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Sedlčanští by mohli už
zjara častěji nakupovat
zemědělské přebytky
SEDLČANY Iniciativu vze-

šlou od zastupitelů a příznivců klubu Starostové
a nezávislí Sedlčany by
m o h l i b r z y p roj e d n a t
všichni volení zástupci
města na svém zasedání.
Jedná se o zřízení trvalého prodejního stánku buď
na náměstí, nebo v prostranství ulice Na Potůčku,
v němž by byla k mání čerstvá zemědělská produkce.
Tradice obvykle jednodenních ranních trhů se ze-

mědělskými přebytky přežila v mnohých městech
z dávných dob a leckde ji
nepřerušilo ani období vlády komunistů. Jen v Sedlčanech byla důsledně
vymýcena a v posledních
letech nahrazena farmářskými trhy, které sice získaly na popularitě, ale konají
se pouze čtyřikrát ročně.
Přitom v kraji žije řada
jednotlivých pěstitelů či
chovatelů, o jejichž výrobky a výpěstky by pod-

le mínění mnoha lidí byl
zvláště během sezóny velký zájem. Pěstitelé zeleniny, ovoce a bylinek nebo
producenti medu, mléka
a sýrů by jistě našli mezi
lidmi spoustu zákazníků.
Stačí si jen připomenout,
jak hojně navštěvované
jsou už zmíněné sedlčanské farmářské trhy nebo
i podzimní a jarní jarmarky, které organizuje zemědělské učiliště. Po takovém
Pokračování na straně 3

Zamčená přístupová brána k obydlím
může být v případě záchrany života
problém. Policisté a hasiči mohou
použít násilí, záchranáři ne
OSEČANY V minulém čísle jsme přinesli zprávu
o sousedském sporu, kdy
jeden ze sousedů uzamkl
bránu zpřístupňující jeho
pozemek, přes který se
posledních sto let chodilo a jezdilo bez omezení,
a to i za trvání současných
vlastnických poměrů. Prozatím nechal sousedům

od brány klíče, nicméně
jak jim sdělil, odebere jim
je nejpozději na konci dubna. Lidé tak nemají přístup
ke svým nemovitostem,
včetně místního zámku,
který je přitom již trvale
obydlen. Zejména zdravotnická záchranná služba by
se při případném zásahu
mohla dostat do problé-

SVATÝ JAN V minulém
čísle jsme přinesli čtenářům informace ohledně
problémů provázejících
výstavbu fóliovníků pro
pěstování borůvek v katastru obce. Jedním z nich
je spor o vodu, k němuž
se zástupce odboru životního prostředí v Sedlčanech Vladimír Mrázek
odmítl vyjádřit s tím, že

Kate Herring – misionářka
americké angličtiny: Nic
nepotřebuji, dělám to
z čisté lásky k lidem

v současnosti teprve probíhá řízení.
Hydrogeolog Michal
Vaněček uvedl, že obec
Svatý Jan nemá zaevidované své studny. Starosta
obce Václav Hrubý to ale
rozporuje s tím, že na vrt
vzdálený asi 400 metrů má
obec vydaný kolaudační
souhlas od MěÚ Sedlčany

ce Křídla. Díky Bohu, za jiným účelem, než by se svádělo domnívat. Mé opatrné
kroky po příkrých schodech klesajících do šera
s u t e r é n n í h o p ro s t o r u
na malý okamžik zastaví
hlasitá a pečlivě vyslovovaná slova v angličtině.
Nejsou určena mně.
Drobná nenápadná dáma
motivuje mladíka k zaﬁxování správné výslovnosti.
Dokud mne nespatří. „Jdete
za Pavlínou?“ usměje se široce. „Pokud Pavlína je paní
Oubrechtová, pak ano,“
odpovím s potěšením. Následuji pokyn ruky anglicky hovořící dámy a ťukám
na další dveře za účelem
domluvené schůzky s vedoucí hospice.
To bylo mé první letmé
setkání s Kate. Američankou, která v Sedlčanech
dává po šest zimních týdnů anglické konverzace

Pokračování na straně 4
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Starosta obhajuje
obecní zdroje vody

mů. V podobných případech přitom jde o vteřiny.
Čistě formálně vzato

Na sobotní 26. ročník Velkého dětského karnevalu Velké Kobry
přišlo 116 dětí v maskách. Více na str. 11. Foto: D. Myslikovjan

Pokračování na straně 2

S E D LČ A N Y N e d l o u h o
po poledni otevírám v Růžové ulici skleněné dveře
kanceláře domácího hospi-
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Zamčená přístupová brána k obydlím
může být v případě záchrany života
problém. Policisté a hasiči mohou
použít násilí, záchranáři ne
Dokončení ze strany 1

začal příběh v září loňského roku, kdy nejprve ústně a 25. září i oficiálním
dopisem upozornil advokát Radomil Ondruch
své osečanské sousedy,
že podle jeho názoru užívají neoprávněně jeho
pozemek 33/5 k příchodu
a příjezdu ke svým nemovitostem. Podle něj nemají na přístup ke svým
nemovitostem skrze jeho
pozemek nárok. „Upozorňuji znovu, že k mému pozemku nikdy nebylo zřízeno žádné věcné břemeno
či služebnost a nejde o veřejnou cestu. Stejně tak
prostá skutečnost, že předchozí vlastníci včetně mé
ženy Vám průchod umožňovali, neznamená právo nadále bezplatně můj
pozemek užívat ve Váš
prospěch, a to bez ohledu na délku trvání tohoto
jednostranného umožnění,“ napsal Ondruch všem
dotčeným, tedy partnerům Matěji Stropnickému
a Danielu Krejčíkovi, Jaromíru Mrázkovi, Václavu
a Heleně Baudišovým,
Ladislavě Pařízkové a Iosifu a Iryně Lukashevichovým.
V dopise dává sousedům možnost navrhnout
řešení, a to formou legalizace přístupu či nalezení
jiného přístupu k nemovitostem. Na to jim poskytl
lhůtu, která vyprší poslední dubnový den. Sousedé musí bránu zavírat
a uzamykat a Ondruchův
pozemek mohou využít
pouze pro pěší přístup
a příjezd osobními vozy,
přičemž se musí k pozemku chovat šetrně. „Upozorňuji, že pokud by došlo
k jakémukoliv zneužití mé
dobré vůle, mohu kdykoliv
svůj souhlas odvolat, a to
jednotlivě i všem najednou,“ píše dále ve svém
dopise. Ve svém textu
pak výslovně zdůrazňuje,
že dočasný a bezplatný

přístup na jeho pozemek
se týká pouze vlastníků
a obyvatel daných nemovitostí, nikoho dalšího, žádných třetích osob včetně
například novinářů.
Fakt, že obydlené nemovitosti jsou kvůli uzamčené
bráně odříznuty od příjezdové komunikace a k domům vede pouze úzká
cestička, připodobněná
k lesní stezce, která sotva
vyhovuje pěším, by mohl
komplikovat případný zásah složek integrovaného
záchranného systému.
V případech, kdy jde o lidské životy však hrají roli
i vteřiny.
O stanovisko jsme požádali středočeské hasiče, za které se ke sporu
a zamčené bráně vyjádřila tisková mluvčí Tereza
Fliegerová: „Co se týká sousedských sporů ohledně
umístění brány, tak toto
musí řešit příslušný stavební úřad. Co se týká zásahu
hasičů, tak pokud zde hrozí
nebezpečí z prodlení, jsou
hasiči oprávněni zámek
přestřihnout, například pokud bude na místě hořet.
Pokud zde bude hlášena
jiná událost a hasiči nebo
jiné složky se budou potřebovat na místo dostat, opět
zde mohou přestřihnout
zámek nebo bránu otevřít
jiným způsobem za asistence policie.“
Z logiky věci volnější
pravidla pro přístup k nemovitostem platí pro policii. Jak nám popsala inspektorka Hana Rubášová
z Policejního prezidia, policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele
do obydlí, jiného prostoru
nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony
nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese
odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života
nebo zdraví osob anebo
pro odvrácení závažného
ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. „Policis-

ta je oprávněn za účelem
vstupu na místo zásahu
toto místo otevřít nebo jiným způsobem si do něj
zjednat přístup, v případě
nutnosti i za použití síly.
Po provedení úkonů nebo
jiných opatření je policista
povinen bez zbytečného
odkladu vyrozumět uživatele obydlí, jiného prostoru
nebo pozemku a zajistit zabezpečení tohoto místa, nemůže-li tak učinit uživatel
nebo jiná oprávněná osoba,“ vysvětlila pro redakci
Rubášová.
V nejhorším postavení
jsou ovšem lékaři a zdravotníci ze záchranné služby. „Záchranáři rozhodně
nesmí překonávat uzamčení násilím,“ sdělila úvodem
na náš dotaz mluvčí ZZS
Středočeského kraje Petra
Effenbergerová. Záchranářům nezbývá než pobrat
do rukou potřebné věci
a za pacientem dojít pěšky. „Nepamatuji si, že by
se stalo, že by to byla větší
vzdálenost, stalo se to třeba v chatových oblastech,“
říká dále Effenbergerová.
Složky IZS mají možnost
se k případům uzavření
příjezdové cesty vyjádřit
a také to podle slov jejich
mluvčí dělají. „V případě
sousedských sporů s uzavřením příjezdové cesty
jsme již několikrát byli požádáni Policií ČR, abychom
se k uzavření vyjádřili, zda
to z našeho pohledu může
zkomplikovat náš zásah.
Předpokládám, že náš názor hraje roli v řešení těchto sporů,“ doplnila Effenbergerová, aniž by však
komentovala konkrétní
situaci z Osečan, protože
redakce požádala o obecné stanovisko záchranářů.
Právník, který svůj pozemek uzavřel, se redakci
do současné chvíle k situaci
nevyjádřil, jeho stanovisko
budeme i nadále zjišťovat.
V příštím čísle přineseme
stanovisko vedení obce.
Tomáš Vašíček

www.sedlcansky-kraj.cz

Našly si knihobudky
své příznivce?
roku se ve městě objevily
knihobudky. Asi nejviditelnější je na náměstí, druhá
na dětském hřišti u okálů
a třetí v Podmokách. Čtvrtá
měla být umístěna v bytovkách, ale zde k tomu zatím
z technických důvodů nedošlo. Kromě těchto čtyř
knihobudek na noze zakoupilo město ještě jednu
bez nohy. Ta zatím umístěna není, ale možná se objeví v čekárně u doktorky
Čedíkové, kde je také jedno ze stanovišť pro výměnu či zapůjčení knih.
S nápadem přišli zaměstnanci městského úřadu,
když viděli velké množství
vyřazených knih z místní
veřejné knihovny. Inspirovali se v okolních obcích.
Knihy jsou určeny všem zájemcům bezplatně. „Knihu
si můžete vypůjčit k příjem-

sama jsem si žádnou knížku nevzala, ale četla jsem
si na náměstí,“ uvedla
s úsměvem místostarostka
Jana Mašková.
„Je to skvělý nápad, jen
kdyby plnily na určitých místech svůj význam. Na dětském hřišti nejsou knihy pro
děti, ale různé staré knihy,
které ani rodiče nezaujmou.
Spíše bych tam viděla knihy
pro děcka, aby si je mohly
prohlížet společně s rodiči,“
nabádá k zamyšlení všech
uživatelů a změně knihovnice Jana Černá.
„Do knihobudek jsem
nahlédla dvakrát. Jednou
v Kamýku a jednou u nás
v Hoře. Knihy, na které
jsem tam narazila, mě nijak
neoslovily. Jsou to kusy staré, vyřazené, odložené, pro
čtenáře většinou nezajímavé. Já osobně dávám přednost novějším kouskům.
Ale neříkám, že by si člověk

nému posezení na lavičce,
doma i do autobusu,“ lákal
městský zpravodaj. Kromě vypůjčení je možné si
knihu také vzít a odnést
domů. A kdo doma nějakou
knihu vyřadí, může ji sem
naopak přinést. Do každé
knihobudky se vešlo od 25
do 40 knížek. Když dojdou,
doplní se z vyřazených
z knihovny. Jejich zásoba
ještě je.
A protože rok je dostatečně dlouhá zkušební
doba, zeptala jsem se zástupců města, knihovny,
školy i občanů na jejich
názory a zkušenosti. „Já

vůbec nevybral. Kdo hledá,
najde,“ míní učitelka českého jazyka na místní základní škole Radka Čandová.
A co další obyvatelé?
Marcele Šplíchalové se nápad líbí: „Já už našla pár
zajímavých knížek v knihobudce na náměstí. Lidé se
takto můžou snadno dostat
ke knihám zdarma a zase
knihy, co už doma jen zabírají místo, mohou poslat dál.“
Mirka Mackeová
do knihobudky spíše knihy dává, než že by si nějaké brala.
Olga Trachtová
Hadáčková

KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Na jaře uplynulého
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Opilý cyklista
daleko nedojel

Nedávná sněhová nadílka
poničila hodně stromů

REGION V jedné obci

SVATÝ JAN Celé Sedlčan-

na Sedlčansku měl v sobotu 16. února chvíli před
polednem nedaleko místní
restaurace nehodu opilý
cyklista.
„Pětašedesátiletý muž
měl při jízdě na řídítkách
kola zavěšenou plnou
nákupní tašku, následně nezvládl řízení, vyjel

přes vyvýšený obrubník
na chodník a havaroval.
Provedená dechová zkouška u něj vykázala bezmála
dvě promile alkoholu,“ říká
k případu tisková policejní
mluvčí Monika Schindlová.
Cyklista utrpěl lehké zranění. Kolo nebylo vybaveno
pro provoz na pozemních
komunikacích.
-red-
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sko zasypal v neděli 3.
února mokrý těžký sníh.
Sněhovou kalamitu připomínají škody na stromech
v zahradách, podél silnic
či v lesích.
„Poškození lesa se odvíjí

mladých borovic, větve
a kmeny do sedmi centimetrů zůstanou na místě, větší
odvážíme a dále zpracováváme,“ dodává Votruba.
A jak se na Sedlčansku daří
kůrovci, který způsobuje
obrovské škody v lesích

nemnožil.“ Jak M. Votruba
doplňuje, s vyhledáváním
napadených stromů pomáhají také lesní ptáci, jako
datli a strakapoudi, kteří
pod kůrou hledají potravu
v podobě larev škůdců.
Na celkový stav lesa má

od stáří a hustoty porostu,“
říká Miroslav Votruba z Polesí Svatý Jan. „Poškozené
stromy budeme z lesa postupně odstraňovat. U nás
se odklízení týká především

po celé zemi? „U nás máme
spíše dubo-borové porosty,
smrku zde tolik není. Stromy napadené kůrovcem
ihned odstraňujeme a odvážíme, aby se brouk dál

velký vliv chybějící vláha.
Nedostatek vody ovlivňuje
obranyschopnost stromu
proti napadení škůdci, který se snáz láme a usychá.
Jana Vodrážková

S rekonstrukcí
sokolovny by mohla
pomoci dotace
KOSOVA HORA Převod areálu sokolovny od České
obce sokolské do majetku
byl jen prvním krokem,
vedoucím k přeměně omšelé stavby u fotbalového
hřiště na kraji obce v nový
kulturní stánek.
V letošním rozpočtu
obec vyčlenila na projektovou dokument aci
na rekonstrukci sokolovny
250 000 korun. „Podmínkou zahájení rekonstrukce
sokolovny je, že uspějeme

s naší žádostí o poskytnutí
dotace z nově vypsaného
dotačního titulu u ministerstva pro místní rozvoj.
Naším cílem je provést rekonstrukci sokolovny a vybudovat tak v obci kulturní
dům, kde bude možné pořádat jakékoliv společenské
akce,“ říká kosohorský starosta Martin Krameš.
Předpokládané náklady
na rekonstrukci sokolovny
se pohybují kolem osmi
milionů korun.
-jš-

Do privatizovaných
bytových domů
investuje město kolem
jednoho milionu korun
SEDLČANY Bytové domy

v Západní ulici projdou
před prodejem do soukromých rukou poslední fází
rekonstrukce, která bude
podle vyjádření starosty Miroslava Hölzela stát
934 000 korun bez DPH.

V domech čp. 1172 až 1175
bude zateplena a opravena
fasáda a dojde k výměně
oken v arkýřích. O zakázku
soutěžily tři ﬁrmy. S nejnižší
cenovou nabídkou ji získala
ﬁrma místního podnikatele
Jiřího Moulíka.
-jv-

Sedlčanští by mohli už
zjara častěji nakupovat
zemědělské přebytky
Dokončení ze strany 1

zboží je prostě velká poptávka.
Podle informací předs t av i t e l ů k l u b u STA N
v Sedlčanech by se jednalo o investici nepřesahující dvacet tisíc korun.
Zároveň ve svém návrhu

na zřízení trhovního místa
připomínají, že na prodej
vlastních výpěstků nebo
výrobků není třeba registrační pokladna, a proto
zde mohou prodávat také
osoby bez živnostenského oprávnění.
Jindra Votrubová

Zpracováním systému přidělování
příspěvků sportovním spolkům se
zabýval místostarosta
SEDLČANY Systém rozdělo-

vání obecních peněz jednotlivým spolkům je podle
slov starosty Miroslava Hölzela složitá agenda, zvláště
pokud jde o sportovní spolky. Existuje prý řada kritérií, podle nichž se přidělování ﬁnancí provádí.
Záležitost dostal na starost dosud nezkušený
místostarosta Zdeněk Šimeček, který je však přes
sport odborníkem, protože
je nejen jeho koníčkem, ale

obor vystudoval i na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze.
„Spolky rozdělujeme
do tří kategorií. Do první
řadíme sport. Druhá kategorie zahrnuje sociální oblast,
kam patří spolky sdružující občany s nejrůznějšími
zdravotními problémy, dále
Klub důchodců nebo Linka
bezpečí a nyní nově založený hospic Křídla. Ve třetí
kategorii jsou všechny ostatní spolky, jako třeba radioa-

matéři, střelecký klub, nebo
i pěvecký spolek Záboj,“
upřesnil starosta Hölzel.
Jednotlivé spolky už podaly žádost o výši ﬁnančního příspěvku, kterou
posuzuje u spolků zařazených v kategorii ostatní
ﬁnanční výbor, poslední
slovo má také rada města.
Finance budou uvolněny
poté, co zastupitelé schválí
na svém shromáždění rozpočet města na letošní rok.
Jindra Votrubová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
CHOLÍN U mostu přes Vl-

tavu zastavila 15. února
dopoledne policejní hlídka 38letého řidiče, který
byl pod vlivem návykové látky – test byl u něj

pozitivní na cannabis.
KOSOVA HORA V odpoledních hodinách 17. února kontrolovali policisté
v obci 31letého motoristu,
dechová zkouška u něj vy-

kázala hodnotu 0,28 promile alkoholu.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Město se chystá
zmodernizovat svoje
datové a hlasové služby
SEDLČANY Starosta Miroslav

Hölzel oznámil, že rada města schválila vypsání výběrového řízení na modernizaci
datových a hlasových služeb městského úřadu, k níž
se prý úřad chystal už celé
minulé volební období.
„Půjde o dodávky internetové konektivity pro
městský úřad a telefonní síť
s IP telefony. Součástí všech
těchto služeb bude i vybavení servery pro tuto potřebu,“
řekl starosta.
Předpokládaná cena
na období 24 měsíců dosáhne podle slov starosty

Hölzela výše dvou milionů
korun. Skutečná cena se ukáže po skončení výběrového
řízení. Připomněl, že jde
o zakázku malého rozsahu.
„Telefonní síť městského
úřadu je momentálně velmi zastaralá, ústředna má
nedostatečnou kapacitu pro
přepojování hovorů mezi budovami úřadu a je poruchová. Modernizace by měla
výrazně přispět k lepší komunikaci občanů s městskými
úředníky,“ vyjádřil se starosta k přínosu modernizace
internetové a telefonní sítě
na městském úřadu.
-jv-

Socialistické recepty
za kapitalistické ceny by
restaurace v budoucnu
mohla nabízet
Psal se rok
1985, když režisér Jiří Menzel v obci natáčel budoucí kultovní ﬁlm Vesničko
má středisková. Na návsi,
v místě, kde už v 16. století
stála budova, je dnes rozestavěný objekt restaurace,
v němž je počítáno i se šes-

KŘEČOVICE

makléři, kteří mají prodej
objektu na starost. Kdo
bude oním statečným
a nesnadného úkolu se
zhostí, můžeme zatím jen
hádat. Objekt je umístěn
v těsné blízkosti domu
Josefa Suka, který měl
do starého hostince svou

Budoucí restaurace na prodej. Foto: Facebook

ti pokoji pro hosty, který
chce své návštěvníky vrátit v pomyslném stroji času
do socialistické reality...
„Cílem projektu je vyvolat v zákaznících pocit,
že se vrátili v čase a jsou
součástí děje úspěšné komedie, dát si poctivé české
jídlo v oklopení rekvizit
z natáčení filmu, podívat
se, jak vypadala náves
Křečovic v 18. století,“ uvádějí na facebooku realitní

vlastní branku přímo ze
zahrady a pravidelně sem
chodíval.
Záměr se setkal s velkým nadšením místních
občanů. „Jezdí sem mnoho
turistů a místo, kde by mohli zjistit více podrobností,
které se týkají ﬁlmu, by se
skutečně hodilo.“ –– „Bydlíme nedaleko a jsme rádi,
že bude konečně kam zajít
na pivo,“ uvádějí.
Jana Vodrážková

www.sedlcansky-kraj.cz

Starosta obhajuje
obecní zdroje vody
Dokončení ze strany 1

ze dne 13. 12. 2016. Dodává, že má obec k dispozici
na prohlédnutí i projekt
Neveřejné vrtané studny
pro zásobování vodovodního řadu. „Dále pan Bílý
tvrdí, že hloubka vrtů pana
Rodena je sto čtyřicet metrů, ale podle podkladů,
které má k dispozici obecní úřad, je hloubka vrtů
v blízkosti obecních zdrojů
osmdesát tři a padesát osm
metrů,“ doplňuje starosta.
Pokoušela jsem se
všechny zmíněné vrty
a studně najít na geologickém mapovém portálu. Nenašla. Pro kontrolu
jsem hledala i další vrty či
studně, o kterých vím, že
jsou evidované. Na portálu nebyly ani ty.
Starosta Václav Hrubý
podává i další vysvětlení, tentokrát k fungování obecního vodovodu:
„Správcem vodovodů v našem majetku je obec Svatý
Jan. Pravidelné kontroly
má na starosti vždy obyvatel té části obce, ve které
se daný vodovod nachází,
protože pokud nepoteče
voda, místní se o tom dozví
vždy nejdříve a obec má
s nimi uzavřenou dohodu
o provedení práce. Tito zaměstnanci obce pravidelně
nebo dle potřeby kontrolují, zda je vše v pořádku,
například správnou funkčnost ﬁltrů či dávkovačů.
Doplňují náplně chlornanu sodného, soli pro regeneraci ﬁltru a podobně.

Dále mají na starosti úklid
ve vodárně a jejím okolí.
Na pravidelnou kontrolu
k nám měsíčně jezdí specialista – technolog vody
Petr Vašek z 1.SčV a podle platných zákonů nám
1.SčV odebírá vzorky vody

Václav Hrubý

k laboratorním zkouškám.
V případě poruch nám
opět servis provádí buď
1.SčV nebo firma Inform
Consult Aqua.“
„Není pravdou, že by
obec nesplnila jakoukoliv povinnost při evidenci
obecních studní, z nichž
zásobuje vodovody Skrýšov a Svatý Jan. Obě studny
jsou řádně povolené, zkolaudované a je k nim vydáno řádné povolení k odběru vody. Nelze souhlasit
s tvrzením, že by vodovody
v obci Skrýšov a Svatý Jan
provozoval místní občan
a že by nebyla zajištěna
kontrola kvality dodávané
vody. Provozovatelem vodovodu ve smyslu § 6 odst.
(1) zákona č. 274/2001
Sb., v platném znění je
obec Svatý Jan. V souladu
s tímto zákonem má obec
prostřednictvím odborné
společnosti 1. SčV zajiště-

ného i odborného zástupce
provozovatele ve smyslu §
6 odst. (2) písm. c) tohoto
zákona. Ten dohlíží nad
provozem úpraven vod
a vodovodů a minimálně
jedenkrát měsíčně provádí spolu se zástupci obce
místní kontrolu na úpravnách vody. Společnost 1.
SčV zároveň zajišťuje také
kontrolu kvality dodávané
pitné vody v rozsahu a četnosti předepsané platnými
právními předpisy. V případě zjištění zhoršené kvality
vody jsou touto společností navrhována a obcí pak
bezprostředně provedena
nápravná opatření a kontrolními vzorky je následně kontrolováno obnovení
vyhovující kvality vody.
Tak tomu bylo také v obci
Skrýšov, kde v loňském
roce po několikaletém
bezproblémovém zásobování obce ze zdrojového
vrtu došlo ke změně kvality vody a k přechodnému
zhoršení kvality dodávané
vody. Situace byla řešena
čištěním výtlačného potrubí z vrtu a zprovozněním linky na úpravu vody.
Po celou dobu potíží pak
obec zajišťovala náhradní
zásobování pitnou vodou
cisternou,“ doplnil k tomu
Petr Vašek z 1.SčV.
Nezbývá, než věřit, že
nebude právě probíhajícím řízením ani následným čerpáním vod ohrožena ani jedna ze stran.
Olga Trachtová
Hadáčková

Osaměle žijícím důchodcům
v rodinných domech sníží město
poplatek za svoz odpadu
SEDLČANY Podle informací

starosty města Miroslava
Hölzela evidoval městský
úřad začátkem února už
kolem padesáti žádostí
o ﬁnanční dar ve výši 800
korun na úhradu poplatku
za svoz tuhého komunálního odpadu.

Poplatky za svoz popelnic jsou přesně stanovené podle frekvence
svozu, ale město pomáhá
osamělým seniorům v rodinných domech snížit
poplatek formou ﬁnančního daru. Mohou o něj
požádat osaměle žijící dů-

chodci obývající rodinný
dům, kteří však zároveň
neprovozují žádnou výdělečnou aktivitu. Aby jej senior získal, musí si podat
žádost na městský úřad,
jejíž oprávněnost posoudí
příslušní úředníci.
Jindra Votrubová
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Petrovické školství je velmi živé
PETROVICE V polovině ledna
se uskutečnil čtvrtý školní
ples. Společenským večerem v Obecním domě provázela skupina Signál. Hlavní
roli ale sehráli deváťáci, jimž
patřilo stužkování a kteří si
také připravili předtančení.
To ale nebyla jediná školní
akce. Žáci obou stupňů se
vydali bruslit do Milevska, ti
starší si vyzkoušeli i přespání ve škole obohacené o zábavný večerní program.
Také mateřská škola Čtyř-

lístek je činorodá. Za bohaté
sněhové nadílky se děti se
svými učitelkami vypravily
do pražského divadla Minor na Polní žínku Evelínku.
Po velkém stresu na cestě
si představení všichni užili. Do mateřské školy pak
přijely lektorky Pedagogicko-psychologické poradny
v Příbrami, aby pomohly
dětem a jejich rodičům s přípravou na vstup do základního vzdělávání. Na únor si
učitelky naplánovaly kino


Koupím byt v Kosově Hoře nebo
v Sedlčanech před rekonstrukcí. Tel.:
777 073 526.
54/19

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
55/19

Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
56/19

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.
57/19

Prodám seno v omezeném množství
– kulaté balíky, Ø 120 cm, cena 1 300 Kč.
Tel.: 731 408 679.
58/19

Prodám staré seno. Tel.: 606 312 479.
59/19
Sháním pronájem zemědělských
pozemků cena/ha od 4 500 Kč. Tel.:
606 646 154.
60/19
Prodám volně ložené seno a suché
dřevo na otop. Tel.: 606 827 156.
61/19

Prodám Škoda Octavia combi, r. v.
2010, motor 1968 cm3/103 kW, typ BKD,
najeto 210 000 km, mimoř. výbava Laurin & Klement. Zn. Mimořádný stav. Tel.:
605 700 552.
62/19

Prodám nové nepoužité boty na běž-

přímo v prostorách školky.
Tématem promítání je život
stromů. V únoru bude prostor ještě na karneval a první lekce plaveckého kurzu
v Příbrami.
Soukromá mateřská škola Landie je živá hned dvakrát. Jednou tak, jako ostatní
školky. Lednové čtvrtky patřily bruslařskému výcviku
v Milevsku. V úterý 29. ledna přijeli lektoři z Ochrany
fauny Hrachov s výukovým
programem Les v noci ne-

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
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
ky Skol RS 406 Yellow, pro vázání NNN
a RS na klasiku, vel. 44, cena 690 Kč. Tel.:
608 543 848.
63/19

Farma Druhaz
Na Červeném Hrádku
přijme

ŽENY A MUŽE
na zpracování drůbežího masa
Nástup možný ihned
Zajímavé mzdové podmínky a benefity
Info p. Havel: 724 389 900
Domov seniorů Vojkov

spí. Na počátku února si děti
užily představení Jak pejsek
s kočičkou vařili čokoládu,
během kterého se na skok
podívaly do daleké Afriky.
Na únor mají ještě v plánu
karneval a výlet do Milevska.
Týden před jarními prázdninami stráví větší děti na lyžích na Monínci.
Ta druhá živost Landie se
týká zřizovatele. Ten dosavadní totiž k 30. červnu končí. Rodiče ale mají velký zájem na tom, aby byla školka

v dosavadních prostorách
v budově základní školy zachována a to i s rozšířeným
sportovním programem.
„Zachováním předškolní výchovy v prostorách základní
školy se bude zabývat zastupitelstvo na svém zasedání
25. března, kdy bude rozhodnuto, jakým způsobem
bude mateřská škola provozována,“ uvedl starosta
obce Petr Štěpánek.
Olga Trachtová
Hadáčková

2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany

v pondělí 25. února od 16 hod.
pořádá setkání

BUDU PRVŇÁČKEM II.
Setkání je určeno pro předškoláky a jejich rodiče.
Rodiče se mohou zúčastnit setkání s žačkou profesora
Hejného Dr. Jitkou Michnovou. Bude vysvětlovat základní
rozdíly mezi výukou matematiky Hejného metodou
a „klasickou“ matematikou. Zájemci se dozví, zda je
skutečně možné učit matematice tak, aby se dítě bavilo
a ještě ji umělo. Nebo se rodiče mohou se svými dětmi
zúčastnit aktivit, které pro ně připravily učitelky budoucích
1. tříd – Věra Hončíková a Iva Novotná. Tyto aktivity budou
opět zejména socializační a přípravně „školácké“.

Podrobnosti na www.propojeni.cz

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

PRACOVNICE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče (práce u lůžka)
o seniory, řidičský průkaz sk. B, bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, 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

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

Firma FENIX STAV s. r. o.

přijme zedníky
na stálou práci
Tel.: 603 542 651
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Sběrný dvůr otevře své brány
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Nový sběrný dvůr pro

občany města, postavený
u odbočky na Bražnou,
se otevře 6. března. Provozovatelem bude samo
město. Provozní řád zpracovala místostarostka Jana
Mašková a schválili ho zastupitelé na svém posledním zasedání 30. ledna.
Každý občan, kter ý
chce uložit odpad ve sběrném dvoře, je povinen prokázat svou totožnost a trvalý pobyt v Krásné Hoře
nad Vltavou či přilehlých
osadách občanským průkazem. Služby sběrného
dvora pak má zdarma.
Obsluhou sběrného dvora
bude vyškolený zaměstnanec městského úřadu. Zařízení je určené pro odběr
kovu, skla, papíru, plastů,
objemného odpadu, elektroodpadu, ale i nebezpečných složek komunálního

odpadu. V menším množství a po konzultaci s provozovatelem bude možné
přivézt i biologicky rozložitelný odpad, dřevěný od-

pad či stavební a demoliční odpady.
Ve sběrném dvoře je
vybudován ocelový přístřešek s rampou, kde jsou

umístěny otevřené kontejnery na některé z odpadů,
pro jiné odpady jsou tu
samostatně stojící kontejnery. Odpad se ve sběr-

Sběrný dvůr v Krásné Hoře ještě září novotou... Své brány otevře 6. března.

ném dvoře nezpracovává,
neupravuje či nelikviduje.
Odvoz je prováděn vždy
po naplnění oddělených
shromažďovacích nádob.
Ve sběrném dvoře je kromě kontejnerů také nakladač a štěpkovač, který
bude zmenšovat dřevní
odpad. V areálu je umístěna jednomostní váha, pro
obsluhu sběrného dvora
je u vstupu do areálu kancelář z typizované stavební buňky s hygienickým
zařízením. Areál je bezbariérový.
Od května do října je
předpoklad otevření sběrného dvora každou středu
od 10 do 16 hodin a každou sobotu od 10 do 13
hodin. Nyní (od listopadu
do dubna) je provozní
doba stanovena na středu
od 10 do 15 hodin.
Olga Trachtová
Hadáčková

Š KO L N Í Z R A LO S T A P Ř I P R AV E N O S T P Ř E D Š KO L N Í C H D Ě T Í ( 1 )

Základní péče o přípravu na školní
docházku je na rodičích
REGION Téma školní zralos-

ti a připravenosti nabývá
vždy na počátku roku, kdy
se blíží dubnové zápisy
do prvních tříd, na rozměrech. Ne každé dítě je totiž
na školu zralé nebo připravené již v šesti letech.
Zralost posuzujeme
v oblasti fyzické, psychické a sociální. Patří sem
například rozvoj řeči a myšlení, důležitá je ale také
emoční stabilita. Pokud
dítě není v šesti letech dostatečně zralé, rok odkladu
školní docházky mu může
prospět. Oproti tomu školní připravenost je mírou
osvojení vědomostí a dovedností včetně chápání
hodnoty a smyslu školního
vzdělávání. A zde je nutné
se dítěti cíleně věnovat.
V tom by měli podle
odborníků hrát hlavní roli
rodiče. Většina z nich se
podle vlastních slov spoléhá na to, že za ně práci

odvedou učitelky. „Přípravu své předškolní dcery
ponechávám na mateřské
škole. Plně jí v tom důvěřuji,“ uvedla například Radka
Čandová, učitelka českého
jazyka a tělesné výchovy
v Krásné Hoře nad Vltavou. Nejen práce s různými materiály, rozvíjení
slovní zásoby a poznání
z oblasti života lidí, zvířat
a rostlin, jež mají v této souvislosti zpravidla rodiče
na paměti, ale spadá do kategorie přípravy na školu.
Například pohybové aktivity, zdravé stravování
či přizpůsobení změnám
denního režimu jsou velmi
důležitými faktory, ovlivněné zejména právě rodinami. Už to, že rodič při
ukládání dítěte před spánkem vezme do ruky knihu,
jej pozitivně posouvá. A že
rodina nežije ve vakuu, ale
společenském prostředí,
nutí dítě přizpůsobovat se

různým sociálním situacím, jednat s novými lidmi,
uplatňovat základní společenská pravidla.
Ne všichni rodiče jsou
s prací učitelek v mateřské
škole spokojení. „Myslím
si, že ve školce nedávají
žádný důraz grafomotorice, která je opravdu důležitá. Pokud se tomu rodiče
sami nevěnují, tak mívají
děti problém. V předškolním vzdělávání se mohou
více věnovat jednoduchým
grafomotorickým cvičením
a rozcvičit ruku a smysly,“
uvedla Veronika Reinerová z Kamýku nad Vltavou.
MŠMT doporučuje v této
souvislosti rodičům, aby
dětem dávali plnit v domácnosti různé úkoly, jimiž podporují nejen rozvoj
motoriky, ale také prostorové orientace. Pochopení
pojmů nahoře, dole, vlevo, vpravo, před a za totiž
pomáhá dětem při výuce

základů psaní, čtení i počítání.
Asi ideální je, když
na přípravě dětí do školy
rodina s mateřskou školou
spolupracuje. „Tím, že tchýně dělala ve školce, má dost
zkušeností s přípravou předškolních dětí do školy. Takže
když se u nás tu a tam objeví, tak letmo zkoukne, zda
některé věci dcera ovládá.
A když se najde něco, v čem
pokulhává, tak trénujeme.
Jinak to nechávám na školce s přihlédnutím na fakt, že
když jsem na něco učitelkou
upozorněna, tak se na to
snažíme zaměřit. Vysloveně
nic konkrétního neděláme.
Ale ona je pravda, že hodně
věcí, co umí a dělá, je díky
tomu, že to běžně děláme
automaticky už od dětství,
takže pro nás není spousta
věcí žádná novinka,“ uvedla
Lucie Danko z Krásné Hory
nad Vltavou. Tím vlastně
potvrzuje slova odborníků,

že pokud vychováváme
dítě přirozeně a poskytujeme mu pestré možnosti zábavy a práce, automaticky
se tím připravuje i na vstup
do základního vzdělávání.
Pokud se rodiče budou
zajímat o to, jak svým dětem pomoci, nebo potřebují poradit, zda je jejich
dítě na zaškolení dostatečně zralé a připravené,
mohou vyhledat pedagogicko-psychologickou
poradnu. Na stránkách té
středočeské lze dohledat
kontakt na nejbližší poradnu, tedy příbramskou či
benešovskou, a domluvit
si tam návštěvu. Na internetu je možné také přímo
vyplnit žádost o vyšetření.
Pro toho, kdo by se raději
vydal k jihočeským sousedům, jsou nejbližší poradny v Táboře či Písku.
Olga Trachtová
Hadáčková
(pokračování příště)

www.sedlcansky-kraj.cz

ZPRAVODAJSTVÍ

Sedlčanská Radnice
dostala nový kabát.
A je levnější
SEDLČANY Další komisí rady měs-

ta, která představuje svou činnost,
je komise redakční rada. V její dikci je hlavně zajištění obsahu a vydávání měsíčníku Radnice. Podílí
se také na zajišťování informací
občanům za pomoci webových
stránek a sociálních sítí.
Redakční radě předsedá starosta města Miroslav Hölzel. Komise
má dalších osm členů: místostarostu Zdeňka Šimečka, tajemníka
úřadu Vojtěcha Hlaváčka, pracovnice turistického informačního
centra Lenku Bučinskou a Janu
Špalovou, ředitele kulturního
domu Martina Severu, ředitele
městského muzea Davida Hrocha,
ředitelku městské knihovny Blanku Tauberovou a ředitele Sportovních areálů Sedlčany Pavla Bednáře. „Všichni členové redakční rady
jsou zaměstnanci města nebo organizací města. Tudíž je to součást
jejich pracovní náplně a řekl bych
i povinnost, ale i zájem, podílet
se na informování občanů o práci
radnice a organizací města,“ říká
ke složení komise její předseda Miroslav Hölzel.
Koncem měsíce najdou občané ve schránkách nebo na webových stránkách města třetí letošní
číslo městského periodika Radnice. To od začátku roku překvapilo novou podobou. Je svěží,
přehlednější a pestřejší. „Impulz
ke změně vyšel z minulé kulturní
a redakční rady, která připravovala podklady pro zpravodaj Radnice, a to již někdy ve druhé polovině minulého volebního období.
Projednání záměru změny graﬁky
a zajišťování sazby zpravodaje se
uskutečnilo na jednání rady města
v květnu 2018 s tím, že nejvhodnějším termínem pro změnu bude
leden 2019, kdy první číslo nového
roku bude již zajišťovat nově ustavená komise po komunálních volbách. V listopadu 2018 navrhl Martin Severa oslovit Zorku Sokolovou
ohledně zpracování nového vizuálu zpravodaje a musím říci, že její
návrh všechny členy redakční rady
nadchnul. Další změnou bylo, že
po vzájemné dohodě sazbu zpravodaje nezpracovává na smlouvu Jan Kuthan, ale od lednového
čísla letošního roku pracovnice
turistického informačního centra

Lenka Bučinská. Takže autorkou
konkrétní změny Radnice je Zorka
Sokolová a sazbu v nové graﬁcké
podobě zpracovává Lenka Bučinská,“ vysvětluje předseda komise
Miroslav Hölzel. „Se změnou graﬁka souvisí i snížení nákladů na vydávání periodika, a to i přes to, že
od nového roku vychází Radnice
v plnobarevném provedení. V minulém roce stálo vydání jednoho
čísla asi 31 000 korun, letos je to
26 200 korun, úspora je evidentní
a je dána tím, že sazbu externě
neobjednáváme, ale zajišťujeme
ji naším zaměstnancem. Aktuální
počet výtisků je 3 300 kusů.“
Vizuální stránka zpravodaje
doznala změn, co se týče obsahu,
čtenáře nepřekvapí. S výraznou
obsahovou změnou redakční rada
ani nepočítá, vzhledem k tomu, že
se jedná o měsíčník, aktuální dění
ve městě ani postihovat nemůže –
dělo by se tak s velkým časovým
odstupem. Zatímco informace
z kultury jsou v Radnici hojně zastoupeny, u sportovních událostí
tomu tak dosud nebylo a cílem členů rady bude o sportovním dění
ve městě informovat ve větším
rozsahu.
„Zpravodaj vznikl začátkem devadesátých let z jediného důvodu –
aby bylo možno předávat občanům
města informace o dění na radnici
a rozhodnutích městských orgánů, zejména rady města. Úvodník
starosty nezneužíval ani můj předchůdce, dlouholetý starosta města
Jiří Burian k politické prezentaci
vedení radnice a ani já se k tomuto
nesnížím. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že starosta má ze
zákona úplně jiné postavení a povinnosti, než ostatní zastupitelé a je
povinen informovat občany města
o záměrech jejich naplňování a vizích vedení radnice a orgánů města.
Troufám si říci, že občan to tak trochu očekává. Je třeba si uvědomit,
že městský zpravodaj je jednostranný informační kanál o činnosti orgánů města, které si občané zvolili
a o činnosti městského úřadu, který
pro ně zajišťuje služby v rámci samosprávného působení a v rámci
přeneseného výkonu státní správy,“
přibližuje obsahovou podobu periodika Miroslav Hölzel.
Jana Špačková
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Sladký banánový chlebíček
a vláčný perník s jablky
Zima je na svém vrcholu a na čerstvé české ovoce si zatím musíme
nějaký měsíc počkat. Uskladněná
jablka ale volají po zpracování.
Také banány, kterých jsou teď plné
regály v obchodech, chtějí rychle
zkonzumovat, protože doma vydrží velmi krátce. A co s tím, pokud
nemáme chuť se do takového ovoce rovnou zakousnout?
Zkuste kombinaci banánů nebo
jablek a pečeného moučníku.

Banánový chlebíček
Moučník pochází z anglicky
mluvících zemí, kde je notoricky
známý jako Banana Cake. Peče se

nejčastěji ve vyšší obdélníkové
formě. Po vyklopení se může polévat čokoládou nebo se čokoládové
kousky mohou zamíchat do těsta.
Do těsta mohou přijít i rozinky
nebo jiné sušené ovoce. Na moučník použijte velmi zralé banány.
Ty, které už zčernaly a změkly, ale
jejich dužina je stále v dobrém stavu, jsou nejlepší.
300 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
50 g krupicového, nejlépe hnědého
cukru
1 velké vejce
100 g změklého másla
150 ml podmáslí (lze nahradit půl
napůl rozředěný bílý jogurt s vodou)
2 rozmačkané, hodně zralé banány
hrst rozinek, případně nasekaného
sušeného ovoce (nemusí být)
50 g strouhané čokolády (nemusí být)
Utřete cukr s vejcem a máslem,
přidejte rozmačkané banány, případně čokoládu nebo sušené ovoce. Vlijte podmáslí a jemně promíchejte. Přidejte smíchanou mouku
s kypřícím práškem a opět jemně
promíchejte.
Troubu předehřejte na 180 stupňů. Těsto vlijte do hranaté, vyma-

zané a vysypané formy (asi 21 x
11 x 6 cm) nebo do formy na srnčí
hřbet. Pečte přibližně 30 minut.
Stejným způsobem se mohou připravit i banánové mufﬁny, tak že
těsto nalijeme do papírových košíčků nebo formiček.
Můj tip: pokud nechcete přezrálé banány rovnou spotřebovat,
můžete si z nich později vyrobit jednoduchou zmrzlinu. Stačí
oloupané banány zamrazit a před
výrobou zmrzliny je nechat chvíli
povolit při pokojové teplotě. Banány pak rozmixovat na zmrzlé pyré
a popřípadě dosladit. Zmrazení banánům dodá ještě větší sladkost,

takže další slazení není nutné. Takto si připravíte zdravou a rychlou
domácí zmrzlinu.

Vláčný perník s jablky
Dalším moučníkem s přidáním
ovoce je klasický perník, ale kterému jablka dodají na větší vláčnosti
a šťavnatosti.
450 g polohrubé mouky
450 g nastrouhaných jablek (může
být i trochu víc)
300 g cukru
3 vejce
6 lžic vlažného mléka
100 g rozpuštěného másla nebo
Hery
1 prášek do pečiva
3 lžíce kakaa
1 lžička perníkového koření
čokoládová poleva
Nejprve vyšleháme cukr s vejci a máslem, poté přimícháme
sypké suroviny a mléko, nakonec vmícháme strouhaná jablka.
Pečeme v klasickém vymazaném
a vysypaném plechu při 180 stupních a propečení zjistíme špejlí.
Po upečení můžeme polít čokoládovou polevou.
Kateřina Petržilková Vocová
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Hity z křepenické pekárny?
Informační centrum
Jednoznačně koláče a kvasový chleba má novou vedoucí

KŘEPENICE Jako velmi
úspěšný hodnotí Alena Kramešová z křepenické pekárny uplynulý rok. Chléb,
koláče a další pečivo se už
nepeče u Kramešových
doma, nýbrž v prostorách
bývalé prodejny na křepenické návsi, kde vznikla jak
pekařská výrobna, tak vesnický krámek a kavárna. Ta
se stala přirozeným místem
ke scházení nejen místních.
Pekárna kromě pečení totiž
významně zasahuje do společenského dění v Křepenicích. U jednoho ze stolků
a u dobré kávy jsem si
s Alenou Kramešovou povídala.
Podnikatelský záměr
otevřít kavárnu na vesnici se mi zdá poměrně
odvážný…

kvalitní sýry, jogurty, kefír,
čerstvé mléko, poctivou uzeninu – domácí klobásy a uzené… a jiné.
Stěhování do větších
prostor vám umožnilo
také rozšířit výrobu. Kolik
druhů pečiva aktuálně vyrábíte?
Asi okolo třiceti – chlebů,
housek, koláčů, frgály, Honzovy buchty, špaldovo-žitné
bio chleby a další dobroty.
Průběžně zavádíme nové
druhy pečiva, a snažíme se
vyjít vstříc požadavkům zákazníka. Novinkou tohoto
roku je celožitný kvasový
ořechový chléb, který je
výborný k místním sýrům
a dobrému vínu.
Začínali jste s kvasovým chlebem. Kolik bochníků denně upečete?

logram brambor, 1 hrst sušených hub, 4 až 5 vajíček,
1 a půl litru vody, asi 250
gramů žitného kvasu, 1 kus
kvalitního bujonu, pár kuliček pepře, nového koření
a bobkový list. Za stálého
míchání – pozor, rádo se přichytává – provaříme asi 10
minut ve vodě kvásek, bujón
a koření. Zvlášť si uvaříme
brambory ve slupce, sušené
houby a na pánvi umícháme vejce. Vajíčka smažíme
bez omastku, aby byla co
nejsušší. Poté uvařené houby i s vodou, ve které jsme
je vařili, vlijeme do kysela.
Dále přidáme míchanici
z vajec a uvařené, oloupané,
pokrájené brambory. Přidáme zelenou petrželku nebo
pažitku. Na talíř podáváme
se lžící zakysané smetany.

Kavárna harmonicky doplňuje provoz pekárny. Myslím si, že se nám podařilo vytvořit místo, kde se zákazníci
rádi zastaví, posedí a dají si
dobrou kávu a koláček. Čím
je kavárna speciﬁcká? Přece čerstvě vytaženým koláčkem z pece.
Obchůdek, který je
součástí provozovny také
není klasickou smíšenkou,
kterou bych na vesnici čekala…
Původní myšlenka ohledně krámku byla prodávat
smíšené zboží, jako tomu
bylo v předešlé době. Avšak
podle potřeb a zájmu zákazníků jsme se zaměřili na prodej lokálních produktů, které
krásně doplňují naše výrobky. Například u nás najdete

Opravdu chlebem to
všechno začalo a chléb je
stále základem naší produkce. Pečeme s recepturou, která je prověřena lety. V běžný
den jsme schopni upéci okolo dvou set bochníků chleba,
ale v některé dny pečeme
i tři sta bochníků chleba.
Váš kvásek je pověstný.
Zájemci si ho mohou i zakoupit a zkusit si z něho
sami upéct chléb. Můžete
prozradit nějaký osvědčený recept z kvásku?
Kvásek je jak vhodný
na pečení chlebů, ale také
na pečení drobného pečiva, které se peče například
z droždí. Znáte krkonošské
kyselo? Tato tradiční krkonošská polévka je také
z kvásku. Potřebujete 1 ki-

Pokud by kyselo bylo málo
kyselé, dochutíme octem či
citrónem.
Co čeká Pekárnu Křepenice v letošním roce?
V loňském roce jsme
uskutečnili pár zajímavých akcí, jako byl dětský
den, posezení s promítáním místních cestovatelů,
nezapomenutelnou akcí
také byla podzimní slavnost a předvánoční setkání v pekárně. Akce měly
veliký úspěch, a proto
letošní rok bude v podobném duchu. Nejdříve nás
čeká kurz pečení v pekárně, kde se účastníci naučí
péct kvasový chléb, jak
správně uplést housku,
a ochutnají pravé kyselo.
Jana Špačková

SEDLČANY K 31. prosinci

rezignovala na post vedoucí Turistického informačního centra Sedlčany
Jana Špalová. Na uvolněnou vedoucí pozici
nastoupila od 1. ledna

Markéta Křivská

Markéta Křivská. Ta byla
ostatně na převzetí organizace dlouhodobě
připravována, v informačním centru pracuje
od roku 2012.
„Město, podobně jako
jiní zaměstnavatelé, a to
v rámci možností legislativních předpisů, musí
umět na vybrané pozice
nabídnout svým kvalitním zaměstnancům určitou perspektivu rozvoje
a profesního růstu. V rámci dlouhodoběji aplikovaného kariérního postupu
byla na uvedenou pozici
připravována nově jmenovaná pracovnice,“ vysvětluje tajemník Městského
úřadu Sedlčany Vojtěch
Hlaváček.
Na uvolněnou vedoucí
pozici město nevypisovalo
výběrové řízení. „Vedoucí
TIC není pozice úředníka
územního samosprávného
celku, jde o pracovní pozici organizačního útvaru

V sobotu 23. února
tomu bude 24 let, co
nás navždy opustil
pan

František
Vanžura
ze Skoupého
u Petrovic.

S láskou a úctou
vzpomínají děti
s rodinami

technické a další podpory,
u které není podmínkou
pro jmenování vlastního
kmenového zaměstnance
vypsání výběrového řízení. Nejedná se o vedoucího
úředníka,“ dodává tajemník s tím, že Markéta Křivská splňuje všechny požadavky zaměstnavatele
kladené na pozici vedoucí
turistického informačního
centra: „Markéta Křivská
je osobnostně pozitivně založena, má potřebné manažerské dovednosti. Kromě
toho je výborně jazykově
vybavena. Je jí vlastní
vlídné a příjemné vystupování, má smysl pro kolektiv a spravedlnost. Radní
města se dopodrobna seznámili s jejím pracovním
životopisem, kladně hodnotili dosud odvedenou
práci a dovednosti.“
Nová vedoucí se může
opřít o zkušenosti bývalé
dlouholeté vedoucí Jany
Špalové. „Ta sice práci
na hlavní pracovní poměr
ukončila, pracuje však
pro TIC na dohodu o pracovní činnosti a podle
potřeb zaměstnavatele se
podílí na tvorbě produktů na podporu cestovního
ruchu a pomáhá při organizaci a zajištění přeshraniční spolupráce. Bude
se podílet na tematickém
sestavování návrhů do periodika Radnice, na vyhodnocování prostředí
cestovního ruchu a služeb
pro tvorbu strategických
dokumentů města Sedlčany, účastnit se na prováděných analýzách, na jejich
vyhodnocování. Předpokládá se její účast na reprezentativních akcích
města na území ČR i v zahraničí,“ doplňuje Vojtěch
Hlaváček.
Chod turistického informačního centra personální změna nijak neovlivnila. V organizaci je pro rok
2019 počítáno s pěti místy
a tento počet je podle tajemníka městského úřadu
dostačující a odpovídající
potřebám města.
Jana Špačková
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Kate Herring – misionářka americké angličtiny: Nic
nepotřebuji, dělám to z čisté lásky k lidem
Dokončení ze strany 1

komukoliv z veřejnosti.
Alespoň tolik jsem doposud věděla od kamarádky, která mne neváhala
do jedné skupinky na konverzace zapsat. Začala
jsem se na nadcházejících
pět setkání těšit.
Kate Herring pochází
z Illinois. „Illinois a okolním státům se říká prérijní
státy,“ dozvídám se o jejím
rodišti na jedné z konverzací. „Jen ta prérie tam
nikde není. Bývala kdysi
dávno, když se v ní ještě
schovávali indiáni. Trávu
vystřídala všudypřítomná
kukuřice,“ dodává obyvatelka sotva dvoutisícového městečka posmutněle. Začíná být patrné, že
otázky životního prostředí
stejně jako lidských práv
a mezilidských vztahů jí
nejsou cizí.
„Češi jsou ve srovnání
s Američany mnohem ohleduplnější k přírodě,“ míní.
„Je tu skvěle fungující veřejná doprava a snad každý,
koho jsem potkala, důsledně třídí odpad. Máte nádhernou krajinu. Dovedete
si jí vážit. Věřte nebo ne,
i přístup zemědělců ke krajině je v Čechách mnohem
citlivější než u nás doma,“
oceňuje Kate přístup k životnímu prostředí.
Miluje vycházky v přírodě. Těžko však soudit,
zda si je vzhledem ke svému nabitému programu

dostatečně užije. Konverzační hodiny dává šest dní
v týdnu, od pondělí do soboty dětem i dospělým,
skupinám i jednotlivcům.
Navštěvuje hodiny angličtiny gymnázia. Bez nároku na honorář. „Vždyť já
ani nesmím nic vydělávat,
jsem tu pouze na turistické
vízum,“ směje se. „Jako
důchodkyně nic nepotřebuji. Dělám to z čisté lásky
k lidem,“ dodává.
Skromný poplatek sedmdesáti korun za dospělého a padesáti korun
za dítě za jednu lekci putuje z menší části na provozní náklady prostor a z větší
části pak na zajištění English Campu – dětského
příměstského tábora zaměřeného na výuku angličtiny, jež v Sedlčanech
organizuje misijní stanice
Apoštolské církve a kde
Kate i letos bude působit.
„Rozhodnutí žít v souladu
s vírou bylo tím nejlepším
rozhodnutím, které jsem
v životě udělala,“ dozvídám se od maminky tří
dětí, babičky pěti vnoučat
a – evangelické farářky.
Kate prvních patnáct
let svého produktivního
života prožila jako právnička, dalších patnáct let
misijní činností. Opakovaně opouštěla pohodlí
svého rodného městečka
nedaleko Chicaga, aby pomáhala dětem v Mexiku
a Nikaragui. „V Nikaragui

bylo mnoho skvělých lidí,
kteří dokázali dětem zajistit výbornou péči, čeho
byl ale zoufalý nedostatek,
byly naprosto základní
věci denní potřeby,“ říká.
„Velkou část roku jsem
byla doma se svou vlastní
rodinou a sháněla jsem vše
potřebné pro děti v Nikaragui.“ Do jednoho z nejchudších států střední

tu potkávám, přirozeně respektují své rodiče i učitele,
což osobně považuji ve výchově za velice důležité.
Ne, že by americké děti byly
všechny
nevychované,“
směje se, „jsou však silně
ovlivněné médii. V Americe
jsme médii doslova přehlceni. Tady mi život přijde pomalejší. Rodina si je bližší,“
neubrání se Kate srovnání.

Američanka Kate Herring učí v Sedlčanech angličtinu.

Ameriky přivážela Kate
humanitární pomoc dvakrát ročně a vždy po nějaký čas s tamními lidmi
z ů s t á va l a . „ P ra c ov a l a
jsem s dětmi i s jejich učiteli. Měla jsem stovky dětí,
všechny byly moje,“ vzpomíná láskyplně.
„České děti jsou velmi
dobře vychované,“ vrací
se v hovoru z tropů zpět
do české kotliny. „Role rodiny má v Česku zásadní
význam,“ míní. „Děti, které

Českou republiku, zejména Sedlčany, navštěvuje od roku 2014 opakovaně.
„Poprvé jsem ale byla v Česku v roce 2005. V Teplicích
na velké svatbě. Můj synovec se jako pilot U.S. Air
Force setkal v Anglii s českou au pair Šárkou a byla
z toho velká láska. Nyní
spolu žijí a vychovávají děti
na Floridě,“ vypravuje.
„Čechy jsou mým druhým domovem,“ neostýchá
se volit silná slova, přesto-

že i ona si k tradičně uzavřeným Čechům musela
najít svou cestu. „Winchester je městečko ještě mnohem menší než Sedlčany,
každý se tam vzájemně
zná, stejně jako tady. Na ulici, v obchodě se mohu začít
bavit s kýmkoliv. V Sedlčanech ne.“ Bariéra není
podle Kate v jazyce, spíš
v lidech samotných. „Nový
člověk tu musí být představen někým místním. Jakmile se zmíním, že patřím
k Pavlíně Oubrechtové,
přestávám být cizinkou,“
vysvětluje.
„Všude kolem sebe potkávám milé a pracovité lidi
a jsem za to vděčná,“ dodává. „Jen s češtinou mám velké potíže. Znám sice jednotlivá slova, ale kvůli velmi
složité gramatice je nejsem
schopná spojit dohromady,“ směje se na svůj účet
a vzápětí vytahuje z rukávu svá esa obdivu: „Máte tu
ohromně chutné brambory
a nejlepší chleba na světě!“
Když jsem s mou skupinkou odcházela z první
lekce, její „Bůh žehnej vám
i vašim rodinám“ vyslovené na rozloučenou mne
na první okamžik trochu
překvapilo. Nevěděla jsem
ještě, že je pastorkou své
církve. Přesto způsob,
jakým větu vyslovila,
na mne hluboce zapůsobil
a již v té chvíli se pro mne
stal požehnáním.
Lucie Kakosová

Výstavba autobusového terminálu (2)

Dokumentujeme pravidelně výstavbu nového autobusového nádraží v Sedlčanech. Situace na stavbě 18. února. Foto: Hana Pechačová
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Krásné zahradnictví
nahradilo
autobusové nádraží

Příliš krutý přístup
nebo spravedlnost pro
všechny?

Ráno 4. února letošního
roku mě probudilo ticho.
Po více než čtyřiceti letech na pozemku bývalého zahradnictví Gustava
a Marie Bohatých nejezdí
autobusy, nejsou slyšet
kroky a hlasy cestujících.
Začala přestavba autobusového nádraží.
Z okna vidím oplocení
tak, jako to bývalo, když
tu ještě zahradnictví mých
prarodičů fungovalo. Místo asfaltu tady byla velice
úrodná zem, proto se tu
také mohla pěstovat kvalitní zelenina. Zákazníci sem
chodili pro cibuli, saláty,
okurky, ředkvičky, zelí,
kedlubny a rajčata, ale také
pro zeleninovou sadbu.
Mnozí lidé si možná ještě
vzpomenou. Možná i na to,
že se běžně přidávalo několik sazenic navíc, to pro
případ, že by se některá
sazenička neujala.
Dodnes cítím vůni
v našich dvou sklenících.
V menším se pikýrovala
a uchovávala sadba pro
pozdější venkovní výsadbu. Ve větším skleníku
se celoročně mj. pěstoval asparágus, tři druhy.
Všechny se používaly
do vazeb jak svatebních
kytic, tak pohřebních věnců. Oboje byly nádherné.
V mnohem pozdějších letech se staly hitem drobnější svatební kytice, u nás
se vázaly už dávno – například z konvalinek, pomněnek a jednotlivých květů
mečíků. Kdo chtěl, mohl
mít k nejrůznějším příležitostem i kytici ze zeleniny.
V našem zahradnictví
se pěstovala spousta květin, letničky i trvalky. Těch
barev, tvarů a vůní! Nestačilo by místo na výčet

všeho, co tu rostlo, přinášelo užitek a dělalo lidem
radost. Já jsem měla moc
ráda slaměnky. Koncem
léta se sušily ve svazcích
na půdě veliké patrové dílny, která chránila náš dům
ze severní strany. Květy
slaměnek se po usušení
napichovaly na špendlíky
a třídily se podle barev.
Statice se vázala do takzvaných pugétků. Na co? Přece na výrobu dušičkových
věnečků. Dnes skoro vše
zvládne tavící pistole. Tehdy to byla ruční práce a já
dosud umím tou starou
ruční prací dušičkový věneček udělat.
Dodnes si pamatuji naše
zahradnictví, vím kudy vedly cestičky mezi pařníky,
pamatuji si na každý z nich
a na vše, co se kde pěstovalo, pamatuji se na dvě
studny, které jsou zasypané. Vzpomínám na všechny lidi, kteří tu pracovali
a na které si možná kromě
mne už nikdo nevzpomene. Vzpomínám na svou
drahou rodinu a na mou
milovanou babičku, pracovala v zahradnictví až
do své smrti nejdřív jako
majitelka, pak jako vedoucí zahradnictví a potom už
v důchodu jako zaměstnanec. Myslím, že si Marii Bohatou ještě pamatuje hodně
lidí ze Sedlčan i okolí.
Zničeného zahradnictví je strašná škoda, ale
stalo se a nedá se to změnit. Když už tu na jeho
místě existuje autobusové nádraží, přeji sobě,
všem obyvatelům Sedlčan
i všem lidem, kteří sem
přijíždějí, aby se rekonstrukce povedla. Přeji novému nádraží, aby lidem
dobře sloužilo a aby bylo
ozdobou našeho města,
ne jeho převelikou ostudou jako tomu bylo dosud.
Hana Kutilová,
rozená Slavatová
vnučka Gustava
a Marie Bohatých

REGION Zaznamenal jsem
již na konci minulého roku
takový paradoxní případ,
u kterého dodnes nevím,
zda byl příslušným revizorem prostě posouzen
podle pravidel, a tedy dle
zásad spravedlnosti a principu padni, komu padni
nebo, zda bylo možné volit
i mírnější postup.
V autobuse číslo 360
z Prahy do Sedlčan jely
toho podvečera dvě ženy,
jedna ve věku 64 let, druhá o rok starší. Tento rozdíl v datu narození se brzy
ukázal jako fatální. Nevím
přesně na které zastávce
přistoupili revizoři, myslím, že ve Štěchovicích, ale
protože pospávám, nejsem
si jist. Postupně podrobovali kontrole jízdních dokladů jednotlivé cestující
až se dostali i ke dvěma
zmíněným dámám, které
se podle všeho poměrně
dobře znaly a určitě spolu
necestovaly poprvé či podruhé. Když přišel požadavek na předložení jízdenky,
obě razantně prohlásily, že
to není žádný problém, jízdenky samozřejmě mají.
Jenže se na nich podepsal jakýsi stres, nervozita
a snad i drobná zmatenost
vyvolaná situací a začalo
poměrně vtipné (z pohledu pozorujícího) hledání
jízdenek. Po kapsách, v peněženkách, ve všech zákoutích kabelek. Dokonce
se obě dámy domnívaly,
že oba lístky má u sebe ta
druhá z nich a navzájem
jedna druhou povzbuzovaly v hledání. Aby se trochu
uklidnily a vyplnily čas,
deklarovaly opakovaně revizorovi, že jezdí pravidelně a lístky si samozřejmě
kupují. Revizor na ně nevyvíjel žádný tlak, v klidu
čekal, uklidňoval je. Situace byla o to bizarnější, že
dámy v tom hledání po-

stupně našly snad všechny
jízdenky za poslední dekádu, které si koupily. Včerejší lístek, týden starý, měsíc
starý, vytahovaly jednu jízdenku za druhou, všechno
marné.
Najednou se té starší
poštěstilo najít aktuální
lístek a hrdě jej revizorovi
předložila. Tuším, že bylo
řečeno, že má lístek za 12
korun a jelikož je ve věku
65 plus, je to v pořádku.
Na ženě byla znát velká úleva a náhle se však
také změnil její přístup
ke kamarádce. Už ji tolik
nepodporovala v hledání
a po zbytek situace byla
spíše pasivní, nemluvnou
spolucestující. Zkrátka
pro ni už bylo po všem.
Po krátké chvíli i druhá z dam našla jízdenku
s aktuálním datem. Jenže
si koupila stejnou jako
kolegyně, dvanáctikorunovou, časově omezenou
snad na půl hodiny, ačkoliv jsme od Smíchovského
nádraží byly zhruba hodinu. Ve svém věku 64 let
si totiž měla koupit lístek
jiný, o dvě koruny dražší.
Ano, rozdíl jednoho roku
věku v tomto případě znamenal dvě koruny za jízdné navíc. A problém byl
na světě.
Revizor ženě vysvětlil,
příkře, leč profesionálně,
že její lístek je nevyhovující a měla si koupit ten dražší, takto má v ruce vlastně
již neplatný doklad a bude
ji muset pokutovat. Marně
žena argumentovala tím,
že tento druh lístku jí doporučila pracovnice dopravního podniku na zákaznické přepážce. Nic
platné jí nebylo tvrzení,
že nevěděla a že myslela
a že si takový lístek kupuje pokaždé a nikdy nebyl
problém. Marně hledala
zastání u své kamarádky

spolucestující. Postupně
jako by rezignovala, nicméně se zbytkem hrdosti
v hlase se revizora zeptala, kolik že po ní bude chtít
peněz jakožto pokuty?
Osm set korun, zaznělo.
Zbytek hrdosti a odporu
té dámy byl u konce. Přešla do protiútoku, odmítla
pokutu uhradit, revizorovi přislíbila, že se odvolá
a že se spolu oni dva ještě
potkají. Revizor mlčky vyplnil pokutový blok, cestující paní poučil o jejích
právech i o tom, jaký doklad má příště mít a také jí
opáčil, že oni dva se nikde
potkávat nebudou, že pro
něj daná situace končí, ona
že může využít své právo
se odvolat. Z jeho pohledu
však byla situace učebnicová. Hotovo. Tečka.
Paní vystoupila v Nalžovicích a nevím, jak to nakonec celé dopadlo. Zda
zaplatila nebo se úspěšně
bránila. Osobně si myslím,
že v právu nebyla a pokutu zaplatit musí. I tak
se ve mně ale mísí pocit
jakési slepé spravedlnosti
na straně jedné a zásady,
že trest má být přiměřený
a výchovný, nikoliv drakonický a likvidační. Pokutu v jiné výši asi revizor
uložit nemohl, myslím, že
podmínky DPP mu žádné
rozmezí nedávají. Možná
mohl zvolit domluvu, jenže
to by pak mohl domlouvat
všem a pořád. Nevím. Každopádně je to velké poučení – bedlivě a pečlivě
si kupujte správné jízdní
doklady. Pár korun a pár
minut rozdílu vás může
stát v závěru osm set korun. A ty je lepší propít,
projíst nebo třeba darovat
vnoučatům či investovat
do vzdělání dětí. Tím, že je
odevzdáte revizorovi, si je
už nikdy neužijete.
Tomáš Vašíček
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Žába je nástroj, ne cíl
SEDLČANY Improvizovaný

kinosál městské knihovny
se v pátek 15. února zaplnil
téměř do posledního místa.
Promítání šest let starého,
avšak stále aktuálního dokumentu Dál nic o stavbě
severočeské dálnice D8 nastavilo paralelu k diskuzi
na současné téma výstavby
dálnice D3 Praha – Tábor
– České Budějovice, stejně
jako k úskalím staveb dálnic
v krajině obecně.
K besedě moderované
knihovnicí Alenou Budkovou přijal pozvání Matěj
Stropnický. „Jako tranzitní
stát si musíme položit otázku,
zda nám tranzit i něco přináší. Dálnice D3 tranzitní dopravu jistě navýší,“ zamýšlel
se bývalý předseda Strany
zelených a vyslovil též názor k alternativě výstavby
dálnice D3: „Alternativa pro
středočeskou část D3 není
v současné době dostatečně
připravená, aby mohla uspět

v porovnání s plánovanou výstavbou dálnice.“
Liniové velké stavby
podle Matěje Stropnického
přispívají k prohlubování
kvality života mezi velkými
městy a venkovem. „Osobně bych byl pro referendum
o dálnici,“ vyslovil svou důvěru v obyvatele dotčených
oblastí. „Pokud by lidem byly
dostatečně představeny různé
varianty a následovala by řekněme tříměsíční debata, která
by navržené varianty rozebírala a jejich dopad formulovala odpovídajícím způsobem,
myslím, že by se lidé byli
schopni zodpovědně samostatně rozhodnout, jak chtějí
ovlivnit krajinu, ve které žijí.“
V návaznosti na dotazy
Aleny Budkové i návštěvníků besedy zmínil Matěj
Stropnický ještě svůj názor
na možný úbytek vody v krajině v návaznosti na stavbu
dálnic a vtipným nenuceným hovorem zdůraznil

nutnost budovat spolu s dálnicemi i zvířecí koridory.
„Dálnice znamená pro zvířata nepřekonatelnou bariéru
v krajině. Zvířata potřebují
migrovat. Představte si, že jejich oddělením by už navždy
vznikla skupina pouze jihočeských srn na jedné straně.
A skupina jen středočeských
srn na druhé straně. Skupiny
by se nemohly nikdy vzájemně promíchat… Zkuste uzavřít
obyvatele jižních Čech do jednoho prostoru a nedovolit jim
se přemisťovat. Přijďte se pak
za nějakou dobu podívat, jak
budou vypadat,“ navrhnul
pokus s nadsázkou.
Především ale osvětlil
klišé hájení zájmů brouků
a žab nad zájmy lidí. „Žába
je nástroj, ne cíl,“ uvedl
v reakci na rozšířený názor
týkající se ochranářů přírody, kteří v optice veřejnosti
nesmyslně zdržují výstavby
dálnic kvůli chráněným živočichům. Zájmem různých

Matěj Stropnický při besedě v sedlčanské knihovně

spolků na ochranu přírody není však podle zeleně
smýšlejícího politika, žurnalisty i herce za každou cenu
zabránit výstavbě dálnice,

nýbrž přinutit aparát, aby při
výstavbě postupoval v souladu se zákonem a s ohledem na přírodní bohatství.
Lucie Kakosová

Na Karneval Velké Kobry dorazily v maskách nejenom děti, ale i dospěláci
SEDLČANY V kulturním
domě se v sobotu 16. února
konal Velký dětský karneval, pořádaný klubem Velká
Kobra ve spolupráci se zdejšími zaměstnanci. Ve společenském sále se uskutečnil
po šestadvacáté a maškarního veselí se zúčastnili vedle
malých maskovaných účastníků i jejich rodiče. Mnozí
z nich zavzpomínali, že se
bavili na stejném místě jako
děti před mnoha lety a několik rodičů se dokonce nebálo napodobit svoje ratolesti,
a také oni přišli v kostýmech.
„Když jsme vloni odměňovali tři maminky, které se dostavily v maskách, nevěnoval
jsem tomu zvláštní pozornost,
protože jsem se domníval, že
se jedná o jednorázovou záležitost,“ uvedl po skončení
karnevalu moderátor programu a vedoucí Velké Kobry
Jaroslav Repetný. „Dříve totiž nebylo zvykem, že by přicházeli v kostýmech i rodiče
dětí. V loňském roce to bylo
pro nás příjemné překvapení
a zpestření celé akce, a letos
jsme proto byli rádi, že jsme
tentokrát dospělých masek
napočítali devět. Vesměs se

jednalo o maminky, ale v buřince a s nalepeným knírkem
pod nosem přišel také jeden
tatínek, který představoval
Chaplina. Využili jsme toho

kou, se svěřil, že na Velkém
dětském karnevalu je už
počtvrté nebo popáté, a že
v kostýmu přišel skoro pokaždé. Dělá tak radost svým

Malá jahůdka Valerie Kroupová ze Sedlčan na dětském karnevalu usnula v náručí maminky. Její starší sestra Vanesa si všechno
užila i za svoji sestru.

a tři maminky jsme oslovili,
aby jako porotkyně vybraly
nejhezčí masky. Dá se tedy
říci, že masky vybíraly masky.“ Tatínek Přemek Jindrák
ze Sedlčan, který se na chvíli
proměnil v komika s buřin-

dětem, čtyřletému Otovi
a šestileté Bětce, jenom si
prý nesmí buřinku sundávat.
Bez ní by prý s knírkem vypadal jako úplně někdo jiný
a děti by se ho spíše bály.
Dětský karneval v kul-

turním domě je každoročně
přehlídkou nejenom spousty již zavedených a také
zcela nových soutěží, ale
také hudby a fantazie dětí,
nebo spíše jejich rodičů, kteří svým potomkům pořizují
skutečně nezvyklé kostýmy.
Letos mezi nimi byla hodně
vidět mumie Róza Pejšová,
které je teprve rok a půl.
Maminka omotala obvazy
tak důkladně, že jí mezi nimi
prosvítaly jenom oči, pusinka a nosík. „Všechno trvalo
nejvýše deset minut, šlo to
velice rychle. Róza je pro
každou legraci, takže jí to vůbec nevadilo. Malá je po mně
a po naší babičce,“ popsala
přípravu na karneval maminka malé mumie. Většina dětí v sále byla ve věku
od dvou do šesti let, ale
přišly i starší. Mezi nimi se
vyjímala desetiletá Červená
Karkulka Laura Lachoutová,
které se mezi špunty docela
líbilo. „Jsem tady s babičkou
a sestřenicí a na starosti mám
dvouletého brášku Marečka.
Trošku mu to tady ukazuju,
protože jsem tu už potřetí,“
svěřila se Laura.
Na otázku, zda na letoš-

ním karnevalu mluvil s některými z rodičů, navštěvujících karneval Velké Kobry
kdysi jako děti, Jaroslav Repetný odpověděl: „Měl jsem
tuto myšlenku. Nikoho jsem
přímo neoslovil, ale vím, že
je tady Verča Havlová, která
tady zřejmě na našem maškarním jako malá byla. Musím se jí na to ale ještě zeptat.
Myslím si, že po těch šestadvaceti letech je tady více
dnes už dávno dospělých lidí,
kteří tady byli jako děti.“
Na Velký dětský karneval
tentokrát přišlo 116 masek
a pouze pět dětí se přišlo
podívat jenom tak. Ještě
více bylo dospělých. Pořadatelé jich napočítali 141.
Nejhezčí masky měli podle
poroty roční Vincent Pšenička (Bořek Stavitel), pětiletá
Ema Hejnová (čarodějnice)
a dvouapůlletá Patricie Danková (Karkulka). Nejoriginálnější masky měly Jahůdky
Vanesa a Valerie Kroupovy.
Zatímco pětiletá Vanesa si
svůj triumf pěkně užívala,
osmnáctiměsíční Valerie při
vyhlašování výsledků v náručí maminky usnula.
David Myslikovjan
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KONCERTY,
PLESY
 Vysoký Chlumec – Stará hospoda
22. 2. Hasičský ples
hraje Klasik; 20:00
 Dublovice – jídelna
U Krůtů
22. 2. Hasičský ples
hraje Ešner Band; 20:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
22. 2. Ples Agrární komory
2. 3. Hasičský ples SDH
Mokřice
hraje Ešner Band
 Vrchotice – hospoda
Na Františku
23. 2. Hasičský ples
pořádá SDH Sedlec
 Sedlčany – kult. dům
23. 2. Sportovní šibřinky
hraje Fantom, soutěž o nejpočetnější masku; 20:30
2. 3. Ples TK Slimka
taneční vystoupení, hraje
Klasik; 19:00
 Líchovy – pohostinství
1. 3. Hasičský ples
hraje Relax; 20:00
 Petrovice – Obecní dům
2. 3. Maškarní ochotnický ples
hraje Relax; 20:00
 Červený Újezd – Pohostinství
2. 3. Maškarní ples
na téma piráti
hraje Pitt Band a Duo A; 20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Obrázky fotografované
z radosti
výstava fotograﬁí Marcely
Doktorové; do 21. 2.
Pohádky, balady, pověsti
a čas …
výstavu připravili žáci
a učitelé ZUŠ Sedlčany;
vernisáž 28. 2. v 16:00
 Sedlčany – muzeum
Pestrý svět našich
motýlů
výstava představující
činnost Ochrany fauny ČR;
do 1. 3.
 Sedlčany – knihovna
Rok s krajkou VII.

výstava členek Krajkového klubu; do 6. 3.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
20. 2. O zemi, kde místo
srnek chodí u silnic sloni a běhají pštrosi
vyprávění Heleny a Karla
Pejšových; 18:00
 Sedlčany – muzeum
27. 2. Marie Holečková:
Skrytý život Jakuba Krčína
besedu připravila vydavatelka Marie Holečková
a její hosté; 18:00
 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
1. 3. Třetí klíč k práci
(info setkání)
Jak se posunout na trhu práce při péči o děti? Informační
setkání o možnostech bezplatné rekvaliﬁkace; 15:45
4. 3. Hněv a vztek a jak
tyto emoce u dětí zvládat
beseda s Olinou Barker; 18:30
5. 3. Třetí klíč k práci
(info setkání)
Jak se posunout na trhu práce při péči o děti? Informační
setkání o možnostech bezplatné rekvaliﬁkace; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
21. 2. 4000 dnů
v rámci série představení
Minifestival divadla Ungelt
v KDJS Sedlčany; 19:30
28. 2., 3. 3. Objevená
kytice
hudebně-dramatické představení žáků a učitelů ZUŠ
Sedlčany; 18:00, 3. 3. v 15:00

KINO
 Sedlčany
22. 2. Temné síly
sci-ﬁ thriller; 20:00
23. 2. Složka 64
dánské krimi, thriller; 20:00
28. 2. Básník, který málem zabil Hitlera
ﬁlmový klub; 20:00
 Kosova Hora
24. 2. Lovci draků
animovaný; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
20. 2. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice –

Žabáci Solopysky; 18:30
River Boys Zvírotice – HC
Olbramovice; 20:25
24. 2. Veřejné bruslení
14:00–16:00
 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
 Dublovice – hala
2. 3. Halový turnaj ve futsale
turnaj ve futsale pro 8
týmů; 8:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
20., 27. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
22. 2. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30
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 – Centrum
Petrklíč
21. 2. Karneval pro malé
i nejmenší děti
9:30
 Sedlčany – hvězdárna
22. 2., 1. 3. Pozorovací
program
18:00–21:00
 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
 Příčovy – hospoda
U Šimků
28. 2. Tučný čtvrtek

www.sedlcansky-kraj.cz

maškarní průvod od hasičárny, naváže dětský maškarní bál, hraje Neptun;
14:00
 Vrchotice – hospoda
Na Františku
1. 3. Rozloučení s masopustem
pořádá SDH Vrchotice
 Chramosty – u hasičského klubu
2. 3. Masopustní průvod
pořádá SDH Chramosty; 10:00
 Křečovice – náves
2. 3. Masopustní průvod
Křečovicemi
doprovod hudební kapely;
11:00
 Kosova Hora – parkoviště u RD Hejná Hora
2. 3. Masopustní průvod
13:30

 Nové Dvory – dům
hasičů
3. 3. Dětský karneval
pořádá SDH Nové Dvory;
13:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
5. 3. Sedlčanský masopust
pořádá Městské muzeum
Sedlčany; 15:00

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.

Maturitní ples očima
plesajících maturantů
V sobotu 9.
února proběhl maturitní
ples sedlčanského gymnázia, jak je ostatně dlouholetou tradicí.
Tento večer je pro studenty posledních ročníků
po celé první pololetí školního roku velkým strašákem, ale zároveň událostí,
na kterou se nevýslovně
těší, jelikož mohou ukázat
svým blízkým, že se umí
pohybovat ve vysoké společnosti. Je to taktéž jakási odměna pro profesory
za jejich trpělivost během
studia i pro rodiče, kteří
poskytovali svým dětem
podporu v časech nouze
(například před písemkami z fyziky).
Samotný večer probíhal
příjemně a plynule v duchu galavečera. Organizátoři letos odvedli práci na výbornou. Ples měl bohatý
program. Návštěvníci měli
možnost vidět předtančení
jednotlivých tříd, společný
nástup a samozřejmě i to
nejpodstatnější, co takovýto večer skýtá – šerpování
na červeném koberci, ale
i taneční sóla pro maturanty a jejich rodiče, pro
profesory, maturitní videa,
bohatou tombolu atd. Nesmělo chybět ani půlnoční
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překvapení. Tentokrát se
maturanti odklonili od jistot ročníků předešlých
a nevystavovali svá polonahá těla, nýbrž si po zinscenování asterixovské hádky o čerstvosti ryby zahráli
dětskou hru Rybičky, rybičky, rybáři jedou! a spolu s hosty roztančili parket
za rytmu známé písně ze
snímku Madagaskar. Nutno dodat, že někteří hosté
byli pochopitelně zmateni.
Nicméně tato akce zkrátka
stála za to.
Všichni si slavnostní
večer náležitě užili a organizátoři byli spokojeni, že
jejich investovaná energie
do příprav se vrátila v podobě vydařeného večera.
Měli bychom poděkovat redakci Sedlčanského
kraje za stručné převyprávění obsahu maturitních
novin v minulém čísle,
ale protože nepovažujeme
maturitní noviny za zdroj
k vytvoření článku, slouží
pouze jako vtipná informace o studentech s určitou
dávkou recese jako humorná tečka na závěr studia, napsali jsme si o našem slavnostním večeru
článek sami a děkujeme
za otištění.
Studenti GaSOŠE

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz

Čtyřgólová
nadílka mohla být
mnohem vyšší
TJ Tatran
Sedlčany –
Podlesí 4:0
(3:0)
SEDLČANY V sobotu 16.
února absolvovali fotbalisté Tatranu další přípravné utkání, tentokrát
proti Podlesí.
Tatran měl po celý
zápas územní převahu.
Vsítil sice čtyři branky,
ale dvakrát tolik šancí neproměnil. Marek Sirotek
mohl skórovat dokonce
čtyřikrát, Luboš Soldát
dvakrát, Michal Kdolský,
Kryštof Kvěch, Lukáš
Brotánek a Lukáš Matoušek rovněž nedali. Hostující fotbalisté jednou
nastřelili břevno. Tatran
z kopačky Luboše Soldáta zase tyč. Borci v bráně
Tomáš Glogar s Filipem
Dřevojanem jinak moc
práce neměli.

A jak padly ty čtyři
branky? V 8. minutě Lukáš Matoušek po přihrávce Marka Sirotka otevřel
skóre. Ve 21. minutě Pavel Lípa po přihrávce
Michaela Dvořáka dostal
Tatran do dvougólového vedení. Po půlhodině
hry přiťukl Luboš Soldát
balon na Lukáše Matouška a ten se nemýlil – 3:0.
Na brance na konečných
4:0 se ještě v 87. minutě
podílel Michal Kdolský.
Sestava Tatranu: T.
Glogar – P. Lípa, L. Brotánek, D. Čejda, M. Krůta,
Kdolský, K. Kvěch, M.
Dvořák, L. Soldát, L. Matoušek, M. Sirotek; střídali: V. Lípa a F. Dřevojan.
Předposlední přípravný zápas hraje Tatran v sobotu 23. února
od 14.30 hodin v Milevsku
proti domácímu mužstvu.
David Štverák
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Několik šachistů se na turnaj
nedostavilo
KLUČENICE Na pěti hracích

deskách se během sobotního odpoledne 16. února
v místní restauraci uskutečnil turnaj Klučenické
šachování. Příprava nebyla náročná – bylo třeba jen
přijímat přihlášky, připravit patřičný počet šachovnic a postarat se o výhry
pro nejlepší, jimiž se staly

tekuté i pevné pochutiny
různého druhu.
„Na včerejším setkání
nás bylo deset. Přihlášených
bylo původně víc, ale nakonec se nedostavili. Kdo ví,
možná za to mohlo hezké
počasí,“ zamýšlí se s úsměvem pořadatel Oldřich
Žirovnický. Po několikahodinovém souboji zvítězil

původem domácí Michal
Dvořák. „Druhý byl William
Cook. Je původem z Austrálie, v Praze bydlí již nějaký
ten rok, takže bychom mohli turnaj považovat skoro
za mezinárodní,“ pochvaluje si spektrum účastníků
hlavní organizátor.
Olga Trachtová
Hadáčková

Hokejisté Tatranu zahájili play-off kanonádou
HC Rakovník B –
Tatran Sedlčany
1:10 (0:5, 0:2, 1:3)
RAKOVNÍK Vyřazovací část
krajské hokejové soutěže
zahájili hráči Tatranu v sobotu 16. února na ledě soupeře, který ve skupině Sever skončil na třetím místě.
Tatran vybojoval v základní části skupiny Jih druhou
příčku.
Nedá se říci, že by se
soupeři neznali. V minulé sezóně se jednou také
potkali a Tatran na domácím zimním stadionu zvítězil 5:3. Tentokrát vstoupil do utkání ještě lépe,
od prvního buly diktoval
tempo hry, hodně se tlačil
do branky, a co je důležité, hrál jednoduše a přímočaře. Domácí hokejisté
měli svoji první velkou
šanci až za stavu 3:0, kdy
jejich útočník upaloval
sám na Lukáše Hlaváčka,
ale sedlčanský gólman se
vyznamenal a tento brejk

zlikvidoval. Také v prostřední části hry se hra
nesla v podobném duchu,
jako v té první. Tatran pouze trochu ubral na aktivitě,
protože bylo třeba přece
jenom ponechat nějaké
síly do odvety, která byla
v programu vyřazovací
části na sedlčanském zimá-

ku už o den později. Přesto
ve druhé třetině hosté přidali další dva góly. Domácí
se snažili dát alespoň čestnou branku, což se jim podařilo až ve třetí třetině. Až
do konce zápasu ale hru
kontrolovali hosté.
Branky: Burian 2, Šebek 2, F. Černý, M.Pospí-

šil, Zavadil, Grin, Petržílka
a Náprstek.
Hokejový klub TJ Tatran Sedlčany vypravil
na toto utkání autobus pro
fanoušky a několik dalších
jich přijelo do Rakovníka
po vlastní ose. Celkem jich
bylo přes čtyřicet a na zimním stadionu vytvořili pro

hosty domácí atmosféru.
Povzbuzovali mnohem hlasitěji, než domácí fandové.
Po vysokém vítězství měli
hokejisté Tatranu dveře
do semiﬁnále play-off krajské soutěže napůl otevřené, ale museli postup potvrdit ještě v odvetném utkání.
David Myslikovjan
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V hokejové odvetě se hráči Tatranu
rozjížděli pomalu
Tatran Sedlčany
– HC Rakovník B
5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
V odvetném
nedělním zápase čtvrtfinále play-off krajské hokejové soutěže se mohlo
zdát, že se bude jednat ze
strany domácích o jednoduchou záležitost. Vždyť
v Rakovníku nasázeli
soupeři deset fíků a utkání měli jednoznačně pod
kontrolou.

SEDLČANY

Rakovníka až před Dudka, a sedlčanský gólman
jen s obtížemi betonem
vytěsnil jeho bekhendové
zakončení na zadní mantinel. Vzápětí zlikvidoval

tující útočník, zakončoval
ruským blafákem, ale Dudek tuto bombu ze čtyř
nebo pěti metrů dokázal
lapačkou pokrýt. V závěru třetiny hrál Tatran

Ruský blafák
hostům
nepomohl
Říká se, že každý zápas je jiný, a platilo to
i v tomto případě. Kolem
dvou stovek diváků možná očekávalo, že Tatran
na protivníka opět vlétne
a o osudu celého čtvrtfinále rozhodne už v první
třetině, ale zdaleka tomu
tak nebylo. Domácí se
rozjížděli hodně těžkopádně, puk je tentokrát
už tolik zdaleka neposlouchal, a byli to naopak
hosté, kteří se mohli dostat dovedení. V 7. minutě hry putoval za katr
Kryštof Švagr, po minutě
oslabení nechali obránci
Tatranu trestuhodně projet mezi sebou forvarda

Hokejisté Tatranu po skončení utkání děkují Dudkovi za vychytanou nulu.

závar před svojí brankou
a do konce oslabení musel předvést ještě další
dva výborné zákroky.
V polovině první třetiny
si přesilovku vyzkoušeli i domácí, ale nebyli
zdaleka tak nebezpeční
a důslední jako předtím
hosté. Naopak, těsně před
návratem vyloučeného
hráče Rakovníka na led,
se dostal do úniku hos-

opět v oslabení a Dudek
měl zase hodně práce.
V úvodní části domácí
působili na ledě hodně
rozpačitě a nenapravila
to ani přesilovka v jejím
závěru, ve které si favorit připravil přece jenom
několik šancí. Hosté kontrovali těsně před klaksonem, kdy bleskovým
dloubákem trefili tyč Dudkovy klece.

Konečně góly,
ale trvalo to
Už po deseti vteřinách
v prostřední části hry putoval na trestnou lavici
Martin Náprstek, a to už
gól v síti Tatranu visel skutečně na hodně tenkém
vlásku. Domácí hokejisté
dokázali ustát další dva
závary a potom v končící
23. minutě napřáhl z vrcholu kruhu Jakub Grin
a otevřel účet utkání – 1:0.
Hned vzápětí povedený
brejk zakončoval bekhendovou dorážkou Martin
Pospíšil, jenomže gólman
se v brance rychle přemístil a dokázal puk betonem vytěsnit ze svého
brankoviště. Po úvodním
gólu začal tlak domácích
přece jenom sílit a vyústěním této změny byla
pohotová dorážka Vladimíra Černého, který se
ve 26. minutě ocitl zcela sám před brankářem
a dokázal zvýšit na 2:0.
Soupeř ani za tohoto stavu nepolevil ve svém úsilí
a dělal domácím hokejistům stále značné problémy. Ve 33. minutě hry
se však Tatranu povedla
pěkná akce, na jejímž konci stál, nebo spíše rychle
bruslil Filip Černý, kte-

rý pohotovou dorážkou
z bezprostřední blízkosti
prostřelil gólmana – 3:0.
Na přelomu druhé a třetí
třetiny domácí hráli v pětiminutovém oslabení,
vydrželi bez jediné kaňky
a hned vzápětí při přesilovce na druhé straně
Zdeněk Burian, hlídkující
jako voják s nabitou zbraní před brankovištěm, přidal po přihrávce od modré další gól Tatranu.
Ve 45. minutě to bylo už
4:0 a o postupu domácích
do semifinále play-off už
bylo prakticky rozhodnuto. Hosté by totiž museli
ve zbývajícím čase vstřelit pět branek, a vzhledem
k tomu, že se už v závěru
mače především bránili,
nebylo to pravděpodobné. Pět minut před třetím
klaksonem přidal razítko
na vítězství Roman Šebek
a stadionem opět zazněla
píseň Pátá.
Vzhledem k tomu, že
Spartak Žebrák přehrál dvakrát kladenskou Hvězdu,
v semiﬁnále play-off krajské
soutěže se Tatran utká právě
s tímto soupeřem. Začínat
by se mělo v sobotu na sedlčanském ledě, ale přesný
začátek utkání jsme do naší
uzávěrky ještě neznali.
David Myslikovjan

Hokejisté Štětkovic se před druhou fází turnaje postarali
o unikátní záznam do archivu soutěže
SEDLČANY V dlouhodobé
pohárové soutěži amatérských hokejistů není nouze o neobvyklé výsledky.
Jednou porazí poslední
tým tabulky prvního, podruhé se týmy rozejdou
spíše s házenkářským výsledkem a potřetí v jediné třetině vstřelí vítězný
tým deset branek, aniž
by jednou inkasoval. Aby
ale některé z mužstev
za čtyřicet pět minut čistého času nasázelo svému soupeři jednadvacet
gólů, jako minulý týden
v A skupině v utkání Ol-

bramovice–Štětkovice,
by si zasloužilo zapátrání v historii turnaje,
jestli se to vůbec někdy
stalo. Staré gardě vyšlo
prakticky všechno, na co
sáhla. Na trestnou lavici
během utkání neodešel
ani jeden hráč. Na konci
minulého týdne zbývalo většině mužstev před
druhou částí soutěže sehrát jediné utkání. V B
skupině turnaje měli hokejisté před naší uzávěrkou v základní skupině
už dohráno a nebojovali
pouze o čelo tabulky,

ale snad ještě urputněji
v nejspodnějších patrech
startovního pole. V přímém souboji o černého
Petra se více dařilo Rybníkářům, kteří tuto kartu
na poslední chvíli předali
sedlčanským Medvědům.
Výsledky – skupina
A: Obecnice–Solopysky
6:4, Příčovy–Votice 6:2,
Olbramovice–Štětkovice
3:21, Solopysky–Genemusic 2:7, Votice–Chlum 1:7,
Daleké Dušníky – Příčovy 1:5, AHC Nový Knín
– Křepenice 6:4, Chlum –
Daleké Dušníky 8:2. Větši-

na týmů skupiny A měla
před naší uzávěrkou odehráno třiadvacet utkání.
Do čela tabulky se vrátily
nyní již čtyřicetibodové
Příčovy, o bod zpět byly
druhé Štětkovice a o další dva body Zvírotice.
Na posledním třináctém
místě zůstaly se čtyřmi
body Olbramovice, které ale ani po mimořádně
velké nadílce nejsou v tabulce týmem s nejvyšším
počtem
inkasovaných
gólů. Ještě o dvacet čtyři
více jich obdrželo votické mužstvo.

Skupina B: Rybníkáři–
Medvědi 7:5, Štětkovice
B – Hrádek 2:11, Kňovice–Draci 7:1, Ševci Nový
Knín – Kosova Hora 4:4,
Domino–Neveklov 15:1,
Miličín–Rumola 5:2. V konečném pořadí první části turnaje patří s třiceti
čtyřmi body první místo
Miličínu, na druhém místě tabulky zůstalo Domino, které nasbíralo třicet
jedna bodů, a o bod méně
vybojovaly třetí Kňovice.
Na poslední dvanácté
místo spadli Medvědi.
David Myslikovjan
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ZAMYŠLENÍ
si riskovat, že by někoho neprávem
označil za podvodníka. Žertem se
říká, že každý zdravý je jen nedokonale vyšetřený. Kdysi (před zavedením
tří dnů karenční doby) vyseděla manželka v čekárně tu tradičně dlouhou
dobu a když konečně přišla na řadu,
lékař si povzdechl: „Tak vy jste dneska
konečně první nesporně nemocná.“
Všichni aktivní pracovníci platí
zdravotní pojištění formou daně.
Kdyby to bylo normální pojištění, mohl by plátce dostat na vybranou, jak si představuje plnění
a pokud dělá něco nebezpečného,
nezdravého, měl by možnost připojištění. V našem zdravotnictví je

zatím nepochopitelné, že to kvalitnější se musí platit kompletně.
Vzpomínám, jak se v mém mládí
praktičtí lékaři značně lišili. Některý
nebyl ochoten uznat pacienta neschopným, když byl přece schopen
přijít k němu do ordinace. „Bolí tě
v zádech? Dej tam křenovou placku,
budeš mít pokoj.“ A byli tehdy hodnoceni podle nákladů na jednu návštěvu maroda v ordinaci. Někomu vyšlo
4,30 Kčs, někomu 18 a bylo jasné, kdo
byl „socialisticky uvědomělý“. Jen
pro orientaci – platy byly kolem 1 500
Kčs. Při vyzvednutí léku na recept se
platila 1 Kčs (pro mladší: koruna československá).
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Neznabozi otočili o 180 stupňů
Chování některých lidí mě přivádí v úžas. Není to tak dávno, co
společnosti vládl materialistický
světový názor. Na co si nemohu
sáhnout, to neexistuje. Opravdu

krásná myšlenka a komunisti ji
vzali za svou. Atheismus ovládal
společnost a kdo se vymykal, byl
nepohodlný a nebezpečný...
A dnes? Tihle neznabozi, po-

kud jim někdo v rodině zemře,
vystrojí církevní pohřeb se mší
a knězem. Mají snad strach z božího soudu? Otočili o 180 stupňů...
Ilona Bílá

KO M E N TÁ Ř

K Janu Palachovi a borůvkám
V názorech na čin Jana Palacha
nezazněl důležitý fakt, který není
příliš známý. Psychiatrička Zdeňka
Kmuníčková ve své nedávno vydané knize uvedla, že Jan Palach
neplánoval obětovat svůj život. Pečovala o něj v nemocnici od pátku
až do neděle, posledního dne jeho
života. Vypovídá, že věřil, že jeho
zranění nejsou fatální. Až v jeden
okamžik v sobotu vycítila, že Jan
pochopil, že nepřežije. Na příjmu
v pátek však několikrát opakoval,
že se nechtěl zabít. Doplňuji tuto
informaci, protože někteří lidé mají
tendenci nahlížet na Jana Palacha

jako na jakéhosi šíleného exhibicionistu, což nemůže být dál od pravdy, a může tak činit jen pravidelný
čtenář Blesku nebo zarytý komunista. Byl to muž, který chtěl vyburcovat z letargie národ pasivně přijímající okupaci. A bohužel neměl
k dispozici senzacechtivá média,
jaká máme dnes. Rádoby moudré
odsudky některých, že Jan Palach
neměl za pravdu umírat, ale zůstat
živý a bojovat, tak zdaleka míjejí
skutečnost, že vykonal hrdinský
čin, který pohnul celou společností
a není zapomenut dodnes.
V epickém pojednání o bo-

růvkách a vodě jsem se ve stručnosti dočetl, že se lidé bojí o vodu, ale
bát se o ni nemusí. Autorku článku
chválím, že byla vyvážená a uvedla
i odborné stanovisko hydrogeologů. Možná jím měla začít a ideálně
i skončit. Jestliže si 140 metrů hluboké vrty nekonkurují s těmi současnými, nevidím důvod rozdmýchávat
zbytečné emoce. A navíc, i kdyby
se začal takzvaně lámat chleba, kdo
z nás by chtěl žít obklopen sousedy,
kteří ho nenávidí? Karel Roden není
žádná nadnárodní korporace, které
by to bylo jedno…
Bohumil Vohanka

GLOSA

Z místa, vyhrazeného pro zásobování,
můžete zásobovat, jen když není provoz...
Již několik let každou středu rozvážím Sedlčanský kraj. Obvykle
bez výrazných překážek. Někdy
se ale komplikacím nelze vyhnout.
Ty přináší i stavba nového autobusového nádraží.
A tak tedy parkuji na nově vyhrazeném místě pro zásobování
na začátku mostu u výstupní stanice autobusů. Stojím tam pár minut
a pozoruji před osmou hodinou

narůstající provoz. Autobusy přijíždí a odjíždí, mezi nimi se proplétají
auta odbočující pod most, tam se
otáčejí a vyjíždějí zpět, a také lidé,
kteří přichází od vlaku. S blížící se
osmou hodinou přibývá i nervózních řidičů, kteří rychle vysazují
své děti co nejblíže gymnáziu. Provoz opravdu velký, který si vyžádal
posilu dalšího městského strážníka.
A upozornění jsem se nevyhnula
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Karenční doba se ruší
Než byla svého času karenční doba
zavedena, bylo zdravotní pojištění
v neřešitelném propadu kolem 14
miliard. Po jejím zavedení se jako
kouzlem ve velmi krátké době situace změnila. Nyní se tedy opět
ruší, právě když by se mělo podle
Babiše začít šetřit. Nevěřím, že pro
výpadek tří dnů je člověk ochoten
riskovat zdraví třeba přecházením
angíny. Průměrný věk populace trvale stoupá, karenční době navzdory. Statistické údaje Hospodářské
komory ukazují obrovské rozdíly
v nemocnosti. Teď uvidíme asi opět
rostoucí propad ﬁnancí VZP.
Praktický lékař ví své, ale nedovolí

strana

ani já. Při velkém provozu tam prý
parkovat nemám. Ano, souhlasím,
místa je tam opravdu málo. Ale ten
prostor je na to vyhrazen. Asi bude
někde chyba…
Možná to chtělo jiné řešení. Takže
dnes už tam neparkuji a štos novin,
ne zrovna lehký, vláčím pěšky. A pozor, kdybyste tam někdo jel zásobovat
přilehlé prodejny, tak hlavně ne v dopravní špičce!
Hana Pechačová

Škoda, že se
mi neztrácí
zlaté dukáty
Před nedávnem jsem na stránkách Sedlčanského kraje konstatoval zcela pravdivě, že se
mi doma ztrácí lžičky. Bohužel
nikoliv stříbrné jako v pohádce O Princezně, která ráčkovala. A taky se mi doma neztrácí
zlaté dukáty, což bude tím, že
žádné nevlastním. Škoda, mrzí
mě to. Anebo jsem mohl místo
lžiček napsat o talířích či jiném
domácím vybavení. To mi sice
nechybí, ale člověk nikdy neví,
co se mu rozbije, či čeho bude
potřebovat víc. Totiž, abyste to
pochopili: „Máš v redakci dopis,“ oznámila mi vedoucí redakce před nedávnem, pár dní
poté, co glosa o lžičkách vyšla.
„A něco v té obálce je,“ dodala a myslela evidentně něco
jiného než složený list papíru
s dopisem od fanynek. „Není
to nábojnice,“ otázal jsem se
opatrně, protože člověk nikdy
neví, co se může stát. „Ne, je
tam razítko pošta Nalžovice,“
odepsala. Oddechl jsem si. To
nábojnice nebude, v Nalžovicích mám skvělé vztahy.
O pár dní později jsem si
v redakci skutečně vyzvedl malou obálku s drobným
předmětem uvnitř. Obálka
byla velmi úhledně nadepsaná
a byl jsem v ní označen jako
„Vážený pan“, což bylo dobré
znamení. Při rozbalování se
ozval kovový zvuk. Lžičky!
Mně i vedoucí redakce bleskla
hlavou představa lžiček a nemýlili jsme se. Obálka obsahovala dvě lžičky z obchodního
domu IKEA. Bohužel bez doprovodného dopisu.
Jsem rád, že máme tak pozorné a milé čtenáře (v tomto
případě asi spíše čtenářky)
a že měl někdo tolik smyslu
pro humor, že obětoval dvě
lžičky pro regionálního žurnalistu. Díky za ně a příště si
zase o něco nenápadně napíšu, když to tak skvěle funguje. Moc jsme se zasmáli a touto příhodou už několik dní
bavím všechny kolem sebe.
Ale jak jsem již uvedl, nedivím se, v Nalžovicích mám
s místními skvělé vztahy!
Tomáš Vašíček
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Byli jsme všichni navzájem
dobrými kamarády

Dycky cigán

Někdy vzpomínáme
na naše dětství a srovnáváme, jaké jsme kdysi měli
skromné možnosti být organizováni. Hlavními organizacemi s členstvím od raného
dětství byly Sokol a Junák.
Lišily se svými programy,
ale něco měly společné.
V obou se bez okázalých frází a slibů rozvíjel vztah dětí
ke státu, k naší republice,
k jejím symbolům i k představitelům. Když se hrála
naše hymna, uměli jsme stát
ve vzorovém postoji. Bez
pohybu, beze slova.
Sokol měl propracovanou
metodiku tělesné výchovy,
aby člověk nelenošil a rozvíjel svoji sílu, obratnost
a vytrvalost. I méně nadaní
dokázali s pomocí dobrých
cvičitelů udělat zjevné pokroky. Nikdo se neposmíval
tlouštíčkovi, že nebyl schopen na tyči nebo na laně vyšplhat ke stropu, jako my hubení. A na hrazdě, kruzích,
bradlech, koni, švédské bedně... každý zvládl, co mohl.
Česká organizace skautingu Junák měla v programu
pěstování vztahu k přírodě, schopnost žít skromně
v ohleduplnosti s říší rostlin
i živočichů. Byly úkoly, které jsme plnili jako odborky,

symbolicky zobrazené plátěným obrázkem přišitým
na rukávu kroje.
Tyto organizace většinou
pokládáme za určitý morální základ počátků rozvoje
našich osobností pro život
společenský. Byli jsme z různých rodin, různých zájmů
a možností a tam jsme si byli
rovni. V některých věcech
pomáhali silní fyzicky slabším, jindy ti chytřejší méně
chytrým a hloupějším. Byli
jsme všichni navzájem dobrými kamarády, nezáviděli
jsme si, že někdo něco má,
nebo něco umí, má nějaké
nadání. Měli jsme také snahu
vyhledat každý den nějakou
příležitost k vykonání alespoň malého dobrého skutku.
Jan Werich kdysi řekl: „Kdo
myslí jen na sebe, ochudí sebe
o jiné a jiné ochudí o sebe,
pak zakrní a zahyne.“
Jaké asi důvody byly
k zákazu těchto organizací
za německé okupace i za komunistické totality? V Polsku
si to komunisti nedovolili.
Sokolové měli heslo „Paže
tuž, vlasti služ“. A byli velmi
aktivními účastníky v legiích,
takže Masaryk prohlásil, že
bez Sokola by nebyly legie,
bez legií by nebyla ČSR.
Vladimír Roškot

Úspěšný seriál Most! se
zaslouženě veze na vlně
popularity. Tvůrcům se povedlo podívat se na složité
otázky soužití s nadhledem
a vtipem. Jeden seriál, který nás všechny ukáže jako
lidi, kteří mají své chyby
a slabosti, ze stereotypů si
udělá legraci a je obsazen
ﬁgurami, které si prostě nemůžete neoblíbit, otevírá
srdce a bourá předsudky.
Zdá se mi, že tím dokázali udělat víc dobrého
než mnohé „romské“ neziskovky. Ty mají jiný přístup
k věci. Organizace Romea
vyzvala Zdeňka Godlu,
aby o sobě nemluvil jako
o Cikánovi ale Romovi.
A Zdeněk Godla, dobrosrdečný člověk, nechtěl
mařit ušlechtilé úsilí těchto
bojovníků za lepší svět, tak
se zmateně omlouval, že si
tedy v rozhovorech bude říkat Rom, i když si celý život
říká Cikán. Jeho kolega, herec z mosteckého Chánova,
na tuto výzvu reagoval typicky přímočaře: „Já jsem celej
život Cigán, ale když mně
někdo řekne Rom, tak mě tím
taky neurazí. Ať si každej sám
sobě říká, jak chce.“
Pro mě z toho jen vyplývá
otázka, jak dobře organizace

Romea skutečně rozumí lidem, na jejichž mluvčí sama
sebe pasovala. Věřím tomu,
že má pětisetstránkový historicko-sociologický fundovaný rozbor, proč je slovo
Rom vhodnější než Cikán.
Ale proč za to vést boj, když
se ti lidé Romy v srdci necítí?
Není to pak už jen boj za formality, které pro obyčejné
lidi nejsou podstatné, ale
možná odčerpávají podstatnou část prostředků, které
takové organizace dostávají?
Neměly by pak neziskové
organizace jasněji deklarovat
za koho mluví? My Romea
nehovoříme za všechny
Romy, ale za nás padesát,
kteří odmítáme slovo Cikán.
My, třicet členů organizace
Děti Země, blokujeme už
léta výstavbu dálnic, i když
si uvědomujeme, že tři miliony ostatních občanů by ty
dálnice chtěly mít už dvacet
let postavené. My, AutoMat,
v počtu jednoho tisíce příznivců, chceme zakázat či
výrazně omezit individuální
automobilovou dopravu,
a víme, že dva miliony lidí
denně potřebují jezdit autem. Naše feministické sdružení „Zlikvidujme všechny
muže“ sestává z nás pěti
žen, takže naše požadavky

nejsou požadavky celé krásnější poloviny lidstva, ale
nás pěti, jež muže nenávidíme. My, dvacet znuděných
intelektuálů z organizace
Rovnoprávnost nade vše,
chceme zakázat tři čtvrtiny
pohádek, protože jsou v nich
genderové stereotypy, ale je
nám jasné, že 90 % rodičů
a dětí má rádo pohádky takové, jaké jsou a nevěří tomu,
že pokud se jejich holčička
rozhodne být automechanik,
zabrání jí v tom genderově
nevyvážená pohádka, kterou slyšela v dětství.
Řady neziskovek si za jejich činnost vážím a jsem
rád, že fungují. Zdaleka ne
všechny ale mají moje sympatie. Kdybychom si jasně
určili, za koho přesně ti největší ideologičtí „křiklouni“
z řad neziskovek mluví, bylo
by transparentněji vidět, jak
minoritní reálnou podporu mnohdy mají, na rozdíl
od svého mediálního obrazu, politického vlivu a objemu veřejných peněz, které
dostávají pro své fungování.
A jestli se na tom nic nezmění, mám chuť si zítra založit
neziskovku a prohlásit se
mluvčím všech mužů střední generace.
Bohumil Vohanka

FEJETON

Únor, měsíc zabíjaček
Druhý měsíc v roce je vždy
ve znamení zabíjaček. Já
dodnes rád vzpomínám
na dobu před již téměř čtyřiceti lety, kdy se k nám při
příležitosti této staročeské
tradice sjížděli příbuzní
a známí z blízkého i hodně
vzdáleného okolí.
Na přivítanou si s výjimkou nezletilých (ačkoliv i ti
si určitě v nestřeženém okamžiku usrkli) dali panáčka,
a pak už se dali do pracovní činnosti. Štamprli si dal

i řezník, avšak potom již
pracoval tak, jak byl zvyklý
už po několik desetiletí. Teprve po své práci, když už
bylo všechno hotovo, sedl si
u kamen s dědečkem a společně popíjeli rum. Dědeček
rok co rok pronášel větu,
kterou jsem si zapamatoval
až do dnešních dní. Bylo
to vždy poté, co se na obrovský stůl vysypalo před
zpracováním několik obrovských hrnců. „Jezte, jezte,
zítra to už nebude,“ vybí-

zel všechny dědeček, a měl
pravdu. Vždyť už za chvíli
se začaly vyrábět všechny ty
světlé i tmavé tlačenky, jelita, jitrnice, krájelo se sádlo,
které bylo po určitou dobu
uloženo ve vedlejší chladné
místnosti, a do toho všeho se
zapojila většina účastníků
zabíjačky. Jenom více než
osmdesátiletý stařešina rodu
seděl u kamen s řezníkem,
radil, jak se má přikládat,
a oba se po několika panácích dostali do té správné

nálady. A když jsem jednou
dědečkovi poradil já, že už
by zase mohl přiložit do kamen také on, odbyl mě se
slovy: „Hele, neuč starého
zloděje krást.“
Po letech jsem se hodně
zasmál zabíjačce, o které mi
vyprávěl jeden můj známý.
Jeho šéf si premiérově vyzkoušel tuto českou tradici,
od pondělí až do pátku před
zabíjačkou vyprávěl, jak
moc se na ni těší. Nevěděl
ale, do čeho se pouští. Ná-
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sledující první pracovní den
přišel do práce s hodně kyselým obličejem, a na otázku,
jaká zabíjačka byla, odfrknul: „Ani mi o ní nemluvte. Sjeli se k nám i ti, které
jsem vůbec neznal. Všude
byl samý bordel, měli jsme
spoustu práce, a ještě se tam
skoro všichni zpili na mol!
Ze zoufalství jsem si v neděli
jel do supermarketu koupit
hovězí steak.“ Není nad pravou českou zabíjačku...
David Myslikovjan

