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Chod státní správy
a samosprávy bude letos
na městském úřadu zajišťovat
sedmdesát sedm pracovníků
SEDLČANY „Rada měs-

ta na své poslední schůzi
ve středu 9. ledna hodnotila, jak v loňském roce
fungovala státní správa
na ORP Sedlčany,“ informoval starosta Miroslav Hölzel. Zároveň také uvedl, kolik pracovníků se na chodu
veřejné správy ve městě
bude v tomto roce podílet.
Město Sedlčany patří

od roku 2000, kdy proběhla
reforma státní správy, mezi
205 obcí ORP, čili obce
s rozšířenou působností.
„Zhruba 67 procent úředních výkonů v našem úřadě
jsou výkony státní správy,“
poznamenal Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského
úřadu v Sedlčanech, „zbytek, tedy zhruba 33 procent,
je výkonem samosprávy.“

Objednávka státu na výkony státní správy je podle
jeho slov značná a každým
rokem se zvyšuje pokaždé,
když vznikne nějaký nový
legislativní předpis, který
vyžaduje novou povinnost
pro dané teritorium. To je
zároveň spojeno i s ekonomickým dopadem pro
každý úřad, který takovou
Pokračování na straně 3
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Svatebčanům matriky
vycházejí vstříc
REGION Na přelomu roku

většina z nás bilancuje svůj
soukromý život. Nejinak je
tomu s životem veřejným.
Matrikářek Heleny Trachtové z Krásné Hory nad
Vltavou, Hany Šťastné z Petrovic a vedoucí odboru
vnitřních věcí Městského
úřadu Sedlčany Mileny Barešové jsem se ptala na otázky
související s počtem občanů, svateb nebo s vítáním

Zemědělská společnost zprovoznila
automat na mléko. Chce dát lidem
možnost ochutnat kvalitu
DUBLOVICE Pokud byste rádi

podpořili lokální trh, nejste
příznivci obalů a máte rádi
kvalitní mléko, můžete se
každý den, včetně víkendu,
stavit v areálu Zemědělské
společnosti v Dublovicích
pro čerstvé mléko. Výdejní
automat je v provozu od 7.
ledna. Hovořila jsem o něm
se zootechnikem společnosti
Davidem Burianem.
Proč jste se rozhodli za-

vést prodej mléka do vlastních nádob?
Především bychom rádi
nabídli lidem možnost pít
kvalitní mléko od producenta v regionu.
Kolik stálo pořízení automatu na mléko a jak náročný je jeho provoz?
Automat stál sto tisíc korun. Režijní náklady budeme ještě propočítávat podle
provozu. Půjde o náklady

na vodu, energii a dezinfekční prostředky.
Jak prodej vlastně funguje?
Některé možná překvapí, že se až k automatu
nedostanou. Nedovoluje
nám to nařízení Krajské
veterinární správy – automat je totiž v podstatě součástí stěny mezi nádržemi
na mléko a vstup k němu
Pokračování na straně 4

občánků v uplynulém roce.
Jak se u vás vloni změnil počet obyvatel? Jde
o nějaké razantní změny
oproti minulým rokům?
Krásná Hora nad Vltavou:
Žádná výrazná změna v počtu obyvatel nenastala, je
evidováno 1 083 obyvatel.
Petrovice: Zaznamenali
jsme nárůst o deset obyvatel.
Sedlčany: Počet obyvatel
Pokračování na straně 4

Kdy se začnete
bránit?
Tuto otázku slýchám já
i moje rodina v poslední době velmi často. Jde
pochopitelně o reakce
na dva články pana Vašíčka zde v Sedlčanském
kraji, které se týkaly kauzy, ve které jsem bohužel
zapojena. Původně jsem
si myslela, že bude lépe
vůbec nereagovat, protože akce přinese reakci
a pak přijde další zbyteč-

Studenti GaSOŠE Sedlčany absolvovali lyžařský kurz v Krkonoších. Foto: Sabina Kulandová. Více na str. 11
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né kolo. Jenže v článcích
jsou uváděné smyšlené
dedukce pana redaktora
a překroucené informace
a to je zavádějící. Beru to
jako porušení novinářské
etiky a poškození mojí
osoby a celé rodiny.
Apelovala jsem na nějakou lidskou slušnost.
Prý jsem s tím ale měla
počítat. A pan redaktor
Pokračování na straně 3

2

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

V uplynulém roce zastupitelé ani
občané obce nezaháleli. Na minulé
počiny chtějí navázat i letos
PETROVICE Jak jsme již naše

čtenáře informovali, vloni
byla zahájena stavba sportovní haly. Dosavadní investice dosáhla téměř k deseti
milionům korun, skoro celá
ale byla pokryta z dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Zázemí pro
setkávání získali osadníci
v Radešicích a ve Vilasově
Lhotě. Stavbu provedli místní občané svépomocí, obec
uhradila náklady na materiál a specializované práce.
Děti ze Skoupého a Zahrádky se dočkaly nových dětských hřišť. Obděničtí mají
novou náves včetně parkovacích míst.
Opravy se dočkalo několik silničních úseků přímo
v Petrovicích i mezi okolními osadami. V petrovickém
zámku je zrekonstruované
hygienické zázemí, dům
pošty na náměstí dostal zateplovací fasádu a novou
střechu. Tu má i jeden z bytových domů.
„Výjezdová jednotka
byla vybavena novým svolávacím zařízením a tablety
do zásahových vozů. Tablety slouží pro navigaci k místu zásahu a ke komunikaci
jednotky s operačním střediskem profesionálních hasičů,“ uvedl starosta obce
Petr Štěpánek. „Postupně
provádíme výměnu zastaralých typů těles veřejného
osvětlení za nová LED svítidla, která jsou významně
úspornější. Byla instalována nová světla na náměstí
na přechodech k autobusové zastávce a k nákupnímu
středisku,“ pokračuje. Obec
dále zakoupila traktorový
naviják na přibližování
dřeva. Místní obyvatelé již
mají také vysokorychlostní internet. Spolky, které
pracují s mládeží nebo seniory, dostaly z Fondu podpory společenských organizací přes 170 000 korun.
V poslední době se
ve většině obcí obrací
pozornost k zadržování
vody v krajině. Z tohoto
důvodu byly v Kojetíně
na obecních pozemcích

vybudovány tůně. Oprav
se dočkaly rybníčky na Krchově a v Porešíně. Také
na ochraně strategického
zdroje pitné vody, který
byl ohrožen potenciálním zahloubením lomu
ve Skoupém, vedení obce
neustále pracuje.
Na posledním zasedání
v roce 2018 schválili zastupitelé jednomyslně plán
investic na rok 2019. Návrh
připravila rada obce, během
zasedání byl ještě doplněn.
Před dokončením je již
zmíněná sportovní hala.
Technický dozor ale upozor-

Petr Štěpánek

nil na nevhodně navržené
větrání okny v prostorách
šaten sportovní haly. „Jelikož se předpokládá provoz především od podzimu
do jara, je pravděpodobné,
že návštěvníci nebudou dostatečně větrat, čímž bude docházet k zadržování vlhkosti
v objektu,“ uvedl starosta
obce. Ve hře je instalace
vzduchotechniky se spínačem vlhkosti nebo světlíky
s měřičem vlhkosti a automatickým spínačem, které
jsou méně nákladné. Jde ale
pouze o řešení do sprch.
Diskutovalo se t aké
nad přípravnými pracemi
na projektové dokumentaci
a žádosti o dotaci na hasičskou zbrojnici ve Skoupém.
Bohužel doposud selhávají
jednání s vlastníky nevyužívaných budov, které
by se k tomuto účelu daly
využít. Vendula Vrzalová
v této souvislosti upozornila
na to, že by zastupitelstvo
mělo při úvahách o investicích respektovat rozpočet
obce. Starosta Štěpánek ale
uvedl, že jde zatím pouze
o přípravné práce, samotná
investice by pak byla rozvr-

žena do několika následujících let. Navíc dojde ke stavbě pouze v případě, že na ni
obec získá dotaci.
Ve věci využití dotace
MMR na přestavbu sýpky zastupitelé mimo jiné
jednali o tom, zda by bylo
možné část stavby provést
ekologickým způsobem,
například formou dřevostavby. Starosta se tomu
nebrání, ale důležitá budou
stanoviska hasičů a krajské hygienické stanice.
Ke změně využití sýpky,
kterou navrhovala Vendula
Vrzalová, nedošlo. Většina
zastupitelů byla pro ponechání projektu tak, jak byl
připraven.
Zastupitelé jednali také
o ošetření stromů v zámeckém parku a v parčíku
na náměstí. Po krátké diskuzi, ve které zastupitelé přidávali další stromy, o které je
potřeba se postarat, navrhl
starosta Štěpánek poptat
dendrologický posudek
na stromy na obecních pozemcích na celém katastrálním území obce.
Dalšími schválenými
investicemi jsou například
vybudování přístřešku u zázemí hasičů v Zahrádce,
rekonstrukce kašny na náměstí v Petrovicích, oprava
hráze IV. Trubáčku, dopravní značení v celé obci, vybudování WC v knihovně
v Týnčanech, přípravné
práce na úpravě návsí ve Vilasově Lhotě a Porešíně,
úprava parkovacích míst
v bytovkách, úprava některých kontejnerových stání, oprava požární nádrže
v Týnčanech a ve Skoupém
nebo zadání zpracování
hydrogeologického posudku průzkumu území obce
za účelem zajištění potenciálních zdrojů pitné vody.
A co je osobní prioritou
starosty Petra Štěpánka?
„Samozřejmě dostavba kryté sportovní haly, pak kašna
na náměstí a příprava stavby
hasičárny ve Skoupém,“ uzavírá s úsměvem.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Převzetí pošty obcí
byl dobrý krok
MILEŠOV Na začátku úno-

ra to budou tři roky, co
obec Milešov převzala
od České pošty provozo-

Jiří Vokrouhlík

vání poštovní pobočky.
Milešov se stal vůbec
první obcí na Příbramsku, která vzala na svá
bedra zajištění fungování poštovních služeb pro
občany.
Ačkoliv zpočátku měli
milešovští zastupitelé ze
zajištění služby obavy, jak
říká starosta Jiří Vokrouhlík, provoz ukázal, že
zbytečně. „Spolupráce
s Českou poštou funguje
dobře a hlavně je Pošta
Partner výhodnější vzhledem k rozšířené pracovní
době pro místní občany.“
Na rozhodnutí o převzetí
pošty v Milešově si tehdy
zastupitelé přizvali na pomoc veřejnost – svolali
zasedání
zastupitelstva
do společenské budovy,
aby mohlo názor přijít vyjádřit co nejvíce občanů.
„Drtivá většina, až na jednu nebo dvě výjimky, měla

k Poště Partner kladný postoj,“ vzpomíná starosta.
Financování pobočky
nastavil úřad tak, aby nedošlo k zatížení obecního
rozpočtu. „Financování
pokrývají peníze od České pošty a peníze za odvedenou práci pracovnice
Pošty Partner, které dříve
byly vypláceny externím
pracovníkům,“ vysvětluje
Jiří Vokrouhlík. Pro zajištění obsluhy pobočky
Pošta Partner přijala obec
v únoru 2016 pracovnici
České pošty, která již byla
na provoz z velké části
proškolená. Na záskok
a zastupování při dovolené nechali vyškolit pracovnici obecního úřadu.
Po převzetí pobočky
obcí se v Milešově zvýšil
zájem o poštovní služby.
„Pracovní dobu Pošty Partner jsme nejen rozšířili,
ale upravili ji také podle
potřeb občanů. Ke konci
fungování pobočky České
pošty byla pracovní doba
jen tři hodiny denně a dá se
říci, že zrovna v čase, který byl pro většinu našich
občanů nevyhovující.“
Dnes lze služby milešovské pošty využít
v pondělí a ve středu
od 11 do 16.30 hod., v úterý a ve čtvrtek mezi 8
a 12.30 hod. a v pátek od 8
do 12 hodin.
Jana Špačková

Zastupitelé drží
odměny při zemi
DUBLOVICE Měsíční odměnu ve výši 600 korun pobírají dle rozhodnutí místního zastupitelstva nově
neuvolnění zastupitelé bez
dalších funkcí. Členové výborů jsou odměňováni 800
korunami měsíčně, předsedové výborů dostanou
1 000 korun. Každému ze
dvou neuvolněných dublovických místostarostů je
každý měsíc na účet připsána částka 4 500 korun.
Uvedené částky jsou
v hrubém, a ačkoli je zákonná možnost odměny

za funkce sčítat, zastupitelé schválili vyplácení
pouze jedné částky odměny, a to té nejvyšší. Při
vyplácení odměn za veřejné funkce se dublovičtí zastupitelé drželi při
zemi. Dle nově platného
nařízení vlády mohly maximální odměny činit pro
zastupitele obce velikosti
Dublovic až 1 534 korun,
pro členy výborů 2 557 korun, pro předsedy výborů
3 068 korun a pro místostarosty až 27 613 korun.
Jana Špačková
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Chod státní správy
a samosprávy bude
letos na městském
úřadu zajišťovat
sedmdesát sedm
pracovníků
Dokončení ze strany 1

objednávku státu plní. Tajemník Hlaváček však poznamenal, že stát nehradí
své objednávky do té míry,
jak tomu bylo do roku 2006,
takže obce s rozšířenou
působností včetně Sedlčan jsou nuceny vynaložit
na výkon státní správy více
prostředků, než činí ﬁnanční podpora státu.
J a ko p ř í k l a d u ve d l
Hlaváček loňské zvýšení
mzdových tarifů o deset
procent, přičemž v celém
balíku peněz přidal stát
obci Sedlčany pouze pět
procent. Tato suma však
není určena jen na pokrytí
mezd úředníků, kteří mají
na starosti výkony státní
správy, ale úřad má další
výdaje s provozem budov
či technickou podporou.
„Součet všech příjmů vztahujících se k výkonu státní
správy, jež vedle státních
dotací činí také správní poplatky vyinkasované od občanů, dosáhly vloni částky
29 185 209 korun, ale naopak výdaje s tímto spojené byly o něco vyšší, a to
29 554 467 korun,“ upřesnil
tajemník. Dodal, že pokud
se od této částky odečtou
vlastní aktivity samosprávy, pak ORP Sedlčany dotuje stát částkou téměř 7,5
milionů korun. „Tuto částku
musí obec vydat ze svého
rozpočtu, aby pokryla výdaje na provádění úkonů
státní správy, čili zaplatila
objednávku státu. Počítámeli, že v působnosti ORP Sedlčany žije zhruba 21 000 obyvatel, přispěl úřad každému
občanovi na tyto výdaje
částkou ve výši 360 korun,“
řekl Vojtěch Hlaváček.
Pro výkon státní správy
jsou na městském úřadu
vyčleněny odbory, které
ze sta procent vykonávají
státní správu. Patří k nim

odbor dopravy a silničního hospodářství, z 90 procent odbor vnitřních věcí,
dále odbor krizového řízení, odbor výstavby a územního plánování, odbor
životního prostředí, odbor
živnostenský a odbor sociálních věcí. Ostatní odbory, jako je odbor majetku,
investiční a ekonomický se
větší měrou podílejí na samosprávě než na státní
správě.
K zabezpečení veškeré
činnosti, jež úřad včetně
organizačních složek, které nemají právní subjektivitu, vykonává, schválila
městská rada pro letošní
rok nutný počet systemizovaných míst. Ke složkám
bez právní subjektivity
patří Správa budov a zařízení, Pečovatelská služba
a Městská policie.
„K 31. prosinci tohoto
roku schválila městská
rada 77 systemizovaných
pracovních míst. Z toho
o dvou pracovních místech,
a to o pozici starosty a místostarosty, bylo rozhodnuto
zastupitelstvem. Dalších 75
pracovních míst je obsazeno úředníky a neúředníky.
Za neúředníky se podle
zákona považují například pracovníci technické
podpory nebo městského
turistického informačního centra. Z tohoto počtu
zaměstnává městský úřad
jedenáct lidí na zkrácený
pracovní úvazek,“ uvedl
tajemník Hlaváček.
Rada města rozhodla, že
pro Správu budov a zařízení bude vyčleněno sedm
pracovních úvazků, činnost Pečovatelské služby
zajistí pět lidí a o pořádek
a bezpečnost ve městě se
bude starat osm městských
policistů, což je o jednoho
více než vloni.
Jindra Votrubová
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Kdy se začnete bránit?
Dokončení ze strany 1

řekl mému manželovi, že
si může psát, co se mu
chce. Člověk se především nemůže obhajovat
prostřednictvím místního
plátku a to tím spíš, pokud dá redakce sluchu
jen jedné straně.
V celém spisu není žádný úmysl krátit daň a už
vůbec nemůže být v souvislosti s mojí osobou.
Pro mě byla moje práce
běžným pracovním poměrem a s daněmi jsem
nikdy nepřišla do kontaktu. Dělala jsem klientský servis, tedy zadávání
kampaní.
Nevím nic o fingované
reklamě a neexistujících
kampaních. Reklama
sjednaná s našimi klienty řádně proběhla, vše je
doložené a důkazy byly
předloženy a svědci vypověděli také tak. Ostatně
proto jsem již v roce 2017
podala stížnost k Ústavnímu soudu na postup státního zastupitelství. Pokud
zjednoduším odpověď,
žádala jsem prý moc
brzy. U nás musíte zřejmě projít celou mašinérií
soudního procesu, než se
začne hledět na konkrétní
důkazy. Vypadá to tedy
tak, že se uměle vytváří
práce pro některé profese. Často čtu, že je u nás
veliká chyba, že státní zástupci nemají žádnou odpovědnost a že tak berou
obžalované jako „housky
na krámě“. Pan Vašíček

uvedl vyjádření státního
zastupitelství a to bude
bránit koho, stranu žalující nebo žalovanou? Přemýšlejte, prosím.
Soud dává naopak
možnost oběma stranám
a vždy se každá strana
může vyjádřit, reagovat
a to okamžitě. Pokud se
redakce brání tím, že jen
informuje o dané věci, je
to informování neobjektivní, protože mi nebyla dána
možnost reagovat ve stejném čísle na daný text. Což
se ze slušnosti dělá. A reagovat znamená, že osoba
dostane připravený text
a k němu píše svoji reakci.
Pokud se nemůžete k nepravdám a manipulacím
vyjádřit ve stejném čísle
a překroucené informace
opravit dříve, než vyjdou,
je to nefér. Noviny nejsou
soud! Ono by se totiž mohlo přijít na to, že je něco
jinak a smyšlené konstrukce by nezískaly potřebný
zájem. Například senzace
za každou cenu bez ohledu na zúčastněné. Vyjádřit
se jindy a jinde to již nemá
takový smysl. Jde o velmi
závažnou záležitost a to
o to více, pokud se propírá na malém městě a takovýmto způsobem. Novinář
může přinášet zajímavé
informace, ale nemusí při
tom ničit kulturu a úroveň
média, pro které pracuje.
Často jsem slyšela, že se
noviny v tomto podání již
ani nedají číst a že ztratily
svoji úroveň. A ano, pan

Vašíček se bude dalším
článkem bránit a bude
možná uvádět další překroucené informace. Já
doufám ve zdravý rozum
čtenářů a také v jeho
zdravý rozum. Záleží našemu místnímu plátku
na objektivnosti, nebo si
s tím moc hlavu neláme?
A co je vlastně objektivní? Nechci válku, já si ji
nevybrala. Chtěla bych
jen slušný přístup. Obrátím se na soud a seznámím ho s faktem, že pravděpodobně došlo k úniku
informací ze spisu.
A ještě zamyšlení. Kde
vzal Sedlčanský kraj žalobu, ze které čerpá. K takovému dokumentu se
jen tak někdo nedostane.
Jedna neuváděná osoba,
která měla aktuálně jistě
přesné informace, napsala v komentáři na sociální
síti, že bývalý pan starosta jednal o celé věci s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem.
To mě celkem překvapilo.
A koho ne? Je to náhoda?
Zvažuji kvůli tomu podání trestního oznámení
na neznámého pachatele.
Jsem zvědavá, jestli i můj
článek s titulkem dostane
místo na titulní stránce,
na které po dvakrát redaktor cíleně šokoval zavádějícími titulky. Pokud
bude SK opět připravovat
článek, bylo by fajn text
dostat dříve a moci se
k němu vyjádřit.
Blanka Vilasová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
LÍCHOVY Na silnici I/18
vběhla 11. ledna v ranních hodinách pod kola
projíždějící Škody Octavie srna, řidička již nedokázala střetu zabránit.
Způsobená škoda byla vyčíslena na 20 000 korun.
SVATÝ JAN Nejdříve náraz do skály a poté v protisměru do ocelových
svodidel. Tak vypadala

dopravní nehoda, k níž
došlo 12. ledna dopoledne
v katastru obce, kdy devětatřicetiletý řidič dostal
v zatáčce na zasněžené
vozovce smyk. Ke zranění osob nedošlo. Hmotná
škoda činí 100 000 korun.
VYSOKÝ CHLUMEC V odpoledních hodinách 12.
ledna havaroval v katastru obce 69letý moto-

rista. Při jízdě ze svahu
na namrzlé silnici dostal
smyk, následně vyjel
mimo komunikaci a narazil do vzrostlého listnatého stromu. Škoda byla
vyčíslena ve výši 80 000
korun.
Informace v této rubrice pocházejí ze svodek
od policejní mluvčí Moniky
Schindlové (PČR Příbram).
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Zemědělská společnost zprovoznila automat na mléko.
Chce dát lidem možnost ochutnat kvalitu
Dokončení ze strany 1

je povolen pouze obsluze
– aby se maximálně minimalizovala možnost nákazy z vnějšku. Na vrátnici
zemědělské společnosti je
zvonek, po zazvonění přijde obsluha a mléko natočí
do přinesených nádob.
Hovořil jste o Krajské
veterinární správě. Legislativní limity jsou tedy
v případě provozu automatu na mléko přísné?
Ano, a jsou samozřejmě
potřebné. Ačkoli v některých provozech se setkáte
s tím, že si mléko můžete
z automatu natočit sami,
u nás to nelze.
To ale nemusí být
na škodu…
Někteří mohou mít obavy z obsluhy automatu, to
nyní odpadá. Obsluze předají na vrátnici láhve a peníze, chvíli počkají a mléko dostanou už natočené.
Za mléko nelze platit kartou
a je třeba mít na paměti, že

automat nevrací, takže doporučuji si připravit drobnější mince.
Kolik u vás vlastně litr
mléka stojí?

mě, že skleněné – nejlépe
vratné, by byly ideální…
Jak staré mléko z automatu dostanu?
Svoz mléka z naší spo-

Čtrnáct korun. Poohlíželi jsme se, kolik mléko
z automatu průměrně stojí
a došli k této ceně. Je možné, že se postupem doby
trochu změní.
Nezvažujete nabízet
i obaly? Plastové nebo
skleněné?
Hledáme dodavatele
takových obalů. Samozřej-

lečnosti probíhá každý den,
tedy jednou za čtyřiadvacet
hodin. Z automatu tak získáte maximálně před dvaadvaceti hodinami nadojené mléko, protože dvě hodiny jsou
počítány na odstávku provozu. Čerstvě nadojené mléko
je v nádržích po celou dobu
chlazeno a promícháváno.
Jak mléko z automatu

uchovávat a zpracovat?
Jsme povinni upozorňovat a je to napsáno jak
na vrátnici, tak u automatu,
že mléko je třeba před upotřebením převařit a po převaření opět uložit do chladu.
Bude se mléko prodávat
za každého počasí?
Ano, automat je tomu
přizpůsobený, odolá chladu i teplu. Pro mléko si
může zájemce přijet každý
den, včetně víkendů a svátků, a to mezi 11 až 14 a 16:30
až 20 hodinou.
Mlékomat funguje jen
pár dní. Jaký je zatím zájem?
Vzhledem k počasí zatím
malý. Nedělali jsme ani žádnou velkou propagaci, pouze
plakátek do místního obchodu a po okolních vesnicích.
Předpokládám, že tímto způsobem prodáváte
jen malou část produkce
mléka zemědělské společnosti…
V zimním období vypro-

dukujeme denně mezi dvanácti až třinácti tisíci litry
mléka, v letním období až
čtrnáct tisíc litrů. Zatím naše
mléko končí v mlékárně
v Sedlčanech.
Ta se ale stěhuje…
Máme samozřejmě obavy. Bylo nám slíbeno, že
po zrušení provozu v Sedlčanech bude pro naše mléko
jezdit vůz z pobočky, kterou má Savencia v Hesově
na Vysočině. To je nějakých
140 kilometrů odsud. Obavu
máme hlavně ze zimních
období, mlékárna ale přislíbila, že bude mít k dispozici
náhradní vozidla, kdyby mlékař někde cestou uvízl…
Promiňte katastroﬁcký scénář, ale co když
Savencia zjistí, že se jí
mléko z Dublovic dovážet do Hesova nevyplatí?
To by pro nás nebylo dobré. Sehnat stabilního odběratele mléka na českém trhu
není jednoduché.
Jana Špačková

Svatebčanům matriky vycházejí vstříc
Dokončení ze strany 1

ve městě má klesající tendenci. Je to především způsobeno tím, že počet odstěhovaných obyvatel převyšuje
počet nově přistěhovaných.
Dalším faktorem, který má
vliv na snižující se obyvatelstvo, je ten, že úmrtnost převyšuje porodnost. K 1. lednu
je počet občanů 7 044.
Kolik svateb se v katastru vaší obce či města
konalo? Na jakých místech
nejčastěji?
Krásná Hora nad Vltavou: Náš matriční úřad
zapsal 25 svateb, téměř
všechny obřady se konaly
ve Vleticích na statku.
Petrovice: Vloni to bylo
13 svateb. Oblíbenými
místy jsou zámecký park
a Husova kazatelna.

Sedlčany: V našem matričním obvodu bylo uzavřeno 132 sňatků. Obřady
se uskutečnily v obřadní
místnosti radnice, na zámku na Červeném Hrádku,
v resortu penzionu Hulín,
ve Strnadovském mlýně,
na zámku Radíč, v Nalžovicích, v Počepicích. Některé obřady byly uzavřeny
v sedlčanském a svatojanském kostele.
Vyhověli jste všem
snoubencům, co se týče
požadavku oddacích míst?
Krásná Hora nad Vltavou: Vyhověli jsme všem
snoubencům při žádostech o povolení místa pro
sňatek. Žádný z požadavků nebyl natolik neobvyklý, abychom odmítli.
Petrovice: Co se týče

p o ž a d av k u o d d a c í c h
míst, bylo všem snoubencům vyhověno.
Sedlčany: Ano, všem
snoubencům jsme vyhověli.
Byla nějaká svatba něčím výjimečná?
Krásná Hora nad Vltavou: Svatební obřady, kdy
jeden nebo oba snoubenci jsou cizinci, již nejsou
ničím výjimečným a rok
od roku jich přibývá, jen
u nás jich vloni bylo pět.
Petrovice u Sedlčan: Žádný požadavek ze strany svatebčanů nás nepřekvapil.
Sedlčany: Uzavřeli jsme
sedm sňatků, kdy jeden ze
snoubenců je cizinec.
Máte v letošním roce
již stanovené oddací
dny? Kdo oddává?
Krásná Hora nad Vlta-

vou: Dny a časy pro oddávání máme stanovené, ještě
pro letošní rok doplníme
počet oddávajících. Nejčastěji oddával pan starosta
a pan místostarosta.
Petrovice: Oddacím dnem
je stanoven pátek a oddávat
může starosta a místostarosta a rada obce ještě určila
dva členy zastupitelstva.
Sedlčany: Kalendář oddacích dnů je již od října zveřejněn na webových stránkách
města. Rada města stanovila,
že oddávajícími s právem
užívání závěsného odznaku se státním znakem jsou
všichni zastupitelé města.
Plánujete akt vítání
občánků?
Krásná Hora nad Vltavou:
V letošním roce opět plánujeme slavnostní vítání občán-

ků. Obřady bývají dva, většinou v květnu a v listopadu.
Petrovice: Vítání občánků plánujeme na květen a prosinec.
Sedlčany: I v tomto roce
se vítání občánků uskuteční.
Jak je to s blahopřáním seniorům?
Krásná Hora nad Vltavou:
Navštěvujeme je od 70 let
věku každých pět let a od 85
let věku pak každý rok.
Petrovice: Přát seniorům
chodíme od 70 let věku.
Sedlčany: Blahopřání
dostávají všichni senioři
ve věku 70, 80 a 90 let v písemné podobě. V Solopyskách organizuje osadní
výbor každý rok setkání
se seniory jubilanty ze Solopysk, Třebnic, Štilečku
a Oříkova. Jana Špačková

Za svoz komunálního odpadu si občané nepřiplatí, i když náklady stále rostou
PETROVICE Obec má smlou-

vu na svoz tuhého komunálního odpadu s Technickými
službami Sedlčany. Ty oznámily koncem listopadu zvýšení ceny za práci i za ulo-

žení odpadu na skládku.
Celkové zvýšení by mělo
činit sto tisíc korun ročně. Již
v minulosti obec doplácela
na odvoz více než dvě stě
tisíc korun. Další navýšení

ceny znamená navýšení nákladů na likvidaci odpadů
na skoro 750 korun na obyvatele. Částka, kterou obec
od svých obyvatel vybírá, je
přitom o dvě stokoruny niž-

ší. Navíc je v mínusu i hospodaření s tříděným odpadem.
Příjmy za něj činí ročně asi
250 000 korun, náklady jsou
o 150 000 korun vyšší.
Václav Jankovský na po-

sledním zastupitelstvu
v uplynulém roce navrhl poptat jinou ﬁrmu na svoz TKO.
Starosta Petr Štěpánek uvedl,
že se zastupitelstvo k tomuto
bodu vrátí během roku. -oth-

Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
9/19

Prodám med 120 Kč/sklenici. Tel.:
728 344 217.
10/19

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.
11/19

Koupím smrkovou i borovou kulatinu.
Možnost vlastní těžby. Tel.: 721 082 385. 12/19

Koupím byt ve staré zástavbě před rekonstrukcí v OV. Tel.: 732 426 082.
13/19

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.
14/19

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

Plošná
inzerce
od 13 Kč/cm2 vč. DPH
Tel.: 774 414 225

Inzerce již od 13 Kč/cm 2 vč. DPH

Firma AGRO Měšetice, s. r. o.
hledá

BRIGÁDNÍKA NA DOJENÍ SKOTU
v areálu firmy v Měšeticích
Jedná se o práci v době dovolených a případné
nemocenské kmenových zaměstnanců
- minimálně 16 týdnů v roce
- směnný provoz včetně víkendů, svátků
- bez možnosti ubytování
Požadujeme:
- kladný vztah ke zvířatům
- časovou flexibilitu
- spolehlivost
Nabízíme:
- dobré finanční ohodnocení
- stabilní a dlouhodobou spolupráci
- příspěvek na stravování

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

Firma
ATLANTIK PRODUKT
Třešňák s. r. o.

2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany

ve čtvrtek 17. ledna od 16 hodin
pořádá setkání

BUDU PRVŇÁČKEM I.
Setkání je určeno pro předškoláky a jejich rodiče.
Rodiče se mohou zúčastnit povídání se školní psycholožkou
Janou Ptáčkovu na téma Zdravý vývoj předškoláka
a prvňáčka. Základem setkání bude předání informací
o tom, co je v tomto období žádoucí a přirozené, co vede
k budování jistot a základních potřeb a na co si během
výchovy dát pozor. Nebo se mohou se svými dětmi zúčastnit
aktivit, které pro ně připravily učitelky budoucích 1. tříd –
Věra Hončíková a Iva Novotná. Tyto aktivity jsou zejména
socializační a přípravně „školácké“.

Podrobnosti na www.propojeni.cz

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

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

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

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup

Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:

 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

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

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

Požadavky:
odpovídající kvalifikace zájem o práci v oblasti
zdravotní péče o seniory řidičský průkaz sk. B
bezúhonnost empatie

Nabízíme:
plat dle aktuálních tarifních tabulek (po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky za směnnost
a náročnost, možnost variabilního plánování 12hod. směn)
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Instruktor Michal Janoušek učí izraelskou sebeobranu
Je nedělní poledne
a tělocvična Gymnázia a Střední
odborné školy ekonomické v Sedlčanech, kde obvykle studenti mají
povinný tělocvik, je kolbištěm,
ve kterém soupeři bojují tváří
v tvář. Nebojte, krev neteče… Na to
dohlíží Michal Janoušek, instruktor Krav Maga – systému, díky němuž lze efektivně odrazit útočníka
a ubránit vlastní život.
Michale, jak jste se vlastně
dostal k sebeobraně Krav Maga?
Měl jste nějakou špatnou osobní
zkušenost?
Věnuji se tréninku bojových
umění pětadvacet let, od svých
čtrnácti, kdy mi inspirací byly ﬁlmy s Brucem Leem a Davidem
Carradinem, kteří prezentovali
čínské kung-fu. Jako teenager jsem
cvičil především japonská bojová
umění (ninjutsu, karate, jiu-jitsu)
a čínská bojová umění (wing tsun
kung fu). Východní bojová umění
mě učarovala svou ﬁlozoﬁí přístupu k životu. Díky nim jsem také
studoval východní ﬁlozoﬁe. Mnohem více se mi otevřely obzory
až při studiu Vojenské Akademie
v Brně, kde jsem pět let studoval
a seznámil se tak s mnoha dalšími
bojovými styly. Jako voják z povolání a armádní důstojník, kde
jsem sloužil patnáct let, jsem cvičil
i Musadó MCS či ruskou Systemu.
V roce 2007 jsem v Brně poznal
Antonína Grůzu, který se jezdil
vzdělávat v izraelské sebeobraně
Krav Maga – KAPAP do Bratislavy
za Mistrem Ivanem Spišiakem. I já
jsem tedy začal navštěvovat Slovensko a v červnu 2010 uzavřel své
úsilí získáním první mezinárodní
certiﬁkace z rukou mého současného izraelského guru – pana Moshe Galiska. Následně jsem se stal
lídrem České asociace Krav Maga
– Kapap a vybudoval z ní největší
sít škol izraelské sebeobrany v ČR.
Celou svou anabázi jsem zakončil
tím, že jsem se po odchodu z armády věnoval šestnáct měsíců
jako hlavní trenér vedení ČAKMK
na plný úvazek.
O co vlastně v Krav Maga jde?
Co je její podstatou?
Krav Maga znamená hebrejsky
boj zblízka. Je to sebeobranný systém. Problém reálné sebeobrany
je v tom, že na rozdíl od bojových
sportů jako je box, kickbox či zápas, kde proti sobě nastoupí dva
stejně silní a stejně těžcí bojovníci,
v reálné sebeobraně existuje asymetrie mezi útočníkem (predátorem) a jeho obětí. Proto základní
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pravidlo sebeobrany je, že na vás
zaútočí vždycky člověk větší, silnější nebo ten, který si to bude myslet, že na vás má. Případně může
být ozbrojen nebo útočníků může
být víc.
Co znamená KAPAP?
Je to akronym pro Krav Panim
el Panim, což lze přeložit jako
boj tváří v tvář. KAPAP představuje především techniky obrany
proti ozbrojenému útočníkovi,
nejčastěji nožem, tyčí nebo střelnou zbraní.
V čem spočívá podstata izraelské sebeobrany?
Podstata izraelské sebeobrany je naučit se bojovat takovým
způsobem, abych s minimálním
riskem dokázal maximálně efektivně odrazit útočníka a v nejkratším
možném čase tak ukončil celý konﬂikt. Izraelci žijí ve světě, kde musí
být neustále připraveni na možné
teroristické útoky. Proto si nemohou dovolit chybovat a učit se
nesmysly, které v reálné situaci

jištění a tlakových bodů dotyčného uklidnit a útok odrazit.
Kurz v Sedlčanech není rozhodně ojedinělý. Jaké další pořádáte?
Naše kurzy pokrývají různé
cílové skupiny a jsou vždy tematicky směřovány. Naším velice
úspěšným projektem je Mazaně
proti šikaně, určený školním kolektivům, kde skrze pohybovou aktivitu výuky sebeobrany dokážeme
ve třídě identiﬁkovat potenciální
role šikany – agresory i jejich oběti. Cílem je ukázat školákům, jak
reagovat v krizové situaci, jak
zvládnout předkonﬂiktní fázi před
samotným napadením a dostat
se ze situace jednoduchými principy sebeobrany a sebeochrany.
Kurzem například prošli i studenti
SOU Petra Bezruče v Sedlčanech.
Velmi oblíbené jsou kurzy sebeobrany žen. Ženy jsou společně se
seniory a dětmi totiž častým cílem
potenciálního násilí. S výcvikem
reálné sebeobrany se pojí i další

Krav Maga je izraelský systém obrany zblízka, vycházející z praxe.

nefungují. V tom je síla a podstata
efektivnosti izraelské sebeobrany,
vše je ověřeno praxí.
Na co je vlastně zaměřený seminář v Sedlčanech?
Na výcvik technik a principů
KAPAP security, to znamená metod sebeobrany, kdy je potřeba
útočníka zpaciﬁkovat a zajistit
do příjezdu policie. Příkladem
může být agresivní jedinec na diskotéce či plese. Zde není na místě
dotyčnou osobu nějak příliš bít,
ale spíše skrze principy páčení, za-

dovednosti, jejichž kurzy pro naše
cvičence či partnerské organizace
pořádáme – kurzy první pomoci
s reálně namaskovanými zraněními a živými ﬁguranty, střelecké
kurzy pro zájemce o získání zbrojního průkazu, ale i pro držitele,
kteří se chtějí ve střelbě rozvíjet či
pravidelné kurzy přežití při mimořádné situaci, kdy vyrážíme do terénu a vzděláváme lidi, aby věděli,
jak reagovat na různé mimořádné
situace, kdy jsou nuceni si sehnat
potravu, přístřeší či rozdělat oheň

mimo civilizaci. Děláme i různá
pobytová soustředění, příměstské
tábory nebo jezdíme prezentovat
sebeobranu na tábory našich přátel a spolupracujících organizací.
Oblíbené jsou také pravidelné tréninky, které vedeme pro školáky,
mládež a dospělé i v Sedlčanech.
Existují nějaké závody, třeba
mistrovství?
Ne, v reálně sebeobraně se bohužel žádné závody nedělají. Důvodem je, že se nejedná o sport,
postaveném na základě fair play.
Jak jsem již říkal, napadení na ulici
je vždy asymetrickým konﬂiktem
a těžko se v takových podmínkách
dají dělat nějaké porovnatelné
soutěže. Pro nás jsou největším zadostiučiněním zkušenosti našich
studentů a studentek, kterým se
povedlo úspěšně vyřešit konﬂiktní
situaci či odrazit napadení svoje
nebo někoho blízkého. To je základním smyslem sebeobrany.
Když se na Krav Magu podíváme čistě jako na sport – jaké svalové skupiny jsou posilovány?
Bojová umění mají tu výhodu, že jsou velice komplexními
tréninky. Izraelská sebeobrana
vytváří především bojovou vytrvalost a kondici, která zvyšuje
šance oběti na ustání napadení
a schopnost přežití. Krav Maga
tak posiluje jak velké svalové
skupiny, tak i menší svaly, které
jinými sportovními aktivitami neposílíte. Za mě velice komplexní
cvičení. Ale nečekejte, že budete
po tréninku vyrýsovaní jako kulturisté. Cílem svalů v sebeobraně
je funkční dynamická síla, která
vám umožňuje dotyčného důrazně udeřit, kopnout nebo jej přehodit. V každém případě, jako cvičení to je vhodné pro komplexní
posílení a protažení celého těla.
Předpokládám, že sebeobrana nezaměstná pouze tělo, ale
i hlavu, je to tak?
Přirozeně. Základem boje jsou
instinkty a ty vnímáme pomocí
základních smyslů. Důležitým
aspektem sebeobrany je prevence. Výcvikem do sebe postupně
dostáváme bojovou techniku,
což je soubor základních reﬂexů,
kterými reagujeme na útočníkovi podněty. V předkonﬂiktní fázi
napadení je důležitá krizová komunikace, správné držení těla či
správné načasování protiútoku či
reﬂexní aplikace techniky. Vždy
je nutné zvolit správnou taktiku
a zachovat si chladnou hlavu.
Jana Špačková
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Aleš Kutnohorský
je strojvedoucím
na trati SedlčanyOlbramovice,
do práce dojíždí
z Božetic
SEDLČANY Mnozí cestující,

využívající vlakové spojení
mezi Sedlčany a Olbramovicemi, možná ani nevědí, kdo jejich lokálku řídí.
Proto jsme využili krátké

nešova a z Vrchotových Janovic. Všichni dojíždíme.
Zažil jste za dobu, co
pracujete jako strojvedoucí, nějakou dramatickou příhodu?

Strojvedoucí Aleš Kutnohorský v kabině sedlčanské lokálky

přestávky, kterou měl před
odjezdem ze Sedlčan strojvedoucí Aleš Kutnohorský,
a požádali jej o rozhovor.
Jste ze Sedlčan nebo
do práce dojíždíte?
Jsem původně z Prahy,
ale teď žiju v Božeticích
u Milevska. Začínal jsem
jezdit v pražské Libni
a v roce 1993 jsem odešel do jižních Čech. Svojí
práci jsem se začal věnovat hned po maturitě.
Do Sedlčan dojíždím autem, zaparkuji u nádraží
a jdu do práce. Působím
zde už od roku 1995, jenom jsem tady ale v té
době občas střídal. V turnusu jsem v Sedlčanech
čtyři nebo pět let.
Kolik je v současné
době
strojvedoucích
na trati Sedlčany-Olbramovice a odkud jsou?
V turnusu je nás šest, co
se střídáme pravidelně. Samozřejmě se všichni dobře
známe. Nejblíž to má Martin Rosa, který je z Kosovy Hory. Ostatní kolegové
jsou ale ze vzdálenějších
míst. Jeden je z Tožice,
další jsou z Bystřice u Be-

Musím to zaťukat, ale
zatím nezažil. Jenom jednou jsem u sedlčanského
mlýna trochu štrejchl auto.
Řidič sice před přejezdem
zastavil, ale moc blízko.
Nestihl už couvnout, takže jsem mu trochu pocuchal pravý přední blatník.
Každou chvíli se stane,
že někdo přejede přejezd
v době, kdy se k němu už
blížím, ale všechno zatím
vždy bylo ještě v normě.
Teď se pořád sype
sníh. Zažil jste už kalamitu, při které jste nemohl
trať projet?
Ne, ale před několika
lety byla u Voračic zaplavená trať a musel jsem zastavit. Ani s cestujícími jsem
tady nikdy neměl žádné
problémy. Poznal jsem ale,
že čím blíže je to ku Praze,
tím je to s nimi horší.
Jak často v současné
době jezdí lokálka ze
Sedlčan do Olbramovic?
Ve špičkách ve všední
dny dopoledne a odpoledne s hodinovým taktem
a o víkendech jezdíme
po dvou hodinách.
David Myslikovjan
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Zajímavé fotograﬁe jsou
často dílem okamžiku,
říká Marcela Doktorová
SEDLČANY První výsta-

vou, kterou si letos můžete
prohlédnout v Kulturním
domě Josefa Suka jsou Obrázky fotografované z radosti. Autorkou výstavy je
Marcela Doktorová ze Sedlce-Prčice.
Zhruba padesát snímků,
které na výstavě přístupné
v pracovní dny od 8 do 16
hodin a při každé večerní kulturní akci můžete
zhlédnout, jsou průřezem
z jejích cest po Českém
Meránu, po trasách Klubu
českých turistů nebo z ciziny. Marcela Doktorová
poodkryla i soukromí –
kromě fotograﬁí krajiny, detailů, ale i městských ulic,
vystavila několik fotograﬁí
svých blízkých.
Jak dlouho fotíte?
Asi v deseti letech jsem
od rodičů dostala jako dárek fotoaparát značky Pionýr, to už je hodně dávno
– určitě si ti starší na něj
ještě vzpomenou. Bavilo
mě fotografovat všechno
kolem sebe. Později jsem
dostala zrcadlovku Flexareta, s mým manželem
jsme fotili Pentaxem, Praktikou a potom digitálním
kompaktem Fujiﬁlm. Fotoaparát Panasonic Lumix
zůstal shodou náhod bohužel někde v Budapešti
na nádraží i s vyfocenými
snímky. Takže teď fotografuji opět na Fujiﬁlm.
Jaké náměty jste si vybírala?
Při procházkách malebnými kouty staré Prahy,
tehdy ještě opuštěnými
ulicemi Starého města
a Malé strany, mě lákalo
fotit zasněženou krásu
Karlova mostu, Vyšehradu
a Vltavy. Později to byly
spíše rodinné snímky a připomínky z dovolených.
S manželem nás chytlo
pořizovat si zajímavé obrázky přírody a cestování. Přestěhovali jsme se
z Prahy do Sedlce-Prčice
a prochodili pěšky, projez-

dili na kole a na běžkách
krajinu Českého Meránu.
Před patnácti lety jsme začali chodit po turistických
trasách jako značkaři. Obnovovali jsme turistické
značení KČT na Benešovsku a tak vznikaly některé
další fotograﬁe. Podívali
jsme se na místa, kam člověk autem nedojede. Také
na několika delších cestách za humna jsme pořídili hodně fotek. Po mužově
smrti jsem neměla chuť
fotografovat, teď se k tomu
postupně vracím. Fotografuji spíše rodinu, ale i zvířata a přírodu.
Jak vlastně výstava
v KDJS vznikla?
Eva Roztočilová viděla
moje fotograﬁe a říkala, že
by stály za vystavení. Domluvila to s ředitelem kulturáku Martinem Severou.
Jsem ráda, že se mohu
podělit s ostatními o radost, se kterou tyto fotograﬁe vznikaly. Výstava je
také vzpomínkou na mého
manžela, s nímž jsem kulturní dům v Sedlčanech
ráda navštěvovala.
Bylo těžké vybrat
zhruba padesát fotograﬁí, které jsou na výstavě
k vidění?
Vybírala jsem pečlivě.

mandii – vybrala jsem například fotograﬁi krámků
na ulici nebo kolotoče…
Co vás inspiruje?
Hlavně krajina, kde žiji
– Český Merán. Má svoje
kouzlo. Na výstavě jsou
například lesy u Kvašťova.
Stále značíte turistické cesty?
Obnovování turistického značení je pořád
mým velkým koníčkem,
díky kterému se dostanu
do známých i méně známých míst v širokém okolí,
kde je pořád co obdivovat.
Zatím je krajina Českého
Meránu turisty trochu opomíjená, což je ale spíše ku
prospěchu.
Kdybyste měla vybrat
z výstavy vaši nejoblíbenější fotograﬁi, která by
to byla?
Mám velmi ráda téměř
všechny, jsou vzpomínkami na mého muže, s nímž
jsme pospolu žili čtyřicet
sedm let. K nejoblíbenějším však patří snímek z poměrně nedávné doby – je
na něm kostelíček ve Lštění
u Čerčan. Jela jsem vlakem
k dceři do Čtyřkol a najednou to uviděla. Lesy
tmavly, slunce zapadalo
a ozařovalo už jen kostelík.
Odhodila jsem batoh a poří-

Marcela Doktorová se Štěpánkem a Torykem

Výstava je různorodá. Fotografuji krajinu, ale i detaily,
květiny, stromy, zimní záběry… Jedna část výstavy
je věnována cestě po Nor-

dila asi osm záběrů, než se
vše ponořilo do tmy. Zajímavé fotograﬁe jsou občas
dílem okamžiku.
Jana Špačková
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Úplné zatmění Měsíce Čarovné trio
bude možné pozorovat zahřívacího koření
na Hvězdárně Josefa
Sadila v tomto
desetiletí naposledy
SEDLČANY V pondělí 21. ledna se
uskuteční poslední úplné zatmění
Měsíce v tomto desetiletí, pozorovatelné i z území České republiky.
Úkaz nám prostřednictvím rozhovoru přiblížil vedoucí Hvězdárny
Josefa Sadila v Sedlčanech František Lomoz.
Jak dlouho pondělní zatmění
potrvá a od kolika hodin je budeme moci v případě příznivého
počasí pozorovat?
Úplné zatmění Měsíce v pondělí
21. ledna bude v časných ranních
hodinách. Pokud chci mluvit o ce-

Takto zachytil František Lomoz zatmění
Měsíce, které nastalo 7. srpna roku 2017.

lém jeho průběhu, tedy od začátku
vstupu do polostínu až k výstupu
z polostínu, tak bude od tří hodin
třiceti sedmi minut do osmi hodin
čtyřiceti osmi minut. Pro nás pozorovatele bude zajímavý jenom
začátek, průběh a konec úplného
zatmění. Začátek bude v pět hodin
čtyřicet jedna minut, střed úplného
zatmění, kdy bude celý Měsíc vnořen do stínu Země, nastane v šest
hodin dvanáct minut a Měsíc ze
stínu Země vystoupí v šest hodin
čtyřicet tři minut. V každém případě se to bude dít nad obzorem,
takže celý průběh úplného zatmění bude za příznivého počasí viditelný, ale jeho konec už bude nízko
nad západním obzorem těsně před
východem Slunce.
Bude nutné mít k pozorování
při ruce dalekohled?
Dalekohled mít nemusíme, protože i ponoření Měsíce do stínu
Země je dobře viditelné. Samozřejmě je ale lepší mít po ruce jakýko-

liv dalekohled, třeba i malý. Potom
budou vidět také detaily na Měsíci
a celé pozorování bude mít větší
efekt. Je potřeba počítat s tím, že
úkaz bude nad západním obzorem,
což znamená, že je lepší být někde
na volném prostranství, kde je vidět vzdálený obzor, aby byla vidět
i konečná fáze zatmění.
Které další jasné hvězdy budeme moci při úplném zatmění
Měsíce sledovat?
Na ranní obloze nad západním
obzorem bude vidět jasně Regulus, což je první hvězda v souhvězdí Lva. Vysoko nad jižním obzorem, téměř nad našimi hlavami,
bude vidět Arcturus ze souhvězdí
Pastýře a na opačné straně nad
východním obzorem bude Vega
ze souhvězdí Lyry. Těsně nad
obzorem bude vidět Antares ze
souhvězdí Štíra. Nejjasnější objekt
na obloze najdeme také nad jihovýchodním obzorem. Venuše je
teď vidět ráno každý den.
Budete mít v pondělí v časných ranních hodinách otevřenou hvězdárnu?
Pokud bude příznivé počasí
k pozorování, hvězdárna otevřena
bude a zájemci se mohou přijít podívat. Chystám se celý úkaz natočit.
Kdy budeme moci pozorovat další úplné zatmění Měsíce
u nás?
Úplné zatmění nastane 7. září
roku 2025. Vzhledem k tomu, že
k částečnému zatmění Měsíce dochází prakticky každý rok, je to
poměrně dlouhá doba. Další úplná zatmění nastanou 31. prosince
2028, 26. června 2029 a 20. prosince
2029. V jednom roce budou tedy
dvě úplná zatmění.
František Lomoz připomněl,
že do Sedlčan by měl v blízké
době zavítat astronom, astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti
astronomie, astrofyziky a vztahu
vědy a víry Jiří Grygar. V polovině
dubna by měl v kinosále vést dvě
přednášky. Dopolední bude určena studentům a odpolední všem
dalším zájemcům.
David Myslikovjan

Letošní zimní počasí nás baví
svou rozmanitostí. Stále nás udržuje v napětí, jak bude zítra. Večer uléháme, za okny bílá peřina,
ráno bláto. To je celkem fajn, plánujeme-li na druhý den cestovat
autem. Méně už potěší nenadále
zmizelá sněhová přikrývka v sobotu ráno, kdy děti prakticky ještě
za tmy klepou na dveře ložnice:
„Mamí, vsávej už! Slíbila si včera
přeci, že půjdeme hned ráno bobovat!“ Plastové boby při dostatečném sklonu svahu naštěstí jezdí
i po mokré trávě. Nic naplat, taková je doposud zima.
A zima skutečně je. Ať už teploměr hlásí minus deset nebo plus
čtyři, pořád je to zima. Tu doprovází tma. Leden je měsíc dlouhý
– předlouhý. Mnozí z nás potřebují
zahřát a povzbudit. Pro ty, kterým
se nechce vytáhnout paty, třeba
do sauny, mám jednoduchý tip.
Zahřívací koření. A to v pozapomenuté, avšak čarovné, trojkombinaci
– skořice, hřebíček a muškátový
oříšek. Tohle trio, užívá-li se pospolu, dokáže zázraky. Prohřát tělo,
zahnat chmury, psychicky povzbudit, ale i navodit příjemný spánek.
Ohřát se ostatně můžeme už jen
tím, když dohledáme země jejich
původu. Skořicovník ceylonský
nám svou teplou domovinu prozrazuje již názvem. Hřebíčkovec
kořenný pochází z Moluckých ostrovů – indonéského souostroví.
Vysušené semeno Muškátovníku
pravého, chcete-li vonného, má
v témže souostroví také svou domovinu.

Účinky jednotlivých druhů si
můžeme vyhledat leckde. Velmi
ve zkratce: skořice zahřívá trávicí
trakt, hřebíček dezinﬁkuje zejména
dutinu ústní a muškátový oříšek
užívaný v nadměrném množství
dokáže navodit až halucinogenní
stavy. Nevím, koho a kdy přesně
napadlo spojit jejich síly. Ráda se
ale nechávám inspirovat doporučeními svaté Hildegardy, abatyše
z dvanáctého století.
Ta k navození příjemného tělesného i duševního stavu připravovala takto kořeněné sušenky.
Stejnou trojkombinací koření si
můžeme vylepšit i svou kávu nebo
mléko. To podle výsledku, kterého
chceme dosáhnout.
Ti, kteří vstávají do rána, jež
spíše ještě připomíná hlubokou
noc, nechť si svou ranní kávu vylepší trochou mleté skořice, mletého či celého hřebíčku a na špičku nože mletého muškátového
oříšku. Měli by příjemně prohřátí a v dobré náladě zvládnout
všechny úkoly dne. V případě
odpoledního útlumu je bezpečné
trojkombinaci v kávě zopakovat.
Ti, kterým spánek nepřichází,
ač jsou zachumlaní v peřinách.
Přes vlněné ponožky je trápí
studené nohy a jejich čela třeba
i chmurné myšlenky, nechť si před
spaním svaří mléko opět s tímto
kořením a případně jej osladí trochou medu. Měli by usnout, jak
nemluvňata. Takový nápoj zahřeje, odnese únavu i nepříjemné myšlenky a navodí hluboký spánek.
Lucie Kakosová
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Ochotníci se ve své nové hře vrátí
do šedesátých let minulého století
SEDLČANY Členové sedl-

čanského divadelního
spolku hned po Novém
roce začali zkoušet novou
hru, kterou uvedou na do-

dební komedie o výletech
do časů, kdy klukům rostly dlouhé vlasy, a láska
nebyla sprostým slovem,
ztvární Jiří Dundr. Nejbližší

Režisér Richard Otradovec na jedné z prvních zkoušek sedlčanských ochotníků v tomto roce

mácí scéně v dubnu. První,
takzvaná postavná zkouška, se konala ve středu 9.
ledna. Novou inscenaci
představil režisér Richard
Otradovec a shrnul rovněž
loňskou činnost spolku.
Jak se jmenuje hra,
kterou jste začali zkoušet, kdo přišel s nápadem ji uvést a na jakou
zápletku se budou moci
diváci těšit?
Novou hru 60‘s aneb
Šedesátky jsme začali
zkoušet na Nový rok, kdy
jsme se sešli na první čtené zkoušce. Nápad uvést
tuto inscenaci vznikl v Divadle ABC, kam jsme se
jeli v září předloňského
roku podívat na premiéru.
Hra pochází z pera Jiřího
Janků a Petra Svojtky, kteří
jsou podepsáni i pod představením Bedřich Smetana: The Greatest Hits,
kterou jsme v Sedlčanech
uvedli na podzim roku
2016. Na premiéře „Šedesátek“ jsme měli možnost popovídat si s herci a autory,
kterým jsme na památku
předali záznam z našeho
provedení „Smetany“.
Ko h o z e z n á m ý c h
ochotníků publikum uvidí? V kterých rolích se
tito herci představí?
Ústřední postavu hu-

rodinu mu utvoří Miloslava
Kelichová, Tereza Marková
a Pavel Heran, kteří svému
manželovi, otci a zeťovi
objednají výlety do šedesátých let minulého století
u Agentury Cokoliv. V roli
ředitele agentury se představí Jaroslav Repetný,
který pro dotvoření šedesátých let musí se svými
zaměstnanci Kateřinou
Skalskou a Slávou Blochem získat nájemné herce a zpěváky. V těchto rolích se mohou diváci těšit
na Renatu Holoubkovou,
Renatu Volkovou a Pavla
Žaka. V jedné z těchto rolí
se objevím i já.
Našel jste také některého z nováčků, který se
nebude bát přijít s kůží
na trh?
V této inscenaci vsázím
na osvědčené ochotnické
tváře. Důležitým kritériem
výběru herců byla odvaha
pustit se do zpěvu notoricky známých hitů, které
jsou v tomto představení
zaranžovány Jiřím Janouchem, taktéž spoluautorem
„Smetany“.
Minulý rok byl pro váš
soubor mimořádně nabitý. Můžete toto období
shrnout?
Úspěšný rok 2018 jsme
zahájili pohádkovým muzi-

kálem Lotrando a Zubejda
v režii Renaty Holoubkové,
která navázala na úspěšné
ztvárnění „Duchů“. Souběžně s tímto představením
probíhal nácvik zájezdové
hry Taková normální rodinka v mé režii, kterou jsme
uvedli již v březnu v Obecním domě v Petrovicích,
následně pak v květnu
na Dobříši a pro sedlčanské
publikum. V červenci nás
pak čekalo pozvání na Zvíkovské divadelní léto, které
jsme „Rodinkou“ zahajovali s velkým ohlasem. Nemalý úspěch měla i repríza
na profesionální scéně Studia DVA v Praze, kam jsme
spolu s dalšími sedmi soubory z celé České republiky
byli vybráni na nultý ročník
Léta ochotnických divadel.
Štaci jsme zakončili na přírodním jevišti ve středočeském Zvěstově. Na podzim
se premiérově představil
Petr Svoboda, který pod
svou režijní taktovkou nastudoval známou hru Jiřího
Hubače Dům na nebesích,
která se také setkala s diváckým ohlasem. Kromě
divadelní činnosti jsme
v loňském roce uspořádali
čtvrtý ročník Ochotnického plesu a pomohli jsme
s adventním průvodem
při rozsvícení vánočního
stromku. S našimi členy
jsme pak absolvovali tradiční setkání ve Vášově mlýně,
zájezd do vánoční Prahy
spojený s návštěvou muzikálu a předvánoční posezení. Úspěšný rok byl taktéž
zaznamenán Českým rozhlasem Region do Kroniky
roku 2018, který vybral nejdůležitější události z celého
Středočeského kraje.
Pokud právě nerežírujete, jaké pracovní činnosti se v současné době
věnujete?
Kromě toho, že vyučuji informatiku na základní
škole ve Velkých Popovicích, jsem byl v loňském
roce zvolen novým sedlčanským zastupitelem. Mé
mimopracovní aktivity se
tak rozšířily o práci pro
naše město.
David Myslikovjan
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Chodíte rádi
na plesy?
Říká se, že v současné
době to už s návštěvností plesů není takové jako
v minulosti, kdy obvykle taneční sály praskaly
ve švech. Kdy dokonce
chlapi chodili o něco dříve, aby drželi místa svým
partnerkám a mezitím se
mnozí z nich dostali do té
správné nálady. Možná
na menší návštěvnosti plesů něco bude, alespoň tak
naznačuje většina odpovědí dotázaných.
Drahoslav Trachta,
Pechova Lhota

Na plesy v současné době
už nechodím. Pocházím
z Dublovic, a v době, kdy
mi bylo kolem dvaceti let,
jsem tady navštěvoval
hlavně sokolské a hasičské
plesy. Nejvíce se mi líbilo
na sokolském plese.
Věra Tožičková,
Dublovice

Dříve jsme s manželem
chodili, hlavně dokud byly
plesy JZD. Chodili jsme
i na myslivecké, hasičské
plesy a také na šibřinky.
Ráda vzpomínám na kytičkové volenky na plesech
JZD. Ženy na nich kupovaly malé kytičky, dávaly je
mužům do klopy, a tím je
vyzvaly k tanci. Plesy rovněž pořádal Svaz žen nebo
základní škola, a ty jsme
také navštěvovali.

Vladimíra Hůrková,
Prosenická Lhota

Také my jsme s manželem na plesy chodili. Byla
to společenská událost,
na kterou se člověk hezky
oblékl, sešel se se svými známými a dobře se
s nimi pobavil. Dodnes
vzpomínám na dobu, kdy
jsem byla malá a na plesy
chodili moji rodiče. Společně se sestrami jsme
ženám, které se u nás
scházely, záviděly dlouhé
společenské šaty. Do Prosenické Lhoty kdysi jednou za rok jezdily vyhlášené kapely, například
Lučanka, a to byl sál zaplněný opravdu do posledního místa.
Tereza Zrůbková,
Nedrahovice

Na plesy chodím docela
ráda, hlavně na maturitní.
Potkám se tam se svými
vrstevníky, s kterými se
vždycky dobře pobavím.
Minulý rok jsem maturovala a teď se proto chystám
na ples, na němž se setkám
se spoustou známých lidí.
David Myslikovjan

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
PLESY
 Petrovice – Obecní dům
18. 1. IV. školní ples
pořádá ZŠ Petrovice, hraje
Signál; 19:30
 Sedlčany – kult. dům
18. 1. Rybářský ples
hraje Static; 20:00
29. 1. Hradišťan & Jiří
Pavlica
koncert ojedinělého hudebního uskupení; 19:30
 Vrchotice – hospoda
Na Františku
19. 1. XXVI. lhotecký bál
hraje Hošna Band; 20:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům

 Sedlčany – knihovna
FotoFlegmatici Sedlčany
pojedenácté
výstava fotograﬁí klubu
FotoFlegmatici Sedlčany;
do 6. 2.
 Sedlčany – muzeum
Pestrý svět našich
motýlů
výstava představující
činnost Ochrany fauny ČR;
do 1. 3.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – muzeum
24. 1. 20 let Ochrany
fauny ČR a záchranné
stanice
průřez činností neziskové
organizace, výstav v Národním muzeu Praha, práce

Centrum Petrklíč
Sokolovská 580, Sedlčany (budova bývalých jeslí)

24. ledna od 17:30

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
beseda s nutriční terapeutkou Kateřinou Královou
na téma: Jak po Vánocích zdravě zhubnout a co zařadit do jídelníčku, aby byl zdravý, vyvážený, pestrý
Na přednášku je nutno hlásit se předem – 773 334 822
19. 1. Hasičský ples
20:00
 Počepice – restaurace
U Radešínka
19. 1. Hasičský ples
hraje Klasik; 20:00
 Osečany – hostinec
25. 1. Farní ples
19:30
 Křepenice
25. 1. Hokejový ples
20:00
 Libíň
26. 1. Hasičský ples
hraje Static; 20:00
 Vrchotovy Janovice
26. 1. Hasičský ples
hraje Ešner Band; 20:00
 Prosenická Lhota – kulturní sál
26. 1. Hasičský ples
hraje Tahimel; 20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Obrázky fotografované
z radosti
výstava fotograﬁí Marcely
Doktorové

s veřejností; 18:00
 Sedlčany – kult. dům
29. 1. Posedlí Dakarem
beseda s projekcí za účasti
Martina Macíka a Jana
Brabce; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
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
23. 1. Ředitelská lóže –
Arnošt Goldﬂam
tragikomický příběh o přátelství; 19:30
27. 1. Pyšná princezna
výpravná pohádka pro
nejmenší diváky; 15:00

KINO
 Sedlčany
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
24. 1. Oni a Silvio
ﬁlmový klub; 20:00
25. 1. Ant-man a Wasp
dobrodružný akční ﬁlm;
20:00
26. 1. Po čem muži touží
česká komedie; 20:00
 Kosova Hora
20. 1. Úžasňákovi 2
animovaný ﬁlm; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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
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
20., 27. 1. Veřejné bruslení
14:00–16:00
20. 1. Pohárový zápas
HC Kačeři Příčovy – Čerti
Křepenice; 16:30
Novit Neveklov – HC Kňovice; 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
23. 1. Pohárový zápas
Medvědi Sedlčany – HC
Miličín; 18:30
Rumola–Draci; 20:25
25. 1. Pohárový zápas
Slavoj Obecnice – Huroni
Vršovice; 18:30
River Boys Zvírotice – HC
Votice; 20:25
26. 1. Pohárový zápas
Žabáci Solopysky – HC
Olbramovice; 10:00

www.sedlcansky-kraj.cz

Stará garda Štětkovice –
DSK Daleké Dušníky; 12:00
Čerti Křepenice – Bubák
Chlum; 17:00
Genemusic – AHC Nový
Knín; 19:00
27. 1. Pohárový zápas
Rybníkáři – Ševci Nový
Knín; 16:30
Domino – Medvědi Sedlčany; 18:25
HC Miličín – Tučňáci Kosova Hora; 20:20
28. 1. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
Novit Neveklov; 18:30
HC Kňovice – Rumola; 20:25

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
16., 23. 1. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
18., 25. 1. Hrajeme deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 13:30
18. 1. Píšu, píšeš, píšeme
příležitost pro žáky 1. stupně 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
25. 1. Pohádková babička
čtení pohádek, navazuje
Zimní výtvarná dílna; 15:00
29. 1. Hry bez hranic
listování s účastí autora
Michala Kašpárka; 20:30
 Sedlčany – hvězdárna
18., 25. 1. Pozorovací
program
17:00–21:00
 Předbořice
19. 1. 20 let Domova sv.
Zdislavy
pořádá spolek Rodiny Předbořice, oslavy k výročí 20
let od založení, mše svatá;
14:00

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář.

Oddávat
může všech
jedenadvacet
zastupitelů
SEDLČANY Od druhé polo-

viny roku 2015 má město
fond reprezentace města,
z něhož jsou vypláceny
příspěvky zastupitelům,
kteří vykonávají obřady.
„Zastupitelům, kteří jsou
oprávněni vykonávat obřady, náleží pro volební
období jednorázový příspěvek na ‚pokrytí zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku‘ ve výši tři tisíce
korun. Tento příspěvek je
účelově určen především
na pořízení odpovídajícího reprezentativního
oděvu, obuvi a doplňků,
případně úpravu zevnějšku obřadníka. Po počtu
alespoň osmi vykonaných
obřadů za každý další
obdrží tři sta korun. Jde
v podstatě o aktualizaci
pravidel, která byla platná v minulém volebním
období,“ uvedl starosta
Miroslav Hölzel.
V n ě m v y ko n á v a l o
obřady pouze osm zastupitelů, nyní je může
vykovávat všech jedenadvacet. „Jako obvykle
bychom rozeslali seznam
oddacích dnů a zastupitelé by si stanovili, ve kterých dnech by mohli obřad vést. Akceptovat lze
přání snoubenců na konkrétního oddávajícího,“
doplnil starosta.
Rostislav Hefka navrhl, že by do budoucna
mohl na matričním úřadě dobře fungovat online
rezervační systém, což
by snoubencům, kteří se
nyní musí na volný termín matrikářky doptávat,
usnadnilo rezervaci data
a času sňatku. Zastupitel
Pavel Švagr s ohledem
na svoje bohaté zkušenosti dlouhodobě oddávajícího pochválil sedlčanskou matriku a uvedl,
že stávající systém je
funkční, a to i bez online
rezervačního systému.
Jana Špačková

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz
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Utkání ztratili v poslední desetiminutovce
FK Příbram
U19 – TJ Tatran
Sedlčany 2:1
(0:0)
PŘÍBRAM V sobotu 12. ledna
sehrálo A mužstvo Tatranu
Sedlčany svůj první zimní
přípravný zápas. Divizní Tatran odcestoval k utkání bez
několika opor, jmenovitě
brankáře Filipa Dřevojana,
kapitána Lukáše Brotánka,
Jana Vystyda, Pavla Lípy
s bratrem Vaškem, Michaela
Dvořáka, Jana Špačka, Dominika Němce, Lukáše Matouška a Petra Haase. Jarda Repetný se ještě nějakou dobu
bude zotavovat po zranění.
Tým byl tak poskládán a doplněn o hráče z B a C týmu.
V prvním poločase se
na umělé trávě na Litav-

První zimní přípravný zápas sehrál Tatran v improvizované sestavě. Foto: Facebook TJ Tatran Sedlčany

ce žádný z týmů do větší
brankové situace nedostal.
Výjimkou byla situace z 39.
minuty, kdy David Čejda

hlavičkoval jen těsně vedle.
Druhý poločas byl výrazně bohatší na gólové
situace. Tomáše Senfta vy-

chytal včasným vyběhnutím domácí brankář, úspěšný byl i proti ráně Davida
Krůty. Po hodině hry si

z rohového kopu srazil jeden z domácích obránců
balon do vlastní sítě a Tatran se ujal vedení – 0:1. Devatenáctka Příbrami měla
k dispozici dvacet hráčů
a Sedlčany jen tři do hry
a brankáře. A tak rozhodl
ušetřený poměr sil a v rozmezí od 82. do 85. minuty
bylo rázem skóre otočené
ve prospěch soupeře.
Sestava Tatranu: Glogar–Hájek, D. Čejda, Hofman, M. Krůta, Kdolský, K.
Kvěch, D. Krůta, Soldát, M.
Sirotek, Senft; do druhého
poločasu střídali: P. Sirotek, J. Dvořák, M. Machovský, L. Dřevojan (brankář).
Další zápas hraje Tatran
v sobotu 19. ledna v Praze
proti SK Uhelné sklady od 14
hodin.
David Štverák

Z Pece pod Sněžkou se vrátili
spokojení studenti i učitelé
SEDLČANY/PEC POD SNĚŽKOU Od čtvrtka 3. do stře-

dy 9. ledna se přechodným
bydlištěm na lyžařském
kurzu pro 49 studentů
a pět pedagogů sedlčanského gymnázia a střední
odborné školy ekonomické stala Mělnická bouda
v Peci pod Sněžkou. Lépe
řečeno její sestřička Salomon. Studenti byli zejména
z kvinty a 1. G, doplnila je
jedna studentka 1. OA a několik sextánů.
Komplikace přišla hned
po startu v podobě porouchaného autobusu. V Bystřici, když přistupovali dva
studenti, si řidič autobusu

všiml olejové skvrny. Opravář přijel rychle a do půl
hodiny už se zase startovalo. „Měli jsme i úrazy, ale
byly běžné. I když se stane
něco malého, radši vozíme
k doktorovi. Takže jsme
tam měli jedno podvrtnutí
kotníku, kdy jsme využili chirurgie v Peci. Pak se
holčina bouchla do hlavy
a bylo jí trochu špatně, tak
ji nechali v nemocnici přes
noc na pozorování. Ale nebylo to nic, jen lehký otřes
mozku. Druhý den jsme odjížděli, tak jsme ji naložili
do autobusu a odjelo se,“
uvedl Zdeněk Šimeček, vedoucí výpravy. Velmi si po-

Správný sport pro vaše dítě

Zimní stadion Sedlčany
NÁBOR DĚTÍ OD 4 DO 8 LET
v úterý 22. ledna od 15:30 hodin
KAŽDÉ DÍTĚ DOSTANE DÁREK
Nabízíme: 3x týdně trénink, zapůjčení
kompletní hokejové výstroje, hokejku, brusle,
šatnu a své místo, kvalitní trenérské vedení

Info: 603 535 997

chvaloval horskou službu:
„Když jsme zavolali, vždycky tam byli do pár minut.“
A jaké měli sedlčanští
lyžaři sněhové podmínky? „Až moc vynikající.
Tolik sněhu jsem dlouho
neviděl, bylo to až na překážku. Asi z toho pramenily i ty úrazy. Celý týden
foukalo a padal sníh, viditelnost žádná velká nebyla. Dopoledne se lyžovalo
pěkně, ale odpoledne už
sjezdovky moc upravené
nebyly, jak byl sníh měkký,“ vypráví Zdeněk Šimeček. Naštěstí s sebou
neměli žádného úplného
začátečníka. Výuka vycházela z individuálních
potřeb studentů, rozhodně nestáli všichni v řadě
a nepopojížděli po svahu
po pár metrech. Všichni
jezdili, aby je to bavilo.
Celá výprava byla rozdělena na tři skupiny.
Vždy jedna skupina studentů vyrazila se dvěma
pedagogy na běžky. Další
dvě skupiny se třemi pedagogy sjezdovaly. Díky
tomu, že škola kupuje
přenosné skipasy, které si

mohou dva střídat, vyšly
hory pro každého účastníka trochu levněji. Střídání
v rámci trojice je náročné,
skipas nesmí dostat nikdo
další, ale studenti s tím nemívají problémy. Ti, kteří
šli na sjezdovky, se dále
dělili do tří skupin, pokaždé jiných, takže snad
každý student vyzkoušel
vedení všech pedagogů.
V rámci lyžařského výukového kurzu se uskutečnily i tři závody. „Byl tam
závod na běžkách, měli
závod ve slalomu a pak
jsme se inspirovali v Itálii,“
vypráví Zdeněk Šimeček.
Závěrečný výjezd posledního závodu Tour de Ski
ve Val di Fiemme se totiž
běží nahoru do sjezdovky
Olympia v Alpe Cermis.
A vítěz bývá považován
za krále bílé stopy. „Nejlepší ze závodu běžek a slalomu jeli poslední den to Tour
de Ski, kde běželi půl sjezdovky Zahrádky na běžkách, dva okruhy,“ upřesňuje. Závodilo jich deset.
Vítězem mužské kategorie
se stal sedlčanský kanoista z kvinty Lukáš Novotný,

jeho kolega z klubu a zároveň spolužák Radek Valsa
byl druhý. Diplom za třetí
místo si domů odvezl Daniel Hadáček. V ženské kategorii nastoupily do závodu
i při velké nepřízni počasí
čtyři odvážné dívky. V cíli
byli spokojeni všichni.
A spokojený se z hor
vrátil i sám Zdeněk Šimeček: „Byli dobrý, i v těch
podmínkách nefrfňali, že
by nešli, což se stává. Nebyl
ani binec po večerech. Jestli
někdy nespali, tak byli šikovný a byli potichu.“
Za studenty shrnula
svůj pobyt na horách Sabina Kulandová: „Tak mě
se hory líbily snad nejvíc.
Asi to bylo dáno i tím,
s jakou partou jsme tam
byli, ale fakt to byly jedny
z nejlepších hor. Jídlo bylo
v rámci možností dobrý,
čaj ke každýmu chodu,
jak k snídani, k obědu, tak
i u večeře. A myslím si, že
i lyžařský výcvik byl rozvrženej tak, jak bylo potřeba. Spíš jenom to počasí
bylo někdy proti, jinak to
bylo fakt super. Dala bych
si to ještě jednou.“
-red-
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V druhé části Dakaru bude Macík bojovat v půlmaratonu
JIŽNÍ AMERIKA Martina Ma-

cíka ml. a zbytek posádky
závodního kamionu Franta jsme v posledním čísle
opustili v neděli 6. ledna.
Kluci měli před sebou
pondělní pr vní ostrou
dakarskou etapu. Liazka
s číslem 504 si užila pravou
dakarskou jízdu, s dlouho
očekávanými písečnými
dunami, ale i zrádným
úzkým řečištěm plným
nepříjemně ostrých kamenů. „Žlutý kamion s posádkou ve složení Martin
Macík, František Tomášek
a Lukáš Kalanka dokončil
prolog jako 12. První etapa
se oproti původnímu plánu opět časově posunula,
protože organizátoři ještě na startu závodníkům
restartovali navigační systémy. Tým Big Shock Racing
je po první etapě spokojený.
Nebloudilo se, závodní stroje bezvadně fungují, je prostor pro další zrychlování,“
informoval na týmovém
webu Lukáš Doubrava.
V úterý na dakarské
jezdce čekalo 342 ostrých
kilometrů ve 2. etapě vedoucí z Pisca do San Juan
de Marcona. Trať posádka
žluté liazky dokázala zajet na 6. místě a celkově
se posunula na 7. pozici
mezi kamiony. V úvodu
i na konci druhé dakarské
etapy si závodníci zase užili duny a technickou jízdu.
V rychlé části trati to Macík
svištěl maximální povolenou rychlostí 140 km/h.

„V úvodu jsme se honili se
Šoltysem, což nás trochu
zdrželo, takže na začátku,
při předjíždění ostatních,
jsme se maličko babrali. Ale
pak jsme postupně všechny
před námi předjeli a dál
pokračovali sami ve vlastním tempu,“ popisuje úvod
etapy pilot Martin Macík.
Asi 200 kilometrů přitom
posádka absolvovala se
zničeným levým předním
tlumičem, 80 kilometrů
před cílem odešel i pravý
tlumič.
Třetí středeční etapa
byla o poznání náročnější a po dojezdu ji Martin
Macík glosoval takto: „Byl
to očistec, ale zvládli jsme
to. Prostě, na každém kilometru na nás čekala nějaká sviňárna. Výjezd, díra,
schod, pokaždé něco. Ale
snažili jsme se, věřili si
a vždycky si nějak poradili.“ Na mysli měl pestrou
trať s rozsáhlými feš-feš
pláněmi, kde se letí po rovině a auta dostávají zabrat, přes vysoké duny,
plné zapadlých závodníků,
až k řečištím a skalám se
spoustou kamenů. „Několikrát jsme se zakopali,
vypadalo to, že se nedostaneme ven, a nakonec jsme
vyvázli relativně snadno.
Jeli jsme část etapy za Villagrou, ale já jsem pak udělal
chybku, když jsme sjížděli
dunu a potřebovali zahnout
doprava. Pořád jsme měli
náklon a dole bylo dvoumetrové řečiště a díra. Bylo

to sypké, já neměl rychlost,
tak jsme spadli do toho řečiště. Franta si skoro lehnul,
takže jsme podfukovali,
musel jsem se otočit… Kdyby to bylo natočené, tak
nikdo neuvěří, že se z toho
dostaneme. Ale podařilo se.
Svépomocí. Šli jsme ven,
s rozvahou se podívali, co
a jak, a povedlo se,“ popsal jeden ze středečních
manévrů Macík. Kamion

val Frantův skok, po němž
posádka několik hodin
opravovala utržené kolo.
Dál pokračovala žlutá liazka bez předního náhonu,
bez pravé přední brzdy,
bez tlumičů, bez dofukování a s dalšími šrámy.
Kluci se snažili kamion
dostat do cíle za každou
cenu, aby mohli v závodu
pokračovat. To se podařilo, ale museli vynechat

Franta jede! Třetí středeční etapa (9. 1.). Foto: Facebook Martin Macík jr.

Franta odnesl středeční
etapu prolomeným předním nárazníkem a trochu
pochroumaným bokem.
Po s á d k a d o j e l a p á t á
a v celkovém hodnocení
poskočila na pátou pozici.
Týmu ze Sedlčan se dařilo i ve čtvrtek, ve 4. etapě legendárního závodu
vybojovali 2. místo a posunuli se na 4. celkovou
pozici. Zato v páté etapě,
druhé maratonské, se pilot
Martin Macík s navigátorem Františkem Tomáškem
a mechanikem Lukášem
Kalankou opravdu zapotili.
V úvodu závodu se přetahovali o vedení s ruskými
Kamazy. Pak ale následo-

několik kontrolních bodů
v dunách, které by nezvládli projet. „Jeden z nejdrsnějších zážitků v životě. Každopádně, díky naší
dnešní šlamastice jsme si
opět potvrdili, že máme ty
nejbáječnější fanoušky, kteří za námi stojí, i když to
zrovna nevypadá růžově.
Pardon za to dlouhé čekání,
až se objevíme na dalším
waypointu, dělali jsme, co
bylo v našich silách. A děkujeme za všechny palce,
které jste drželi,“ vzkázal
Martin Macík fanouškům,
kteří posádku na sociálních sítích podporovali
v pátek až do pozdních
nočních hodin.

Po páté etapě se dakarská karavana zastavila
a závodníci i jejich týmy si
odpočinuli během volného dne v Arequipě. „Týmový manažer Martin Pabiška
celý den řešil s pořadateli,
za jakých okolností bude
posádka moci pokračovat
v závodě. A celou sobotu se čekalo na konečné
vyjádření. Po oznámení,
že je možné pokračovat
v hlavní soutěži, zavládla
radostná atmosféra a ﬁnální příprava na start.
„Bohužel, večer organizátoři své rozhodnutí přehodnotili a povolili posádce
vyjet pouze v půlmaratonu, mimo hlavní soutěž,“
potvrdil Martin Macík. To
znamená, že Macík s Tomáškem a Kalankou pojedou v oddělené klasiﬁkaci.
V neděli budou startovat
až po všech automobilech a v dalších dnech se
bude jejich startovní pozice odvíjet od jejich pořadí v cíli, nicméně nebude
možné startovat dříve než
prvních 25 automobilů,“
informuje tým na svých
webových stránkách. Martin Macík však optimismus
neztrácel: „I přes večerní
nemilou změnu je celý tým
připraven předvést v druhé
části závodu to nejlepší,
co v něm je. A naplno dál
bojovat v samostatné soutěži,“ řekl.
O dalším průběhu Dakaru 2019 vás budeme informovat.
Jana Špačková

V druholigovém utkání ve stolním
tenisu rozhodoval R faktor
Ve třináctém
kole 2. ligy stolních tenistů
skupiny A se v sobotu 12.
ledna utkali hráči Tatranu
s českobudějovickými Pedagogy, kterým měli rozhodně co oplácet. V posledním zápase starého roku
v bouřlivém, pro ně až nepřátelském prostředí, které
vytvořili domácí příznivci,
prohráli sedlčanští stolní
tenisté 6:10.

SEDLČANY

Tatran Sedlčany

– Pedagog České
Budějovice 10:6
Také tentokrát se urodil
stejný výsledek a opět dominovali hráči, kteří jsou
na domácí půdě. Tatranu
tradičně vyšly na jedničku obě čtyřhry, když
na jednom ze stolů pár
Pejša–Kocura porazil své
soupeře 3:1 na sety a dvojice Faktor–Kaucký dokonce neztratila ani set. Tatran
se dostal do nadějného ve-

dení 5:1, potom začal soupeř snižovat, ale domácí
vyrovnání nedopustili.
V sobotu se zvlášť dařilo
Radovanu Faktorovi, který ve dvouhrách vybojoval čtyři body. Dva přidal
Pejša a po jednom získali
Kocura a Kaucký. „Opět
se potvrdilo, jak důležité
jsou čtyřhry, které nám
zatím vycházejí,“ uvedl
po skončení utkání vedoucí hráč A týmu Tatranu
Radovan Faktor. „Od za-

čátku jsme vedli a měli zápas pod kontrolou. Soupeř
ale nepříjemně dotahoval,
a zejména když Kaucký
prohrál s Pažmou a jejich
jednička Pavel Kortus snížil na 7:5, začal být soupeř
vyhecovaný a chtěl uhrát
minimálně remízu. Důležitý bod přidal Kocura, který
s Filipem Kortusem otočil
z 0:2 na 3:2.“ Vrcholem
tohoto duelu třináctého
kola byl ale zápas Faktora
s Pavlem Kortusem, který

patří k pěti nejlepším hráčům soutěže. V nádherné
dvouhře Faktor potvrdil,
že má svůj den a veškeré
snažení hostí ukončil.
Ve třináctičlenné tabulce je nyní Tatran s šestadvaceti body na sedmém
místě, zatímco Pedagog
je devátý. Má ale jenom
o dva body méně. Tabulce
vévodí tým El Niňo Praha
C, který nasbíral už pětatřicet bodů.
David Myslikovjan

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

13

Fanoušci Žebráku vytvořili
na sedlčanském zimním stadionu
výbornou hokejovou atmosféru, svůj
tým ale k vítězství nedotlačili

V B skupině
hokejového
turnaje
vedoucí tým
prohrál, oba
jeho nejbližší
pronásledovaTatran Sedlčany
telé zvítězili
SEDLČANY V pohárové

soutěži amatérských hokejistů ve skupině A minulý
týden málem přišly o dva
body Zvírotice, které vedly po dvou třetinách nad
svým soupeřem o tři branky, kráčely za jasným vítězstvím, jenomže nakonec
byly rády za jednogólovou
výhru. V B skupině sice
podlehl Miličín třetímu Dominu, ale hokejistům z České Sibiře to zatím nemusí
příliš vadit, protože mají
v čele tabulky stále dostatečný náskok.
Výsledky – skupina
A: Chlum–Genemusic 2:4,
Votice–Obecnice 1:5, Příčovy–Štětkovice 6:3, Křepenice–Zvírotice 3:4, Obecnice – Daleké Dušníky 6:2,
Olbramovice–Vršovice 4:8.
Příčovy si díky vítězství
nad Štětkovicemi upevnily vedení v tabulce a nyní
mají už třicet dva bodů.
O tři body zpět jsou druhé
Zvírotice a o další dva třetí
Štětkovice. Oba týmy mají
ale jedno utkání k dobru.
Na posledním třináctém
místě jsou stále Olbramovice, které nastřádaly na svoje konto čtyři body.
Skupina B: Rumola–
Rybníkáři 3:1, Neveklov–
Hrádek 6:7, Kosova Hora
– Draci 10:3, Medvědi–Kňovice 1:4, Domino–Miličín
5:3, Ševci Nový Knín – Štětkovice B 6:8. Po odehraných sedmnácti utkáních
se situace v čele tabulky
příliš nezměnila, ačkoliv
vedoucí tým prohrál a oba
jeho nejbližší pronásledovatelé zvítězili. První Miličín má na svém kontě jednatřicet bodů, jeho náskok
se sice ztenčil, ale přesto
pět bodů na druhou Rumolu i třetí Domino je stále
luxusní. Na posledním
dvanáctém místě zůstávají
čtyřbodoví Rybníkáři.
David Myslikovjan

– Spartak Žebrák
5:4 (1:2, 0:1, 3:1 –
1:0)
SEDLČANY V sedmnáctém

kole krajské soutěže skupiny Jih se utkali třetí hokejisté Tatranu s lídrem tabulky,
s nímž v předchozích dvou
duelech jednou vyhráli
v prodloužení a jednou
o gól prohráli v normální
hrací době. Také tentokrát
se nechal čekat vyrovnaný
průběh utkání, což se skutečně potvrdilo.

Na rychlý gól měl
soupeř odpověď
Jednu chvíli to ale vypadalo na jasné vítězství
hostí, kteří se v Sedlčanech
představili jako kompaktní,
dobře sehraný tým s kvalitním brankářem. Domácí
hokejisté vítězství vybojovali doslova silou vůle
a možná také díky tomu, že
Spartaku po dvou výborně
odehraných třetinách přece
jenom v závěru mače začaly docházet síly. Utkání se
hrálo ve výborné hokejové
atmosféře. Vytvářeli ji příznivci hostí, kteří fandili hodně hlasitě, ale velice slušně.
Jejich skandování, trumpety
a bubny, to vše obohatilo
dramatický zápas, v němž
se nakonec z dvoubodového zisku radovali domácí hokejisté. „Do Sedlčan nás dnes
dorazilo kolem čtyřiceti, a dá
se říci, že v podobném počtu
v poslední době jezdíme skoro na každý zápas,“ uvedl
šéf kotle Žebráku Jaroslav
Langer. „Trochu nás udivilo,
že přestože jsou Sedlčany
hokejové město, moc se tady
na hokeji nefandí, ačkoliv
je dnes na stadionu možná
dvě stě lidí.“ První gól utkání
vstřelil ve 3. minutě Vl. Černý po přihrávce Náprstka,
ale už o dvě minuty později
Dudek neudržel v lapačce
puk útočníka hostí vystřelený z mezikruží a jeho

spoluhráč doťukl kotouč
do sítě – 1:1. V 9. minutě
při hře čtyři na čtyři obránce Žebráku od modré treﬁl
střelou po ledě tyč. O dvě
minuty později po závaru
před brankou Žebráku zívala na Buriana zcela odkrytá
branka, ale sedlčanský útočník bekhendem přízemní
střelou jenom treﬁl ležícího gólmana, který po ledě
po zadní části těla doslova
odjížděl mimo svoji svatyni. Dvě a půl minuty před
prvním klaksonem hostující útočník pálil z mezikruží
a jeho bomba prošla do sítě
– 1:2. Vzápětí se ocitli hned
tři hráči Tatranu před brankářem soupeře, tak trochu

ku treﬁl z vrcholu kruhu
břevno jeho branky. Dudek
měl při svém univerzálním
rozkleku v brankovišti hodně štěstí.

Rozhodlo až
prodloužení
Třetí třetinu zahájil Tatran náporem. V končící 41.
minutě hry dostal gólman
hostí pořádnou pumelici
ze středu kruhu do té části
masky, kryjící čelo, skácel
se na zem, avšak rozhodčí
nechal pokračovat ve hře.
Hosté následující závar
přestáli, ale jenom za cenu
vyloučení. Tatran rozehrál
přesilovku tím nejlepším
způsobem a už po půl-

rou ale puk ztratil a útočník
ranou od čárek mezi kruhy
snadno prostřelil Dudka –
3:4. V 55. minutě hry ztratili
hokejisté Tatranu na útočné modré kotouč, útočník Žebráku najížděl sám
na Dudka, ale sedlčanský
brankář svůj tým podržel.
V závěru třetí třetiny měl
Tatran možnost hrát přesilovku a v době, kdy chybělo do klaksonu osmdesát
osm vteřin F. Černý, který
zůstal osamocený na číhané před brankářem, pohodlně po přihrávce od bočního mantinelu srovnal
na 4:4. V normální hrací
době se o vítězi tohoto
utkání nerozhodlo, a proto

Do Sedlčan přijel první tým tabulky, a tak byl zimní stadion zaplněný diváky mnohem více než při
jiných zápasech.

si vzájemně dávali přednost
a strážce branky měl dost
času, aby dokázal zakončení
zlikvidovat.
V úvodní minutě prostřední části hry Tatran
inkasoval v oslabení třetí
branku a fanoušci Žebráku rozezněli svoje nástroje
na maximum. Vzápětí začal
více šlapat i Tatran a ve 31.
minutě hry treﬁl po závaru
Petržílka střelou po ledě
v poloze ležícího střelce
z místa těsně před brankovištěm tyč. Od 34. minuty hrál
Tatran v oslabení, Dudek se
ocitl v ohni střel a na konci
přesilovky obránce Žebrá-

minutě Bém snížil na 2:3.
Hned vzápětí dvakrát pálil
na branku Grin. Jeho první
pokus z mezikruží mířil těsně nad, druhý puk vypadl
gólmanovi z náručí a Vl.
Černý jej v čase 43.27 doťukl do sítě. Vyrovnáno. Šanci překlopit vedení na svoji
stranu měl Tatran od 51.
minuty, kdy rozehrál svoji
další přesilovku, nepočínal
si v ní vůbec špatně, ale
gól nedal. Po návratu vyloučeného hráče Žebráku
na led zariskoval Šebek,
který chtěl obejít dva hráče ve vlastním obranném
pásmu. Těsně před mod-

následovalo pětiminutové prodloužení tři na tři.
V čase 61.58 skóroval Petržílka, a tak dva body zůstaly v Sedlčanech a jeden
bod si odvezl Spartak.
Sestava: Dudek–Grin,
Šebek, Náprstek, F. Černý,
Vl. Černý – Martínek, Mašek, Burian, Pospíšil, Bém–
Spilka, Kadlec, Zavadil, Petržílka–Chwastek. Trenér:
Karel Pospíšil.
Po sedmnácti kolech má
první Žebrák čtyřicet dva
bodů, o šest bodů zpět je
druhý tým HK Příbram 99
a o další tři Tatran.
David Myslikovjan
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KO M E N TÁ Ř

ZAMYŠLENÍ

Chucpe

Měl tohle zapotřebí?

Chucpe je výraz pocházející z jazyka východoevropských Židů jidiš a dnes
je běžný jak v němčině,
odkud byl převzat do češtiny, tak třeba i v angličtině. Jeho překlad, ať již
v původním hebrejském
významu nebo v novějším
západoevropském
není
snadný. Co je chucpe, je
společensky nepřijatelné,
je to za hranicí morálky.
Chucpe je něco za hranou,
za hranou drzosti, opovážlivosti. Je to slovo vyjadřující překročení hranic.
V politickém kontextu je
chucpe takové chování,
které nebere ohled na nic
a nikoho, jednání bez
skrupulí.
A tak nemám jiný výraz než právě chucpe pro
pracovní dohodu, kterou
uzavřel Jiří Burian, bývalý starosta, nyní radní
a v posledních letech senátor, s městem Sedlčany.
Za „lidovou“ cenu, za kterou by se nemusel stydět
trestní právník nebo třeba
daňový specialista – 500 Kč
za hodinu práce – bude
pro město hlídat investice,
bude dohlížet na realizaci
takových svých pomníků, jakým je autobusový
terminál a bude za město
vést příslušná jednání.
Tedy bude dělat to, co
by se od něj jaksi čekalo
tak i tak, jen bez té štědré
odměny. Mimochodem,
s takovým pracovním rozvrhem práce bude muset
svůj pracovní den nafouknout asi na více než dvacet čtyři hodin. Považme
ještě, že není jen řadovým
senátorem, ale členem
mandátového a imunitního výboru, členem
ústavně-právního výboru
a předsedou stálé komise
Senátu VODA-SUCHO.
V žádném případě nezpochybňuji Burianovu

erudici a jeho odbornost.
Ta je všeobecně známá, je
to stavař a ve svém oboru
se vyzná. Ale také o sobě
tvrdí, jaký je patriot. No,
patriotismus zasloužilého
a mnohými oceňovaného politika si představuji jinak. Jeho gloriﬁkaci
šeredně kazí právě fakt,
že pro město nepracuje
za běžných podmínek, ale
za nestandardní a nadprůměrnou odměnu. To je
chucpe. A jakoby to sám
i tušil, tak se při jednání
zastupitelstva celým tématem promlčel. Koneckonců
je to jeho dobrý zvyk z třiceti let v politice. Chovala
se tak i jím vedená koalice
v momentech, které nebyly košer. A fungovalo to,
takže to asi bude fungovat
i nyní.
Není mým úkolem nikoho k ničemu vyzývat a někoho o cokoliv žádat. Jen si
zkrátka dovedu představit
politika, který i v pokročilé
fázi své politické kariéry
chce dělat dobrou a potřebnou práci pro své město,
pro které udělal mnoho
a jehož obyvatelé mu to
vraceli důvěrou ve volbách
a zvolením do Senátu, což
je jistě velké uznání jeho
práce a také jakási odměna voličů oblíbenému politikovi, jaksi skromnějšího
a pokornějšího. Celému
Burianovu angažmá by
slušelo více skromnosti
a v daném případě vzdání
se nároku na jakoukoliv odměnu nebo smluvení takové hodinové sazby, která by
nepůsobila směšně a svým
způsobem nedůstojně, protože přeci jen se mi zdá, že
senátor a radní nemá ekonomickou potřebu sosat
z městského rozpočtu tisíce a tisíce korun měsíčně
za něco, co by měl a mohl
dělat i bez odměny.
Tomáš Vašíček

Je mi líto, že bývalý sedlčanský starosta Jiří Burian
souhlasil, aby se s ním uzavírala jakási dohoda o jeho
mimořádné pracovní činnosti pro město, jak jsme
se dočetli v prvním letošním vydání Sedlčanského
kraje. Z důvodové zprávy
vlastně vyplývá, že dosud
nikdo z radnice pro stavební a technickou, bankovní
nebo dotační problematiku nepracoval, všechno
udělal starosta sám a v zájmu zajištění kontinuity
prostě nemůže přestat.
A všechno v té „nejvyšší
kvalitě“ bude nadále dělat
sám. Ve zprávě je jednoduchost tak zašifrována, že
nepozorný čtenář je přesvědčen o pravdivosti...
Před komunálními
volbami jsem napsal, že
za dvacet osm let má Burian mnoho zkušeností,
kontaktů a dovedností, že

je třeba, aby je ve svých
sedmdesáti letech stačil
předat svým mladším nástupcům. Ono není komu?
To ve své ODS neviděl, ani
nevedl žádnou, jak se kdysi říkalo, „kádrovou rezervu“? Povídalo se, že rozhodoval i konal sám a když se
někdo ze zastupitelů ptal,
nic se nedozvěděl. Nový
starosta, rada i zastupitelé
by měli myslet na budoucnost. Tohle by nebylo nic
pro město, pokud by to
mělo pokračovat ve starých kolejích.
Představoval jsem si,
že Burian bude mladé
přátelsky usměrňovat,
stručnými radami navádět,
na koho se v té které oblasti činnosti radnice obracet.
To může být docela radostná činnost, přinášející
zkušenému člověku uspokojení z toho, že po něm
nezavládne chaos. Může-

me se jen domýšlet, zda
je tomu tak, že je bývalý
starosta přemlouván a donucen, aby dělal a nechal
nadále všechny zahálet.
Nebo, zda je tomu naopak,
že sám se nechce svých
činností vzdát, cítí se v tom
nenahraditelný a požaduje
skoro stejný plat, který měl
dosud.
Dobře není ani jedno,
ani druhé. Vím, že kdysi
byl Jiří Burian ochoten
poradit zdarma, v rámci
svého odborného vzdělání, protože byl starostou
všech obyvatel. A jestliže
se při jednání posledního
zastupitelstva vyjádřil, že
debata o něm je ponižující,
asi to pociťuje vůči sobě
jako nespravedlivý nevděk, snad i křivdu. Takové pocity ve stáří člověku
nedělají dobře. Měl tohle
zapotřebí..?
Vladimír Roškot

KO M E N TÁ Ř

Jan Palach jako
symbol naděje
Právě dnes asi o půl druhé
je tomu padesát let od šokujícího upálení Jana Palacha. Tehdy se k lidem
nedostávala zamyšlení
kvaliﬁkovaných odborníků, která by mohla pomoci všem ostatním pochopit
a docenit oběť mladého
dvacetiletého studenta.
Vyjadřoval obrovské zklamání, že veřejnost rezignuje, smiřuje se s okupací.
Jeho povaha, vzdělávání
a chápání vlastenectví asi
působilo ohromnou silou
k tomu, že je na něm odpovědnost cokoliv velkého vykonat. Probudit znovu ty nadšené davy, které
na jaře 1968 vítaly naději
na pouhou „demokratizaci“, na změnu politiky

v jakýsi „socialismus s lidskou tváří“.
Kdo měl po napadení
Československa v srpnu
1968 trpké pocity ze ztráty
nadějí na změnu režimu,
snad Palachovu oběť pochopil, jako jeho poslední
hrozné východisko. Aby
ze sebe udělal hořící pochodeň v čele nového,
čestného a spravedlivého
vzepětí k boji za tu krásnou
představu čistšího života.
Bez udávání, diskriminací, šikanování, cenzury,
věznění za názor. My, tehdy vlastně ještě mladí, ale
mající již své rodiny, jsme
takovou událost přijímali většinou jako úžasnou
obětavost. Ani jsme hned
nedocenili Palachovu sílu
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a zaujetí s odhodláním
k činu. Mnozí jsme měli
již nějaké křivdy režimu
za sebou a otupěli jsme.
Palach se narodil v roce
1948 a žil svých dvacet let
do roku 1968 v neměnném
režimu, kde jen chvíli někdy
tálo a zase přituhlo. A při
své inteligenci viděl od dětství tu hloupou nesmyslnost
režimu ve všech směrech.
Syn drobného živnostníka
nebyl hned přijat na Filosoﬁckou fakultu UK, až při
tom tání. Ať je pro naši mládež Jan Palach symbolem,
kam až někdy může být člověk dohnán, když cítí ohrožení spravedlivé demokratické budoucnosti své vlasti
a spoluobčanům je to jedno.
Vladimír Roškot

