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Ohrozí borůvky
dodávku vody?
SVATÝ JAN Obec se odvolávala ke krajskému úřadu
koncem roku 2017 proti
rozhodnutí
příslušného
stavebního úřadu. Stavební úřad totiž povolil výstavbu fóliovníků společnosti Domreka s.r.o., jejímž
majitelem je Karel Roden.
Jedná se asi o šest hektarů, na kterých chce podle
záměru pěstovat borůvky.
Podle původní dokumentace měly být rostliny zalévány z rybníků nebo dováženou vodou. O vrtech
zpočátku nebyla řeč, ty se

ukázaly jako vhodné řešení až později.
Karel Roden se rozhodl pro zemědělskou činnost na vlastním pozemku
s tím, že z výtěžku bude
v budoucnu ﬁnancovat
rekonstrukci a provoz areálu skrýšovského zámku.
Podle dopisu, který občané
obce dostali od jeho partnerky Laury Čekanové již
počátkem roku 2018, vybral
nejméně viditelné pozemky a navíc plánuje vysadit
v okolí fóliovníků stromy.
Pokračování na straně 4

„Máte rukavice? – Máme!“ Reportáž Lucky Kakosové z dětského lyžařského výcviku čtěte na str. 13.

Pražský advokát brání sousedům Bytové domy mlékárny
město nehodlá odkoupit
v přístupu k nemovitostem.
Starosta Miro- je záležitostí majitele, čili
slav Hölzel se vyjádřil, že mlékárny, a nikoliv města.
Argumentuje neexistencí cesty
město nemá zájem invesTa by se také měla poSEDLČANY

OSEČANY Nečekaná situace,
která si zřejmě vyžádá řešení skrze právníky či soudy,
nastala v Osečanech poté,
co majitel místní nemovitosti opatřil vstupní bránu

Páteční
autonehoda
si vyžádala
tři zraněné
HRACHOV V pátek 8. února

ráno se na silnici I/18 nedaleko obce Hrachov a Vesteckého mostu přes řeku
Vltavu srazila dodávka
s přívěsem a nákladní automobil. Jeden z řidičů zůstal ve vozidle zaklíněný.
K nehodě byly vyslány jednotky profesionálních hasičů z Příbrami
a Sedlčan. „Po příjezdu
k nehodě hasiči zjistili,
že po zadním nárazu jsou
obě vozidla do sebe vražena. Nejprve tak museli
Pokračování na straně 3

na svůj pozemek zámkem
a znemožnil tak průjezd
a průchod k nemovitostem
dalším vlastníkům. Skrze
daný pozemek se přitom
doteď i s jeho svolením běž-

ně chodilo a jezdilo a jako
přístupová cesta sloužil desítky let a pravděpodobně
tak dlouho, jak jen starousedlíci pamatují.
Pokračování na straně 2

tovat do bytových domů
mlékárny. Domy jsou navíc
napojeny na inženýrské
sítě mlékárny a starosta je
toho názoru, že jejich oddělení od areálu továrny

starat o to, aby se bytové
domy, které jsou stále jejím
majetkem, napojily na inženýrské sítě města a poté
je eventuelně nabídnout
Pokračování na straně 3
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Pražský advokát brání sousedům
v přístupu k nemovitostem.
Argumentuje neexistencí cesty
Dokončení ze strany 1

Situace se týká několika
nemovitostí, avšak především barokního zámku,
který nedávno zakoupili
partneři Matěj Stropnický
a Daniel Krejčík. V sousedství zámku se nacházejí
další čtyři soukromé nemovitosti, které historicky
k zámku patřily, nyní však
slouží k bydlení, a i zde žijí
občané s trvalým bydlištěm.
Tím, kdo se rozhodl přístup přes svůj pozemek
uzavřít, je pražský advokát specializující se na obchodní právo Radomil
Ondruch. Jemu patří pozemek navazující na obecní
komunikaci a historicky
též patřící k areálu zámku,
stejně jako budovy na pozemcích stojící, které byly
dříve statkem. Dvůr mezi
těmito budovami, katastrálně označený jako zastavěná plocha a nádvoří,
je dlouhodobě opatřen

bránou, která se ovšem
po desetiletí nezamykala.
To se v září loňského roku
změnilo a majitelé dotčených nemovitostí dostali
od advokáta lhůtu šesti
měsíců na to, aby společně
s ním našli řešení. V opačném případě jim nejpozději na konci dubna odebere
klíče od brány. Jeho hlavním argumentem je fakt,
že k zámku ani dalším nemovitostem v soukromém
vlastnictví nevede žádná
oﬁciální příjezdová komunikace, tedy taková, která
by byla uvedena v katastru
nemovitostí.
Věc se nyní dostala
i na stůl osečanského starosty Pavla Pechače, který
byl osloven vlastníky zablokovaných nemovitostí
s žádostí o doložení historických vztahů a okolností
faktického využití dotčených pozemků. Na Městský úřad v Sedlčanech

zase dorazila žádost o posouzení pozemku jakožto
účelové komunikace. Administrativně je tedy vše
na počátku, zatímco čas
běží a majitel bývalého
statku může klíče svým
sousedům odebrat i kdykoliv dříve. Jak by v takovém případě vypadal například zásah zdravotnické
záchranné služby, nebo
dalších složek záchranného systému, v tuto chvíli
nikdo netuší.
V redakci zjišťujeme
stanoviska všech dotčených stran a v příštím
čísle přineseme například
stanovisko záchranářů
ke vzniklé situaci.
Tomáš Vašíček

Druhé místo nám
doposud chybělo
PRAHA V hlavním městě se konalo ve čtvrtek 7.

služby jednotlivých měst
a obcí. Soutěž je dvoustup-

února vyhlášení výsledků
krajského kola Středočeského kraje v soutěži Zlatý
erb 2019.
Jedná se o soutěž, v níž
jsou hodnoceny webové
stránky a elektronické

ňová – nejdříve mezi sebou
soutěží přihlášené obce
v rámci krajů, následně
vítězové krajských kol porovnají své síly v celostátním kole. V krajském kole
bylo v soutěži hodnoceno

jedenáct obcí a devět měst.
Sedlčansko zde zastupoval městys Vysoký
Chlumec. Obec se mezi
ostatními soutěžícími neztratila a ve velké konkurenci obsadila druhé místo. Diplom a věcné ceny
přebral starosta obce Jiří
Svatek. „Jsem rád, že se
nám podařilo uspět a navázat na dobré výsledky z let
minulých.“ Vysoký Chlumec není totiž v soutěži
žádným nováčkem. V roce
2012 se mu podařilo krajské kolo vyhrát, v roce
2014 v něm obsadil třetí
místo. „Druhé místo nám
vlastně doposud chybělo
na pomyslných stupních
vítězů,“ dodal s úsměvem
starosta.
-hč-

Inzerce již od 13 Kč/cm 2 vč. DPH
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Při sestavování
rozpočtu by
v dalších letech
měli mít větší slovo
sami občané
SEDLČANY Radní na své

poslední schůzi ve středu 8. února upřesňovali
některé položky rozpočtu
na rok 2019 a dohodli se, že
se mimořádně sejdou ještě
tento týden, aby projednali
konečnou verzi rozpočtu, kterou poté doporučí
ke schválení zastupitelům
na zasedání, jež se bude
konat v pondělí 25. února.
„Pro letošní rok máme
k dispozici zhruba 270 milionů korun. Ve výdajích se
počítá s naprosto nutnými
náklady na provoz úřadu
a městských organizací
a s plánovanými investičními akcemi. Letos se určitě provede modernizace
autobusového terminálu,
rekonstrukce stadionu Taverny, dokončení stavby
inženýrských sítí v Háječku
a přístavba dvou učeben
pro 2. základní školu Propojení. Kromě těchto čtyř
hlavních investičních akcí
se sešla celá řada dalších
požadavků na menší investiční akce, které budeme
ještě projednávat,“ uvedl
starosta Miroslav Hölzel.
Kromě toho se minulý
týden také konala tříhodinová informační schůzka
starosty Hölzela, místostarosty Zdeňka Šimečka, tajemníka Vojtěcha Hlaváčka
a vedoucí ekonomického
odboru Jitky Kadlecové
s dvanácti zastupiteli, kteří měli zájem podrobněji
prodiskutovat jednotlivé
položky rozpočtu.
Zastupitelé STAN zároveň předložili vedoucím
městským úředníkům model participativního rozpočtu. Participace znamená účast. „Obecně se jedná
především o výsledek speciﬁckého postupu zapojení
veřejnosti do rozhodování
o určitém balíku ﬁnancí
vyčleněného z rozpočtu

vedením města. Abychom
k tomuto výsledku dospěli,
je třeba občany informovat, motivovat a zapojit je
do dialogu o tom, jak má
být participativní rozpočet
sestaven. Politici a úředníci jim pro takové zapojení
musí vytvořit vhodné podmínky a zvolit takový postup, který bude otevřený,
efektivní a transparentní,“
uvádí se v prohlášení sedlčanských zastupitelů ze
strany STAN.
Radní i zástupci STAN
uvažují o tom, že letos by
se jednalo o přípravu takto pojatého rozpočtu, který by mohl být schválen
na rok 2020. „Pokud by se
však začalo s přípravou
ihned a pružně, dalo by se
to stihnout již letos. STAN
předložil kompletní postup,
nyní už stačí jen pracovat,“
poznamenala zastupitelka
za STAN Blanka Vilasová.
Participativní rozpočet
už funguje v mnoha českých městech, namátkou
v Říčanech, Příbrami,
Mladé Boleslavi, Mnichovicích, v Brně a dalších.
Známý televizní moderátor
a zároveň starosta Říčan
Vladimír Kořen razí heslo:
„Participace zvyšuje zájem
občanů o vývoj města.“
Starosta Hölzel k tomu
doplnil: „Na letošek jsme
zařadili i položku ve výši
jednoho milionu korun,
o níž si pak mohou rozhodnout občané v nějaké
anketě, a vyjádřit se, jakou
investici by upřednostnili.
Nabídneme třeba možnosti na úpravách veřejného
prostranství nebo doplnění atraktivního městského
mobiliáře. Na mechanismu
výběru se ještě dohodneme.
Lidé mohou přijít i s vlastními podněty, třeba i k rozpočtu na další roky.“
Jindra Votrubová
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Páteční autonehoda si
vyžádala tři zraněné
Dokončení ze strany 1

nákladní automobil od dodávky odtlačit, teprve potom mohli začít s vyprošťováním, při kterém celou

něny lehce a jedna těžce.“
Bylo nutné také zasypat
uniklé provozní kapaliny
sorbentem a provést protipožární opatření, které spočíva-

strana

3

Obec sloučila školu a školku
KOSOVA HORA Od 1. ledna

došlo ke sloučení dosud
dvou samostatných subjektů, zřizovaných obcí
– Základní školy Kosova
Hora a Mateřské školy Kosova Hora.
J e d n í m z h l av n í c h
důvodů sloučení školy
a školky bylo podle starosty Kosovy Hory Martina Krameše zjednodušení organizační struktury
a zajištění lepší návaznosti z předškolního na škol-

ní vzdělávání. „Společné
fungování školy a školky
v jedné organizaci je známo z celé řady obcí našeho regionu. V kontextu
povinného předškolního
vzdělávání od roku 2018
považuji za vhodné, aby
bylo řízené jedním člověkem. Aby se například
paní učitelka v první třídě
nedivila, co předškoláci
neumí.“
Další výhodou organizační změny podle staros-

ty je, že pro obec jako zřizovatele, ale i pro rodiče,
to bude znamenat jednání
pouze s jednou organizací. „Auditem nebudou procházet dvě příspěvkové
organizace, ale jedna, což
proces zjednoduší a zlevní. Dosavadní ředitelka
mateřské školy samozřejmě dále pracuje ve školce,
a to na pozici vedoucí pracovnice mateřské školy,“
dodal Martin Krameš.
Jana Špačková

Do manželství vloni vstoupilo
devatenáct párů
Osmnáctka byla v pátek dlouho neprůjezdná. Foto: HZS Stř. kraje

dobu spolupracovali se
zdravotnickou záchrannou službou,“ říká tisková
mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Fliegerová. „Po úspěšném vyproštění si posádka sanitky
převzala zraněného řidiče
do své péče. Celkem byly
při nehodě dvě osoby zra-

lo v odpojení akumulátorů
obou vozidel. Velitel zásahu
nechal na místo povolat silničáře, kteří pomohli s odklízením následků dopravní
nehody. Hlavní silnice ze
Sedlčan do Příbrami byla
po celou dobu zásahu uzavřena.
Olga Trachtová
Hadáčková

KAMÝK NAD VLTAVOU Celkem devatenáct svatebních obřadů je zapsáno
v obecní matriční knize
za loňský rok. Nejoblíbenějším místem, které si
snoubenci pro svůj velký
den vybrali, byla zřícenina
Vrškamýk.
„Žádnou vyloženě výjimečnou svatbu jsme
v loňském roce nezažili,
z předcházejících let mohu
jmenovat svatbu na ská-

le – na vyhlídce u altánu
Zduchovice,“ uvedla matrikářka Kamýku nad Vltavou Jana Krotilová. Jako
oddací dny má kamýcký
úřad stanovené soboty
od 9 do 13 hodin. Stanoveným oddacím místem je
obřadní místnost úřadu.
Kamýcká matrika je ale
ke snoubencům vstřícná a jejich požadavkům
na jiné oddací místo vyhovuje.

Matrikářka Jana Krotilová má v náplni práce také
akt vítání občánků a blahopřání seniorům. „Městský
úřad blahopřeje seniorům
k 70, 75, 80 a 85 narozeninám, od tohoto věku pak
každý rok.“ V dikci matrikářky je také evidence počtu obyvatel. V roce 2018
žilo v Kamýku 902 trvalých
obyvatel, cizinců evidovala matrika 46.
Jana Špačková

Stadion Taverny bude opravovat
ﬁrma Tubeko Sport z Rynholce
SEDLČANY Z výběrového

řízení na zhotovitele rekonstrukce lehkoatletického
stadionu Taverny vyšla vítězně ﬁrma Tubeko Sport
z Rynholce, která nabídla
nejnižší cenu a zároveň
prokázala, že má zkušenosti se stavbami podobného typu. „Hovořil jsem

se starostou Rynholce a ten
se o ﬁrmě Tubeko Sport vyjádřil velmi příznivě,“ řekl
starosta Miroslav Hölzel.
O zakázku se ucházely
čtyři společnosti, z nichž
jedna byla vyloučena
při otevírání obálek, a to
z toho důvodu, že jejich
elektronickou verzi nabíd-

Bytové domy
mlékárny město
nehodlá odkoupit
Dokončení ze strany 1

ke koupi nájemníkům.
„Radnice nepředpokládá, že by kupovala byty
s nájemníky. Dosud ani

nedošlo k tomu, že by se
některý z nájemníků těchto bytů přihlásil o pomoc
na radnici,“ řekl Hölzel.
Jindra Votrubová

ky, kterou v této podobě
vyžaduje zákon, nebylo
možné otevřít. Jednalo se
o ﬁrmu Světelský z Tábora.
S p o l e č n o s t Tu b e ko
Sport nabídla cenu
14 223 000 korun, a vyřadila tak ﬁrmu VYSSPA
Sports Technology z Plzně s nabídkovou cenou

14 360 000 korun, která již
v Sedlčanech zanechala
svoji stopu, neboť stavěla
známou „umělku“, a ﬁrmu SPORT Construction
z Prahy s nabídkou zhotovení za 19 858 000 korun.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Rekonstrukce by měla

být dokončena nejpozději v září. Do té doby
musí Sedlčanští využívat
ke sportovním aktivitám
jiná hřiště. Oprav se dočkají běžecké sektor y
a do travnaté plochy bude
instalováno automatické
zavlažovací zařízení.
Jindra Votrubová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
JESENICE Škoda ve výši

70 000 korun vznikla při
dopravní nehodě, která
se stala v dopoledních
hodinách 6. února v katastru obce. Jednadvacetiletý řidič při sjíždění

z kopce a při průjezdu
zatáčkou nezvládl řízení
na zledovatělé vozovce
a přejel do protisměru,
kde se bočně střetl s protijedoucím nákladním autem. Po střetu oba vozy

skončily v silničním příkopu. Ke zranění osob
nedošlo.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Ohrozí borůvky dodávku vody?
Dokončení ze strany 1

„Mému záměru využít pozemky ve svém vlastnictví
předcházelo dlouhé uvažování a obsáhlá příprava,
jejíž velkou částí byla snaha
respektovat okolí, neporušit
ráz krajiny, ctít historii oblasti a přitom dokázat přinést
sobě i těm, kdo by chtěli případně v mém úsilí pokračovat, zajímavý a prosperující
aspekt do života. Myslím, že
jako podpora tohoto tvrzení o směřování mého úsilí
může sloužit práce viditelná
na zámku Skrýšov a v celém k němu příslušejícím
areálu,“ uvedl Karel Roden.
Projekt na fóliovníky k pěstování borůvek byl zpracovaný pro účely žádosti
o dotaci z programu rozvoje venkova od Státního zemědělského intervenčního
fondu. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů
závislých na zemědělství.
Žádost uspěla.

První komplikace
byly kvůli
povolení stavby
Stavební úřad v Kamýku
nad Vltavou vydal územní
rozhodnutí o umístění stavby 27. října 2017. Obec se
nejprve odvolala u krajského úřadu, odboru územního plánování a stavebního
řádu. Uvedeným důvodem
bylo, že stavební úřad nerespektoval územní plán
obce a další faktory, které
podle zastupitelů měl brát
na zřetel. Krajský úřad ale
odvolání zamítl rozhodnutím ze dne 22. ledna 2018
s tím, že stavební úřad postupoval správně. Podle
starosty zkoumal správnost
postupů, nikoli podstatu
územního rozhodnutí.
Zastupitelstvo obce
se s tím nechtělo smířit.
„Následovala tedy žaloba
ke krajskému soudu v Praze, kde jsme se snažili zpochybnit rozhodnutí stavebního i krajského úřadu,“
uvedl starosta obce Svatý
Jan Václav Hrubý. „Chtěli
jsme získat odkladní účinek,
což nám ale zamítli, takže
mohl začít stavět,“ uvedl
Václav Hrubý. Fóliovníky

jsou v současné době již
zkolaudované.

Aktuálně je
ve hře povolení
čerpání vody
Největší problém je
v ohrožení zdroje pitné
vody. „Problémy s vodou
byly už předtím, než jsem
začal dělat starostu. Začaly
už v květnu loňského roku
a trvalo to prakticky do kon-

vodou a z našeho pohledu
není žádoucí využívat podzemní vody pro zemědělskou závlahu,“ uzavírá.
V dubnu 2018 bylo obci
doručeno rozhodnutí odboru životního prostředí
Městského úřadu Sedlčany
o vydání povolení k jinému
nakládání s podzemními
vodami za účelem krátkodobých čerpacích zkoušek
pro ověření vydatnosti

Hydrogeologové
nevidí problém
Podle hydrogeologa
Michala Vaněčka vrty pro
fóliovníky obecní vodu
neohrozí: „Samozřejmě
se všichni bojíme o vodu.
Do doby před pěti lety měli
všichni nahlásit své studny.
Cílem byla evidence zdrojů
vody pro obyvatele. Bohužel
se naplnění této evidence

Reakce čerpání hlubinných
vrtů a těch vrtů, které čerpají přípovrchovou vodu,
je omezená.“ Voda v různé
hloubce je různě stará a má
jiné chemické složení. „To
umíme detekovat. Pak je
stanoveno zákonem, že musíme dělat čerpací zkoušky,
které by ukázaly, zda čerpání dané studny ovlivní jiné
zdroje,“ doplňuje Michal
Vaněček. Čerpání je ome-

Na šesti hektarech svých pozemků vybudoval Karel Roden fóliovníky, kde chce pěstovat borůvky.

ce září. Pomohlo tomu i počasí,“ uvádí Václav Hrubý.
Společnost Veolia musela
vodu několikrát i dovézt.
„Musela být uzavřena i voda
do kravína, což nevím, jestli
někdy v minulosti bylo,“ doplňuje starosta. Dodává ale,
že tím rozhodně nechce říct,
že za to můžou vrty pro fóliovníky, provedené na jaře
2018. Závlaha bude dělána
prostřednictvím nejúspornějšího kapkového systému. Voda z vrtů bude čerpána do retenčních nádrží.
Jako ty mají sloužit rybníky
ve spodní části pozemku
a další bude vybudována
na druhé straně pole.
Od března minulého
roku podniká zastupitelstvo
kroky k tomu, aby byly odběry z těchto vrtů kontrolované. Ve vzdálenosti asi
400 m od těchto vrtů je totiž
studna pro Skrýšov a Drážkov. Nedaleko je studna
i pro Svatý Jan, kde je napojený mimo jiné i poskytovatel sociálních služeb
Domov Svatý Jan. „Já jsem
rád, že se tady něco děje.
To je rozhodně dobře pro
rozvoj obce. Ale v zájmu
jejích obyvatelů musím zároveň ochránit zdroj vody,“
říká starosta Václav Hrubý. „Podle vodního zákona
jsou zdroje podzemních vod
přednostně vyhrazeny zásobování obyvatelstva pitnou

vrtů. V srpnu pak vydal
úřad Oznámení o zahájení
vodoprávního a společného územního a stavebního
řízení na základě žádosti
stavebníka Karla Rodena
k povolení odběrů pro čtyři
vrty v celkovém úhrnu asi
98 000 m3 za rok s platností
na třicet let. Toto řízení bylo
po žádosti obce Svatý Jan
na základě sdělení správce povodí Vltavy 8. října
2018 přerušeno. V prosinci
ale obec dostala oznámení
o pokračování vodoprávního a společného územního
a stavebního řízení opět
na základě žádosti stavebníka. A v lednu bylo vydáno povolení k nakládání
s podzemními vodami pro
Karla Rodena, s povolením
odběrů pro čtyři vrty v celkovém úhrnu asi 50 000 m3
za rok s platností na tři roky
a průběžným měřením hladin v obecních studních.
Obec celkem řeší pět vrtů.
„V jednom vrtu není dostatek
vody, takže další skutečnosti
se týkají zbývajících čtyř vrtů.
Dva vrty jsou umístěny v okolí
fóliovníků na pozemku v blízkosti studny pro vodovod Svatý Jan a studny pro vodovod
Skrýšov–Drážkov. Další vrt
je umístěn na dvoře zámku
pana Rodena a poslední vrt
je situován na jeho pozemku
mezi Skrýšovem a Samoty,“
upřesnil starosta obce.

nepodařilo. Geologové ale
mají vlastní evidenci, do které se mohou podívat jak odborníci, tak laická veřejnost.
My jako první vždy musíme
udělat to, že se do této evidence podíváme. Cílem je
to, aby ten, kdo má studnu
první, nepřišel o vodu v situaci, že vznikne v okolí studna nová. Tady nesplnila zákonnou povinnost ani obec.
Takže jsme tady udělali vrty
a nikdo z obce se nesnažil
ty jejich uvést do pořádku.
Kdyby tady sousedé měli
nahlášené vrty, tak my je
musíme respektovat. Je tady
dlouhodobě problém s kvalitou vody. Obec má zákonnou povinnost tu kvalitu
zajistit nebo nabídnout občanům obce náhradní zdroj
vody. Každá obec by měla
mít správce vodovodní sítě.
Na to jsou různé odborné ﬁrmy s certiﬁkací. Tady to provozuje řadový občan. Tady
má kvalitu vody řešit Veolia,
ale neděje se to.“
Jeho kolega Pavel Bílý
k tomu doplňuje: „Obec Svatý Jan má studny využívající
přípovrchovou podzemní
vodu. Pan Roden má vrty
hluboké sto čtyřicet metrů.
Komunikace mezi různými
vrstvami vody je minimální. Srážky nejvíc ovlivňují
právě ty přípovrchové vody.
Co zbude, se prosákne níž
a dotuje to spodnější vody.

zeno na tři roky. To je doloženo odborným posudkem
Povodí Vltavy. Pak přijde
nové přezkoumání.
Vodoprávní řízení ještě
není u konce. Proti prvnímu rozhodnutí se odvolaly
obě strany. Z tohoto důvodu se k němu také odmítl
odbor životního prostředí
Městského úřadu v Sedlčanech vyjádřit.
„V š e m i n a p a d e n ý m i
body, tedy čím a jak budu
keříky borůvek zalévat, kde
budu vodu brát, jak a kudy
budu úrodu odvážet a jak
budou fóliovníky vypadat,
kam je umístit, aby co nejméně překážely vzhledem,
aby jejich vzhled šel disimilovat a působil přijatelně,
vším jsem se zabýval nejen
sám, ale i s odborníky v zemědělství. Jednou z mých
základních podmínek bylo,
aby nebylo zatíženo okolí.
Jsem přesvědčen, že projekt, který byl vytvořen, tuto
mou podmínku splňuje,“
uzavírá Karel Roden.
„Věříme, že projekt ničím neohrožuje obec a její
občany. Myslíme si, že prosperita jednotlivce v obci
je i prosperitou obce a naopak můžeme skutečně
rozvoji přispět. Postupujeme šetrně k přírodě,“ doplňuje Laura Čekanová.
Olga Trachtová
Hadáčková

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

Koupím byt v Kosově Hoře nebo
v Sedlčanech před rekonstrukcí. Tel.:
777 073 526.
46/19

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
47/19

Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
48/19

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. 49/19

Pronajmu garsonku v Hrachově cca
65 m2 v přízemí, cena 5 500 Kč a byt 2+1,
75 m2 + balkon, zahrada, pergola, cena
8 500 Kč, vše po celkové rekonstrukci, 2x
kauce. Tel.: 777 073 528.
50/19

Prodám prase nebo jen půlku, možnost
dopravy až domů. Tel.: 774 736 185.
51/19

Prodám běžkový set v dobrém sta-

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

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE

velkoobchod - maloobchod

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

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva
AKCE na kompletní koupelny – sleva až 20 %

Firma AGRO Měšetice, s. r. o.
přijme na plný úvazek:

PRACOVNÍKA/CI

vu (vhodné pro začátečníka) lyže 200 cm,
hole 155 cm, boty 42. Cena 890 Kč. Tel.:
608 543 848.
52/19


Prodám seno v omezeném množství
– kulaté balíky, Ø 120 cm, cena 1 300 Kč.
Tel.: 731 408 679.
53/19

STS Olbramovice, a. s.
Veselka 16, 259 01 Olbramovice

přijme do pracovního poměru pracovníky
následujících profesí:

OBSLUHA VYSEKÁVACÍHO LISU
OBSLUHA CNC HYDRAULICKÉHO
OHRAŇOVACÍHO LISU
SVÁŘEČ CO2 – MIG/MAG (TIG)
FRÉZAŘ–OBRÁBĚČ KOVŮ–SOUSTRUŽNÍK
MANIPULANT PŘÍPRAVY
ÚDRŽBÁŘ
KONTROLOR/KVALITÁŘ
MISTR VÝROBY
Životopisy zasílejte na: personalni@stsolbramovice.cz

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

UKLÍZEČKA
Požadavky: zájem o práci v provozu domova pro seniory,
bezúhonnost
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
konickova@dd-vojkov.cz, tel.: 739 624 623

do rostlinné i živočišné výroby
- bez možnosti ubytování
Náplň práce:
- celoroční zastoupení zaměstnanců v době dovolených
a pracovní neschopnosti
- práce na dojírně (směnný provoz včetně víkendů, svátků)
- traktorista/ka
Požadujeme:
- kladný vztah ke zvířatům
- časovou flexibilitu
- řidičský průkaz sk. T
Nabízíme:
- dobré finanční ohodnocení
- stravenky
- příspěvek na penzijní pojištění
- slevy na služby a produkty společnosti

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

Firma FENIX STAV s. r. o
přijme

řidiče skupiny C a T
s profesním průkazem
Tel.: 603 836 871

Firma FENIX STAV s. r. o.

přijme zedníky
na stálou práci
Tel.: 603 542 651

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

PRACOVNICE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče (práce u lůžka)
o seniory, řidičský průkaz sk. B, bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc
osobní ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky
za směnnost, možnost variabilního plánování 12 hod. směn
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
konickova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 215 639
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Sedlčanští studenti mají za sebou
tradiční maturitní ples
BENEŠOV Pozvánka lákala na galavečer, jemuž
patřila sobota 9. února
od 19 hodin. V půl osmé
přišla na řadu předtančení. Obchodní akademie
v něm připomněla kultovní muzikál Mamma
Mia. Předtančení třídy
4. G bylo na téma James Bond, jmenovalo se
Sweet love 007. Oktaváni
nazvali své vystoupení
Kdo s koho.
V devět večer se všichni maturanti připravili
na šerpování třídními pedagogy, slavnostní přípi-

tek, studentskou hymnu
v podání klavíristy Filipa Vavřičky, zlatý déšť
a taneční sóla pro profesory, rodiče a maturanty. Následovala tombola
a půlnoční překvapení.
„Půlnočko bylo Rybičky,
rybáři jedou. Nejprve se
dva mladíci začali hádat
o rybu, zda je čerstvá či
ne, poté se k nim přidal
zbytek maturantů, kteří
byli rozdělení do dvou
skupin. Jedna skupina
řvala, že je čerstvá, druhá zase, že ne. Nakonec
ji ukradl pták Krouživák

a najednou přiběhli naši
třídní učitelé v převleku
rybářů a začali nás všechny chytat. Když nás chytli,
byla z toho obrovská párty,“ popisovali studenti.
K prodeji byly i maturitní noviny, v nichž
na sebe všichni maturanti
něco prozradili. K dobrému dali i fotografie nejen
soudobé, ale i z dětství.
A u oktavánů nechyběla
ani kresba. Text pak pochopitelně
překypoval
nadsázkou a humorem.
Olga Trachtová
Hadáčková

Studenti osmiletého oboru kopají díry
Olga Mrázová a Miroslava Pecková se vystřídaly ve třídnictví oktavánů, tedy dvanácti dívek
posilněných o osmnáct
s p o l u ž á k ů . M i r o s l ava
Pecková nejen je motivovala svým oblíbeným
citátem: „Otoč svou tvář
ke slunci a všechny stíny
padnou za tebe.“
Katka Kostovová se
chce vdát a nepotřebovat právní služby svého
spolužáka. Vojtěch Matouš se nejvíc těší na to,
až po něm v obchodě
nebudou chtít občanský
průkaz, když si půjde
koupit pivo. Petra Nohová se za deset let vidí
na pohodlné pracovní
židli a sem tam i u Krčína. Barbora Homulková
chce po maturitě „spadnout z růžového obláčku
nad zemí, naučit se žít
v realitě a radit lidem,
jak z ní utéct.“ Vladimír
Jirout chce hlavně být
sám sebou, aniž by potřeboval od někoho povolení. Johana Tulachová ví,
že jako vždycky neví, co
dál. Zájem o dračí lodě,
florbal, volejbal a lyžování jí určitě vydrží. Milovnice bílého vína Barbora Sejková vidí svou
budoucnost ve fyzioterapii a trenérství. Levačka

Karla Koptová plánuje
objet všechny kontinety,
ať jich je jakékoliv množství. Kristýna Vejvodová
přirovnává své plány
do budoucna k jasnovidectví, ale na co bude
vzpomínat, ví naprosto
přesně.
Ve vzpomínkách Dominika Víta budou akce,

ani v blázinci nemuseli
stydět. Zdeňkovi Maceškovi dala škola kromě
vzdělání super vzpomínky a přátele na celý
život. Ladě Peškové se
po maturitě bude stýskat po várnici s čajem
a pravidelném přísunu
teplého jídla. Fotbalista
a zahrádkář Ondřej Ra-

na sportovní kurz, chybět mu bude skvělý kolektiv žáků a fantastičtí
učitelé. A stolní fotbálek. Lucii Hodíkovou
nejvíce bavil biologický
kurz. „Motolice zažijete
na vlastní kůži,“ uvedla
jako vysvětlení. Lenka
Tollinerová se naučila,
že zeměpis není její silná

na kterých se poznával
se spolužáky mimo školní budovu. Jiřímu Skálovi bude po ukončení
studia nejvíce chybět
vytříbený humor jeho
třídy, za který by se prý

taj nikdy nezapomene
na závody v pojídání
knedlíků, Simona Růžičková na své bruslařské
a plavecké výkony o tělesné výchově. Tomáš
Votava bude vzpomínat

stránka. Ale Jiří Papáč,
učitel nejčastěji zmiňovaný jako nejoblíbenější, to jistě pochopí. Ivan
Žak se na své straně několikrát odvolává na Číhovu siestu v Itálii. To

musel být silný zážitek!
Nejoblíbenějším
dnem Jana Stehlíka je
pátek: „Můžeš se těšit
na víkend a učitelé většinou už taky lehce vypínaj přísnost.“ Nejoblíbenější činností Jakuba
Procházky o hodině je,
smát se se spolužákem
tomu, že by se měli učit.
Štěpán Studenovský prý
dobře snáší i to, že se
momentálně nemá moc
dobře, protože se blíží
maturita. Mottem Lukáše
Víta je „Gagarin taky vyletěl“. Spolužačka Lucie
ho nakreslila jako pilnou
včelku. Václav Kabíček
je přesvědčený o tom, že
každý problém se vyřeší
sám.
Jeho spolužák Jáchym
Štemberk se do půlnočních novin svěřil se
svou zkušeností s kopáním děr hlubokých dva
a více metrů. Zato díra
Jindřicha Žaloudka je
údajně vždy mělká. Josef Říha na otázku, jak
hlubokou díru je schopen vykopat, odpověděl, že banány jsou bohatým zdrojem draslíku.
Díra Štěpána Feldsteina
bude přesně pro dva čistokrevné lemury s ocasem stočeným doprava.
-oth-

MATURITNÍ PLES

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

7

Budoucí obchodníci budou cestovat
Třídu 4. OA vede k maturitě třídní Radomila
Prokůpková, jejíž zálibou

čen a tři mladé muže.
Karolína Jarolímková
se podle vlastních slov

nikdy nezapomene na hodiny účetnictví, sporťák
a stužkovací večírek. Ka-

je mimo jiné opravování bezchybných testů,
nejlépe při trampingu
v lese u vody. Pod svými křídly má čtrnáct sle-

naučila ve škole spoustu
věcí, které ale již naneštěstí zvládla zapomenout.
Její spolužačka Markéta
Kindlmannová
naopak

teřina Stiborová bude
vzpomínat na super kolektiv, srandu o hodinách
a společné akce. Radek
Neužil bude vzpomínat

na poučné rady učitelů
a ﬂexibilní studijní dobu.
Václav Svoboda se naučil,
že základem úspěchu je
být ve škole a číst pečlivě zadání. V budoucnu se
mimo jiné chce věnovat
studiu, hudbě a cestování.
Cestovat bude i Simona
Dvořáková. Za svůj cíl si
vybrala Nový Zéland. Také
Šárku Valsovou láká Nový
Zéland, navíc se chce podívat do Norska, na Island
a Maui. To Milan Faják by
se chtěl podívat do deštných pralesů. A Michaela
Čermáková vyrazí do Paříže a Los Angeles. Také
Adéla Sirotková má v plánu cestování. Chce vidět
hlavně Aljašku.
Skautka Aneta Rohlíková se chce po maturitě odstěhovat do Prahy za no-

vými možnostmi. Markéta
Valtová chce jako policistka dávat pokuty učitelům,
kteří jí dávali špatné známky z písemek. Hasička
a tenistka Lucie Mazourová chce v budoucnu rozdávat pětky na základní
škole. Barbora Šafránková
chtěla být v dětství kadeřnicí, nyní ale plánuje otevřít si cukrárnu.
Veronika Klenovcová
se řídí heslem: „Nikdy
nedovol, aby tě někdo
připravil o úsměv.“ Zpěvačka Sabina Dubská má
ráda jídlo. „Kromě jídla
a zpěvu mě nikdy nic neuklidní víc,“ prozradila
na sebe. Danielu Stiborovou podle vlastního vyjádření charakterizuje film
Protivný sprostý holky.
-oth-

Studium jako ﬁlmová přehlídka
Pod vedením Ivany Lomozové se na další studijní či
životní dráhu připravuje
již čtvrtým rokem devět
studentů a dvaadvacet
studentek. Třídní učitelka prý nezapomene například na představení
na vánoční akademii, raftování v hromobití či návštěvu skládek.
Veronika Čiháková si
během studia připadala
jako ve filmu V zajetí démonů. Budoucí psycholog Jan Šibrava popsal
svůj studentský život názvem filmu Báječná léta
pod psa. Budoucí lékařku
Adélu Dvořákovou baví
malování a filmem charakterizujícím její studenstký život je Rychle a zběsile. Tadeáš Biener je
podle filmového přirovnání Malým unaveným
Joem. The Grand Tour
si vybral jako popis jeho
spolužák Vojtěch Kazda,
milovník zelené barvy
a čísla 3. Budoucí pedagog Daniel Loch přirovnal svůj studentský život
k filmu Teorie velkého
třesku. Svět Elišky Procházkové je někdy mezi
nebem a zemí. Svůj studentský život přirovanala

k filmu Alenka v říši divů.
Budoucí lékařka Michaela Stolaříková se charakterizuje filmem Škola
základ života. Ve svém
mottu se odvolává na Dalajlámu: „To, že nedostaneme vždy, co chceme, je
někdy obrovské štěstí.“
Budoucí fyzioterapeutka Kristýna Květová chtěla být v dětství mořskou
p a n n o u . J a k u b Pe š t a
mimo jiné rád sportuje,
čte a tráví čas se svými
přáteli. Šárka Hanáčková
ráda jezdí na in-line bruslích, čte, zajímá se o historii a poslouchá dobrou
muziku. Annu Hanusovou baví vaření lektvarů,
čarodějnické slety, vydávání nemelodických zvuků na melodickou kytaru.
A přímo žere malé děti.
Terezu Kubecovou baví
sport, dělat si z lidí legraci či skákat v blátě. Denisu Duškovou popsala
spolužačka jako krásnou
blondýnku s křehkou
duší blázínka a prořízlou
pusinkou. Veronika Hrubá tráví čas nějraději
s lidmi, které má ráda,
ale kam ji cesta povede
po maturitě, ještě neví.
Zato fotbalista Pavel

Kabíček má jasno. Směřuje na Policejní akademii
do Prahy. Natálie Sůsová
plánuje poznávat svět,

kreslit, běhat, posilovat
a ochutnávat víno. Adéla
Englová věří, že jí nebude
chybět maturita, ale jinak

si budoucnost neplánuje.
Požárnici a pejskařce Julii
Hrabákové budou chybět
nulté hodiny. Markéta
Pištěková chce cestovat
a objevovat nová místa.
Dětským snem Hany Hronové byla veterina. Nyní
plánuje cestu na Nový
Zéland a Island. Motorkářka Daniela Hochová
se po škole nejvíc těší
na prázdniny. Její spolužačka Jana Hončíková
půjde spát. A pak si možná zaběhá nebo pustí
nějaký seriál. Anna Burdová pojede na pořádnou dovolenou. Jogínku
Lucii Linhartovou možná
potkáte, jak jede na kole
poté, co upekla nějakou
dobrotu svým potomkům.
Natálie Rucká nejraději relaxuje s přáteli. Parta skvělých kamarádů jí
po maturitě bude určitě
chybět. Volejbalistka Adéla Kocourková nabádá
nejen spolužáky, aby si šli
za svými sny. Jako příklad
dává to, že se i se 156 cm
dá hrát volejbal.
A Tomáš Musil se spletl
v předpokladu, že maturitní noviny čtou jen rodiče
maturantů a studenti maturitního ročníku.
-oth-
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Nelze vyhovět všem, říká předseda kulturní komise Martin Severa
SEDLČANY Martin Severa,

ředitel Kulturního domu
Josefa Suka, je předsedou
hned dvou komisí rady
města – komise pro občanské obřady a komise
kulturní. Co vlastně funkce předsedy těchto komisí
obnáší? A jaký mají komise
vliv na kulturní a společenské dění ve městě? Ptala
jsem se Martina Severy.
Jste členem hned dvou
komisí. Co to obnáší?
Funkce předsedy komise mimo práce běžného
člena komise navíc zahrnuje organizaci komise, čímž
je myšleno svolání porad,
koordinace akcí, zhotovení
a distribuce zápisu, komunikaci s pracovníky města, vypracování zpráv pro
radu města a také někdy
komunikaci s médii.
Obě komise mají poměrně velký počet členů.
Je to podle vás přínosem? Tedy víc hlav víc ví?
Komise pro občanské
obřady má devět členů.
V tomto počtu lze bez problému uskutečňovat naše
akce a je tam již i částečná zastupitelnost. A to jak
v administraci akcí ze strany pracovníků matriky, tak
i v oblasti zajištění kulturního vystoupení a pochopitelně i pro personální
zajištění vlastních akcí.
Kulturní komise má jedenáct členů. Je to poměrně
dost, ale vzhledem k faktu, že členy jsou ředitelé
kulturních institucí města,
pracovníci města a také
občané města, kteří působí v aktivních kulturních
sdruženích a subjektech
– například zástupci ochotníků, ZUŠ, Toulavy, Klubu
Velká kobra – tak se tento
počet jeví jako rozumný.
Menší počet nepokryje
potřebný záběr či informovanost a větší počet je
již spíše kontraproduktivní. Čím více lidí, tím více

názorů – což je dobré, ale
musí se najít společné řešení. Za klad považuji i lichý počet členů, neboť při
plné účasti by nemělo dojít
k patové situaci v případě
hlasování.
Když porovnáte
s uplynulým volebním
obdobím, došlo k výrazné obměně členů v těchto komisích?
U obou komisí došlo
k částečné obměně členů.
V komisi pro občanské obřady jsou dva noví členové
a v kulturní komisi dokonce pět nováčků. V obou
případech se jedná o mladší členy, a to je dobré.
V čem spočívá práce
komise pro občanské obřady?
Hlavní náplní je zajištění oblíbeného vítání občánků, dále výročí svateb
– zlaté, diamantové apod.,
či významná životní jubilea seniorů.
Řešili jste také podnět,
o němž se na posledním
zastupitelstvu dost debatovalo, a to svatební obřady? K jakým závěrům
jste došli?
Pokud mám správné
informace, tak je připraveno školení pro oddávající.
Pokud máte na mysli vlastní sjednávání svatebních
obřadů, kde padl návrh
na online způsob, tak nejsem ta správná osoba. Je
to náplní práce pracovníků matriky. Můj názor je
spíše zachovat osobní či
telefonické sjednání. Češi
jsou národem vtipálků
a po půlnoci by mohl být
někdy objednán obřad bez
vědomí potencionálních
novomanželů... Navíc tento akt považuji za natolik
důležitý a osobní, že se vyplatí projednat vše osobně
a probrat i podrobnosti.
Je něco, co by komise
chtěla změnit?
Komise je poradní orgán

rady města. Tudíž komise
nerozhoduje, ale navrhuje
a někdy také vykonává.
Drobné změny probíhají. Například komise pro
občanské obřady změnila
v souladu se svým rozpočtem sortiment dárků pro

Martin Severa

vítání občánků a myslím,
že se tato změna setkala
s dobrým ohlasem. Komise kulturní spolupracuje
na akcích města, a tudíž je
i závislá na rozpočtu města. Ten se bude schvalovat
na konci února. V navrhovaném rozpočtu jsou
i ﬁnance na kulturní akce
pořádané městem, takže se
budeme snažit je co nejúčelněji využít. Jednou akcí
je i letošní novinka – letní
kino. Není to zcela jednoduché a pro uskutečnění je
zapotřebí vyřešit dost komplikací a bude to i ﬁnančně dosti nákladné. Další
plánované akce jsou například masopust, tradiční
pokus o rekord na náměstí
TGM, rozsvícení vánočního stromu, oblíbené farmářské trhy, jarní koncerty
v areálu U chovatelů atd.
V rozpočtu jsou plánované
ﬁnance i na podporu zájmové a spolkové činnosti.
Na rozdíl od okolních
obcí není v Sedlčanech
tradicí chodit přát jubilantům seniorům. Není
to škoda?
Tato tradice zde v minulosti myslím byla také, ale
vše bylo hodně zkomplikováno v nedávné minulosti.
Došlo totiž k legislativním
úpravám, které neumož-

nily a spíše zakazovaly
oslovovat jubilanty i novorozence ze strany města.
Takže kdo chtěl pogratulovat či uvítat, tak si musel
sám na radnici požádat.
Další roli hraje i velikost
Sedlčan. Zde se již občané
tolik neznají jako na malých obcích, kde jsou kulatá jubilea mnohdy téměř
celoobecní slavností. Pro
někoho to je myslím škoda,
ale jsou i tací, kteří o takovouto návštěvu či gratulaci
nestojí.
Co se týče kulturní komise, jaká je vlastně náplň její práce?
Kulturní komise se sešla
jednou v únoru a hlavní
náplní bylo pokračování
přípravy slavností Rosa,
rozpracování
podkladů
pro projekci letního kina
a několika dalších plánovaných kulturních akcí.
Například koncert Mejdan
pro Faunu, akce Toulava,
dětský den apod.
Dojde k některým
změnám v koncepci slavností Rosa?
Koncepce slavností pro
letošní rok se nijak nemění.
Jedná se o městské slavnosti, to znamená, že si chtějí užít všichni obyvatelé
města. A to je opravdu nelehké – od dětí po seniory,
od dechovkářů po metalisty, od vegetariánů po ctitele
masa. Co s tím? Takže koncepce je snaha poskytnout
většině obyvatel možnost
najít si v třídenním programu ten svůj pořad a tolerovat tu část, která není přímo
jeho šálkem čaje. Nelze vyhovět všem.
Jak jste uvedl, kulturní komise řešila i otázku
pojízdného kinematografu. K čemu dospěla?
Předkladatelé (STAN)
ve svém návrhu vyčíslili
náklady na 36 300 korun
za pět projekcí plus související zajištění. Pro stano-

vení skutečného rozpočtu
je nutno jasně vyspeciﬁkovat požadavky dodavatele
na tato zajištění (sociální
zázemí, vyhrazený prostor
24 x 35 m, ostrahu jejich
majetku po celou dobu
pobytu atd.). Po vyjasnění podmínek a ﬁnanční
náročnosti bude jednáno dále. Rozhodnutí není
v kompetenci naší komise,
navíc podmínky dosud nejsou vyjasněny.
Jak časově náročná je
pro členy práce ve vámi
řízených komisích? Jak
často se scházíte? A vyplývají ze schůzek nějaké dílčí úkoly pro jednotlivé členy komisí?
Jednou složkou je účast
na schůzkách komisí. Ty
se snažíme minimalizovat
a spíše si efektivně rozdělit
úkoly a pracovat samostatně či v menších skupinách.
Například komise pro občanské obřady – učitelky
nacvičují s dětmi samostatně program, matrika pracuje na administrativě, další
člen zajistí přípravu a nákup dárků, přípravu zápisu
do kroniky, celkovou koordinaci akce, přípravu slavnostní síně. Scházíme se
spíše v pracovních skupinách dle potřeb a plánovaných akcí. Kulturní komise
je trochu odlišná. Tam se
scházíme asi po měsíci, ale
také to bude dle skutečné
potřeby. Před velkou akcí
je potřeba se sejít častěji
nebo i v menším počtu.
Někteří členové mají více
úkolů a zajišťují provedení
akcí nebo smluvní zajištění. Prostě využíváme toho,
kdo k tomu má nejblíže či
má vhodné osobní kontakty. Každý by měl přispět
tím, co umí a naopak nezasahovat do oblastí, kterým
nerozumí. Zvláště pokud
máme v komisi pro tyto potřeby fundovanější členy.
Jana Špačková

Vedení pokračuje v nezměněné podobě
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Valná hromada so-

kolské jednoty se konala
v pátek 1. února večer v sokolovně. Přítomno bylo jedenáct dospělých členů.

Hned v úvodu se konaly volby vedení. Jednomyslně bylo podpořeno to stávající. Následně
přišly na řadu zprávy
o činnosti jak jednotli-

vých oddílů, tak celková.
Po zprávě o hospodaření
a plánu na rok 2019 se
diskutovalo mimo jiné
o dotačních žádostech,
možnostech opravy nebo

prodeje sokolovny či výměně pozemků.
Do diskuze se přihlásil
i přítomný místostarosta
Vít Hubička: „Já bych vám
chtěl poděkovat za to, co

děláte. Že se věnujete sportu dospělých a hlavně dětí,
a taky za to, jak město reprezentujete, zvlášť vloni
na sletu. To se všem moc
líbilo.“
-oth-
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Na prkna, co
znamenají svět,
se děti ze ZUŠky
vydávají s dalším
muzikálem
SEDLČANY Jsou tomu dva roky, co

sedlčanská Základní umělecká škola
nastudovala se svými žáky představení Tři hudební pohádky dle ﬁlmového námětu Tři bratři. Nyní ve škole
připravují další hudebně-dramatické
představení, se kterým se na divadelních prknech představí hned
několikrát. Tentokrát se bude jednat
o parodii na známé dílo K. J. Erbena
– sbírku balad Kytice. Představení
pojmenovali Objevená Kytice.
Na scéně nebude chybět živá
hudba v podání orchestru Inﬁnity
Melody pod vedením J. Marhoula,
dětský sbor Zábojáček pod vedením V. Severové, tanec v podání
malých dívek od učitelky M. Veselé,
o výtvarné zpracování se postarala
ředitelka V. Křenková a o celkovou
dramaturgii se pak stará J. Marhoul
společně s B. Janskou. Účinkuje téměř šedesát žáků ZUŠ.
„Není to jen o tom něco nacvičit
a pak někde něco předvést. Je to úžasná práce s dětmi, které to moc baví.
Důkazem toho jsou například zdlouhavé komunikace s dětmi i mimo
naší pracovní dobu, kdy nám děti píší
různé nápady a návrhy, co a kde by
i ony samy ještě zdokonalily. Zároveň
se ve svém volném čase přijdou podívat na zkoušku svých spolužáků, kteří
nacvičují jinou baladu,“ dodává ředitelka ZUŠ V. Křenková.
Hudebně-dramatické představení
uvede ZUŠka v divadelním sále Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech 28. února, 3. a 7. března vždy
od 18 hodin.
-red-
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Pavel Vystyd: Hostů máme dost,
podstatně ale ubylo štamgastů
SEDLČANY Pavel Vystyd vede sedlčanskou restauraci Na Růžku sedmnáct let, ale v oblasti pohostinství se
pohybuje již přes tři desetiletí. Prakticky od té doby, co se vyučil v oboru kuchař-číšník. Může proto srovnat
návštěvnost klasické české hospody,
do které si přišli chlapi zahrát karty,
nebo jen tak si popovídat u piva,
dnes a v uplynulých letech.
Vaše restaurace zvlášť v pátek
dříve praskala ve švech. Proč je
dnes v tento den poloprázdná?
Hospody celkově nejsou prázdné
napořád, lidé do nich chodí po etapách. K nám přijdou na oběd, ale
nezdrží se, samozřejmě chvátají
do práce. A potom zase chodí hlavně rodiny na večeře. Je zajímavé, že
v odpoledních hodinách chodí do restaurace daleko více žen než mužů.
Mnohem horší je to se štamgasty.
Dříve chodili na pivo hned po práci, ale teď už to tak není. Štamgasti
pomalu vymírají, nejsou. Můžeme
jenom vzpomínat, jak hospody kdysi
hučely už od tří hodin odpoledne až
do zavíračky. K nám nejvíce chodí
lidé od osmnácti hodin na večeře,
nebo když máme v salonku některou
z akcí, jako jsou srazy tříd, oslavy narozenin a další rodinné akce. Ale aby
lidé přišli na pivo, jako chodili štamgasti, to už není. Příčin je určitě více.
Mimo jiné je dnes velký cenový rozdíl mezi lahvovým a točeným pivem.
Je nepochopitelné, že v nákupních
cenách je lahvové pivo v supermarketech o mnoho levnější než sudové
pivo, které máme přímo od výrobce. Lidé také jsou raději spíše doma
a už se tolik mezi sebou nebaví, jako
tomu bylo dříve. Kde jsou ty časy,

kdy se v hospodě všechno sehnalo,
domluvilo a vyřídilo. Naši tátové cho-

Pavel Vystyd zavzpomínal Na Růžku
na časy, kdy hospody měly mnohem
více štamgastů.

dili na pivo čtyřikrát týdně i vícekrát,
zatímco dnes mladí chodí hlavně
o víkendech a spíše jenom do barů.
Dnes stačí, když z party štamgastů
odejde jeden člověk, celá parta se
rozpadne a na pivo přestane chodit.
Dalším důvodem úbytku štamgastů
v hospodách je zákaz kouření. Já
jsem ale pro, aby se nekouřilo tam,
kde se vaří. V Dublovicích fungovaly dvě hospody a dnes jsou obě zavřené. Je tam pouze klub. A tak je to
ve většině vesnic.
Myslíte si, že se mohou vrátit
staré časy a štamgasti se vrátí
do hospod ve větším počtu?
Určitě ne. Trend je takový, že
hospody mizí a jsou z nich restaurace. Hezké, útulné, ale pořád jsou to
restaurace, ne hospody, do které si
štamgasti přišli pokecat, zahrát karty a „zabékat“ při harmonice. My
se snažíme zaplňovat naši hospodu
hosty pořádáním různých akcí, jako
jsou vepřové nebo zvěřinové hody

a degustační večery. Kluci u nás občas hrají na kytary a také jsme měli
několik setkání s našimi fotbalovými
legendami, jako jsou Antonín Panenka, Karol Dobiaš, Martin Frýdek, Jan
Berger a další.
Vaši hospodu přesto za uplynulých sedmnáct let navštěvovalo
spoustu štamgastů. Na které z nich
nejraději vzpomínáte?
Takový Kotlas, vlastním jménem
Karel Kolář, k nám nechodil na pivo
každý den, ale třikrát denně. Byl
to symbol a maskot naší hospody.
Kotlas bohužel vloni zemřel a chybí
nám tady. Když napadl sníh, prohrnul cesty kolem celé hospody, odnesl odpadky a udělal spoustu práce.
Když jsme udili, vždycky připravoval udírnu. Dalším naším štamgastem a kamarádem je Ruda Vlk, který
je po úrazu. Byl to velký tahoun,
který mi pomáhal s přípravami
doprovodného programu na významná místní fotbalová utkání.
Byl vždycky duší těchto programů.
Zcela prvním naším štamgastem ale
byl Milan Havel, který má přezdívku Kazan. Říká, že chodit v sobotu
na pivo byla dříve povinnost, že to
byla vlastně schůze. Kdo z jeho kamarádů bez omluvy nepřišel, hned
příště musel platit kolečko panáků.
V partě jich bylo osm a dnes se sejdou nejvýše tři. A to chodí jenom
jednou za čtrnáct dní. Takových part
byla spousta. Rád bych popřál všem
hodně krásných chvil, veselých příhod, nápadů a bezva pokeců v partě
u čepovaného piva. Vždyť, kde jinde
proberete politiku, sport a krásu žen,
než u čepovaného zlatavého moku.
David Myslikovjan

Výstavba autobusového terminálu (1)

Pravidelně budeme dokumentovat výstavbu nového autobusového nádraží v Sedlčanech, od 4. února cestují pasažéři z náhradních stanovišť. Situace na stavbě 11. února.
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Pro bývalého profesionálního kulturistu
Petra Vaniše je historie koníčkem
POČEPICE V restauraci U Radešínka se v pátek 22. února
v rámci oslav 800 let od první zmínky o obci bude konat
beseda Petra Vaniše a Tomá-

da, že mi moje zaneprázdněnost nedovoluje se více zajímat o historii Počepic, ale
třeba jednou na to čas bude.
Zjistím tak o Počepicích

Dřívější kulturista a dnes i spisovatel Petr Vaniš z Počepic

še Klementa o jejich společné knize Vyhrát nebo zemřít.
Petr Vaniš je bývalým dlouholetým profesionálním kulturistou. V jeho sbírce trofejí
nechybí tituly mistra Evropy
i světa. Je rovněž účastníkem
nejprestižnější soutěže kulturistů Mr. Olympia.
Petře, mnoho lidí si vás
spojuje s městem Sedlčany. Vy ale nejste zdejší rodák, je to tak?
Ano, mnoho lidí mě má
opravdu spojeno se Sedlčany. Je to asi z toho důvodu,
že v Sedlčanech podnikáme. Když jsem soutěžil jako
kulturista a nereprezentoval
Českou republiku, měl jsem
v soutěži v kolonce oddíl
PeVan Gym Team Sedlčany.
Kdo to tedy neví, jsem z Počepic. Naše malebná vesnička má letos velké výročí. Jedná se o osm set let od první
písemné zmínky.
Můžete nám říci něco
bližšího k tomuto výročí?
Historie je můj koníček.
Když doma pracuji na počítači, nebo mám chvilku
volna, mám pořád puštěný
nějaký dokument o křižáckých výpravách, nebo něco
z doby Karla IV., popřípadě
z druhé světové války. Ško-

více než to, že první písemná zmínka o obci pochází
z roku 1219. Je ale pravděpodobné, že obec vznikla již
někdy v 11. století.
Při této příležitosti pořádá obec v letošním roce několik akcí. Jednou z nich
je beseda a autogramiáda
k vaší knize Vyhrát nebo
zemřít. Proč jste si zvolil
právě tento název?
Název koresponduje
s kulturistickou přípravou.
Ta je totiž často na hraně života a smrti. Mě smrtka jen
tak štrejchla. Měl jsem to
obrovitánské štěstí, že jsem
přežil, ale v knize je početná
tabulka těch, kteří tu kliku
jako já neměli. Kulturistika,
a nejen ta na nejvyšší úrovni, je bohužel taková. Plná
dopingu. To nemá obdoby
v žádném jiném sportovním
odvětví!
Proč jste tedy dopoval,
když je kulturistická příprava tak nebezpečná?
Když jsem s kulturistikou
začínal, nebylo tolika informací, jako je v současné době.
Nebyl internet, ani sociální
sítě. Věřil jsem, že lze kulturistiku dělat čistě. Vytrvalostí,
dřinou, tvrdou dietou a maximálně s dovolenými doplňky

výživy. Poté, když jsem zjistil,
že na tu nejvyšší úroveň se
bez dopingu nelze dostat, nedokázal jsem již z rozjetého
vlaku, ženoucím se za tituly,
vystoupit. Honba za nimi
byla silnější. Neodradily mě
ani zdravotní problémy, které
jsem v průběhu kariéry prodělal, až to nakonec vyústilo
v obrovské zdravotní komplikace ohrožující život. Měl
jsem to za sekundu dvanáct
a měl to obrovské štěstí, že
jsem přežil. A možná právě
po tom, čím jsem si v souvislosti s kulturistickou přípravou prošel, jsem se rozhodl
napsat popravdě, jak se kulturisté připravují a co podstupují. Varovat tím mladé nadšence kulturistiky a ﬁtness, co
může následovat. Je docela
dost kulturistů z mojí éry, kteří mají zdravotní problémy. Já
jsem se oproti nim alespoň
dostal až na ten nejvyšší vrchol, na Mr. Olympia.
Jaké jsou na vaši knihu
ohlasy?
Udělal jsem si tímto odvážným krokem mezi kulturisty a svazovými činovníky
hodně nepřátel. Bylo ale
na čase, aby s tímto někdo
přišel. Vrcholová kulturistika bez dopingu nejde dělat.
Co je ale nejhorší, doping
je neskutečně rozšířený už
i v dorostenecké a kondiční
úrovni. A právě to bych chtěl
změnit. Proto vznikl projekt
Čistě s PeVanem, s kterým
budeme jezdit po celé České
republice. První beseda, spojená s autogramiádou, byla
v Ostravě a setkala se s velmi kladným ohlasem. Píše
mi hodně rodičů a velmi mě
chválí za můj současný přístup ke kulturistice a ﬁtness.
Teď se s projektem u příležitosti oslav zastavíme v mých
rodných Počepicích. Doufám,
že přijde stejný počet lidí jako
před deseti lety, když jsem
zde měl exhibici po mém
triumfu na mistrovství světa.
Moc jsem si toho vážil, že se
přišla podívat celá vesnice
a také plno lidí z okolí. Pevně
doufám, že i v pátek 22. února
bude v devatenáct hodin v restauraci U Radešínka plný sál.
Moc se na toto setkání těším.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Krajkářky nenechávají
svoje šikovné ruce
v klidu ani na chvíli
S E D LČ A N Y V m ě s t s k é

knihovně se v sobotu 9.
února konala v pořadí již
sedmá vernisáž výstavy
pod názvem Rok s krajkou.
Tentokrát měla podtitul
Srdce v krajce, aneb Paličkujeme s láskou.
Na chodbě budovy,
v jejím vestibulu i v samotné knihovně vystavuje svoje práce sedmnáct
krajkářek, které se s výjimkou letních měsíců
scházejí ve zdejším komunitním centru Lukáš
každé úterý. „Sedmnáct
členek našeho spolku dosud své práce v knihovně
nevystavovalo, zatím se
jich se tady prezentovalo
nejvýše patnáct,“ uvedla
Magda Milotová, zakladatelka kroužku paličkování
v Sedlčanech společně
s Dagmar Prokopovou.
„Dnes jsme se sešli na výstavě v knihovně již posedmé a pravidelně tuto akci
pořádáme po dvou nebo
po třech letech. Děvčata se

V našem případě je to láska k paličkování.“
Magda Milotová dále
připomněla, že společně
s Dagmar Prokopovou začala paličkovat v sedlčanské 1. ZŠ v roce 1992. Právě
zde byl jejich zásluhou založen první kroužek paličkování ve městě. Začátkem
devadesátých let obě krajkářky absolvovaly kurz,
získaly osvědčení a mohly
začít vyučovat. V knihovně svoji činnost krajkářky zahájily v roce 2002.
Členky se v klubu střídají,
některé z nich se do jeho
činnosti zapojily před několika lety, jiné před desetiletím a další už odešly.
Magda Milotová dodnes
ráda vzpomíná na Slávku
Pokornou, kterou paličkování kdysi učila. „Slávka si
udělala v Praze školu, získala osvědčení a dnes učí
v Prosenické Lhotě, v Neveklově a na dalších místech,“ připomněla Magda
Milotová. Na otázku, zda

Zakladatelky organizovaného paličkování v Sedlčanech Magda
Milotová (vpravo) a Dagmar Prokopová

teď trochu divila, že je to
příliš brzy. Vždy si zadáváme nějaký motiv, prezentující naši výstavu, a tentokrát je to srdce. O letošním
motivu na vernisáži moc
hezky vyprávěla ředitelka
knihovny Blanka Tauberová, která řekla, že srdce je
symbolem lásky nejenom
partnerské, ale čehokoliv.

by se paličkování naučil
také muž, krajkářky sborově odpověděly, že určitě
ano. „Podle podvinků Zdeňka Doležala, který už bohužel není mezi námi, děláme
dodnes. Zdeněk v knihovně
měl společně s námi také
výstavu,“ připomněla Magda Milotová.
David Myslikovjan

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz
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Hasiči se vrátili do školních lavic
KOSOBUDY Již podeváté
ozvláštnili kosobudští hasiči se svými ženami Staročeský hasičský bál. Ten
se konal v sobotu 9. února
od 20 hodin a hudbou ho
provázela kapela Relax.
Sál byl jako tradičně zaplněný, nechyběla ani bohatá tombola.
Tři vystoupení, která
si pět mužů a pět žen připravilo, byla tematicky
věnovaná škole. První písničkou byly Holky z naší
školky. Chlapci v kšiltovkách si hráli s autíčky,
děvčata s mašlemi ve vlasech tančila s plyšáky. Nikomu nechyběly podko-

lenky. Druhé vystoupení
přeneslo desítku vystupujících do základoškolských

lavic a k tabuli. V zadních
lavicích kolovala placatka. I přesto jde evidentně

o velmi šikovné žáky, během večera se totiž všichni
stihli od mateřské školy do-

pracovat až k vysokoškolským diplomům. K tomu
jim pochopitelně hráli Promovaní inženýři.
„Byla tam jako každoročně dobrá atmosféra.
Kosobudští hasiči opět mile
překvapili se svou tradiční bálovou ukázkou. Jsou
to prostě srdcaři a je to
na jejich činnostech znát,“
uvedl v neděli spokojeně
jeden z hostů Oldřich Žirovnický.
Video s vystoupeními
můžete najít na YouTube.
Jmenuje se Školní léta
a rozhodně stojí za vidění.
Olga Trachtová
Hadáčková

Sedlčanské šibřinky jsou přehlídkou bohaté fantazie
jejich účastníků
SEDLČANY Šibřinky mají ve měs-

tě dlouholetou tradici a spoustu
jejich současných návštěvníků
možná ani neví, že se nekonaly
výhradně v kulturním domě, ale
také na několika dalších místech.
Nejdříve se jednalo o sokolské
šibřinky a později pod hlavičkou
nové organizace TJ Tatran o sportovní šibřinky.
„Sokol byl první tělovýchovnou
organizací v Sedlčanech,“ uvedl
sekretář fotbalového oddílu TJ
Tatran Pavel Bláha. „Sedlčanská
sokolská jednota byla založena 1.
června 1885 na ustavující schůzi,
konané v hostinci U Českého lva,
v místě, kde dnes stojí obchodní
dům Rozvoj. Úspěšný rozvoj Sokola zastavila v roce 1914 první světová válka. Po válce byla činnost
Sokola obnovena a došlo k značnému přílivu členstva. V roce 1929
byla po zakoupení a přestavbě bývalé Pivovarské restaurace otevřena sokolovna. Rok 1939 však byl
ve znamení konce slibného rozvoje. V roce 1945 začala jednota obnovovat činnost za velmi těžkých
podmínek, protože veškerá sokolská zařízení byla velmi zničená.“
Pavel Bláha zároveň potvrdil, že
koncem roku 1945 se konaly první šibřinky společně s divadelním
představením v prostorách sokolovny. Po převratných změnách
v roce 1948 přestával Sokol existovat a nástupnickou organizací Sokola byl v Sedlčanech podle jeho
slov od roku 1951 Slavoj. 13. května
1954 došlo znovu ke změně názvu
organizace a Slavoj přešel pod

patronát Středočeských dřevařských závodů v Sedlčanech. Od té
doby nese název Tatran Sedlčany.
V roce 1956 nastala reorganizace
tělovýchovné jednoty a činnost
začala být řízena výbory České tělovýchovné organizace.
„Po roce 1948 byly šibřinky pořádány v sále v hostinci U Karla IV.

Sedlčanské šibřinky v minulých letech
navštívil i tento upír.

Již od prvopočátku byly hlavními
tahouny šibřinek ,Sokolky‘ se svými nezapomenutelnými maskami,“
pokračuje ve vyprávění o historii
šibřinek v Sedlčanech Pavel Bláha.
„Před konáním šibřinek se scházely
na určeném místě a vymýšlely a následně samy šily masky. Protagonistkami byly Jarka Vitásková, následně Jana Paroubková, které stříhaly
masky a pomáhaly se šitím. Po roce
1962, kdy byl zprovozněn hotel
Vltavan, se šibřinky přestěhovaly
do tohoto hotelu. Tady se šibřinky
konaly až do roku 1974, kdy byla
zrekonstruována budova Kulturní-

ho domu Josefa Suka. Původní budova s divadelním sálem a kinem
byla postavena v roce 1954. Po roce
1974 se šibřinky již konaly v nově
zrekonstruovaných prostorách kulturního domu.“
Sekretář fotbalového oddílu TJ
Tatran dále připomněl, že v den
šibřinek se „Sokolky“ scházely
v pronajatém pokoji v hotelu Vltavan nebo v kulturním domě, kde
byl společný nástup. Průvod byl
veden doktorem Hofmannem a náčelnicí Martou Kuthanovou a společně s kapelou obešel všechny
sály. Masek bylo vždy kolem třiceti. Každý rok ale byly masky jiné.
Střídaly se selky, Indky, námořnice, kankánové tanečnice a nechyběla ani Miss Tatran 1968. Tato
parta skvělých žen a zábavných
masek ukončila svoji šibřinkovou
kariéru kolem roku 1982.
„Po skončení této etapy nastoupila mladší generace ,Tatraňáků‘
a ,Tatraňaček‘. Všichni postupně
přicházeli s novými maskami,“
říká Pavel Bláha. „Zpočátku se
masky scházely u některé z nich
doma a později se oblékaly
ve školní družině, odkud to měly
do kulturního domu nejblíže. Jejich heslo bylo, že ke každé masce
musí být pořádný doplněk, takže
se stávalo, že hasiči tlačili ohlašovnu požárů, dopravní značky
měly semafor, který opravdu svítil
a každý člen pouštní karavany si
táhl svého papírového velblouda. Tento ,vláček‘ masek musel
zachovávat pitný režim a kalorie doplňoval v občerstvovacích

stanicích. Chudák civil, který jim
padl pod ruku, si ze šibřinek moc
nepamatoval. Kolik bylo masek,
tolikrát se konala návštěva občerstvení. Z vlastní zkušenosti mohu
potvrdit, že to bylo náročné. Druhý den mi dvakrát do smíchu nebylo. Ale to k tomu patří. Lidi se
mají umět bavit a mají se odreagovat od svých denních problémů a stresů. Nejvyšší návštěvnost
šibřinek byla v kulturním domě,
když se konaly ve všech sálech.
Přišlo zhruba 1 200 lidí. V letech
1998–99 se šibřinky vrátily do hotelu Vltavan, ale potom se už konaly výhradně v kulturním domě.“
Poslední dobou návštěvnost
na šibřinkách bohužel značně
upadá. Generace, které tuto akci
táhly, zestárly a nová generace je
zatím nezastoupila. Je to obrovská
škoda. Doba mobilů, počítačů a facebooků zřejmě zahltila současnou generaci natolik, že tyto společenské akce ji moc nezajímají.
„Doufám, že se to zlomí, třeba už
letos, a že šibřinky budou mít zase
svoji tradici. Věřím, že se najdou
noví tahouni a tu ,šibřinkovskou‘
káru potáhnou dále. V letošním
roce jsme změnili kapelu, budou
vyhlášeny a oceněny nejlepší a nejpočetnější masky a jako každý rok
bude bohatá tombola. Věřím, že se
stmelí ,tatraňácká‘ parta fotbalistů,
kamarádů, kamarádek a všichni se
přijdou bavit a podpořit tradici šibřinek. Těšíme se na všechny v sobotu 23. února v kulturním domě,“
uzavřel Pavel Bláha.
David Myslikovjan
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – kult. dům
15. 2. Ples 2. ZŠ Propojení
hraje Ešner Band, retro styl;
19:30

16. 2. Hasičský ples
pořádá SDH Libenice
23. 2. Hasičský ples
pořádá SDH Sedlec
 Vysoký Chlumec – Stará hospoda
22. 2. Hasičský ples

Mladý muž bojuje
s nemilosrdnou
realitou

Asie; 18:30
27. 2. Marie Holečková:
Skrytý život Jakuba
Krčína
besedu připravila vydavatelka Marie Holečková
a její hosté; 18:00
 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 Filmový klub uvede ve čtvrtek 14. února

od 20 hodin snímek polského režiséra Krzysztofa Zanussiho natočený před devětatřiceti lety – Konstanta.
Film zobrazuje konﬂikt mravních ideálů s nemilosrdnou realitou. Hrdinou ﬁlmu je, tak jako v předchozích
slavných Zanussiho ﬁlmech, přemýšlivý mladý člověk.
Mladý muž po vojně dostává místo v podniku zahraničního obchodu, což v totalitní době znamená mnoho
různých výhod a možnost cestovat na západ v rámci
služebních cest. Nedokáže se přizpůsobit různým korupčním a podvodným praktikám, které se v jeho okolí
konají a stává se bílou vránou mezi svými spolupracovníky i nadřízenými...
-red16. 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
23. 2. Sportovní Šibřinky
hraje Fantom, soutěž o nejpočetnější masku; 20:30

hraje Klasik; 20:00

 Prosenická Lhota – kulturní sál
15. 2. Školní ples
pořádá Rada rodičů při ZŠ
a MŠ Kosova Hora, hraje
kapela Podříci; 20:00

 Sedlčany – kult. dům
Obrázky fotografované
z radosti
výstava fotograﬁí Marcely
Doktorové; do 21. 2.

 Dublovice – jídelna
U Krůtů
22. 2. Hasičský ples
hraje Ešner Band; 20:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
22. 2. Ples Agrární komory

VÝSTAVY

 Petrovice – Obecní dům
16. 2. Tradiční hasičský
ples
pořádá SDH Kojetín, hraje
Axiom; 20:00

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

 Nechvalice – kult. sál
16. 2. Hasičský ples SDH
Chválov
hraje Klasik

 Sedlčany – knihovna
Rok s krajkou VII.
výstava členek Krajkového
klubu; do 6. 3.

 Přestavlky – kult. dům
16. 2. Maškarní ples
hraje Hošna Band
17. 2. Dětský karneval
pořádá SDH Přestavlky; 14:00
 Vrchotice – hospoda
Na Františku

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – muzeum
19. 2. Jiří Moulík a Petr
Bilina: Altaj – bohatýrská trilogie
přednáška o výletě s ruskou cestovkou uprostřed

 Sedlčany – kult. dům
21. 2. 4000 dnů
v rámci série představení
Minifestival divadla Ungelt
v KDJS Sedlčany; 19:30

KINO
 Sedlčany
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
22. 2. Temné síly
sci-ﬁ thriller; 20:00
23. 2. Složka 64
dánské krimi, thriller; 20:00
 Kosova Hora
24. 2. Lovci draků
animovaný; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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

www.sedlcansky-kraj.cz

Ševci Nový Knín – Tučňáci
Kosova Hora; 16:30
Domino – Novit Neveklov;
18:25
HC Miličín – Rumola; 20:20
17., 24. 2. Veřejné bruslení
14:00–16:00
17. 2. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
HC Hrádek; 16:30
Bubák Chlum – DSK Daleké 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
20. 2. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice –
Žabáci Solopysky; 18:30
River Boys Zvírotice – HC
Olbramovice; 20:25
 Sedlčany – hala Gymnázia
23. 2. Fotbalový turnaj
ﬁrem a organizací
Balkap cup; 9:00
 Sedlčany – vlakové
nádraží
23. 2. Kudy jezdí lokálka
pochod z Vrchotových
Janovic do Sedlčan, trasa
asi 14 km; 9:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
13., 20. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
15., 22. 2. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
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
22. 2. Slyšet očima

promítání rakouského
dokumentu o neslyšících,
naváže setkání s tlumočnicí
Kateřinou Červinkovou
Houškovou a Zlatou Houškovou; 18:00
25. 2. Pohádka o kůzlátkách
program pro rodiny s malými dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
15., 22. 2. Pozorovací
program
18:00–21:00
 Kosova Hora – restaurace Na Zámecké
16. 2. Karneval
pro děti i dospělé; 14:00,
19:00
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
17. 2. Karneval (nejen)
dětský
karneval pro malé i velké,
soutěže a kolo štěstí; 14:00
 Kňovice
23. 2. Maškarní karneval
pro děti
 Vrchotovy Janovice
23. 2. Maškarní karneval
pro děti; 13:30
 Osečany
23. 2. Maškarní karneval
pro děti; 14:00

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

Znáte člověka, jehož příběh je zajímavý?
Inspirujte nás!
Můžete nás kontaktovat e-mailem: tisk@sedlcansky-kraj.cz
nebo zavolat na telefonní číslo: 774 414 225
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Páteční slalom dovedl každého hravého lyžaře ke zlaté
KVASEJOVICE Uplynulý týden byl ve znamení sněhu
snad pro všechny obyvatele regionu. O něco více
přeci jen pro návštěvníky
lyžařského areálu. Nadílka přírody zvýšila komfort
sněžných děl nejen k potěše provozovatele sjezdovky, ale i k radosti žáčků
mateřinek, kteří se spolu
se svou školou zapojili
do aktivity Hravé lyžování.
Každé ráno svážel autobus
čtyř až šestileté lyžaře ze
školek v doprovodu učitelek, aby je předali do péče
energickým instruktorům
lyžařské školy Jirsových.
„Máte všichni helmy?“
„Máme!“ „Máte všichni
rukavice?“ „Máme!“ „Tak
jdeme na to!“ ozývá se
pod sjezdovkou povzbuzující instruktorův hlas
v megafonu střídavě
s nadšenými hlásky, které to své „máme“ křičí
z plných plic. Pak už zacvaknout lyžáky do lyží
a řadit se před pomou.
Hodný pan vlekař každému capartovi pomu
přidrží, umístí pod zadeček a hurá na svah. Zprvu úhledná a symetrická
řada trpaslíků v oranžo-

vých vestách začíná místy připomínat spíše noty
na buben.
„Děti, když vypadnou
z pomy, jsou naučené, že
se musí odkulit stranou

le vleku sbírá a bezpečně
s nimi sjíždí znovu na začátek.
Je pátek. V závěrečný
den týdenního výjezdového kurzu už všechny

Malí lyžaři si pochutnávají na svačince ve vyhřívaném stanu.

a zůstat sedět, dokud si pro
ně instruktor nepřijede,“
vysvětluje mi učitelka MŠ
Chlum Martina Křížová.
Skutečně, než si spolu
vyměníme pár vět, jeden
z instruktorů už děti ved-

děti, bez ohledu na to, zda
v pondělí obuly přeskáče
poprvé, či už měly nějaké
předešlé lyžařské zkušenosti, své lyže ovládají.
Jezdí v obloučcích a dokážou zastavit uprostřed

svahu. V pondělí testovaly své dovednosti v malé
školičce. Dnes svůj výcvik
zakončují na sjezdovce závodem ve slalomu.
„Děti ve skupině se
vzájemně motivují. Naučí se hlídat si svůj prostor
na sjezdovce a mít přehled
o tom, co se kolem nich
děje,“ hodnotí přínos lyžařské školy oproti individuálním lekcím Martina Křížová, sama aktivní
lyžařka. S MŠ Chlum se
do Hravého lyžování zapojili druhým rokem.
Autorkou konceptu Hravého lyžování je Pavla Novotná, absolventka Sportovního managementu
FTVS UK. Její nápad zajistit
předškolním dětem aktivní
a hravý přístup ke sportu
se, jak už to bývá, formoval
spolu s potřebou dopřát
sportovní aktivity svým
vlastním potomkům.
„Dětem ohromně prospívá sportování v partě,“
míní. S lyžařskou školou
Jirsových spolupracuje už
šestým rokem. „Dělá mi
velikou radost, jak hezky
si Jirsovi poradili s areálem
v Kvasejovicích,“ chválí
lyžařskou školu, která až

do loňské sezóny sídlila
na Monínci. „Vzali se za zasněžování areálu, které
do té doby bylo jeho slabinou,“ říká Pavla Novotná
a dodává: „Sjezdovka je
navíc dobře přehledná, což
myslím ocení hlavně učitelky mateřinek, které mají
své děti stále před očima.“
Martina Křížová má
právě před očima šestici svých svěřenců, kteří
na zkoušku projíždějí mezi
modrými kužely. Zanedlouho už přijede za nadšeného jásotu dětí i méďa
Brumík, aby si s každým
zvlášť plácnul a odstartoval závod. Přestože páteční dopoledne bylo díky
opožděnému příjezdu autobusu o něco kratší, děti
si sjely celou sjezdovku
čtyřikrát. Střídavě v útvaru i samostatně.
Před polednem se znovu sešly v pestrobarevné
školičce, aby si naposledy
spolu s méďou zaskotačily
a co hlavně, byly oceněny
za svůj sportovní výkon.
Každý dostal zlatou. Vyhrály všechny – naučily se
přece lyžovat se vzájemným respektem.
Lucie Kakosová

Hasiči uspořádali Běhatlon bez Zábran
KOSOVA HORA Sbor místních dobrovolných hasičů
v sobotu 9. února uspořádal neobvyklou sportovní
akci, která dostala název
Běhatlon bez Zábran. Letos byla pojmenována
na počest tragicky zesnulého člena SDH Kosova
Hora Karla Zábranského,
který hodně pomáhal při
různých akcích sboru.
V příštích letech by se tento běhatlon měl konat jako
jeho memoriál.
Zatímco vloni se konal
zkušební ročník běhatlonu, tentokrát už bude zapsán v kronice sboru jako
oficiální první. Účastníci
běželi označeným terénem, ale na rozdíl od klasického biatlonu bez lyží
a hlavně beze zbraně.
Vzduchovky používali
výhradně na střelnicích.

„Zhruba šestikilometrovou
běžeckou trať s pěti střelnicemi absolvovalo čtyřicet šest sportovců různých
věkových kategorií, kteří
byli nejenom z naší obce,
ale i ze vzdálenějších
míst,“ uvedla místostarostka Kosovy Hory Lenka Havlíčková. „Mezi nimi
startovalo jedenáct žen,
které absolvovaly stejnou
trať jako muži. Na střelnicích se střílelo třikrát vstoje, jednou vkleče a jednou
vleže.“
V kategorii mužů zvítězil Radek Musil, který
trať zvládl v čase čtyřicet
čtyři minut a čtyřicet dva
vteřin. Druhý doběhl Jan
Kubánek (0:47:13) a třetí Tomáš Sůva (0:48:02).
V kategorii žen byla první Petra Skálová (0:58:27),
druhá Miloslava Macke-

ová (1:02:47) a třetí Hana
Malátková (1:03:31).
Závod vyžadoval neje-

nom dobrou kondici běžců, ale také pevnou ruku.
Vždyť každý si může vy-

zkoušet, jak těžké je při zadýchání po běhu treﬁt terč.
David Myslikovjan

Radek Musil přebírá ocenění za 1. místo v prvním ročníku kosohorského běhatlonu.
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Hokejisté měli soupeře brzy na lopatě,
do pece jej šoupli už v první třetině
Tatran Sedlčany
– HC Slavoj Velké
Popovice B 10:1
(5:0, 2:0, 3:1)
SEDLČANY V závěrečném
jednadvacátém kole základní části hokejové krajské soutěže skupiny Jih se
v sobotu 9. února utkali
hráči Tatranu s B týmem
Velkých Popovic. Zatímco
domácí byli v tabulce druzí, hostům patřila poslední, osmá příčka. A na té
po desetibrankovém přídělu také zůstali.

Soupeř byl zralý
na ručník
Tatran do utkání nevstoupil právě nejlépe,
protože už ve 2. minutě
hry putoval na trestnou
lavici Indra. Sedlčanský
forvard ale za katrem
mohl sedět celkem klidně, protože Velké Popovice si nevytvořily jedinou
kloudnou příležitost. V 6.
minutě dostal dobrý puk
v útočném pásmu mezi
kruhy Martin Pospíšil.
Sedlčanský útočník udělal
úhybný manévr do strany, předložil kotouč před
brankoviště zcela osamocenému Zdeňku Burianovi, a tento jeho parťák
v útoku bekhendem snadno do odkryté branky vsítil první gól utkání. Hned

vzápětí zužitkoval další
přesnou přihrávku před
brankoviště Filip Černý
a v 8. minutě pohotovou
ranou do horního růžku
branky zvýšil na 2:0. Potom se na dlouhé minuty
hra přece jenom poněkud vyrovnala, ale v 17.
minutě se hezky uvolnil
Pospíšil, opět mířil nahoru, a přestože jeho pokus
lehce tečoval gólman ramenem, puk skončil v síti
– 3:0. Hned vzápětí přidal
čtvrtou branku domácích
dorážkou „do víka“ Jakub
Kadlec a hosté byli zralí
na ručník. A to ještě přidal půl minuty před prvním klaksonem pátý gól
Pospíšil. Nebylo divu, že
z amplionů na stadionu
zazněla známá písnička
Pátá. V první třetině byli
domácí hokejisté pány
na ledě. Dobře se na něm
pohybovali, diktovali tempo hry, a také jim svědčilo fandění příznivců,
p o d p o ře n é p o řá d n ý m
bubnováním.

Fanoušci se
dočkali desítky
Kupodivu se ani
ve druhé třetině hra nijak
nezpomalila, ačkoliv šancí už přece jenom bylo
méně. Ve 24. minutě ani
natřikrát nepropasíroval
puk do sítě přes ležícího
gólmana v brankovišti Vl.

Černý, ale netrvalo dlouho a sedlčanský útočník
si všechno vynahradil.
Ve 29. minutě po závaru
před brankou soupeře

málo půjčovali kotouč,
a když se tak už stalo, nepouštěli jej ani do náznaku byť jediné šance. Ve 35.
minutě se stovce přihlížejí-

Hokejisté Velkých Popovic (v tmavém) se snažili dobře bránit,
přesto však dostali desítku.

přes houštinu hráčů před
brankovištěm dokázal puk
doklepnout do sítě a zvýšil na 6:0. Od tohoto stavu
se hra už hodně blížila
exhibici. Domácí hokejisté svému protivníkovi jen

cích fanoušků líbil průnik
Buriana, který se dokázal
prosadit mezi třemi bránícími hráči. Zakončení
domácího útočníka jen tak
tak vytěsnil ležící gólman
svým betonem na zadní

mantinel. Ještě v téže minutě Pospíšil zvýšil na 7:0.
Ve 45. minutě hry přidal
Náprstek osmý gól Tatranu, v 53. minutě zvýšil
F. Černý na 9:0 a desítku
završil o minutu později
jeho jmenovec Vl. Černý.
Čestný gól hosté zaznamenali v čase 55.03, kdy
obrana domácích nechala svého gólmana doslova napospas, ocitli se
před ním hned tři hráči
a po bagu snížili na 10:1.
Na vysokém a zaslouženém vítězství Tatranu to
už ale nic nezměnilo.
Sest ava: Dudek–
Chwastek, Šebek, Vl. Černý, F. Černý, Náprstek–
Mašek, Martínek, Burian,
Indra, Pospíšil–Zavadil,
Kadlec, Spilka.
Trenér po skončení
utkání přiblížil, jak se
bude hrát následující
play-off soutěže: „Z naší
skupiny Jih postupují čtyři
týmy a ze skupiny Sever
také čtyři,“ uvedl Karel
Pospíšil „Jako druhé mužstvo naší tabulky budeme
hrát s třetím ze Severu.
S největší pravděpodobností by to mohl být Rakovník. Ještě ale uvidíme,
úplně jisté to zatím není.
V sobotu budeme hrát
s naším soupeřem venku
a v neděli od sedmnácti
hodin v odvetě doma.“
David Myslikovjan

V čele hokejové pohárové tabulky skupiny A je velká tlačenice
SEDLČANY V dlouhodobé

soutěži amatérských hokejistů mohli minulý týden
ve skupině A potvrdit příčovští Kačeři svoje vítězné
tažení soutěží v této sezóně. Jenom dva dny poté, co
vyřídili zvírotické chlapce
od vody, se utkali s týmem
Bubák Chlum. Tentokrát
ale narazili a díky tomu nastala v čele tabulky pořádná tlačenice.
Příčovy prohrály teprve
podruhé, ale přesto nabídly svoje dosud první místo
Štětkovicím. Stará garda
se této šance chopila, roz-

střílela Vršovice a dostala
se alespoň na čas do čela
tabulky. Na konci minulého týdne totiž měla odehrán o jeden zápas více
než Příčovy. Hned dvě
vysoké porážky utrpěly
Daleké Dušníky, a zvláště debakl s Křepenicemi
byl hodně krutý. Přitom
po první třetině byl stav
1:1, ale v prostřední části
hry se vítězové treﬁli desetkrát. Druhou porážku
v několika dnech utrpěly
Zvírotice a po ní opustily
druhou příčku skupiny A.
V poslední době si tým

Genemusic připisuje jedno dvouciferné vítězství
za druhým. V uplynulém
týdnu tým z Benešovska
stihl hned dvě a v kanadském bodování si opět
hodně polepšil střelec Daniel Svoboda. Vršovicím
a Olbramovicím nasázel
dohromady deset branek
a nyní má v čele tabulky
kanadského bodování již
sedmdesát tři bodů díky
dvaapadesáti gólům a jednadvaceti přihrávkám.
Výsledky – skupina
A: Chlum–Příčovy 2:1, Vršovice–Genemusic
3:10,

Daleké Dušníky – Zvírotice 1:6, Křepenice – Daleké Dušníky 16:2, Zvírotice – AHC Nový Knín 3:5,
Štětkovice–Vršovice 10:3,
Genemusic–Olbramovice
10:0. Na první místo se dostaly se sedmatřiceti body
Štětkovice. O bod méně
získaly Příčovy, ale mají jeden zápas k dobru. Na třetí
místo klesly Zvírotice, které zatím nasbíraly třicet
pět bodů. Poslední třinácté
zůstaly čtyřbodové Olbramovice.
Skupina B: Medvědi
– Ševci Nový Knín 1:6, Ko-

sova Hora – Domino 1:5,
Draci–Rybníkáři 3:4, Ševci
Nový Knín – Domino 1:6.
V době naší uzávěrky měly
všechny týmy skupiny
B odehráno jednadvacet
utkání. První Miličín měl
třicet dva bodů, na druhé
místo se vyšvihlo Domino s devětadvaceti body
a třetí byly Kňovice, které
měly o jeden bod méně.
Poslední dvanáctí sice zůstali šestibodoví Rybníkáři, ale bodově se již dotáhli
na jedenácté sedlčanské
Medvědy.
David Myslikovjan
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Sedlčanští fotbalisté poprvé v turnaji zvedli pohár nad hlavu
PŘÍBRAM Tatran Sedlčany
se zúčastnil v sobotu 9.
února turnaje o pohár starosty města Příbram, který
se uskutečnil v areálu příbramského Spartaku. Pro
sedlčanské fotbalisty to
byla již čtvrtá účast na turnaji, v předešlých ročnících
skončili dvakrát na druhém
místě a jednou třetí. Turnaje se zúčastnila tři divizní
mužstva – Táborsko B, SK
Rakovník, Tatran Sedlčany
a domácí Spartak Příbram,
jenž hraje krajský přebor.

tak orazítkoval tyč a jednou
netreﬁl vůbec. Tatran tak
postoupil do ﬁnále a čekal
na soupeře z dvojice Táborsko B – Rakovník, duel
nakonec zvládlo lépe Táborsko (3:1).
Sestava: Glogar – P. Lípa,
Brotánek, Čejda, M. Krůta, Kdolský, Bláha, Kvěch,
Sirotek, Hájek, Matoušek;
střídali do druhého poločasu: Dvořák místo Kvěcha,
Špaček místo Matouška,
Hofman místo Brotánka a V.
Lípa za Sirotka.

Spartak Příbram
– Tatran Sedlčany
0:0 (0:0),
na penalty 2:4

Táborsko B –
Tatran 1:1 (1:1),
na penalty 2:4

Prvním soupeřem byl
domácí Spartak, proti kterému se Tatranu dařilo herně,
ale v koncovce se trápil. Jak
by také ne, když ofenzivní
esa jako Dominik Němec,
David Krůta, Tomáš Senft,
ale i opory v poli Honza
Vystyd, Luboš Soldát a Jaroslav Repetný, nebyla
k dispozici. Martin Hájek
si vytvořil tři dobré šance,
ale ani jedna neskončila
v síti. Spartak hrozil hlav-

ně z brejků a vytvořil si
také tři šance, ale naložil
s nimi stejně jako Tatran. Nijak. O vítězi, postupujícím

do ﬁnálové fáze, rozhodly
penalty. Za sedlčanské bojovníky proměnili Kdolský,
Čejda, Hájek a Krůta. Spar-

Ve ﬁnálovém utkání si
Tatran proti Táborsku vypracoval minimálně šest
tutovek, které ale nepřetavil ve vítěznou a rozdílovou branku. Táborsko opět
ukázalo, jako již na podzim, jak je dobré v útočné
fázi, ale v defenzivě to není
ono. Zápas se hrál na přání
Táborska jen 2 x 35 minut.
V útoku se hned v začátku
objevil Petr Haas a bylo to
znát. Právě Petr po přihrávce od Michala Kdolského
dostal Tatran do vedení 1:0.

Kryštof Kvěch mohl skóre
navýšit o dvě branky, ale
nebyl v koncovce úspěšný a tak soupeř v poslední
minutě prvního poločasu
vyrovnal na 1:1. Remízové
skóre nakonec zůstalo neměnné až do konečného
hvizdu. O celkovém vítězi
v turnaji tedy opět rozhodovaly penaltové rozstřely. Zkušení a bez nervů,
to jsou sedlčanští exekutoři jako Brotánek, Haas,
Kdolský a Matoušek. Když
jednu střelu chytil brankář
Dřevojan a další poslal soupeř do břevna, mohla radost kluků z vítězství v turnaji vypuknout naplno.
Sestava: Dřevojan –
P. Lípa, Brotánek, Čejda,
Krůta, pět záložníků Kdolský, Kvěch, Dvořák, Matoušek, Sirotek a útočník Haas;
střídali do druhé půle: Hofman za Čejdu, V. Lípa za Sirotka a Špaček za Matouška, ale po pěti minutách se
vrátil na hřiště Matoušek
pro zranění Špačka.
Další přípravný zápas
hraje Tatran v sobotu 16.
února od 12.30 hodin na domácí umělce proti Podlesí.
David Štverák

Stolní tenisté vybojovali o víkendu
ve druhé lize pět bodů
SEDLČANY V sedmnáctém

a osmnáctém kole 2. ligy
stolních tenistů skupiny A se
hráči Tatranu v malé hale
gymnázia o tomto víkendu
utkali nejdříve s posledním
celkem tabulky a následně
se svým sousedem, pátým
Libercem. Z těchto dvou duelů sedlčanští stolní tenisté
vydolovali pět bodů a jsou
stále na šestém místě třináctičlenného startovního pole.
Bodově stejně je na tom ale
i sedmý, rovněž sedmatřicetibodový, Šanov.

Tatran Sedlčany –
TJ Sokol Mnichovo
Hradiště 10:4
Obě úvodní čt yřhry
se staly kořistí domácích
hráčů, když na jednom ze
stolů Pejša s Kocurou udolali své soupeře 3:1 na sety

a na druhém stejný výsledek dokázali uhrát Faktor
s Drechslerem. Hosté se
snažili, ve dvouhrách snížili na 3:1, potom na 5:3, ale
na vítězství, nebo alespoň
na remízu neměli. Ve dvouhrách se opět dařilo Faktorovi, který vybojoval tři body.
Dva získal Drechsler i Pejša
a jeden bod na stranu vítězů
přidal Kocura.

Tatran Sedlčany –
SKST Liberec 9:9
Utkání dvou sousedů
v tabulce se proměnilo
ve veliké drama a po čtyřech hodinách nepoznalo
vítěze. Pejša s Kocurou
v deblu opět dominovali,
znovu zvítězili 3:1 na sety,
ale druhá čtyřhra byla tentokrát nesmírně vyrovnaná.
Faktor s Drechslerem vedli

1:0, prohrávali 1:2, dokázali
ještě stav srovnat, ale v rozhodujícím pátém setu těsně podlehli. Ve dvouhrách
se hosté dostali do trháku,
když svoje singly prohráli
Faktor, Kocura i Drechsler,
ale opět se ukázalo, že domácí hráči jsou bojovníci.
Dokonce je nezastavil ani
stav 2:6 a 4:7, postupně snižovali, a nakonec byli hosté
rádi za remízu. Čtyři body
ve dvouhrách vybojoval
Pejša, tři Faktor a jeden přidal Kocura. „V sobotu jsme
byli v roli favorita, což jsme
potvrdili a přehráli i nejlepšího hráče soupeře, který
pravidelně získává body,“
uvedl vedoucí hráč Tatranu Radovan Faktor. „V neděli přijel Liberec ve své
nejsilnější současné sestavě,
my jsme neustále prohráva-

li, a zdálo se, že utkání bude
brzy ukončené. Jak je však
u nás zvykem, opět jsme
zabojovali. Pejša po výborném výkonu porazil jejich
jedničku a Kocura získal
důležitý bod s nadějným čtr-

náctiletým hráčem Liberce,
který pochází z Rumunska
a vyznává pro své soupeře
nepříjemný styl hry. Jirka si
ho nakonec za stolem pěkně povodil.“
David Myslikovjan

Hlavní rozhodčí Rudolf Homolka před začátkem nedělního utkání
s Libercem představil hráče Tatranu. Foto: Petr Čáp
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Šálí mě zrak či
sluch?
Když jsem si v článku své kolegyně před
týdnem přečetl, že ZŠ Propojení bude mít
dvě nové přistavěné učebny za zhruba 9
milionů korun včetně DPH (z toho dva miliony padnou na vybavení), myslel jsem,
že se jedná o překlep. Někdo se musel
přeslechnout nebo špatně vyslovit částku.
Jenže ne, nic takového, nakoukl jsem
do smlouvy a její text mi potvrdil, že ﬁrma Stavba Barták skutečně provede dílo
o dvou místnostech za více než pět milionů bez daně. Za cenu bytu v Praze či
domku za Prahou tak budou mít děti dvě
učebny navíc. Sláva.
Co na to asi říká radní Jiří Burian, který
má městu hlídat zakázky a investice? Asi
nic. Jím prosazené autobusové nádraží
za 45 milionů působí v porovnání s dvěma učebnami za více než 7 milionů bez
daně jako laciný projekt.
Vím, že stavebnictví zažívá poměrně
dobré časy z hlediska zakázek, staví
se všude a všechno. Stavebníci sotva
stíhají a navzájem si přebírají dělníky. Konkurence je veliká a ostrá. Jenže to by měl být spíš důvod pro nižší
ceny. Ty ovšem jdou cestou opačnou
a v Sedlčanech je to jasně vidět. Stavíme draze, až zůstává rozum stát.
Jen pro úplnost: nemám nic proti investicím a už vůbec ne do škol. Pořád se
však jedná o veřejné peníze. A ty se mají
užívat hospodárně a šetřit. Byly v minulosti situace, které působily dojmem nehospodárnosti. Voliči i to bývalému vedení města u voleb vyčetli. Zdálo by se, že
nové vedení města se poučí. Třeba ano,
začátek zatím působí rozpačitě. Minimálně co se investic týče.
Tomáš Vašíček

Neexistuje mnoho jiných slov, které
bych v posledních několika měsících slýchala nebo používala častěji. A není to jen tím, že v roce 2018
přišlo období sucha.
V polovině března minulého
roku jsem byla na mimořádném zastupitelstvu v Petrovicích. Tématem
byla voda. Lépe řečeno pocit ohrožení zdroje pitné vody v důsledku
činnosti lomu ve Skoupém. Problém se tehdy řešil dost intenzivně.
Věřím, že vyřešil.
Teď jsem se vrátila z Drážkova.
Svatojanský starosta mi vysvětloval, proč cítí ohrožení také jejich
zdroje pitné vody. Tentokrát je důvodem nový hospodářský projekt,

Voda

který na území obce roste. I zde se
problém řeší ještě před tím, než fakticky nastane.
Nedostatek pitné vody pociťují
také někteří občané Krásné Hory
nad Vltavou. Již dlouho. Původcem rozhořčení zde není ohrožení zdroje vody, ale nedostatečná
vodovodní infrastruktura. Protože
se problém neřešil předčasně. Nezačal se bohužel řešit ani v situaci,
kdy to bylo záhodno. A tak až nyní,
když už se byl v městečku konečně
podívat projektant, svítá naděje, že
nás taky připojí. Na vodovod, který
vede kousek od nás, ale k nám se
nedovedl. Ani v počátku, ani když
byla okolo nás rozkopaná silnice.

Protože původně se připojili jen někteří. Dodnes nevím, podle jakého
klíče.
A tak doufám, že prádlo, které už
od srpna vozím prát ke svým rodičům, budu zase někdy prát doma.
Že na to, abych spláchla na záchodě, bude opět stačit velmi jednoduchý úkon, aniž bychom předtím
museli vzít barely, natočit do nich
vodu na náměstí, narvat je do auta,
doma z auta do garáže, z barelů
do kbelíků, ve kbelíkách po schodech a do záchodových nádržek.
Protože studna, která postačovala
přes čtyřicet let, nevypadá, že by
dostatek vody ještě někdy měla.
Olga Trachtová Hadáčková

KO M E N TÁ Ř

Posláním investigativních novinářů je být
hlídacími psy demokracie
V každém povolání se najdou lidé
špičkoví, čestní, morální… Mezi ně
patří bez diskuze Jaroslav Kmenta, nositel ceny K. H. Borovského
(za rok 2010) a ceny F. Peroutky
(za rok 2018), které získal za důslednou práci při odhalování neřádstva
a korupce v různých sférách naší
společnosti, zejména v politice, justici, ekonomice a státní správě.
V pátek bude Kmentovi padesát
let a zaslouží si připomenout jeho
dílo, statečné a čestné jednání v zájmu zdravější demokratické společnosti. Jeho činnost investigativního
novináře není práce, jako každá
jiná. K novinařině jej to táhlo hned

po studiích na Pedagogické fakultě UK. Prošel několika redakcemi
podle toho, jak naplňovaly jeho cíle
a představy. Když například Andrej
Babiš koupil Mf Dnes, zrušil s tímto
deníkem styky. Babiš byl od divokých 90. let v jeho pracích nazván
kmotrem, jako všichni ostatní, kteří
se lepili na politiky a důležité státní úředníky. Za přečtení stojí kniha
Boss Babiš. Z některých kapitol,
včetně Kostelce, dosti mrazí v zádech. Ale v jeho knihách jsou přímo v titulku, nebo aspoň v textu,
další známá jména: Krejčíř, Mrázek,
Bárta, Pitr atd. Podle knihy o zastřeleném kmotru Mrázkovi, který snad

na každého politika vedl agendu,
byl natočen velmi drsný ﬁlm.
V demokratickém, svobodném
a spořádaném státě, kde i političtí
odpůrci k sobě chovají přes různost názorů respekt, jsou všichni
zajedno, že posláním novinářů je
být hlídacími psy demokracie. To
znamená „štěkat“ na každého, kdo
má spády nepsanou morálku státu
špinit. Natož ohýbat Ústavu prospěchářským způsobem. Tito psi
nejsou hyeny, ale konečně i ty mají
v říši zvířat svou ozdravnou funkci.
Živí se převážně mršinami... Čím je
asi z říše zvířat takový novinář, jako
Marek Prchal? Vladimír Roškot

FEJETON

Dvacet statečných
V pátek jsem vyrazila s manželem a rodiči do kina. Do Milevska, protože Ženy v běhu
v únorovém programu kina
v Sedlčanech nebyly.
Nejsem zrovna ﬁlmový
divák. V kině jsem naposledy byla před pěknou řádkou
let a televizi doma pustíme
jen sem tam na nějaký sportovní přenos a můj oblíbený soutěžní taneční pořad.
Výše zmíněný ﬁlm si mě ale
získal již svou upoutávkou,

která na mě před časem vykoukla na sociální síti. Řekla
jsem si, že když ho v Milevsku dávají zrovna na den
svátku mojí maminky, že
bychom mohli vyrazit a mé
rodiče vzít s sebou.
Vyjeli jsme v předstihu,
abychom stihli ještě posedět,
popovídat a dát si dobrou
večeři. Při příchodu do kina
se naši muži začali mírně ošívat. Ptali se, jestli jsou opravdu na správném místě a zda

jsem si opravdu jistá tím, že
ten ﬁlm bude dobrý i pro ně.
Důvod byl prostý – kromě našich dvou chlapů seděl v hledišti již jen jeden muž. To nás
tam ale bylo jen pár.
Jak se kino plnilo, postupně jsem upravovala poměr
mužů a žen v hledišti. Evidentně přijelo několik aut
plných žen, bez mužského
doprovodu. Při zvonění jsem
se jala muže počítat. Ve zcela zaplněném hledišti jich

bylo dvacet! „Jak vypadala ta upoutávka? Z ní snad
bylo patrné, že jde o ﬁlm pro
ženy?“ dotázal se mě manžel. Mně to tak nepřipadalo.
A upřímně si myslím, že ti
pánové, kteří zůstali doma,
mohou litovat. Naši chlapi odcházeli z kina ani ne
tak odpočatí jako nasmátí.
I když ﬁlmoví kritici zrovna
chválu nerozdávají, já jsem
přesvědčená o tom, že na odpočinutí a odreagování bez
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nutnosti přemýšlet, což je
občas opravdu ku prospěchu
každému, je ideální.
Jak jsem uvedla již v úvodu, v programu sedlčanského
kina jsem tento ﬁlm nenašla.
Ale určitě se tu objeví. A až
se tak stane, vřele doporučuji
pánům, aby na něj své partnerky doprovodili. Nebudou
litovat. Minimálně proto, že
uvidí, že v tom nejsou sami.
Olga Trachtová
Hadáčková

