy,
do rodného kraje vždy jezdil
na chalupu a nyní si v Krašovicích užívá s manželkou důchodu. A právě jeho dcerám
Ivetě a Míle, členkám sboru,
jsem položila několik otázek.
Jaký vztah máte k tomuto kraji, co na něm
máte rády?
Iveta Křížová: Od dětství
jezdíme pravidelně do Krašovic, kde na chalupě trávili
čas už naši prarodiče. Nyní
si zde volné chvíle vychutnávají i naše děti.
Míla Kabíčková: Tento
kraj je pro nás srdeční záležitostí, máme zde kořeny
a navíc v okolí máme rozvětvené příbuzenstvo.
Jak jste se dostaly
ke zpívání?
Míla: Zpívám v podsta-

tě od první třídy, kdy mě
ve škole vybrali do dětského
pěveckého sboru, který sídlil
na pražských Vinohradech.
Díky zpěvu jsme pak měly
dětství plné koncertů, cestování a krásných zážitků.
Iveta: Já jako typický
mladší sourozenec jsem

to znít divně, ale zpívání je
i určitý druh adrenalinu.
Pokud pak stojíte na pódiu,
je to moc hezký pocit. Snažíme se nyní vést k hudbě
i naše děti. Zatím to vypadá
nadějně.
Jak vlastně vznikl sbor
Urban Ladies?

nám v Říčanech poskytla
prostor pro zkoušky a samozřejmě i cenné rady. Právě
na její počest jsme si i zvolily jméno Urban Ladies.
Jaký repertoár zpíváte?
Míla: Od všeho trochu.
Baví nás sakrální skladby, ale
i lidové písně a spirituály.

V první řadě komorního sboru Urban Ladies je Iveta Kramešová (třetí zleva) a Míla Kramešová (druhá zprava).

kopírovala svoji sestru a tak
byl zpěv jasnou volbou.
Obě nás to chytlo a máme
tak díky tomu i spoustu společných vzpomínek a přátel.
Co vám to přináší?
Míla: I v dospělosti je
zpěv úžasný relax a koníček. Kromě toho nám přinesl i řadu stabilních přátel
na celý život. Známe se už
skoro třicet let a to není k zahození!
Iveta (s úsměvem): Bude

Míla: Někdejší dětský pěvecký sbor se rozpadl, protože jsme zkrátka vyrostly.
A každý si pak šel na chvíli
svou vlastní cestou. Ačkoliv
jsme byli v kontaktu nadále,
na zpěv nebyl pár let čas.
Pak jsme ale zjistily, že nám
chybí a navázaly jsme s kamarádkami tam, kde jsme
jako dívky skončily.
Iveta: Oslovily jsme opět
naši bývalou sbormistryni
Milenou Urbanovou, která

Iveta: Máme rády několikahlasé skladby od klasických autorů po skladatele dneška. Najdete u nás
Antonína Dvořáka i Erica
Claptona.
Co chystáte na koncert
do Petrovic?
Iveta: Jelikož bude doba
adventní, na kterou se moc
těšíme, budeme program
ladit do vánočních melodií.
Máme přichystáno několik
klasických kousků, které si

ve vánočním čase rády zazpíváme.
Míla: Předvánoční atmosféra je neopakovatelná
a každý rok si tuto dobu
vychutnávám. Neumím si
ji představit bez koled a vánočních odrhovaček.
Jaké to je vystupovat
před napůl domácím publikem, protože se na vás
jistě chodí podívat nebo
spíše poslechnout si širší příbuzenstvo a mnoho
známých? Je to pro vás
více sváteční nebo více
stresující než koncert
jinde?
Míla: Rozhodně je to víc
stresující a zavazující, než
když zpíváte pro neznámé
publikum. Na druhou stranu je to hezký pocit vidět
před sebou známé a milé
tváře, které vám drží palce
a dodávají odvahu. Moc se
na letošní koncert těším.
Iveta: Před známým publikem a na známém místě
má člověk větší respekt a pokoru. Nicméně neskrývám,
že tréma je pak větší a trvá
déle, než opadne. V minulosti jsme si koncerty v Obděnicích velmi užily a rády se
vracíme. Doufáme, že i tentokrát nás hlasivky nezradí
a posluchači si s námi s chutí
zazpívají. Olga Trachtová
Hadáčková

Cukrárna nabízí program k pobavení i zamyšlení
SEDLČANY Když přesně před půlro-

kem na náměstí T. G. Masaryka otvírala Lucie Krýsmanová svoji novou
cukrárnu Café MAX, svěřila se, že
jejím přáním je vedle prodeje zaměřit
se na propagaci regionu. A také měla
vizi, že by cukrárna neměla sloužit
výhradně k posezení u kávy či zákusku, ale měla by být také místem
setkávání se zajímavými lidmi.
První vlaštovkou v tomto směru
je program, nazvaný Bajky mého
srdce, který se konal v salónku cukrárny ve čtvrtek 22. listopadu a byl
autorským čtením v podání Jitky Šolínové z Lázu u Příbrami. „Do konce
roku se u nás budou konat celkem tři
podobně zaměřené akce,“ uvedla Růžena Dufková z Kosovy Hory, která
v cukrárně Café MAX pracuje. „Dnes
máme setkání s Jitkou Šolínovou, která je spisovatelkou a výtvarnicí. Maluje také na trička. Začala psát už v dětství a bajky, čtené v naší cukrárně,

jsou příběhy jejího života, pouze jsou
převedeny do formy ze světa zvířátek.
Vždy je v nich nějaké moudro. S Jitkou se znám sedm let a poznaly jsme

Potkáváme se hlavně v Sedlčanech
a v Kosově Hoře.“
Růžena Dufková také přišla s myšlenkou na povídání u kávy na určité

Spisovatelka a výtvarnice Jitka Šolínová (druhá zleva) ve společnosti Ilony Trinerové
(vlevo), Růženy Dufkové a Romany Miňovské

se na semináři s duchovním zaměřením. Zjistily jsme, že si spolu dobře rozumíme a staly se z nás kamarádky.

téma a vzala si na starost to první –
v pátek 30. listopadu od osmnácti hodin si bude v cukrárně s posluchači

povídat o tom, zda se jim už stalo, že
se jim v životě opakují stejné situace
a oni nevědí proč. „Máme tendenci
jednat v určitých situacích pořád stejně a potom se divíme, že se nám tyto
situace opakují. Pokud si neuvědomíme, že žijeme podle určitého vzoru,
těžko to můžeme změnit. Je třeba
potkat někoho, kdo už v tomto směru
má svoje zkušenosti a nastartuje člověka tak, aby se začal dívat na věci
kolem sebe i z jiného úhlu pohledu.
Bude to moje první setkání, na kterém společně s účastníky mohu sdílet
svoje zkušenosti. Na programu se budou podílet také kolegyně z cukrárny
Ilona Trinerová a Romana Miňovská.
Na toto setkání naváže další, které se
bude konat v pátek 14. prosince rovněž od osmnácti hodin. Budeme si
povídat o našich očekáváních s Osho
Zen Tarotem s Dagmar Štilcovou,“ doplnila Růžena Dufková.
David Myslikovjan

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – Beseda bar
1. 12. Repete & D Potejtouz
k tanci a poslechu hraje kapela Repete a doprovodná
formace D Potejtouz; 20:00
 Sedlčany – kult. dům
6. 12. Blue Orchestra
vánoční koncert; 19:30
8. 12. Maturitní ples
SOUZ Sedlčany
20:00
 Mokřice – kult. dům
8. 12. Dětská Mikulášská
party Boba a Toma
pro děti; 14:00
8. 12. Mikulášská Oldies
Boba a Toma
zábava pro dospělé; 20:00
 Petrovice – kostel sv.
Petra a Pavla
8. 12. Adventní koncert
komorní soubor Urban
Ladies; 15:00
11. 12. Advent v Petrovicích
adventní koncert s vernisáží výstavy výtvarného
oboru ZUŠ; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kostel sv. Mikuláše
8. 12. Adventní koncert
zpěv O. Richter Musilová,
varhany I. Kylarová; 16:00
 Kamýk nad Vltavou
– kostel Narození Panny
Marie
8. 12. Adventní koncert
zpěv O. Richter Musilová,
varhany I. Kylarová; 18:00
 Vrchotice – hospoda
Na Františku
8. 12. Myslivecký ples
pořádá MS Prčice, hraje
Ešner Band; 20:00
 Křečovice – kostel sv.
Lukáše
9. 12. Adventní koncert
účinkuje Prskavka; 17:00
 Sedlčany – muzeum
10. 12. Koledníci – Trio
Chval
vánoční hudební vystoupení v rámci Adventního
večera při svíčkách; 18:00
 Petrovice – Obecní dům
11. 12. Advent v Petrovicích
adventní koncert s verni-

sáží výstavy výtvarného
oboru ZUŠ; 16:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Majka Blažejová – keramika a Petr Sůsa – obrazy
předvánoční výstava;
do 31. 12.
 Sedlčany – knihovna
Dáša Prokopová a Magda
Milotová
autorská výstava paličkovaných krajek; do 5. 12.
Thajsko, Laos a Kambodža před 11 lety
výstava fotograﬁí Jana Brzáka; vernisáž výstavy 6. 12.
v 18:00, výstava do 2. 1. 2019

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
3. 12. Látkování, moderní
látkové pleny II.
beseda o moderních plenách
s Petrou Vitulovou; 10:00
 Petrovice – restaurace
Modrá hvězda
8. 12. Manáslu 2018 –
Czech expedition
přednáška o výstupu
na osmitisícovku a o životě
v Nepálu; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
4. 12. Ředitelská lóže
tragikomický příběh o přátelství; 19:30

KINO
 Sedlčany
30. 11. Důvěrný nepřítel
thriller; 20:00
1. 12. Mamma Mia! Here
we go again
oblíbený muzikál; 20:00
6. 12. Podzimní sonáta
ﬁlmový klub; 20:00
7. 12. Mars
česká komedie, drama; 20:00
8. 12. Black Sabbath: The
end of the end
záznam o úplně posledním
koncertu kapely; 20:00
9. 12. Mimi & Líza: Záhada vánočního světla
animované pásmo pro děti;
15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
28. 11. Pohárový zápas

DSK Daleké Dušníky – Bubák Chlum; 18:30
Slavoj Obecnice – Genemusic; 20:25
30. 11. Pohárový zápas
HC Hrádek – Draci; 18:30
HC Olbramovice – Čerti
Křepenice; 20:25
1. 12. Pohárový zápas
Slavoj Obecnice – Stará
garda Štětkovice; 13:30
Huroni Vršovice – HC Kačeři Příčovy; 15:30
Rybníkáři – HC Kňovice;
17:30
Draci – Stará garda Štětkovice B; 19:30
2., 9. 12. Veřejné bruslení
14:00–16:00
2. 12. Pohárový zápas
DSK Daleké Dušníky – HC
Votice; 16:30
Rumola–Domino; 18:25
Novit Neveklov – Ševci
Nový Knín; 20:20
3. 12. Pohárový zápas
AHC Nový Knín – Bubák
Chlum; 18:30
Žabáci Solopysky – River
Boys Zvírotice; 20:25
7. 12. Pohárový zápas
HC Hrádek – HC Miličín;
18:30
Tučňáci Kosova Hora –
Medvědi Sedlčany; 20:25
8. 12. Pohárový zápas
Draci–Domino; 19:30
9. 12. Pohárový zápas
Bubák Chlum – Huroni
Vršovice; 16:30
HC Kačeři Příčovy – HC
Olbramovice; 18:25
HC Votice – AHC Nový
Knín; 20:20
10. 12. Pohárový zápas
Čerti Křepenice – Žabáci
Solopysky; 18:30
River Boys Zvírotice – Slavoj Obecnice; 20:25
 Sedlčany – nám. T. G. M.
8. 12. Po stopách T. G. M.
v Sedlčanech
pochod, trasa cca 10 km; 9:00
 Sedlčany – hřiště v ulici
Zberazská
8. 12. Balkap cup Sedlčany UMT
fotbalový vánoční turnaj
pro r. 2004 a mladší; 9:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
28. 11., 5. 12. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
30. 11., 7. 12. Hrajeme

www.sedlcansky-kraj.cz

deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
30. 11. Trampoty s medvědem
zábavné odpoledne plné
čtení, hraní a improvizací
pro děti, navazuje Chlupatá výtvarná dílna; 15:00
7. 12. Mikulášská nadílka
Mikuláš s čerty a dárky pro
každého; 15:00
7. 12. Narozeninová
kočka
uvedení do života knihy
Markéty Vítkové i pro nevidomé, výroba hmatových
obrázků pro nevidomé;
16:00
10. 12. Andělské tvoření
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
30. 11., 7. 12. Pozorovací
program
17:00–20:00
 Sedlčany – muzeum
30. 11., 1. 12. Netradiční
Vánoce v muzeu
předváděcí dny řemesel
spojené s vánočním prodejem; 9:00
7. 12. Umělec v domácnosti
křest publikace Elišky
Kovalské Neužilové aneb
Příběhy, které nevymyslíš;
18:00
11. 12. Zajímavá témata
očima studentů
prezentace nejlepších studentských odborných prací
studentů GaSOŠE Sedlčany;
18:00
 Vysoký Chlumec – budova ÚM
30. 11. – 2. 12. Vánoční
výstava
rozsvícení vánočního stromu 30. 11. v 16:30, zdobení
perníčků 1. 12. od 14:00;
30. 11. 13:00–18:00, 1., 2. 12.
9:00–17:00
 Petrovice – vestibul ZŠ
30. 11. Vánoční jarmark
16:00
 Příčovy – Větrný mlýn
30. 11. Peklo existuje
akce pro děti; 16:30

a ZUŠ; 17:00
 Kamýk nad Vltavou –
u radnice
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
17:00
 Dublovice – před OÚ
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu
hudební doprovod, občerstvení, Vánoční dílna pro děti
k výrobě dekorací, rozsvícení od 17:00; 14:30
 Sedlec-Prčice – Vítkovo
náměstí
1. 12. Prčické trhy: Zima,
advent, Vánoce
poslední prčický farmářský
trh; 9:00
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu
vystoupení dětí ze ZŠ
a ZUŠ; 16:30
 Sedlčany – nám. T. G. M.
1. 12. Den pro dětskou
knihu a zahájení adventu aneb Další ze sedlčanských rekordů
rekord v disciplíně „Nejvíce
lidí s vánočním receptem
(rukou psaný)“, křest
knihy, průvod, rozsvícení
vánočního stromu; 15:00
 Líchovy
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu
výstava betlému, degustace
vína, punče a medoviny,
malý raut, ohňostroj; 18:00
 Křečovice – OÚ
2. 12. Vánoční jarmark
s rozsvícením vánočního
stromu
rozsvícení stromu v 17:00;
15:00
 Kosova Hora – náměstí
2. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
vystoupení kapely Vektor
s dětmi ZŠ, prodej vánočního zboží; 16:30
 Petrovice – náměstí
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu
17:00

ROZHLEDNY
 Sedlec-Prčice – u radnice v Sedlci
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
vystoupení dětí ze ZŠ

 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
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V B skupině
Sokolovna praskala ve švech
hokejového
turnaje první tým
tabulky prohrál
a poslední zvítězil
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Poslední listopadová

sobota patřila v krásnohorské sokolovně třetímu

SEDLČANY V dlouhodobém pohárovém turnaji
amatérských hokejistů
minulý týden ve skupině
A zvítězili všichni papíroví favorité, ale na druhou
stranu se více zajímavých
výsledků urodilo v béčku.
Zatímco dosud suverénní
hokejisté Miličína prohráli, zatím poslední Rybníkáři v brankové přestřelce přetlačili sedlčanské
Medvědy. K pohárovému
rekordu míří příčovští Kačeři, kteří v sezóně neprohráli v jedenácti utkáních
za sebou.
Výsledky – skupina
A: Genemusic–Solopysky
9:4, Štětkovice–Olbramovice 5:0 kontumačně (tým
Olbramovic zápas předem
skrečoval), Křepenice –
AHC Nový Knín 3:6, Zvírotice–Vršovice 9:1, Chlum–
Votice 6:1. Po jedenácti

odehraných zápasech vedou s jednadvaceti body
Příčovy a o tři body zpět
jsou druhé Zvírotice i třetí
Štětkovice. Poslední třinácté Olbramovice stále zatím
nezískaly ani bod.
Skupina B: Rumola–Miličín 4:3, Medvědi–Rybníkáři 6:8, Draci–Kňovice 5:4.
Také v béčku měly téměř
všechny týmy na konci
uplynulého týdne na svém
kontě jedenáct zápasů.
První Miličín sice s petrovickou Rumolou prohrál, ale stále má před ní
čtyřbodový náskok. Třetí
je s třinácti body Neveklov.
V souboji o černého Petra
se dařilo více Rybníkářům,
kteří po vítězství nad sedlčanskými Medvědy tomuto týmu přepustili poslední
místo tabulky. Medvědi ale
mají jedno utkání k dobru.
David Myslikovjan

ženy a další tabulka pro
tři muže z „chvostu“. Šestnáctka mužů putovala
do pavouka.

více bodů díky vyhraným
zápasům Jitka Čekanová
z Prahy. Druhá skončila
Jana Šteigerová z Vrchoto-

Finálový zápas se hrál ve vypjaté atmosféře na pět setů.

ročníku turnaje neregistrovaných jednotlivců ve stolním tenisu o pohár starosty města.
Na registraci se dostavilo 19 mužů a 5 žen.
Nejprve byli všichni rozlosováni do čtyř skupin,
ve kterých sehrál svůj
zápas každý s každým.
Následně byla vytvořena speciální skupina pro

Uzávěrka barevné vánoční inzerce je 6. 12.

Po celodenním zápolení došlo na ﬁnálový zápas
až před pátou hodinou
odpolední. V něm po napínavém pětisetovém boji
podlehl Karel Nevlida ze
Sedlčan Petru Rysovi z Nečíně. Třetí místo vybojoval
nejlepší domácí účastník
a zároveň spolupořadatel
Michal Macke.
Mezi ženami získala nej-

vých Janovic a třetí Kateřina Havlíčková z Nového
Knína.
Ceny předal místostarosta Vít Hubička. „Doufám, že jste si to tu všichni
užili, já jsem spokojenej.
V únoru přijeďte na čtyřhry,“ uvedl na závěr hlavní
pořadatel Josef Macke.
Olga Trachtová
Hadáčková

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz
Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

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

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS,
PROTHERM, KOVARSON,
BENEKOV atd.

Nádrže na dešťovou vodu skladem
Velký výběr čerpadel a domácích vodáren
Provádíme revize kotlů na tuhá paliva
Kompletní rekonstrukce koupelen na klíč včetně 3D návrhů zdarma

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: odpovídající kvalifikace, zájem o práci v oblasti
zdravotní péče o seniory, řidičský průkaz sk. B,
bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek (po zapracování navíc
osobní ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky
za směnnost, možnost variabilního plánování 12hod. směn)
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:

vejvodova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 215 639

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

Tel.: 602 709 295
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Hokejový zápas se protáhl na bezmála tři hodiny, stál ale za to!
Tatran Sedlčany
– HK Příbram
99 5:4 (1:3, 2:1,
1:0 – 0:0), SN 1:0
SEDLČANY V 11. kole kraj-

ské hokejové soutěže skupiny Jih se utkali v sobotu
24. listopadu na domácím
ledě druzí hráči Tatranu
s třetím celkem tabulky
a od prvního buly poznávali, že je čeká těžká šichta.
Jejich soupeř totiž výborně bruslil, byl ho plný led
a navíc mu velice dobře
chytal brankář, ačkoliv se
již dávno přiblížil k veteránskému věku.

Tatran rozehrál svoji první
přesilovku, Jakub Grin nahodil těsně nad ledem puk
na branku, gólman vyrazil
střelu těsně před sebe a Filip Černý pohotově napálil
kotouč do sítě – 1:1. Vyrovnávací gól domácím vlil
novou krev do žil, jenomže
pouze na chvíli. Po několika jejich šancích ve 12.
minutě napřáhl od modré

třetí. V závěru první třetiny
si vyzkoušel dvojnásobnou přesilovku i Tatran, ale
nezužitkoval ji.

Záhadný gól
V úvodu prostřední části hry ještě měli domácí
na ledě početní výhodu,
hned vzápětí rozehráli další přesilovku, a tentokrát už
byli úspěšní. Ve 23. minutě

Soupeř je
důraznější
První šanci utkání si vytvořili hosté. Jejich útočník
si ve 3. minutě hry pěkně
dlouho podržel puk na své
holi, velkým obloukem
se dostal až před branku
Dudka a sedlčanský gólman měl co dělat, aby jeho
bekhendové
zakončení
zlikvidoval. Už o minutu
později byl ale bezmocný
po další střele a hosté se
tak celkem zaslouženě dostali do vedení. Gól padl
v začínající čtvrté minutě
a ještě v téže minutě musel Dudek krýt další nájezd
útočníka Příbrami. Hosté
hodně dlouho domácím
hokejistům nepovolovali
vůbec nic. V 9. minutě ale

vteřin další přesilovku pět
na tři, avšak opět z ní vyšel
naprázdno. Ve 34. minutě
odešel na trestnou lavici
za nedovolené bránění
Mašek, ale dlouho za katrem nepobyl. Už po deseti
vteřinách bombou do horního růžku branky na Dudkovu lapačku hosté zvýšili
na 2:4. V závěru druhé
třetiny vyfasoval hráč Příbrami dvě plus dvě minuty
za nebezpečnou hru vysokou holí a v začínající 40.
minutě se domácím povedl
parádní kousek. Na útočnou modrou dostal přesný
puk na hokejku Martin Pospíšil od Martina Náprstka
a rovněž přesnou ranou
„do víka“ zajistil Tatranu
kontaktní gól.

Nervy až
do konce

V závěru první třetiny dostal Dudek ve dvojnásobném oslabení Tatranu
kuriózní gól, když vyrazil střelu od modré a puk se odrazil do sítě
od zad útočníka Příbrami.

obránce Příbrami a ranou
po ledě, která prošla klečícímu Dudkovi mezi betony, opět překlopil vedení
na stranu hostí. Od 16. minuty hrál Tatran v oslabení
tři na čtyři, hned vzápětí
putoval na trestnou lavici další sedlčanský hráč
a v úvodu sedmnácté minuty inkasoval Dudek po-

nejdříve Mašek bombou
od modré treﬁl tyč a hned
poté Pinkas záhadným
způsobem, když po kolenou klouzal kolem brankoviště k zadnímu mantinelu,
stihl puk rychlostí blesku
zasunout za brankářova
záda do sítě – 2:3. Od začátku 31. minuty hry měl
Tatran možnost hrát 22

Pokud domácí příznivci, jichž se na zimním stadionu sešla dobrá stovka,
čekali, že Tatran na svého
soupeře od úvodu třetí třetiny vlítne a bude usilovat
o vyrovnání, museli být
zklamaní. Hodně dlouho
totiž byla k vidění hra bez
větších šancí, což vyhovovalo hlavně hostům. V 51.
minutě měl možnost Tatran zahrávat trestné střílení, ale Bémovi zakončení
vůbec nevyšlo. Vyrovnání měli domácí na svých
hokejkách pět minut před

třetím klaksonem po pořádném závaru, ale puk
nakonec skončil těsně nad
horní tyčí na tvrzeném
skle. V poslední minutě
měl nejdříve srovnání stavu na své holi Pospíšil,
po této šanci se zdálo, že
je už vše pro domácí ztraceno, ale po dalším závaru
přece jenom protlačil puk
do klece hostujícího brankáře Burian. V tu chvíli
zbývalo do konce osm vteřin! Následovalo pětiminutové prodloužení, v němž
se hrálo tři na tři, a protože
gól nepadl, následovaly samostatné nájezdy. Zatímco
hosté měli jednou velkou
smůlu, když nastřelili tyč,
v prvním nájezdu se treﬁl
Grin, a tak dva body zůstaly v Sedlčanech. Tatran si
upevnil druhé místo v tabulce a nepustil do většího
trháku vedoucí Žebrák.
Sestava: Dudek – Grin,
Šebek, Bém, Náprstek, F.
Černý – Martínek, Mašek,
Pospíšil, Burian, Zavadil –
Šoltés, Pinkas, Vl. Černý –
Chwastek.
Trenér Karel Pospíšil
po utkání řekl: „Utkání
nám moc nevyšlo. V první
třetině byl soupeř aktivnější, utekl nám o dva góly,
ale nakonec jsme to doslova ubojovali. Nájezdy jsou
vždycky spíše loterií, a nám
tentokrát vyšly.“
David Myslikovjan

Stolní tenisté Tatranu absolvovali čtyřhodinový maraton
SEDLČANY V desátém a je-

denáctém kole druhé ligy
stolních tenistů skupiny A se
hráči Tatranu utkali za domácími stoly v malé hale
gymnázia ve dnech 24.–25.
listopadu nejdříve s týmem
z konce startovního pole
a následně s celkem, který
dotírá na čelo tabulky. Domácí stolní tenisté oba duely vyhráli, ale tak trochu
paradoxně měli více starostí
s Domažlicemi.

Tatran Sedlčany –
Jiskra Domažlice
10:8
Utkání se proměnilo
ve více než čtyřhodinový
maraton, v němž se soupeři přetahovali o výsle-

dek až do stavu 6:6. Obě
úvodní čtyřhry se staly
kořistí domácích hráčů,
když páry Pejša–Kocura
i Faktor–Kaucký shodně
vyhrály 3:1 na sety. Následovaly ale tři pětisetové
bitvy, v nichž prohráli Faktor, Kocura i Kaucký. Pejšovi se sice podařilo srovnat
na 3:3, aniž ztratil jediný
set, jenomže vzápětí hosté
odskočili dokonce na rozdíl dvou bodů. Domácí
opět stav srovnali, vedli
dokonce 9:6, avšak přesto
hosté sahali po vyrovnání.
Za stavu 9:8 ale už podruhé v této sezóně rozhodl
o vítězství Tatranu Kaucký,
který v závěrečné dvouhře
porazil svého soupeře 3:1

na sety. V singlech čtyři
body vybojoval Pejša, dva
přidal Faktor a po jednom
získali Kocura s Kauckým.
„V tomto utkání proti nám
nastoupil čtrnáctiletý hráč
Ondřej Květoň, který je velkým talentem českého stolního tenisu a hraje v absolutní špičce v mládežnické
kategorii,“ připomněl hráč
Tatranu Radovan Faktor.
„Průběh zápasu ovlivnily
naše nešťastné porážky
v první sérii. Kocura vedl
v celém rozhodujícím setu,
ale Květoň měl v jeho závěru více štěstí a dokonce
zahrál dvě ,prasátka‘. Dařilo se nám ale ve čtyřhrách
a také velice dobře zahrál
Karel Pejša.“

Tatran Sedlčany –
Sokol Bor 10:4
Po čtyřhrách byl tentokrát
stav zápasu vyrovnaný, když
na jednom ze stolů zvítězil
Pejša společně s Kocurou
bez jediné ztráty a Faktor
s Kauckým nezvládli dramatickou koncovku pátého
setu. Tatran v tomto utkání
ani jednou neprohrával.
Hosté sice ještě živili naději na úspěch za stavu 4:3,
ale domácí stolní tenisté
žádné drama nepřipustili.
V zisku bodů ve dvouhrách
se hráči Tatranu vzácně
shodli. Tři z nich získal Faktor a po dvou přidali Pejša,
Kocura i Kaucký. Domácím
stolním tenistům se poved-

la hlavně první série. Faktor šťastně porazil jednoho
z nejlepších hráčů soutěže,
což soupeřem hodně zamávalo. Hosté se hodně snažili,
střídali, ale když Faktor zvládl další těžkou koncovku se
svým protivníkem, hosty to
dorazilo.
V třináctičlenné tabulce
se po tomto vítězném víkendu Tatran posunul se ziskem
dvaadvaceti bodů z desátého na sedmé místo. Má
stejný bodový zisk jako šestá pražská Sparta, ale tento
tým má jeden zápas k dobru.
V příštím kole se Tatran utká
v sobotu 8. prosince s týmem Pedagog České Budějovice za stoly soupeře.
David Myslikovjan
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Dakar je práce na celý rok, s tátou ho řešíme téměř
denně, říká Martin Macík mladší
Dokončení ze strany 1

dojeli pro 9. místo mezi automobily, a to tam byla kompletní špička jezdců z Dakaru,“ hodnotí Martin Macík.
Za začátek i vyvrcholení tvého roku lze považovat Dakar. Jak jsi se
připravoval na ten nadcházející, který začne 6.
ledna?
Příprava byla velmi podobná jako každý rok, tedy
fyzická příprava s trenérem
Pavlem Provázkem a řidičská ve Frantovi. Nově také
navštěvuji fyzioterapeuta
Davida Vrbického v Ústřední vojenské nemocnici, který mi pomáhá makat na koordinaci pohybu, vnitřním
svalstvu a také mi pomohl
dát do kupy koleno, se kterým jsem musel na operaci
čtrnáct dní před Baja Aragon. Fyzicky už to asi dál
neposunu, ale povedlo se
mi tento rok najezdit ještě
více závodních a tréninkových kilometrů. Trénoval
jsem také s fanoušky, kteří
si mohli jako zážitek koupit
svezení ve Frantovi s mou
maličkostí na Sedlčanské
kotlině. To se osvědčilo.
Fanoušci mě tak podpoří,
prožijí se mnou trénink
na další Dakar, což není úplně všední záležitost. Mají
tak o čem vyprávět a na co
vzpomínat. Za tento rok se
mi podařilo odvozit kolem
stovky lidí, což znamená
dalších pár stovek kilometrů za volantem navíc.
Jak se na Dakar připravovali ostatní lidé z týmu?
A bude posádka startovat
ve stejném složení?
Tým pracoval hlavně
na zlepšení mého kamionu Franty. I když to není
na první pohled vidět, změnili jsme spoustu věcí, abychom předešli technickým
problémům a mohli dále
zrychlit. Dakar je o chybách, a ty prostě musíme
eliminovat. Kluci pracovali
poslední tři týdny před naloděním 23. listopadu skoro
nonstop. Bylo to vážně náročně. A znovu se potvrdilo, že mám perfektní tým!
A posádka? Tady je menší
změna na pozici mechani-

ka. Místo Michala Mrkvy
pojede náš nový mechanik
Lukáš Kalanka, který se
kvůli práci u nás v týmu
přestěhoval s celou rodinou do blízkosti Sedlčan.
Co ještě stojí za zmínku, je
Lukášova přezdívka, abyste
věděli, o kom bude řeč, až
budeme vyprávět naše zážitky z Dakaru. Říkáme mu
Počůvaj.
Co se týče Franty, bylo
tedy co zlepšovat?
To je vždycky. Udělali
jsme několik technických
změn. Hlavně okolo motoru
a brzdové soustavy. Jen pro
zajímavost, právě stavíme
další dvě nová auta pro Dakar 2020. Takže práce je vážně dost, nenudíme se.
Na Dakaru 2018 jsi dojel pátý. Jaké jsou tvoje
ambice pro nadcházející
závod?
Pohybovat se v TOP 10
a pokusit se zajet ještě lepší
výsledek. Rozhodně ale nepojedu na úkor našeho zdraví. Dakar je nevyzpytatelný
a musíte k němu přistupovat
s respektem. Každou chvilku se může něco přihodit,
a vy vše řešíte za chodu, nejde se na to připravit.
Z čeho máš tedy největší strach?
Asi nejde úplně o strach
jako o respekt. Nejvíce se
bojím o ty dva vedle mě,
přece jen, mám v rukou
naše životy. Zní to možná
jako klišé, ale věřte mi, dokud si to nezkusíte, nepochopíte. Dnes se jede hodně
rychle, přes velmi zrádný
terén a je to jen o jedné větší
chybě a končíte. Určitě nechci zklamat mého tátu, ani
fanoušky, nad tím také přemýšlím. Ale během závodu
musím mít hlavně čistou
hlavu a co nejvíce se soustředit.
Jaké jsou nástrahy letošní trasy Dakaru?
Duny! To úplně stačí.
Peruánské duny jsou monstrózní, krásné, ale zrádné.
I kdybyste se rozhodli je
jenom „přejet“, nejde to! Je
potřeba dostatečná rychlost,
dobrá technika a odhodlání.
Když chcete vyhrát, je to ještě o rychlosti a štěstí.

Kde se v současné době
technika nachází?
V pátek 23. listopadu
jsme veškerou techniku
odevzdali v přístavu Le
Havre. Trochu jsme se rozrostli a tedy Franta, Bydlík,
MAN 6x6, Maruška (motorka Brabčáka), Mercedes

Martin Macík ml.

Sprinter (asistenční dodávka Brabčáka), dvakrát novinářská Toyota Hilux a MINI
Countryman. Na konci
listopadu by měla vyplout
na trajektu a měsíc popluje
do Limy, kde si vše vyzvedneme nejspíš 3. ledna.
Předpokládám, že start
v Dakaru je pro tým poměrně ﬁnančně náročný.
Jak si na něj vyděláváš?
Start v Dakaru je velmi
ﬁnančně náročný. Záleží
samozřejmě také na jaké
úrovni chcete jet. Proto nám
s účastí na Dakaru a také
s vývojem aut pomáhají
sponzoři, tedy ﬁrmy, které
vidíte na našem kamionu.
My pro ně plníme reklamní
plnění, dle dohody. Bavíme
se o ambasadorství značky,
produktu, který spojí s našimi jmény, umístění loga,
prezentace v médiích apod.
Například minulý rok, tedy
za sezónu 2017 a Dakar 2018
jsme vyprodukovali mediální hodnotu 72 milionů
korun. Měli jsme přes 1 800
mediálních výstupů, to je
vážně hodně. Dá se tedy
říci, že se nám daří. Poslední
dva roky jsme mezi nejlepšími v tom, co děláme.
V předchozích ročnících si byl úspěšný, přesto
česká média o tvém úspěchu příliš neinformovala
a dávala přednost jiným
posádkám. Zdálo se mi to
nebo je to fakt? Čím je to
způsobeno?
Myslím, že média o nás

referovala hodně. Přeci jen,
Dakar je nejnáročnější závod na světě, u nás má tradici a je proto hodně sledovaný. Samozřejmě, kolik a jak
o vás bude které médium
informovat, nemůžete pokaždé ovlivnit. Ale my jsme si
našli i další cesty. Snažíme
se, aby fanoušci mohli Dakar prožívat s námi. A myslím, že se nám to daří. Točíme videa, fotíme, děláme
živá vysílání na sociálních
sítích. V dnešní době a se
současnými
technologiemi dokážeme informovat
opravdu operativně a zároveň autenticky, přímo
z Jižní Ameriky. Prostřednictvím sociálních sítí si vytváříme vlastní média, a pro
lidi je to hodně zajímavý
pohled. Svědčí o tom i statisíce fanoušků, kteří nás
na sociálních sítích sledují
a jejichž počet stále roste.
Sledovaností se tak začínáme vyrovnávat mnoha klasickým médiím. Fanoušky
zajímá atmosféra na místě,
konkrétní zážitky, zákulisí
závodu. A to jim dnes už
dokážeme autenticky zprostředkovat bez cizí pomoci
na Facebooku, YouTube
nebo Instagramu. Sledujeme, jak je tento trend každý
rok silnější. Lidé mají zájem o autentické informace
a dokáží si je vyhledat. Což
je super, protože nás komunikace s našimi fanoušky
baví. Hodně nás podporují
a my zase motivujeme je.
Chystáte sérii besed Posedlí Dakarem. O co jde?
O událost, kterou nesmíte propásnout. Jedná
se o besedy k Dakaru 2019,
které budou na čtrnácti místech v republice. Začínáme
29. ledna v Sedlčanech, kde
brzy zahájíme předprodej
za symbolické vstupné kvůli
kapacitě a končíme v Praze
o měsíc později. Domluvili
jsme se s multikinem CineStar a celý projekt poběží
v jejich kinech. Na začátku
budeme promítat krátký dokument, pak budeme vyprávět naše příhody, bude následovat diskuze s fanoušky,
soutěž o spoustu cen, autogramiáda a třeba taky pro-

dej našich nových kolekcí
a doplňků. Musím říci, že
něco takového tu ještě nebylo a jsem rád, že mám tolik
fanoušků, díky kterým toto
všechno můžeme vytvářet.
Tvůj tým Big Shock Racing prodává také oblečení a další promo předměty. Kdo je navrhuje?
Tento rok jsme přišli rovnou s kompletně novou kolekcí Dakar 2019, kde najdete
pánská trička, mikiny a tepláky, ale taky dámská a dětská trička nebo třeba nové
kšiltovky, kulichy a spoustu
dalších doplňků jako samolepky, magnetky, kalendáře
atd. Vše si navrhuji sám, samozřejmě s konzultací týmu.
V případě oblečení vše řešíme s UNCS, našimi partnery,
kteří oblečení vyrábí. Záleží
mi na kvalitě a na designu,
obojí se nám povedlo na výbornou. 15. listopadu jsme
také spustili nový e-shop
a opět musím poděkovat fanouškům, protože ty ho berou pěkným tempem. Bojím
se, že do Vánoc budeme mít
vyprodáno.
Nosíš týmové oblečení
i ve volném čase?
Samozřejmě. Doma nenosím skoro nic jiného.
Nejsou to žádná obyčejná
reklamní trika, ale opravdu
kvalitní věci, které jsme testovali na závodech a jedeme
v nich i na Dakar. Jen pro
zajímavost, plánuji teď také
moji vlastní limitovanou edici k aktuálnímu Dakaru, tak
doufám, že to vyjde.
Jaké rady ti před nadcházejícím Dakarem dává
táta? A jak moc si je bereš
k srdci?
Táta má za sebou osm
Dakarů, já momentálně
jedu na svůj sedmý. Zkušenosti mi předal, jak jen to
šlo, vše jsem vnímal a učil
se. Momentálně se musíme oba dostávat dál a to
tak, že táta vyvíjí techniku
a posouvá její limity. Já makám na sobě, jako pilotovi,
a současně na marketingu
týmu, abychom se mohli dál
zlepšovat. Dakar je práce
na celý rok, s tátou ho řešíme téměř denně.
Jana Špačková
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SLOUPEK

Konečně snad začíná zlom

Jak VZP
(ne)podporuje
péči o zdraví

Asi tak od roku 2012 postupně narůstala popularita hnutí
ANO, bude líp. Konkrétně popularita boháče, který zbohatl dosti neurčitým postupem,
logicky však v návaznosti
na vazby z doby socialismu.
Nikoliv postupem baťovským, ani ve stylu Billa Gatese, ani legálním dědictvím.
U nás jsou stále pamětníci časů, kdy zaměstnanci
podniků odnášeli často věci
a materiál, který se tehdy obtížně sháněl, nebo se to mohlo někdy hodit. Někdy měli
dvakrát radost – když vzali
a nebyli přistiženi a pak když
zjistili, že to upotřebí nebo
prodají. Tím se dá vysvětlit,
že byl Babiš u těchto lidí brzy
populární – on přece něco
dokázal, je z nás nejschopnější. A má dost, takže proč
by chodil do politiky, kdyby
to nebyl nyní člověk naprosto poctivý, který nás chce
zachránit? Zavést pořádek!
Zlikvidovat korupci. Kdo má
na to, aby zkorumpoval jeho?
Až na to nešťastné Čapí
hnízdo u Olbramovic, zdaleka ne tolikrát zvětšené,

jak velké problémy přineslo
a stále přináší. Až snad na nic
jiného není čas. Za posledních pět let nedošlo k jediné
vládní reformě, jen ke zrušení prvních reformních kroků předchozích vlád. Kdo
se snaží vyhledávat názory
odborníků (vzdělaných ekonomů, právníků, energetiků,
zdravotníků, pedagogů, politologů, sociologů, psychologů, podnikatelů, architektů atd.), nedočte se mnoho
chvály na jednání současné
i minulé vlády.
Minulý pátek na zahájení
schůze sněmovny k vyjádření nedůvěry vládě promluvil
profesor Fiala a po něm premiér Babiš. Ty dva projevy
byly pečlivě připraveny. Každý na úplně jinou notu. Fiala
mluvil o naléhavých potřebách státu, a co je tedy třeba
zvážit. Babiš o sobě, o svém
utrpení, křivdách, lžích, kampani, novinářích a bohužel
o svých hrozně nemocných
dětech. Už se zdá, že před
každým jeho sebelítostným
povídáním lze očekávat pozměněnou verzi několika

jeho pohádek. Není divu, že
novináři, kteří hledají pravdu a nemíní psát tendenční
články na jeho přání a pomluvy na kdekoho, musí být
dehonestováni. Pokud možno
žalováni a obviněni. Prý ty
hyeny zatáhly do kauzy jeho
děti, chuděry tak hrozně nemocné. Přece on je zatáhl! On
tvrdil, že jsou vlastníky Hnízda! Proč je tedy nevyšetří odborníci? Posudek kamarádky
Protopopové je v civilizovaném světě bezcenný papír.
Chudáci děti – tak jako
tak. Ať už nemocné nebo
nuceně žijící v ústraní. Každopádně, jak je nevěrohodné takové mlácení prázdné
slámy, v němž tímto způsobem vynáší na veřejnost stav
vlastních dětí, ke všemu asi
vymyšlený? To je slušným
lidem s vlastním úsudkem
ohromně odporné. Nerad
bych se mýlil, ale zdá se mi,
že ve sněmovně a hlavně
u voličů již v popularitě začíná zlom. Stydím se nazvat
každé zneužití vlastních dětí
k osobnímu prospěchu…
Vladimír Roškot

Před několika roky jsme zjistili, že Všeobecná zdravotní pojišťovna koná takový dobrý
skutek, který se jí jistě vyplácí – podporuje
u seniorů zdravý životní styl, když nějak prokážou, že sportují. Získají tak nárok na drobný příspěvek, pokud jde o sportoviště, kde je
třeba za použití platit.
Jsem v partě, která platí za využívání tenisových kurtů u učiliště v Bezručově ulici
v Sedlčanech. Učiliště má několik hřišť a tělocvičnu, které pronajímá pro veřejnost i jiným
školám. Je to v rámci pestré vedlejší hospodářské činnosti, aby si učiliště doplnilo ﬁnancování, které je stále velmi neuspokojivé.
Letos jsme tedy, stejně jako vloni, zažádali VZP o ten celkem formální příspěvek.
Ve srovnání s tím, co se proplácí někomu
za každou bolístku, lázně, operace a drahé
léky, skutečně pakatel. Letos si však VZP
našla záminku a nedá nic. Děláme totiž chybu, že platíme do hospodaření školy. Kdybychom hráli tenis na dvorcích sedlčanského
Sokola, byl by asi pro naše zdraví prospěšnější, účinnější a dostali bychom příspěvek.
Mohu za nás nejstarší hráče říci, že VZP
zatěžujeme minimálně. Sportovním způsobem života jsme si udrželi přiměřenou hmotnost a v tomto smyslu předešli velmi častým
a drahým civilizačním chorobám…
Vladimír Roškot

FEJETON

Pýcha, pytel, … pyj
Je všední podvečer. Za okny
tma, jak v ranci. Doma
v kuchyni útulno, teplo
od kamen. Připravuji večeři, mladší dcerka si kreslí
a starší píše domácí úkoly. „Mami jaké i se píše
ve slově bič?“ ptá se. „Vy už
máte vyjmenovaná slova?“
tážu se jí místo odpovědi.
„Máme. Tak tvrdé nebo
měkké?“ „Tak si to přeříkej“,
nechci jí dát odpověď hned
zadarmo. Dcerka drmolí
chronicky známé: být, bydlit, obyvatel, byt … „No vidíš,
je tam někde bič?“ přeptám
se. „Není,“ míní dcerka. „Tudíž asi měkké, viď?“ „Tak

dík,“ odpoví a v kuchyni je
zase chvíli ticho.
„Mamí, a jaké y ve slově
přebytek?“ ozve se zanedlouho. „Je tam nebo je to
nějaké slovo příbuzné?“
ptá se. „Tak si to znovu
přeříkej!“ dávám jí radu
k nezaplacení. „Když to mě
nebaví. Já bych se chtěla
někam podívat,“ posmutní. „A vy nemáte někde ta
slova v učebnici?“ tážu se.
„Paní učitelka nám dala
takový papírek, kde byla
úplně všechna vyjmenovaná slova. Ale já ho ztratila,“
klopí za stolem oči. „Tak já
ti něco vytisknu, zatím piš

dál, co víš,“ nabízím pomocnou ruku a odcházím
do pracovny.
Vyhledávám pár tabulek s vyjmenovanými
slovy na internetu, až jednu shledám jednoduchou
a přehlednou. Zadám tisk
a nesu ji dceři do kuchyně.
„Maminko, maminko, to je
přesně ona! Děkuju!“ zvolá nadšeně, „jen ta od paní
učitelky je trochu menší,“
dodává. Vracím se zpět
do pracovny, měním parametry velikosti a se zmenšenou tabulkou se vracím
k dceři. Letmo očima přejíždím vyjmenovaná slova

a srovnávám je s tím, co
jsme se učili před třiceti lety.
Přibylo F – fyzika. U Z chybí Ruzyně, zato u L přibyla Volyně. P je stejné: pýr,
pýřit se, čepýřit se, pyj. Pyj!
Tak ten jsme se teda neučili! Zastavím se překvapeně
v chůzi.
Domů se akorát vrací
muž, hned mezi dveřmi ho
vítám s papírkem v ruce.
„Ahoj, tak si představ, že
naše dcera už probírá vyjmenovaná slova. Podívej se
na P.“ „Pýcha, pytel, pysk,“
předčítá muž slova polohlasem, zatím co sundává boty.
Blíží se k závěru: „pýřit se,
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čepýřit se. Pyj?!“ vykulí pobaveně oči a v zápětí se
na chviličku zasmuší: „Třeba se tím myslí ještě nějaký
jiný pyj?“ táže se s nejistou
nadějí v hlase. „Nemyslí. Pyj
s tvrdým je zaručeně jen ten
jediný,“ ujistím ho.
Předávám tabulku dceři: „Měli jste v té tabulce
od paní učitelky pyj?“ „Já
nevím mami, jsme zatím
u B,“ odpovídá nevinně. Co
dodat. Dcera je o významu
slova poučena. Jinou tabulku nechtěla. Uvidíme, jaké
věty bude doplňovat v domácí úloze za pár týdnů.
Lucie Kakosová

