Reklama v Kraji
již od 13 Kč/cm2
(vč. DPH)
Tel.: 774 414 225
Číslo 1/Ročník 31

8/1/2020

Formou usnesení
zastupitelé
poděkovali všem,
kteří pomáhali při
požáru kovošrotu
S E D LČ A N Y S e d l č a n sk ý

starosta Miroslav Hölzel
navrhl a zastupitelé odsouhlasili, aby jako jeden
z dodatečných bodů byl
do řádného jednání prosincového zastupitelstva

zařazen požár místního
kovošrotu, k němuž došlo v sobotu 14. prosince. „Šlo o mimořádnou
událost, považoval jsem
za nutné informovat,

www.sedlcansky-kraj.cz

Cena 16 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Dakar v Saúdské Arábii již
odpočítává první stovky kilometrů
SEDLČANY/SAÚDSKÁ ARÁBIE Dakarská Rallye, kaž-

doroční závod off-roadů
a motocyklů, nejslavnější
vytrvalostní závod na světě, se z Jižní Ameriky
přesunul na svůj 42. ročník do Saúdské Arábie.
Na startovní listině opět
nechybí ani sedlčanský Big

Shock Racing tým s Martinem Macíkem, tentokrát
v novém speciálu Iveco
s číslem 504, pojmenovaném Karel.
Na první etapu, která
vedla 5. ledna z Džiddy
do Al Wajh, se třicetiletý
pilot kamionu Martin Macík spolu se svým navigá-

torem Františkem Tomáškem připravovali na místě
předem. Přiletěli sem ještě
na sklonu minulého roku.
Ve čtvrtek 2. ledna přijeli
na místo i motocyklista Jan
Brabec, palubní mechanik
David Švanda a další členové výpravy. „Bylo třeba
Pokračování na straně 11

Pokračování na straně 2

Krytého bazénu se
obyvatelé Sedlčanska
v příštích letech nedočkají
SEDLČANY Výstavba kry-

tého bazénu ve městě je
opět v nedohlednu. V horizontu příštích šesti let
s ním nemohou obyvatelé
regionu počítat. Alespoň to
vyplynulo z modelu možného ﬁnancování výstavby a případného provozu,
který představil v prosinci
na jednání zastupitelstva

Kašna je
znovu
na stole
PETROVICE Předposlední
loňský den přinesl poslední zasedání zastupitelstva
minulého roku. A překvapení. Zastupitelé se sešli
zejména kvůli schválení
rozpočtu na tento rok, znovu se ale zabývali také rekonstrukcí kašny.
„Mimořádně a neplánovaně se znovu otevřela
otázka nové podoby kašny
na náměstí. Obec obdržela
dokument podepsaný sto sedmdesáti třemi občany, kteří
nesouhlasí s rozhodnutím
Pokračování na straně 7

svým kolegům zastupitelům František Hodys
(ODS), předseda ﬁnančního výboru.

Bez dotace to
nepůjde
„V nejbližších šesti letech není reálné využít
na aquapark úvěr. Město
Pokračování na straně 4

Martin Macík u svého závodního kamionu Karel. Zdroj: Facebook Martin Macík Jr.

JÓGA PRO ŽENY
kurzy v Sedlčanech od 13. ledna
Relaxační jóga (Po 20:00–21:00, Studio Dvojka)
Jóga po porodu (Út 17:00–18:00, RC Petrklíč)
Hormonální jóga (Út 18:15–19:30, RC Petrklíč)

www.jogahormonalni.com
Rezervace místa na tel.: 724 624 534

Dáša Hellerová

Sedlčanská drogová
scéna je uzavřená
SEDLČANY S příchodem

nového roku jsme zjišťovali, jaká byla situace
ohledně užívání návykových látek na Sedlčansku
v loňském roce. Informa-

ce nám poskytly Městská
policie Sedlčany a obecně prospěšná společnost
Magdaléna.
Magdaléna je nestátní
Pokračování na straně 6
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Formou usnesení zastupitelé poděkovali
všem, kteří pomáhali při požáru kovošrotu
Dokončení ze strany 1

v jakém rozsahu se vše
odehrálo. Požádal jsem
je také, abychom formou
usnesení vyslovili poděkování všem hasičům –
jak profesionálům, tak
dobrovolným, Policii ČR
i městské policii a ostatním, kteří pomáhali,“ vysvětlil a v rozhovoru dále
upřesnil:
Kdy jste se o požáru
dozvěděl?
Zprávu jsem dostal
od operačního důstojníka hasičů z Kladna.
Posílá mi sms zprávu
pokaždé, když svolává
naši výjezdovou jednotku kvůli dopravní ne-

Dne 11. ledna by se
dožil 80 let pan

Josef Míka

z Hrabří u Sedlčan
a 4. února by oslavila
45. narozeniny jeho

dcera Pavlínka

Stále vzpomínají
manželka, dcery
Hana, Věra a syn Josef
s rodinami.

hodě nebo požáru. To
jsem ale ještě netušil, že
jde o požár tak velkého
rozsahu. V krátké chvíli
mě informovala městská
policie, že si moji přítomnost na místě žádá velící
důstojník hasičského záchranného sboru. Protože byly povolány kromě
profesionálních hasičských sborů ještě jednotky z okolí, bylo na místě
dalších osm sborů. Bylo
jasné, že požár bude trvat delší dobu. Proto byl
na mě vznesen požadavek, abych pro zasahující
hasiče za město zajistil
nápoje a občerstvení.
Bylo to asi pro šedesát
lidí. Nejprve se předpokládalo, že požár bude ze
soboty na neděli zlikvidován, ale to se nepodařilo. Bohužel, vytrvalost
ohnisek v haldě byla tak
velká, že k uhašení došlo
až v pondělí 16. prosince
v poledne.
Jak operativně jste
tento úkol o víkendu
splnil?
Požádal jsem vedoucí školní jídelny Zdeňku
Malíčkovou, aby zajistila
vaření čaje a kávy, nakoupili jsme vody, pečivo,
sušenky... Místní řezník
Jaromír Dvořák věnoval
uzeniny, sekanou a některé další potraviny.
Polévku pro hasiče vařili
v hospodě Na Růžku.
Z kovošrotu se valil

hustý černý dým. Nenadýchal se ho někdo
z hasičů?
Pokud jsem informován, tak nedošlo během zásahu k žádným
zdravotním problémům,
nefigurovala tam ani posádka rychlé záchranné
zdravotnické služby. Hasiči hlídali, aby kvůli silnému větru požár nepřeskočil přes zberazskou
silnici a odtud i do lesa.
Po l i c i s t é u z av ře l i ko munikaci ze Sedlčan
na Zberaz. Zajišťovali
jsme hlášení rozhlasu
a byli přizváni pracovníci z laboratoře z Kamenné, kteří měřili hlavně
stav ovzduší.
Jak měření ovzduší
dopadlo?
Naštěstí nebyly naměřeny žádné hodnoty, které by byly zdraví ohrožující – mám na mysli
zejména únik toxických
látek. Požádal jsem je
také, aby zkontrolovali
kvalitu vody. Ujistili mě,
že bezprostředně po požáru nedošlo k žádné
ekologické zátěži, která
by se musela dál samostatně řešit.
Svolávali jste krizový
štáb?
Díky tomu, že od počátku události až do ukončení zásahu měli hasiči
akci pod kontrolou, nebylo nutné bezpečnostní radu města svolávat.

Po své linii si zajišťovali
také hasicí prostředky,
které neměli k dispozici,
proto se zúčastnily spolupracující útvary z Mladé
Boleslavi, těžká technika
ze Zbiroha, do Sedlčan
byl dopraven stroj z Jihlavy a podobně.
„Nezaskřípal“ tedy
podle vašeho názoru
žádný článek řetězce
integrovaného záchranného systému?
Myslím, že ne. Ale
v areálu kovošrotu dochází po uhašení k následné kontrole, zda bylo
vše uskladněno podle
předpisů. Navíc hořel
materiál, s nímž nepracoval kovošrot – ten uzavřel nájemní smlouvu
na část areálu s firmou,
která elektromateriál
skladovala – prý za účelem dalšího zpracování.
Co si pod tím představit
a jak toto sdělení vyhodnotit, neumím říci. To je
otázka pro vyšetřovatele, aby zcela vyloučili,
zda nešlo o neekolo-

gickou likvidaci... Když
hasiči v pondělí prostřednictvím okresního
ředitele předávali požářiště vlastníkům pozemku a vlastníkům materiálu, který hořel, tak jim
sdělil, že uvedený materiál je třeba skladovat
v menší vrstvě, v menších hromadách, aby pak
nevzplálo vše najednou,
jak se v tomto případě
stalo.
Požár měl kvůli různým chemikáliím a plastům, které v počítačích
jsou, nesmírnou vitalitu.
Hasiči říkali, že se poprvé setkali s tím, že pěnové hasicí přístroje nezabíraly, jak jsou zvyklí.
Poznámka: Petr Hron,
komisař stanice Sedlčany, HZS Středočeského
kraje k případu dodal:
„Nové informace ohledně šetření k požáru v Kovošrotu Sedlčany nejsou
k dispozici, další jednání
k okolnostem se uskuteční v lednu 2020.“
-mb-

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

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

Požár lesa se obešel
beze škody
NECHVALICE V pátek 3. led-

Požár byl uhašen jedním C proudem. Foto: Petr Štěpánek

na vyjížděly tři jednotky
hasičů k požáru lesa u Nechvalic. Nahlášen byl jako
znovurozhoření zbytků
po pálení po 17. hodině.
„V souvislosti se silným
větrem, který na místě foukal, bylo riziko, že by se
mohl oheň rychle rozšířit,“
uvedla tisková mluvčí Te-

reza Fliegerová. K zásahu
byly přivolány jednotky
HZS Sedlčany a SDH Nechvalice a Petrovice. „Hasiči na místě objevili asi šest
ohnisek, které uhasili jedním C proudem. Událost se
obešla beze škody,“ doplnila Fliegerová.
K lokalizaci požáru došlo 34 minut po nahlášení,

k likvidaci o 39 minut později. „JSDHO Nechvalice
ještě dojížděla na místo během noci na kontrolu, zda
se zbytky po pálení znovu
nerozhoří. To se nestalo
a v půl deváté druhý den
byla událost uzavřena,“ dodává Fliegerová.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Zvýšení příspěvků na ošatné stáhl starosta kvůli
nedůstojné diskuzi z programu
SEDLČANY K aktualizaci fon-

du reprezentace, z něhož
se hradí oddávajícím zastupitelům města příspěvky
na ošatné, na posledním
loňském jednání zastupitelstva nakonec nedošlo.
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel na začátku
schůze nejprve navrhl, aby
projednání bylo do programu navíc zařazeno jako
bod 17, což bylo přítomnými odhlasováno. Nakonec
se kvůli rozpoutané diskuzi, kterou považoval až
za nedůstojnou, rozhodl
nepřijímat usnesení a aktualizaci stáhnout. Oč šlo?
Starosta Hölzel vysvětlil: „Princip je nastaven tak
a pořád je v platnosti zákon, že lidé, kteří vykonávají slavnostní obřady, mají

nárok na ošatné. V případě
Sedlčan se po komunálních volbách rozhodlo
o tom, že toto právo bude
mít všech 21 zastupitelů
města. Proto všichni obdrželi jednorázový příspěvek
3 000 korun na celé voleb-

Miroslav Hölzel

ní období s tím, že do osmi
vykonaných obřadů jim nebudou již poskytnuty žádné další částky a za každý
další obřad se bude vypla-

cen příspěvek 300 korun,
a to z fondu, který nezatěžuje rozpočet.“ Upřesnil, že ﬁnanční prostředky se kumulují na tomto
zvláštním fondu z různých plateb, které hradí
snoubenci. „Jde například
o úhradu nákladů spojených s dopravou na místo
obřadu, výzdobu obřadní
síně, pamětní listy apod.
Z toho je část peněz vyčleněna i na ošacení,“ sdělil.
„Návrh zněl zvýšit za devátý a každý další vykonaný obřad příspěvek z 300
korun na 350 korun. Fond
není tvořen z důvodů, aby
vytvářel zisk, a koncem
roku 2019 se ukázalo, že
nějaké ﬁnanční prostředky
na něm zůstávají a mohly
se touto formou dočerpá-

vat. K hlasování ale nedošlo, někteří zastupitelé
zřejmě úmysl nepochopili
nebo zapomněli na jednorázový příspěvek,“ dodal.
Starosta potvrdil, že
při výběru oddávajícího
se snaží respektovat přání snoubenců. „V pětadevadesáti procentech se to
daří. Pokud se ale předem
nedohodnou s konkrétním zastupitelem, který
například čerpá v daném
termínu dovolenou, je pracovně zaneprázdněn nebo
nemocen, nemůžeme vyhovět,“ uvedl Hölzel s tím,
že dokonce v jednom dnu
se vystřídali při obřadech
i tři oddávající, aby všem,
kteří si řekli „ano“ vyhověli. V roce 2019 oddával nejčastěji místostarosta Sedl-

Okolní obce ošatné neřeší
Sedlec-Prčice, Miroslava
Jeřábková: „U nás oddá-

vá starosta, místostarosta
a jeden určený zastupitel.
Nikdo nemá přiznán příspěvek a ani v minulosti
tomu tak nebylo.“
Dublovice, Otakar Jeři-

cha: „Oddávám já – starosta, dále pak místostarosta
Petr Čedík a zastupitelka

Soňa Macešková. Příspěvky
na ošacení neposkytujeme,
svatebních obřadů je u nás
do deseti ročně.“
Petrovice, Petr Štěpá-

nek: „V Petrovicích jsou pro
svatební obřady určeni starosta, místostarosta a dva
radní. Nikdy v historii jsme

příspěvek na ošatné nevyužili a ani s ním do budoucna
nepočítáme.“
Kosova Hora, Lenka

Havlíčková: „Oddávajícími
v naší obci je starosta Martin

Krameš a také místostarosta
– což jsem nyní já. Ošatné
neřešíme.“
Kamýk nad Vltavou,
Petr Halada: „Oddávám já
jako starosta, také má toto

čan Zdeněk Šimeček, a to
v 22 případech, zastupitel
Jaroslav Nádvorník promlouval ke snoubencům
šestnáctkrát a patnáctkrát
starosta Hölzel.
N ě ko l i k z a s t u p i te l ů
nemá na kontě dosud žádný obřad. „Dosud se neosmělili, přestože jsem je
vyzýval a někteří z nich si
nechali udělat i předváděcí
akci. Hodnotím jejich dosavadní postoj tak, že systém
je nastaven na celé volební období. Považuji ale
za velmi nekorektní, pokud prostředky přijali, ale
vykonávat obřady odmítají. Nemám pravomoc jim to
nařizovat, ale považoval
bych to za naplnění určité
povinnosti, kterou přijali,“
dodal.
-mb-

právo místostarosta, který jej
zatím nikdy nevyužil a také
jeden člen rady a předseda
Sboru pro občanské zále-

žitosti, což je člen zastupitelstva. Příspěvky žádný
nedostává.“
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SVATÝ JAN Šestadvacetiletý
motorista jedoucí ve směru na Sedlčany po silnici
I/18 v katastru obce Svatý
Jan nestihl krátce po poledni 29. prosince včas zastavit a narazil do zadní části
automobilu, jehož řidič
chtěl odbočit doleva a dával přednost protijedoucím
vozidlům. Oba muži utrpěli lehčí poranění. Způsobená škoda se vyšplhala
na 400 000 korun.
BŘEKOVA LHOTA Zatím

nezjištěný pachatel odcizil
v obci v době od 22. prosince do 1. ledna tři měděné okapové svody o délce
tří metrů, dvě měděná
kolena a tři měděné spony. Navíc utrhl a poškodil
hliníkový okap u garáže.
Vzniklá škoda byla stanovena na 21 000 korun.
SEDLČANY Kolem čtvrté
hodiny ranní 1. ledna havaroval na silnici I/18 v katastru města 27letý muž.
Na rovném úseku přejel

do protisměru a pak sjel
do příkopu. Ke zranění nedošlo. Při dechové zkoušce se na displeji přístroje
objevila hodnota 1,8 promile alkoholu. Navíc měl motorista propadlou platnost
řidičského průkazu. Hmotná škoda byla stanovena
na 20 000 korun.
SEDLČANY Chvíli před
polednem 1. ledna zastavila policejní hlídka
ve městě 29letého řidiče. Provedená dechová

zkouška u něj byla pozitivní, hodnota činila přes dvě
promile alkoholu. Svým
jednáním se muž dopustil
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
SEDLČANY Terčem útoku neznámého zloděje se
stalo 2. ledna nové autobusové nádraží. Z pánské
toalety zmizel elektrický
přímotop a dva nerezové
dávkovače mýdla. Způsobená škoda činí pět tisíc
korun.

OBOZ Škoda ve výši
105 000 korun vznikla při
nehodě, která se stala 5.
ledna ráno v osadě Oboz.
Dvaatřicetiletý řidič byl
prý při jízdě oslněn sluncem, poté najel na krajnici
a následně narazil do reklamní tabule. Dechová
zkouška byla u motoristy
negativní.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Krytého bazénu se obyvatelé Sedlčanska v příštích letech nedočkají
Dokončení ze strany 1

bude do roku 2025 splácet
přivaděč pitné vody,“ argumentoval mimo jiné Hodys
s tím, že bez dotací na ﬁnančně náročnou stavbu
město podle závěrů ﬁnanční komise nedosáhne.
Přitom ještě v polovině
minulého roku zažehlo
po více než třicetiletých
volebních slibech většiny
politických stran a uskupení vedení radnice jiskřičku
naděje, že se stavba aquaparku blíží. Představena
byla veřejně studií proveditelnosti od architekta Pavla
Lejska z ateliéru Šumava
Plan, podle níž i tehdejších
informací vedení radnice
měl krytý bazén za dva
nebo tři roky ve Zberazské
ulici stát. Architekt Lejsek
i starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel (ODS) upozorňovali
v té době na přednosti lokality pro aquapark mezi
zimním stadionem a zázemím pro hřiště s umělým
povrchem. Úsporu by
představovalo mimo jiné
propojení bazénu plaveckého s relaxačním s použitím jedné technologie
ohřevu vody, pro stavbu
o půdorysu 50 krát 20 metrů by navíc nebylo nutné
zvlášť budovat inženýrské
sítě – vyřešen v lokalitě
je přívod vody, odpadní
vody, elektřiny atd. Parkovací plochy by byly nejen
před aquaparkem, ale bylo
by možné využít i stání
před zimním stadionem.
Náklady na výstavbu tohoto sportovně relaxačního
zařízení byly podle Lejskovy studie odhadnuty na 113
milionů korun (bez DPH).

Propočty nebo
„hádání z koule“?
Hodys při prezentaci
zopakoval, že podle Lejska
by roční příjmy dosáhly 7,5
milionu korun a skládaly
by se ze tří položek. Příjem
za bazén architekt rozvedl
do třech variant podle počtu
návštěvníků, započetl předpokládané příjmy za wellness s odhadem na 400 000
ročně a příjmy z restaurace
420 000 korun. Lejsek odhadoval roční ztrátu při průměrné denní návštěvnosti
200 lidí na 800 000 korun,
v případě návštěvnosti 220
lidí by se měla podle jeho
vyjádření „vynulovat“ a naopak při nižším zájmu o plavání 180 a méně osob denně
by byl roční propad 1,5 milionu. Při těchto výpočtech
by bylo pro uživatele vstupné velmi příznivé – za 90
minut by činilo pro dospělé
90 Kč, pro děti 50 Kč a při celodenním pobytu by 150 Kč
zaplatili dospělí a 70 Kč děti.
Předseda ﬁnančního výboru architektovy závěry
o ročním ﬁnančním propadu za provoz zpochybnil.
„Pesimistickou“ variantu
návštěvnosti a ﬁnancování
provozu ale Hodys považuje naopak za „optimistickou“ a soudí, že výpočty
opírající se o denní využití
220 lidmi jsou nadsazené. „Po vynásobení příjmů
za vstupné, přičtení příjmu
z wellness a restaurace by
pak vycházela přijatelná
roční ztráta 360 000 za rok,“
podotkl. Reálnější je podle
jeho vyjádření využití aquaparku 120 lidmi denně, kdy
většina z nich zvolí 90minu-

tový vstup: „V tom případě
vychází tržby 3,4 milionu
a po přičtení tržeb za wellness a restauraci se dostáváme na přibližnou ztrátu čtyři
miliony. Dá se očekávat, jak
se mění životní styl, který
směřuje k větší péči o zdraví,
by návštěvnost aquaparku
byla vyšší,“ připustil Hodys
s tím, že čtyřmilionová ztráta by byla akceptovatelná

milionů potřebných na výstavbu, včetně DPH. „Odložení stavby navýší náklady,
ale o kolik, to by bylo již hádání z koule,“ podotkl.

Zastupitelé se
k tématu vrátí
za půl roku
Zastupitel Pavel Švagr (ČSSD) za zpracování
modelové situace, která

za aquapark 22 000 korun,
které Hodys ve zprávě zmínil. „Dlouhodobý úvěr nás
omezuje. Model ukazuje, že
je v něm celá řad proměnných, o nichž v tuto chvíli
nevíme. V každém případě
považuji za přínosné, že
jsme si uvědomili situaci,
v níž se nacházíme,“ uvažoval Švagr.
„V tuto chvíli se ukazuje,
že bez nakumulovaných
zdrojů nebo dotace a podobně v tomto volebním
období výstavba aquaparku
není reálná a není možné
počítat ani se zahájením
této stavby,“ vyjádřil se
starosta Sedlčan Hölzel.
Zastupitelé vzali obsáhlou
zprávu ﬁnančního výboru
na vědomí s tím, že za půl
roku se k otázce aquaparku při jednání vrátí.

Relax pro
všechny generace

Místostarosta Sedlčan Zdeněk Šimeček u studie aquaparku
ateliéru Šumava Plan

a bylo by ji možné hradit
z městského rozpočtu. Jedním dechem však k ﬁnancování aquaparku upozornil
na to, že pokrýt stavbu bazénu ze současných příjmů
a několikaleté zadluženosti
města nelze. Upozornil, že
z výnosů daní města vzhledem k potřebě jiných důležitějších investic (rekonstrukce čistírny odpadních
vod, havarijní stavy atd.) by
přicházela v úvahu na tento
účel jen zanedbatelná část.
Hodys při prezentaci vysvětlil, proč dospěl k celkovým nákladům ve výši 150

zohledňovala zvýšení cen
materiálu, stavebních prací,
předpokládanou výši inﬂace apod., pochválil. Otevřel například otázku, kdo
by případně toto zařízení
provozoval. Zajímal se o to,
zda prezentovaná čísla jsou
s daní z přidané hodnoty
nebo bez ní. „Když hovoříte o příjmech restaurace
a wellness, znamená to, jak
se toto odráží ve výdajích,
a není jasné, jak se výdaje
– energie, voda, mzdy – budou vyvíjet,“ poznamenal
například. Pozastavil se
také nad denními výdaji

Připomeňme ještě stručně, jak měl aquapark podle studie ateliéru Šumava
Plan vypadat: Mělo by se
jednat o přízemní stavbu
s terasou a tím i možností
využití při hezkém počasí
venkovního prostoru s pohledem do zeleně. Technologie by byla v suterénu
pod provozní částí. Samozřejmostí jsou šatny a další
běžné hygienické zázemí.
Pro zpestření pobytu měla
sloužit sauna, protiproudy,
masážní lehátka, relaxační
jeskyně, vodní hřib... Studie počítá s tím, že v plaveckém bazénu o délce
pětadvacet metrů by byly
tři dráhy a k dispozici by
měli návštěvníci tobogán.
Marie Břeňová

V Propojce využívají
nové učebny
SEDLČANY Žáci 2. ZŠ Pro-

pojení už využívají učebny v dlouho očekávané
přístavbě školy, která byla
dokončena v prosinci. Nyní
tak mají k dispozici novou
učebnu přírodopisu a učebnu pracovních činností.
V minulosti se zhruba
polovina vyučovacích
hodin přírodopisu konala

v běžných třídách a pracovní činnosti se vyučovaly v místnosti, která již
nesplňovala kapacitní kritéria – v současnosti její
prostory slouží školní družině. Učebnu pracovních
činností dnes zdobí nová
3D tiskárna a další moderní technologie.
-red-
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Loňský rok byl třetí nejsušší
za posledních dvanáct let
SVATÝ JAN S průměrnou tep-

lotou 2,67 °C byl loňský prosinec druhý nejteplejší za posledních osm let. Přeskočil ho
jen prosinec roku 2015, který
byl podle měření amatérské
meteorologické stanice Miroslava Votruby ve Svatém Janu
s průměrnou teplotou 5,21 °C
velmi teplý.
Byť v prosinci byly časté
mlhy či mrholilo, srážek spadlo za celý měsíc 4,5x méně
než v prosinci předchozího
roku (2018: 43,4 mm; 2019: 9,6
mm), ačkoliv rok 2018 byl
jako celek extrémně suchý.
Podíváme-li se na roční úhrn
od roku 2008, pak loňský rok

patřil k těm spíše sušším, přičemž nejvíce bohaté na srážky byly roky 2010 (619,8 mm)
a 2013 (616,2 mm). Ty lze také
zahrnout do roků srážkově
normálních – bývalo běžné,
že na Sedlčansku spadlo ročně přibližně 550 až 650 mm
srážek. Za posledních dvanáct let tedy jen dva roky
byly srážkově standardní.
Jedna z pranostik říká:
Není-li prosinec studený,
bude příští rok hubený. A jiná
uvádí: Je-li prosinec deštivý,
mírný a proměnlivý, není se
kruté zimy třeba báti. Jaký
nás tedy čeká rok? Nechme
se překvapit.
-red-


Med od včelaře, cena 130 Kč za sklenici. Dovoz možný. Tel.: 728 344 217. 1/20

Koupím byt v Sedlčanech, může být
i před kompletní rekonstrukci. Můžu platit
hotově. Tel.: 734 596 202.
2/20

Prodám novou motorovou pilu zn.
Alfa Professional, cena dohodou. Tel.:
722 928 909.
3/20

Prodám běžkový set: bězky Madshus
Sport MG Classic 205 cm Step (s protiskluzem); vázání Prolink Carboc CL (NNN); boty
Skol RS 406 Yellow, vel. 44; hůlky Skol Start
Red 155 cm. Jednou použité. Nevhodná velikost. Cena 2 390 Kč. Tel.: 608 543 848. 4/20

Koupím staré mince a bankovky. Tel.:
731 476 601.
5/20

Pronajmu byt 1+1 v Sedlčanech,
41 m2, 4. patro, nájem 5 000 Kč/měs. + poplatky 2 500 Kč, volný od 1. března, po dohodě možno dříve. Tel.: 606 821 568. 6/20

Prodám selata, březí kozu a dvě
husy. Tel.: 773 445 417.
7/20
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Prosinec

meteorologické
dny

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

chladné – teplota
max. nižší jak 10 st. C

29

30

29

22

29

30

28

26

mrazivé – teplota
min. nižší jak 0 st. C

21

20

11

5

20

18

14

16

2

5

9

1

3

2

ledové – teplota max.
nižší jak 0 st. C

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr
v m/s

nejnižší v měsíci

-11,3

-6,2

-12,5

-5,2

-7,6

-7,8

-3,3

-5,1

dne

12.

31.

30.

31.

4.

19.

16.

30.

nejvyšší v měsíci

11,1

9,3

10,7

12,9

11,3

11,1

11,1

13,2

dne

24.

23.

19.

16.

10.

31.

3.

18.

měsíční průměr

0,4

1,52

2,37

5,21

0,67

1,48

2,48

2,67

za měsíc

38,2

7,2

16,3

14,7

12,3

20,1

43,4

9,6

nejvyšší v měsíci

17,9

2,8

3,4

6,4

4,8

5,8

11,5

3,2

dne

23.

7.

2.

1.

28.

28.

24.

21.

úhrn od počátku roku 457,8

616,2

551,4

382,0

464,6

473,0

346,9

426,0

deštivé dny v měsíci

6

14

5

9

11

15

10

nejvyšší náraz větru
v měsíci

15,9

13,4

11,6

10,7

11,4

11,6

10,6

dne

6.

22.

1.

28.

10.

9.

14.

Rekreační středisko
Prosaz Líchovy
přijme zaměstnance
na pozici
uklízečka
a pomocná kuchařka
mzda 15–17 000 Kč
březen – říjen

Tel.: 737 815 906
Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

Biopekárna Zemanka s. r. o.,
výrobce sladkých sušenek
a slaných krekrů

hledá kolegyně na HPP
do výroby sušenek a krekrů – provoz Oříkov u Sedlčan
(pečení a balení)
Plný úvazek na dobu neurčitou, směnný provoz (6–14 /14–22)
Nástup možný dle dohody.
Více na osobní schůzce, kontakt: Hana Hermová, tel.: 602 474 275
e-mail: hana.hermova@biopekarnazemanka.cz

Zemědělská společnost Kosova Hora
přijme do pracovního poměru

DOJIČE/DOJIČKY
Do kravína Kamenice. Nástup možný ihned.

Bližší informace podá p. Roškot, tel.: 605 700 542

15

Inzerce již od 13 Kč/cm 2 vč. DPH

6
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Sedlčanská drogová scéna je uzavřená
Dokončení ze strany 1

nezisková organizace, která působí ve Středočeském kraji a Praze v oblasti
prevence a léčby různých
typů závislostí. Podle
slov vedoucí Centra adiktologických
služeb Příbram Hany Vavřincové je
sedlčanská drogová scéna
uzavřená, a proto s nimi
spolupracuje pouze její
malá část. „Klientů, kteří
využívají některé z našich
služeb, je ze Sedlčanska
aktuálně asi patnáct. Z našich dat víme, že u klientů
terénního programu, kteří
se dají zařadit mezi problémové uživatele drog, je
primární drogou pervitin,
požíván
převážně intravenózně (injekční užívání).
Průměrný věk je dvacet
devět let. Díky rekonstrukci a změnám v místech,
kde se dařilo potkávat se
s klienty, se drogové scény
přesunuly do jiných lokalit,
které v terénním programu
aktivně vyhledáváme.“
V rámci poskytování terénních služeb klienti nejvíce
využívají informační servis
(především zdravotní a sociální), následně výměnný
program.
Několik klientů ze Sedlčanska dochází i do příbramské adiktologické
ambulance. „Mezi mladými lidmi stále přetrvává
experimentování s drogami, i v kombinaci s alkoholem, nejčastěji je to THC
a nové syntetické drogy, jejichž riziko si mladí, díky
jejich dostupnosti, mnohdy neuvědomují. Mezi
dospělou populací je nejvýraznější v oblasti vyhledání pomoci s rizikovým
užíváním nebo závislostí
na prvním místě alkohol.“
Někteří klienti se léčí také
ze závislosti na lécích.
Část klientů má duální
diagnózu. To znamená, že
závislost na návykových
látkách je provázána s ně-

jakou psychiatrickou diagnózou.
Co se týká nových syntetických drog, jde o pestrou škálu látek s různým
účinkem. Jde o látky
stimulující, euforizující
i sedativní ve formě tablety či kapsle. Podle Hany
Vavřincové je velikým rizikem, že se jedná o látku
legální. „Konzument si ji
kupuje legálně v kamenném obchodě nebo volně
na internetu a předpokládá, že jde o nezávadnou
a schválenou látku, něco
jako legální alternativu
k alkoholu. Vždyť kdyby to bylo škodlivé, bylo

torů, kteří své zkušenosti
prezentují například prostřednictvím internetu,
nebo z případů, kdy byl
intoxikovaný jedinec hospitalizován v souvislosti
s užitím některé z těchto
látek.“
M a g d a l é n a p r ová d í
také testování na infekční
choroby. Koncem listopadu bylo v rámci Evropského testovacího týdne
v Sedlčanech provedeno
37 testů na infekční nemoci (HIV, HBV, HCV, Syfilis)
a všechny měly negativní
výsledek.
Za městskou policii
nás seznámil se situací

mítne, hrozí mu na místě
sankce až 10 000 Kč.
Strážníci se během své
služby s osobami pod vlivem návykových látek
setkali v minulosti například u řízení pod vlivem,
někdy i u dopravních nehod, a velmi často u osob
vykonávajících obecně
prospěšné práce. „Odsouzení na základě rozsudku
a předání probační služby
u nás vykonávají obecně
prospěšné práce, zejména
úklidové práce. Když jsme
tyto osoby otestovali, tak
z devadesáti devíti procent
mají drogovou minulost
i současnost. Pod vlivem

K testování, zda je kontrolovaný pod vlivem drog, používá městská policie přístroj DrugTest 5000.

by to zakázané. Oč jsou
syntetické náhražky dostupnější, o to jsou nebezpečnější. Z důvodu neověřených účinků, nejasného
složení, koncentrace účinné látky jsou konzumenti
NSD ‚pokusnými králíky‘
se všemi riziky. Taktéž nejsou známa dlouhodobá
rizika užívání. Většina informací o účincích těchto
látek je dostupná pouze
ze sdělení experimentá-

v regionu vrchní komisař
Petr Krch. Účelem jejich
činnosti je působit především preventivně, nikoliv
represivně. Pokud se však
dostanou do situace, kdy
mají podezření, že je konkrétní osoba pod vlivem
návykové látky, mají ze zákona právo takovou osobu
otestovat. Podle jeho slov
je každý povinen výzvy
k testování uposlechnout.
V případě, že testování od-

návykových látek nemohou tuto činnost u nás vykonávat. Po otestování se
buď těchto aktivit zbaví,
nebo je omezí tak, aby byli
schopni pracovat.“
Nejvíce je podle Petra
Krcha alarmující, že stále
více mladých lidí přiznává, že mají aktivní kontakt
s marihuanou. „Dojde například k situaci, kdy matka s dětmi řídí motorové
vozidlo a řekne: já kouřím

trávu normálně. Nebo tu
jsou party, do kterých se
vmísí člověk, který má aktivní kontakt k návykovým
látkám. Městská policie
má zájem na tom, aby děti
nepřicházely do styku s těmito lidmi anebo abychom
tento kontakt minimalizovali. Z toho důvodu mají
strážníci ode mě v instruktáži napsaný pokyn, díky
kterému tyto skupiny, party
analyzují, kontrolují.“
V případě, že dojde
k porušení zákona u osob,
které jsou mladší osmnácti let, řeší to strážníci kontaktem s rodiči, oddělením
sociálně-právní ochrany
dětí městského úřadu
a v případě trestně právní odpovědnosti i s Policií
ČR. „To se týká i alkoholu
a kouření. Také se zajímáme, kde si děti tyto látky
pořídily, zakoupily.“
Ke kontrole a testování
používají přístroj DrugTest 5000. „Zařízení slouží
k tomu, abychom dokázali
ze slin nebo stěrem z předmětu, například z volantu,
zjistit, jestli ta osoba byla
ve styku s návykovými látkami. Netestujeme plošně.
Pouze pokud máme podezření, že dotyčný porušil
zákon a je z našeho pohledu pod vlivem návykových látek. Přístroj dokáže
určit ze vzorku základní
skupiny drog, pod kterými
případně člověk je: metamfetaminy, amfetaminy,
marihuanu, kokain, opiáty.
Pokud zjistíme, že je pod
vlivem osoba mladší osmnácti let, je potřeba, aby byl
přivolán lékař a posoudil
zdravotní stav dítěte.“
Městská policie připravuje program, ve kterém
by chtěla nashromáždit co
nejvíce dat z regionu, aby
zmapovala situaci, získala
meziroční srovnání a viděla tak vývoj, kterým se
místní drogová scéna ubírá. „Během příštího roku
vás zcela jistě seznámíme
s konkrétními daty za městskou policii a za organizace, které s námi budou chtít
spolupracovat,“ uzavírá
hodnocení vrchní komisař.
Jana Novotná
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Kašna je znovu
na stole
Dokončení ze strany 1

zastupitelů pojmout rekonstrukci moderně. Proto se
k této otázce vrátíme v pondělí 13. ledna od osmnácti ho-

din v sále Obecního domu,“
uvedl starosta obce Petr
Štěpánek.
Olga Trachtová
Hadáčková

V pátek 10. ledna by oslavila
85. narozeniny paní učitelka

Růžena Senftová
z Křečovic.
Stále vzpomíná syn Jarda s rodinou.
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S dvacítkou bude fajn
Říká se: Jak na Nový rok, tak po celý rok. A tak si v tomto dni dávám trochu pozor a snažím se být o trochu lepší. Aspoň na den, haha.
Ne, předsevzetí si nedávám, ale snaha zlepšit sebe tu je. Třeba posunout se od vrozeného pesimismu k optimismu, byť naučenému. Zvlášť když vím, jak člověka ovlivňují
emoce. Znáte to, někdo vás rozčílí, čili takzvaně vám hýbne žlučí, a vás další den chytne
žlučník. Nebo vás rozbolí žaludek. Asi jste taky někdy o někom řekli, že vám leží v žaludku. Říká se, že emoce plodí nemoce. Není to výmysl, 85 % nemocí prý způsobují emoce.
Při každém hnutí mysli jako bychom přehodili výhybku. Když se cítíme naštvaně, tělo
vytváří jiný hormonální koktejl, než když jsme v pohodě. Stres a hněv způsobují, že
v těle vzniká mj. kyselina solná. Stres má také za následek stažení svalů, takže se člověk
nemůže pořádně ani nadechnout. A když špatně dýcháme, zůstává v nás přebytek kysličníku uhličitého a i to vede k překyselení.
Nemohu přece začít nový rok jako kyselá okurka. A tak se aspoň ten první den hlídám
a všechny potenciální problémy ruším tím, že
na všem špatném hledám aspoň špetku dobrého.
No jo, ale co mám sakra najít dobrého na tom,
že mě hned po ránu vzala křeč do nohy? Užuž
mi na jazyk vjíždělo slovo nepublikovatelné
v médiích, leč urputná snaha nekazit si Nový
rok se projevila poněkud absurdní myšlenkou:
To je dobře. Křeč na Nový rok – křeč po celý
rok. Mám-li mít křeče po celý rok, nemohu přece umřít, neb mrtvola křeče nemá! Zasmála
jsem se a tím jsem přeladila a slovní zásoba se
opět stala publikovatelnou.
Prostě když člověk chce, všimne si i toho
pozitivního. Neunikla mi tedy spousta pozitivních zážitků, například že se na chvilku ukázalo
slunce na obloze.
V rádiu jsem si pustila pořad básníka a textaře Františka Novotného. Když vysílá František,
vymůže si i poslouchatelnou hudbu. To je ta, co
má nejen melodii, ale také text s nějakým sdělením, a ne jen sadu výkřiků. Není to tedy pouhá
změť zvuků neboli – jak kdysi trefně poznámenával můj otec – hejkot padlejch koní.
Pěkné bylo i kázání v kostele. Pan farář nám
vlastně nekázal, ale s vtipem vyprávěl tak, že to
bylo, jako by si s námi povídal, a použil příměr
z těch dob, kdy nejen že nebyl v mobilech internet, ale kdy dokonce ani mobily neexistovaly.
Což zaujalo i moje vnuky, kteří k nám na Nový
rok přijeli.
Potěšilo mě, že starší vnuk mi během pár
vteřin dokázal rozchodit darovaný repráček
k mobilu, což jsem před tím nedokázala já ani
přítel, neb pocházíme z doby předmobilové
a tak nám taková hejblata činívají potíže.
Stejně tak mě potěšilo, že mladší vnuk mi během chvilky dokázal naladit kytaru, a to i když
je z minulého století a k tomu lehce nakřáplá.
A tak ten den byl vlastně nádherný, tudíž
by stejně měl vypadat i následující rok. Jen
jsem se cítila ospalá. Což mě tedy podle toho
novoročního rčení čeká i roky další. Vlastně
jediná možnost, jak nebýt po celý rok ospalá,
je jednou konečně jít spát na silvestra už před
půlnocí a ne až ve dvě jako letos. Jenže to by
byla škoda! Prožili jsme skvělý sousedský silvestr. Hráli jsme, zpívali… nechyběla ani tombola! Nasmáli jsme se do foroty. A tak radši budu
po celý rok mírně ospalá, než abych si nechala
tyhle radosti ujít. A s pranostikami (jako je třeba
ta Jak na Nový rok…) to nebudu přehánět!
Hanka Synková
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 Osečany
18. 1. Hasičský ples
hraje Static; 20:00

KONCERTY,
PLESY
 Sestrouň – kult. dům
10. 1. Hasičský ples
hraje Ešner Band

 Vrchotice – Na Františku
18. 1. XXVII. Lhotecký bál
pořádá DSO Včelákova
Lhota, hraje Hošna Band;
20:00

 Sedlčany – kult. dům
10. 1. Ples tanečních
19:30
17. 1. Rybářský ples
20:00

VÝSTAVY

 Kvasejovice – kult. dům
Eden
10. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Kvasejovice,
hraje Klasik; 20:00
 Nové Dvory – Dům
hasičů
11. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Nové Dvory,
hraje Hošna Band
 Nechvalice – kult. dům
11. 1. Myslivecký ples
 Petrovice – Obecní dům
11. 1. Křesťanský ples
17. 1. Školní ples
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
11. 1. Houslový koncert
vystoupí jeden z nejvýznamnějších českých houslistů
Jaroslav Svěcený; 19:00
 Obděnice
11. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Obděnice,
hraje Vouz Band; 20:00

 Sedlčany – muzeum
Regionální betlémy
do 10. 1.
Ota Janeček: Nejen
ve slabikáři
výstava českého graﬁka,
malíře a ilustrátora; vernisáž 16. 1. v 17:00, výstava
do 28. 2.
 Sedlčany – kult. dům
Obrazy české krajiny
výstava obrazů sedlčanského výtvarníka Zdeňka
Šťovíčka
 Sedlčany – knihovna
FotoFlegmatici Sedlčany
podvanácté
výstava fotograﬁí členek
a členů klubu; do 5. 2.

PŘEDNÁŠKY
 Kosova Hora – kino
19. 1. Jak sestavit rodokmen
přednáška historika Tomáše Zouzala; 15:00

DIVADLO
 Vysoký Chlumec – sál
Staré hospody
17. 1. Fotbalový ples SK
Vysoký Chlumec
hraje Relax
 Ředice – kult. dům
18. 1. Tradiční hasičský
ples SDH Ředice
hraje Elizabeth
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
18. 1. Ples SDH Krásná
Hora

 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
13. 1. Holčička a cigareta
listování v podání Lukáše
Hejlíka a Petry Bučkové;
19:30
19. 1. Další roky ve stejnou dobu
představení uvádí Divadlo
Bez zábradlí; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
16. 1. Vzhůru dolů!
nová komedie Jakuba

Dotlouklo navždy srdíčko Tvoje, přestala ústa se smát,
můžeme na Tebe s láskou a úctou jen vzpomínat.

Dne 5. ledna tomu bylo 30 let, co
od nás odešel tatínek a dědeček pan

Antonín Vojta
z Počepic.

Vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Zindulky; 19:30
20. 1. Partička
úspěšná zábavná show;
17:30, 20:00

KINO
 Sedlčany
9. 1. Portrét dívky v plamenech
ﬁlmový klub; 20:00
10. 1. The Perfect Kiss
romantická komedie; 20:00
11. 1. Rychle a zběsile:
Hobbs a Shaw
akční ﬁlm USA; 20:00
12. 1. Toy Story 4: Příběh
hraček
animovaný rodinný ﬁlm;
15:00
17. 1. Bez věcí nad věcí
německá komedie; 20:00
18. 1. Bezstarostná dívka
francouzská komedie; 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
10. 1. Pohárový zápas
HC Domino – HC Kabaret
Sázava; 18:30
Rumola–Rybníkáří; 20:25
11. 1. Pohárový zápas
HC Kačeři Příčovy – HC
Genemusic; 12:00
AHC Nový Knín – HC Bubák Chlum; 14:00
HC Kňovice – HC Hrádek;
19:30
12., 19. 1. Veřejné bruslení
14:00–16:00
12. 1. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – HC Huroni Vršovice; 16:30
HC Kabaret Sázava – DSK
Daleké Dušníky; 18:25
HC Miličín – HC Votice; 20:20
13. 1. Pohárový zápas
Novit Neveklov – HC Olbramovice; 18:30
HC River Boys Zvírotice –
HC Kačeři Příčovy; 20:25
15. 1. Pohárový zápas
TJ Slavoj Obecnice – HC
Bubák Chlum; 18:30
AHC Nový Knín – Stará
garda Štětkovice; 20:25
17. 1. Pohárový zápas
HC Genemusic – HC Čerti
Křepenice; 18:30
Stará garda Štětkovice B –
HC Domino; 20:25
18. 1. Pohárový zápas
HC Medvědi Sedlčany –
Novit Neveklov; 12:00
HC Kačeři Příčovy – TJ
Slavoj Obecnice; 14:00
Rumola – HC Kňovice; 16:00
HC Hrádek – HC Tučňáci

www.sedlcansky-kraj.cz

Kosova Hora; 18:00
19. 1. Pohárový zápas
DSK Daleké Dušníky – Stará garda Štětkovice B; 16:30
HC Huroni Vršovice – HC
Kabaret Sázava; 18:25
HC Votice – Ševci Nový
Knín; 20:20
20. 1. Pohárový zápas
HC Žabáci Solopysky – HC
Miličín; 18:30
HC Bubák Chlum – Stará
garda Štětkovice; 20:25

promítání dokumentu o lidských právech, poté setkání
s Danem Kolářem o třídění
odpadů; 18:00
20. 1. Zimní království
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00

 Sedlčany – nám. T. G. M.
11. 1. Tříkrálový pochod
sraz u kašny; 9:00

 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
11. 1. Blecha v novém
kožichu aneb směňte
nepotřebné za potřebné
SWAP PARTY a prodej
dobrodějných dobrot;
14:00–18:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
8., 15. 1. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
10. 1. Povídej pohádku
stínové divadlo, navazuje
výtvarná dílna Těšíme se
na maškarní ples; 15:00
10. 1. DVeře K – Participativní rozpočet v roce
2020
diskuze o participativním
rozpočtu a jeho pravidlech;
18:00
13. 1. Emil je kamarád
program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00
17. 11. Pohádková babička
čtení z knihy Aloise Mikulky, navazuje Rybí výtvarná
dílna; 15:00
17. 11. Zemřít pro design

 Sedlčany – hvězdárna
10., 11., 17., 18. 1. Pozorovací program
při příznivém počasí;
18:00–21:00

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

S blížícím se koncem
svobody roste mezi
dívkami vzájemná
přitažlivost
SEDLČANY Filmový klub

zahájí letošní projekce ve čtvrtek 9. ledna
ve 20 hodin novinkou
v českých kinech – francouzským snímkem Portrét dívky v plamenech.
Film režisérky Celine
Sciammové z roku 2019
byl oceněn za scénář
na MFF v Cannes.
Děj se odehrává
ve francouzské Bretani v roce 1760. Talentovaná malířka Marianne dost ane zadání
odjet do panského domu
na izolovaném ostrově

a namalovat tam svatební
portrét Héloise – mladé
dívky z bohaté rodiny,
která na přání své matky opustila klášter, aby
se provdala do Milána.
Héloise domluvenému
manželství vzdoruje tím,
že se odmítá nechat portrétovat, Marianne proto
hraje roli najaté společnice a maluje svůj objekt
po večerech zpaměti.
Mezi oběma dívkami postupně roste vzájemná
přitažlivost
umocněná
blížícím se koncem svobody...
-red-

ZPRAVODAJSTVÍ
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FotoFlegmatici promítli ukázky ze slavných ﬁlmů,
v nichž vlastními hlasy předabovali jejich hrdiny
SEDLČANY Sice si říkají

FotoFlegmatici, ale ﬂegmatiky určitě nejsou. To
ostatně třináct členů klubu
sedlčanských fotografů potvrdilo i na vernisáži jejich
nejnovější výstavy v Městské knihovně v Sedlčanech, která se konala v sobotu 4. ledna.

Zkrátka slušnej
oddíl
Klubisté již podvanácté
zcela zaplněné knihovně
prostřednictvím svých
vystavených snímků představili činnost v uplynulém roce, a jak u nich už
je zvykem, přidali ještě
něco navíc. Každý z FotoFlegmatiků si vybral jeden
ze známých ﬁlmů a předaboval jeho hrdiny tak, aby
ve snímku bylo zdůrazněno téma a způsob fotografování členů spolku. Jejich
tvorba byla zamontována
do ﬁlmu natolik úspěšně,
že celá knihovna se několikrát z důvodu výbuchu
smíchu doslova otřásla
v základech. A nebylo
divu. V třinácti krátkých
vstupech se na plátně například objevili Vinnetou
a Old Shatterhand, diskutující o fotografování přírody, a nechyběly ani záběry
z ﬁlmů Na samotě u lesa,
Vesničko má středisková
a Tenkrát na Západě. Při
uvedení ukázky z ﬁlmu
Jáchyme, hoď ho do stroje! vyvolala smích pasáž,
kdy se instruktor juda ptá
hlavního hrdiny, co je to

za oddíl, ze kterého přišel,
a on odpovídá že je z oddílu FotoFlegmatici Sedlčany.
„Každý rok se snažíme naši
vernisáž ozvláštnit, aby výstava nebyla výhradně o fotkách, ale aby lidé viděli,
že fungujeme i jako parta,
která se dokáže sejít a dobře se bavit,“ uvedl člen FotoFlegmatiků Milan Dlou-

ky na výstavě stejně jako
v loňském roce vystavuje
třináct z nich. O každém
z fotografů se účastníci
vernisáže mohli dozvědět
něco zajímavého. „Focení
parních mašin jsem vždycky považoval za něco vágního,“ řekl o sobě Martin
Zemánek. „Když však přišel mail od jednoho z nás,

Sedlčanští FotoFlegmatici se na vernisáži své výstavy dobře bavili.

hý. „Film, který jsme dnes
promítali, vznikl v ateliéru
v Sedlčanech, kde jsme
se sešli a všichni už měli
připravené svoje scénáře.
Dabovali jsme jednotlivé
ukázky z ﬁlmů a na Davidu
Hegerovi bylo, aby to všechno dal dohromady. Film byl
dabován dvě celá odpoledne, ale střih a celá další práce zabrala Davidovi určitě
několik desítek hodin. Nebylo jednoduché do ﬁlmu
dodat ruchy a všechny dodatečné zvuky.“

Klubisté se
představují
FotoFlegmatici mají
v současné době kolem
patnácti členů a svoje sním-

jestli nejedeme fotit parní
mašiny do Benešova, stalo
se něco, co se mi nestává
příliš často. Cítil jsem, že to
bude tak výjimečné, že se
to nemusí opakovat. Nerozumím síle, která mě vedla,
ale už za půl hodiny jsem
stál na peróně a povídal
si s jedním z těch umouněných ,bláznů‘ a prosil
ho, zda můžu zítra ráno
přijít.“ Jindřich Tauber se
prostřednictvím
jednoho z vystavených panelů
svěřil, že vloni fotil hlavně přírodu. S FotoFlegmatiky koniklece v Brdech,
orchideje na Sedlčansku
a skály v Českém ráji. Léto
trávil s rodinou na Slapech
a s manželkou byl na Plit-

vických jezerech v Chorvatsku. Jeho fotoaparát
v loňském roce určitě nezahálel. Milan Dragoun tentokrát vybral výlet s Jiřím
Malíčkem za orchidejemi,
výročí železnice v Sedlčanech a výlet do Českého
ráje. Zuzana Havlová se
na dalším z panelů vyznává, že v posledních letech
sice fotí méně, ale zato se
s velkou upřímností noří
do hloubky své duše, aby
dokázala přes prožitky
a poznání zachytit svým
fotoaparátem tváře, emoce
a situace, které se jí nějakým způsobem dotýkají.
„Předloni jsem si začal hrát
s analogovou fotograﬁí
a tak nějak to pokračovalo
i po celý rok 2019,“ potvrzuje Karel Stibůrek. „Digitál
jsem moc do rukou nebral,
protože celý proces od komponování, přemýšlení, jestli to či ono má smysl fotit,
a očekávání, zda fotka vyjde nebo ne, je prostě velmi
silné, a dá se říct, že mě to
pohltilo.“ Lenka Němcová
se opět ponořila do světa
makrofotograﬁe, plné říše
hmyzu, rostlin a dalších
divů přírody, které pouhým okem nepostřehneme. „Inspiraci pro makro
čerpám všude kolem nás,“
říká Lenka. Milan Dlouhý
je známý tím, že rád fotografuje místa spjatá s naší
českou minulostí. Nechává na sebe historii působit a často ovlivní místo
i způsob, jak snímek bude
vypadat. Lucie Valsová

tentokrát byla na vážkách,
co fotit z jejího oblíbeného
makra. Léto trávila často
u vody, kde ji zaujali tvorové z hmyzí říše. „Jsou
ostražití a k ulovení snímku
je potřeba hodně času a trpělivosti. Fascinuje mě jejich křehká krása, nespočet
druhů, barevnost, dravost
i hravé poletování kolem
břehů,“ připomíná Lucie.
Členka klubu Věra Holečková se na výstavě vyznává z pocitu, že jediné,
v čem má jasno, je láska
k rodině, focení a k práci
s dětmi. Radek Fouček se
svěřil, že než se přestěhoval do Sedlčan, bydlel
ve vesnici pod kopcem
Vlčák v Černošíně a scházel se zde s kamarády
v hospodě, kterou zachytil ve svých snímcích. Tomáš Lorenc vybral několik
svých digitálních fotograﬁí
kapel z evropských country festivalů, na něž s taneční skupinou Caramelka
již léta jezdí vystupovat.
David Heger se i nadále věnuje alternativní fotograﬁi,
neboli ušlechtilým fotograﬁckým technikám, a Václav Kaňka, který fotografuje již od šedesátých let
minulého století, se zabývá
sportovní fotograﬁí, zajímá
ho i makrofotograﬁe, focení krajiny a také skautská
tématika.
Dvanáctou výstavu FotoFlegmatiků si zájemci
mohou prohlížet v městské
knihovně až do 5. února.
David Myslikovjan

Z REDAKČNÍ POŠTY

Věříte v existenci andělů strážných? Já ano. O jejich existenci
jsem od prvních hodin nového roku dokonce přesvědčená
SEDLČANY Krátce po jedné hodině ráno, kdy už
skončila kanonáda mnou
nenáviděných pet ard,
dělobuchů a ohňostrojů,
jsem usínala. Probralo mě
nepřetržité zvonění zvonku u branky. Docela mě to
vyděsilo, ale šla jsem se
s mým psím ochráncem
podívat ven, co se děje

a kdo to na mě zvoní. Tam
policie. Vnímala jsem jen,
jak mi říkají: „Okamžitě
všichni z domu ven, hoří
vám komín!“ Byla jsem
v šoku, když jsem uviděla
z komína šlehat plamen
metr vysoko a začala jsem
zmatkovat. První myšlenka byla zavřít psa do bezpečí, až pak jsem si uvě-

domila, že bych měla něco
udělat, zavolat hasiče.
Jenže to už policie udělala
za mě, hasiči přijeli za malou chvilku, naštěstí nebylo třeba jejich razantního
zásahu, jenom kontrolovali situaci a stav komínu.
Doteď nechápu, jak se
stalo, že u nás začaly hořet saze v komíně, přes-

tože topíme vyschlým
dřívím a ekobriketami
a komín byl jako každý
rok vyčištěný a zkontrolovaný kominíkem. Prý
se to někdy stává. Vůbec
jsem nevěděla, jak všem
poděkovat. Bez všímavosti policie bych vůbec
nevěděla, že mi doslova
hoří nad hlavou a bez

jejich akce by následky
události mohly být nedozírné, možná tragické.
Andělé strážní existují,
mají nejrůznější podobu
a někdy na sebe berou
uniformy policie a hasičů. Obrovský dík jim
všem a vděk za to, že tu
jsou s námi!
Hana Kutilová
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Hokejová Stará garda si
drží neporazitelnost
SEDLČANY Na konci sta-

rého roku a na začátku
nového se kolotoč zápasů
v pohárové soutěži amatérských hokejistů zastavil
několikrát jenom nakrátko, ale nyní se už zase točí
na plné obrátky. A opět
byla do kroniky turnaje
zaznamenána spousta zajímavých výsledků.
Jestliže dosud prakticky
v každém utkání padalo
hodně gólů, tentokrát se
v jednom ze zápasů střelci
treﬁli pouze dvakrát, v dalším mači padl jediný gól
a utkání Žabáků s Vršovicemi dokonce skončilo bez
branek. Došlo také na střetnutí „těžkých vah“ v první
lize, a zvlášť zajímavé bylo
sledovat, zda se už někomu podaří konečně v této
sezóně porazit Štětkovice.
Nu, nepodařilo.
Alespoň bod měli na dosah v utkání se Starou
gardou příčovští Kačeři,
nakonec neuspěli, a lépe
nedopadly ani Zvírotice.
Utkání, v němž chlapci
od vody nastoupili proti
Štětkovicím v pátek 3. ledna, nabídlo vyrovnaný hokej s málo šancemi na obou
stranách. Stará garda se
ujala vedení už ve třetí minutě hry a v páté minutě si
svoje vedení pojistila. Zvírotickým hokejistům se povedlo vstřelit kontaktní gól
až osm minut před druhým
klaksonem, ale na začátku
třetí části zápasu se dostali do nepříjemné situace,
protože pětadvacet vteřin
hráli tři proti pěti. Štětkovice sice svoji dvojnásobnou
výhodu nevyužily, ale dva
body si nakonec pojistily,
a to dvě a půl minuty před
koncem utkání.
Výsledky – 1. liga:
Obecnice–Křepenice 6:6,
AHC Nový Knín – Příčovy
2:8, Štětkovice–Genemusic 7:2, Křepenice – AHC
Nový Knín 7:7, Obecnice – AHC Nový Knín 6:0,
Genemusic–Obecnice
2:4, Chlum–Zvírotice 1:4,
Štětkovice–Příčovy 3:2,
Příčovy–Chlum 1:0, Genemusic–Zvírotice 9:6, Zvírotice–Štětkovice 1:3, Chlum–

Křepenice 4:3. První jsou
v tabulce stále hokejisté
Štětkovic, kteří ve druhé
fázi turnaje v pěti utkáních vytěžili devět bodů.
O tři body méně mají druhé Příčovy a o další bod
zpět je třetí Obecnice. Oba
týmy ale mají jedno utkání
k dobru. Na konci prvoligové tabulky se seřadily
tři týmy se dvěma body
v pořadí šesté Křepenice,
sedmý Chlum a osmý AHC
Nový Knín.
2. liga: Ševci Nový
Knín – Sázava 4:10, Miličín
– Štětkovice B 2:1, Solopysky–Domino 0:4, Domino–
Miličín 7:1, Štětkovice B
– Ševci Nový Knín 3:5, Daleké Dušníky – Solopysky
5:1, Vršovice–Votice 3:3,
Solopysky–Vršovice 0:0,
Miličín – Daleké Dušníky
1:6, Ševci Nový Knín – Domino 0:2, Sázava – Štětkovice B 7:3, Vršovice–Miličín
5:5. V druholigové tabulce
je v jejím čele Domino,
které v pěti zápasech nasbíralo deset bodů. O dva
body zpět je druhá Sázava
a stejně na tom jsou, pokud se týká bodů, Daleké
Dušníky. Obě mužstva ale
také ve druhé části soutěže
ještě neztrácela a mají jedno utkání k dobru. Na konci tabulky mají dva body
sedmé štětkovické béčko,
osmé Votice a deváté Solopysky.
3. liga: Hrádek–Rybníkáři 8:2, Kosova Hora
– Neveklov 8:4, Kňovice–Olbramovice 9:3,
Ru m o l a – M e d v ě d i 0 : 4 ,
Medvědi–Kňovice 2:7,
Rybníkáři–Neveklov 0:5
kontumačně. Rybníkáři
k utkání nenastoupili. Olbramovice – Kosova Hora
10:1, Kosova Hora – Medvědi 4:7, Rybníkáři–Olbramovice 5:8. První Kňovice
mají po čtyřech utkáních
osm bodů a druhé Olbramovice i třetí sedlčanští
Medvědi nasbírali bodů
šest. Kňovičtí hokejisté
sehráli ale o jeden zápas
méně. Na posledním osmém místě zůstali s jedním
bodem Rybníkáři.
David Myslikovjan
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Turnaj ve stolním tenisu byl
vyrovnaný, bez porážky
nezůstal nikdo
SEDLČANY Stolní tenisté se
pravidelně loučí s uplynulým rokem na Štěpána, kdy
se koná v sokolovně otevřený turnaj pro všechny vyznavače hry nad nízkou síťkou.
Sice by se mohlo zdát, že
v tomto období se ne každý
chce po celý den hýbat, ale
pro stolní tenisty jako by to
neplatilo.
„Sešlo se šestnáct nejlepších hráčů na úrovni krajské
a okresní soutěže, takže
kvalita turnaje byla dobrá,“
připomněl jménem pořadatelů hráč Pavel Poslední. „Pro všechny účastníky
jsme měli připravené ceny
a vzhledem ke svátečnímu
dni a blížícímu se konci roku
dokonce nebyli ochuzeni
ani o ostřejší občerstvení.“
Nalosovány byly dvě
skupiny po osmi účastnících, v nichž se hrálo systémem každý s každým.
Bez jediné porážky první
fází turnaje prošli Martin
Šíp a Pavel Poslední, kteří
se stali vítězi svých skupin.
Tento výsledek však ještě

nic neznamenal, pouze sestavil hráče do vyřazovacího pavouka. Do ﬁnále se
probojoval stále neporažený Martin Šíp a soupeřem
mu v něm byl Pavel Jiroušek. Finále s přehledem
vyhrál Pavel, který Martinu
Šípovi uštědřil jedinou porážku v turnaji. Na třetím
místě skončil zástupce mladé generace Pavel Černý
z Hrabří, který už válí v barvách Tatranu. „Úroveň turnaje hodnotíme za dobrou,
a navíc byl hodně vyrovnaný,“ řekl po ﬁnálovém souboji Pavel Poslední. „Kromě
jediného měli všichni hráči
na svém kontě více než jednu porážku. Do příštího turnaje jsme si dali za úkol vyrušit z pohodlí domova další
hráče, kteří by se společně
s námi zapojili do hry.“
Pavel Poslední přiblížil
také účinkování jednotlivých týmů oddílu stolního tenisu Tatranu v tomto
roce. O působení A mužstva
ve druhé lize informujeme
pravidelně, ale pozornost si

zaslouží i týmy další. B družstvo hraje krajský přebor,
a dá se říci, že se pohybuje
v poklidných vodách této
soutěže. Dokáže porazit
i nejlepší týmy v tabulce.
V C družstvu Tatranu působí mladí hráči s ambicemi
postoupit z okresního přeboru do krajské soutěže. Našlápnuto k tomu mají dobře,
protože v této sezóně nepoznali hořkost porážky a jsou
první v tabulce. Tatran má
i svůj D tým, v němž jsou
hráči, jimž je sice už více let,
ale přesto mají chuť do hry
obrovskou. Odměnou jim je
druhé místo v okresním přeboru hned za C družstvem.
Déčko je nejvíce trénujícím
družstvem v oddílu.
Žáci načali svoji druhou
sezónu, a pokud se týká počtu, zájem o hru je velký. Už
jsou vidět i talentovaní hráči,
kteří by měli být v budoucnosti příslibem. Nejlepší žáci
hrají soutěž, účastní se turnajů a ostatní trénují ve stylu
„kdo si hraje, nezlobí.“
David Myslikovjan

Hokejisté Tatranu se rozloučili se
starým rokem vysokým vítězstvím
Tatran Sedlčany
– Cvočkaři
Hořovice 8:1 (3:0,
4:0, 1:1)
SEDLČANY Ve d r u h é m

dílu tohoto ročníku krajské hokejové soutěže se
ve skupině A utkávají tři
nejúspěšnější týmy základní části skupiny Jih a skupiny Sever. Tatran vstoupil
do zápasů, v nichž se šestice mužstev vzájemně utká
doma a na ledě soupeře
neúspěšně, když prohrál
v Neratovicích 4:6. Také
v duelu s hořovickými
Cvočkaři v závěru starého
roku nebyl favoritem, protože před necelým měsícem s nimi prohrál na domácím ledě o tři branky.
Tentokrát
ale
bylo
všechno jinak. Cvočkařům
chyběla jejich brankářská

jednička, což bylo docela
znát. S nastřelenými puky,
často vypadávajícími z gólmana Hořovic, si hráči
Tatranu dokázali poradit
a uklízeli je tam, kam patří, tedy do klece za brankovou čáru. Oheň a síru
pustili domácí hokejisté
na soupeře hned v úvodu
utkání a v polovině první
třetiny vedli už 3:0. Potom
se sice jejich brankostroj
na chvíli zastavil, ale spustil se hned na začátku třetiny druhé, takže v půlce
zápasu to bylo už 7:0.
„Do třetí třetiny jsme šli
s tím, že nebudeme dělat
zbytečné chyby a utkání si
před zaplněným hledištěm
užijeme, což se nám podařilo,“ připomněl po skončení zápasu spokojený
trenér Karel Pospíšil. Hostům se podařilo vstřelit
čestný gól až čtyři minuty

před třetím klaksonem,
kdy už tempo nebylo zdaleka takové, jako v předchozích dvou třetinách,
ale vzápětí inkasovali
poosmé. V šestičlenné
tabulce se Tatran se sedmadvaceti vybojovanými
body posunul na třetí místo, když ztrácí čtyři body
na druhý Žebrák. Vedoucí
Neratovice mají na svém
kontě už třicet devět
bodů. Týmům se do tabulky započítávají i body
z první části soutěže.
Branky: Petržílka 2, Vl.
Černý, M. Pospíšil, F. Černý, Vild, Mašek a O. Spilka.
Sestava: Hlaváček–Vild,
Chwastek, T. Spilka, Mašek, Martínek, Macháč – F.
Černý, Náprstek, Vl. Černý
– M. Pospíšil, Bém, Petržílka–Pinkas, Burian, Kadlec
– O. Spilka.
David Myslikovjan
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Dakar v Saúdské Arábii již
odpočítává první stovky kilometrů
Dokončení ze strany 1

od pořadatelů vyzvednout
Macíkův kamion, Brabcovu
motorku i všechna doprovodná vozidla. Martinův
dakarský speciál Karel
a bydlík, ve kterém má tým
zázemí, byly bohužel nepojízdné a chvíli trvalo, než
se je podařilo zprovoznit
(pozn. red.: díky pořadatelům, kteří nechali zapnutá
světla, byly vybité baterie).
Bydlík se následně ještě
ztratil v dopravním provozu. Proto pak následoval
raketový přesun posádky
kamionu na shake down –
dakarskou rozcvičku,“ popisuje Stanislava Bílková.
„Zajezdili jsme si a všechno zmákli, jak jsme potřebovali. Karel fungoval výborně,
výkon i podvozek. Já jsem
za to strašně rád. Bylo to
boží, zkusili jsme si i poposkočit. Už se těším, až odstartujeme,“ popisuje Martin
Macík. „Povrch je tu hodně
zrádný, přechází z měkkého písku do tvrdého kamení.
Skáčete přes dunu z písku
do šutrů. Za tu hodinu jsme
projeli snad veškerý terén,
který můžete potkat. Jet
v tom 500 km bude zajímavé.

Ale Karel funguje fakt dobře.
Zatím jsme nepoznali jeho
limity,“ připojuje se s popisem také navigátor František
Tomášek. Jan Brabec shake
down vynechal a ušetřený čas věnoval odpočinku
po náročné cestě a přípravám na technické přejímky.
Těmi všechny týmové stroje
prošly hladce během pátečního dopoledne.
Během první etapy
dlouhé 752 km přibrzdila
posádku kamionu drobná
navigační chyba a mírně
snížený výkon stroje v části etapy. Ani to jim ale nemohlo zabránit v dojetí
do cíle etapy, jejíž 319 km
bylo měřených, na 5. místě. Také Jan Brabec, který se po komplikovaném
květnovém zranění posadil na startu svého třetího
Dakaru na KTM 450 Rally
se startovním číslem 43,
absolvoval první etapu bez
větších zaváhání. V jejím
cíli byl na 36. příčce.
„Všichni jsou natěšení,
takže jedou šílenou palbu.
Mně zase klasicky chvíli
trvalo, než jsem se rozjel.
Jediný zádrhel, který jsme
zaznamenali, byl menší vý-

kon asi v třetině etapy, ale
víme, čím to je a nebylo to
nic zásadního. Jinak spokojenost, víme, že můžeme
ještě zrychlovat. A mám radost, že se naše česká parta
pěkně poskládala vpředu,“
hodnotil první letošní vystoupení Martin Macík.
„Navigace je složitější, ale
nic, co by nás zásadně zaskočilo. Jen jeden z bodů
jsme netreﬁli napoprvé, minuli jsme ho asi o sto metrů
a udělali si navíc kolečko.
Jeli jsme v úplném klidu,
řidičském i navigačním. Pořád máme rezervy. Za nás
klid a pohoda,“ doplnil ho
navigátor Tomášek.
„Klasika, jelo se mi dobře. Jen prvních sto km jsem
se dostával do tempa, protože můj poslední závod
byl Dakar 2019. Takže jsem
se po roční pauze musel
zase hodit do závodního
módu. Úvodní tři čtyři etapy do toho ještě kvůli noze
nebudu šlapat úplně naplno, počkám, co se bude dít.
Ale zatím jsem spokojený,“
pochvaloval si po dojetí
do cíle i Jan Brabec.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Hokejisté Tatranu si zahráli
v Tipsport aréně, ve které
reprezentace slavila dva
tituly mistrů světa
Kovohutě Mníšek
pod Brdy – Tatran
Sedlčany 3:7 (2:3,
1:2, 0:2)
PRAHA Ve třetím kole nadstavbové části krajské hokejové soutěže a celkově v patnáctém utkání v této sezóně
si hráči Tatranu v neděli 5.
ledna zahráli v místech, kudy
kráčela historie. A nejenom
ta hokejová. Vždyť v Pražské sportovní hale, dnešní
Tipsport aréně, vybojovali
českoslovenští hokejisté dva
tituly světových šampionů,
a jeden zde přidali v krasobruslení v roce 1962 i legendární sourozenci Romanovi.
„S Mníškem pod Brdy jsme
hráli poprvé a vůbec jsme
tento tým neznali,“ uvedl
po návratu do Sedlčan trenér Karel Pospíšil. „Soupeř
byl celkem kvalitní, hrál dobře dopředu, ale protože jeho
tým byl složený převážně ze
starších zkušených hráčů,
v závěru utkání už jim hodně
docházely síly. Soupeři už ne-

hráli tolik do těla, a dá se říci,
že na konci odešli fyzicky.“
Hokejisté Tatranu byli
více na puku už od prvního
buly, postupně získávali stále
větší převahu, ale přesto museli ocenit efektivní hru hokejistů Mníšku. Vypracovali
si pouze šest dobrých příležitostí a tři z nich dokázali
proměnit. Bylo znát, že soupeři Tatranu v týmu chybí
více hráčů mladší a střední
generace. Ve vítězném týmu
se třemi brankami blýskl Vladimír Černý, po jednom gólu
přidali Kadlec, Náprstek,
Grin a Petržílka.
V tabulce jsou stále první
neratovičtí Buldoci, kteří nasbírali už dvaačtyřicet bodů.
Druhý Spartak Žebrák jich
nyní má třicet čtyři a třetí Tatran třicet. Poslední šestý Mníšek pod Brdy má na svém
kontě dvacet tři bodů.
V dalším kole nadstavby
se Tatran v sobotu 11. ledna
utká na domácím ledě s Žebrákem. První buly vhodí rozhodčí v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan

Tři otužilci ze Sedlčanska si v závěru roku zaplavali ve Vltavě
PRAHA Antonín Tesař ze

Otužilci Jan Kraft (zleva), Milan Křížek a Antonín Tesař

Sedlčan je dlouholetým pořadatelem nohejbalových turnajů pro zaměstnance Strojíren, v nichž také on pracuje,
a navíc má i několik dalších
sportovních aktivit. Před třemi lety úspěšně absolvoval
Jizerskou padesátku a v samém závěru loňského roku
se podruhé zúčastnil v Praze
na Slovanském ostrově Memoriálu Alfréda Nikodéma.
Tento pražský zlatník
a propagátor otužování se
poprvé, ještě neoﬁciálně,
ponořil společně se svými kamarády do chladné
vltavské vody v roce 1923.
Od roku 1947 se už jednalo
o organizovanou akci. Také
Antonín Tesař si v Praze
v roce 2018 zaplaval se svým
kamarádem Honzou Kraftem, který rovněž pracuje
v sedlčanských Strojírnách.
V závěru uplynulého roku

se do dějiště známé otužilecké akce oba vrátili a do party
přivzali ještě Milana Křížka
ze Sedlce-Prčice, bývalého
zaměstnance podniku STROS. „Zatímco v roce 2018
měla voda ve Vltavě čtyři
stupně a vzduch pouze dva,
tentokrát bylo tepleji,“ připomněl Antonín Tesař. „Na třiasedmdesátém ročníku memoriálu, jehož se zúčastnilo
rekordních 430 otužilců, měl
vzduch teplotu 4,7 °C a voda
5,6 °C. Tyto teploty nebývají
mezi zkušenými otužilci příliš
oblíbené. Škoda, že tentokrát
atmosféra nebyla více zimní,
a hlavně chyběl sníh. Tento
ročník patřil mezi nejteplejší v celé historii memoriálu.
Přesto nám na třísetmetrové
trati byly odměnou nevšední pohledy z hladiny Vltavy
na Národní divadlo a Pražský
hrad.“
Celé akci předcházel tvr-

dý trénink trojice otužilců
ze Sedlčan a Sedlce-Prčice,
který zahájili již v létě. Nepřetržitě alespoň jednou týdně
se plavci scházeli na Oboze
i v říjnu a listopadu. Nebylo divu, že rybáři, zahalení
do teplých kabátů, se na tři
nadšence plavající v zimní
Vltavě dívali s úžasem. Kamarádi, kteří společně jezdí
na různé sportovní akce, se
shodli, že příprava byla náročná, ale vyplatila se. Atmosféra mezi otužilci v Praze
byla totiž nezapomenutelná.
A co čeká Antonína Tesaře v nejbližší době? „Společně s Milanem Křížkem budu
začátkem února podruhé
startovat na Jizerské padesátce. Milanovi jsem řekl, že
když si se mnou v prosinci
zaplave v Praze, já s ním poběžím Jizerskou padesátku,“
svěřil se Antonín Tesař.
David Myslikovjan
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SLOUPEK

KO M E N TÁ Ř

GLOSA

2019:
Motýle

Prezident nám
přeje bolest

Fronta na pracáku
nakonec nebyla tak
hrozná

Jsou různé způsoby, jak
určitý rok charakterizovat
něčím, co jindy nebylo. Poměrně výstižně se médiím
daří hledat charakteristiku
podle nejčetnějšího výskytu nějakého slova.
Jistý deník se o to pokusil a na prvním místě za rok
2019 měl slovíčko „motýle“.
Je pravda, že autor projevu, kde se objevilo „motýle“, premiér Andrej Babiš,
který v projevu jako vždy
něco sliboval, byl pro tohle
slovo terčem četného posmívání. Na jeho obranu je
třeba říct, že většina cizinců
má se správnou češtinou
problémy. Je to těžký jazyk,
má sedm pádů, takže zaměnit 5. pád jednotného čísla
za 1. pád množného čísla, je
ještě odpustitelné.
Podle mého sledování
médií, bylo celý rok nejčastěji slyšet nebo napsáno slovo
Babiš ve všech pádech jednotného čísla, až na ten pátý.
Také nositel toho jména byl
viděn na televizní obrazovce
každý den několikrát, aby
stále opakoval, že je nejlepší,
a aby permanentně lhal a to
je už chyba mnohonásobně
větší než neznalost české gramatiky. Vladimír Roškot

Už jsem se lekl, že prezident Miloš Zeman ve svém
vánočním poselství naznačí, že už je toho blahobytu
příliš. Abychom nebyli už
tím vším „zdarma“ na dluh
zhýčkaní, zlenivělí. Jsme
pod vládou komunistů,
bez kterých se opět po třiceti letech nic neschválí.
Diktují si a mají za to stále
své voliče.
To vše mi blesklo hlavou, protože prezident čekal s pohledem upřeným
na nás před obrazovkami
poměrně dlouho. Pak pokračoval, dosti překvapivě. To jsem fakt nečekal.
On nám prosím přál tu
bolest, kterou cítíme, když
myslíme. Tedy někteří.
Protože někdo myslí naprosto bezbolestně. Naopak někdo myslet neumí,
kdyby se rozkrájel, není
schopen ani jednoduchého úsudku. Takže se to
přání vztahuje na všechny ty ostatní. Na ty, kteří
by mohli myslet, ale jsou
pohodlní, takže najít informace a pak myslet, je
pro ně bolavé. Raději se
nechají přesvědčit jakousi

lidovostí, jdoucí dosti cíleně shora nebo z diskuze
na internetu. Ostatně teď
koluje po internetu přesně
takový text pro důchodce
– lživý a velmi manipulativní – pro ty nemyslící.
Nemusím moc přemýšlet,
koho prezident myslel těmi
manipulátory. Poodhalil to,
když řekl, že o vládě rozhodují demokratické volby
a ne ulice. Ale o jisté vládě
i proti většině ve sněmovně
rozhodl on sám. A kamaráda
Jiřího Rusnoka, ochotného
dělat premiéra v té jeho vládě, později odměnil traﬁkou
guvernéra ČNB. Voliči zapomínají... Když mluví o té
ulici, má jistě na mysli spíše
náměstí Staroměstské a Václavské nebo Letenskou pláň,
kde došlo k ohromným demonstracím.
Měl se tam někdy podívat a přezkoušet pár účastníků, zda jsou to ti, které
bolí přemýšlet a nechávají
se tam zmanipulovat. To
by byl potom aspoň trochu
spravedlivý prezident a ne
prostý mluvka šířící nepravdivé pomluvy.
Vladimír Roškot

Tak jsem se dnes taky
vypravila na ten pracák, tedy sedlčanskou
pobočku Úřadu práce.
S manželem jsme se
snažili odhadnout, kolik rodičů může spadat
do kategorie „přidali
nám osmdesát tisíc“.
I když jsme se dopočetli do celkem vysokého
čísla, utěšovala jsem se,
že podkategorie „musím si změnit výši hned
v lednu, abych to stihla
vybrat“, bude mnohem
menší. Má další úvaha
vedla směrem, že i kdyby nás takových bylo
hodně, určitě to většina
dam nechá na poslední
chvíli, tedy na poslední
lednový týden. Nevím,
nakolik byla lichá naše
první úvaha, ale má poslední se od skutečnosti
lišila na míle.
Přicházím do chodby
a jímá mě hrůza. Přede
mnou had více než deseti
damských hlav. Píšu rodičům, kteří hlídali syna, že
to bude na dlouho. Pak
jsem se trochu uklidnila,
když jsem zjistila, že ne

všechny hlavy v zástupu se rovnají žadatelům.
Největší podíl na tom, že
jsem na úřadu nakonec
nestrávila ani hodinu,
ale měly samy jeho pracovnice. Když zjistily, že
nás tam čeká tolik, začaly
se agendou k rodičovskému příspěvku zabývat
i ve vedlejší kanceláři.
A nejen to. Když jsem
přišla na řadu a ohnula
se k okénku, paní na jeho
druhé straně byla již
pravená na další stejný
úkon, jako již měla ten
den několikrát za sebou
a který ji ještě mnohokrát čekal. Navíc patřičný
formulář ležel připraven
přímo na okénku v očekávání, že po něm bude
velká sháňka. Než jsem
ho stihla vyplnit, měla
jsem spočítanou částku.
Pak už se konala jen krátká kontrola, poděkování
a rozloučení. Díky vám,
dámy z pracovního úřadu, že naše matky nepřijdou nejen o peníze, ale
ani o nervy ve frontě.
Olga Trachtová
Hadáčková

GLOSA

Dva mrtví se našli v Kamýku nad Vltavou
po silvestrovské noci
Je to náhoda, že zrovna
po silvestru? Možná ano,
možná ne.
Představte si, že sedíte
v klidu u večeře, a najednou se u vás doma ozvou
výstřely a začne se blýskat.
Budete dál večeřet? Nejspíš
ne. Leknete se, vyskočíte
od jídla. V nastálém zmatku
můžete na sebe zvrhnout
horkou polévku nebo narazit na roh stolu. Ne, není
to přímý důsledek výstřelu,
ale souvisí to s ním.

Něco podobného připravuje člověk ptákům, a je
jedno, jestli je to v Kamýku
nad Vltavou nebo jinde. Ornitologové upozorňují, že
pro ptáky jsou ohňostroje
traumatizující a mohou vést
i k úmrtí. Ti dva mrtví – to
byl ten ptáček na snímku
a ještě kos.
Příznivci petard namítají,
že ohňostroje tu byly odedávna. Ano, ale ne v takové
míře. Kupříkladu v Kamýku
nad Vltavou se střílelo po-

čátkem adventu, na Štědrý
den, den před silvestrem,
na Silvestra, 1. ledna i 2.
ledna. Rachejtlomilové tvr-

dí, že ohňostroje vyjdou
laciněji než náhražky jako
je videomapping, ale úklid
po silvestru jde ve vel-
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kých městech do miliónů.
Polétavý prach po ohňostrojích také není nic příjemného.
Máme svobodu. Řešením
by byl kompromis a zdravý
rozum. Kdo nemůže být
šťasten bez kraválu a světlic,
ať si je v rozumné míře užije třeba na silvestra, ale ať
nestraší lidi, zvířata a ptáky
průběžně po celý rok. Slavit
se dá jak důstojně, tak vesele, a to i bez rámusu.
Hanka Synková

