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Sněhová kalamita uzavírala silnice
Zámek změnil
a odřezávala domácnosti od proudu
provozovatele
a chystá se na novou
turistickou sezónu
JIHOZÁPADNÍ SEDLČANSKO

RADÍČ Letos 2. května tomu

bude osm let, co akciová
společnost Kavalen Beta,
jejímž stoprocentním vlastníkem je Pavel Smeták,
koupila radíčský zámek
od společnosti Jana Šíchy.
Kavalen Beta následně
zámek pronajala ﬁrmě
Chateau Radíč manželů Šíchových, kteří zámek pro-

vozovali. V loňském roce
se společnost Kavalen
Beta rozhodla provozovat
zámek sama. Zůstane zámek přístupný veřejnosti?
Bude pokračovat jeho rekonstrukce? To jsou otázky
na Pavla Smetáka.
Jaké investice vaše
společnost v zámku
Pokračování na straně 8

Nevíte, kde bude to
provizorní nádraží,
ptal se mě v neděli
řidič autobusu
SEDLČANY S více než ročním zpožděním a s více
než o desetinu vyšším
rozpočtem se aktuálně
začíná na stavbě jedné
z největších investičních
akcí posledních let – autobusového terminálu.
Dílo, na které město
získalo dotaci ve výši
45 milionů korun a jehož zadání vítězi výběrového řízení dvakrát
přezkoumával Úřad pro
o c h ra n u h o sp o d á ř sk é
soutěže. Kvůli zahájení
prací se počáteční a konečná stanice autobusů
přesouvá a nejen cestující, ale i řidiči si musí
zvyknout na provizorní
režim a zastávky ve Zberazské ulici.
Změny se týkají nejen
cestujících a dopravců,
ale i České pošty, jejíž
budova s nádražím sousedí a přes nádraží přijíždí k zadnímu vchodu
pošty vozy pro zásilky
a se zásilkami. K tématu
jsme v redakci posbírali

několik dotazů od našich čtenářů a o jejich
zodpovězení jsme požádali vedoucího odboru
investic MěÚ Sedlčany
Tomáše Langera.
Pokračování na straně 4

V noci na neděli 3. února
začal padat po celém regionu mokrý těžký sníh.
To zkomplikovalo na řadě
míst jak dopravu, tak dodávku elektrické energie.
Petrovičtí hasiči museli
vyjet k polomům dvakrát:
„Měli jsme dva výjezdy
na padlé stromy. Jeden
ve 12.51 u Kojetína na silnici II/105 ve směru na Milevsko, druhý v 16.46 na silnici
II/118 ve směru na Krásnou
Horu. Další strom na místní
komunikaci odstranili vlastními silami občané z osady
Porešín kolem 23. hodiny.
Komplikací ale bylo, že
u nás vypadli ve 12.30 všichni operátoři mobilních sítí,
takže svolávání hasičů bylo
velmi omezené. Přesto jsme
v obou případech vyjížděli
do pěti minut od ohlášení
události,“ uvedl Petr Štěpánek. Výpadek elektrického proudu postihl dvě
části obce Petrovice, Kuní,
Kuníček a Rybníček. Zde
došlo k přerušení dodávky

Pády stromů do vedení způsobily výpadky elektřiny. Foto: SDH Solenice

elektřiny v neděli kolem 7.
hodiny ráno a způsobilo
právě zmiňovaný výpadek operátorů mobilních
sítí na rozhledně Kuníček.

Druhý větší výpadek byl
v Týnčanech, kde se podařilo obnovit dodávku elektřiny až v pondělí 4. února
Pokračování na straně 2

Po dlouhých letech se
nám podařilo získat
do vlastnictví budovu,
v níž sídlí náš úřad, říká
starosta Jiří Svatek
VYSOKÝ CHLUMEC Novým
s t a ro s to u m ě s t ys e s e
po podzimních komunálních volbách stal Jiří Svatek. Požádala jsem ho o odpovědi na několik otázek.
Jak jste se zorientoval
ve své nové funkci?
Nemohu tvrdit, že by
pro mě bylo vše nové. Posledních třináct let jsem
pracoval v místním infocentru. Kromě práce v infocentru jsem se staral
i o podatelnu a spisovou

službu úřadu. Tudíž jsem,
alespoň v tomto směru,
měl v začátku určitou výhodu, protože jsem se
v některých věcech orientoval. Ale těch nových
věcí je stále hodně a bude
trvat několik měsíců, než
se v nich pořádně zaběhnu. Mojí výhodou je, že se
při jakémkoliv problému
mohu obrátit na minulého
starostu Františka Chlastáka, který mi ochotně radí.
Pokračování na straně 7
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Sněhová kalamita uzavírala
silnice a odřezávala
domácnosti od proudu
Dokončení ze strany 1

v 11.15. Zde již hrozilo, že
se Petrovice ocitnou bez
pitné vody, protože byla
kvůli výpadku proudu
vyřazena úpravna vody
v Týnčanech a Petrovice
byly zásobeny jen z rezervoáru. „S provozovatelem
jsme již řešili nouzovou
dodávku elektřiny, ale díky
včasnému obnovení dodávek elektřiny jsme k tomuto
opatření nemuseli přistoupit,“ uvedl starosta obce.
Také v Klučenicích museli hasiči v neděli v 10.30
vyrazit k nahlášenému
padlému stromu. I zde byl
problém s dodávkou elektrické energie. „Během
dne to průběžně nahazovali, ale vždycky to zase hned
vypadlo. Asi od dvou odpoledne už to šlo jen s malými výpadky. Problém ale
měla bioplynka,“ uvedl
Oldřich Žirovnický.
O problémech na komunikaci vedoucí od Bo-

hostic do Solenic jste se
mohli dozvědět i z televizní obrazovky. Soleničtí
hasiči pracovali na odstranění popadaných
stromů v neděli od osmé
hodiny ranní až do 18.30,
v pondělí od rána pokračovali. Kromě silnic museli i na střechy. Také zde
se již během neděle podařilo obnovit dodávky
elektřiny.
Celou neděli byli bez
proudu někteří obyvatelé Krásné Hory nad
Vltavou. Jedna linka vypadla hned v sedm hodin
ráno, druhá kolem jedenácté. Obyvatelé, kteří
se do stavu „bez šťávy“
probudili, si museli
na připojení počkat až
do osmé hodiny večerní.
I pak byla ještě dodávka
na půl hodiny přerušena. Drobné výpadky pak
občané pociťovali ještě
během pondělí. Provoz
bioplynové stanice zde
ohrožen nebyl. „Nejdřív
j s m e n a h o d i l i a g re g á t
a pak se bioplynka zapnula na ostrovní provoz
pro družstvo,“ uvedl Vít
Hubička.
Distribuční síť uveřej-

nila v pondělí v 10 hodin dopoledne informaci
o zvýšené poruchovosti.
V tabulce míst, kde ještě
probíhá oprava na vedení, byla většina míst ze
Sedlčanska, včetně výše
zmíněných. „Obnovení
dodávky elektřiny probíhá
postupně od vyšších napěťových hladin až po poruchy na hladině nízkého
napětí. Prioritně je nutné
zajistit dodávku elektřiny na vyšších napěťových
hladinách. Následně je
možné dohledávat a opravovat poruchy na zařízení
nízkého napětí. Informace
o předpokládaném termínu odstranění poruchy pro
konkrétní obce či města
jsou uvedeny na základě
aktuální situace v terénu. Případné prodloužení
předpokládaného termínu odstranění poruchy
je nejčastěji způsobeno
vznikem dalších poruch,
především pády stromů
a větví do vedení,“ uvedla
ČEZ Distribuce. Na většině míst měla být dodávka
obnovena do pondělních
14–16 hodin.
Olga Trachtová
Hadáčková

Rekonstrukce školy
pokračuje i v zimě
KOSOVA HORA Od listopadu se v jedné z budov
kosohorské základní školy
provádí náročná rekonstrukce, při níž dojde nejen k celkové opravě této
budovy, ale také k vybudování přístavby, která
pojme žáky z druhé budovy školy. Během školního roku 2019/2020 tak
budou všichni kosohorští
žáci a učitelé pod jednou
střechou. Zatím tomu tak
není, kvůli rekonstrukci probíhá část výuky
v „malé škole“, další děti
se učí v prostorách obec-

ního úřadu a „staré pošty“
(bývalé radnice).
Práce ve „velké“ škole
byly zahájeny až v listopadu, většina se jich proto odehrává zatím uvnitř.
„Jedná se zejména o bourací práce příček, stropů, demontáže vnitřních rozvodů
elektroinstalace, vodovodu
a odpadu. V současné době
stavba jde dle plánovaného
harmonogramu,“ uvedl starosta Kosovy Hory Martin
Krameš.
V listopadu byla vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám pro

položení ﬁnálního sportovního povrchu přerušena
výstavba školního hřiště.
„Předpokládáme, že univerzální školní hřiště bude
dokončeno v dubnu letošního roku, ostatně do tohoto
termínu nám byl poskytovatelem dotace prodloužen
termín pro dokončení stavby,“ doplnil Krameš.
V jarních měsících bude
v areálu školy zahájena
ještě výstavba dětského
přírodního hřiště. Mělo by
být hotovo během tří měsíců od začátku prací.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Čtyřletá dívka
může být skrývána
v některé vsi regionu
PŘÍBRAMSKO Přerovští kriminalisté pátrají po čtyřleté holčičce a jejím 47letém
otci, kteří se mohou skrývat
v soukromém ubytování

modrošedé oči, silné rty,
středně husté obočí. Tmavě
hnědé prošedivělé vlasy má
střižené na ježka s výraznou
čelní pleší. Má zažloutlé zuby

Marie a Vladimír Žiškovi

v některé vsi regionu, které
opouštějí zřídka a s velkou
opatrností z důvodu hrozícího odhalení místa pobytu.
Pohybují se společně s o čtyři roky mladší přítelkyní otce.
Marie Žišková se narodila
21. července 2014, je štíhlá,
asi metr vysoká, má modré oči a delší rovné blond
vlasy sahající pod lopatky.
Vladimír Žiška se narodil 13.
prosince 1971, je plnoštíhlý (váží asi 125 kg), vysoký
190 cm, má kulatý obličej,

a výrazným identiﬁkačním
znakem může být chybějící
přední horní zub (jednička).
Během pátrání bylo zjištěno, že se pohřešovaná dívka
pohybovala ve voze VW Passat registrační značky 4M8
6943 tmavé šedé metalízy
se silně začerněnými skly
zadních dveří. Jakékoliv poznatky ke hledaným osobám
je možné sdělit na mobilní telefonní číslo 601 365 551 nebo
na celostátní bezplatnou linku 158.
-red-

Starý hasičský
mercedes se podařilo
prodat
NECHVALICE V loňském

roce pořídila obec pro SDH
Chválov ojetý automobil
Volkswagen Transporter.
Dobrovolní hasiči z Chválova jej upravili tak, aby
mohl být zařazen do integrovaného záchranného
systému (IZS).
Staré nefunkční hasičské vozidlo značky Mercedes Benz obec nabídla

k prodeji. Přihlásil se jediný zájemce, shodou okolností muž, který v minulosti na zakoupení tohoto
vozidla přispěl obci 25 000
korunami. Starý nefunkční automobil po chválovských hasičích mu zastupitelé prodali za cenu
nákladů spojených s převodem vozidla.
Jana Špačková
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Časté tání sněhu doplňuje
Zastupitelé se vrátili
k odloženým smlouvám vláhový deﬁcit
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Na prosincovém zastu-

pitelstvu zastupitelé projednávali a následně odložili
rozhodnutí ohledně několika smluv. Na svém jednání
30. ledna se k nim vrátili.
J e d n í m z t a kov ý c h
bodů byl dodatek smlouvy s ﬁrmou AMT Příbram
o odvozu skla. V prosinci
zastupitelé odsouhlasili četnost a vyjednávání
o ceně. Firma, která se zde
o vyvážení stará, ale z navrhované ceny neustoupila.
Problémem je totiž velikost
katastru, ze kterého je sklo
nutné svézt. Došlo tedy
k navýšení ceny o 50 Kč
za nádobu, což v souhrnu
činí 12 500 Kč ročně. Aktuální cena je 330 Kč za výsyp
jedné nádoby.
O změně ceny odvozu
a likvidace se s ﬁrmou AMT
jednalo také u dalšího tříděného odpadu, papíru
a plastu. Ani tentokrát zastupitelé nechtěli dodatek
schválit. Požadovali informaci o jiných možnostech,
které jim ale nikdo nebyl
schopen poskytnout, protože jiné možnosti nikdo
od prosincového jednání
nezjistil. V prvním hlasování tedy podpis dodatku
odmítli. „Já mu tedy zítra
zavolám, že to není podepsaný, a tím pádem jsme
skončili. Popelnice se nevyvezou, bude to plný, budou
to lidi házet okolo,“ uvedl
k tomu starosta Jiří Urban.
Pavel Hubička podotkl, že
se mu nelíbí postoj ﬁrmy,
která zvedne cenu a nedá
druhé straně na vybranou.
Jaroslav Kříž namítal, že

očekával, že vedení města
mezi prosincovým a lednovým jednáním zjistí další
informace tak, aby bylo
možné zvážit případné další nabídky. Všichni se ale
shodli na tom, že nevyvezený plastový odpad v ulicích
nechat nechtějí.
Nakonec po další diskuzi
schválili dodatek, v němž se
ﬁrma AMT zavazuje uhradit
150 Kč za tunu papírových
obalů a 100 Kč za volně ložený papír. Naopak cena,
kterou město zaplatí za odvoz plastu, bude o 500 Kč
na tuně vyšší. Bude tedy činit 1 500 Kč za tunu plastu.
Místostarosta Vít Hubička
se přitom zavázal zjistit, zda
existuje výhodnější možnost pro odvoz plastového
odpadu. V tom případě by
zastupitelé jednali o vypovězení smlouvy s AMT
a uzavření nové smlouvy
s jinou ﬁrmou.
Tématem pro jednání
bylo v prosinci ponecháno
také navýšení ceny vodného. V návrhu stoupla cena
o 1,94 Kč za m3. Tehdy se
proti zvýšení postavili
všichni zastupitelé. Firma
VHS Benešov ale ze svého návrhu neustoupila.
Pokud by tedy zastupitelé
s navýšením ceny vodného nesouhlasili, muselo
by rozdíl doplatit na konci roku město. Nepokryté
náklady přitom byly vyčísleny na 57 300 Kč. Zastupitelé nakonec deseti hlasy
schválili navýšení ceny
vodného na 32,91 Kč za m3
včetně DPH.
Olga Trachtová
Hadáčková

SVATÝ JAN Nejnižší teplo-

ta v lednu byla na Svatém
Janu podle měření amatérské meteorologické stanice
Miroslava Votruby 22. ledna a měla hodnotu devíti
stupňů pod nulou.
Pozor uhodné je, že
za posledních sedm let

byla nejnižší lednová teplota na Svatojansku třikrát
dvaadvacátého. Vůbec
nejnižší teplota ve sledovaném období pak byla 16.
ledna 2013, kdy zde naměřili -19,4 °C.
Celkem vzato je letošní
leden takovým standard-

ním prvním měsícem roku.
Co na něm nebylo ale úplně typické, byla relativní
častost sněhových srážek,
které po následném oteplení roztály a za pár dní se
situace opakovala. Blahodárný jev pro suchou krajinu...
-red-

Leden

meteorologické
dny

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

chladné – teplota max.
nižší jak 10 st. C

11

28

29

27

31

30

31

mrazivé – teplota min.
nižší jak 0 st. C

20

20

21

19

30

14

23

8

1

9

22

1

9

ledové – teplota max.
nižší jak 0 st. C

teplota v st. C

srážky v mm

vítr v m/s

nejnižší v měsíci

-19,4

-11,7

-4,0

-14,8

-16,5

-4,3

-9,0

dne

16.

26.

31.

22.

11.

22.

22.

nejvyšší v měsíci

11,1

10,9

13,3

12,6

3,3

10,3

6,6

dne

30.

19.

10.

27.

12.

31.

17.

měsíční průměr

-1,24

0,88

1,58

-0,13

-4,69

3,19

-0,45

za měsíc

40,4

18,9

18,9

20,9

16,5

30,3

29,7

nejvyšší v měsíci

7,8

5,8

4,8

3,4

4,0

8,2

8,0

dne

17.

21.

10.

17.

31.

16.

9.

úhrn od počátku roku

40,4

18,9

18,9

20,9

16,5

30,3

29,7

deštivé dny v měsíci

17

11

13

17

13

13

16

nejvyšší náraz větru
v měsíci

10,6

15,2

12,5

13,9

11,8

13,6

dne

11.

11.

31.

4.

18.

14.

Rozpočet je vyrovnaný
NECHVALICE Obec má pro
letošní rok vyrovnaný rozpočet – v příjmové i ve výdajové části počítá s částkou
16 183 369 korun. V rozpočtu
je pamatováno nejen na zajištění chodu obce a úřadu,
ale také na opravu místních
komunikací, tvorbu nového
územního plánu, výměnu
veřejného osvětlení na Setěkovech nebo výstavbu

hasičárny v Nechvalicích.
V souvislosti s rozpočtem na letošní rok schválili
nechvaličtí zastupitelé už
před Vánoci střednědobý
výhled rozpočtu na roky
2019–2022. Počítají v něm
v roce 2020 se stavbou domácích čistíren odpadních
vod, se zahájením stavby
sociálních bytů na místní
faře v případě získání do-

tace a s opravou místních
komunikací. V roce 2021
je v plánu kromě opravy
komunikací také úprava
veřejných prostranství, dokončení domácích čistíren
odpadních vod a zahájení
zasíťování nových parcel.
V roce 2022 plánují zastupitelé mimo jiné rekonstrukci
mateřské školy v případě
získání dotace.
-jš-

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

li a zkontrolovali v pondělí
28. ledna ve městě 27letého řidiče, který má platný zákaz řízení až do září
letošního roku. Svým jednáním se dopustil přečinu
maření výkonu úředního
rozhodnutí.
D O B R O Š OV I C E B r z y

ráno 28. ledna dostala
sedmadvacetiletá motoristka na zledovatělé silnici v obci s vozem smyk
a narazila do betonového
sloupku. Ke zranění osob
nedošlo. Hmotná škoda
byla stanovena na 25 000
korun.
ROVIŠTĚ Srna způsobila

29. ledna navečer dopravní nehodu na silnici I/18 –
po nárazu do vozu značky
VW Passat byla usmrcena.
Způsobená škoda činila
32 000 korun.
REGION V době od 29.
ledna do 1. února navštívil
nezvaný host rodinný dům
na Sedlčansku. Oknem

vnikl do jeho vnitřních
prostor, kde ukradl alkohol
a pamětní mince. Následně
si odemkl nalezenými klíči dveře do garáže, odkud
vzal dvě motorové pily.
Majiteli objektu vznikla
škoda ve výši 11 000 korun.
VOJKOV Srnec vběhl
pod kola auta jedoucího

1. února navečer po silnici
I/18 od Vojkova na Kosovu
Horu. Zvěř zůstala na místě střetu usmrcena. Způsobená škoda byla stanovena
na 81 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Nevíte, kde bude to
provizorní nádraží, ptal se
mě v neděli řidič autobusu
Dokončení ze strany 1

Lidé v posledních
dnech řeší, kde budou
nově nastupovat či vystupovat a objevila se
mimo jiné otázka, kde
bude situován výstup
pro autobusy, které přijíždějí ze směru od Kosovy Hory.
Výstupní zastávky budou pouze před gymnáziem, autobusy od Kosovy
Hory mohou jet po silnici
I/18 a dále přes náměstí
pokračovat do Nádražní
ulice. Provozní podrobnosti jsou ponechány
v gesci dopravců.
Cestující řeší také
fakt, že výstup a nástup
jsou relativně daleko
od sebe, což může být
ko mp l i k a c e v p ř í p a dech, kdy lidé potřebují přestoupit mezi
linkami, které na sebe
n ava z uj í . Au to b u s y
na sebe čekají a jde často o minuty. Jak byl tento fakt řešen při návrhu
provizorního systému?
Návrh řešení provizorních zastávek byl před
dokončením vysvětlen
projektantem zástupcům
dopravců a nebyly vzneseny nové připomínky.
Vozy z výstupní zastávky budou pokračovat
do Zberazské ulice a tam
mohou cestující přestoupit případně pokračovat
dále ve stejném voze.
P rovo z n í p o d ro b n o s t i
jsou ponechány v gesci
dopravců včetně možných úprav grafikonu.

Zmínil jste se o dopravcích. S jakým časovým předstihem se
o novém dopravním
řešení dozvěděli autobusoví přepravci a proběhla konzultace o řešení i s nimi?
S dopravci byl projekt
konzultován, vyjadřovali
se k projektu už od jeho
začátku v roce 2008, následně ve fázi přípravy
žádosti o dotaci v letech
2015 až 2016, při připravovaném zahájení v roce
2017. Ke konci loňského
roku, když byl potvrzen
výběr zhotovitele stavby,
proběhlo další jednání
s dopravci, na které navazovala jednání v letošním roce, konkrétně
bylo jednáno s řediteli
dopravních společností
nebo jimi pověřenými zástupci. Připomínky, které
byly vzneseny v době
zpracovávání a úprav dokumentace, byly do projektu zapracovány.
V sousedství nádraží
sídlí také pošta, která
zde má přístup na dvůr,
kde jsou rampy a překládají se zde zásilky.
Jak bude řešen přístup
na dvůr?
Je uvedeno v oznámení distribuovaném občanům i poště tento týden.
Dojde ke změně dopravního značení, mezi poštou
a budovou úřadu bude
obousměrný provoz.
U pošty je také parkovací místo pro vozíčkáře. Kde bude nyní?

V Luční ulici pod opěrnou zdí nájezdu na most.
Případně je možné využít parkoviště u budovy
městské policie.
Jak ve svých odpovědích několikrát zmínil
Tomáš Langer, jsou některé provozní záležitosti
v gesci dopravců, kterých na Sedlčansku provozuje autobusovou dopravu několik. Autor
článku mluvil s několika
řidiči, kteří obsluhují
t ra s y S e d l č a ny – P ra h a
a zpět, Sedlčany–Příbram
a zpět či Křečovice–Plzeň a zpět a někteří ještě
několik dní předem nevěděli, jak přesně bude
systém provizorních stanovišť fungovat. Autor
článku se dokonce setkal
s případem, kdy jeden
z řidičů od nastoupivších
cestujících v Sedlčanech
zjišťoval, zda nevědí, kde
přesně se bude nové nástupiště nacházet, zda
to bude „tam, co kdysi
bylo ČSAD“ nebo jinde. Takový případ jsem
zaznamenal
konkrétně
v neděli dopoledne, tedy
den před spuštěním nového systému. Ačkoliv
nelze z několika málo
zkušeností a krátkých
rozhovorů s řidiči udělat
definitivní závěr, je vidět,
že informační tok není
dokonalý a že mohou
nastat zmatky, jelikož ani
šoféři samotní nemají jasno o organizaci zastávek
a míst příjezdů a odjezdů.
Tomáš Vašíček

www.sedlcansky-kraj.cz

Obyvatelům severní
části Sedlčanska
svítá naděje na lepší
autobusové spoje
REGION Svou dceru vozí

z Osečan každý týden
do Neveklova na autobus,
aby se dostala do Prahy
do školy. Nejsou sami.
Pavel Pechač jmenuje
hned několik rodin přímo
z obce i z obcí přespolních, které se každodenně potýkají s otázkou,
jak se efektivně dopravit
do hlavního města.
„Přímý spoj Sedlčany–
Praha přes Neveklov nám
začíná chybět více než
kdykoliv předtím,“ míní
osečanský starosta: „Mladí, pokud plánují studovat
vysokou školu, míří téměř
vždy do Prahy.“ Napojení
obcí v oblasti mezi Sedlčany a Neveklovem na Prahu
označují však starostové
dotčených obcí za velmi
svízelné a absolutně nedostačující.
„Přímý spoj mezi Sedlčany a Prahou vedoucí přes
Neveklov tu dokonce v minulých letech býval. Nyní
po dlouhá desetiletí nemáme ani jeden,“ zmiňuje
Pavel Pechač příklad z historie a dodává: „Přitom komunikace II/105, je dobře
udržovanou dálkovou spojnicí mezi Českými Budějovicemi a Prahou a propojuje Sedlčany s Neveklovem
hned přes několik poměrně
hustě osídlených obcí.“
Vedle Radíče a Osečan,
které mají každá přes 250
obyvatel, jsou to Prosenická Lhota se 482 obyvateli
a téměř osmistovkové Kře-

čovice. Osečanské zastupitelstvo chce oslovit zmíněné obce, stejně jako města
Sedlčany a Neveklov, aby
se spojily a organizátorům
Pražské integrované dopravy a Integrované dopravy
Středočeského kraje zaslaly žádost o obnovení
přímého autobusového
spojení Praha–Sedlčany
po silnici II/105.
Vedle přímého spojení ze Sedlčan na Prahu,
obsluhující sídla v části
regionu mezi Sedlčany
a Neveklovem, však také
zároveň žádají o zřízení
přímé autobusové linky
mezi Příbramí a Benešovem – vedoucí rovněž
přes Neveklov a Sedlčany.
„V tuto chvíli neexistuje jediný přímý spoj ani mezi
Sedlčany a Benešovem
přes Neveklov, ani mezi
Neveklovem a Příbramí
přes Sedlčany, čímž právě
obce severního Sedlčanska
nejvíce trpí, neboť se ocitají
takříkajíc v území nikoho,“
cituje Pavel Pechač z připravované žádosti.
„Žádost plánujeme přednést co nejdříve, aby mohla
být zohledněna s rozbíhající se přípravou plné integrace jízdních řádů, která se
v naší oblasti chystá od druhého pololetí letošního
roku. Věřím, vlastně jsem
přesvědčen, že naše šance
na úspěch je veliká,“ vhlíží
Pavel Pechač do blízkého
budoucna optimisticky.
Lucie Kakosová

Škola Propojení získá letos nové učební
prostory pro výuku odborných předmětů
SEDLČANY Po peripetiích
s neschválením státní
dotace teď už skutečně
zahájí společnost Stavba
Barták přístavbu 2. základní školy Propojení.
Dotace je přiklepnuta
a v příštím školním roce
by žáci a učitelé měli

začít využívat dvě nové
učebny, jejichž vybavení bude stát dva miliony
korun.
Podmínkou dotace je
postavit a předat stavbu
do 31. srpna. Původně
se předpokládal termín
dokončení 31. května.

„Pokud výstavba začne
nejpozději 1. dubna, je
reálné, že stavba bude
dokončena v termínu,“
nechal se slyšet starosta Miroslav Hölzel, ale
připomněl, že podmínky
na trhu se stavebními
materiály jsou dnes tak

tvrdé, že jde skutečně
o šibeniční termín.
Dotace činí 90 % všech
nákladů. „Celkové náklady
včetně DPH jsou 9,3 milionu korun, z čehož dva
miliony korun pokryjí vybavení učeben. Město by se
při hladkém průběhu akce

podílelo ﬁnančně částkou
necelého jednoho milionu
korun,“ uvedl starosta.
Částka bude v plné výši zatím zařazena do rozpočtu
města, ﬁnanční prostředky
z dotace se do rozpočtu
vrátí až po dokončení stavby.
Jindra Votrubová

dlouhodobě udržitelný příjem
Volejte 734 462 216

Prodám med 120 Kč/sklenici. Tel.:
728 344 217.
36/19

Koupím byt v Kosově Hoře nebo
v Sedlčanech před rekonstrukcí. Tel.:
777 073 526.
37/19

Koupím akátovou kulatinu i na stojato. Tel.: 777 073 526.
38/19

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
39/19

Muž v předdůchodovém věku hledá
práci na zkrácený úvazek 6 až max. 8 hodin/denně, možno i na ŽL, ŘP sk. B. Tel.:
604 718 977.
40/19

Prodám cirkulárku s kolébkou a motorku Honda 750 VFR. Tel.: 605 100 740.
41/19

Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
42/19

Pronajmu byt 3+kk v Sedlčanech.
Tel.: 607 663 778.
43/19

Prodám kachlová krbová kamna ABX
Iberia K, béžová barva, k vytápění obytných
místností, krásný design, vč. roury a kolena, používané 4 měsíce, 100% stav, cena
15 500 Kč. Tel.: 777 717 048 – Sedlčany. 44/19

Pronajmu garsonku v Hrachově cca
65 m2 v přízemí, cena 5 500 Kč a byt 2+1,

ZEOS s. r. o.

Tel./fax: 317 834 320 (do 15 hod.)

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ

Sedlec - Prčice

provede práce na zakázku i s montáží

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy

zopravy všech motorových vozidel, traktorů,
zemědělských strojů, prodej náhradních dílů
zprodej vodoinstalačního materiálu
zzámečnické a kovářské práce (mříže, kování, schody)
zsvářečské práce v ochranné atmosféře, řezání plazmou
zprodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
zprodej motorových, převodových a hydraulických olejů
zzastřešení bazénů - polykarbonát, ONDEX
zvýroba přístřešků, markýz - polykarbonát

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

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545
75 m2 + balkon, zahrada, pergola, cena
8 500 Kč, vše po celkové rekonstrukci, 2x
kauce. Tel.: 777 073 528.
45/19

FITNESS CENTRUM PEVAN GYM
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO
TVOŘIVÉ A SPORTOVNÍ DĚTI

OZNÁMENÍ ZMĚNY ADRESY

Jindřiška Kolářová
pojišťovací poradce
Kontakt: 776 850 100
Oznamuji všem svým současným i budoucím
klientům, že mě nově najdou na adrese:

Zlatnictví S. Pokorná – Sedlčany nám. T.G.M.
(vedle bývalého Hotelu Vltavan)

Těším se na naši další spolupráci a vaši spokojenost

Základní škola
a Mateřská škola
Dublovice
srdečně zve rodiče předškoláků a veřejnost na

BESEDU "Budeme mít školáka"
12. února od 16 hodin v MŠ Dublovice
Ředitelka školy Mgr. Věra Burianová vás seznámí se způsobem
výuky, s metodami výchovně vzdělávací práce a spolu s předsedou
školské rady Mgr. Jaroslavem Holanem zodpoví vaše dotazy.

ZETECH a. s.,
s. Na Červeném Hrádku 795, 264 01 Sedlčany

hledá zaměstnance na pozici

ELEKTRIKÁŘ – ÚDRŽBÁŘ
Nástup: ihned
Pracovní úvazek: 37,5 hodin/týden
Předpokládaný výdělek: 22 000–30 000 Kč/měsíc
Požadavky: ŘP skupiny B, vyhláška č. 50/1978 Sb., §6
Kontakt: p. Fürbach – 732 362 169, zbiralova@zetech.cz

Bez formy, do formy!

přijímáme přihlášky
Dva turnusy: červenec 15.–19. a srpen 12.–16.
Informace: www.pevangym.cz
607 993 638, pevangym@seznam.cz

FITNESS CENTRUM PEVAN GYM

TŘÍMĚSÍČNÍ HUBNOUCÍ KURZ
od 10. února do 12. května
Přijímáme přihlášky na pevangym@seznam.cz

Informace: www.pevangym.cz
607 993 638, pevangym@seznam.cz

Najd
Tel.:
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Markéta Křivská
si do Brna vzala
na pomoc i maršála
Radeckého
SEDLČANY/BRNO Region-

tour je jeden z brněnských
veletrhů. V lednu se zde
prezentovaly jednotlivé regiony naší země jako vhodné cíle pro turistiku.
Sedlčansko zde byla
prezentovat Markéta Křivská ze sedlčanského infocentra. Ve stánku byla s brigádnicí Petrou Hochovou.
Na dva dny tam za nimi
přijeli i starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel s místostarostou Zdeňkem Šimečkem. Oba byli na stánku
aktivní. „Jeli jsme tam
nejen prezentovat region,
ale i nasbírat nové nápady
z cestovního ruchu,“ vysvětluje Markéta Křivská.
Vystavovateli byly i kraje
nebo turistické oblasti,
které měly stánky velké.
Sedlčanské infocentrum
využilo nabídky Asociace
turistických informačních
center ČR prezentovat svůj
region spolu s dalšími info-

Křivská. V létě 2016 byla
v Městském muzeu Sedlčany výstava Polní maršál Radecký a jeho doba.
Na ní navázal počátkem
listopadu mezinárodní
jednodenní vědecký seminář Josef Václav Radecký z Radče a jeho místo
v dějinách v Kulturním
domě Josefa Suka. Zde
se Markétě Křivské líbily
informační panely a tak
se s muzeem domluvila
na zapůjčení: „Vypůjčili
jsme si obraz a některé
panely, které k tomu měli.
Byla by škoda toho nevyužít,“ vysvětluje.
Po d m í n ko u ú č a s t i
v sekci infocenter byla prezentace regionálních produktů. Sedlčanští s sebou
měli vysokochlumecké
pivo, počepické perníčky
a oříkovské biosušenky:
„Oslovili jsme je s tím, jestli
nás nechtějí podpořit. To,
co jsme dostali, jsme nepro-

Markéta Křivská (vlevo) a brigádnice Petra Hochová

centry napříč vlastí v rámci jedné výstavní plochy.
Jednotlivá infocentra tedy
měla stánky jen několik
metrů čtverečních.
Stánek byl na téma maršála Radeckého. „Nemělo
to souvislost s žádným výročím, ale naposledy jsme
jej tam prezentovali asi
před dvaceti lety,“ uvádí

dávali, ale rozdávali těm,
kteří měli o region opravdu
zájem.“ O zátky či podtácky se podle ní lidé skoro
prali. Včetně odborníků.
„Museli jsme to schovávat,
aby nám to vyšlo na všechny dny,“ uzavírá Markéta
Křivská s úsměvem.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

A N K E TA
Zástupcům ﬁrem, které zastupovaly na veletrhu Regiontour v Brně lokální výrobce ze
Sedlčanska, jsme položili dvě otázky: Co mohou právě vaše místní produkty přinést obyvatelům z jiných oblastí země? Na co vy osobně byste na Sedlčansko a Sedlecko-Prčicko
pozvali všechny ostatní obyvatele, případně i zahraniční návštěvníky?
vě jen a pouze z těch nejlepších ingrediVít Zrůbek, pivovar Vysoký Chlumec
Regionální produkty mohou obohatit encí pro všechny, kterým záleží na tom,
portfolio nabízených produktů v daném co jedí a zajímají se o zdravý životní styl,
regionu. Hlavní výhodou a zajímavostí je trvale udržitelný rozvoj a pokud možno
to, že v těchto regionálních produktech co nejmenší ekologickou zátěž. To jsou
najdete většinou potraviny či výrobky, hodnoty, na které se mohou skutečně
která nemají řízený marketing s přesa- spolehnout všichni, kdo si naše produkhem do dalších krajů či měst, takže zpes- ty koupí bez ohledu na region.
Náš region vyniká nesmírně krásnou
třují rozmanitost trhu v dalších krajích.
Téměř každý, kdo přijede na Sedl- přírodou a tu já osobně považuji za občansko, je fascinován krásnou přírodou, rovský dar, který si musíme hýčkat.
ve které nalezneme spoustu přírodních Zdejší louky, lesy, krásná řeka přitahují
úkazů. Také velké množství rozhleden, návštěvníky a turisty z blízkého i dalekénaučných stezek nebo křížových cest. ho okolí. Ten, kdo k nám zavítá za tímto
Ve Vysokém Chlumci můžeme kromě účelem, rozhodně nemůže být zklamán.
pivovaru navštívit Skanzen Vysoký Chlu- Iva Hejhalová, Medové pečivo, Počepice
S ručně malovaným srdíčkem lásku
mec, který uchovává cenné památky
do srdce svých blízkých.
venkovské architektury.
Na krásnou krajinu plnou zajímavých
Richard Němec, Biopekárna Zemanka
Naším produktem jsou poctivé sušen- míst, kamenů, lesíků a malebných zákoutí.
-othky, krekry a oplatky. Vyrábíme je v Oříko-

Koupací kolo se opět
roztáčí
SEDLČANY V lednu se obje-

vil v celostátním tisku článek Wellnessová inspirace
reagující na dlouholeté
marné přání veřejnosti, aby
si lidé mohli zajít v Sedlčanech zaplavat buď do krytého bazénu, nebo na veřejné otevřené koupaliště,
a nemuseli nikam za koupáním dojíždět. Dnešní
padesátníci s povzdechem
vzpomínají na to, že takové sliby slýchali od odpovědných činitelů města už
v době, když ještě chodili
do základní školy.
Předchozí starosta Jiří
Burian objížděl města, která provozovala různé typy
koupališť, a uvažoval, které
z nich by Sedlčanům nejlépe vyhovovalo. Nakonec
ale vždy zůstalo jen u slov,
neboť město muselo dát
přednost jiným investicím.
Nynější vedení města má
také ve svém programu
stavbu zařízení, které by
sloužilo pro veřejné koupání. Starosta Miroslav Hölzel
se tedy vyjádřil k tomu, jak
by se mohl takový záměr
uskutečnit v článku publikovaném v celostátním
tisku.

Starosta Hölzel opět plánuje, že navštíví velikostně
podobné obce, jako jsou
Sedlčany. Chystá se do pětitisícových Horažďovic,
kde městu, alespoň podle dostupných informací,
provoz bazénu dokonce
přináší zisk.
Jak takovou cestu plánujete? Pojedou s vámi
odborníci na stavbu bazénu? Jaký bude mít návštěva sedlčanské delegace výstup?
„Návštěvu plánuji
po předložení studie projekční ﬁrmy Šumava Plán,
v níž bude koncepční návrh bazénu a která má být
hotova v březnu. Tato projekční ﬁrma totiž připravovala stavbu bazénu právě
v Horažďovicích. Ještě nevím, kdo se mnou pojede,
mě tato záležitost zajímá
osobně. Nejde o stavební
posouzení, ale rád bych se
setkal třeba se starostou Horažďovic nebo se správcem
bazénu, aby nám řekli zkušenosti z provozu.“
Před časem se za minulého vedení města Sedlčany už téměř najisto rozhodlo, že jediná možnost

umístění krytého bazénu
bude mezi zimním stadionem a hřištěm s umělým
povrchem. Nyní se opět
objevuje zmínka o referendu občanů, v němž by se
měla veřejnost k umístění
bazénu vyjádřit.
Proč se opět hovoří
o referendu či anketě,
když už jednou bylo řečeno, že pro umístění bazénu v Sedlčanech existuje
jediná možnost?
„Máme ve volebním
programu, že o případné
stavbě bazénu by měli spolurozhodovat občané, a to
buď formou místního referenda, nebo nějaké ankety.
To se vše ale uvidí na základě připravované studie, která počítá s umístěním bazénu ve Zberazské ulici. Nejde
tedy o to, kde bazén bude,
jak by se mohlo podle článku v celostátním tisku zdát,
ale zda si město může takovou stavbu vůbec ﬁnančně
dovolit. Pokud se ukáže, že
náklady by pro naše město
byly neúnosné, bazén se
stavět v tomto volebním
období nebude. K tomu se
však mohou vyjádřit i občané.“
-jv-
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Po dlouhých letech se nám podařilo získat do vlastnictví
budovu, v níž sídlí náš úřad, říká starosta Jiří Svatek
Dokončení ze strany 1

Jsem mu za to vděčný
a děkuji mu za vše, co pro
městys udělal.
Co se vám již povedlo?
Od 1. listopadu se nám
podařilo otevřít novou pobočku Pošty Partner, která
nyní sídlí přímo v budově
obecního úřadu v nově
upravených prostorách
v přízemí společně s infocentrem, podatelnou úřadu a kontaktním místem
veřejné správy. Díky tomu
nám na zimu stačí jenom
jedna pracovní síla, která zajišťuje provoz všech
výše zmiňovaných institucí. Částečně jsme tak našli
náhradu za mou osobu.
V létě ale bude nutné zabezpečit provoz infocentra
za pomoci sezónních pracovníků, tak aby zůstala
zachována otevírací doba
v souladu se skanzenem.

Jak se k přesunu pošty staví veřejnost?
Kladně. Občané mají
možnost zařídit si vše potřebné na jednom místě.
Pracovnice pošty byla
vyškolena v poskytování
služeb kontaktního místa
CzechPOINT a služeb vidimace a legalizace. Služby
jsou hodně využívané nejen občany našeho městyse, ale i okolních obcí včetně Sedlčan.
Co se stane s prostory
bývalé pošty?
Za pomoci místních
hasičů budou přestavěny
na malý obecní domek.
V něm by se měly setkávat
různé spolky a zájmová
sdružení, působící na našem území.
Stihli jste ještě něco
před koncem roku?
V prosinci jsme se podíleli ve spolupráci se spolkem

místních žen na pořádání
vánoční výstavy, která byla
doplněna o slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Zároveň jsme obnovili
tradici zvýhodněného
prodeje vánočních kaprů
pro naše občany. Velikou
radost mám ze skutečnosti,
že se povedlo znovuobnovit prodej v místní prodejně
a usnadnit tak život místním
občanům. Pokud by městys
o obchod přišel, byla by to
velká škoda.
Co plánujete do budoucna?
Chceme pokračovat
v rozpracovaných projektech a dovést je ke zdárnému konci. Prioritou je
úspěšné dokončení návrhu první změny územního plánu tak, aby mohly
na území městyse vznikat
nové stavební parcely, které zde v současnosti chybí.

Situace je ale, vzhledem
k umístění regionálního
biokoridoru přes většinu
těchto parcel, složitá. Před
týdnem se nám povedlo
úspěšně dokončit na generálním ředitelství hasičského záchranného sboru
registraci pořízení nového
dopravního automobilu
pro potřeby SDH – JPOIII
Vysoký Chlumec. Máme
tam nyní alokováno čtyři
sta tisíc korun. O další ﬁnanční prostředky, potřebné k doﬁnancování nákupu
automobilu, jsme požádali
v rámci dotací Středočeského kraje. Máme připraven
projekt rekonstrukce vodní
nádrže v osadě Hrabří, která je ve špatném stavu. Její
obnova je vyčíslena na více
než 5,5 milionu Kč. Nyní
čekáme na vypsání dotací
od ministerstva zemědělství. Také se snažíme získat

dotace od Středočeského
kraje v rámci Programu
obnovy venkova a dotace
z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na podporu obnovy místních komunikací.
A po dlouhých letech se
nám od rodiny Lobkowiczů
podařilo získat do vlastnictví budovu, v níž sídlí náš
úřad. Objekt si v budoucnu
vyžádá nějaké investice
na údržbu a obnovu – především na nové sociální
zařízení, střechu, fasádu
a vybudování bezbariérového přístupu. Na tyto
akce bychom rádi získali
dotace, tak se snad v budoucnu nějaká příležitost
naskytne. Všechno ale musíme plánovat postupně,
protože jsme ještě na několik let zatíženi splátkou
úvěru na kanalizaci, která
byla postavena v minulých
letech.
-hč-

Školská komise řešila v minulosti kouření žáků
na veřejnosti, prodej porno časopisů nebo prodej
alkoholu a cigaret dětem a mladistvým
SEDLČANY V souvislosti
s novým volebním obdobím
došlo k novému obsazení
komisí, zřizovaných radou
města. Jednou z těchto komisí je komise pro výchovu
a vzdělávání. Jejími členy
jsou Libor Novotný, Pavel
Pína, Milena Říčařová, Ondřej Vodňanský, Vladimíra
Křenková a Lenka Jiráčková.
Dlouholetým předsedou komise je Jaroslav Nádvorník.
Právě jeho jsem se na fungování komise zeptala.
Jste předsedou Komise pro výchovu a vzdělávání. Co vlastně funkce
předsedy obnáší?
Svolávat zasedání komise, řídit ho a vytvořit zápis,
který posílám každému
členovi komise, a hlavně
radě města. To je ta úřední
záležitost. Jinak je to většinou radost ze setkání s kolegy, probírání otázek, hledání společného názoru.
Komise má sedm členů Je tento počet podle
vás přínosem? Tedy víc
hlav víc ví?

Šíře zastoupených organizací umožňuje nahlížet
na konkrétní problematiku
z více stran.
Když porovnáte
s uplynulým volebním
obdobím, došlo k výrazné obměně členů v této
komisi?
K jistému ano, ale nepříliš podstatnému.
V čem vlastně spočívá
práce komise, jaká je náplň její práce?
Jsme poradní orgán
rady města, jsme také
i inicializačním zdrojem.
Znamená to, že se na nás
rada obrací tehdy, když
chce znát naše stanovisko
z oblasti školské problematiky nebo oblasti zasahující
do života dětí a mládeže
našeho města. Nebo se
scházíme nad nějakým
problémem, který sami cítíme, že dozrál k řešení.
Sešli jste se už nyní
po volbách? Jaké otázky
jste řešili?
Zatím ne.
Pa d l y v m i n u l o s t i

v komisi nějaké návrhy,
které by bylo dobré uskutečnit?
Pokud zapátrám v paměti, řešili jsme v minulosti například omezení
kouření žáků na veřejnosti,
prodej časopisů s tématikou porna u místních
prodejců, prodej alkoholu a cigaret mladistvým
nebo dětem od některých
sedlčanských prodejců,
přechody pro chodce
u škol, dále dětské hřiště,
jejich množství a umístění,
herny v Sedlčanech… To
byly podněty, které jsme
během let předali nejen
radě města, ale také například městské policii nebo
dopravnímu odboru. Pak
jsme například vytipovávali nové chodníky ve městě,
zejména ty, které se týkaly
bezpečnosti dětí. Po delší
době se podařil vybudovat
chodník u osmnáctky, neuskutečnila se zatím výstavba chodníku od vlakového
nádraží směrem k Červenému Hrádku.

Jak časově náročná je
pro členy práce ve vámi
řízené komisi? Jak často
se scházíte? A vyplývají
ze schůzek nějaké dílčí
úkoly pro jednotlivé členy komise?
Spíš bych řekl, že se
nejedná o náročnost časovou, jako o dobré promyšlení názoru a argumentace. Scházíme se podle
podnětu rady města nebo
našich potřeb, zpravidla
to je jednou ročně. Dříve
jsem dodával radě města i podklady z jednotlivých škol, ale to má nyní
na starosti odbor školství.
Zatěžující úkoly pro členy
komise nejsou. Zpravidla
vždy členové vědí, nad jakým problém se budeme
scházet. Své stanovisko
si tak mohou opřít například o názory učitelů nebo
SRPŠ či rady školy.
Co vidíte jako palčivý problém, týkající se
výchovy a vzdělávání
v Sedlčanech? Je vůbec
nějaká taková bolístka?

Myslím, že problémem
k řešení je prostorová nedostatečnost zdejší základní umělecké školy. V minulosti existoval projekt
na přístavbu školy, ten se
bohužel neuskutečnil. Sedlčanská ZUŠka tak říkajíc
jede. Každý rok se pravidelně zvedá zájem o její obory. Je výborné, že podpora
státu takto koncipovanému
uměleckému školství, které
je mezi ostatními evropskými státy skoro unikátní,
existuje. Provozní náklady
jdou na vrub zřizovatele,
a to je v našem případě
město. Jsou i samozřejmě
jiné možnosti zřizování,
například krajem. Obec
to sice ﬁnančně zatěžuje,
na druhou stranu může vytvářet lepší a ﬂexibilnější
podmínky, jak se děje právě nyní v Sedlčanech. Nyní
se jedná o to, že základní
umělecká škola by mohla
získat od září nové prostory v budově města – v čp.
34 na náměstí.
Jana Špačková
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Zámek změnil provozovatele a chystá se
na novou turistickou sezónu
Dokončení ze strany 1

uskutečnila? Co všechno
bylo opraveno? Můžete
uvést částku, kterou jste
do zámku investovali?
V rámci našich investic
v současné době dokon-

atmosféru, která mě učarovala. Výjimečnost místa je
koneckonců i důvod, proč
jsem Radíč zakoupil a proč
do něj i nadále investuji.
Bohužel po rozvodu Šíchových a odchodu Lenky ze

vozovat? Čeho byste chtěli dosáhnout?
Především chci zámek
provozovat tak, aby dělal
radost mně a našim hostům. Aby v 21. století mohli
ochutnat staré časy, aby

Radíčský zámek je přirozenou dominantou obce. Foto: archiv majitele

čujeme úpravy vnitřních
prostor zámku. Již jsme
zrenovovali koupelny,
topení a zainvestovali restauraci včetně vybavení
moderní kuchyně. V budově bývalého pivovaru
jsme provedli rekonstrukci
dvou apartmánů a zahajujeme výměnu krytiny
na objektech hospodářského dvora. Investice v tuto
chvíli odhaduji na částku
v řádech vyšších miliónů
korun a jsem připraven
na další ﬁnanční injekce
do areálu.
Čtenáři Sedlčanského
kraje znají spíše společnost Chateau Radíč a jejího jednatele Jana Šíchu. Chateau Radíč vloni
skončila jako provozovatel zámku. Z jakého důvodu?
Společnost Jana Šíchy
prováděla původní rekonstrukci zámku a on odvedl na zámku neuvěřitelné
množství práce. Spolu
s Lenkou zámku vdechli
duši a podařilo se jim vytvořit na Radíči skvělou

zámku se moje a Honzovy
názory na údržbu a správu
zámku začaly rozcházet.
Je třeba také říci, že výše
nájmu nereﬂektovala prováděné investice. Z toho
důvodu moje společnost
odkoupila vybavení zámku a ukončila spolupráci
s Chateau Radíč.
Lenka Šíchová byla
velmi aktivní. Zámek pořádal spoustu akcí, bylo
o něm slyšet. Plánujete
navázat na tuto tradici?
Souhlasím s vámi, že
Lenka Šíchová byla dobrým duchem zámku. Díky
tomu, že byl zámek jejím
domovem, trávila v něm
většinu času, byla schopna
pořádat i spoustu akcí. Já
s partnerkou bydlíme v Praze, na Radíči máme hájenku, kam jezdíme odpočívat,
čas na pořádání akcí nám
bohužel moc nezbývá.
Když ale najdeme schopného organizátora nebo organizátorku, tak se k pořádání
akcí rádi vrátíme.
S jakou vizí tedy bude
Kavalen Beta zámek pro-

na ně dýchla starosvětská
pohoda a užili si línou atmosféru krásného českého venkova. Já se svým
týmem bychom chtěli budoucím generacím zámek
a okolí předat hezčí, upravenější a v dobré kondici.
Co konkrétního chystáte na novou turistickou
sezónu?
Plánujeme vybudování
dětského hřiště a nějakých dalších atrakcí pro
děti. Také řešíme kolaudaci restaurace, v tuto chvíli
nám chybí hygiena, kde
jsme nesplnili kritéria pro
kvalitu vody. To doufám
vyřešíme novým vrtem,
který se v těchto dnech
dokončuje. Následně budeme hledat kuchaře,
případně provozovatele
zámecké restaurace.
Bude zámek nabízet
možnost konání svatebních obřadů?
Svatby již aktivně nabízíme, několik párů si v letošním roce na našem zámku
řekne své ano. Pořádáme
buď jen svatební obřady,

nebo jsme schopni zajistit
kompletní svatbu včetně
stravování a ubytování.
Jednu dobu nabízel
zámek také ubytování.
Plánujete tuto nabídku
obnovit? Jakou ubytovací kapacitou zámek disponuje?
Ubytování již v tomto roce nabízíme. Na našich webových stránkách
máme veškeré informace k ubytovací kapacitě.
S předstihem je možno pronajmout si pouze celý zámek, jednotlivé apartmány
či pokoje pak budeme nabízet vždy měsíc předem.
V zámecké budově jsme
schopni pohodlně ubytovat až třicet osob.
Jsou nyní v zámeckém
areálu potřeba ještě nějaké opravy či úpravy?
Hospodářský dvůr je
zatím před rekonstrukcí.
Máme v něm deset budov,
jejichž stav se pohybuje na stupnici od neudržovaný až po bortící se.
(smích) Začínáme s opravou střech, abychom zabránili další devastaci,
a postupně plánujeme
opravu všech budov.
V jakém stavu je zámecký park?
Zámecký park byl kompletně zdevastován, v loňském roce začaly práce
na jeho revitalizaci a věřím,
že letos jej budeme moci
zpřístupnit veřejnosti.
Můžete nám předsta-

vit nového kastelána?
Jak bude provoz zámku
personálně zajištěn?
Funkci kastelána zatím nemáme obsazenou.
V areálu zámku bydlí mladá rodina – David s Lídou
a malým Honzíkem, kteří
se starají o denní provoz
areálu, ve kterém chováme
několik druhů domácích
zvířat. Akce, jako jsou svatby, různé oslavy a setkání,
má na starosti paní Renata
se svým týmem.
Zámek je uprostřed
obce. Jaký je vztah obce
a zámku? Vím, že jste
v nedávné minulosti řešili nějaké majetkové záležitosti ohledně pozemku
u pohostinství a soch…
Zámek je pochopitelně
přirozeným centrem obce
a její nedílnou součástí.
Stojíme o dobré sousedské
vztahy s místními obyvateli. S minulou paní starostkou jsme domlouvali odkup barokních soch sv. Víta
a sv. Jana Nepomuckého
z dílny Jana Brokoffa, které
jsou sice majetkem obce,
ale od nepaměti jsou umístěné v areálu zámku před
kaplí Navštívení Panny Marie. Zároveň jsme diskutovali o odkoupení pozemku,
který je majetkem Kavalenu Beta, na kterém je rozestavěn dům ve vlastnictví
obce. V těchto rozhovorech
nyní pokračujeme s novým
vedením obce.
Jana Špačková

Romantické posezení u zámeckého krbu. Foto: archiv majitele
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Starostovská pracovna je
plná žádostí i očekávání
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Leden i únor patří

dotacím. Termíny podání
některých žádostí byly
již v lednu, většina jich je
v únoru. Starosta i místostarostové mají tedy plné
ruce práce.
Podání každé žádosti
musí posvětit zastupitelstvo, s tím ale problém
nebyl. Ve středu 30. ledna
šly v této otázce pravidelně ruce nahoru všechny.
A tak je třeba zpracovat
a podat žádosti o dotaci
na opravu hřbitovní zdi,
morového sloupu na náměstí a pomníku letců
u kostela, opravu části
silnice ze Zhoři ke Švastalově Lhotě, výstavbu odpočívadla u Viklanu či
zpracování územního plánu. Většinou jde o národní
dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj.
Žádost o dotaci na výstavbu 20 přístřešků pro

kontejnerová stání se podávala již v minulém roce.
Bohužel nebyla úspěšná. V tomto roce je nutné zapracování úpravy,
díky které by měla šance
na úspěch větší. Jde o přidání kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad
alespoň na některá sběrná
místa. Také nové dětské
hřiště již jedním kolem žádostí prošlo, ale protože žádost nebyla úspěšná, podá
ji město letos znovu.
Dalšími body v programu jednání prvního
letošního zastupitelstva
bylo například vyřazení a ekologická likvidace
starého osobního vozu,
plány na rozvoj školní zahrady, prořez akátů v cestě za hřbitovem, vyčištění
několika rybníků, částečné
zateplení bytovky nebo
příspěvek mysliveckému
sdružení na vybudování
elektrické přípojky. -oth-

strana

9

Školáci běžkovali
na Čertově hrbatině
Č E R T O VA H R B AT I N A

Na čtyřicet dětí ze 6.–9.
tříd 1. ZŠ Sedlčany zdolalo
ve středu 30. ledna stro-

jově upravenou běžkařskou trasu z Libenic přes
Aleninu Lhotu, Cunkov
na Ounuz. Hezký výlet

podpořilo krásné počasí
a zastávka na občerstvení
v restauraci U Bizona.
Petr Novotný

Sedlčansko zasypala mimořádně
velká sněhová nadílka
REGION V časných ranních

hodinách v neděli 3. února na mnohých místech
Sedlčanska začalo nejdříve pršet a déšť brzy přešel ve sněžení, které bylo
i v níže položených oblastech nejintenzivnější za celou zimu. Sníh se špatně
uklízel, protože se nejednalo o prašan, ale o těžký
sníh plný vody. V Sedlčanech a okolí města ho mohlo napadnout patnáct i více
centimetrů.
„Naše směna v počtu osm lidí je na nohou
od šesté hodiny ranní,“
řekl zaměstnanec Sedlčanských technických
služeb Jaroslav Knap,
který jezdil s traktorem
s pluhem a jeden z jeho
kolegů, který se objevil
ve stejnou dobu ve stejné
sedlčanské ulici, mu asistoval se sněhovou radlicí. „Já jsem u Sedlčanských technických služeb
už hodně dlouho. Zhruba

jedenáct let, a naposledy
jsem podobnou sněhovou
nadílku zažil asi tak před
šesti roky. Tehdy bylo několik větších zim, ale ten-

tokrát nebyla skoro žádná
a všechno přišlo najednou.
Sníh je těžký, špatně se
hrne a mění se v břečku.
Jednou projedu a za chvíli

musím jet znovu, protože
je to zase zpátky.“
Zatímco Jaroslav Knap
jezdil v neděli po městě,
Petr Bouček měl na starosti

Stroje Sedlčanských technických služeb byly v neděli v plné permanenci.

Zberaz a Sestrouň, kde je
všechno z kopce do kopce
a silnice je tam navíc poměrně úzká. „Musel jsem
všechny kopce přehrnout.
Na rovině traktor nechtěl jet,
protože jak se sníh dostal
pod něj, musel jsem zastavit a všechno na zpátečku
vyhrnout do škarpy,“ popsal
svoji práci Petr Bouček,
který v Sedlčanských technických službách pracuje
také jedenáct let. Petr připomněl, že co se týká provozu
na silnicích, byl od rána poměrně klid, protože nikdo
zbytečně na trasu nevyjížděl. Horší by to bylo, pokud
by mimořádně velká sněhová nadílka přišla ve všední
den, kdy řidičů jezdí mnohem více.
Všichni zaměstnanci
Sedlčanských technických
služeb ale dobře vědí, že
zima ještě nemusela říci
svoje poslední slovo a zůstávají připraveni.
David Myslikovjan
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Za volantem kamionu strávil
bezmála čtyři desetiletí
Rudolf Katič se narodil
roku 1960, bydlí pod
sedlčanskými Strojírnami
a většinu svého profesního
života strávil za volantem.
Jako „kamioňák“ nejdříve
brázdil tuzemské silnice,
později se dostal i za hranice, a dnes se dá říci, že
navštívil většinu větších
evropských zemí.
„Po vojně jsem začal jezdit u stavební ﬁrmy Průmstav v Dolních Měcholupech na vejtřasce. Tak se říkalo Tatře V3S,“ vzpomíná na svoje
začátky za volantem Rudolf Katič.
„Jako nový mladý řidič jsem neměl
šanci dostat nové auto. Tenkrát
musel šofér nejdřív ukázat, co umí.
Vyfasoval jsem proto jako nováček
auto, které stálo u plotu, a kolem
něj rostly kopřivy. V té době jsem
bydlel v Radíči a protože se v Sedlčanech stavěl obchodní dům, stavělo se silo a také sídliště za nemocnicí, navážel jsem materiál a dělal, co
bylo potřeba.“

davatelů a já jsem v Kovodružstvu
zůstal až do svých dvaceti sedmi
let,“ vypočítává Rudolf Katič. S rodinou tenkrát bydlel v Sedlčanech
v paneláku za nemocnicí, a protože mu bylo nabídnuto místo řidiče
v JZD Drážkov i s bytem, na nabídku kývl. Nejdříve tam pracoval při
žních jako brigádník, a když žně
skončily, v této obci na Sedlčansku už pracovně zůstal. Dostal byt
v sousedním Hrachově a v JZD dělal pět let. Rodina byla v bytovce
v krásném velkém bytě se zahrádkou a s garáží v Hrachově spokojena, ale rok po revoluci odtamtud
odešla, protože otec v družstvu

pracovní jízdu za hranice. Musím
říci, že pro mě byla hrozná. Neměl
jsem vůbec žádné zkušenosti s jízdami do zahraničí a s postupy, jak
to na hranicích chodí,“ vzpomíná
dnes už s úsměvem Ruda, který
tehdy sedl do kamionu a vyrazil
směr Rozvadov. Přijel na hranici, zařadil se do fronty a dumal,
co dál. „Přede mnou stál zkušený
šofér, kterému jsem řekl, že ať se
na mě nezlobí, ale že mi včera
vypadly z rukou vidle, hned mi
do nich vrazili volant a poslali mě
do Německa. Řidič mi povídá, že
když jsem takhle upřímný a nemachruju, že mi všechno vysvětlí.

Do vojny na montážích
Ruda chodil v rodné Radíči
do školy do čtvrté třídy a základní
školní docházku dokončil na Chlumu. Potom se v Kladně vyučil
zedníkem. Až do vojny pracoval
na montážích, jezdil po celé republice a pomáhal stavět paneláky. Pracoval v podniku Panamont
Buštěhrad, který také spadal pod
Průmstav. „Stavěli jsme v Příbrami
sídliště Na Mariánce, v Benátkách
nad Jizerou, a když jsem se vrátil
z vojny, protože v Panamontu právě nebylo místo, nastoupil jsem
u Průmstavu v Sedlčanech,“ připomíná další etapu svého života
budoucí profesionální řidič. Dal si
požadavek, že by chtěl jezdit, a tak
mu po několika měsících bylo
přiděleno auto. A od té doby jezdí. V Průmstavu skončil ve svých
dvaadvaceti letech a šel pracovat do JZD Radíč jako traktorista.
„V Radíči jsem poznal svoji ženu
Marii, ve třiadvaceti jsem se oženil
a za rok se nám narodila dcera,
ke které později přibyl syn. Po narození dcery jsem v radíčském družstvu skončil a šel do KDS Sedlčany
jezdit na Avii. Dovážely se sem
segmenty na nože od různých do-

Rudolf Katič má snímky kamionů, v nichž brázdil Evropu, v několika albech a také
na snímcích na zdi domu, v němž bydlí.

ztratil práci. Vrátil se na čas ke svému původnímu řemeslu, rok dojížděl do Příbrami, ale potom v jeho
životě opět nastala změna.

Vypadly mi z rukou
vidle a dali mi do nich
volant
„Jednoho dne u nás zazvonil
Ivan Jedlička z Dublovic, majitel
autodopravy. Potřeboval odvézt
náklad do Německa a požádal mě
o spolupráci. Řekl jsem si, proč ne,
a tak jsem absolvoval svoji první

Ukázal mi celý postup na hranicích ohledně všech záležitostí, které jsem nemohl znát. Tehdy jsem
měl velké štěstí, že jsem narazil
na dobrého chlapa. V Německu
jsem potom strávil celý víkend.
Neznal jsem řeč a vlastně jsem nevěděl vůbec nic. Firmu jsem našel,
ale náklad jsem nakonec musel
vézt jinam. Hlavně rukama nohama jsem se ptal, kde to je, a nakonec všechno dopadlo dobře. Náklad jsem složil a vrátil se zpátky,“
popisuje svoji první cestu za hra-

nice Rudolf Katič, jemuž se přes
mnohé těžkosti tato práce zalíbila
a požádal majitele dublovické autodopravy o místo. Zůstal zde pět
let, ale potom ﬁrma padla a on
musel hledat další práci. Chvíli
dělal u ﬁrmy Strabag v Praze, ale
tady ho to nebavilo. Řidiči ﬁrmy
často stáli a cizí dělali jejich práci.
Proto Ruda zakotvil u kňovického
řezníka Jiřího Sirotka. Půl roku
rozvážel maso a zavážel prodejny.

S kamionem až
na Ukrajinu
„Potom se mi ozvali kamarádi, a tak jsem začal jezdit s kamionem ve Felbabce u Hořovic,“
pokračuje ve svém vzpomínání
Rudolf Katič. „Byl jsem tam ve firmě rok a povedlo se mi dojet s kamionem na Ukrajinu do Doněcka,
kde jsem naložil kulisy jejich národního divadla a potom i s jejich
baletem absolvoval pětinedělní
túru po Španělsku. Pak jsem se
vracel zpátky na Ukrajinu. Po získaných zážitcích jsem si říkal, že
pokud je někde země neomezených možností, tak je to Ukrajina.
Tam byl hrbolatý snad i vzduch.
Vzpomínám si, že skoro dva měsíce jsme o sobě s manželkou vůbec nic nevěděli. V Karpatech byl
sníh a náledí. Jeden domorodec
nás popotáhl pásákem asi tak dvě
stě metrů, potom zastavil, vypřáhl
a my jsme zaplatili dvacet marek.
Když jsem mu řekl, že potřebujeme ještě výš, odpověděl, že tady
bydlí soused, a ten také potřebuje
z něčeho žít. Přišel proto soused
a zase nás popotáhl za dvacet
marek. Mezitím jejich děti běhaly
s kýbly s vodou a polévaly silnici,
aby náledí bylo dostatečné a aby
to hodně klouzalo.“
Z Felbabky odešel Rudolf Katič do Mokrovrat k firmě, zabývající se chladírenskou přepravou
a zůstal v ní dvacet let. Jezdil
po celé Evropě a kromě Slovenska mimo jiné navštívil Německo, Holandsko, Belgii, Francii,
Švýcarsko, Rakousko, Španělsko,
Anglii, Norsko, Dánsko, Švédsko
a Rumunsko. Za volantem kamionu strávil s malými přestávkami
bezmála čtyři desetiletí, a dnes
už ani nespočítá, kolik ujel celkem kilometrů. Určitě jich ale
muselo být několik milionů.
David Myslikovjan
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Dříve si ženy šily z důvodu, že nic nebylo, nebo na to nebylo.
Dnes je to odpočinek, říká lektorka šití Nikol Ryantová
Rodačku ze
Sedlčan Nikol Ryantovou přivedla k šití už jako
malou maminka, které
od mala se sestrou chtěly
pomáhat. Po základní škole
se Nikol hlásila na uměleckou školu, do oboru módní
návrhář. Obor dokončila
a naučila se tak poctivé
krejčovině a tvorbě střihů.
Po škole zkoušela nějakou
dobu šít na zakázku nebo
dělat vlastní věci. Dnes šije
až na malé výjimky spíše
pro sebe nebo pro malou
neteř. „To mě baví asi nejvíce, na děti je malá spotřeba látky a sluší jim prostě
všechno,“ říká se smíchem
Nikol, lektorka Burda academy, která chystá jarní
kurzy šití v Rodinném centru Petrklíč.
Jaký je v současné
době o kurzy šití zájem?
Zájem o šití neustále
vzrůstá a jsem za to ráda.
Spousta žen by dnes
chtěla alespoň trochu šít
a bere to jako příjemný
odpočinek. I já šití jako
odpočinek více či méně
propaguji, ale věřte, že šití
je pěkná dřina na hlavu,
a především na trpělivost
sama se sebou. Všichni si
pamatujeme, že za totality
nám maminky šily šatičky,
bundy a podobně, ale bylo
to hlavně z důvodu, že se
nedalo nic koupit. Dnes
jde hlavně o koníček. Hodně z nás pracuje u počítače
a manuální práce se pomalu vytrácí, ale myslím, že ji
všichni k životu trochu potřebujeme.
Máte tedy pocit, že se
ženy k šití vrací? Co je
jim motivací, aby se šít
naučily?
Hlavní motivací je podle
mě pocit si něco vytvořit
sami. A jak říkám není nad
lepší pocit, než když vám
někdo poví: „Jé ty máš ale
krásné šaty, kde jsi koupila?“ A vy jednoduše odpovíte: „Ušila!“ To mě vždy baví,
ta jedinečnost něco umět,
která se dnes trochu vytrácí.
Před revolucí uměla
šít na stroji snad každá
žena. Kam se podle vás
ten um vytratil?

SEDLČANY

Myslím, že to nebylo
v umu, dnes jsou ženy také
velmi zručné, až jsem někdy
opravdu překvapena, jak
začátečnice krásně zvládne
pokročilý výrobek. Spíše,
bych to svedla na pohodl-

ší… Věřte nebo ne, já si vždy
vystačila se dvěma. Na první pohled je sice hezké, že
stroj umí vyšít autíčka a kytičky, ale využijete to? Když
hodně, tak jednou nebo
spíše nikdy, proto doporu-

v podobě tašek, zástěr
a tak… Na něčem se šít prostě naučit musíte, i když
tyhle výrobky třeba zrovna
nepotřebujete. Když úspěšně zvládnete základ, můžeme se pustit do tvorby

Momentka ze zatím posledního kurzu Nikol Ryantové v Sedlčanech

nost a levnou dostupnou
módu na každém kroku.
Dříve si ženy šily z důvodu,
že nic nebylo, nebo na to nebylo… Dnes se šití nevyplatí, tak jak mnozí očekávají,
látky jsou drahé, a tak dnes
šijeme pro radost nebo protože chceme něco speciálního, nikoliv úplně z důvodu,
že je to levnější.
Kolik dnes stojí pořízení šicího stroje, když
se chci naučit šít? A jaké
další věci bych si na kurz
měla přinést?
Pořízení šicího stroje
myslím není až tak velká
investice, dá se koupit už
asi za dva a půl tisíce korun
a ušít na něm něco určitě
lze. Já bych doporučovala
zvolit nějakou střední střídu
a investovala bych kolem
pěti až šesti tisíc korun. Šicí
stroj je záležitost většinou
na celý život, dědí se z generace na generaci, a proto
bych na něm úplně nešetřila. Já osobně jsem stále
pro manuální stroje a těm,
co mají displeje, se zdálky
vyhýbám, ale jsou lidé, kteří
to milují, a tak bych doporučila si stroj před koupí vyzkoušet. Dnes na dražších
strojích je trend čím více
stehů, tím dražší a asi i lep-

čuji si raději koupit stroje
dva, a to klasický a overlock
(overlock je označení speciálního stehu nebo šicího
stroje, který sešívá a začišťuje švy – pozn. red.) než
jeden základní drahý. Každá
pokročilá švadlenka stejně
časem zjistí, že bez overlocku se těžko obejde.
Na půdě mám jeden
po babičce, ale to asi pro
úplnou začátečnici nebude to pravé ořechové, že?
Pokud máte na půdě
elektrický a nikoliv šlapací
šicí stroj, na naučení to určitě stačí, nebo přinejmenším
na zjištění, zda se pro šití
nadchnete či nikoliv. Pak
můžete koupit nějaký nový,
i když ne vždy s porovnáním
těch starých je to výhra. Staré stroje, pokud dobře fungují, jsou spolehlivé a mají poctivé kovové konstrukce, ty
nové stroje začínají být plné
elektroniky a myslím, že je to
spíše na škodu.
Co se vašem kurzu naučím?
Doufám, že šít. (smích)
Pokud jste opravdový začátečník a stroj jste nanejvýš
viděla, tak vás naučím se
strojem pracovat a začneme základy jako rovným
šitím a lehkými výrobky

oděvů. Na začátku každého kurzu mám malý úvod
o materiálech, jak střih
položit správně na látku,
a tak, aby vše dávalo smysl.
Pokročilejší se pak pouští
do sukní, halenek, šatů, ale
není výjimka, že s někým
šiji i třeba sako s podšívkou. Můj kurz nemá pevný
rozvrh a nikoho do ničeho
nenutím, sama jsem nikdy
neměla ráda kurzy, kde
jsem se nemohla svobodně rozvíjet podle svých
schopností. Snažím se spíše
nasměrovat, aby to, co si šijete, vám něco dalo, abyste
se na tom co nejvíce naučila a měla jste z toho radost
a ne naopak. Aby vás to
od šití neodradilo. Na začátku mi tedy každý ukazuje
plán, obrázek, střih toho, co
chce šít a materiály, které si
na to nakoupil, a společně
pak konzultujeme a vybereme něco, co bude pro materiál nejvhodnější.
Vy už jste jeden kurz
v Petrklíči vedla. Jak byl
úspěšný?
Já doufám, že úspěšný
byl, alespoň holky vypadly nadšeně. Na duben jsem
proto vypsala kurz další
a je o něj opět velký zájem.
Lednový kurz se mi zapl-

nil asi za tři hodiny poté,
co jsem dala upoutávku
na Facebook. Mám z toho
radost, a pokud bude zájem, budu v kurzech nadále pokračovat.
Pořádáte kurz pro začátečníky a mírně pokročilé.
Mohou se na nějaký kurz
těšit i pokročilé šičky?
Pokud by se chtěl přihlásit někdo, kdo už má
takzvaně odšito, má možnost také. Zvolí si akorát
složitější výrobek a já ho
opět budu postupným návodem provádět a ukazovat různé triky a jak si šití
ulehčit.
Kolik času u šicího
stroje trávíte? A pro koho
a co nejraději šijete?
Vzhledem k tomu, že
vedu tři až čtyři kurzy
týdně, tak pak za šicí stroj
usedám spíše výjimečně
a to většinou, když mám
volný víkend a venku prší,
nebo když opravdu nutně
potřebuji něco, co nemůžu
sehnat. A jak už jsem psala, když šiji, tak na sebe,
na sestry, dceru a kamarádům dárky k narozeninám
a Vánocům. Ráda bych šila
více, ale bohužel mi na to
nezbývá už příliš času.
Jste lektorkou Burda
academy. Co to vlastně
znamená?
Není to asi nic speciálního, ale už více jak dva roky
vedu kurzy šití pro švadlenkám známý časopis Burda.
Byla to souhra náhod a nikdy předtím by mě nenapadlo, že zrovna já budu učit.
Ale docela jsem se v tom
našla a hlavně také učím
většinou dospělé a v tom je
asi dost rozdíl. (smích) Jsem
vždy šťastná, když kurzisté
odcházejí s nadšením s hotovým výrobkem, a ještě víc
jsem ráda, když je na dalším kurzu vidím znovu. To
je pro mne výsledek, že
kurzy jsou úspěšné a moji
„žáci“ spokojení. Nedávno
mě přesvědčili, abych natáčela video návody, a tak
jsem začala dělat online
kurzy a pracovat na Nikol’s
academy. V tom bych chtěla
pokračovat dál.
Jana Špačková

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – kult. dům
9. 2. Ochotnický ples
5. ročník, hraje Axiom; 19:30
15. 2. Ples 2. ZŠ Propojení
hraje Ešner Band, retro styl;
19:30
16. 2. Velký dětský karneval
pořádá Velká kobra, 26.
ročník; 14:00
19. 2. Večer s Petrem
Vondráčkem
zábavný večer s vynikajícím
klavíristou, zpěvákem a televizním moderátorem; 19:30
 Prosenická Lhota – kulturní sál
15. 2. Školní ples
pořádá Rada rodičů při ZŠ
a MŠ Kosova Hora, hraje
kapela Podříci; 20:00
 Nechvalice – kult. sál
16. 2. Hasičský ples SDH
Chválov
hraje Klasik
 Vrchotice – hospoda
Na Františku
16. 2. Hasičský ples
pořádá SDH Libenice
 Přestavlky – kult. dům
16. 2. Maškarní ples
hraje Hošna Band
17. 2. Dětský karneval
pořádá SDH Přestavlky; 14:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Rok s krajkou VII.
výstava členek Krajkového
klubu; od 8. 2. do 6. 3.,
vernisáž 9. 2. v 16:00
 Sedlčany – kult. dům
Obrázky fotografované
z radosti
výstava fotograﬁí Marcely
Doktorové; do 21. 2.

mečné ženy z Bernartic;
18:00
19. 2. Jiří Moulík a Petr
Bilina: Altaj – bohatýrská trilogie
přednáška o výletě s ruskou cestovkou uprostřed
Asie; 18:30
 Počepice – knihovna
8. 2. Zdeněk Kolář: Osamělé lásky
beseda o cestování po několika kontinentech; 19:00
 Sedlčany – knihovna
20. 2. O zemi, kde místo
srnek chodí u silnic sloni a běhají pštrosi
vyprávění Heleny a Karla
Pejšových; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
7. 2. Čtyři ženy Karla IV.
hudebně-literární pásmo
s divadelními prvky; 19:30
10. 2. Pat a Mat jedou
na dovolenou
představení pro menší
diváky; 15:00
11. 2. Cesta kolem světa
travesti show Kočky
a Techtle Mechtle; 19:30

KINO
 Sedlčany
8. 2. Metallica: Francie
na jednu noc
záznam z koncertu; 20:00
9. 2. Chvilky
československé drama; 20:00
14. 2. Konstanta
ﬁlmový klub; 20:00
15. 2. Dogman
drama; 20:00
16. 2. Záhada Silver Lake
komedie, drama, mysteriózní thriller; 20:00
17. 2. Gordon a Paddy
animovaný ﬁlm pro děti;
15:00

Ševci Nový Knín – Domino;
19:30
10., 17. 2. Veřejné bruslení
14:00–16:00
10. 2. Pohárový zápas
Slavoj Obecnice – Žabáci
Solopysky; 16:30
HC Kačeři Příčovy – HC
Votice; 18:25
Rybníkáři – Medvědi Sedlčany; 20:20
11. 2. Pohárový zápas
HC Olbramovice – Stará
garda Štětkovice; 18:30
Huroni Vršovice – River
Boys Zvírotice; 20:25
13. 2. Pohárový zápas
Žabáci Solopysky – Genemusic; 18:30
HC Votice – Bubák Chlum;
20:25
15. 2. Pohárový zápas
DSK Daleké Dušníky – HC
Kačeři Příčovy; 18:30
AHC Nový Knín – Čerti
Křepenice; 20:25
16. 2. Pohárový zápas
HC Kňovice – Draci; 14:30
Ševci Nový Knín – Tučňáci
Kosova Hora; 16:30
Domino – Novit Neveklov;
18:25
HC Miličín – Rumola; 20:20
17. 2. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
HC Hrádek; 16:30
Bubák Chlum – DSK Dale-
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ké Dušníky; 18:25
Čerti Křepenice – Huroni
Vršovice; 20:20
18. 2. Pohárový zápas
HC Kačeři Příčovy – AHC
Nový Knín; 18:30
Genemusic – Slavoj Obecnice; 20:25
 Sedlčany – nám. T. G. M.
9. 2. Sedlčanské putování za horkým grogem
trasa Vysoký Chlumec a Počepice, asi 10 km; 9:00
 Kosova Hora – u hasičské zbrojnice
9. 2. Běhatlon bez Zábran
běh vyznačeným terénem
se střílením ze vzduchovky; 12:00

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – muzeum
6. 2. Jiří Prášek a Ludmila Prášková: Vlasta
Kálalová di Lotti (doktorka z domu trubačů)
přednáška o osudu výji-

 Sedlčany – zimní stadion
6. 2. Pohárový zápas
Draci–Rybníkáři; 18:30
8. 2. Pohárový zápas
Čerti Křepenice – DSK
Daleké Dušníky; 18:30
River Boys Zvírotice – AHC
Nový Knín; 20:25
9. 2. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice –
Huroni Vršovice; 12:00
Genemusic – HC Olbramovice; 14:00

 Sedlčany – hvězdárna
8., 15. 2. Pozorovací
program
18:00–21:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
8. 2. Přijďte, bude Otevřeno
otevření kostela pro chvíli
pozastavení, zpěv a hudba;
21:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
6., 13. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
8., 15. 2. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30
8. 2. Pohádková babička
čtení z knihy, navazuje Barevná výtvarná dílna; 15:00
11. 2. Papírové loutky
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00

 Petrovice – Obecní dům
10. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti
 Ješetice – kult. dům
10. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti

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

Zamrzlá Brzina dělala společnost
sedmi párům nohou
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Turistický oddíl Soko-

la vyrazil na svůj letošní
druhý výšlap na Hromnice. I když skřivan nevrznul, všem zúčastněným se
akce moc líbila.
Sraz byl v 9 hodin na náměstí. Odtud se výprava
vydala směrem na východ
přes Hostovnici do Vletic.
Zde se dala vpravo přes

Brzinu a dále pokračovala
po modré turistické značce
nejprve k Červenému mlýnu
a pak dále okolo Radášova
mlýna k Divišově jeskyni.
Odtud vedla trasa výpravy
kousek po hlavní silnici, ale
hned po dvou stech metrech všichni odbočili vlevo
na cestu k Petrovickému
mlýnu. Odtud již byl cíl, teplo restaurace v Petrovicích,

SPORT
 Sedlčany – muzeum
Pestrý svět našich
motýlů
výstava představující činnost
Ochrany fauny ČR; do 1. 3.

15. 2. Maňáskové divadlo
o toulavém Honzovi
na program navazuje Turistická výtvarná dílna; 15:00
15. 2. Dál nic
promítání dokumentů z festivalu Jeden svět, naváže
beseda s Matějem Stropnickým o výstavbě dálnic
apod.; 18:00

Turisté z krásnohorského Sokola na jedné z lávek přes Brzinu

vzdálen jen 1,5 kilometru.
„Bylo to celé na jedničku,“
uvedla v cíli po dobrém obědě spokojená Jana Kymlová.
Celková délka výšlapu byla příjemných 10
kilometrů. Krásnohorští
turisté ji zdolali i se zastávkami na fotografování
za dvě a půl hodiny.
Olga Trachtová
Hadáčková

KULTURA
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Sedlčaňáci Petr Voháňka a Milan
Jícha hrají v úspěšné metalové
kapele Proximity
PRAHA Petr Voháňka ze
S e d l č a n j e k y t a r i s to u
pražské metalové kapely
Proximity. K hudbě se dle
svých slov dostal jako každý puberťák, který chtěl
založit kapelu. Po ukončení fotbalové kariéry
objevil u dědečka ve skříni „španělku“ a začal si
lámat prsty na prvních
akordech. Spolu s kamarády založili první kapelu. Post kytaristy byl již
obsazen, tak musel přesedlat na basu. Toto nadšení jim vydrželo do vojny a prvních lásek. Poté
začal spolupracovat s jinými hudebníky a prošel
kapelami Pessimist, Dirty
Game až zakotvil v současných Proximity.
Můžete kapelu představit?
Proximity je seskupení
muzikantů, kteří se poměrně úspěšně protloukají již
více než patnáct let rock/
metalovým světem. Proximity vznikli v létě 2004. Jejich styl je často označován
a přirovnáván ke kapelám
severského stylu, nicméně
kapela se snaží zachovat
svou vlastní tvář.
Jaké jsou hudební
úspěchy kapely?
V letech 2005 až 2010
absolvovali Proximity nespočet koncertů a soutěží.
V roce 2009 na pražském
koncertě
předskakovali
švédské legendě In Flames. V roce 2010 začali
pracovat na debutním CD
Zero Point, které vyšlo začátkem roku 2012. V roce
2014 přišli s další dávkou
melodického metalu. Singl
Playing God z nově připravovaného alba poukázal
na neustále sílící trend
dnešní doby zasahovat
do svobody myšlení a rozhodování každého z nás.
Následně absolvovali tour
s ﬁnskými Waltari. V roce
2015 natočili druhé album
a vypustili dva singly – ne-

tradiční skladbu Not a Trace of Miracle a videem
zpracovanou
Breathing
Anger. Za zmínku jistě stojí i fakt, že oba současní
kytaristé kapely působí
jako ﬁremní hráči americké ﬁrmy Schecter. Jejich

Nyní jste ryze pánská
kapela. Jaké to má plusy a jaké minusy?
Samé plusy. (smích)
Mínusy to má spíše pro
fanouška, že kromě hraní
už se nemá na co dívat.
(smích) Mít ženu v kapele

nějších žánrech, je dnes
již běžné vidět kytaristky,
basistky i bubenice.
Kde hrajete? A mohou vás posluchači slyšet na Sedlčansku?
Hrajeme v podstatě
všude, kde nás chtějí

Kapela Proximity. Zleva: Martin Fialka, Petr Voháňka, Milan Jícha, Martin Voděra, Jiří Strejček

workshopy mohli fanoušci
vidět například na festivalu Brutal Assault.
A v posledních letech?
V letech 2016 až 2018
se kapela zúčastnila největších festivalů v ČR
jako jsou Masters of Rock
ve Vizovicích nebo Metal
Fest v Plzni. Současná
sestava je: Jirka Strejček
(zpěv), Martin Fialka (kytara), Petr Voháňka (kytara), Martin Voděra (bicí)
a Milan Jícha (basa).
V čem se Proximity
liší od kapel stejného
žánru?
Zajímavá otázka. Přistupujeme ke kompozicím s důrazem na melodiku, členitost, barevnost,
detail, ale i atmosféru
a poslouchatelnost. Nebojíme se ani trochu agresivního výrazu, samozřejmě v angličtině. Jak se
lišíme, většinou určují až
fanoušci a kritici. Ty nás
pak v rámci žánru přerozdělují do svých škatulek.
(smích)

je vždy zážitkem. Hlavně
po koncertě, když pospíchá domů a musí na nás
čekat. No je pravdou, že
to bývá někdy i obráceně.
V současné době je ale už
všechno jinak. Ke kapele
se znovu připojil baskytarista a skvělý muzikant
Sedlčaňák Milan „Mejla“
Jícha. Tak všichni doufáme, že to v pánské sestavě zase nějakou chvilku
vydrží.
Je těžké sehnat v žánru, který hrajete, do kapely ženu – hudebnici?
Na postu baskytaristy prošly v Proximity již
dvě dámy. Pro nás je vždy
nejdůležitější, aby technicky zvládly dané party.
Poslední Nicol pocházela
z pražské kapely Egotrip,
kde působil i kytarista
Martin Fialka. Oslovil ji,
nabídku přijala a s nadšením s námi hrála tři roky.
Existují totiž i ženy – hudebnice, kterým se tento
žánr líbí. V tomhle případě
to tedy nebylo vůbec těžké. Ve světě, a i v extrém-

a kde se domluvíme s pořadatelem. V létě to jsou
hlavně festivaly po celé
republice, ale i v zahraničí, a v zimě převážně
kluby. Nebráníme se ani
zahrát jako support nebo
dojet na akci za charitativním účelem. Čas od času
si zahrajeme i na Sedlčansku – naposledy Sedlčany
Fest nebo Pohoda klub
či Zelesa Fest v Kamýku
nad Vltavou. Na rok 2019
na Sedlčansku zatím nic
domluveno nemáme.
Jaký měla kapela rok
a co ji čeká letos?
Vzhledem k tomu, že
všichni vyvíjíme ještě jinou činnost, než je hudba, museli jsme loňský
rok trochu koncertně
zredukovat. V podstatě se
neustále věnujeme psaní
aranží nových skladeb,
nahrávání a produkci.
Výhodou je, že vlastníme
svoje studia a můžeme
si kdykoliv posílat nápady a společně pracovat
na aranžích online. Tím
pádem ale vzniká hlad

po živém hraní a koncertování… Letos to chceme
napravit a podsunout to
lidem zase živě.
Hrajete pouze na kytaru nebo i na další hudební nástroje?
Jsem výhradně kytarista, i když občas ve studiu
máčknu do kláves, kde
mám propojené všechny
ostatní nástroje včetně bicích nebo třeba orchestru.
Jak jste se vlastně dostal k Proximity?
To bylo v období, když
se nám rozpadala skupina
Dirty Game a my jsme si
s bubeníkem Martinem
Voděrou sedli a začali
uvažovat, co budeme dělat dál a případně s kým.
S klukama z Proximity
jsme se znali a oni se nacházeli v situaci před dokončením alba. Tak jsme
si řekli, že bychom jim
mohli pomoci a případně
se k nim připojit. Souhlasili, ale museli v kapele
udělat trochu rošádu.
Co vás na kapele nejvíc baví?
Na aranžích právě ta
členitost, melodika a neustálé se posouvání do trochu jiných moderních stylů. V Proximity totiž musí
být každá skladba něčím
výjimečná. Od balady
přes orchestrální hymnické refrény, až po nejtvrdší rychlý dvou-kopákový
nářez. Samozřejmě nejvíc
je hraní na koncertech,
předávání lidem energii,
poznávání přátel, cestování a užívání si spousty
legrace.
Jak těžké je skloubit
práci, rodinu a kapelu?
Těžké to je, ale když
to miluješ, máš doma
i v práci maximální
podporu, není co řešit.
(smích) V dnešní hektické době, kdy člověk jede
na sto dvacet procent, je
to boj, ale krásnej!
Jana Špačková

SPORT
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V pohárovém hokejovém šlágru
dominovali Kačeři z Příčov
SEDLČANY Na zimním stadionu

došlo v pohárové soutěži amatérských hokejistů v pátek 1. února
k přímému souboji dvou zatím
nejúspěšnějších týmů v této sezóně. Příčovy, které od září prohrály
pouze jednou, vstupovaly na led
s visačkou týmu, který obdržel nejméně branek ze všech zúčastněných mužstev. Zvírotice v dosud
devatenácti odehraných zápasech
prohrály jenom dvakrát a mohou
se pyšnit nejvyšším počtem nastřílených gólů.
Zpočátku se zdálo, že svůj gólový apetit budou chlapci od vody
udržovat i v tomto důležitém duelu s příčovskými Kačery, protože
už po minutě hry vedli 1:0, ale
bylo to na dlouhé minuty z jejich strany vše. Příčovy srovnaly
sice až šest minut před prvním
klaksonem, ale hned vzápětí se
dostaly do vedení a druhou třetinu už zcela ovládli. Hned v její
úvodní minutě si Kačeři vytvořili
dvě velké šance, druhou z nich
využili a brzy jejich útočník
umístěnou bekhendovou střelou
z místa před brankovištěm přidal
do kolonky „dal“ čtvrtou branku.
Potom se konečně dostaly opět
ke slovu Zvírotice, v páté minutě
prostřední části hry snížily na 2:4,
a zdálo se, že by mohly vstřelit
i kontaktní gól. Jenomže závěr
druhé patnáctiminutovky, respektive její poslední tři minuty, opět
patřil Příčovům, a tak se led před
poslední částí „žehlil“ za stavu
2:6. Ve třetí třetině se Zvíroticím
povedlo snížit až pět minut před
koncem, ale hned vzápětí inkasovaly posedmé.
Branky Zvírotic vstřelili Václav Doležal, Vladan Křenek a Jiří
Chlasták. Za Příčovy dvakrát skórovali Ondřej Žďánský a Petr Macek,
jednou Jakub Michálek, František

Pilík a David Třešňák. Příčovy zvítězily zaslouženě a dál proplouvají
skupinou A bez většího zakolísání.
Na druhé straně je potřeba dodat,
že Zvíroticím chyběly tři velké
opory – rozehrávač Tylich a dále
Dudukin s Humlem. Rozdíl byl
také v kvalitě gólmanů. Příčovský
Humhal, který patří k nejlepším
gólmanům soutěže, zastínil obrovitého brankáře v kleci Zvírotic.
Otevřenou cestu k druhému
místu v tabulce skupiny A tak
měla Stará garda Štětkovic, která
se v sobotu utkala s týmem AHC
Nový Knín. Favorit nezaváhal
a po celkem vyrovnané první třetině nasázel soupeři dvouciferný
počet gólů.
Výsledky – skupina A: Olbramovice–Obecnice 1:7, Votice–Křepenice 6:5, Zvírotice–Příčovy 3:7,
AHC Nový Knín – Štětkovice 4:13.
Po dvaceti odehraných utkáních
mají první Příčovy třicet šest bodů.
Druhé Štětkovice mají jenom o jeden bod méně, ale také o utkání
navíc. Třetí Zvírotice zůstaly na třiatřiceti bodech.
Skupina B: Rybníkáři – Ševci
Nový Knín 3:10. Dvojnásobný vítěz
Stanley Cupu a olympijský vítěz
Dominik Hašek si v dresu Ševců
připsal tři kanadské body za dvě
branky a jednu asistenci. Domino–Medvědi 7:2, Miličín – Kosova
Hora 6:1, Štětkovice B – Neveklov
4:6, Kňovice–Rumola 5:0, Draci–
Hrádek 3:2, Hrádek–Kňovice 1:2,
Rumola – Štětkovice B 4:4, Neveklov–Miličín 0:5 kontumačně.
Novit Neveklov pro velkou marodku zápas předem skrečoval.
Na prvním místě tabulky je s dvaatřiceti body Miličín, o čtyři body
zpět jsou druhé Kňovice a Domino na třetím místě má dvacet pět
bodů a také dva zápasy k dobru.
David Myslikovjan
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Hokejisté Tatranu načepovali
Cvočkařům hořkou dvanáctku
Cvočkaři Hořovice –
Tatran Sedlčany 4:12
(1:2, 1:6, 2:4)
HOŘOVICE Ve dvacátém kole hokejové krajské soutěže skupiny Jih se
utkal Tatran na ledě soupeře s hodně nevyzpytatelnými Cvočkaři,
které v této sezóně nejdříve porazil
v Hořovicích 2:13, ale doma prohrál 3:4. Tento zápas se odehrával
podobně jako první vzájemný duel
a hosté tentokrát nasázeli Cvočkařům tucet branek.
Tatran vstoupil do utkání dobře. Od prvního buly hrál většinou
ve svém útočném pásmu, a vzhledem k tomu, že svého soupeře
přehrával, brzy si vynutil i první

přímočaře a za dvacet minut čistého času prakticky rozhodl o osudu
celého utkání. Za stavu 2:8 se už
třetí třetina vlastně jenom dohrávala. Tatran už přece jenom polevil,
poněkud otevřel hru, a také proto
dvakrát inkasoval. Tenérovi Karlu
Pospíšilovi to ale zase až tak moc
vadit nemuselo, protože jeho svěřenci přidali na svoje konto další
čtyři góly. Tři branky Tatranu vstřelil Burian, dvě přidal Filip Černý
a jednou se treﬁli Indra, Martin Pospíšil, Zavadil, Petržílka, Švagr, Kadlec a Náprstek.
V čele tabulky zůstalo vše při
starém. Žebrák vyhrál ve Velkých
Popovicích 5:11 a nyní má na prvním místě již padesát jedna bodů.

Hokejisté Tatranu (v tmavém) vyznávají útočný styl hry a v posledních dvou utkáních nastříleli svým soupeřům devatenáct branek.

přesilovku, v níž vstřelil první gól.
Vzápětí hosté ale vyrobili chybu,
a stejně jako minule v Sedlčanech
soupeř vyrovnal na 1:1. Na obrazu
hry se ale nic podstatného nezměnilo. Tatran byl stále lepší a ještě
před prvním klaksonem stihl opět
překlopit vedení na svoji stranu.
V prostřední části hry utkání nabralo zcela jiný směr. Tatran zjednodušil hru, začal ještě více útočit, hrál

Čtyřicet dva jich má druhý Tatran
a třicet devět bodů nasbíral třetí tým HK Příbram 99. Poslední
osmé zůstalo s devatenácti body
„béčko“ Velkých Popovic. Právě s tímto týmem se Tatran utká
na domácím ledě v rámci jednadvacátého kola soutěže v sobotu 9.
února. První buly rozhodčí vhodí
v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan

Zvonkohra nastřelených tyčí gól v první půli nepřinesla
TJ Tatran
Sedlčany –
Mníšek pod Brdy
5:1 (0:1)
SEDLČANY V sobotu 2. úno-

ra od 14 hodin absolvovali
fotbalisté Tatranu doma
na hřišti s umělým povrchem další přípravné utkání, tentokrát proti Mníšku,
který hraje krajskou 1.
A třídu. Tatran před utká-

ním se svým soupeřem
absolvoval čtyři tréninkové cykly – v úterý, středu
a pátek na venkovním
umělém povrchu a v sobotu dopoledne v hale KDS.
Sedlčanští fotbalisté
začali zápas od prvních
minut ofenzivně. Luboš
Soldát, Martin Hájek a Michael Dvořák rozezněli
zvonkohru nastřelenými
tyčemi. Když neprolomila
střeleckou smůlu ani další

trojice snajprů v podání
Marka Sirotka a Pavla Lípy
s Kryštofem Kvěchem,
přišel už v 11. minutě trest
od soupeře – 0:1.
Ve druhém poločase se
domácím konečně začalo
dařit. V 60. minutě po přihrávce Kryštofa Kvěcha
napřáhl z první ke střele David Krůta a trefou
do vinglu vyrovnal – 1:1.
Za dalších pár minut
Michal Kdolský otočil

z trestného kopu na 2:1.
A pak už to jelo jako
po másle. V 67. minutě
Martin Hájek našel Kryštofa Kvěcha a ten jeho
nabídkou nepohrdl – 3:1.
V 72. minutě se povedla
souhra dvou Míšů – Dvořáka a Kdolského – 4:1.
Zakončoval druhý jmenovaný. Na konečných 5:1
se pět minut před koncem
zápasu zapsal střelec při
chuti Kryštof Kvěch.

Další zápasy odehraje
Tatran v sobotu 9. února
na turnaji, který se koná
v zázemí Spartaku Příbram. Sedlčanský celek
začíná od 10 hodin proti
domácímu celku.
Sestava Tatranu: Dřevojan, Hájek, Brotánek, Čejda,
M. Krůta, Kdolský, Kvěch,
Dvořák, Soldát, P. Lípa, Sirotek – střídali 46. D. Krůta,
J. Dvořák a Glogar.
David Štverák
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Jiný názor

Budou Babišovy děti?

Jaroslav Nádvorník napsal do Sedlčanského kraje z 30. ledna článek
„Odkaz Jana Palacha nemůžeme
pošlapávat, relativizovat a zpochybňovat“, který, jak píše, je polemikou s mým názorem na Jana Palacha, zveřejněným týden předtím.
Proč mi ale pan Nádvorník přisuzuje slova, která jsem nenapsala
a proč dává některým mým větám
jiný význam, než měly?
Nepíši přece o „pochybném“
náboženském rituálu jak mi podsouvá – význam slova „efektní“,
které jsem napsala, se velice liší
od slova „pochybný“! Svým názorem nenabádám nikoho „sedět
doma a počkat až se to přežene...“. Nepřesvědčuji, že jen můj
názor je ten správný, ani ho nikomu nevnucuji. Ani netvrdím, že
„bychom si měli vážit více skutečných odbojářů...“. Tam jsem
měla otázku a uznávám, že v ní
jsem neměla psát slovo „odbojáři“, ale „bojovníci“, neboť jsem
myslela hlavně na naše vojáky
ať už v první či druhé světové
válce a ne ty, které jmenuje pan
Nádvorník.
Napsala jsem, co jsem cítila
a stále cítím – nesouhlasím s tím,
co udělal Jan Palach – a považu-

ji takové oběti v naší společnosti
za nesmyslné. Tím ale odkaz Jana
Palacha nepošlapávám!
Článek pana Nádvorníka je
dlouhý, divila bych se, kdyby
v něm chyběly zmínky o ruské
propagandě. Zarazil mne už dlouhý nadpis článku. Slovo „zpochybňovat“ mělo být zdůrazněno tím,
že bude zopakováno cizím výrazem? Relativizovat přece česky
znamená zpochybňovat! To slovo
zdvojuje pan Nádvorník i v textu,
chce ho tím opravdu zdůraznit?
Zastavím se ještě u jeho dramatické otázky začínající slovy
„Copak už neplatí, že jsme národ
Husa...?“. Otázka mi jednak připadá u našeho tématu nepatřičná
a pak si myslím, že Mistr Jan Hus
by byl rozhodně proti oněm živým
pochodním. A jsem přesvědčena,
že už vůbec by s těmi hroznými sebevraždami nesouhlasil T. G. Masaryk a to nejen s ohledem na jeho
habilitační práci o sebevraždách,
ale hlavně proto, jaký byl, pro jeho
postoj k životu.
Mám jiný názor než pan
Nádvorník na smrt Jana Palacha
a jsem ráda, že ho můžu bez problémů vyslovit veřejně.
Marie Kovalová

Nevracím se k trapné kauze potomků premiéra Andreje Babiše, leda
bych chtěl nějak nejapně žertovat, že
založím cestovní kancelář s dobrodružstvím na Ukrajině a na Krymu.
Je to dobré i pro miliardáře a přitom
dostupné všem. A vaše auto už tam
možná máte...
Mě ten nadpis napadl v souvislosti s počátkem 70. let, kdy se rozjížděla
po okupaci proslulá „normalizace“
s šikanováním čestných lidí, kteří
stále trvali na termínu „okupace“.
Generálním tajemníkem KSČ se stal
na pokyn Moskvy Gustáv Husák –
člověk inteligentní, který si také prožil své, ale tím více toužil mít co největší funkci a moc. Tak se stal v roce
1975 ještě i prezidentem. V té době
se rodilo málo dětí. Proto se ujal nápad zvýšit porodnost dvěma lákadly.
Mladí manželé mohli požádat o velmi výhodné půjčky a po narození
dítěte měli přednostní právo na bydlení. Tak došlo opravdu k ohromnému zvýšení počtu novorozenců
v následujících letech – až na téměř
200 000 za rok. Později logicky nastaly ohromné problémy s kapacitou
školek a škol. V Sedlčanech se učilo
na směny – také v kulturním domě,
dokonce i v té dnešní čajovně u Poslušných.
Nyní jsem zaregistroval, že An-
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drej Babiš má prý spravedlivé řešení
pro rodiče více dětí. Za to, že se velkou část aktivního života věnovali
výchově dětí, a museli tak vynakládat na děti nemalé ﬁnance – tudíž
si nemohli šetřit na stáří – budou
mít vyšší důchod. Že ti bezdětní si
mohou snadno na svůj důchod šetřit. A na to budou další pilíře, snad
na některý se bude spořit povinně,
na další dobrovolně. Když něco takového zaváděla Nečasova vláda
na Kalouskův návrh, hned volala
ČSSD, že to bude výhodné jen pro
ty bohaté (asi i pro ty, kteří peníze
nepropíjejí). A že jak budou oni
vládnout, hned to zruší. Zrušili a jinak nic... Dodnes se k důchodové
reformě dělají jakési komise.
Nyní se pomalu blíží k důchodu
lavina Husákových dětí a základní
důchodový pilíř nebude stačit. Musí
se vytvořit nějaké zdroje. Není problém důchody zvýšit v době růstu
– pro radost voličů důchodců, ale to
není reforma, přestože to vláda tak
nazývá. To je jen kupování voličů.
Reforma mohla být nejméně před
deseti lety a mohly se důchody zvyšovat i více.
Tak nevím, bude tímto opatřením
vyvolána opět taková vlna porodnosti jako za Husáka? Budou to tentokrát
Babišovy děti?
Vladimír Roškot

ZAMYŠLENÍ

Argumentace ad absurdum v podání populistů
nejhrubšího zrna
Nemohu se nepozastavit
nad formou i obsahem debaty, která se strhla v pátek
1. února v dolní komoře
našeho Parlamentu, tedy
v Poslanecké sněmovně.
O tomto sboru dvou set
hlav pomazaných si můžeme myslet cokoliv, faktem ale zůstává, že jsme
si je zvolili sami. I přesto
se ale člověk občas nepřestává divit. Ze záznamů
znám některé výroky a situace z doby, kdy v poslaneckých lavicích zasedli
takzvaní Sládkovci, aneb
republikáni Miroslava Sládka. Z učebnic a dokumentů
znám zase některá vystoupení hitlerovských poslanců v Reichstagu z dob třicátých let minulého století.
A právě na tyto „vzory“
podle mě „úspěšně“ nava-

zují poslanci za SPD, tedy
Tomio Okamura a jeho soudruzi a spolubojovníci proti
takovým hrozbám, jakým je
zejména ztráta národní hrdosti a identity, nedostatek
přímé demokracie v naší
parlamentně zastupitelské
demokracii a potenciál
terorismu islamistických
imigrantů, které můžeme
v našich končinách spatřit asi tak často jako lyšaje
oleandrového, což je motýl,
který se v Česku, ať již jako
dospělec nebo jako larva,
objevil od roku 1964 pouze
osmkrát a v posledních šesti letech jsou zaznamenány
jeho výskyty celkem tři.
Zkrátka tito pravicoví
extrémní populisté zkouší,
kam až mohou zajít a co si
sněmovna, jakožto místo,
kde vznikají předpisy naše-

ho právního řádu a ve kterém se vystřídala již i řada
přeci jen uznávaných a významných politiků a političek z různých politických
uskupení, nechá líbit. Poslanec SPD Lubomír Volný
šel v tomto směru zatím
nejdál. Vyčetl vládě i části
opozice, že se díky ní zrodil jakýsi pan Balda, což je
ten důchodce, který je zatím nepravomocně odsouzen ke čtyřem letům vězení
a psychiatrické léčbě za to,
že dvakrát pokácel strom
do kolejí a šířil padělané
islamistické letáky, čímž
se podle soudu dopustil
terorismu. Jaromír Balda
je přitom příznivcem, voličem a sám dokonce tvrdil,
že také členem (což se nepotvrdilo) SPD, která se ho
ale po odsouzení rychle

zřekla a nemá se k němu
ani předseda Okamura,
který se s ním fotil na mítincích. Na Facebooku
SPD se objevilo přirovnání
Baldy k Palachovi, které
ovšem po vlně kritiky nechalo SPD odstranit, což
přesně odpovídá hrdému
stylu komunikace tohoto
politického uskupení.
Poslanec Volný tak de
facto obvinil politickou
konkurenci z toho, že vyděsila seniora svojí „vítačskou“ politikou natolik, že
se bál teroristického činu
tak moc, že jej nakonec
sám spáchal. Absurdní, ale
co čekat od populistů z naprosto hraničního okraje
politického spektra, kdesi
hluboce napravo? A to už
vůbec nemluvím o tom, jak
následně vyzval jednoho

z vládních poslanců k jakési fyzické výměně názorů
slovy „Pojď ven!“. To už je
jen k smíchu. Tedy, k smíchu by byla i celá SPD, ale
začínám se obávat, že legrace končí. Jako hříčka osudu
je fungování SPD ve vrcholové politice ČR docela zajímavým jevem, braňme se
však tomu, aby se stalo skutečnou politickou silou. To
by totiž ta inspirace z Říšského sněmu mohla nabrat
na obrátkách. Jen připomínám, že Adolf Hitler se stal
říšským poslancem a také
kancléřem ve svobodných
volbách na základě soutěže politických subjektů.
Teprve následně se protiústavním způsobem stal
i říšským prezidentem
a začaly se dít věci…
Tomáš Vašíček
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POZNÁMKA

Pololetní vysvědčení,
žáci, kantoři a AZ kvíz

Inovace bez legrace
aneb nová forma
komunikace s novináři?
Obvyklá praxe, kterou jsem
ověřoval u mnoha kolegů
a na kterou jsme mnoho let
zvyklí i v Sedlčanském kraji,
je taková, že novinář pošle například na městský úřad email
s otázkami k vybranému tématu a následně dostane odpovědi. Tedy v tom lepším případě.
Poté článek vyjde v novinách
či na webu a některá města
hotový materiál následně sdílí třeba na Facebooku nebo
na webu, když chtějí a když
jim to přijde patřičné.
Dovolím si drobnou mezihru. Ve většině případů pošle
redaktor otázky s dostatečnou
časovou rezervou a úředník
či politik odpoví třeba během
jednoho týdne. To je ideální
stav, od kterého se však občas
člověk vzdálí, ač nerad. To se
mi také stalo, ale s dobrým
koncem. Vedoucí příslušného
odboru mi odpověděl obratem, byť nemusel. Poděkoval
jsem mu za to a jsem rád, že
mou situaci pochopil a svůj
pracovní plán přizpůsobil. Konec mezihry.
Jenže, jaké bylo naše redakční překvapení, když se
námi zaslané otázky i s odpověďmi z úřadu objevily na komunikačních kanálech města

Sedlčany ještě předtím, než
byly uveřejněny v novinách,
pro které byly vytvořeny. Náhoda nebo nová praxe? Nevíme, to se ukáže. Každopádně
novum. Sociální sítě jsou dynamické a doba též. Normálním
vztahem mezi novináři a institucemi však všude jinde i dnes
je to, že takhle se to nedělá.
Jasně, můžete namítat, že
sociální sítě města a noviny
soukromého vydavatele nemají stejnou čtenářskou základnu
a že text v novinách, navíc
komplexní, si svoje čtenáře najde. To ale nemění nic na tom,
že otázky zformulované redakcí s cílem jejich použití s odpověďmi v určitém kontextu
nejsou určené k tomu, aby je
město použilo v jakési rubrice
otázky a odpovědi a tvářilo se
přitom, jak inovativně s občany komunikuje.
Nevíme, zda došlo k nějaké komunikační chybě, zmatku, časovému nedorozumění
nebo jiné chybě v časoprostoru. Každopádně nás to zaskočilo. Bude-li se situace plánovitě opakovat, přizpůsobíme
se. To se nedá nic dělat, když
si to vyžádá doba. Taky máme
svoje sociální sítě.
Tomáš Vašíček

V pátek žáci dostávali pololetní
vysvědčení. Málo platné, bohužel
je pro většinu z nich známka stále
hlavní motivací, aby se učili, dávali ve škole pozor a nezlobili.
Každá vláda má ve svém programu jako největší prioritu školství.
Po sametové revoluci to řešili prezident Václav Havel, premiér Václav Klaus a ministr školství Petr
Vopěnka. Tento ministr, vědec,
matematik žil do té doby téměř
jako v emigraci – v pracovně jedné z budov Matematicko-fyzikální
fakulty UK v Praze. Nesměl přednášet, ale psal skripta a vědecké
práce pod cizím jménem. A věděl,
že svobodný režim umožní nadaným tvůrčím lidem ze škol odejít
jinam a dělat za mzdu násobně
vyšší. Přestože budou mít práci
ve srovnání s kantořinou nenáročnou, možná nudnou. Chystal tedy
opatření, aby k tomu nedošlo, ale
popudil si tím odbory a skončil.
Pak došlo k tomu, čeho se bál,

a dodnes je tím úroveň školství poznamenána.
Škola má nelehký úkol, jak rozpoznat v dětech jejich osobité nadání. A podporovat v nich další
rozvoj. Bohužel učí i lidé, kteří jsou
schopni ten rozvoj zabrzdit, či znemožnit. Učí stylem: toto si opište,
naučte, tady domácí úkol, příště to
zkouším. Nebude úkol, bude pětka!
Co vlastně pak známka vypovídá?
Jako reformu školství bych viděl výrazné oceňování talentovaných kantorů a hlavně jejich
včasné hledání hned na středních
školách. Jsou to studenti aktivní,
kteří vymýšlejí a organizují společné práce. Kvalitní kantoři budou vždy v každé škole základním
předpokladem úspěšného vzdělávání. Někde totiž stále považují
za cíl vzdělávat pro úspěch leda
tak v AZ kvízu. Úsudek, logika, kritické myšlení a vyjadřování se tou
metodou ale nepěstuje...
Vladimír Roškot

GLOSA

Rodinné podniky
Kapitalismus je v plném rozkvětu
a přinesl s sebou i nezaměstnanost.
Ale člověk je tvor hloubavý a přizpůsobivý a vždy si poradí. Co ale s dětmi bez práce?
Je tu spásná myšlenka – rodiče už
dosluhují a volné místo je nabíledni.
Je jedno, jestli se k tomu potomek

hodí, nebo ne... Podsunou mu svoji
židli a rázem je po problému. Půjdou
na zasloužený odpočinek a syn nebo
dcera mají o práci postaráno.
A co zákazník, či klient? Ať si to
vychutná. Mamku či tátu znali jako
odborníka v oboru a s potomky se
musí smířit.
Ilona Bílá

FEJETON

Horší už to být nemůže…
To je tak, když se vaše kamarádka rozhodne psát
pro Sedlčanský kraj. Neznám přesně její pohnutky,
možná malý přivýdělek,
možná příjemné odreagování na rodičovské. Možná
si po přečtení mého prvního (tehdy jsem myslela,
že i posledního) fejetonu
řekla, že horší už to být

nemůže a nemá co ztratit…
Každopádně se rozhodla, že to zkusí a pustila se
do díla. „Je mi blbě. Dneska
jsem s vypětím všech sil dovedla děti do školky a znova ležím. Bolí mě v krku,
teplota, nohy mi co nevidět
asi upadnou…,“ přišla mi
dopoledne zpráva. Jako
správná kamarádka jsem ji

citlivě utěšovala a povzbuzovala: „Tak při tom lenošení koukej něco napsat…“
Odpoledne už onemocněly i obě děti. Nezáviděníhodná situace. Druhý
den jsem se starostlivě
zajímala o její stav. „Blbě
mi je furt, bolí mě klouby, v krku, teplotu mám
jen zvýšenou a chce se

mi hrozně spát, bolí mě
hlava.“ –– „Když je ti tak
zle, tak ti zlepším náladu.
Mám ti vyřídit z redakce,
abys něco napsala. Tak
s chutí do toho!“ opět jsem
ji empaticky povzbudila.
Nebudu tu zveřejňovat všechny naše zprávy,
i když i takový návrh padl
– i s uveřejněním fotky, jak
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si rve vlasy zoufalstvím.
Rozhovor napsala. Vzhledem ke všem komplikacím
a mému přístupu, klobouk
dolů! A tak bych chtěla povzbudit všechny čtenáře.
Pokud vyjde i tento můj fejeton (rozhodně poslední – až
si to přečte, určitě mě zabije), nebojte se a pište! Horší
už to být nemůže…
-jn-

