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Jakpak se děvčátka jmenujete?
Jiří Burian bude
pro město pracovat Kašpar, Melichar, Baltazar
nejen jako radní
a zastupitel,
také na dohodu
o pracovní činnosti
SEDLČANY Rada měst a

navrhla na posledním
zasedání sedlčanského
zastupitelstva uzavřít dohodu o pracovní činnosti
s radním Jiřím Burianem.
A to z důvodu kontinuálního pokračování a zajišťování jednání ohledně
rozběhlých investičních
akcí, jako jsou například
inženýrské sítě, modernizace přestupního terminálu nebo administrace
akcí, jako je přístavba 2.
základní školy.
O dohodě o pracovní
činnosti mezi městem a bývalým starostou se diskutovalo takřka pětadvacet
minut a zvláště pro Jiřího

Velbloudovi
museli
na Silvestra
pomáhat
hasiči
HULÍN Drama s dobrým
koncem se poslední den
v roce dopoledne událo
v resortu Hulín. Jeden
z velbloudů, žijících v místní minizoo, spadl do rybníka vedle výběhu. Zvířeti,
uvízlému v bahně a studené vodě, museli přijet
na pomoc hasiči.
„Ráno 31. prosince u nás
pršelo a čtyřletý velbloud
Paša sklouzl v ohradě
z kopečku dolů. Nohy mu
podjely pod plot, pod nímž
Pokračování na straně 3

Buriana byla debata o jeho
činnosti a přínosu pro město nepříjemná.
„Dohoda o pracovní
činnosti je pracovní vztah,
který jsme vyhodnotili jako
vhodnější pracovně-právní
vztah, než že by inženýr
Burian využil zákonné
možnosti a vrátil se na pracovní místo zaměstnance
na stavebním úřadě města,
z něhož do funkce starosty
nastupoval,“ uvedl starosta
Miroslav Hölzel.
Zastupitel Pavel Švagr
zpochybnil nutnost uzavření takové dohody: „Dřívější
jednání byla vedena z titulu
starosty. Na městě se přece
Pokračování na straně 2

Na chlumské farnosti obcházelo vesnice při tříkrálové sbírce sedm skupinek koledníků.

CHLUM Ladovská peřina
zmizela v nenávratnu, ale
i tak mám slavnostní náladu. Je neděle ráno, šestého
ledna. V kuchyni na stole
leží tři složené pláště, zapečetěná kasa a tři královské
koruny. Za pár okamžiků
vzbudím Baltazara k snídani a za hodinku už společ-

ně s Melicharem a Kašparem navštívíme samoty
v okolí Pazderen i Nalžovického Podhájí, abychom
přispěli do sbírky na opravy kostela svatého Václava v Chlumu. Letos jsme
jednou ze sedmi skupinek,
které s tříkrálovou sbírkou
obchází vsi, vísky i osa-

mocená stavení spadající
pod chlumskou farnost.
Tři malé slečny si naší
misi užívají. Cestou vesele
štěbetají a smějí se jedna
přes druhou, když jim vítr
sfoukne korunu z hlavy.
Někde na nás již čekají,
jinde jsme překvapením.
Pokračování na straně 11

Mrskošovna
dokončená není.
Měla by sloužit
nejen softbalistům
SEDLČANY „Občané se do-

mnívali, že budeme mít jedno víceúčelové hřiště a nyní
to vypadá, že jde o softbalové hřiště. Z původního prostoru byl na Mrskošovnu
přestěhován softbal a nyní
tak hřiště nelze nazývat víceúčelovým. Chybí ochranná zóna a neumím si představit, že by na asfaltové
ploše kolem jezdil někdo
na in-linech, když se zrovna hraje nebo trénuje,“ otevřela diskuzi o víceúčelo-

vosti hřiště na Mrskošovně
na zasedání zastupitelstva
města Blanka Vilasová.
Nad víceúčelovostí hřiště se pozastavil také zastupitel Vladimír Zámostný,
který uvedl, že nynější využití Mrskošovny je značně
limitující pro veřejné sportování. Vedoucí odboru
investic a zároveň funkcionář softbalového klubu SK
Pegas Sedlčany Ivan Langer uvedl, že na konečném
Pokračování na straně 6
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Jiří Burian bude pro město pracovat
nejen jako radní a zastupitel, také
na dohodu o pracovní činnosti
Dokončení ze strany 1

nic nezměnilo a jednání
mohou být opět vedena
z titulu starosty či místostarosty. Starosta má přece
k dispozici odbor investic
a další odborníky, takže
nerozumím, proč je potřeba
uzavírat dohodu o pracovní
činnosti. Pan inženýr Burian je zároveň členem rady
a toto může být v jeho kompetenci… Někdy méně v některých věcech může být
z hlediska reputace více…“
Zastupitel Rostislav Hefka uvedl, že Jiří Burian by
se vlastně nemohl na stavební úřad vrátit, jelikož
je stále zvoleným senátorem za region Příbramsko:
„Stále pracuje pro region
a myslím si, že tato jeho pomoc regionu je tak vlastně
náplní práce, za kterou je
více než dobře placen jako
senátor. Tato debata mi
přijde nedůstojná. Bývalé
vedení města zvládalo jednání o investičních akcích
samo, proč to současné ve-

dení města nezvládá samo?
Zvolili jsme si místostarostu
a teď hledáme funkci pro
bývalého starostu? Proč
nevíme, s jakou částkou
na dohodu počítáte?“

ximální výši do 500 korun
na hodinu na konkrétní
činnosti zadané v daném
měsíci radou města,“ uvedl s tím, že půjde o práce
nad rámec činností, kte-

Z Důvodové zprávy k bodu „Návrh
na zajištění kontinuity péče rozpracovaných investičních akcí a akcí
stavební povahy města Sedlčany“
předložené na zasedání sedlčanského
zastupitelstva 17. 12. 2018
„Návrh je založen na fundamentu nepřetržitosti dřívějších a následných jednání
a informací; předpokládá kvalitně odvedenou práci v nejvyšší možné míře, odbornou
znalost problematiky, dispozici základny
lidských zdrojů a informací, a to nad rámec
očekávané a možné činnosti obsahu výkonu funkce, která nesouvisí s výkonem funkce zastupitele a člena rady města.
Jedná se o zajištění koordinačních
i dalších činností nad rámec výkonu staStarosta Miroslav Hölzel uvedl, že samotný
pracovně-právní vztah je
záležitostí zaměstnavatele
a zaměstnance. „Projednávali jsme přibližně ma-

SEDLČANY Nové nařízení vlády,

které platí od 1. ledna, stanovilo nové konkrétní výše odměn
uvolněných členů zastupitelstev
a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev. Fakticky vláda tímto svým nařízením
odměny členům zastupitelstev
územních samosprávných celků
od začátku roku zvýšila, v případě
neuvolněných zastupitelů jim dala
možnost odměny zvýšit.
V průběhu roku 2018 pobírali
členové rady města měsíční odměnu 5 000 korun (tato i všechny další částky jsou v hrubém),
předsedové výborů a komisí
2 000 korun, členové těchto výborů a komisí 1 500 korun a členové
zastupitelstva bez dalších funkcí
1 000 korun.
Na návrh rady města byly

vebního dozoru, resp. technického dozoru investora na vybraných investičních
a stavebních akcích; návrhy řešení technologických postupů; zajištění optimalizace čerpání vybraných dotačních titulů; odborné posuzování předložených
projektových dokumentací k případným
úpravám díla (předmětu a ceny); odborná a důvodná oponentura zvyšující
kvalitu případných doplňujících projektových řešení a praktických postupů
s využitím dosaženého osobního vzdělání a kompetence, dlouholeté praxe a respektu v odborných kruzích; dále účast
v jednání před bankovními ústavy a poskytovateli dotačních titulů i koordinace
činnosti administrátorů…“

ré vykonává radní města
a Jiří Burian bude zaměstnán takto pouze na přechodnou dobu: „Rada
města Sedlčany záležitost
ohledně formy spoluprá-

Odměny jsou vyšší.
Radní pobírají od ledna
šest tisíc korun
na posledním zastupitelstvu odhlasovány nové výše odměn neuvolněným zastupitelům. Od 1.
ledna pobírají radní 6 000 korun,
předsedové výborů a komisí 2 300,
členové výborů a komisí 1 600 korun a zastupitelé bez dalších funkcí 1 100 korun měsíční odměny.
Tyto odměny se nesčítají, pokud
jsou funkce kumulované, a vyplácí
se vždy ta, která je nejvyšší.
Ačkoliv odměny neuvolněným
členům zastupitelstva vzrostly,
rozhodně nedosahují maximální
možné výše stanovené nařízením
vlády. Ve velikosti města Sedlčan
by členové rady města mohli pobírat až 7 897 korun, předsedové
výborů a komisí 3 948 korun, členové výborů a komisí 3 290 korun
a členové zastupitelstva bez dalších funkcí až 1 974 korun.
-jš-

ce vyhodnotila pro město
jako potřebnou, neboť budou vykonávány věci odborné nad rámec výkonu
funkce starosty, případně
místostarosty. Jiří Burian

vedl nespočetná jednání
se zástupci poskytovatelů
dotačních titulů. Zejména
jeho odbornost a kontakty
jsou rozhodné a mají svoji
váhu a nesporný význam

a užitek pro město. Není
rozumné se těchto kompetencí zříkat.“
Zastupitel Filip Růzha
poznamenal, že na ustavujícím zasedání města byla
odmítnuta možnost jmenovat do funkce starostu
a dva místostarosty a naznačil, že už nyní se ukazuje, že třetí placené místo
ve vedení města zkrátka
chybí. Zastupitelka Barbora Kelichová se vyjádřila,
že pokud by byl takový
pracovně-právní vztah uzavřen, došlo by k degradaci
odboru investic a odboru
výstavby a územního plánování.
Na vyzvání Pavla Švagra
se Jiří Burian odmítl v diskuzi vyjádřit s tím, že debata je ponižující.
Pro uzavření pracovně-právního vztahu s Jiřím
Burianem hlasovalo jedenáct zastupitelů, zdržel se
jeden, osm bylo proti. Jiří
Burian nehlasoval.
Jana Špačková

Zastupitelé schválili aktualizaci
úvěrové smlouvy. Terminál bude
SEDLČANY Ačkoliv už vloni měl být

dostavěný, až ve čtvrtek 6. prosince uzavřelo město se zhotovitelem
prací smlouvu na modernizaci přestupního terminálu. Městu se sice
podařilo na nový „autobusák“ získat čtyřicetipětimilionovou dotaci,
zahájení stavby však protahovalo
několikanásobné odvolávání se
jednoho z účastníků výběrového
řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Od doby, kdy vítězné sdružení
ﬁrem Sdružení Sedlčany Terminál
v říjnu 2017 podávalo cenovou nabídku, došlo k nárůstu cen ve stavebnictví. Místo původních 53,1
milionu korun bude terminál stát
61,5 milionu. Původně mělo město
mít díky dotaci pouze osmimilionovou spoluúčast, nyní to bude 16,5
milionu korun. Vzhledem k tomu,
že ﬁnanční prostředky z dotace
město obdrží až po dostavění
terminálu a takovým obnosem

na svých účtech nedisponuje, využije na proﬁnancování akce krátkodobý úvěr. O něm už radnice
s Komerční bankou jednala, vzhledem k navýšení ceny stavby bylo
nutné jednat o aktualizaci návrhu
Smlouvy o úvěru a splátkovém kalendáři, který je její součástí.
Zastupitelé se tomuto tématu
věnovali na svém předvánočním
zasedání. A opět padala kritická
slova o nedostatečně připravené
akci a velikých penězích. Zastupitel Vladimír Zámostný kritizoval
počet budoucích 38 parkovacích
míst, který mu s ohledem na stávající situaci v lokalitě připadá nedostatečný. Pozastavil se také nad
nevhodně zvoleným mobiliářem
– lavičkami bez opěrek nebo chybějícím přebalovacím pultem.
Z jednadvaceti zastupitelů hlasovalo pro navýšení úvěru třináct,
proti bylo pět a tři se zdrželi.
Jana Špačková
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Žádosti o dotace byly úspěšné, obec
na ně chce navázat i letos
MILEŠOV V uplynulém roce

uspěla obec ve všech třech
žádostech o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj.
První byla výstavba venkovního ﬁtness hřiště v Milešově. „Získali jsme dotaci
ve výši sedmdesáti procent
z celkových nákladů, které
činily tři sta čtyřicet tisíc korun. Výstavbu jsme provedli
v podzimních měsících,“
uvedl k tomu starosta obce
Jiří Vokrouhlík.
Dotaci získala obec také

na opravu místní komunikace z Klenovice na Loužek. Celkové náklady byly
vyčísleny na 2,6 mil. Kč.
Dotace činila jeden milion,
což byl dotační strop u tohoto programu. Oprava se
uskutečnila vloni v říjnu
a navázala tak na opravy
úseků z křižovatky Loužek
na Trhovky a z Milešova
do Koubalovy Lhoty z uplynulých let.
Obci se také podařilo
získat ﬁnanční prostředky

na výstavbu sociálního zařízení v kempu Trhovky. Celkové náklady dosáhly téměř
k 5 milionům korun, dotace
pokryla 50 %. Výstavba začala v září 2018, dokončena
by měla být v polovině roku
2019. „Chceme tím přispět
ke zkvalitnění služeb a provozování cestovního ruchu
v této lokalitě. Kromě využívání toalet a sprch si zde budou moci klienti vyprat prádlo, uvařit jídlo a podobně,“
doplnil k tomu starosta.

Velbloudovi museli na Silvestra
pomáhat hasiči
Dokončení ze strany 1

je rybník. Naštěstí si toho
všimla ošetřovatelka, kte-

lo než zavolat hasiče, kteří
bleskově přijeli. Dlužíme
jim velké díky za jejich pro-

la v pořádku – hned na místě
ho prohlédla veterinářka.
Svah ve výběhu jsme upravili

„Pro letošní rok jsme
požádali o dotaci na vybudování prostoru pro uskladnění předmětů a materiálu
určených pro opětovné využití v Milešově. Žádost jsme
podali vloni v srpnu na Ministerstvo životního prostředí. Rozpočet je cirka tři a půl
milionu korun s dotací osmdesát pět procent,“ doplnil
plány na letošní rok.
Obec podala ještě žádost
o revitalizaci malé vodní
nádrže v Klenovici. V plá-

nu je odbahnění a oprava
její hráze. V současné době
také pracuje na přípravě
výstavby kulturně-společenského sálu v Milešově
v blízkosti restaurace U Kalicha. „Před dokončením je
i příprava projektu Oprava
asfaltových povrchů v centru obce Milešov, který chceme podat se žádostí o dotaci
na MMR v únoru,“ uzavírá
starosta Jiří Vokrouhlík.
Olga Trachtová
Hadáčková

Provoz byl po nehodě na dvě
a půl hodiny zastaven
KOSOVA HORA Kolem druhé
hodiny odpolední ve čtvrtek 3. ledna narazil u obce
řidič octavie do pravé zadní
části vlaku, který jel ve směru od Sedlčan. V klesání dostal na sněhu smyk a nedokázal již střetu zabránit.

„Ve vlaku cestovalo 30
osob, všichni včetně motoristy a strojvedoucího vyvázli
bez zranění. Provoz na trati
byl na 2,5 hodiny zastaven,“
uvedla k nehodě tisková policejní mluvčí Monika Schindlová.
-red-

S navrženými
členy kontrolního
a finančního výboru
zastupitelé souhlasili
SEDLČANY Na ustavujícím

zasedání zvolili zastupitelé 11 z 21 hlasů předsedou
ﬁnančního výboru Františka Hodyse (ODS) a 18 z 21
hlasů předsedou kontrolního výboru Pavla Švagra
(Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů).
Členy ﬁnančního výboru se na dalším jednání
zastupitelstva stali Eduard
Bubeníček, Jan Růzha, Eva
Klauserová, Martin Severa,

Miloslava Kelichová a Ivan
Janeček. Kromě Severy
(KDU-ČSL) a předsedy
Hodyse nejsou zbývající
členové ﬁnančního výboru
členy zastupitelstva.
Naopak v tříčlenném
kontrolním výboru budou
pracovat pouze zastupitelé. Kromě již zmíněného
Švagra to bude Petr Stoupa
(KDU-ČSL) a Barbora Kelichová (STAN).
Jana Špačková

Hasiči při vyprošťování velblouda Paši z rybníka. Foto: HZS Středočeského kraje

rá zavolala majitele,“ líčí
příčinu události provozní
resortu Hulín Františka
Barešová. Ošetřovatelka
s majitelem se snažili velblouda, který se zamotal
do plotu a skončil v rybníce, vyprostit, ale jelikož
zvíře váží zhruba půl tuny,
snaha byla marná. „Nezby-

fesionalitu a odhodlání pro
Pašu udělat cokoliv, aby mu
pomohli,“ uvádí Barešová.
Hasičům ze sedlčanské
stanice a lezeckému družstvu ze stanice v Benešově
trvalo necelou hodinu, než
zvíře vyprostili z oplocení
a za pomoci bagru vytáhli
na břeh. „Paša je naštěstí zce-

tak, aby se zvířata k oplocení
u rybníka nedostala a nic takového se už neopakovalo,“
dodává provozní resortu.
Kromě čtyřletého velblouda Paši žije ve výběhu
minizoo ještě dvouletá velbloudice Áďa, ale i lamy,
oslíci nebo poníci.
Jana Špačková

V sobotu 5. ledna uplynuly dva roky, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička, paní

Miloslava Veselá
z Křepenic.
Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce života.
Se zármutkem v srdci vzpomínají dcery
Milena, Eva a syn Josef s rodinami.

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Letní kulturní nabídka se rozroste
o projekce mobilního kinematografu
S E D LČ A N Y Z a s t u p i t e l

za Starosty a nezávislé
Filip Růzha navrhl na posledním zasedání zastupitelstva projekt mobilního
letního kina za využití Kinematografu bratří Čadíků
a zastřešení všech akcí,
konajících se v Sedlčanech
od června do září pod
jeden název – například
Sedlčanské léto nebo Sedlčanský letní festival.
„Akcí tu není málo – jak
v Sedlčanech, tak v okolí
– ale jsou velmi decentralizované. Rádi bychom dali
letním akcím jednotnou
formu propagace, jednotné
plakáty. Věříme, že by se
zvýšil zájem o kulturní nabídku v Sedlčanech a také
byl podpořen místní turistický ruch,“ uvedl Růzha.
Starosta Miroslav Hölzel
řekl, že myšlenku neodmítá, ale uvedl, že si není jist,
že nejvhodnějším místem

k produkci je právě sedlčanské náměstí, už proto,
že by večerním hlukem byl
zatížen provoz nemocnice
a bude zřejmě nutné najít
jinou a vhodnější lokalitu
k promítání letního kina,
což bude zřejmě úkolem
kulturní komise, která
bude v lednu ustavena.
„Pokud bychom se věnovali myšlence Sedlčanského
letního festivalu, navrhuji,
abychom uspořádali soutěž
například na logo festivalu,“ vznesla námět zastupitelka Blanka Vilasová. Starosta Hölzel uvedl, že i toto
by bylo záležitostí kulturní
komise. Vilasová se proto
otázala, zda je vůbec vůle
k zastřešení letních akcí
pod jeden festival…
K tématu se vyjádřil
také zastupitel Martin Severa, ředitel Kulturního
domu Josefa Suka. Uvedl,
že při nákladech na mo-

bilní kino je třeba počítat
s dalšími náklady, například s mobilním WC a sprchou, pětidenní ostrahou
plátna a maringotky, úklidem, zapůjčením laviček.
„Tipuji, že pod padesát tisíc
korun tu akci nebudeme
schopni udělat. Kloním se
k tomu, abychom ji udělali,
ale ne na náměstí, kde by to
bylo technicky špatně proveditelné,“ vysvětlil s tím,
že bude třeba zajistit dostatečné parkovací plochy
pro návštěvníky letního
kina. Blanka Vilasová navrhla, že provozní náklady by bylo možné pokrýt
z případného pronájmu
občerstvení na akci.
Hlasováním zastupitelé
vyjádřili podporu projektu mobilního kina v Sedlčanech. S částkou, která
pokryje výdaje na letní novinku, bude počítáno v rozpočtu na rok 2019.
-jš-

V prosinci spadlo nejvíce srážek
za posledních sedm let
SVATÝ JAN V posledním
měsíci v roce spadlo
na Svatojansku nejvíc
srážek na Štědrý den –
11,5 mm. Celkově byl prosinec srážkově příznivý
a podle měření amatérské meteorologické stanice Miroslava Votruby

byl měsíční úhrn srážek
nejvyšší za posledních
sedm sledovaných let
(43,4 mm). Sice to nic nezměnilo na skutečnosti,
že celkové roční množství srážek bylo za mnoho posledních let jednoznačně nejnižší, ale třeba

se blýská na lepší časy...
Závěr uplynulého roku
patřil spíš k těm teplejším,
nejnižší naměřená teplota
byla -3,3 °C a měsíční průměr 2,48 °C, což překonal
pouze prosinec 2015 s průměrem 5,21 °C nad nulou.
-red-

Prosinec

meteorologické
dny

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

chladné – teplota max.
nižší jak 10 st. C

29

30

29

22

29

30

28

mrazivé – teplota min.
nižší jak 0 st. C

21

20

11

5

20

18

14

2

5

9

1

3

ledové – teplota max.
nižší jak 0 st. C

teplota v st. C

srážky v mm

vítr v m/s

nejnižší v měsíci

-11,3

-6,2

-12,5

-5,2

-7,6

-7,8

-3,3

dne

12.

31.

30.

31.

4.

19.

16.

nejvyšší v měsíci

11,1

9,3

10,7

12,9

11,3

11,1

11,1

dne

24.

23.

19.

16.

10.

31.

3.

měsíční průměr

0,4

1,52

2,37

5,21

0,67

1,48

2,48

za měsíc

38,2

7,2

16,3

14,7

12,3

20,1

43,4

nejvyšší v měsíci

17,9

2,8

3,4

6,4

4,8

5,8

11,5

dne

23.

7.

2.

1.

28.

28.

24.

úhrn od počátku roku

457,8

616,2

551,4

382,0

464,6

473,0

346,9

deštivé dny v měsíci

15

6

14

5

9

11

15

nejvyšší náraz větru
v měsíci

15,9

13,4

11,6

10,7

11,4

11,6

dne

6.

22.

1.

28.

10.

9.
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REAKCE NA ČLÁNEK
Kauza, která připravila Vilasovou
o post místostarostky: ﬁngované
reklamy, falešné faktury,
propracovaná organizace
milionových podvodů
Vánoční Sedlčanský kraj
přinesl poměrně obsáhlý
článek týkající se trestního stíhání zastupitelky
za STAN paní Blanky Vilasové. Prostě bulvár máme
už u nás v Sedlčanech.
Nechci se vůbec zabývat
vinou či nevinou, resp.
touto kauzou paní Vilasové. Od toho jsou nezávislé
soudy, aby učinily závěry.
Do té doby je dobré ctít
presumpci neviny.
Jak jsem pochopil z jejího vyjádření na zastupitelstvu, je celá kauza zamotaná a vyzná se v ní jen
ten, kdo ji bude podrobněji
studovat. To ale určitě drtivá většina z nás nebude.
Po přečtení článku musíte nutně nabýt dojmu, že
paní Vilasová „je teda ale
velká podvodnice“. A je
tomu tak opravdu? Takový
článek může u řady lidí nespravedlivě vrhat na paní
Vilasovou blbé světlo. Aby
informace byla vyvážená,
měla mít paní Vilasová prostor pro vyjádření ve stejném vydání. Mnozí z nás
prostě podléhají mediálním informacím a na jejich
základě pak člověka soudí.
Někdy to ale může být nespravedlivý a dotyčnému
člověku značně ubližující
názor. A v malém městě,
kde žijete, je to o to horší. Bohužel je to tak, že se
na vás lehce „plivne“, ale
očistit se, vysvětlit, že je to
jinak, bývá mnohem těžší.
Osobně jsem to také již zažil, tak vím přesně o čem
to je, dovedu se vžít do pocitů paní Vilasové i její
rodiny. Osobně jsem paní
Vilasovou poznal na zastupitelstvu jako pracovitou
a o veřejné záležitosti se
zajímající dámu. Konec
konců její volební kandidátka v Sedlčanech dostala nevídaných sedm mandátů. Souhlasím s autorem
článku v SK, že je velmi
zajímavé, že její problém
se objevil až po volbách

a na ustavujícím jednání zastupitelstva. To bylo dobře
načasováno ze strany ODS.
Tím pádem paní Vilasovou
nejen ponížili, ale zabránili
tak i potenciální koalici se
STANem. Možná to byla
odplata za to, že v minulém
zastupitelstvu, kde paní Vilasová byla právě za ODS,
nebyla „poslušnou“ zastupitelkou, ale prostě se ptala a chtěla od vedení města
řadu vysvětlení a pak také
přinášela náměty – jako
třeba nechtěné online přenosy jednání zastupitelstva
na web města a podobně.
Jednoduše řečeno – vykonávala svůj mandát tak, jak
se slušelo!
A můj osobní názor?
Tahle dáma že by byla místostarostkou? Nepředstavitelné hned od začátku, něco
se muselo najít … a ono se
našlo. A možná, že i v důsledku toho nehlasuje její
zastupitelský klub jednotně.
Pro mě je už paradoxní to,
že jeden zastupitel za opoziční STAN je ve vedení
města na základě nominace
koaliční KDU. Druhý zastupitel za STAN zase umožnil,
že bývalý starosta Jiří Burian bude mít vedle členství
v radě města ještě smlouvičku na až možných 40 000 Kč
měsíčně za to, že se stará
a jedná se zhotoviteli o realizaci investic města. Dějí se
to ale věci. A tak jsem celkem zvědav, co se v našem
městečku bude dít dál.
Jo abych nezapomněl,
vyzývám Sedlčanský kraj,
aby v rámci vyváženosti informací dal prostor
na vyjádření i paní Blance
Vilasové! Je to fér!
Pavel Švagr
Pozn. redakce: Paní
Vilasová má samozřejm ě m ož n o s t p o s l a t
redakci SK své vyjádření ke zveřejnění. Jde
o běžný postup. Dosud
tak neučinila.
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Voda podraží o více než čtyři koruny na kubík
SEDLČANY Po třech letech, kdy
město cenu vody drželo na 74,96
korunách za kubík, si obyvatelé města letos připlatí. Vodné a stočné vyjde domácnosti
na 79,30 Kč za m 3.
Ke zdražení vody, které zastupitelstvo odhlasovalo na svém
posledním jednání, přispělo hned
několik faktorů. Tím hlavním je
avizovaný útlum výroby zpracovatele mléka – společnosti Savencia
Fromage & Dairy Czech Republic. Dalším je cena vody dodané
od VHS Benešov prostřednictvím
Městské teplárenské společnosti.
Odchod mlékárny ze Sedlčan
má pro mnohé možná překvapivě
vyšší dopad na cenu vody odpadní než vody pitné. Způsobeno je
to tím, že vedle pitné vody z veřejného vodovodu využívá Savencia
i vodu z vlastních zdrojů, která je

Řádková inzerce
15 Kč/řádek
Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
1/19

Prodám med 120 Kč/sklenici. Tel.:
728 344 217.
2/19

Prodám funkční infrasaunu pro
jednu osobu Roltechnik Infrasolo II New
(90x90x190 cm), keramické zářiče (1200
W), hemlock, vnitřní ovládání, 4 600 Kč.
Tel. 608 543 848.
3/19

Vyměním byt 1+1, 1. kategorie (v činžovním domě), 33 m2, 1. NP v Sezimově
Ústí II, cca 1 km od Madety v Plané nad
Lužnicí za podobný byt v Sedlčanech. Tel.:
702 742 250.
4/19

Prodám štěňata německého ovčáka
bez PP, odběr možný ihned v Sedlci-Prčici.
Tel.: 604 405 249.
5/19

Sháním doučování matematiky pro
druhý ročník střední školy. Ideálně 2x týdně. Tel.: 728 957 968.
6/19

Koupím smrkovou i borovou kulatinu.
Možnost vlastní těžby. Tel.: 721 082 385. 7/19

Prodám zcela novou, nerozbalenou,
trampolínu Marimex 305 cm s vnitřní
ochrannou sítí a schůdky, záruka 2 roky,
2 490 Kč. Tel.: 608 543 848.
8/19

následně vypouštěna do veřejné
kanalizace. Tudíž ztráta fakturovaného objemu je v případě kalkulace odpadní vody ještě citelnější.
Navíc se v případě odpadních vod
z mlékárny jedná o vody biologicky aktivní, které jsou ve správné
koncentraci potřebným faktorem
pro efektivní fungování městské
čistírny odpadních vod. Ztráta
takových aktivních vod bude muset být nově řešena dodáváním
externího substrátu, což bude mít
za následek navýšení provozních
nákladů.
S c hv á l e n í c e ny vo d n é h o
ve výši 44,88 korun a stočného
ve výši 34,42 korun předcházela
diskuze zastupitelů. Pavel Švagr
upozornil, že do budoucna nelze
předpokládat okamžitou náhradu
spotřeby vody jiným větším odběratelem a vzhledem k tomu může

být situace ještě horší než doposud a dopad pro Sedlčany ještě
tíživější. Vytkl, že město reaguje
na tento stav tak, že s uzavřením
mlékárny převádí úhradu nákladů
na občany. Že kalkulace vodného
a stočného pro rok 2020 bude vycházet ještě hůře oproti kalkulaci
na letošní rok, protože na zhruba
polovinu roku se s určitou spotře-

NOVĚ OTEVŘENÁ AUTODÍLNA
Servis a opravy osobních a nákladních
vozidel, výměny olejů, filtrů a brzdových
destiček, kompletní příprava na STK,
možný odtah vozidel, ruční čištění interiérů
Adresa provozovny: Víska 66, Vysoký Chlumec

Tel.: 720 563 576

Firma
ATLANTIK PRODUKT
Třešňák s. r. o.

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová

bou vody ze strany mlékárny ještě
počítá, potvrdil starosta Miroslav
Hölzel.
Za vodu by občané měli v příštím roce zaplatit asi o stokorunu
na osobu více než letos. I tak je
voda v Sedlčanech v porovnání
s dalšími městy v kraji stále jednou z nejlevnějších.
Jana Špačková

hledá do provozovny v Sedlčanech, Kňovická ulice 1249
pracovníka na pozici

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

ÚČETNÍ
Náplň práce:
- mzdy, personalistika a finanční účetnictví
- vedení pokladny
- administrativní podpora
- inventarizace
Požadavky:
SŠ ekonomického směru, ochota učit se, čistý trestní rejstřík,
preciznost, samostatnost, zodpovědnost, nutná znalost práce
na PC, znalost SW DUEL výhodou
Nabízíme:
Motivující platové ohodnocení, práce na HPP, příspěvek
na stravování, zázemí prosperující společnosti. Nástup ihned.

Kontakt: Skálová Jitka
e-mail: mzdy@atlantikprodukt.cz, tel.: 736 537 953

KAROSÁŘ
klempířské práce,
vyvařování,
nástřiky
Ceny mírné - Sedlčany

Přijme řidiče pro mezinárodní dopravu

Tel.: 605 373 016

Požadavky: řidičské oprávnění C, C + E
praxe v oboru vítána, víkendy volné
Čistá měsíční mzda: sk. C 33 000–38 000 Kč,
sk. C + E 38 000–45 000 Kč

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

Info na tel.: 739 884 974
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Častější zastupitelstva Mrskošovna dokončená
projedná rada
není. Měla by sloužit nejen
SEDLČANY Poslední zasedá-

ní zastupitelstva v loňském
roce bylo jedním z nejdelších za uplynulý rok, bez
dvou minut trvalo pět a půl
hodiny. Zřejmě i proto navrhl zastupitel Josef Soukup,
zda by nebylo možné svolávat zasedání zastupitelstva
v kratších periodách, než

jak tomu bylo dosud, zhruba pětkrát do roka.
Starosta Miroslav Hölzel
slíbil návrh projednat na zasedání rady města. Zatím
platí plánovaný termín zasedání 25. února. Mělo by
na něm dojít ke schválení
rozpočtu na rok 2019.
Jana Špačková

Striktní bodovací systém
na rozdělování dotací
spolkům vzhledem
k různorodosti jejich činnosti
zřejmě vytvořit nelze
SEDLČANY Rozklíčovat, pod-

le čeho jsou spolkům a organizacím, působícím ve městě, rozdělovány příspěvky
z městského rozpočtu, požadovala na posledním zasedání města zastupitelka
Blanka Vilasová.
„Chceme, aby byl vytvořen přehledný bodovací
systém na podporu spolkové činnosti. Navrhujeme
posouzení ze strany odborných komisí – sportovní
a kulturní, které již fungují
a přípravu návrhu na spravedlivé bodování k přiznání dotace. Dále navrhujeme, aby bylo navrženo
k odsouhlasení stanovení
postupu, kdy, jak a kam budou umisťovány výzvy pro
spolky, a to včetně uvedení
stanovených kritérií, za co
budou v rámci bodovacího
systému body přidělovány.
A také chceme, aby přidělování ﬁnancí spolkům
bylo v kompetenci výhradně zastupitelstva města, nikoliv rady.“
„Takto to vypadá, že
jsme dosud v přidělování
dotací spolkům měli chaos,
což tak rozhodně není,“
reagoval starosta Miroslav
Hölzel. „Každá poskytovaná částka byla pečlivě posouzena,“ dodal s tím, že
se přihlíželo hlavně k práci
s mládeží, počtu členů, nákladům na soutěže, které
jsou u každého sportu jiné.
„Dalším parametrem bylo,
zda trenéři, které sportovní spolek má, pracují dobrovolně nebo jsou za svou

činnost placeni.“ Zastupitel František Hodys uvedl,
že ﬁnanční výbor se tomu
v minulém volebním období intenzivně věnoval.
„Snažili jsme se stanovit
striktní systém, ale vzhledem k tomu, že každý spolek funguje jinak, není to
možné. Mohu ale potvrdit
slova starosty a říci, že rozdělování ﬁnancí fungovalo
a každá přidělovaná částka
byla pečlivě zvážena.“
„V loňském roce bylo
mezi spolky rozděleno 1,2
milionu korun. U částek
nad deset tisíc korun je navíc požadováno vyúčtování, takže existuje přehled,
jak spolky městem poskytnuté ﬁnance využívají,“
uvedl starosta Hölzel s tím,
že zastupitelstvo bude
schvalovat celkový objem
peněz a až poté je třeba
se dohodnout na nějakém
klíči. „U příspěvků nesportovním spolkům a jednotlivcům na reprezentaci města
si bodový systém představit
neumím,“ dodal.
Blanka Vilasová navrhla také navýšení podpory pro spolkovou činnost
a žádala zveřejnění výzev
žádostí o dotaci, například
na webu města. „Většina
spolků, které tady fungují,
ten systém zná a o dotace žádají,“ uvedl starosta
s tím, že je ale vůle systém
vylepšovat a rada města
a komise se budou podněty zastupitelky Vilasové
nadále zabývat.
Jana Špačková

softbalistům
Dokončení ze strany 1

využití areálu Mrskošovny
se dále pracuje – nepůjde
jen o ovál a softbalové hřiště, v plánu jsou i další prvky, například lavičky nebo
dětský koutek, případně
altán a toalety, ale vše záleží na ﬁnancích. „Co se týká
bezpečnosti sportu, počítáno je se sítěmi a softbalový
klub disponuje mobilními
plůtky, jimiž se hřiště ohraničuje na zápasy,“ dodal.
SK Pegas musel opustit hřiště na soukromém
pozemku, který si jeho
členové svépomocí upra-

vili. Na návrh pozemky
pod hřištěm odkoupit,
se Pegas s majitelkou
nedohodl, následně ani
s novým majitelem, který
kromě prodeje navrhl Pegasu pronájem za 10 000
korun měsíčně, což znamená více než polovinu
ročního rozpočtu klubu.
„Kdyby softbalové hřiště
na Mrskošovně nevzniklo,
museli bychom trénovat
mimo město, což by bylo
dlouhodobě neudržitelné,“ upřesnil Langer.
„Původně jsme chtěli
na Mrskošovně v roce 2018

vybudovat pouze asfaltový ovál, poté, co přišel
problém se starým softbalovým hřištěm, realizovali
jsme i to. Nyní je třeba se
zaměřit na víceúčelovost,
stanovit jednotlivým prvkům priority. Je však důležité mít na paměti, že
území je v záplavové zóně
a nelze zde stavět budovy.
Budovat se bude vodovodní přípojka, potřebná pro
hygienické zázemí, už je
tam dovedená elektrická
přípojka,“ doplnil starosta
Miroslav Hölzel.
Jana Špačková

A N K E TA

Dáváte si novoroční předsevzetí?
Přelom starého a nového
roku je nejenom důvodem
k bilancování, ale také
k dávání si předsevzetí.
Někdo si je dává jednou
za život, někdo na ně nevěří a mnozí z nás se k nim
vrací každoročně. Účastníci naší letošní první ankety
tuto tradici ale většinou
vyvracejí.
Olga Budková, Úklid
Novoroční
předsevzetí
si nedávám, protože se
mi zdá, že je to zbytečné.
Pokud chci něco dokázat,
můžu to udělat v kterékoliv roční době, a ne právě
první den v novém roce.

Někdy v dětství jsem si
možná nějaké předsevzetí dala, ale dnes si už
nevzpomínám konkrétně
jaké. Určitě nebylo natolik
podstatné, abych si je pamatovala dodnes. Pokud
si někdo třeba řekne, že
nebude kouřit nebo pít,

musí to mít v hlavě nejenom na Nový rok.
Josef Humhal, Strážovice
Ano, já si novoroční předsevzetí dávám. Teď jsem
si řekl, že začnu běhat

a stanovil jsem si cíl, že
v dubnu uběhnu v Praze
půlmaraton. V poslední
době jsem třikrát uběhl
čtyři a půl kilometru a ještě dnes večer budu zase
běhat. Dříve jsem svoje
předsevzetí plnil pouze
krátkodobě, ale věřím, že
tentokrát vydržím.
Ondřej Hamberger,
Sedlčany
Nedávám, protože vím, že
bych je většinou nesplnil.
V minulosti jsem se snažil
více sportovat a více jezdit na kole. Dával jsem si
hlavně předsevzetí, týkající se aktivního pohybu,
ale vždy to po určité době
alespoň částečně vyprchalo. Proto jsem před-

sevzetí letos vynechal.
Luboš Kymla, Sedlčany
Ne, protože vím, že dlouho nevydrží. Předsevzetí
jsem si na Nový rok ale
nikdy moc nedával. Pravidelně běhat jsem vydržel
třeba i dva měsíce, avšak
potom už ne. Zkoušel
jsem i zdravější stravování nebo hubnutí, jak už to
bývá. Zjistil jsem ale, že

dávat si tato předsevzetí
první den nového roku
nemá úplně smysl.
David Myslikovjan
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Náročná oprava stropu a krovu
uzavřela obděnický kostel
OBDĚNICE Zhruba dva roky trvalo, než mohly v říjnu začít práce
na opravě stropu a krovu kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích, jednoho z nejstarších kostelů na Sedlčansku. Na práce v kos-

nosných trámů, z toho čtyři mají
ztrouchnivělé oba dva konce, jimiž
spočívají na obvodových zdech
a pět dalších má ztrouchnivělý
jen jeden z konců. Měnit se musí
také část proﬁlovaných prken oz-

Kazety stropu obděnického kostela po odkrytí. Foto: Jan Veselý, NPÚ

tele, jehož loď a věž jsou románské
a vznikly již ve druhé polovině 12.
století, dohlíží Národní památkový
ústav. Podrobnosti nám sdělil památkář Jan Veselý.
O opravě stropu a krovu kostela se dlouho hovořilo. Proč
práce začaly až v říjnu?
Poškození obou dřevěných konstrukcí bylo poměrně rozsáhlé,
oprava se proto musela řádně připravit. To znamená, že nejdřív bylo
nutné strop provizorně podepřít
tak, aby mohl být kostel nadále užíván. Pak byly provedeny rozsáhlé
sondy a detailní průzkum poškození konstrukce. Na jeho základě byl
vypracován projekt. Teprve podle
něj bylo možné spočítat náklady
a začít shromažďovat peníze, konkrétně například žádat o dotaci
od ministerstva kultury. A nakonec se muselo vyhlásit výběrové
řízení na dodavatele. Celý proces
trval zhruba dva roky. Finanční
dotace byla přidělena až v závěru
jara 2018 a pak byl ještě problém
sehnat dostatečně kvaliﬁkované
ﬁrmy, které by měly ve druhé půlce roku volnou kapacitu a měly zájem se účastnit výběrového řízení.
O jaké práce se vlastně jedná?
Jde o poměrně velký zásah.
Opravuje se především kazetový strop kostelní lodi. Má deset

dobných kazet. Dále se budou provádět dílčí opravy krovů nad lodí
i nad presbytářem kostela.
Jsou tyto práce pro provádějící ﬁrmu náročné?
Práce na historických tesařských konstrukcích památkových
objektů jsou z principu náročné
vždycky. Když je to možné, nahrazují se jen poškozené části jednotlivých prvků a výroba vysoce přesných spojů starého prvku a nové
protézy na místě je složitější, než
kdyby se celý prvek vyrobil nový
na stroji v dílně. Ke složitosti přispívá nutnost přizpůsobovat se
různým nepravidelnostem staré
stavby, třeba deformaci prvků vlivem letitého zatížení.
V letech 2000 až 2004 byla
na kostele měněna střešní krytina. Proč se tehdy nepřistoupilo
k opravě stropu a krovu? Už tehdy musel být přece krov v neuspokojivém stavu…
Tuto otázku si kladou všichni.
Faktem je, že peníze na obnovu zastřešení byly tehdy velmi omezené
a střecha byla na řadě míst děravá
a zatékalo do ní. Proto byla krytina
vyměněna, i když nebylo dost prostředků na opravu poškozeného
krovu. Náš dnešní problém spočívá především v typu použité krytiny. Eternitová krytina je sice lehká
a dříve bývala i velmi trvanlivá,

na rozdíl od klasické pálené tašky
se ale špatně rozebírá, doplňuje
a opravuje. Oprava poškozených
částí krovu se tím výrazně komplikuje a prodražuje.
Kdo vlastně práce ﬁnancuje?
Tohle by byla asi otázka primárně určená farnosti a vikariátu. Pokusím se na ni ale přesto odpovědět. Finance se dávaly dohromady
z více zdrojů, tedy z vlastních prostředků farnosti, z veřejné sbírky
vyhlášené obcí Petrovice a z dotačních prostředků ministerstva
kultury.
V čem konkrétně spočívá práce NPÚ v Obděnicích?
Národní památkový ústav je ze
zákona odbornou složkou v systému státní památkové péče. Z tohoto titulu posuzuje všechny záměry
stavebních zásahů na nemovitých
kulturních památkách, jako je
například obděnický kostel, stanovuje podmínky pro provádění
prací a ve spolupráci s pracovníky
výkonné složky památkové péče
– zde odbor kultury, školství a památkové péče v Sedlčanech – se
pak podílí na stanovování podmínek pro tyto práce a na následném
dohledu. Kromě této úřední činnosti zajišťuje NPÚ také průzkumy
a dokumentaci konstrukcí a detailů odhalených v průběhu prací. To
znamená, že se stará o to, aby nám
neunikly žádné doklady o vývoji

omítky z konce 19. století, na níž
jsme také nalezli malovanou výzdobu stěn patřící k opravovanému
stropu.
Plánuje se odkrytí starých nástěnných maleb?
Starší středověká výmalba stěn
lodi, popisovaná v obděnické kronice, je zakryta místy až tři centimetry silnou omítkou. Její odhalení proto není reálné. Pod mladšími
nátěry se ale dobře dochovala poměrně bohatá malovaná výzdoba
z roku 1890, tedy současná s nynějším kazetovým stropem. Ta bude
z menší části odkryta a restaurována, na většině ploch, kde ji tvoří
pouze linkami znázorněné kvádrování, pak bude znovu namalována.
Kdy bude kostel opět otevřený?
Kdy se kostel otevře pro bohoslužby, není možné přesně říci,
protože to bude záležet především
na počasí. Aby se mohla provádět
výmalba interiéru, ale také třeba
dozdívky nebo ochranná mazanina na půdě, musí být již stabilně
teploty nad nulou. Je možné, že
v obděnickém kostele neoslavíme
ještě ani velikonoční svátky.
Čím je obděnický kostel významný?
Nejvíce je známý pro svoji spojitost s Jakubem Krčínem z Jelčan
a Sedlčan, jenž v závěru života pobýval na obděnické tvrzi. Byl to on,

Část poškozeného stropu obděnického kostela. Foto: Jan Veselý, NPÚ

historických staveb. Konkrétně
v Obděnicích jsme takto odhalili skutečný rozsah úprav z roku
1890, přišli jsme na to, že středověké omítky se starými nástěnnými malbami se sice dochovaly,
ale jsou překryty silnou vrstvou

kdo nechal postavit dnešní presbytář a předsíň kostela. V presbytáři
je dodnes na klenbě jeho znak s letopočtem 1603 a na severní stěně
tu najdeme také jeho honosný
renesanční náhrobek z červeného
mramoru.
Jana Špačková
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Neptejme se, jestli jsou naše cíle
příliš šílené. Ptejme se, jestli jsou
dostatečně šílené, říká Ladislav Jelen
REGION Znáte Divočáky?

Jde o partu kluků ze Sedlčan a okolí, která se rozhodla podělit se svými
netradičními sportovními
zážitky. Začínali se sdílením amatérských videí
na YouTube a postupně
se přesunuli k tvorbě krátkých ﬁlmů. Jejich poslední
snímek Divoč co to dá! naplnil v loňském roce dva
kinosály, v dalších patnácti slovenských a českých
kinech ho diváci zhlédli
na podzim v rámci Mezinárodního festivalu outdoorových ﬁlmů a na dalším

z kopce na balících slámy, na kajaku taženém
čtyřkolkou po sněhu…
Jak náročné bylo natáčení?
Náročné? Byla to sranda! Tedy alespoň většinou… Podobné kousky
vyžadují přípravu, trénink a technické zajištění.
Balíkový monster truck
jsme stavěli celý den a jízda potom trvala dvacet
vteřin. Celé akci, ze které
ve výsledném filmu uvidíte jen pár vteřin záběrů,
jsme věnovali dva natáčecí dny. Záběry z jednoho

jadřovali hned v našem
prvním ﬁlmu – Jak se rodí
Divočáci. Snažíme se riziko vždycky minimalizovat
přípravou a tréninkem.
Úrazy a dobrá pojistka ale
k podobnému sportu občas patří. Martin Jelen o tomhle tématu hezky hovořil
při besedě po sedlčanské
premiéře. Máme výhodu,
že jsme upadli už mockrát,
a tak se dá vlastě říct, že už
umíme padat.
Snímek je prokládán
tak trochu ﬁlozoﬁckými
úvahami. Můžete zmínit
některé z nich?

tisíckrát omletá myšlenka
vyslovená stovkami frází:
Work hard – play hard; Užij
každou minutu; Žiješ jen
jednou… Tohle je její divočácká interpretace. Každý
máme jiné nadání a je naší
povinností ho využít absolutně naplno. Neptejme se,
jestli jsou naše cíle příliš šílené. Ptejme se, jestli jsou
dostatečně šílené.
Snímek jste věnovali
všem ženám. Z jakého
důvodu?
Ony jsou motorem planety. Maminky, babičky,
přítelkyně, manželky nebo

Natáčení filmu Divoč co to dá! provázela spousta legrace, ale i adrenalinu.

festivalu sportovních ﬁlmů
HoryZonty dokonce ﬁlm
získal cenu poroty. Nejen
o ﬁlmu jsem si povídala
s jedním z Divočáků, Ladislavem Jelenem.
Koncem roku jste snímek Divoč co to dá umístili na YouTube, v kinech
tedy už svou úlohu splnil?
Ano, žádné další promítání už neplánujeme. Moc
nás potěší, když si lidé
zdarma snímek doma pustí, třeba z odkazu www.bit.
ly/DivocCoToDa a nechají
nám pak názor na ČSFD. To
je online ﬁlmová databáze,
kde lze ﬁlmy hodnotit.
Divoč je zhruba dvacet čtyři minut dlouhý
snímek, v němž nechybí
adrenalin. Třeba jízda

dne se nám bohužel ztratily. I to se stává. Celkem
jsme za dva roky natáčení
společně prožili přes třicet natáčecích dní, a pořídili stovky gigabitů záběrů. Ty potom musí náš
kameraman Ondra Kymla
dlouhé hodiny a dny editovat. Mimochodem, záběry z lodi za čtyřkolkou
jsou pořízeny úplně první
den natáčení tohoto dokumentu.
Při natáčení jste občas
viseli hlavou vzhůru, dělali přemety, jeli ve vysoké rychlosti… Není to trochu hazard? Napadá mě,
zda jste se nechali dobře
pojistit…
K riziku spojenému
s natáčením jsme se vy-

Úcta k přírodě, práci
a tradicím. Výzva k práci
na vlastních cílech a výzva k pohybu. To jsou
hlavní poselství našeho
dokumentu. Jsou to myšlenky scénáře, který jsem
zpracoval. Rozdělil jsem je
do několika bloků a přidělil každému aktérovi snímku úvahu ušitou na míru.
Hezky ve ﬁlmu vyzní třeba
blok Honzy Moulíka, který
hovoří například o práci
a odpočinku.
Můžete vysvětlit závěrečnou úvahu „Život je
dar. Nemáte někdo návod k použití? Divoč co to
dá!“ Zdá se mi, že právě
v tom se skrývá pointa
snímku.
Jasně, to je ono. Je to

naše šéfové. Jsme zatím
čistě chlapecká skupina
a chtěli jsme snímkem poděkovat ženám a ukázat
hodnotu jejich pohledu
na svět.
O d n a to če n í D i vo če uplynula už nějaká
doba… Pracujete na dalším snímku?
Chceme se posunout
zase trochu dál a přitom
zpět. Předal jsem režisérské křeslo Kryštofu
Fedsteinovi a bavíme se
o čtyřminutovém snímku,
který by měl letos vzniknout. Ten bychom chtěli
ukázat na některých sedlčanských kulturních akcích a zveřejnit online. Při
natáčení Divoč co to dá!
jsme si také uvědomili, že

nám zoufale chybí dramaturgie. Proto jsme oslovili
skvělou novou kolegyni,
kterou Sedlčaňáci dobře
znají. Jméno si ale zatím
necháme pro sebe. Stejně
jako námět.
Jak využíváte potenciál kanálu YouTube?
Je možnost, že by vám
kanál mohl časem vydělávat a například pokrýt
náklady na tvorbu?
Je to super nástroj.
Umožňuje nám během pár
hodin ukázat naši tvorbu
stovkám lidí. Některá videa jsme v historii zpeněžili při charitativních projektech, ale za celou dobu
existence našeho kanálu
jsme se nedostali na více
než dvě stě korun čistého
výtěžku. Nyní videa zpeněžená nemáme a ani to
neplánujeme. Až na absolutní výjimky vás tedy reklama u našich videí rušit
nebude. Náklady hradíme
sami a část pokryje vstupné z kina. Někdo si koupí
auto, my si jednou za čas
pořídíme ﬁlm.
Pomohl projekt Divočáci nějak osobně těm,
kteří do něj byli zapojeni? Třeba pracovně?
Já začal s Divočáky kvůli své diplomce – obhájil
jsem. Navíc jsem pak s obsahovým marketingem začal pracovat i ve své profesi
a dělám to doteď. Ostatní si
vysloužili „jen“ nehynoucí
slávu, pár trapných chvilek
při pohledu na starší tvorbu a několik polámaných
kostí. Ondra Kymla je přirozeně jeden z nejtalentovanějších kameramanů současnosti, ale to by byl i bez
Divočáků.
Jaká je další vize Divočáků? Kam se budou
ubírat?
Vize je jasná. Divočit co
to dá! Online na Facebooku,
YouTube a Instagramu, ale
hlavně ofﬂine s přáteli.
Jana Špačková
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Získat důvěru koně trvá dlouho,
ztratit ji můžete během několika
okamžiků, říká Jiří Žák
POČEPICE Farma Spokojený kůň
prochází rekonstrukcí. Ovšem
již nyní umožňuje využívat celý
komplex na výcvik koní a regeneraci jejich majitelů. Majitel farmy,
bývalý profesionální hokejista
Jiří Žák, je koňák srdcem i tělem.
V Počepicích je dvanáct let. Řídí
se mottem: „Hoď své srdce přes
překážku a tvůj kůň ho bude následovat.“
Jak jste se dostal od hokeje
ke koním?
Víceméně náhodou. Profesionální dráhu hokejisty mi přerušil
vážný úraz páteře. V podstatě
všechny sporty jsem měl zakázané. Hlavně ty, kde dochází k nárazům. Nějakou dobu po úrazu
jsem chodil na rehabilitace, které
ovšem nikam nevedly. Žádné zlepšení se nedostavovalo. Tenkrát mi
moje sekretářka navrhla, zda bych
nechtěl zkusit hipoterapii, kterou
provozovala její sestra. Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda,
která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů,
vznikajících při koňské chůzi. Nějakou dobu jsem odolával a abych
pravdu řekl, moc jsem v té době
hipoterapii ani nevěřil. Pak spíše
proto, aby mi dala pokoj, neboť
mi to stále opakovala, jsem na hipoterapii vyrazil. Výsledek mne
překvapil – po všech těch rehabilitacích mi pomohla. Až mne
to překvapilo. Výsledek byl znát
už po první čtyřicetiminutové
vycházce. Zaujalo mne to. Ke zvířatům jsem měl celý život blízko.
Kdysi jsem dělal i civilní kynologii,
léta jsem dělal i ﬁguranta na cvičáku. Koně ovšem byli úplně něco
jiného. Hipoterapii jsem tenkrát
absolvoval asi čtyřikrát. Výsledky
byly opravdu znát. Po dvou měsících jsem šel a pořídil si vlastního
koně. A protože jsem srdcař, který
neumí dělat nic napůl, udělal jsem
si licenci, začal jsem dělat parkurové závody, pořídil jsem druhého
koně, třetího a teď mám vlastní farmu a čtrnáct koní.
Tak to jste se do toho vrhl
opravdu po hlavě.
Koně mne od začátku zaujali, doslova jsem si je zamiloval.
Jak jste se dostal do Počepic?
Byla to velká náhoda. V době,

kdy jsem si pořídil prvního koně,
jsem už skoro pět let sháněl nějaký objekt. Vlastně náhodou jsem
se podíval na internet a zaujala
mne nabídka prodeje statku v Počepicích. Objektů v té době bylo
na prodej dost, ale nebyly k nim
pozemky, louky, na kterých já jsem
trval. Vždy, když se mi už něco líbilo, narazil jsem právě na problém
s pozemky nebo s velkým počtem
majitelů nemovitosti. Když jsem
našel na internetu nabídku prodeje
statku v Počepicích, bylo to právě
patnáct minut od chvíle, kdy tam
byla dána, jak jsem se pak dozvěděl od realitní makléřky. Byl jsem
první zájemce, který zavolal. Hned
jsem se rozhodl, jet se sem podívat. Byl leden a třicet centimetrů
sněhu. Když se ohlédnu zpět, musím přiznat, že uskutečňovat koupi
jindy, nejspíš bych to tady nikdy
nekoupil, protože sníh hodně
schová a přikryje. (smích) Statek
byl ve velice neutěšeném stavu.
Ale vzal jsem to. Když v březnu
sníh slezl, mé nadšení opadlo. Statek byl v žalostném stavu. Dodnes
rekonstruujeme a ještě není hotovo. Ale musím říct, že ta negativa
vyvažuje nádherná příroda, která tady kolem je. Ta mi vrací mé
nadšení. V údolí mi protéká potok,
je zde nádherně. Každý host, ať
z Čech nebo zahraničí, je naprosto
unesen krajinou a přírodou. To je
velké plus.
Co všechno u vás zájemci
o jezdectví najdou?
Máme třináct až čtrnáct koní
a v současné době je k dispozici
zázemí pro devatenáct koní. Máme
i velký mycí box s teplou vodou
a nadstandardní boxy. Vše na gumových podkladech. Samozřejmostí je
i zázemí pro jezdce, sedlovna a sociální zařízení. V roce 2013 jsme dokončili hlavní jízdárnu a přiléhající tribuny. K dispozici je travnatá jízdárna,
kruhová jízdárna, cvičná dráha pro
všestrannost (military), včetně vodních překážek, a asi čtyřicet hektarů
pastvin přiléhajících ke statku.
Který kůň je váš nejoblíbenější?
Mám rád všechny, ale nejoblíbenější byl můj Jurášek, který
už bohužel není. Mnozí si na něj
jistě vzpomenou. Když jsem dělal
pro školky příchod svatého Mar-

tina, přijížděl jsem právě na něm.
V kolika letech je nejlepší začít jezdit na koni?
Jezdit na koni se dá v každém
věku, ale mělo by to oběma zúčastněným, tedy jezdci i koni, přinášet
radost a nikoliv stres. Znám jezdce, kteří začínali ve třech letech
a osobně jsem znal pána, který začal v dvaasedmdesáti letech a o rok
později si pořídil vlastního koně.
Mnohem důležitější je rozpoznat,
zda je zájem o ježdění skutečným
zájmem a ne jen módním výstřel-

Jiří Žák si koně zamiloval.

kem nebo rozmařilostí, protože
na to zkrátka mám. Obvyklý doporučený věk pro začátky je okolo
šesti let a pak už záleží asi na tisíci
jiných drobností.
Máte lidi, kteří se koně bojí,
ale přesto chtějí začít jezdit nebo
se k jízdě na koni vrací například po pádu?
Ano i s takovými jezdci jsem se
setkal. Důležité je vždy, aby člověk
hledal chybu v sobě a ne ve zvířeti. Je zde třeba pokory. Uvědomit si, kde se strach bere a proč.
Pokud jezdec spadl a hovořili bychom o pádu lehkém, je nejlepší
ihned zase nasednout do sedla
a ideálně s koněm absolvovat nějaký jednoduchý cvik, který oba dokonale zvládají, aby nabyli ztracenou jistotu a důvěru. Pokud však
byl pád těžší a zanechal následky
na jezdcově psychice, bude i návrat pravděpodobně těžší a jediná moje rada je: jezdec musí zajít
za trenérem, kterému věří a který

má zkušenosti.Celou situaci je pak
třeba v klidu rozebrat a začít třeba
s voděním koně na ruce na krátké procházky a pokud si pak
věří, klidně absolvovat takovou
procházku pod sedlem. V kroku,
s doprovodem druhého, klidného
koně a zkušeného jezdce. Každý
rychlejší posun vpřed v případě,
kdy si jezdec ještě nevěří, ho může
vrátit na úplný začátek. Všichni
máme hranice někde jinde a pokud si svého koně vážíme, dejme
mu čas, aby si na nás zvykal. Postupem času se jezdec bude cítit
uvolněně a věřte, že první kdo to
pozná a ocení, je kůň.
Jak to chodí na dětských táborech, které pořádáte?
Já vždy říkám, že děti, které
na tábor do Počepic přijedou, se
dva dny rovnají v tom smyslu, že
si zvykají na život u koní, bez mobilu, her a počítačů. Dětský tábor
je zaměřen především na přístup
a ježdění na koni, děti se učí, jak se
ke koni chovat, jak jezdit, ale i jak
se potom o koně postarat. Na tábor
bereme vždy maximálně čtyři děti.
Je to hlavně z důvodu bezpečnosti a také proto, abychom se mohli
věnovat s dostatečnou pozorností a zájmem každému zvlášť. Pro
děti jsme schopni zařídit i další
aktivity, od sportovních přes kulturní a umělecké, až po vzdělávací.
Děti to u nás baví a rády se vracejí,
z toho máme samozřejmě radost.
Vnímáte také něco negativního na životě na počepické farmě?
Několikrát se stalo, že jsem sbíral rozbité lahve a střepy z ohrad
koní. Pokud někomu vadím, nechápu, proč by to měla odnášet nevinná zvířata. Občas mne překvapuje závist a zloba, kterou někteří
lidé dokážou vyvinout. Ať mi to
dotyčný přijde říct do očí, co mu
vadí a nemstí se na koních, kteří
za nic nemůžou. Vím, že někteří mi
dodnes neodpustili, že jsem z Prahy. Narážím i na další záležitosti,
jako to, že mi někteří stále jezdí
přes louky a ničí je. Ať zemědělci,
tak jezdci na terénních motorkách
nebo čtyřkolkách. To se mi samozřejmě nelíbí. Musel jsem na cesty
dát závory. Myslím, že by si lidé
měli pomáhat a ne si škodit.
Jana Motrincová
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – kult. dům
11. 1. Ples tanečních
19:30
18. 1. Rybářský ples
hraje Static; 20:00
 Kvasejovice – KD Eden
11. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Kvasejovice,
hraje Relax; 20:00
 Sedlec-Prčice – hospoda U Škrpálu
11. 1. Ples mladých sportovců
pořádá TJ Sokol Sedlec-Prčice, hraje Sextet band;
20:30
 Osečany
12. 1. Hasičský ples
hraje Static; 20:00
 Nechvalice – kult. dům
12. 1. Hasičský ples
hraje Ešner Band; 20:00
 Nové Dvory – Dům
hasičů
12. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Nové Dvory,
hraje Hošna Band; 20:00
 Obděnice
12. 1. Hasičský ples
20:00
 Petrovice – Obecní dům
12. 1. Křesťanský ples
hraje Axiom, předtančení
Zářících žen; 20:00
 Vrchotice – hospoda
Na Františku
19. 1. XXVI. Lhotecký bál
hraje Hošna Band; 20:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
19. 1. Hasičský ples
20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Koloběh
výstava keramiky Veroniky
Hejhalové a Věry Dlouhé;
do 11. 1.
Pestrý svět našich

motýlů
výstava představující
činnost Ochrany fauny
ČR; vernisáž výstavy 15. 1.
v 18:00, do 1. 3.
Sedlčany – kult. dům
Obrázky fotografované
z radosti
výstava fotograﬁí Marcely
Doktorové; do 31. 1.
 Sedlčany – knihovna
FotoFlegmatici Sedlčany
pojedenácté
výstava fotograﬁí klubu
FotoFlegmatici Sedlčany;
do 6. 2.

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
10. 1. 12 let s panem
Horníčkem aneb Buď
zpívejte, nebo se ptejte
pořad jako pocta ke 100.
výročí narození Miroslava
Horníčka; 19:30
17. 1. Shirley Valentine
skvělá hra Willyho Russella
v podání Zdeňka Kaloče;
19:30
22. 1. Návštěvní den
u Miloslava Šimka
zábavný pořad ve stylu
legendárních „Návštěvních
dnů“ Šimka a Grossmanna;
19:30

KINO
 Sedlčany
10. 1. A dýchejte klidně
ﬁlmový klub; 20:00
11. 1. Já, Maria Callas
francouzský životní příběh;
20:00
12. 1. The Doors 50th Anniversary Celebrations
americký dokument; 20:00
18. 1. Mission Impossible
– Fallout
akční thriller; 20:00
19. 1. Jurský svět: Zánik
říše
dobrodružný akční ﬁlm;
20:00
20. 1. Hotel Transylvánie
3: Příšerózní dovolená
animovaný ﬁlm; 15:00
 Kosova Hora
20. 1. Úžasňákovi 2
animovaný ﬁlm; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
9. 1. Pohárový zápas
Novit Neveklov – HC Hrádek; 18:30

Tučňáci Kosova Hora –
Draci; 20:25
11. 1. Pohárový zápas
Medvědi Sedlčany – HC
Kňovice; 18:30
Domino – HC Miličín; 20:25
12. 1. Tatran Sedlčany –
HC Spartak Žebrák
17:00
Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – Stará
garda Štětkovice B; 12:00
Slavoj Obecnice – DSK
Daleké Dušníky; 14:00
HC Olbramovice – Huroni
Vršovice; 19:30
13., 20. 1. Veřejné bruslení
14:00–16:00
13. 1. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice –
Bubák Chlum; 16:30
Žabáci Solopysky – AHC
Nový Knín; 18:25
Genemusic – HC Votice;
20:20
14. 1. Pohárový zápas
Rybníkáři–Domino; 18:30
Draci – Medvědi Sedlčany;
20:25
16. 1. Pohárový zápas
HC Miličín – Ševci Nový
Knín; 18:30
HC Kňovice – Tučňáci
Kosova Hora; 20:25
18. 1. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
Medvědi Sedlčany; 18:30
Draci – Novit Neveklov;
20:25
19. 1. Pohárový zápas

www.sedlcansky-kraj.cz

20. 1. Pohárový zápas
HC Kačeři Příčovy – Čerti
Křepenice; 16:30
Novit Neveklov – HC Kňovi-

výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00
18. 1. Píšu, píšeš, píšeme
příležitost pro žáky 1. stup-

A dýchejte klidně
SEDLČANY Filmový klub uvede ve čtvrtek 10. ledna

od 20 hod. koprodukční islandsko-švédsko-belgický
ﬁlm z loňského roku A dýchejte klidně.
Debut islandské režisérky Isold Uggadóttirové nabízí silně emotivní příběh dvou na první pohled velmi
odlišných žen, které osud svede dohromady na islandském polostrově Reykjanes. Mezi islandskou svobodnou matkou a africkou ženou, žádající o politický azyl,
se vytvoří intimní pouto a obě začnou bojovat za to,
aby se jejich životy vrátily na správnou cestu.
-red-

ce; 18:25
Tučňáci Kosova Hora –
Stará garda Štětkovice B;
20:20
21. 1. Pohárový zápas
HC Hrádek – Rybníkáři;
18:30
HC Votice – Stará garda
Štětkovice; 20:25
 Sedlčany – autobusové
nádraží
12. 1. Tříkrálový pochod
trasa z Kňoviček přes Příčovy na Chlum, asi 10 km;
7:50

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
9., 16. 1. Hajánek

ně ZŠ, kteří píší příběhy,
navazuje výtvarná dílna Já
jsem ilustrátor; 15:00
21. 1. Putování sněhové
vločky
program pro rodiny s malými dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
11., 18. Pozorovací program
17:00–21:00

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Všechny podrobnosti

Díky pomoci úžasných lidí dostal
nemocný Kubíček třicet osm
tisíc korun
REGION Před koncem
roku se vydal František
Urner společně se sedlč a n s k ý m f o t b a l ov ý m
trenérem Ladislavem Šachem do Mokrovrat, aby
předali ﬁnanční dar mamince těžce nemocného
Kubíčka Fuňka.
František Urner ze sedl-

čanského Domova se charitativní pomoci nemocnému chlapci věnuje několik
let. „Kubíčkovi jsme přivezli
38 006 korun. Finanční dar
přispěje mimo jiné na jeho
šestitýdenní léčebný pobyt
v Janských Lázních,“ říká
a připomíná pomoc mnoha
lidí, kteří na sbírku přispěli.

„Obrovský dík patří vynikající partě kolem mne a stovkám lidí ze Sedlčan a okolí, kteří jsou prostě úžasní
a pomáhají.“
František také organizuje sběr víček z pet lahví.
Výtěžek z jejich prodeje
putuje opět na podporu
nemocného Jakuba. -red-

HC Hrádek – Rumola; 10:00
Huroni Vršovice – Žabáci
Solopysky; 12:00
AHC Nový Knín – Slavoj
Obecnice; 14:00
DSK Daleké Dušníky – Genemusic; 16:00
Bubák Chlum – River Boys
Zvírotice; 18:00
Ševci Nový Knín – Domino;
20:00

podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
11., 18. 1. Hrajeme deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 13:30
11. 1. Loutkové divadlo
hraní pohádek, navazuje
Novinová výtvarná dílna;
15:00
14. 1. Mrazivé obrázky

k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář.
Umístění akce do rubriky
je zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz
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FotoFlegmatici na vernisáži Jakpak se děvčátka
promítli svůj ﬁlm a pokřtili jmenujete? Kašpar,
pátou klubovou fotoknihu Melichar, Baltazar
Těžko říci, zda zprvu milým. Stačí však pár prvních
tónů koledy a rozpačité
tváře jihnou. Mé tři kolednice se dokonale sehrály
a skutečně vypadají roztomile. Jejich čisté zvonivé
hlásky obyvatele chalup
viditelně těší. Někde holky
dostanou mandarinku, jinde cukroví nebo dokonce
stříbrnou rolničku a příspěvek do kasičky.
„A jakpak se děvčátka
jmenujete?“ ptá se jedna paní domu. „Já jsem
Kašpar, já Melichar a já
jsem Baltazar,“ dostane
se jí upřímné odpovědi.
Tak to se smíchem zkouší
znovu. Popřejeme si ještě
vzájemně šťastný nový rok
a neopomeneme za pěkné
přijetí zanechat na velkých

hodiny a děvčata začínají
být zmrzlá. „Tak holky, jak
jste na tom?“ ozve se mi
v telefonu hlas nalžovické
starostky. Zavolala právě
včas. Pozvání na kulajdu
a lívance mé kolednice nabije novou energií a závěr
štace, i přes zkřehlé prstíky
a tváře, hravě zvládáme.
Uvnitř obecního úřadu
je teplo. Veselo. Lžíce cinkají o talíře. Děti se cpou
lívanci a živé sdělování
dojmů pomalu přechází
do sladké únavy. Malá Natálka si dokonce položí hlavičku na stůl a vypadá to,
že usne. Děti znovu ožijí,
když se počítají kasy. „My
máme dva tisíce čtyři sta deset.“ „My přes čtyři tisíce!“,
hlásí, kdo kolik nasbíral.
Je nás tu zatím pět skupin
a spočítáme dohromady

tmavých vratech nápis
K+M+B 2019. Krásně se tam
vyjímá.
Osobně nefandím plastovým oknům a dveřím.
Dnes u mne mají další minus. Na plastová futra se
poselství tří králů křídou
napsat nedá, ani svěcenou.
Občas proto nápis píšeme
i na kuriozní místa, třeba
na botník u vchodových
dveří. Vítr přidal na intenzitě, jsme venku už dvě a půl

bezmála dvacet tři tisíc
korun. Ještě přijde parta
z Radíče a Křepenic.
Na ně už se svými královnami nečekám. Unaveného Kašpara a Melichara odevzdávám rodičům
a vracím se s dcerkou
do naší chaloupky. K+M+B
nad vchodem mi dává
dobrou zprávu. Pospolitost
není prázdný pojem ani
v roce 2019.
Lucie Kakosová

Dokončení ze strany 1

SEDLČANY Knihovna zaplně-

ná posluchači od dětského
koutku až téměř po vstup,

bylo natáčení nasměrované na všechny.“ Součástí
vernisáže byl také křest

výlet na Šumavu, přes toulání přírodou v nejbližším
okolí a pokračování výletu

O výstavu FotoFlegmatiků je tradičně velký zájem nejen při vernisáži.

tak vypadá každoroční novoroční vernisáž výstavy
členů klubu sedlčanských
fotografů, kteří si již více
než deset let říkají FotoFlegmatici. Jinak tomu nebylo ani v sobotu 5. ledna,
kdy výsledky své činnosti
za uplynulý rok klubisté
ve spolupráci s knihovnou
uspořádali po jedenácté.
„Pokaždé se snažíme
zařadit nějakou kulturní
vložku a tentokrát jsme
chtěli navázat na vystoupení Davida Hegera, který se
vloni proměnil v psychiatra
a snažil se divákům vnutit
myšlenku, že i fotografování
je vlastně úchylka,“ uvedl
po skončení oﬁciální části
vernisáže
FotoFlegmatik
Kamil Novotný. „Tato scénka měla úspěch, a proto
jsme nyní sestříhali ﬁlm
o tom, co každý z nás dělá.
Všichni jsme do toho chtěli
jít, že bude legrace, a celý
den jsme natáčeli v ateliéru.
Nebylo to však jednoduché.
Každý z fotografů se snažil
vymyslet legrační scénář,
který by mu byl šitý na míru.
Například holky fotily makro, zachycovaly drobnou
havěť, a když se jedna
z nich soustředila na focení
kytičky, lezl jí po hlavě velký umělý pavouk. Podobně

nové, v pořadí páté klubové fotoknihy. Dokumenty
v ní neprezentují činnost
FotoFlegmatiků náhodou.
„Po ukončení každé výstavy
si odnášíme svoje fotograﬁe domů a nikde už potom
vystavovány nejsou. V roce
2009 jsme se proto domluvili, že bychom snímky zařadili do fotoknihy a měli pro
sebe, svoji rodinu a přátele
památku na výstavu. Jedná
se o náročnou záležitost,
a proto jsme po vydání dvou
publikací udělali přestávku,
ale teď už jsme ji zase vydali třikrát za sebou,“ přiblížil
vznik fotoknihy Kamil Novotný. Publikace nebyla pokřtěna šampusem, protože
jak řekla ředitelka knihovny Blanka Tauberová, tady
se na knihy nic necintá,
a tak byla fotokniha pokřtěna papírovými vločkami.
Letos se na výstavě
podílelo všech třináct FotoFlegmatiků. Milan Dragoun zavedl návštěvníky
knihovny krátkou reportáží mezi malé hasiče, kteří
měli možnost své znalosti
a dovednosti zúročit při
hasičské soutěži. V podání
Karla Stibůrka uplynulému roku vévodila krajinářská fotograﬁe, ať už to byl
společný fotoﬂegmatický

do Moravského Toskánska.
Milan Dlouhý má na výstavě svoji srdeční záležitost, středověký hrad Kost
v Českém Ráji, a Radek
Fouček se jako každý rok
„nachomýtl“ k focení svateb. Fotografoval také v Toskánsku, ve švýcarských
Alpách a rovněž se zúčastnil zkoušky divadelní hry
Na Jezerce. Martin Zemánek zachytil vesnici a lidi,
jak v ní pracují, radují se
a žijí, a David Heger představil svoje fotograﬁcké
montáže. Lenka Němcová
vystavuje v knihovně svoje
oblíbené makro a svůj malý
svět v přírodě zde objevuje i Lucie Valsová. Jindřich
Tauber tentokrát fotografoval vodu, také fotil ve mlýně, Tomáš Lorenc zachycoval momentky ze života
a Zuzana Havlová přiblížila
svoji cestu do Japonska.
Věra Holečková vloni absolvovala kurz v polohování a focení novorozeňat
a Kamil Novotný se svěřil,
že v loňském roce měl možnost být součástí více než
deseti svateb, které zachytil
svým aparátem, a že také
díky focení dětí a zachycením jejich úsměvů zažil
spoustu legrace.
David Myslikovjan

SPORT
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Hokejisté Tatranu se rozloučili se starým rokem vítězstvím
Tatran Sedlčany –
Spartak Příbram
7:4 (2:1, 3:1, 2:2)
SEDLČANY V patnáctém
kole krajské soutěže skupiny Jih se utkali třetí
hokejisté Tatranu s posledním osmým celkem
tabulky, s nímž sice v této
sezóně nejdříve na domácím stadionu zvítězili
8:2, ale na ledě soupeře
prohráli 2:3. Trenér Karel Pospíšil po nezdarech
v několika předchozích
kolech mohl být tentokrát spokojený s nasazením a bojovností týmu,
ale na druhé straně mu
opět přidělávala vrásky
na čele častá vyloučení
hráčů Tatranu – ve čtyřech strávili na ledě málem půlku zápasu.

branka, dobře netreﬁl puk.
Zhruba stovka diváků
na první gól čekala do 9.
minuty, kdy Náprstek
prudkou ranou propálil
gólmana hostí. Hned vzápětí měl druhý gól Tatranu na své hokejce Burian,
který dostal před brankoviště přesně naservírovaný puk od Pospíšila, upalujícího podél mantinelu,
jenomže dorážející sedlčanský forvard byl už moc
blízko brankáře, a ten jeho
pokus betonem vykopl
daleko do pole. V 15. minutě dostal přesný pas
na útočnou modrou útočník Spartaku, najížděl sám
na Dudka, ale sedlčan-

střelou nijak nepospíchal,
počkal si na vhodnou
chvíli a jako mazák ranou
po ledě mezi betony srovnal na 1:1. V závěru první
třetiny jakoby někdo obě
soupeřící strany natáhl
na klíček, hra se ještě více
zrychlila a k vidění bylo
hodně šancí před oběma
brankami. Jednu z nich
po závaru dotáhl ke zdárnému konci Lukáš Petržílka, který nasměroval puk
nad několika ležícími bránícími hráči na ledě a nad
gólmanem v brankovišti
do horního růžku branky.
V úvodní části hry padly
tři góly, ale ani o jednom
z nich se nedá říci, že by

Tři góly, jeden
hezčí než druhý
Do utkání domácí hokejisté skutečně vlétli. Hned
do dvou šancí se už v 1.
minutě hry dostal Martin
Pospíšil, který po svém
úniku nejdříve těsně minul tyč branky a hned vzápětí další bekhendovou
ranou nechal vyniknout
hostujícího brankáře. Hosté odpověděli o minutu
později, ale jejich ťukes
před brankářem Dudkem
ve stylu „já na bráchu,
brácha na mě“ jim nevyšel, když útočník, před
nímž zívala poloprázdná

Buly před sedlčanskou brankou byla zvlášť v oslabení pro domácí
tým hodně nebezpečná.

ský brankář jeho střelu
zhruba ze čtyřmetrové
vzdálenosti lapil do své
rukavice. Hned vzápětí se
hostům povedl další brejk,
a v tomto případě už trestali. Nájezdník tentokrát se

byl náhodný. Všechny si
střelci vypracovali díky
své dovednosti.

Tatran jde
do trháku
Také ve druhé třetině

se hrálo v kvapíkovém
tempu. Už po třiceti vteřinách se odrazil puk od některého z hráčů, bojujících
v chumlu u mantinelu, až
na střed útočné modré
čáry hostí, tam se ho zmocnil forvard Příbrami, který
si položil Dudka na led
a z úhlu treﬁl tyč. Rychlý hokej se divákům líbil,
ale zároveň se na obou
stranách i hodně přitvrdilo a prakticky vůbec se
nehrálo pět na pět. Právě při jedné z přesilovek
v čase 26.15 hosté srovnali
na 2:2. V polovině řádné
hrací doby se ale povedla
nádherná akce domácím
hokejistům, když si v útočném pásmu ťukli puk Filip
Černý a Vladimír Černý
a druhý jmenovaný pohotovým zakončením opět
překlopil vedení na stranu Tatranu. V čase 32.20
při hře čtyři na čtyři stihl
v pádu bekhendem Náprstek zasunout puk za záda
brankáře Příbrami a domácím se už přece jenom
začalo volněji dýchat.
Zvlášť když měli vzápětí
možnost hrát přesilovku
čtyři na tři, při které zasypali gólmana soupeře sprškou střel. Ve 35. minutě
hry, kdy se už hrálo pět
na čtyři, napřáhl od modré Jakub Grin, jeho bombu
vyrazil brankář těsně před
sebe a Náprstek pohotově
zasunul puk do sítě – 5:2.
V poslední minutě pro-

střední části hry byl při
svém úniku faulován Vít
Zavadil, trestné střílení ale
neproměnil.

Hostům hra bez
brankáře nevyšla
Příbramští hokejisté
hned v úvodu třetí třetiny snížili, ale vzápětí měli
možnost domácí hokejisté
déle než minutu hrát pět
na tři. Dvojnásobnou přesilovku sice nevyužili, ale
ve 49. minutě hry přece jenom Libor Bém přidal šestou branku Tatranu. Hosté
vykřesali jiskřičku naděje
v 56. minutě při přesilovce, kdy útočník Příbrami
nachytal na švestkách
nepřipraveného Dudka
a prakticky z nulového
úhlu střelou, která prošla
mezi tyčí a ramenem sedlčanského brankáře, snížil
na 6:4. V samém závěru
mače hráli hosté čtyři minuty za sebou v početní
výhodě, zkoušeli i hru bez
brankáře, ale inkasovali
posedmé.
Sestava: Dudek – Šebek, Grin, F. Černý, Náprstek, Vl. Černý – Chwastek,
Martínek, M. Pospíšil, Burian, Kadlec – Mašek, Bém,
Zavadil, Petržílka. Trenér:
Karel Pospíšil.
Po patnácti kolech soutěže Tatran zůstal na třetím
místě tabulky, když stále
ztrácí dva body na druhý
tým HK Příbram 99.
David Myslikovjan

Za pět let vybojovali tolik medailí, jako hasičský sbor asi za 125 roků
HRABŘÍ/VRCHOTOVY JANOVICE V sobotu 29. prosince

tomu bylo pět let, kdy dva
hraberští stolní tenisté – průkopníci, začali po důkladné psychologické přípravě
hrát pravidelně stolní tenis.
Nemohli tehdy tušit, že se
k nim postupně připojí několik desítek spoluobčanů,
kteří našli zalíbení v této
sportovní aktivitě.
„Díky fotograﬁím a zápisům v kronice jsme spočítali, že se u nás za zeleným
stolem vystřídalo padesát
čtyři hráčů, majících blízký
vztah k naší obci,“ uvedl
mluvčí Sboru dobrovolných pingpongistů Hrabří

Antonín Anděra. „Toto číslo
nás velice mile překvapilo.
Za uplynulých pět let jsme
vybojovali doma i ,ve světě‘
asi tolik medailí, jako hasičský sbor za 125 roků. Je ale
pravda, že hasiči nesoutěží
tak často jako my.“ Za největší úspěch mluvčí spolku
považuje to, že se za stolem
s nízkou síťkou pohybuje
stále velké množství členů sboru s radostí ze hry
a pohybu. A to i těch velmi
mladých. „Pokud vše dobře půjde, budeme mít brzy
kvalitní následovníky. Pyšní
jsme i na naše dva odchovance, bratry Černé, kteří se
uplatňují mezi registrovaný-

mi hráči v Kovářově. Stolní
tenis máme v Hrabří moc
rádi a pětileté výročí si přišlo
v závěru roku připomenout
sedmnáct našich členů slavnostní ,obíhačkou‘ kolem
stolu oběma směry,“ dodal
Antonín Anděra, který připomněl, že činnost sboru
je podporována zastupitelstvem městyse Vysoký
Chlumec, které umožňuje
využívat prostory Table Tennis Arény v Hrabří.
Druhá část oslav se konala ve Vrchotových Janovicích. „Všechno vzniklo
před třemi lety, kdy jeden náš
člen přizval svoji kolegyni
z práce, která rovněž holdu-

je stolnímu tenisu, k nám si
zahrát a jí se u nás líbilo,“
přiblížil účast členů SDP
Hrabří na turnaji ve Vrchotových Janovicích Antonín
Anděra. „Zmínila se o nás
a bylo z toho pozvání na turnaj k nim. Ve Vrchotových
Janovicích mají krásnou víceúčelovou halu s veškerým
potřebným zázemím. Domácí jsou velmi schopnými
organizátory a k tomu hrají
velmi dobře stolní tenis, což
jsme se přesvědčili na vlastní
kůži. Někteří místní ani nevěděli, že Hrabří existuje. To
se změnilo hned po prvním
turnaji, kdy se začali o naši
malebnou vesničku zajímat.“

Mluvčí SDP Hrabří s velkou nadsázkou dodal, že se
po posledním turnaji trochu obával toho, zda jeho
klub nestartoval ve Vrchotových Janovicích naposledy. Ve dvouhrách totiž
hosté obsadili první i druhé místo a teprve na třetím
skončili domácí. Hraberští
vyhráli i ve čtyřhře. „Těchto výsledků jsme dosáhli po lítém boji, který byl
příjemnou součástí oslav
našeho výročí. Všechny
souboje se jako vždy ve Vrchotových Janovicích konaly v přátelské atmosféře,“
uzavřel Antonín Anděra.
David Myslikovjan
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Kola Dakaru se roztočila.
Macík je opět při tom
PERU - LIMA V neděli 6. led-

na se v Jižní Americe roztočila kola Rallye Dakaru.
Nejnáročnější motoristický
závod na světě tak vstoupil
do jubilejního čtyřicátého
ročníku. Letos ho hostí
Peru, Bolívie a Argentina.
Na start se postavilo jedenadvacet českých posádek. Mezi nimi i posádka
kamionu Martina Macíka
ml. ze Sedlčan.
Po aklimatizaci v Andách vyzvedli ve čtvrtek
3. ledna v Limě závodní
kamion Frantu a do nedělních přejímek zvládli
jeho revizi a opravy drobných závad, způsobených
měsíční plavbou po moři.
„Mercedes jsme nemohli
otevřít, dorazil kompletně vybitý, budeme měnit
pár blatníků, u závodního
kamionu musíme opravit
okno a samozřejmě teď
technika projde kompletní revizí, abychom si byli
jistí, že je vše v pořádku,“

popsal šéf týmu Big Shock
Racing Martin Macík starší. Tým si také stihl zajet
cvičný trénink v dunách
za Limou.
Devětadvacetiletý pilot kamionu Liaz Martin

Sedlčan pozdravili fanoušky. Na první ostrou etapu
z Limy do Pisca vyrazili
v pondělí.
Závodníky letošního Dakaru čeká v deseti lednových etapách přes 5 500 ki-

Připraveni na Dakar 2019! Foto: Baly photo

Macík ml. má před sebou
svůj sedmý Dakar. Pětkrát
kamion pilotoval, dvakrát
navigoval. Vloni dojel legendární závod na pátém
místě. Nedělní přejímky
proběhly hladce a z podia v Limě závodníci ze

lometrů. Z toho takřka 3 000
jich bude v rámci rychlostních zkoušek. Jména vítězů jednotlivých kategorií
budeme znát 17. ledna, kdy
závodníci dojedou do cíle –
opět do peruánské Limy.
Jana Špačková

Hokejisté Tatranu měli nahráno,
potom ale také chvíli nahnáno
Sokol Solopisky
– Tatran Sedlčany
3:4 (1:2, 0:2, 2:0)
ČERNOŠICE V šestnáctém

kole krajské soutěže skupiny Jih se utkali v sobotu
5. ledna třetí hokejisté Tatranu s pátým týmem tabulky, kterého v předchozím
duelu porazili na domácím
ledě 5:4 až po prodloužení. Také tentokrát se nechal očekávat vyrovnaný
průběh zápasu, což se
nakonec potvrdilo, ačkoliv si sedlčanští hokejisté
po dvou třetinách vytvořili
docela luxusní náskok.
Trenér Karel Pospíšil
tentokrát povolal do branky bývalou jedničku Tatranu Lukáše Hlaváčka
a tento zkušený gólman se
mu odvděčil velice dobrým výkonem. Nic na tom
nezměnil ani úvod utkání,
v němž po mizerném obsazení protihráčů Tatran

obdržel první gól. Stalo se
tak už v patnácté vteřině
hry. Podobně jako minule
v Sedlčanech se zápas odehrával především v obranné třetině soupeře, který se
pokoušel kontrovat brejky,
které ale Hlaváček dokázal
úspěšně likvidovat. Tatran
ještě v první části hry překlopil stav utkání na svoji
stranu a ve druhé třetině přidal další dva góly.
Ve třetí třetině Tatran přestál několik oslabení, ale
potom hráči udělali při střídání chybu a útočník Solopisk po samostatném nájezdu snížil na 2:4. Po této
brance se hosté jakoby
začali bát o své vedení, už
se tolik nevydávali do útoku a hlavně bránili. Z toho
vyplynulo několik dalších
faulů a z důvodu nedisciplinovanosti měl Tatran
na trestné lavici i dva hráče najednou. Domácí sice
dvojnásobnou přesilovku

nevyužili, ale po následné
chybě obránce Tatranu
a dalším sólu hráče Solopisk, který se treﬁl těsně
pod spojnici tyče a břevna,
to bylo už 3:4. Těsně před
třetím klaksonem měli při
samostatných nájezdech
další góly Tatranu na svých
holích Bém a Mašek, jenomže ani jeden z nich
svoje šance neproměnil.
Domácí potom ještě zkusili
hru bez brankáře, ale mohli být rádi, že neinkasovali
popáté.
Po šestnácti kolech soutěže je Tatran s jednatřiceti
body stále na třetím místě
tabulky, když ztrácí pouhé
dva body na druhý tým HK
Příbram 99. S jednačtyřiceti body je první Žebrák,
s nímž se Tatran utká v rámci sedmnáctého kola na domácím ledě v sobotu 12.
ledna. Úvodní buly rozhodčí vhodí v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan
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Hokejoví Kačeři
neporazitelnost
neudrželi,
Olbramovice konečně
začaly vyhrávat
V dlouhodobém sedlčanském pohárovém turnaji amatérských
hokejistů se příliš často nestává, aby některý z týmů
od zářijového zahájení
soutěže až do konce kalendářního roku udržel
neporazitelnost. Tentokrát
k této kuriózní situaci měli
dobře našlápnuto příčovští
Kačeři, kteří ještě ve druhé polovině prosince měli
v kolonce svých ztrát zaznamenán jediný bod. Nakonec však došlo i na ně
a prohráli s týmem Genemusic. Další bod ztratily
Příčovy s Obecnicí po remíze 1:1, když oba góly
padly už v první třetině.
D r u h o u z a j í m avo s t í
tohoto ročníku byla dosavadní nula na kontě Olbramovic, které však oslavily
příchod nového roku jejím
zrušením. Olbramovickým
hokejistům se podařilo
přetlačit Bubák Chlum,
a tak již nyní ani jeden tým
v obou tabulkách není bez
vítězství. Navíc Olbramovice zvítězily i ve svém prvním utkání v novém roce.
Pohároví hokejisté zaznamenali na přelomu starého a nového roku spoustu dalších zajímavých
výsledků. Zvírotice deklasovaly Genemusic 9:3,
když už po úvodní části
hry vedly 4:0 a potom svůj
náskok jenom pozvolně navyšovaly. Hokejisté z Benešovska však tuto vysokou
porážku brzy hodili za hlavu a hned vzápětí nasázeli
jedenáct branek Křepenicím. V přestřelce votických
a olbramovických hokejistů padlo třináct gólů, které
jako vždy musel potvrdit
rozhodčí. Jinak ale měl
usnadněnou práci, protože
nemusel poslat na trestnou
lavici ani jednoho hráče.
Také na přelomu roku se
nejvíce hrálo o sobotách,
kdy se fanoušci mohli při-
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jít podívat i na pět zápasů.
V jednom případě se jich
od rána do večera hrálo
dokonce šest.
Výsledky – skupina
A: Solopysky–Př íčovy
0:3, Vršovice–Votice 4:7,
Olbramovice–Chlum 2:1,
Genemusic–Zvírotice 3:9,
Vršovice – AHC Nový Knín
5:6, Votice–Olbramovice
7:6, Chlum–Solopysky 2:1,
Příčovy–Obecnice 1:1, Daleké Dušníky – Vršovice
6:4, Křepenice–Genemusic
0:11, Zvírotice–Štětkovice
3:3, Genemusic–Příčovy
4:2, Olbramovice – Daleké
Dušníky 2:6, Obecnice–
Chlum 1:1, Solopysky–Votice 2:7, Štětkovice–Křepenice 10:2, Daleké Dušníky
– Solopysky 4:1, AHC Nový
Knín – Olbramovice 3:5.
V tabulce jsou stále první
Příčovy, které v sedmnácti
utkáních nasbíraly třicet
bodů. Dvacet sedm bodů
mají na svém kontě druhé
Zvírotice i třetí Štětkovice,
ale oba nejbližší pronásledovatelé Kačerů mají utkání k dobru. Poslední třinácté zůstávají Olbramovice,
ale nyní již mají čtyři body.
Skupina B: Ševci Nový
Knín – Rumola 2:7, Kňovice–Miličín 1:2, Neveklov
– Kosova Hora 2:7, Domino–Kňovice 6:3, Rybníkáři – Štětkovice B 2:4,
Hrádek – Ševci Nový Knín
1:5, Rumola–Medvědi 2:2,
Neveklov–Rybníkáři 11:5,
Kosova Hora – Rumola 1:8,
Ševci Nový Knín – Draci
5:3, Miličín – Štětkovice B
5:3, Medvědi–Hrádek 0:2,
Rumola–Neveklov 2:5, Rybníkáři–Miličín 3:6, Hrádek
– Kosova Hora 3:3. Po šestnácti odehraných utkáních
vede Miličín s šestadvaceti
body a má sedmibodový
náskok na druhý Neveklov
i třetí petrovickou Rumolu.
Poslední dvanáctí zůstávají
čtyřbodoví Rybníkáři.
David Myslikovjan
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Po třiceti letech mám
stejné přání

Čapkovy Hovory s TGM
stojí i dnes za přečtení

Touto dobou před třiceti
roky, tedy počátkem roku
1989, jsem byl požádán jistou redakcí novin, abych
vyjádřil nějaká přání, jejichž splnění v tom roce
by mě potěšilo. Nutně se
moje přání vztahovala
ke školství, k neúnosným
ekologickým
poměrům
atd. Jeden z těch bodů,
v době generálního tajemníka Jakeše – tehdy vděčném terči politických vtipů, bylo přání, abychom
měli důstojné, vzdělané
a čestné představitele,
aby byli každý po všech
stránkách vzorem pro naši
mládež.
A koncem roku 1989
jsem sledoval s úžasem,
že snad právě tohle přání by se mi mohlo splnit.
Václav Havel byl poměrně
dobře utajen, často uvězněn a velmi málo našich
obyvatel vědělo alespoň
z doslechu, kdo to je.
Když se stal prezidentem,
již z jeho prvního projevu bylo zřejmé, jak se liší
od svých předchůdců,
kteří dokola omílali, jak
naše země vzkvétá.

Nyní mám silné nutkání
některá přání na začátku
roku 2019 zopakovat. Ať
jde o školství, (stále bez
reforem a bez zájmu povolaných pro práci s mládeží) nebo o úroveň našich
čelných
představitelů...
Ale dnes se pro změnu
omílá: „Chtěls demokracii?
Byli demokraticky zvoleni,
tak drž hubu.“
Položme si otázku,
do jakého asi věku může
člověk oprávněně rozhodovat o budoucnosti státu.
Že může volit mládež od 18
let, tam je jasná hranice
zdola. Ale my staří, zejména za průměrem, máme
řešit nějak budoucnost?
Ona se nás přece netýká.
Ta se týká dejme tomu lidí
ve věku do 55 let, protože
každá reformní věc se usazuje průměrně asi pět let.
O své budoucnosti mají
rozhodovat mladší a budou-li nezodpovědní, ať si
potom prožijí, co si zvolili.
Jistě – zkušení, inteligentní, rozumní staří lidé volí
zodpovědně s představou,
co je pro ty mladé lepší.
Ono se v roce 1946 volilo

také demokraticky a s demokracií bylo za necelé
dva roky utrum na čtyřicet let.
Mým přáním do tohoto roku (kéž by se také
splnilo) je, abychom my
staří nevolili svoji představu budoucnosti (zítra
můžeme mít po současnosti). Abychom se třeba
zeptali vnuka, jaká cesta
by se mu v tomto státě líbila a s kým se na ni chce
vydat. Jaký program se
mu líbí. A tomu napomohli. Vždy se hlásalo „mládí
vpřed“, nikdy to ale staří
nemysleli vážně. Například Miloš Zeman jim nadával pamprsáci, obvyklý
„argument“ v jeho stylu...
Hloupá nálepka.
Snad tedy nelze nic
namítat proti prostému
přání, aby si mohli mladí, vzdělaní, čestní a zodpovědní lidé bez trapné
chamtivosti demokraticky
začít budovat fungující
stát. Pokud si to zbabrají,
budou si to muset přetrpět
zase jen oni. My staří už
tady nebudeme.
Vladimír Roškot

Máme po svátcích, po projevech různého druhu
a pomalu zapomínáme,
že jsme někteří uvažovali
o nějakém tom předsevzetí pro tento rok. Prezident
Miloš Zeman nám všem
popřál vše, co se tak přeje
a vyjádřil se k několika oblastem našeho života.
Jeden názor, v různých
obměnách již několikrát
přehrávaný, si pan prezident ani na Štěpána nedokázal odepřít. No, názor…
Spíše stále jen trapné
uplivnutí, vyústěné do jakési nadávky. Nadávkou už
dávno byl hnůj (novináři),
pražská kavárna, sluníčkáři, vítači, Havlovci atd. Novinkou jsou lepšolidé. Je
za tím asi jeho trapný pocit, který jej dělá mstivým
a nerudným vůči lidem,
o kterých dobře ví, že něco
dokázali poctivě a čestně.
Ano, je mnoho lidí skromných, pracovitých, vynikajících, kteří ve svém oboru
něco dokázali svým talentem, poctivým myšlením,
pracovitostí, vytrvalostí.
A někteří z nich si dovolují Zemana za jeho slova
i skutky kritizovat či odsuzovat. A on nenachází nic
lepšího, než je aspoň před

tím svým nekritickým fanklubem nějak ostouzet. Slovíčkem pošpinit, své voliče
od nich distancovat.
V době, kdy se nedávno
vzpomínalo na Karla Čapka (80 let od jeho smrti),
přítele Masaryka a dalších
kavárenských „pátečních“
diskutérů v Praze, se Zemanovi ta „pražská kavárna“ jevila už jaksi žinantní.
Čapkovy Hovory s TGM určitě stojí i dnes za přečtení.
A Zeman některé věty cituje. Snad se cítí i na to, že by
s nějakým srovnatelným
spisovatelem, jako byl Čapek, dal dohromady jakési
Hovory s MZ. Buď se nenašel, nebo nebyla ochota,
nebo nebylo o čem. Tak
musí vystačit s panem Soukupem. Ale to by na knižní
vydání určitě nebylo.
A vůbec – co vlastně
Zeman dokázal ve svém
oboru v ekonomii? Spíše
měl pohrdavé připomínky k těm, kteří pracovali
a něco dokázali. Možná
s chybami, které ale sami
konečně viděli nejlépe.
On není tvůrčí typ, tak ze
závisti a nevraživosti stanul v čele svých. Bude jim
snad říkat horšolidi?
Vladimír Roškot

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

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

POZNÁMKA

Tak takhle nějak zní válka...
Je to každý rok stejné. Ještě
před posledním setměním
v roce se začnou ozývat ze
všech stran rány, aby ustaly
až k ránu. Leckdy ani nestačíme uklidit své čtyřnohé
miláčky někam do ústraní.
I tentokrát tomu tak bylo.
A přesto mi něco došlo po-

prvé. Když jsme po půlnoci
vyšli z domu na ulici, abychom si popřáli do nového
roku se sousedy, uvědomila
jsem si, že tak nějak asi zní
válka. Rány se ozývaly ze
všech směrů, dunění odrážely domy, nad městem byl
barevný dým. Projel mnou

mráz. Jiný, než ten, který
ukazoval v tu chvíli teploměr. Následně jsem zjistila,
že tento názor se mnou sdílí mnoho dalších lidí. Aniž
bych kdy viděla přirovnání
k válce, letos už jsem ho
slyšela nebo četla na sociálních sítích několikrát.

Navíc mám z posledních silvestrovských
oslav další děsivý zážitek.
Profesionálně vyrobený ohňostroj na náměstí
v jednom okamžiku selhal
a jeho světlice se rozprskly
přímo na zemi. Nikomu se
nic nestalo. Tentokrát...
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Opravdu máme zapotřebí
takto riskovat zdraví spoluobčanů i jejich chlupatých
miláčků? Připomínat si zvukovými efekty něco tak hrůzného, jako je válka? Nebylo
nám lépe jen s prskavkami?
Olga Trachtová
Hadáčková

