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Přejeme si aby budovy sloužily Průlom v sousedském
sporu o cestu:
lidem, říká Tomáš Chmel
o novostavbách v Tyršově ulici pozemek změní
majitele a bude všem
k dispozici

SEDLČANY Snad nikdo si

nemohl nevšimnout, že
v Tyršově ulici vyrostla
architektonicky zvláštní
stavba – společenské centrum a netradičně řešená
modlitebna. Investorem
stavby je spolek Maranatha, jehož zakladatelem
je developer a ﬁlantrop
Radim Passer.
Od položení základů staveb uplynulo něco málo
přes rok a na 23. ledna je
naplánováno slavnostní otevření budov pro pozvané
hosty. Veřejnost se může
do prostor společenského
centra i modlitebny podívat
v pátek 24. ledna v rámci
dne otevřených dveří, případně si o den později, 25.
ledna, vyslechnout slavnostní bohoslužbu. Nejen
o novém centru a modlitebně Sboru Církve adventistů
sedmého dne v Sedlčanech
jsem si povídala s vedoucím
sboru Tomášem Chmelem.

OSEČANY Sousedský spor

Koncem příštího týdne bude po roce budování otevřena nová
modlitebna a společenské centrum Církve adventistů sedmého
dne v Tyršově ulici v Sedlčanech. Foto: Hana Pechačová

Běžného návštěvníka
Sedlčan budovy v Tyršově
ulici překvapí svým nevšedním vzezřením. Bylo
to záměrem projektu?
Záměrem bylo mimo
jiné postavit moderní budovy otevřené směrem
k veřejnosti. Architekti
přinesli netradiční pojetí
modlitebny, které se nám
líbilo.
Bylo nutné při stavbě

překonávat nějaké obtíže?
O žádných závažných
obtížích nevím. Řešily se
Pokračování na straně 6

o užívání pozemků, které
historicky sloužily jako
přístupová cesta k zámku
a přilehlým nemovitostem,
a kterému jsme se věnovali
od počátku, dospěl ke svému rozuzlení. Na konci
minulého roku podepsali
všichni zúčastnění konečnou dohodu.
Podle smlouvy, která
celou situaci řeší, odkupují pozemky od advokáta
Radomila Ondrucha majitelé zámku Daniel Krejčík
a Matěj Stropnický, ostatní

sousedé od nich zároveň
získají možnost pozemky užívat jako přístup
ke svým nemovitostem.
Věcné břemeno získala
také obec Osečany, takže
cestu budou moci využívat i další obyvatelé obce.
Okolnosti řešení sporu
nám popsal starosta Osečan Pavel Pechač.
Pane starosto, je touto
dohodou spor o užívání
pozemků jako cesty deﬁnitivně vyřešen?
Jsem přesvědčený, že
Pokračování na straně 2

Strážníci
kontrolují
dodržování
vyhlášky
o zákazu
kouření u škol
SEDLČANY Zastupitelstvo

v Hodoníně a Přibyslavi pod
názvem Savencia – dozvěděli od tehdejšího generálního
ředitele společnosti Miroslava Maňáska, že v Sedlčanech výroba sýrů nejpozději
do roku a půl skončí.

města vydalo v polovině
října loňského roku obecně závaznou vyhlášku
o zákazu kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v okolí místních škol.
Strážníci městské policie od poloviny října vykonali přes 150 kontrol k dodržování vyhlášky. Kromě
kontrol přímo v daných
lokalitách, absolvovali

Pokračování na straně 3

Pokračování na straně 6

O prodeji bývalých mlékáren
vede Savencia neúspěšná
i nadějná jednání
SEDLČANY Od prvního února, který se neblaze zapsal
do dějin města, brzy uplynou dva roky. V ten den se
zaměstnanci Povltavských
mlékáren v Sedlčanech – čili
ﬁrmy, která od roku 2016 vystupovala spolu se závodem

Další etapy Dakaru mají Martin
s Františkem a Karlem úspěšně za sebou
SEDLČANY/SAÚDSKÁ ARÁBIE

Druhou etapu absolvovali
reprezentanti sedlčanského týmu Big Shock Racing
v pondělí 6. ledna. Jak jsme

informovali v minulém čísle,
startovali do ní z pátého místa po první etapě.
Z A l Wa j h v y r a z i l i
na 401 km dlouhou trať s cí-

lem ve městě Neom. Rychlostní zkouška měřila 367 km
a byla první částí supermaratonské etapy. Jana Brabce
Pokračování na straně 15
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Průlom v sousedském
sporu o cestu:
pozemek změní
majitele a bude všem
k dispozici
Dokončení ze strany 1

ano. Bylo dosaženo dohody o přístupu majitelů objektů u zámku a pro obec,
což byl záměr obce.
Jak složitá byla cesta
k dohodě a co podle vás
situaci nejvíce odblokovalo?
Cesta k dohodě nebyla
jednoduchá, ale velice rád
bych vyzdvihl komunikaci a přístup pana doktora
Ondrucha, ale také přístup
pánů Stropnického a Krejčíka, majitelů zámku. Tyto
dvě zúčastněné strany
díky vzájemným ohleduplným jednáním byly největším přínosem pro konečnou dohodu.
Je předmětem dohody
peněžní plnění ve prospěch pana Ondrucha?
Co se týká věcných bře-

men, nejsou požadovány
žádné ﬁnanční kompenzace nebo plnění, což opět
je velice seriózní od obou
hlavních účastníků této dohody.
Jak byste zhodnotil
roli obce v celém případu, jaký byl váš přístup?
Jako obec jsme se celou
dobu snažili zajistit majitelům nemovitostí u zámku
přístup a zároveň zajistit
přístup občanů ke kapli
sv. Anny, která je součástí
zámku, kde se konají pravidelné mše svaté. Myslím si,
že to, čeho jsme chtěli dosáhnout, se nám podařilo.
Roli obce bych nepřeceňoval, protože bez dobrého
a konstruktivního přístupu
advokáta Ondrucha a majitelů zámku bychom nic
nezmohli. Tomáš Vašíček

Zabezpečte
se, radí policie
BŘEKOVA LHOTA Neznámý
nenechavec si v prosinci
odnesl z rekreační chaty
v katastru obce starožitné
kyvadlové hodiny, jejichž
hodnota činí 15 000 korun.
„Na vykrádání obydlí se
zaměřuje náš preventivní
program, jehož hlavním
nástrojem je mobilní apli-

kace Zabezpečte se, kde
jsou základní informace
a návody na zabezpečení majetku. K dispozici je
na Google Play nebo v App
Store,“ doporučuje, jak
lépe předcházet podobným případům, tisková
policejní mluvčí Monika
Schindlová.
-red-

Správný sport pro vaše dítě

Zimní stadion Sedlčany
NÁBOR DĚTÍ OD 4 DO 8 LET
v úterý 21. ledna od 16 hodin
KAŽDÉ DÍTĚ DOSTANE DÁREK
Nabízíme: 3x týdně trénink, zapůjčení
kompletní hokejové výstroje, hokejku, brusle,
šatnu a své místo, kvalitní trenérské vedení

Info: 603 535 997

www.sedlcansky-kraj.cz

Zloděj druhý den
přímotop vrátil
SEDLČANY Nový přestupní

terminál v Sedlčanech se
stal hned 2. ledna terčem
zloděje. Z pánské toalety
odnesl elektrický přímotop
a dva nerezové dávkovače
mýdla a tím způsobil škodu ve výši 5 000 korun.
Velitel Městské policie
Sedlčany Petr Krch uvedl, že případ nyní šetří
obvodní oddělení Policie
ČR. „Jako důkazní materiál
byly předány na vyžádání

kolegům i kamerové záznamy spolu s poznatky z místní znalosti osob, které mohou napovědět, o jakého
pachatele se jedná. Zda se
podezření potvrdí, to prokáže další šetření ve věci,
které je plně v kompetenci
Policie ČR. My jsme připraveni poskytnout součinnost
v případě, že budeme o ni
požádáni.“
Monika Schindlová,
mluvčí Policie ČR z Pří-

brami, informaci doplnila
slovy: „Pachatele k tomuto
případu ztotožněného nemáme, pátráme po něm.“
Zároveň potvrdila, že
hned 3. ledna „kdosi“
přímotop na místo vrátil.
Tím se vzniklá škoda snížila na jeden tisíc korun.
„Krádež na autobusovém
nádraží tedy bude řešena
jako přestupek proti majetku,“ doplnila Schindlová.
-mb-

Letos na úřednických
pozicích posílí odbor dopravy
a přestupková komise
SEDLČANY Zpráva o syste-

mizaci (schéma) pracovních míst na městském
úřadu v roce 2020 a o výkonu státní správy byla
tradičním lednovým tématem na letošní první radě
města.
„Schválili jsme 77 pracovních pozic s celkovým
úvazkem 75,6. Znamená to
ve srovnání s předchozím
rokem nárůst o dvě pracovní pozice,“ informoval
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel s tím, že v roce 2019
bylo úřednických míst
75 a součet pracovních
úvazků představoval 74,3.
Vysvětlil zároveň, o jaká
úřednická místa jde. V jednom případě radní odsouhlasili navýšení na odboru dopravy. „Kdybychom
se vrátili do historie, zjistíme, že se jedná především
o navrácení do původního
stavu v počtu pracovníků
na úseku registru vozidel.
V té době jedna zaměstnankyně odcházela do důchodu a ostatní povinnosti
zvládali ve třech lidech.
Nějaký čas to fungovalo,
ale v současné době není
již práce ve stávajícím
obsazení zvladatelná,“
sdělil starosta. Za jeden
z důvodů označil, že v Olbramovicích podniká třetí
největší prodejce automo-

bilů v ČR a řada převodů
se odehrává na sedlčanském městském úřadě,
protože řidiči si mohou
podle legislativy vyřizovat
doklady podle vlastního
uvážení, kde chtějí a Sedlčany například ve srovnání s Benešovem jsou
pro ně časově výhodnější (Benešovu zase dávají
přednost řidiči z Prahy.)
Kromě toho Sedlčany pomáhají personálně i pověřenému úřadu ve Voticích.
V souvislosti s navýšením
stavu na odboru dopravy
není vypisováno výběrové řízení. Starosta to zdůvodnil, že řešením je přesun v rámci úřadu.
Další změnou je posílení přestupkové komise
o právníka. Bude pracovat
na tři čtvrtě úvazku. „Počet
přestupků narůstá a zřejmě se ještě zvyšovat bude,
pokud se posune kvaliﬁkace trestného činu až nad
10 000 korun,“ upozornil
starosta. „V řadě případů
se pracovníci sociálního
odboru zúčastňují soudních projednávání v rámci
sociálně právní ochrany
dětí. V různých sporech se
může samozřejmě město
nechat zastupovat externím
právníkem, ale při sociálně
právní ochraně dětí to nelze. Nezletilé dítě musí být

zastoupeno zaměstnancem
obce. Při vší úctě k odborným znalostem našich pracovnic je právní vzdělání
v mnoha případech nezbytné,“ dodal.
Upozornil, že v 77 pracovních pozicích není započten post starosty a místostarosty.
U organizačních složek se v letošním roce
počet zaměstnanců nemění u Pečovatelské služby
Sedlčany, která nadále
pracuje v pěti lidech. Správu budov a zařízení města
v současné době vykonává šest pracovníků. „Počet
může být ale variabilní
s ohledem na to, jak nasmlouváváme úklidové
práce v různých objektech
– buď částečným úvazkem,
smlouvou nebo prostřednictvím agentury – podle
toho, co je v danou chvíli
výhodnější,“ vysvětlil.
Městská policie oproti
minulosti má pro letošek
systemizovaných 10 pracovních míst. „Pracovně
v tuto chvíli máme zařazeno osm strážníků a nově
75 procent úvazku má preventistka. V tomto počtu je
zahrnuta i strážnice, která
je dlouhodobě na rodičovské dovolené a zřejmě letos do služby nenastoupí,“
vysvětlil Hölzel.
-mb-
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O prodeji bývalých mlékáren vede Savencia
neúspěšná i nadějná jednání
Dokončení ze strany 1

Jako důvod této razantní změny tenkrát označil
snahu o konkurenceschopnost a ekonomický boj
o přežití. O postupném
přesunu do závodu v Hesově na Havlíčkobrodsku
rozhodla společnost Savencia Fromage & Dairy
Czech s vědomím, že v té
době sedlčanské mlékárny
zaměstnávaly 280 lidí. Při
ukončení pracovního poměru dostávali mimořádné
odstupné, sami nebo prostřednictvím úřadu práce
si hledali jiné uplatnění,
odcházeli do předčasného
i řádného důchodu a několik desítek jich přijalo nabídku společnosti na dojíždění
do závodu v Hesově. Kvůli
velké dojezdové vzdálenosti však byla posledně
zmíněná varianta pro většinu zaměstnanců nepřijatelná. Postupně během
dalších měsíců docházelo
k útlumu výroby a během
dubna a května loňského
roku byla v areálu Povltavských mlékáren provedena
demontáž technologie. Společnost Savencia si najala
společnost, která začala

hledat kupce. Preferovala
podle vyjádření Maňáska

příležitosti. O zodpovězení
alespoň několika otázek

že od okamžiku dohody to
trvá zhruba rok do převze-

Pro nájemníky v bytovkách, které byly postaveny pro zaměstnance mlékáren, se prý nic nemění.

prodej areálu jako celku
a podle našich tehdejších
informací za 70 milionů korun – cenu vyplývající ze
znaleckého posudku.
Bývalí pracovníci, ale
i obyvatelé regionu, kteří
byli pyšní na 70letou tradici výroby sýrů, zejména
vyhlášeného Hermelínu,
se jen těžko smiřují s pohledem na opuštěný areál
na kraji města. Zajímá je,
zda se jej podaří oživit činností, která vrátí do sedmitisícových Sedlčan pracovní

jsme požádali Oldřicha
Obermaiera ze společnosti
Savencia.
Kolik potenciálních
zájemců projevilo o koupi zájem a je nabídková
cena stále 70 milionů korun?
Zájemci se hlásili, po seznámení se situací a s cenou se někteří odmlčeli,
přišli zase noví a s několika vedeme celkem úspěšná jednání, která bychom
rádi dokončili v průběhu
roku. Je třeba si uvědomit,

tí objektu – je potřeba udělat nová zaměření, jednat
s dodavateli energií, hygieniky a provést ekologický
audit a podobně. Pokud se
jedná o cenové otázky, tak
jsou důvěrné a vaše informace nemusí být správné.
Chtěl bych znovu zdůraznit, že od počátku bereme na vědomí problémy
města i zaměstnanců, ale
k rozhodnutí o koncentraci výroby nás vedla logika
a technicko-ekonomická
stránka věci, budoucnost

f ir my v konkurenci.
Stále platí, že chcete
prodávat bývalý mlékárenský závod jako celek?
Ano, chceme prodat
celý objekt. Ten lze samozřejmě lépe přizpůsobit pro
jinou výrobu. Nemáme čas
ani energii jednat o prodeji
částí, kdy nakonec zbude to
neprodejné.
Deklarovali jste dodavatelům mléka, že spolupráci s nimi nepřerušíte...
Mléko stále nakupujeme ze svozového rajonu
Sedlčan, pro zemědělské
zázemí mlékárny se nezměnilo nic.
Jak pečujete o nájemníky dvou bytových
domů, které jsou v sousedství bývalého mlékárenského závodu? Mají
dostatek vody, tepla atd.
i po ukončení činnosti?
Zvedl se jim nebo snížil nájem? Nabídli jste
jim případné odkoupení
bytů?
Odpovím stručně, pro
nájemníky bytovek se nezměnilo nic.
Kolik bývalých pracovníků sedlčanských
mlékáren i po Novém
roce dojíždí za prací
do Hesova? V době ukončení činnosti jich bylo
přibližně čtyřicet.
Do nového zaměstnání
dojíždí několik technologů.
Marie Břeňová

Snížení počtu obyvatel Sedlčan mají
na svědomí i pražské parkovací zóny
SEDLČANY Počet obyvatel
Sedlčan podle naší informace za poslední rok
opět mírně klesl a propadl se pod sedmitisícovou
hranici. Není to způsobeno jen stěhováním lidí
za kvalitnějšími službami,
bydlením nebo lépe placeným zaměstnáním.
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel je přesvěd-

čen, že v desítkách případů jde o dopad opatření
hlavního města o parkovacích zónách. „Lidé tu
zůstávají, ale přehlašují si
bydliště do Prahy. Ten, kdo
dojíždí za prací do Prahy,
kde bydlí někdo z jeho
rodiny nebo ze známých,
si tak na jejich adrese nahlásí trvalé bydliště. Díky
tomu má zajištěno celo-

roční parkování za pět
tisíc korun.“ O některých
případech jmenovitě ví.
Podle starostových slov
existuje i byznys, kdy někteří „koumáci“ nabízejí
za odstupné přihlášení
k trvalému pobytu za účelem zajištění parkovacího
místa. „Zobchodovatelné
je všechno,“ dodal.
„Určitě to není jen zále-

žitost Sedlčan. Prstence kolem Prahy, který neustále
bobtná, se to nedotkne, ale
na periferii kraje se počet
obyvatel snižuje. Tohle je
jeden z mnoha dopadů,“ je
přesvědčen starosta. „Praha tak vydělává dvakrát.
Peníze získá za parkování
a ﬁnanční prostředky pobírá navíc od státu za produktivního člověka, který

naopak ubyde v našich
příjmech,“ dodal. Zmíněné
praktiky ho sice překvapily, ale neodsuzuje, že lidé
takto uvažují. „Chovají
se pragmaticky. Opatření
mělo vytěsnit auta dojíždějících. Teď zaparkují legitimně, a Pražákům parkovací zóny problém neřeší,“
uzavřel kuriózní informaci.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Participativní rozpočet aneb Nápady pro Sedlčany
SEDLČANY Diskuzní veřejný klub, který na různá
témata připravují sedlčanské knihovnice, byl
v pátek 10. ledna zaměřen
na participativní rozpočet.
Zaměstnanec Městského
úřadu Sedlčany Ondřej
Vodňanský zde prezento-

že navrhovatelem může
být fyzická osoba starší
patnácti let s trvalým bydlištěm ve městě Sedlčany,
nebo právnická osoba se
sídlem nebo místem působení v Sedlčanech – ale nesmí mít na projektu osobní
zájem. Každý navrhovatel

run, letos není maximální
hranice stanovena. Stejně
tak tentokrát neuplatňují předkladatelé nejnižší
náklady projektu. Znamená to teoreticky, že
z půl milionu korun může
být uskutečněna jen jedna akce a naopak, že

Diskuzní veřejný klub zaměřily knihovnice tentokrát na participativní rozpočet. Hostem, který se
tématu věnoval, byl Ondřej Vodňanský a o svoje zkušenosti z prvního pilotního ročníku projektu se
rozdělila s účastníky Blanka Tauberová.

val hlavní podmínky pro
rok 2020, zmínil se o změnách a byl připraven odpovědět na jakékoliv dotazy
přítomných. Akci moderovala ředitelka knihovny
Blanka Tauberová.

Čas na podání se
krátí
Vodňanský upozornil,
že občané Sedlčan mohou
podávat žádosti na projekt y par ticipativního
rozpočtu do konce ledna.
Ředitelka knihovny připomněla základní význam
– veřejnosti umožňuje
využít vyčleněný objem
peněz z rozpočtu města
na uskutečnění projektů,
které si sami předloží a vyberou.
„Pravidla pro jeho druhý ročník se nemění v tom,

může podat jeden návrh,“
uvedl mimo jiné při prezentaci Vodňanský.
Ve srovnání s prvním
loňským „zkušebním“
ro č n í ke m z a z n a m e n a l
participativní rozpočet,
pro který by se měl vžít
jednodušší název „Nápady pro Sedlčany“, několik
zásadních změn. Na projekty v roce 2019 vyčlenili
zastupitelé města milion
korun, pro letošek částku snížili na půl milionu.
Podle vysvětlení starosty
Sedlčan Miroslava Hölzela je toto opatření v souladu s ostatními úspornými
opatřeními, které se promítly do rozpočtu města
2020 i v jiných oblastech.
Zatímco limit na jeden
podaný projekt představoval vloni 250 000 ko-

podmínky splní i nápad
za méně než deset tisíc
korun. Oproti pilotnímu
ročníku se návrh nesmí
týkat údržby a opravy
chodníků a komunikací
a jejich součástí.

Odborníci
prověří
proveditelnost
Je zpřesněn harmonogram na podávání, projednávání, posuzování návrhů. Do 14. února dojde
k jejich odbornému posuzování, do 19. února budou
vyřazeny neproveditelné
nápady a u některých
bude vznesen požadavek
na jejich úpravu a po odstranění závad budou opět
„vráceny do hry“ do 26.
února. Posoudit návrhy
mají možnost kromě od-

borníků, městské rady,
také zastupitelé. Vodňanský na otázku zastupitelky
města Blanky Vilasové při
diskuzním klubu zareagoval, že ona nemůže projekt předložit, protože by
v tomto případě šlo o možný střet zájmů.
Dále rozebíral, jaké
podmínky musí každý
z návrhů splňovat. „Musí
být veřejně prospěšný.
Jeho udržitelnost je pět let.
Roční provozní náklady
projektu nesmí přesáhnout
deset procent celkových investičních nákladů. Pravidla také určují, že realizace bude zahájena do konce
tohoto kalendářního roku,“
uváděl při prezentaci.
Podotkl také, že radnice si dále vyhrazuje
právo udělat v jednotlivých návrzích nezbytné
technické úpravy, které
nemění smysl navrhovaného projektu. U každého
podporovaného návrhu
bude městem prověřena
jeho proveditelnost, a to
především se zřetelem
na to, zda je v souladu se
zákony a jinými právními
předpisy. Sledována bude
přiměřenost předpokládaných nákladů, časová
náročnost a také okolnost,
zda návrh není v rozporu s plánovanými akcemi
města. Do další fáze postoupí pouze proveditelné
návrhy, které prošly ověřením.

Hlasování dvojím
způsobem
Předkladatelé návrhů
budou mít jako vloni povinnost prezentovat svůj
projekt na společném veřejném setkání, k němuž
dojde do 13. března (zřejmě v kulturním domě).

Po představení návrhů
bude otevřena diskuze
nad celkovým projektem
i jednotlivými návrhy. Touto prezentací není dotčeno
právo autorů návrhů k jakékoliv další soukromé
prezentaci v následujících
dnech. V případě, že více
návrhů bude řešit stejnou
lokalitu i téma, bude je
možné sloučit.
„Následovat bude od 4.
do 15. května hlasování,
do kterého se může zapojit každý oprávněný občan města – osoba starší
patnácti let, která tohoto
věku dovršila nejpozději
15. května 2020 a má trvalé bydliště ve městě Sedlčany, včetně jeho místních
částí. Každý má jeden
hlas. Hlasovat bude možné prostřednictvím SMS
nebo osobně v Turistickém informačním centru
v Sedlčanech. Na základě
získaných hlasů zástupci
radnice sestaví výsledkový žebříček pro všechny
návrhy zařazené do hlasování. Automaticky bude
realizován nejúspěšnější
návrh,“ ukončil páteční
prezentaci v knihovně
Vodňanský.
Účastníci diskuzního
klubu byli rozčarováni, že
veřejnost projevila minimální zájem o akci. Řadu
námětů, jak zlepšit život
ve městě, měla Olga Volkmerová. Uvedla zároveň,
že na vypracování projektu si sama netroufá, alespoň ne letos. Ondřej Vodňanský si ale několik jejích
připomínek – například
k snadnějšímu pohybu
vozíčkářů nebo maminek
s kočárky – poznamenal
s tím, že o nich bude vedení radnice informovat.
Marie Břeňová

Pokuty dotují výkon státní správy
Na dotacích
určených na výkon státní
správy a vynaložené přímé náklady byl stát v uplynulém roce k Sedlčanům
štědřejší než v minulých
letech.
Starosta Sedlčan Miro-

SEDLČANY

slav Hölzel situaci komentoval: „Dotace na státní správu
činila přibližně 24 milionů
korun, další vlastní příjem
představují různé správní
příjmy. Když připočteme
i pokuty, tak se dostaneme
na 32 milionů korun. Pokud

na druhé straně vezmeme
osobní náklady na úředníky,
kteří vykonávají státní správu, tak jde o částku 27 milionů korun. Připočtením materiálových nákladů a energií
narostou výdaje o dalších
přibližně 5,5 milionu korun.

Po sečtení dojdeme k výsledku 32,5 milionu korun.“
L o ň s k ý p ro p a d t a k
představoval pro radnici
„pouze“ půl milionu korun. Jde o příznivější výsledek než v předchozích
letech, kdy rozdíl býval tří

až čtyřmilionový. Trochu
s nadsázkou však starosta
upozornil na to, že kdyby
všichni občané byli vzorní
a nebyly jim ukládány pokuty, radnice by na výkon
státní správy doplácela
víc.
-mb-


Med od včelaře, cena 130 Kč za sklenici. Dovoz možný. Tel.: 728 344 217.
8/20

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 2 290 Kč. Tel.: 608 543 848.
9/20

Pronajmu garsonku 75 m2 v Hrachově cena 5 700 Kč + kauce + provize 2 000 Kč,
volné ihned. Tel.: 721 246 267.
10/20

Koupím byt v Sedlčanech a okolí.
Tel.: 728 529 372.
11/20

Prodám vykrmené prase. Tel.:
604 117 568.
12/20

Plošná
inzerce

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová

Zemědělská společnost Kosova Hora
přijme do pracovního poměru

DOJIČE/DOJIČKY

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

Do kravína Kamenice. Nástup možný ihned.

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

FOUNDRY & METALLURGY MANUFACTURING S. R. O.
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO

Strojírenská 381
264 01 Sedlčany
+420 318 820 574
info@fmmsro.cz
www.fmmsro.cz

1prm za 700 Kč, doprava zdarma.

Tel.: 777 073 526

od 13 Kč vč. DPH/cm2

774 414 225

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

Kontakt: pí. Maříková, 724 306 774

TERMÁLY SÁRVÁR
TJ Sokol Sedlec-Prčice
nabízí volná místa na čtyřdenní zájezd do termálních lázní
v maďarském Sárváru od 31. 5. do 3. 6. 2020
Bližší info na tel.: 603 262 708,
nebo e-mail: sladekjosef51@gmail.com

Firma Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.

přijme:


TECHNOLOGY
– vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní, zkušenosti na obdobné pozici


PRACOVNÍKA NÁKUPU
– vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní, znalost angličtiny
na komunikativní úrovni

a dále přijme:


SVÁŘEČE A ZÁMEČNÍKY
– předpokladem praxe v oboru min. s oprávněním ZM1, ZG1

OBSLUHA CNC
OBRÁBĚCÍHO STROJE


FRÉZAŘE A SOUSTRUŽNÍKY CNC
– vyučen v oboru, znalost programování CNC strojů,
vynikající platové podmínky


SERVISNÍHO TECHNIKA

přijmeme pracovníka na pozici „obsluha
CNC obráběcího stroje“ v zakázkové výrobě
nábytku a interiérových prvků v Sedlčanech

– vzdělání ÚSO, praxe s montáží strojů, strojírenství, angličtina

Náplň práce:
•obsluha CNC obráběcího stroje
Požadujeme:
•vzdělání min. SOU, SŠ
•zkušenost práce v dřevovýrobě – výhodou
•praxe na CNC obráběcím stroji – výhodou
•znalost práce na PC
Nabízíme:
•odpovídající platové ohodnocení
•odměny dle dosažených výsledků
•příspěvky na obědy

Doprava Příbram–Sedlčany a zpět zajištěna.

DÁLE PŘIJMEME TRUHLÁŘE
Další informace na e-mailu: expedice@unis-n.cz
nebo na tel. čísle: 606 638 515

Očekáváme praxi ve strojírenské firmě.
Nabízíme zajímavou práci v nově realizovaných výrobních projektech.

Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.

Czech Republic

Switzerland

India

Italy

Core shooters

Stavební firma FENIX STAV s. r. o. hledá

zedníky, tesaře, pokrývače
a šikovné stavební dělníky
na stálou práci na ŽL nebo na HPP

Tel.: 318 820 256, 603 542 651
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Přejeme si aby budovy
sloužily lidem, říká Tomáš
Chmel o novostavbách
v Tyršově ulici
Dokončení ze strany 1

běžné problémy, které se
objevují na každé stavbě.
Jednu věc jsem ale zaregistroval jako náročnější.
Poměrně složitý tvar budovy totiž generoval daleko větší nároky na řemeslnický fortel. A všechna
řemesla a řemeslníci předvedli, že umí a že platí ono
„zlaté české ručičky“. Firmy odvedly skvělou práci.
Takže jste s výslednou podobou a dispozicí
budovy modlitebny spokojeni?
Vnitřní atmosféra modlitebny je naprosto úžasná
a přímo vybízí ke ztišení
a rozjímání. Prostory společenského centra jsou
příjemné a útulné. Takže
jednoduše řečeno jsme.
Jaká je kapacita modlitebny?
Přibližně sto až sto dvacet lidí.
Jak společenství nové
budovy využije?
Většina lidí z našeho
společenství nepochází z církevního prostředí
a uvěřila až v průběhu svého života. Někteří v mládí,
jiní jako dospělí. Když slyšíte jejich příběhy, někdy
až nechápete, jak to všechno zvládli, co všechno
ve svých životech prožili.
V životě každého ale jednou přišel okamžik, kdy cítili potřebu změny. Cítil, že
už nechce takto žít, že chce
někam patřit, být prospěšný. Někdo zase vnímal, že
„něco existuje“ a tak začal
hledat, jiný toužil po odpovědích na otázky původu,
smyslu života, původu zla
a podobně. To byl například můj případ. A když
člověk pozná to, jaký Pán
Bůh je, chce se o to rozdělit
s druhými. Naším přáním
tedy je, aby budovy lidem
přinášely to, co jsme měli
možnost poznat i my. Aby
v nich všichni bez rozdílu

mohli najít nové přátele,
naději na zdravější a plnohodnotnější život, naději
na to, že tento život není
to jediné, co nás čeká a že
díky Ježíši Kristu můžeme
věřit ve vzkříšení a mít
tak naději na věčný život

Tomáš Chmel

na nové zemi, kde už nebude žádné zlo, nemoci a smrt.
Proto v těchto prostorách
plánujeme organizovat hlavně věci, které v tomto smyslu budou mít pro návštěvníky nějaký přínos.
Budou veřejnosti přístupné všechny části
budov?
V rámci veřejných akcí
bude veřejnosti přístupná modlitebna a bude jí
samozřejmě sloužit společenské centrum v přízemí
bytového domu.
Jak bude využita budova stávajícího centra
na Komenského náměstí?
Do prostoru bývalé
modlitebny se stěhuje
Charitativní obchůdek,
který provozujeme zatím
v Zahradní ulici. Očekáváme, že se stěhování podaří
na konci ledna.
Jaký bude program
dne otevřených dveří 24.
ledna?
Lidé se budou moci
podívat do prostor modlitebny a sousedícího společenského centra. Program
začne v 9 hodin a bude
končit v 15 hodin. V 10, 12,
14 hodin jsou naplánovány
prohlídky s výkladem. Budova modlitebny má totiž
pár prvků, které se v budovách běžně nevidí, mají

svůj význam a zaslouží si
vysvětlení. Například jde
o velkou prosklenou plochu takzvaného ceremoniálního vstupu, křtitelnici,
velikou skleněnou plochu
nad kazatelnou…
Kdo povede slavnostní bohoslužbu 25. ledna?
Bude v režii místního
pastora Pavla Smolky.
Vzhledem k tomu, že se
jedná o bohoslužbu u příležitosti slavnostního otevření a také výročí desátého výročí založení sboru,
účast přislíbil i předseda
Česko-slovenské unie, což
je nejvyšší představitel
naší církve v rámci České
a Slovenské republiky. Přijít se podívat může úplně
každý. Všechny naše bohoslužby jsou otevřené
veřejnosti.
Jaké nejbližší akce se
v modlitebně budou konat?
Momentálně připravujeme přednášky v cyklu
Ježíš – Tvá naděje. Začínají 31. ledna a končí 7. března. V neděli 9. února zde
ve večerních hodinách
bude autogramiáda nejnovějšího dílu knihy Radima
Passera, která vychází 3.
února. V prvním čtvrtletí
se budou v modlitebně
konat každou sobotu bohoslužby. V budově společenského centra se uskuteční od 27. do 31. ledna
„odvykovka“. Je to celosvětově úspěšný program
určený pro každého, kdo
chce skoncovat s jakoukoliv závislostí. Funguje angličtina pro děti i dospělé
s rodilým mluvčím, startovat budou Kluby zdraví
a samozřejmě aktivity, které se od nás vlastně čekají: studium Bible, modlitby
za druhé. Jsme také otevřeni podnětům od veřejnosti. Přejeme si, aby budovy sloužily lidem.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Strážníci kontrolují
dodržování vyhlášky
o zákazu kouření u škol
Dokončení ze strany 1

po školách besedy o nebezpečnosti kouření, návykových látek i alkoholu.
„Z našeho pohledu máme
velmi dobré zkušenosti
s dodržováním vyhlášky
v okolí středního odborného učiliště. Místa, kde se
dřív kouřilo, se vyčistila.
Ani tam nejsou odpadky,
je tam čisto, žáci spolupracují. Z mého pohledu se radikálně proměnili,“ sdělil
za městskou policii vrchní
komisař Petr Krch. „Samozřejmě jsme si všimli, že
některé kuřácké skupinky
se přesunuly jinam, mimo
oblast zákazu kouření,
ale vyhláška měla za úkol
dostat kouření dál od škol
a to se splnilo.“
Za celou dobu městská
policie zaznamenala pouze čtyři případy, ve kterých byla vyhláška porušená. Podle slov vrchního
komisaře to bylo spíše
z neznalosti, neboť to byli
lidé, kteří nebyli místní
a neznali to tu. Nepotvrdily se ani obavy, že
městská policie bude perzekuovat starší občany,
kteří kouří při procházení
lokalitou.
Strážníci kontrolovali také další lokality, kde
se nesmí kouřit. Jednou
z nich je autobusový terminál. „Zde jsme kouření
zaznamenali. Vyskytují
se tu nedopalky na zemi.
Řešili jsme tři přestupky,
co se týká kouření. Jakmile to vidíme, zasahujeme,
věci řešíme. Snažíme se
občany především upozornit. V případě, že tam
zůstanou nedopalky, ale
nikoho nezastihneme, tak
tu máme o víkendu obec-

ně prospěšné pracovníky,
kteří se lokalitě autobusového nádraží věnují
a udržují tam čisto.“ Kromě kouření na terminálu strážníci zaznamenali
i jiné nešvary: požívání
alkoholu, pokus nocovat
na terminálu, po nádraží
se pohybují děti na koloběžkách a kolech.
V souvislosti s kouřením se městská policie
zaměřila také na kontrolu
dětských hřišť. „Musím
říct, že ty situace, se kterými jsme se setkávali v minulosti, že maminky si šly
sednout na hřiště a zapálit
si tam, již nenastávají. Nevídáme tam nikoho s cigaretou. Poslední případ byl,
když jsme načapali mládež
v domečku na Rákosníčkovi, když pršelo. Schovali
se do domečku, tak jsme
je vykázali. Máme zájem,
aby byl na dětských hřištích
pořádek nejen v souvislosti s kouřením, ale celkově.
V jarních měsících chystáme kontrolu dětských hřišť
detektorem kovu, zda se
tam nenacházejí nějaké
kovové, ostré předměty, případně injekční stříkačky.“
„Těch 150 kontrol, které
jsme absolvovali, nás zdržují od jiné činnosti. Ale
bylo to potřeba a budeme
v tom pokračovat. Pouze
ty kontroly nebudou tak
pravidelné. Budeme jezdit namátkově a sledovat
lokality pomocí kamer,
zda tam není porušován
zákon. Strážníci se vrátí
zpět v ranních hodinách
na přechody v zájmu bezpečí našich dětí a budou
přítomni v dopravě,“ uzavírá Petr Krch.
Jana Novotná

Čas utíká jako voda a nevrací, co nám vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v našich srdcích žijí dál.

Dne 14. ledna tomu bylo 25 let,
co od nás odešel manžel, tatínek
a dědeček pan

František Mošanský
z Vitína.
Vzpomíná syn Zdeněk s rodinou.
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Touto dobou před
rokem bylo na České
Sibiři kolem dvaceti
centimetrů sněhu
JEŠETICE Východní výspa regionu

spadá do oblasti, která se pro své
chladnější počasí nazývá Česká Sibiř. Devátým rokem provozuje v Ješeticích, které leží v nadmořské výšce lehce přes 500 metrů, amatérskou
meteorologickou stanici masér Ondřej Vacek. Data získává z poloprofesionální meteostanice Davis Vantage
Pro 2 s 24 hodinovým aspiračním
radiačním štítem a vyhřívaným
srážkoměrem. Jaké zde bylo počasí
v roce 2019?
„Průměrná teplota dosáhla 9,2 °C.
Nejvyšší teplotu jsem zaznamenal 30.
června, kdy vystoupala na 35,8 °C.
Nejteplejším dnem roku byl 26. červen, to průměrná denní teplota dosáhla 26,5 °C. Celkem ve 20 dnech se
teplota dostala nad hranici 30 °C, kdy
mluvíme o tropickém dni,“ vysvětluje Vacek a pokračuje: „Během roku
jsem zaznamenal 60 letních dnů, kdy
teplota překročila hranici 25 °C. Naopak nejnižší teplota byla 5. února:

-12,6 °C. Nejnižší průměrná denní
teplota 22. ledna: -7,2 °C. Bylo u nás
95 dní, kdy teplota klesla pod bod
mrazu. S celodenním mrazem bylo
15 dní, to je o 13 dní více než v roce
předchozím.“
V Ješeticích spadlo vloni 568 mm
srážek, tedy 568 litrů vody na jeden
metr čtvereční (o 154 mm více než
v roce předchozím). Nejdeštivějším
měsícem byl srpen se 74,8 mm, naopak nejsušším měsícem se stal duben s 22,6 mm srážek. Nejdeštivějším
dnem roku byl 3. únor, kdy během 24
hodin spadlo 21,2 mm. „V uplynulém
roce pršelo ve 110 dnech, kdy spadl
alespoň jeden milimetr srážek. To je
o 24 dní více než v roce předchozím,“
doplňuje Ondřej Vacek. „Nejvyšší sněhovou pokrývku jsem naměřil 12. ledna, kdy výška sněhu dosáhla 22 cm.“
Největrnějším dnem roku se stal
23. duben, kdy v Ješeticích naměřili
náraz větru 18,8 m/s, což je v přepočtu bezmála 68 km/h.
-red-

Meteorologická stanice Ješetice (520 m n. m.)
hodnota

datum

Roční průměrná teplota

9,2°C

Roční úhrn srážek

568 mm

Roční teplotní maximum

35,8 °C

30. 6. 2019

Roční teplotní minimum

-12,6°C

5. 2. 2019

Nejdeštivější měsíc roku

74,8 mm

srpen

Nejsušší měsíc roku

22,6 mm

duben

Nejdeštivější den (0–24h)

21,2 mm

3. 2. 2019

Největrnější den roku

18,8 m/s

23. 4. 2019

Nejteplejší den roku (průměrná teplota)

26,5 °C

26. 6. 2019

Nejchladnější den roku (průměrná tepota) -7,2 °C

22. 1. 2019

Nejvyšší sněhová pokrývka

22 cm

12. 1. 2019

Arktický den (t max =< -10,0°C)

0

Ledový den (t max < 0,0°C)

15

Mrazový den (t min < 0,0°C)

95

Letní den (t max >= 25,0°C)

60

Tropický den (t max >= 30,0°C)

20

Tropická noc (t min >= 20,0°C)

0

Den se srážkami (1 mm a více)

110
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JAK TO VIDÍ
PUBLICISTKA
H A N KA SY N KOVÁ

Společným jmenovatelem
je béčko
Bojím se všeho, co má příliš velké rozměry. To není můj výrok,
ale citát, na který si často vzpomenu. Třeba když čtu o obrovské přehradě v Číně, která se
postupem času stala i obrovským ekologickým problémem.
Nebo když se dozvídám o rozměrech impéria jednoho oligarchy. Nepřímo ovládá chemičky Precolor, Precheza, Deza,
Fatra, Synthesia, Lovochemie,
Duslo (Slovensko) a SKW Piesteritz (Německo), společnosti
obchodující s hnojivy, osivy
a zemědělskou technikou, dále
potravinářské ﬁrmy, mlékárny
Olma a Hlinsko, masozávody
Kostelecké uzeniny, Vodňanská drůbež, Krahulík-Masozávod Krahulčí, pekárny Penam,
maďarské pekárny i lesnické
společnosti Uniles a Wotan
Forest. Jak říká můj kamarád
Béda, zkuste si dát špendlíčky
do mapy. Bude to hustý!
O produktech některých
z těch ﬁrem čtu každou chvíli
v souvislosti s podřadnou kvalitou či dokonce se skandály. Tak
například v srpnu 2017 zveřejnil
odborný časopis dTest výsledky
rozsáhlých testů kvality 88 vzorků uzenin. Neprošlo 19 výrobků.
Více než třetina patřila koncernu
Agrofert, přičemž nejhůře dopadl salám Herkules dodávaný
do řetězce Tesco společností
Krahulík, kterému chybělo 20
procent masa. V červenci 2018
prokázaly testy zadané internetovou televizí Stream.cz pro pořad A DOST!, že špekáčky ﬁrmy
Krahulík dodávané do jednoho
řetězce obsahují nejméně masa
ze všech zkoumaných vzorků.
Špekáčky ani opékáčky či salámy pro jistotu nekupuji vůbec,
ovšem nenapadlo by mě, že
zradu mohu očekávat i v rybích
ﬁletech. Zatavené v sáčku vypadaly docela obstojně. Na pánvi se však ryba ztrácela před
očima, zato vody přibylo. Filé
bylo takzvaně glazované, tedy
napumpované vodou. Vypadalo dobře, nechutnalo vůbec. To
je tak, když naletíme a koupíme
pochybné produkty plné vody.
Je to vůbec možné? kladla jsem
si otázku a šla se poradit k dědu

Vševědu internetu. Prozradil
mi, že například v květnu 2016
zjistila Státní veterinární správa
klamavé údaje na obalu. Dovezené ryby obsahovaly více vody
a méně masa, než obal sliboval.
Šlo o tuny pangasia z Vietnamu
a tuny obalovaného ﬁlé z Polska.
V obou případech byla dovozcem ﬁrma Animalco z Agrofertu. Oligarcha přitom při startu
volební kampaně uváděl „rybí
prsty plné vody“ jako příklad
nekvalitního „šuntu“ dováženého ze zahraničí.
Ne, nebude líp – dokud si to
necháme líbit. Ubývá ale nezávislých zdrojů, kde si o tom přečtete. Oligarcha má pod palcem
též tři desítky periodik, jako je
například Metro, Dnes, Lidové
noviny, Cosmopolitan, Rytmus
života, Žena a život, Chvilka pro
tebe, Chvilka v kuchyni, Chvilka
napětí, Chvilka pro relax, Retro
kuchařka, Vaříme krok za krokem, Claudia, Bazaar, Můj svět,
Pestrý svět, Nostalgie, Čas pro
hvězdy, Retro, Téma, Napsáno
životem, Čas na lásku, Příběhy
plné života, Pravdivě příběhy.
A taky 5+2, vycházející v nákladu
milion výtisků týdně! A k tomu
ještě rozhlasovou stanici Impuls
a hudební televizi Óčko.
Mně osobně by to mohlo
být jedno – uzeniny a polotovary nejím, chleba si peču,
zeleninu se snažím kupovat
od farmářů. Jenže ten oligarcha
ve svých sdělovacích prostředcích na reklamních letácích se
snaží budit zdání, že jeho podniky jsou „tradiční“ a „české“,
tj. sympaticky malé. Ovšem
skutečné tradiční a české malé
ﬁrmy, která nemají konexe a tudíž dotace, podléhají nekalé
konkurenci a krachují. Brzy
nebudeme mít na výběr! Pouze až nám nekvalitní produkty
zničí zdraví, můžeme se dát
vyšetřit v laboratořích, které
vlastní též zmíněný oligarcha.
Mladí lidé, žijící v permanentně
devastované zemi, potýkající
se s neplodností, se mohou léčit v reprodukčních centrech,
která vlastní – hádejte kdo.
Opravdu máme ještě svobodu?
Hanka Synková
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Pátráte po předcích? Pomůže přednáška Jak
sestavit rodokmen
S E D LČ A N S KO P á t r á n í

po předcích je nejen budování mostů mezi minulostí, přítomností a budoucností, ale hlavně
poznáním sebe sama.
Genealogie je v posledních letech velmi populární
a také snazší než dříve – informace lze díky digitalizaci
matrik dohledat na internetu, k sestavení rodokmenu
lze využít speciální počítačové programy. Když víte, jak
na to, jste schopni několik
generací předků dohledat
za jediný večer. Jak při pátrání postupovat a kde zjistit
svůj původ několik století
nazpět, radí historik Tomáš
Zouzal. Jednu (nebo i více)
z jeho pětadvaceti přednášek Jak sestavit rodokmen
lze na Sedlčansku (ale i Voticku, Vlašimsku a Benešovsku) navštívit až do začátku
dubna. Každá je speciﬁcká
tím, že ji autor přizpůsobuje místu konání. Společně
s posluchači prohlíží matriky, historické mapy a jiné
prameny z dané oblasti. Tomáše Zouzala jsme požádali
o více podrobností.
Sestavit rodokmen
jste již učil posluchače na více než deseti
přednáškách, například
v Dublovicích, Vojkově
nebo Prosenické Lhotě.
Jaký byl o ně zájem?
Situace se vždy liší obec
od obce. Záleží nejen na zájmu, ale i na propagaci akce.
Jelikož tady na Sedlčansku
se jedná o mé třetí přednáškové turné (po tématech Zabráno pro SS a Jak se u nás
zakládala republika – pozn.
red.), lidé již zpravidla vědí,
že setkání se vždy více či
méně týkají historie obce,
kde jsme se právě sešli.
Takže chodí lidé, kteří mají
o svou obec zájem, a co
považuji za zvlášť důležité,
přibývá mladých lidí.
Není sestavování rodokmenů téma spíše pro
posluchače důchodového
věku?
Je to přesně naopak.
Když lidé slyší o přednášce
na téma Jak sestavit rodokmen, mají někdy pocit, že

na takové věci nemají čas,
že jde o zdlouhavé pátrání.
Opak je ale pravdou, protože
když víte, jak na to, poměrně snadno a rychle zjistíte
své předky i sto padesát let
zpátky. Navíc je třeba, aby

dokumenty. Ten pochází
z gruntu, kde se příjmení
majitele nezměnilo čtyři
sta let, jiný ukazuje listiny
od císaře Karla VI., které
dostal jeho šlechtický předek… Zkrátka je vidět, jak

Na mysli mám třeba vysídlení Sedlčanska nebo
bitvu u Jankova.
Co se týče vysídlení, šlo
o krátkodobý zásah a lidé
se po válce vrátili domů.
Zato demograﬁcké změny

Příklad rodokmenu, jehož sestavení na svých přednáškách učí zájemce historik Tomáš Zouzal.

člověk shromažďoval rodinnou historii v mládí, když se
má ještě koho zeptat. Informace z přednášky pochopí
i žáci páté třídy, ostatně někteří skutečně na mé akce
chodí. Když jsem učil osmáky a deváťáky, také jsme se
ve škole těmito věcmi zabývali a patřily k tomu, co žáky
zajímalo nejvíce. Takže vítáni jsou učitelé i žáci, zastupitelé i všichni, komu záleží
na místech, kde žijí, a rádi
by se o nich dozvěděli více.
Na kdy a kde chystáte
nejbližší přednášky?
V pátek 17. ledna od 18
hodin se přednáška uskuteční v hasičské klubovně
v Příčovech, v neděli 19.
ledna od 15 hodin v kině
v Kosově Hoře. V pátek 31.
ledna se nad rodokmenem
potkám s posluchači od 18
hodin v hasičské zbrojnici
v Nechvalicích. Únorové
přednášky jsou naplánovány 18. února na obecním
úřadě v Kamýku nad Vltavou a 21. února v sedlčanském muzeu, vždy od 18
hodin.
Překvapily vás některé
dotazy posluchačů?
Překvapilo mě mnoho
posluchačů, kteří po přednášce přišli a hovořili
o svých předcích, ukazovali rodinné kroniky a jiné

je v některých rodinách
o vlastní minulosti dobré
povědomí.
A naopak, je něco, co
posluchače zaručeně vždy
překvapí?
Víceméně celá přednáška, neboť při ní hovoříme
o předcích těch, kdo sedí
v sále, a o tom, jak se jim
žilo. To je téma, kdy člověk
zapomíná na čas.
Jak přednáška vlastně
vypadá?
Mám pocit, že letošní
turné se pohybuje někde
na pomezí detektivky a estrády. Pátráme, luštíme
zápisy, skládáme střípky
příběhů, které se odehrály
před staletími. Promítáme si
staré matriky, čteme zápisy,
které se týkají té obce, kde
jsme se právě sešli, místních
rodů i usedlostí. Hledáme
na internetu, ukazuji posluchačům, co se dá kde zjistit
a jak nejlépe postupovat.
A přitom se obvykle dobře
bavíme, lidé čtou v matrikách svá příjmení a dozvídají se věci netušené. Nezapomenutelná je pro mne
zejména přednáška v Prosenické Lhotě, tam jsme se
smáli celý večer.
Projevují se v sestavování rodokmenu nějak
velké historické skutečnosti v dané oblasti?

za třicetileté války byly obrovské a důsledky válek vidíme i v pozdějších dobách.
Například roku 1866 přitáhli
pruští vojáci do Čech choleru a v některých vesnicích došlo k epidemii, třeba
v Osečanech na ni během
pár měsíců zemřelo asi třicet lidí.
Co jsou pro laiky největší překážky při sestavování rodokmenu?
Ze začátku neznalost
věci. Je třeba vědět, odkud
začít a jak postupovat, což
na přednášce vysvětluji.
Pak je to celkem snadné
právě až někam k roku 1860,
ale dále už komplikace přibývají geometrickou řadou.
Němčina, latina, švabach,
kurent, chyby v zápisech,
stručnost, neexistující pra-

meny… Čím hlouběji jdeme
do minulosti, tím je pátrání
těžší. Pro základní povědomí o předcích ale sto padesát let bohatě stačí.
Jaké informace by měl
rodokmen obsahovat?
Pro základní rodokmen
nám stačí jména, data narození, povolání předků a informace, odkud byli. Tato
kombinace nám podává
takový povšechný přehled.
Pak můžeme přidávat data
sňatků a úmrtí, sourozence
a všechno, co nás napadne
a lze to dohledat.
Říká se, že dříve byli
ve vesnicích všichni nějak
příbuzní. Dokládají to rodokmeny?
Je to pravda a matriky
i rodokmeny nám to plně
potvrzují. Na přednáškách
obvykle nějaké takové netušené vazby odhalíme
a v sále bývá veselo, když
lidé zjišťují, kdo je s kým příbuzný, kdo odkud pocházel,
jak se jmenoval, koho si vzal
a podobně.
Hitem posledních let
jsou takzvané rodinné
kroniky. Doporučujete je?
Rodinné kroniky jsou
výborná věc. Je to zrcadlo
osudů rodiny, někdy i celého rodu několik staletí
do minulosti. Jsou poučné,
zajímavé a je to něco, co se
nevyhazuje. Jejich sestavení je sice náročné, ale pak
se mohou dědit z generace
na generaci.
Jana Špačková
Termíny přednášek Tomáše Zouzala Jak sestavit
rodokmen můžete sledovat
v rubrice Kalendář.

V těchto dnech slaví
své 80. narozeniny
pan

František
Jiráček
ze Sedlčan.
Vše nejlepší, hodně zdraví a úsměvu na tváři
přejí synové Petr a Luboš s rodinou.

CESTOVÁNÍ
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Václav Pilík na studijní stáži
poznával život v Tádžikistánu
LIBÍŇ Václavu Pilíkovi
je dvacet čtyři let, bydlí v Libíni a v současné
době studuje šestý ročník stavebního inženýrství na Vysokém učení
technickém v Brně. Baví
j ej c e s tová n í , d l o u h o
cestoval na kratší vzdálenosti, ale potom vyrazil
na mnohem delší štreku.
Vydal se do Tádžikistánu.
Proč jste si za cíl své
cesty vybral právě tuto
zemi?
Do Tádžikistánu mě
přivedlo odhodlání nejenom se tam podívat,
ale také posunout limity
ve svém životě dál. Takto velký krok jsem učinil
proto, abych se seberealizoval, duševně očistil
a došel na cestu poznání.
A také abych si prohloubil zážitky a zkušenosti.
Jak dlouho jste o cestě do Tádžikistánu uvažoval?
Dostal jsem se tam díky
studentskému programu
IAESTE, který řídí mezinárodní výměnu technicky zaměřených studentů.
Prostudoval jsem si různé
varianty, mezi nimiž byly
dostupnější destinace
po Evropě, do nichž se
člověk může podívat celkem snadno. Potom tam
byl Tádžikistán a podobné
destinace, kterých nebylo
mnoho. Tádžikistán jsem
si vybral proto, že to není
standardní země, do které
se člověk běžně dostane.
Jaká je v Tádžikistánu životní úroveň,
pokud byste ji srovnal
s Českou republikou?
Je to nejchudší země
střední Asie. Je tam jeden z nejnižších indexů
lidského rozvoje. Celkem
jsem v zemi strávil čtyřicet pět dní.
Letěl jste do Tádžikistánu sám, nebo
s partou?
Byla to moje první velká cesta do zahraničí a odlétal jsem sám. Na tomto

výletu jsem Tádžikistán
považoval na dobu určitou za svůj domov. Vydal
jsem se sice do neznáma,
ale než se tak stalo, zjistil
jsem si mnoho o tamních
poměrech. Jako přirozený skeptik jsem se některých věcí obával, ale nakonec se vesměs veškeré
mé obavy ukázaly jako
liché.
Ve škole jste už ruštinu nezažil. Domlouval
jste se anglicky?
Domníval jsem se, že
určitá úroveň angličtiny
tam bude běžná, ale ukázalo se to jako mylné.
Anglicky v Tádžikistánu
alespoň na nízké úrovni
hovoří velice malé procento obyvatel. Všichni
mluví rusky a také tádžicky. Každý obyvatel ovládá
oba dva jazyky. Já jsem se
rusky před cestou naučil
velice málo, prakticky jenom základy. Do ruštiny
jsem se dostal až tam,
protože jsem musel komunikovat v tomto jazyce. A to i v práci, do které jsem chodil. Měl jsem
štěstí, že rodina a přátelé
té organizace anglicky
mluvili, takže v tom nejdůležitějším jsem se mohl
na angličtinu spolehnout.
Co všechno jste
za více než šest týdnů
stihl?
Primárním cílem byla
studijní praxe, respektive
stáž. Na jeden měsíc umístili do ﬁrmy v mém oboru,
kterou a jsem si předtím
zvolil. Byla to společnost
zaměřená obecně na plánování a projektování stavebního inženýrství pro
celou zemi. Něco jako národní úřad staveb. Pracoval jsem v odboru územního plánování, kde jsem
dělal urbanistický a územní rozvoj dané lokality jako
stážista v jedné kanceláři.
Určitě jste ale také
po Tádžikistánu cestoval. Která místa jste navštívil?

Až do té doby jsem
to tak neviděl, ale teď
se cítím jako přirozený dobrodruh (úsměv).
Přes týden jsem pracoval
a o víkendech a na konci mého pobytu, který
jsem měl volnější, jsem
cestoval. Navštívil jsem
mnoho destinací po celé
zemi. Viděl jsem překrásné vysoké hory. Každá
z nich je jinak barevná,
jinak geologicky stará,
jinak tvořená horninami

ale na druhou stranu
mají spoustu negativních
vlastností. Neznají osobní prostor člověka, takže
se k němu dostávají často
hodně natěsno. Není jim
hloupé, že mu zasahují
do jeho prostoru, neznají
řád nebo disciplínu, pokud se týká třeba stání
ve frontě nebo v kolonách. Nemají moc smysl
pro zodpovědnost. Když
ale člověk potřebuje poradit, zejména když je

Václav Pilík (vpravo) se v Tádžikistánu potkal i s bývalým vojákem základní služby, který ji trávil v sedmdesátých letech v Československu.

a uzpůsobená. Je to pastva pro oči. Poznal jsem,
jakým způsobem země
zachází s energiemi, primárně získává energii
z vodních elektráren,
protože tam mají velké
množství umělých vodních přehrad na čerpání
vody. Viděl jsem nádherná horská jezera a díky
nízkému světelnému znečištění i detailní krásy
Mléčné dráhy. A protože
je to seismická oblast, několikrát jsem zažil i zemětřesení. V Tádžikistánu
se lokálně otřese půda
i několikrát do měsíce.
Zažil jsem drsné jízdy autem prakticky přes celou
zemi. Když jsem musel,
stopoval jsem, když jsem
potřeboval, zdarma jsem
se ubytoval a poznal pohostinnost místních lidí.
Lidé jsou tam přátelští,
otevřenější než u nás,

turista a prokazuje jim
dostatečný respekt, jsou
vůči němu velice ochotní
a vstřícní. Rozhodně se
člověk nemusí bát, že to
jsou muslimové. Je lepší
si udělat vlastní názor,
než věřit médiím.
Jaká je tam strava?
Jednoduchá, ale chuťově i výživově poměrně
bohatá. Hodně jedí pečivo. Mají svůj národní pšeničný chléb lipjošku, což
je pšeničná placka, která
se jí prakticky ke všemu.
Mají také rádi rýži a luštěniny. Maso se jí spíše
výjimečně, zato často se
podávají mléčné produkty v jakékoliv podobě.
Zažil jste i nějakou
nepříjemnou záležitost?
Nedá se říct. Přijel
jsem tam s dostatečnou
mírou pokory a respektu
k tamním mezilidským

vztahům. Chvíli mi trvalo adaptovat se na to, jak
tam lidé jednají a na konci
jsem to už docela zvládal.
Míra stresu, která zpočátku mohla být, potom zmizela. Že by mě tam někdo
ohrožoval na zdraví, nebo
že bych se dostal do nepříjemných situací, to
ne. Akorát občas v některých periferních čtvrtích
žebrala děcka a dokázala
být dost dotěrná až nepříjemná. Jedna holčička mě
kopla pod koleno.
Skamarádil jste se
tam s někým více, než
s ostatními místními
obyvateli?
Potkával jsem se se
studenty, ačkoliv nás nebylo mnoho. V Dušanbe
byla ještě jedna stážistka a v sousedním městě
byli další čtyři stážisté.
Všichni jsme byli Evropani. Dvakrát nebo třikrát
jsme se navštívili a trávili
společně volný čas. Bydlel jsem v rodině, která se
o mě ve všem postarala.
Byl jsem zdarma ubytován, dostával stravu, jezdili se mnou i na výlety.
Z rozhovorů s místními
lidmi jsem pochopil, jakým způsobem žijí, jak
se vzdělávají a co dělají pro svoji obživu. Oni
se mě na oplátku ptali,
odkud jsem a co dělám.
Když jsem zmínil Čechy,
moc lidí to neznalo. Československo přiřazovali
buď k Sovětskému svazu,
nebo k Jugoslávii. Někteří muži ale byli bystřejší
a říkali, že v Československu sloužili v Rudé
armádě na vojně v sedmdesátých letech. Sloužili
u nás po vstupu vojsk
Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Dodnes to mají
v hlavě nastavené tak,
že to jsou osvoboditelé. Starší generace ještě
často vypátrala v paměti jméno Gustav Gusak
(úsměv).
David Myslikovjan

PORTRÉT
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Hanka Auerová se vrátila k malířské
paletě až po desítkách let
SEDLČANY O tom, že Hanka Aue-

rová (67) relaxuje nejraději u malířského stojanu, kdy do rukou
bere paletu s barvami, ví jen její
nejbližší a okruh přátel. Obrazy
se nechlubí, občas některým potěší příbuzné jako dárkem k narozeninám nebo k svátku, o výstavě zatím nikdy neuvažovala. Ale
měla by...

Příliš velká pauza...
„Obrázky jsem ráda kreslila
už jako malá holka. Moc se mi to
líbilo a byla jsem na sebe pyšná,
když si maminka některý dala zarámovat,“ vrací čas tak o půlstoletí zpět. A život šel dál – studia,
zaměstnání, manželství, děti...
„Na malování jsem pro spoustu jiných povinností nepomyslila. Vrátila jsem se k němu až na prahu důchodového věku,“ říká. „V té době
jsem si uvědomila, že člověk nějaký koníček prostě mít musí. Naplňuje nás s manželem sice cestování, ale kromě toho jsem si přála mít
něco osobního, to, co si vychutnám
sama,“ vysvětluje.
Krok, který ji dovedl k té správné aktivitě, nastal, ještě než se
rozloučila s aktivním zaměstnáním v Příbrami. (Celý život pracovala ve sféře bankovní a sociální.) Na víkendový kurz lektorky
z Tábora ji upozornila kamarádka.
Nedalo jí příliš přesvědčování,
aby na něj začaly docházet spolu. Technika, jejímž cílem je dojít
k zajímavým výsledkům probuzením pravé mozkové hemisféry,
která se díky dnešní uspěchané
době dostává do pozadí, ji oslovilo. Kurz byl určen všem, bez ohledu na výtvarné schopnosti, a sliboval uvolnění tvořivých sil, které
dřímají údajně v každém člověku.
U Hančina příbuzného Ondry,
který podobný kurz absolvoval,
k „probuzení obou mozkových
hemisfér“ podle jeho vlastního
vyjádření nedošlo, v jejím případě to však zafungovalo. „Možná
i proto, že já výtvarné základy
a zřejmě trochu nadání už v sobě
měla,“ přemýšlí. Jedním dechem
však dodává, že někteří přihlášení v prvních hodinách začínali
dětsky vyvedeným obrázkem,
ale v závěru vypadal výsledek
mnohem mnohem lépe. „Všichni
jsme malovali pastelkami. Úplně
mě fascinovalo, že čtyřmi barvami

jde nakombinovat celou škálu těch
ostatních,“ říká, jak vzniklo po obrovské pauze několik menších obrázků.

Pocit štěstí
v Provence
O zkušenostech z tohoto víkendového malování si Hanka Auerová vyprávěla s další kamarádkou
a společně se rozhodly, že využijí
nabídky kreslení ve Francii, kterou náhodně objevily. Zájemců
z Čech, kteří na sobě chtěli zapracovat, jel celý autobus. Sekcí,
do nichž se mohli zájemci při-

chytit. Nebyla ostatně sama. „Trochu mě na začátku zaskočilo, že
všichni tvrdili, že jsou začátečníci,
a přitom ve chvíli měli postavené
stojany, namíchané akrylové barvy
– a už tvořili. Já z toho byla celá
rozechvělá, protože mně příprava
trvala o dost déle. Když jsem si konečně všechno nachystala, přišel
od moře poryv větru a všechno mi
po náměstíčku rozmetal,“ usmívá
se. „To mě samozřejmě neodradilo a všechno jsem postavila znovu
a naštěstí mě příroda po tomto žertíku nechala pracovat,“ dodává.
Nedovede si úplně ani dnes vy-

technik. „Baví mě přijít k výsledku
sice složitěji, ale vlastní cestou.
Hledám svůj styl. Vím. Blízký je mi
impresionismus. Ze začátku jsem
se snažila zachytit každý detail,
všechno, co vidím, ale teď jsem se
posunula...,“ dodává.

Skicář na cesty
s sebou
„Cestujeme s manželem hlavně
po České republice – rádi jezdíme
například do Jizerských hor. Beru
si s sebou skicář a když mě něco
zaujme, tak si to načrtnu a doma
pak dodělám. Jedné kamarádce,
která v Jizerkách strávila dětství,
jsem například namalovala Frýdlantské cimbuří,“ podotýká.
Připouští, že manžel nepatří
k jejím pravidelným kritikům ani
obdivovatelům. „Když mu obraz
ukážu, bývá spíš na slovo skoupý,“
sděluje. I když se do malování
portrétů nepouští, udělala jednu
výjimku: „Výsledek byl takový, že
v té tváři viděl manžel Božidaru
Turzonovovou, i když to vůbec neměla být ona...“

Chléb domácí výroby

Pro Hanku Auerovou jsou srdeční záležitostí první obrazy, které vznikaly ve Francii.

hlásit, bylo prý několik – jedna
speciálně pro fotografy. Skupina
výtvarníků byla asi patnáctičlenná. A tak sedlčanská patriotka
vycestovala do Provence a nelitovala. Z nabízených výletů si vybrala jen jeden – do Saint Tropez.
A to jí úplně stačilo. Turistů, kteří také chtěli na vlastní oči vidět
místo, kde Louis de Funes zazářil
ve veseloherní roli četníka, bylo
hodně. Hanka to vystihuje slovy
„celé mraky“. Víc času už nechtěla promarnit. Vydala se už jen
na obhlídku okolí s lektorkami.
Na účastnících bylo, aby si vybrali
vhodné objekty. Ji upoutalo malé
náměstí s typickou přímořskou
architekturou. Dál nehledala, bylo
to přesně to, co se rozhodla za-

světlit, jak se jí najednou začalo
vše dařit. Na rčení o tom, jak někoho políbí múza, bude hodně
pravdy. „Byl to zvláštní pocit, takový pocit štěstí a svobody. Možná
to bylo i tím krásným prostředím
a blízkostí moře,“ zasní se.
„S lektorkami jsem si docela rozuměla a po návratu domů
jsem byla na výstavě obrazů jedné
z nich v Praze,“ podotýká.

Na olej si netroufá
Hanka Auerová si ateliér udělala z dětského pokojíčku. Pastelky
odložila, maluje akrylem, které
jsou jí zatím sympatičtější, protože jsou ředěné vodou a tvoří
se prý s nimi snadněji. Postupně
chce ale vyzkoušet víc malířských

U Auerů bývá v posledních
letech pravidlem, že v obchodě
nekupují chléb. Udělat kvásek,
zadělat těsto, nechat jej vykynout
a upéct chleba se zlatavou kůrkou, to je zase koníček Hančina
manžela, kterému v důchodovém
věku rád věnuje čas. A chléb
chutná, i když celý život nepracoval v potravinářském, ale strojním
a technickém oboru.
A abychom nezapomněli, radost jim oběma dělají vnoučata
– nejstaršímu bude v únoru 22 let
a nejmladší vnučka je šestiletá.

Skvělý učitel Heller
A ještě jedno krátké ohlédnutí
věnuje Hanka na závěr setkání
svému bývalému učiteli na základní škole Václavu Hellerovi:
„Mám ráda rukodělné práce. Bavilo mě kdysi i tvoření z hlíny. A asi
to nebylo úplně špatné... Usuzuji
tak z toho, že pan učitel, na kterého ráda vzpomínám, nosil moje
výtvory a vypaloval je ještě ve staré sedlčanské cihelně.“ Rozšířit
„ateliér“ ještě o keramickou dílnu
prý ale rozhodně nehodlá. I když
i tady platí: Nikdy neříkej nikdy.
Marie Břeňová

SPOLEČNOST
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Tři králové popřáli pacientům Mediterry, aby se brzy uzdravili
S E D LČ A N Y T ř í k r á l o v á
sbírka, která byla zahájena na Nový rok, skončila
v úterý 14. ledna. Po celou
tuto dobu se děti a dospělí dobrovolníci připojovali
k celostátní sbírce, kterou
každoročně organizuje
Charita České republiky.
Sbírka se vždy provádí
výhradně do speciálních
zapečetěných sbírkových
pokladniček, opatřených
logem Charity ČR. Jednu
z těchto kasiček měli i tři králové, kteří v neděli 12. ledna
v odpoledních hodinách
za asistence dobrovolnice
Markéty Němečkové z Kosovy Hory navštívili sedlčanskou Mediterru. „Do ulic
při Tříkrálové sbírce vyrážím
už třetím rokem,“ uvedla

Markéta Němečková. „U nás
v Kosově Hoře se dlouho neobjevil nikdo, kdo by chtěl
být v této věci prospěšný.
S babičkou, které bude už
devadesát sedm let, jsme
čekali každý rok, a nikdo
nikde. Vzala jsem si proto
tuto činnost za svoji a společně s třemi králi jsem letos
chodila od šestého ledna až
do dvanáctého. Tento rok
jsme zatím chodili výhradně po Kosově Hoře a teď
jsme navštívili i sedlčanskou
nemocnici. Já osobně tuto
činnost vnímám jako dobrý
skutek a mám z ní výjimečný
pocit. V některých rodinách
nám dávali nejenom peníze
do zapečetěné pokladničky,
ale přidali i sladkosti pro tři
krále.“ Markéta Němečková

byla ráda i za to, jak pěkně
je přivítali pacienti v nemocnici. Trojice králů jim

svěřila se Markéta Němečková. „Na začátku tohoto
roku jsem se i já po třiceti le-

Markéta Němečková a „její“ tři králové

na oplátku popřála, aby se
brzy uzdravili. Někteří pacienti měli po setkání s dětmi
v kostýmech i slzy v očích.
„Různé činnosti s dětmi mě
baví už od mého dětství,“

tech převlékla za krále Baltazara a moc jsem si to užívala.
Zavzpomínala jsem na svoje
dětství.“
Markéta dále připomněla, že jí hodně pomohla

vstřícnost ředitele ZŠ Kosova Hora Roberta Kohouta,
který uvolnil děti z vyučování, aby mohly chodit už
od 6. ledna hned po obědě. „Společně jsme chodili
až do úplné tmy, protože
jsme věděli, že jak se říká,
každá koruna pomůže a je
dobrá,“ říká s nadšením
v hlase Markéta. V neděli
ji do nemocnice v kostýmech králů doprovodili
Tomáš Rataj, Vendulka
Marešová a její syn Pavel.
Všichni společně zakončili
den návštěvou cukrárny
a posezením u čaje a zákusku. Výtěžek ze sbírky
poputuje na podporu Domácího hospice Křídla
v Sedlčanech.
David Myslikovjan

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. přijme na HPP

IT ADMINISTRÁTORA
Do našeho IT týmu hledáme nového kolegu na pozici IT
administrátor, který bude samostatně s podporou holdingového IT
teamu provozovat a rozvíjet SW a HW infrastrukturu v oblastech,
jako jsou např. serverové OS, MS AD, virtualizační platforma,
zálohovací řešení, včetně administrace a podpory HW a SW
Požadavky:
- SŠ (VOŠ, VŠ výhodou)
- praxe v oboru
- zkušenost s administrací HW a SW
- znalost produktů – Office, Windows, Windows Server
- základní znalost networkingu, LAN/WAN včetně TCP/IP
- schopnost pracovat v týmu
- pečlivost, systematičnost, odpovědnost
- pracovitost, proaktivnost a samostatnost
- angličtina (min. pasivně – schopnost četby a orientace v dokumentaci)

Nabízíme:
- flexibilní pracovní dobu, možnost občasné práce z domova
- v souvislosti s pracovní pozicí služební mobilní telefon a notebook
- zajímavé a rozsáhlé různorodé IT prostředí s možností seberealizace
- oborové vzdělávání a odborný růst
- zajímavé finanční ohodnocení
- možnost podílet se profesně, ale i společensky na zajímavých
projektech a aktivitách
- zaměstnanecké benefity (5 týdnů řádné dovolené, 2 dny placeného volna
za rok, odměny při životních výročích, odměny pro děti zaměstnanců, kteří
jdou do prvních ročníků základní, střední školy a šestých ročníků základní
školy, příspěvek na stravování, slevy na vybrané rehabilitační služby,
příspěvek na sportovní aktivity – karta Multisport, možnost parkování pro
zaměstnance, 1x ročně očkování proti chřipce)
- nástup možný od 1. 2. 2020 nebo dle dohody

Životopisy můžete zasílat do 17. 1. 2020
na e-mail: jaroslava.haskova@mediterra.cz
V případě dotazů, kontaktujte prosím p. Ptáčka, mobil: 739 321 201

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – kult. dům
17. 1. Rybářský ples
hraje Static; 20:00
28. 1. Petr Kolář
akustický komorní recitál
populárního zpěváka –
„ACOUSTICS“; 19:30
 Petrovice – Obecní dům
17. 1. Školní ples
předtančení deváťáků, hraje skupina Signál; 19:30

 Křepenice
24. 1. Hokejový ples
20:00
 Sedlčany – Kozlovna
24. 1. Akustický večer
hraji Anička & Emily, Živel;
20:00
 Nechvalice – kult. dům
25. 1. Hasičský ples
hraje Ešner Band

VÝSTAVY

 Vysoký Chlumec – sál
Staré hospody
17. 1. Fotbalový ples SK
Vysoký Chlumec
hraje Relax

 Sedlčany – muzeum
Ota Janeček: Nejen
ve slabikáři
výstava českého graﬁka, malíře a ilustrátora; vernisáž 16.
1. v 17:00, výstava do 28. 2.

 Ředice – kult. dům
18. 1. Tradiční hasičský
ples SDH Ředice
hraje Elizabeth

 Sedlčany – kult. dům
Obrazy české krajiny
výstava obrazů sedlčanského
výtvarníka Zdeňka Šťovíčka

 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
18. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Krásná Hora,
hraje Dlouhá noc; 20:00

 Sedlčany – knihovna
FotoFlegmatici Sedlčany
podvanácté
výstava fotograﬁí členů
a členek klubu; do 5. 2.

 Osečany
18. 1. Hasičský ples
hraje Static; 20:00
 Vrchotice – Na Františku
18. 1. XXVII. lhotecký bál
pořádá DSO Včelákova Lhota, hraje Hošna Band; 20:00
25. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Vrchotice,
hraje Milenium music band
Vodňany; 20:00
 Počepice – U Radešínka
18. 1. Hasičský ples
hraje Klasik; 20:00

PŘEDNÁŠKY
 Příčovy – hasičská
klubovna
17. 1. Jak sestavit rodokmen
přednáška historika Tomáše Zouzala; 18:00
 Kosova Hora – kino
19. 1. Jak sestavit rodokmen
přednáška historika Tomáše Zouzala; 15:00
 Sedlčany – muzeum

23. 1. Norské Lofoty – putování za polární září
přednáška s fotografem
Lukášem Brychtou; 18:00
 Kamýk nad Vltavou –
radnice
23. 1. Josef Formánek
autorské čtení a beseda
se spisovatelem Josefem
Formánkem; 18:00
 Sedlčany – kult. dům
29. 1. Posedlí Dakarem
beseda, projekce a show
s Martinem Macíkem a Janem Brabcem; 18:00

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
19. 1. Další roky ve stejnou dobu
představení uvádí Divadlo
Bez zábradlí; 19:00
25. 1. Zamilovaný sukničkář
komediální hra Michaela
Parkera; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
16. 1. Vzhůru dolů!
nová komedie Jakuba
Zindelky; 19:30
20. 1. Partička
úspěšná zábavná show;
17:30, 20:00
23. 1. Madame Rubinstein
hra Johna Mista; 19:30
26. 1. Obušku z pytle ven
muzikálové podání
klasické pohádky pro děti
a rodiče; 15:00

KINO
 Sedlčany
17. 1. Bez věcí nad věcí

www.sedlcansky-kraj.cz

německá komedie; 20:00
18. 1. Bezstarostná dívka
francouzská komedie; 20:00
24. 1. Rebelky
francouzská komedie; 20:00
25. 1. Pražské orgie
komedie, drama; 20:00
 Kosova Hora
18. 1. Ovečky a vlci: velká bitva
ruský animovaný ﬁlm; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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
Kosova Hora; 18:00
19., 26. 1. Veřejné bruslení
14:00–16:00
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
22. 1. Pohárový zápas

AHC Nový Knín – HC Genemusic; 18:30
HC Čerti Křepenice – HC
River boys Zvírotice; 20:25
24. 1. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – HC Žabáci Solopysky; 18:30
HC Kabaret Sázava – HC
Votice; 20:25
25. 1. Pohárový zápas
HC Domino – DSK Daleké
Dušníky; 12:00
HC Kňovice – Rybníkáři;
14:00
26. 1. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
HC Huroni Vršovice; 16:30
HC Tučňáci Kosova Hora –
Rumola; 18:25
Novit Neveklov – HC Hrádek; 20:20
27. 1. Pohárový zápas
HC Olbramovice – HC Medvědi Sedlčany; 18:30
HC Bubák Chlum – HC
Genemusic; 20:25

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
15., 22. 1. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
17. 1. Pohádková babička
čtení z knihy Aloise Mikulky, navazuje Rybí výtvarná
dílna; 15:00
17. 1. Zemřít pro design
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
23. 1. Vyprávěnky o zvířátkách
vyprávění pohádek, navazuje Zvířecí výtvarná dílna;
15:00
23. 1. Šikovné ruce (9+)
vyrábění broží pro malé
i velké; 18:00
25. 1. Čtení pro miminka
v bříšku
prenatální komunikace pro
budoucí rodiče; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
17., 18., 24., 25. 1. Pozorovací program
při příznivém počasí;
18:00–21:00

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

SPOLEČNOST
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Ochotníci si rozebrali Vyčkávání na objevení se Měsíce
v mezerách mezi mraky se vyplatilo
nové scénáře
po svém výšlapu
k Větráku u Příčov
Stalo se již
dobrým zvykem, že hned
po Novém roce Spolek divadelních ochotníků Sedlčany začíná nacvičovat
svoji novou hru, kterou
obvykle uvádí na domácí

SEDLČANY

scénářů a pak následovala
volná zábava. Putování
do Příčov se nás zúčastnilo
osmnáct. Teď už se roztáčí
kolotoč zkoušek a samotné
představení bude uvedeno
koncem dubna.“

První akcí sedlčanských ochotníků v tomto roce byl výšlap k Větráku u Příčov.

scéně po více než třech
měsících pravidelných
zkoušek. Jestli tomu tak
bylo i tentokrát, jsme se zeptali předsedy divadelního
spolku.
„Tradici jsme zachovali a už v úterý 7. ledna
jsme se sešli na první čtené zkoušce hry Mravnost
nade vše, známé především z ﬁlmového zpracování s Hugo Haasem a Věrou Ferbasovou v hlavních
rolích,“ uvedl Jaroslav
Repetný. „Původně měl režírovat Richard Otradovec,
ale nakonec z důvodu jeho
časové zaneprázdněnosti
a dílem i ze zdravotních
důvodů nastala na postu
režiséra změna. Hru režíruje Lidmila Sunegová. Už
v sobotu 4. ledna byly rozdány scénáře na tribuně
fotbalového stadionu při
příležitosti našeho novoročního výšlapu k Větráku
u Příčov. Z Větráku jsme
šli do příčovské hospody
U Šimků, kde jsme si dali
svařák. Potom jsme se přesunuli na tribunu TJ Tatran, kde došlo k rozdání

Na otázku, kolik ochotníků bude v nové hře
účinkovat, a zda jsou mezi
nimi i nové tváře, předseda spolku odpověděl: „Liduška se snažila dát prostor těm ochotníkům, kteří
v poslední době tolik nehráli, takže se na jevišti objeví Růžena Šachová, Jana
Šimková, Bára Kolářová,
Jakub Chaloupecký, Petra
Daňková, Hana Novotná
a Petra Pohnánová. Na hře
se bude podílet kolem patnácti ochotníků s tím, že
ze staré gardy nechybí Jiří
Dundr, Miluška Kelichová,
Jiří Bosák a já. Společně
se na hře podílíme především po technické stránce
a Richard Otradovec bude
asistentem režie. Pomůže
režisérce s dalšími technickými věcmi, jako je zajištění povolení od agentury
Dilia a jako jsou programy
a vstupenky. Společně s Richardem budeme obsluhovat točnu a oponu a budeme pomáhat při stavbě
scény Jirkovi Bosákovi,
který ji má na starosti.“
David Myslikovjan

SEDLČANY Ačkoliv pro pozorování večerní oblohy nebylo v pátek 10. ledna příznivé
počasí, také na sedlčanské
Hvězdárně Josefa Sadila
bylo možno sledovat polostínové zatmění Měsíce. Čekání
na objevení se Měsíce mezi
mraky se vyplatilo. Vedoucí
hvězdárny František Lomoz
za účasti návštěvníků pořídil
snímek pátečního polostínového zatmění a nám odpověděl na několik otázek.
Jak dlouho úkaz trval
a co ho způsobuje?
V případě zatmění 10.
ledna průchod Měsíce kuželem polostínu Země trval
čtyři hodiny a ještě pár minut. Avšak zjevně nepatrný
pokles jasu jen části povrchu Měsíce byl přibližně
ve dvacetiminutovém intervalu uprostřed oněch čtyř
hodin. Úkaz zatmění Měsíce a podobně zatmění Slunce souvisí s pohybem Měsíce na dráze kolem Země.
V ekliptice, což je rovině
dráhy Země kolem Slunce,
leží stín Země, který má
tvar sbíhajícího se kužele. Druhý kužel, kterým je
vymezen polostín vytváří
ve vzdálenosti Měsíce mezikruží polostínu, ve kterém případný obyvatel Měsíce spatří částečné zatmění
Slunce. My na Zemi jsme
svědky procházení Měsíce
tímto mezikružím, tedy polostínovým zatměním.
Je potřeba ke sledování
tohoto úkazu dalekohled?
Úkaz je pozorovatelný
i nevyzbrojeným okem.
Obraz v dalekohledu má
výhodu v získání většího
kontrastu, protože klesá
vnímaná jasnost plošného
objektu a oko není příliš zatíženo ostrým světlem.
Jedná se o polostínové
zatmění. Jak se liší od klasického zatmění?
V případě, že Měsíc
vstoupí malou částí do úplného stínu Země, mluvíme
o částečném zatmění. Úplné zatmění pak nastane při
průchodu celého kotouče
Měsíce stínem. Tato různá
stádia zatmění jsou způsobena sklonem dráhy Měsíce
vzhledem k ekliptice. Polostí-

nové zatmění tedy nastává
při průchodu pouze kuželem polostínu Země.
Kdy budeme moci pozorovat další podobný úkaz?
Kdyby rovina oběhu Měsíce ležela v rovině ekliptiky,
byli bychom svědky zatmění
Měsíce, když se zrovna nachází v úplňku, nebo zatmění Slunce v případě měsíční
fáze nov každý oběh Měsíce.
Sklon dráhy Měsíce sníží
četnost těchto úkazů. Letos
se můžeme stát svědky ještě
třech polostínových zatmění, a to 5. června, 5. července
a 30. listopadu. Za zatměním
Slunce musíme cestovat
do jiných koutů Země 21.
června a 14. prosince.
Touto dobou se krátce
po západu slunce objevuje
nad jihozápadním obzorem velmi jasná hvězda.
O co se jedná, a ukáže dalekohled oproti oku další
detaily?
Pozorný pozorovatel rozezná změnu polohy této
zářící „hvězdy“ v průběhu

dnech tedy spatříme Venuši osvětlenou z poloviny,
v druhé čtvrti. Bude následovat Venušin nov, první
čtvrť a pak úplněk. Ten
však nespatříme, neboť Venuše bude za Sluncem.
Zima není kvůli nižším
teplotám příliš příjemným
obdobím pro pozorování
noční oblohy. Jaké skvosty
na hvězdné obloze mohou
návštěvníci
sedlčanské
hvězdárny v těchto dnech
spatřit?
Nepříznivý vliv klesajících teplot je určitě vykompenzován včasným soumrakem, který prodlužuje
dobu k prohlídce oblohy
od západu k východu. Kromě Venuše, avšak pouze
dalekohledem, lze vyhledat
vzdálený Uran a Neptun.
Pokud nesvítí Měsíc, jsou
vítanými objekty galaxie
M31 v Andromedě a M33
v Trojúhelníku a nad severním obzorem dvojice galaxií M81 a M82 poblíž Velkého vozu. V pásu Mléčné

Snímek polostínového zatmění z 10. ledna, který pořídil František
Lomoz za účasti návštěvníků hvězdárny.

několika dnů. Ve skutečnosti jde o planetu Venuši, kterou pro toto období
nazýváme Večernicí. Svou
velikostí se blíží Zeměkouli,
proto ji v dalekohledu hvězdárny spatříme jako velmi
jasný kotouček. Protože se
jedná o planetu obíhající
blíže ke Slunci než Země,
jsme svědky fází osvětlené části povrchu. V těchto

dráhy téměř přímo nad hlavou nalezneme dvojici otevřených hvězdokup, které
se v dalekohledu hvězdárny rozloží na stovky hvězd.
V Orionu se zastavíme
u Velké mlhoviny a v sousedním Býku nám světlo
Krabí mlhoviny připomene
výbuch supernovy z roku
1054 našeho letopočtu.
David Myslikovjan

SPORT
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Hokejisté Zvírotic si
Hokejové šachy rozhodl mat
po dvou porážkách spravili v prodloužení
chuť, zvítězil i dosavadní
zásahu domácí hokejisté vyšachuje, pokračovalo.
Tatran Sedlčany
hrubé chybě beků soupedržitel prvoligového poháru – Spartak Žebrák po
ře v jejich obranném pásmu. Místo tří jenom
SEDLČANY V dlouhodobé po-

hárové soutěži amatérských
hokejistů si v první lize
po dvou porážkách spravili
chuť hráči Zvírotic, Štětkovice si na svoje konto připsaly
další vítězství, a co napravovat v úloze posledního držitele poháru měl tým Genemusic. Jako jeden z favoritů
se totiž na přelomu starého
a nového roku propadl až
do poloviny osmičlenné prvoligové tabulky.
V duelu s třetími příčovskými Kačery hráli hokejisté
z Benešovska po celou první
třetinu hodně vyrovnanou
partii, a když už se zdálo,
že úvodní část skončí nerozhodně 2:2, dvacet čtyři
sekund před koncem dali
vedoucí gól. Tato branka
„do šatny“ hokejisty Genemusic nastartovala, do druhé třetiny doslova vletěli
a nasázeli Příčovům pět
branek. Kačeři se prakticky po celou prostřední část
hry pouze bránili a několik
dalších slibných šancí hráčů
Genemusic ještě zlikvidoval
příčovský brankář. Třetí třetina byla už zase o něčem
jiném. Hokejisté z Benešovska přestali utahovat šrouby,
snažili se hlavně držet svůj
luxusní náskok a hrály hlavně Příčovy. Podařilo se jim
snížit, a to dokonce při vlastním oslabení a čtyři minuty
před posledním klaksonem
už to bylo 4:8. Jednalo se
však pouze o kosmetickou
úpravu výsledku.
Ve druhé lize se v přímém
souboji o čelo tabulky utkala
Sázava s Dominem, jednoznačně vyhrála a svého sou-

peře přeskočila. Také ve třetí
lize došlo na souboj prvního
s druhým, ale v tomto případě se i přes porážku Kňovice
v čele tabulky udržely.
Výsledky – 1. liga: Křepenice–Štětkovice 0:4, Zvírotice–Obecnice 5:2, Příčovy–
Genemusic 4:8, AHC Nový
Knín – Chlum 3:5. Po šesti
odehraných zápasech mají
první Štětkovice na svém
kontě jedenáct bodů, a tím
pádem i zatím dostatečný
náskok před svými pronásledovateli. Na dalších místech
je ale pořádná tlačenice. Nejenom druhé Zvírotice a třetí
Příčovy, ale i čtvrtý tým Genemusic nasbíral v pěti utkáních šest bodů. Na posledním osmém místě prvoligové
tabulky zůstal dvoubodový
AHC Nový Knín.
2. liga: Daleké Dušníky –
Ševci Nový Knín 1:1, Votice–
Solopysky 3:1, Domino–Sázava 2:9. Sázava i Domino mají
v čele tabulky nyní shodný
počet deseti bodů, ale sázavští hokejisté mají jedno
utkání k dobru. O bod zpět
jsou třetí Daleké Dušníky
a poslední devátí jsou stále
Žabáci ze Solopysk.
3. liga: Hrádek–Rumola
7:4, Rumola–Rybníkáři 3:1,
Kňovice–Hrádek 0:2. Přes
porážku s Hrádkem zůstaly
na začátku nového týdne
v čele tabulky osmibodové
Kňovice, Hrádek se díky
dvěma vítězstvím se sedmi
body propracoval na druhé
místo a třetí příčka patří šestibodovým Olbramovicím.
Osmí Rybníkáři zatím vybojovali jediný bod.
David Myslikovjan

1:2 pp (1:0, 0:0, 0:1
– 0:1)

SEDLČANY Ve čtvrtém kole

nadstavby a ve svém celkově šestnáctém utkání
tohoto ročníku krajské hokejové soutěže se třetí Tatran v sobotu 11. ledna utkal
s druhým týmem tabulky,
na který ztrácel čtyři body.
Pokud by se mu povedlo
vyhrát v normální hrací
době, zůstal by pozadu už
pouze o jediný bod.

Rychlý, ale jediný
gól
Jenomže Tatran v poslední době se Žebrákem obvykle těsně prohrává a stalo
se tak i tentokrát, ačkoliv to
hodně dlouho na porážku
nevypadalo. Do utkání lépe
vstoupili domácí hokejisté,
kteří před slušnou diváckou
kulisou, kterou tvořilo možná i dvě stě padesát příznivců hokeje, hned po prvním
buly začali zaměstnávat
brankáře soupeře. V 6. minutě rozehráli svoji první
přesilovku a už po čtyřiceti
dvou vteřinách ji zužitkoval
přesnou ranou z mezikruží
Martin Vild. Kdo z fanoušků
by si v tu chvíli pomyslel, že
se jednalo o jediný gól domácího celku v tomto utkání, ačkoliv se brzy ukázalo,
že obrana Žebráku nebude
nijak snadno prostupná.
Hosté hned po rozehrání
ve středovém kruhu opláceli rychlou akcí, ale Hlaváček
jejich zakončení zlikvidoval.
Po vedoucí brance Tatranu
se hra o poznání vyrovnala,
přesto měli v 17. minutě blízko k druhému úspěšnému

Tatran svoji šanci nevyužil
a od konce 17. minuty se
naopak musel bránit v oslabení. Celkem v pohodě se
ubránil, ale nechalo se čekat,
že nápor ze strany zkušeného soupeře ještě přijde.

Na gól se čekalo
marně
Druhá třetina se nesla
ve znamení čekání na gól
a také většinou pozorné
obrany na obou stranách.
Přesto se nedá říci, že by
nebyly k vidění žádné šance. Na jedné straně mohli
hned v úvodu této dvacetiminutovky skórovat hráči
Tatranu, když po přečíslení
obrany soupeře a po odražené střele gólmanem další
prudká rána mířila těsně
vedle. Na straně druhé útočník Žebráku až příliš snadno
prokličkoval domácí obranou, ocitl se zcela sám před
Hlaváčkem, avšak zakončoval hodně zbrkle. Ve 33. minutě měl po brejku a přesné
přihrávce před brankoviště
gól na hokejce M. Pospíšil,
ale ani on nedal. Hned vzápětí Tatran rozehrál svoji
druhou přesilovku, sevřel
svého soupeře jako do kleští, jenomže hosté se dokázali ubránit. Bezprostředně
po návratu svého hráče
na led si Žebrák vytvořil dvě
dobré šance a také Hlaváček
svůj tým podržel. Dvě a půl
minuty před druhou sirénou
putoval na trestnou lavici
domácí Grin a vlastně se tak
zopakovala situace z konce první části hry. Tatran
se ubránil a drama, v němž
stále nebylo jasné, kdo koho

jeden bod

Domácí sice vedli pouze o jeden gól, ale soupeře
do větších šancí dlouho nepouštěli, a to jim vyhovovalo. Ve 47. minutě po celkem
zbytečném faulu ve vlastním
obranném pásmu, ve chvíli
kdy nebyla ohrožena branka
Tatranu, putoval na trestnou
lavici Bém. Hráči hostí však
po minutě přesilovky vyrobili ve svém útočném pásmu
chybu, dva hráči Tatranu
se řítili na gólmana Žebráku a po následném faulu se
hrálo čtyři na čtyři. Pak už
ale přišel okamžik, který byl
začátkem konce pro domácí. Ve 48. minutě hry obránce hostí napřáhl skoro až
od modré a bylo vyrovnáno.
Rozhodnutí v normální hrací
době nepadlo, ačkoliv na každé straně byli vyloučeni
ještě dva hráči, ale přišlo až
ve třetí minutě prodloužení,
které se hraje tři na tři, z hole
hráče Žebráku. Brance však
zřejmě předcházel faul na Zavadila. Rozhodčí situaci neposoudil jako nedovolenou,
hokejisté soupeře se dostali
do přečíslení a skórovali.
Hosté si tak odvezli ze Sedlčan dva body a na domácí
zbyl pouze jeden.
V tabulce se změnila situace především na jejím
konci. První jsou stále suverénní Neratovice, které nasbíraly už čtyřicet pět bodů,
druhý Žebrák má bodů třicet
šest a třetí Tatran třicet jedna. Na poslední šesté místo
spadli hořovičtí Cvočkaři,
kterým předaly černého Petra Kovohutě Mníšek.
David Myslikovjan

Stolní tenisté mohli litovat ztracené čtyřhry
SEDLČANY V letošním prv-

ním a celkově dvanáctém
kole druholigových soubojů ve skupině A se v sobotu 11. ledna stolní tenisté
Tatranu utkali se svým
sousedem v tabulce, který
jim ale uštědřil tvrdou porážku. Přitom zápas byl poměrně dlouho vyrovnaný.

Tatran Sedlčany
– ČZ Strakonice
Elektrostav 4:10
Úvodní čtyřhry skončily nerozhodně, když
na jednom ze stolů Pejša
s Drechslerem porazili své
soupeře bez ztráty setu
a nadějně se dlouho vy-

víjela situace pro domácí
i na stole druhém. Faktor s Kauckým vedli 2:0
na sety, vypadalo to, že si
celkem v pohodě dokráčejí pro druhý bod, jenomže
potom převzali iniciativu
hosté a dokázali v pětisetové bitvě stav této čtyřhry
otočit. Ve dvouhrách se

lámal chleba za stavu 4:5,
kdy se Strakonice nadechly k trháku a nepovolily
domácím už ani bod. V singlech vybojoval dva body
Pejša a jeden Drechsler.
V tabulce zůstal Tatran
na devátém místě, ale má
pouze dvoubodový náskok
na desátý Liberec i jedenác-

tý Baník Most a čtyřbodový
na poslední Šanov. Na první
místo se vypracovaly Litoměřice. V příštím dvoukole
čekají stolní tenisty Tatranu
souboje za stoly soupeřů.
V sobotu 25. ledna se utkají
s C týmem Liberce a o den
později s Litoměřicemi.
David Myslikovjan
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Další etapy Dakaru mají Martin s Františkem
a Karlem úspěšně za sebou
Dokončení ze strany 1

potrápila zraněná noha, i tak
byl s 32. místem v etapě a 30.
průběžným spokojený. Karlova posádka dojela do cíle
na čtvrté pozici, v průběžném pořadí se drželi na pátém místě. „Jede se nám
výborně. Měli jsme jen jeden
navigační výlet navíc, když
jsme se vraceli pro bod, o kterém jsme si původně mysleli,
že ho máme. Dneska se dost
prášilo, za jednou z bugin
jsme vjeli do díry a šli jsme
do vzduchu. Byla to levá, pravá, horní, dolní, ale dopadli
jsme dobře, auto to vydrželo
a jelo se dál,“ popisoval etapu Martin Macík. Ke konci
etapy se ještě uskutečnila
velmi rychlá výměna pneumatiky.
Třetí etapa se jela v úterý 7. ledna. Trasa dlouhá
489 km s 404 měřenými kilometry měla cíl opět v Neomu. Fakt, že nebylo nutné
přesunout zázemí, dopřál
trochu klidu mechanikům.
Tento okruh je považován
za klenot letošního ročníku.
Trasa vede po hranici s Jordánskem a nabízí řadu kaňonů a horských cest plných
písečných terénů. Účastníci
se dostali do nejvyššího
bodu soutěže v nadmořské
výšce 1 400 metrů. Martin
Macík ji dokončil na sedmém místě i navzdory nižšímu výkonu jeho kamionu
a defektu pneumatiky. Celkově se tak posunuli na čtvrtou pozici. Jan Brabec šetřil
zraněnou nohu, do cíle se
podíval jako 38. a celkově
se po této etapě držel na 33.
místě. Díky nižší rychlosti
má podle svých slov větší
klid na navigaci.

Karel jel opět
plnou parou vpřed
Čtvrtou etapu naplánovali organizátoři na středu
8. ledna a vedla z Neomu
do Al Uly nedaleko Nabateanských chrámů. Rychlostní
zkouška byla dlouhá 453 km,
celkem museli jezdci zdolat
676 km. Kombinace štěrkových a písečných úseků
měla prověřit navigátorské
schopnosti. Tým kamionu

do něj nastupoval po nočním zásahu mechaniků
s velkým očekáváním. A naplnilo se. Karel jel konečně
na plný plyn. Nakonec se
i díky dvěma proraženým
pneumatikám podařilo Macíkovi dojet do cíle na desátém místě, celkově byl
čtvrtý. „Na začátku to jelo
krásně, všechno cajk. Letěli

prášilo. Letěli jsme na obrovských šutrech a v mlze se objevila skála, skála a díra mezi.
Udělali jsme hrc, frc a ohnuli
spojovačku, tyč spojující kola
a řízení. Takže kola do véčka
a nemohli jsme pokračovat.
Asi třicet minut jsme tyč měnili. A jakmile bylo hotovo,
vyrazili jsme na stíhací jízdu,“
popsal etapu v cíli Martin

Karel na písečné duně. Zdroj: Facebook Martin Macík Jr.

jsme, Lopík nás pěkně pustil, honili jsme se s Kamazy.
Pak najednou, představte si,
že lezete s kamionem po skalách. No, odnesly to postupně
dvě pneumatiky. A vezeme
si s sebou v etapě jenom dvě
náhradní. Do cíle zbývalo
sedmdesát kilometrů a šutry, kam se podíváš. Všichni
jsme měli stažené zadnice.
Ale David nafoukal pneumatiky, aby držely, František
našel nejkratší cestu a naštěstí jsme to v pořádku dojeli,“
pochvaloval si Martin v cíli.
Jan Brabec si vysloužil penalizaci za neprojetý bod,
když mu přestaly fungovat
navigační přístroje. Dojel až
na 65. místě, celkově se ale
propadl jen na 40. pozici.
Před čtvrteční etapou
dlouhou 563 km s 353kilometrovou rychlostní zkouškou
a cílem ve městě Ha‘il museli
mechanici týmu na Karlovi
trochu zapracovat. Velká
působivá dunová pole byla
občas ve sjezdech smísena s rozptýlenou pouštní
trávou, která vyžaduje pokročilé řidičské dovednosti.
Žlutý kamion Iveco si připsal
deváté etapové a páté celkové místo. Po kamenných
etapách se závodníci těšili
na klidnější písčitý terén. To
s sebou ale přineslo i prach:
„Na začátku jsme pěkně
předjížděli, ale děsně se zase

Macík. „Pak už jsme nonstop
drželi plný výkon. Dojeli jsme
do písku a zase předjížděli
jednoho za druhým. Tam už
nás to hodně bavilo,“ doplnil
ho Tomášek.

Jan Brabec se
nevyvaroval pádu
Jan Brabec vyděsil během této etapy své fanoušky, když při pádu vyřadil
z provozu přístroj pro online
sledování na trati: „Asi na devadesátém kilometru jsem šel
na rypák. Ne moc, ale zase
do těch šutrů. Takže jsem přestal vysílat, protože jsem si utrhal kabely od antén. Trochu
mě bolí rameno. Ale snad nic
vážného,“ popsal v cíli příhodu s tím. Pátou etapu dokončil se zlomeným malíčkem a rozbitým ochranným
sklem na padesátém místě,
v celkovém hodnocení bylo
jeho jméno u kolonky s číslem 38.
Páteční etapa měla svůj
cíl v Rijádu. Pro řidiče byla
naplánována výhradně písčitá trasa, na které měli využít
zkušenosti získané na Sahaře nebo z Atacamy. To týmu
Big Shock Racing svědčí.
Dlouhá byla 830 km, rychlostní zkouška 478 km. Pro
Macíka znamenala díky bezchybnému výkonu šesté etapové a páté celkové místo.
„Od startu do cíle jsme letěli

bez většího zaváhání. Každý
kamion, který jsme předjeli,
se s námi chvilku snažil závodit a pak nás nechal jet. Projížděli jsme krásné písčité roviny
a duny. Potkali jsme i jednu
nádhernou vysokou, ale bohužel jsme ji jen štrejchli. Já
už jsem si na ní brousil zuby,
David už mi aktivně podfouknul, abychom byli připravení,
a nakonec nic. Neposlali nás
do ní. Škoda,“ posteskl si
v cíli. Jan Brabec absolvoval
etapu jako dvaačtyřicátý, celkově si o jednu příčku polepšil na 37. místo. „Ráno jsem
po deseti kilometrech myslel,
že to otočím a pojedu zpátky,
protože byla taková kosa, že
se to nedalo. A to jsem si půjčil vestu od mechaniků,“ přibližuje fanouškům.
Sobota byla dnem odpočinku. Jan Brabec téměř
celý den prospal. Tým čekal
úklid, praní, komunikace
s rodinami a fanoušky, zápisy zážitků pro plánované besedy Posedlí Dakarem, příprava další etapy. Mechanici
v čele s Davidem Švandou
se snažili, aby byl Karel pro
druhou část závodu jako
nový. Také na Janově motocyklu KTM zvaném Anežka
se pilně pracovalo. „Musíme
spoustu součástí před druhou
polovinou závodu preventivně vyměnit, to se týká například kardanů. Procházíme
vrtuli, v motoru se kontroluje
skoro vše, hlídají se náplně.
Musíme ověřit, jestli písek
není zapadaný, kde být
nemá, mění se ﬁltry a další
součásti. A natahujeme taky
novou plachtu, aby to Karlovi slušelo, kdybychom v druhé půli jeli vpředu a natáčeli
nás z vrtulníků,“ popisoval
servis David Švanda.

Nedělní etapa
měla hořkou
příchuť
V neděli se závodníci vrátili na trať. Cíl nejdelší 741 km
dlouhé etapy s 546 km dlouhou rychlostní zkouškou byl
ve Wadi Al-Dawasiru. Martin
Macík s navigátorem Františkem Tomáškem se po první
rychlé části těšili na navigátorské a technické oříšky,

které organizátoři slibovali.
Marně. Jan Brabec byl v cíli
49. Jeho rozladění ale nepramenilo z umístění nebo
vlastního výkonu: „Jel jsem
jenom na pátý kvalt, protože
šestka mi nefungovala. Dnešní etapa byla o ničem. Jedeš
třicet kilometrů plný plyn, pak
zahneš a zase plný plyn. A to
bylo celé. Nejsem ani unavený
ani udýchaný, nic,“ posteskl
si. Náročnost Dakaru postrádá i sedlčanský kamionový
tým: „Dneska jsme letěli až
na 450. kilometr, kde se nám
na čisté rovině odseparoval
vzorek z pneumatiky. Byla to
rána jako z děla. Už jsme se
lekli, že je to něco vážnějšího.
Ale museli jsme jen vyměnit
kolo, čímž jsme ztratili asi patnáct minut. Pak už jsme v prachu dojeli bez zásadnějších
komplikací. Celá etapa rovná,
rychlá, pořád letíš sto čtyřicet
kilometrů za hodinu, duny
minimálně. Technicky nenáročné,“ připojuje se ke kritice
terénu Martin. „Máme jediný
problém a to, že je letošní
Dakar moc jednoduchý. Technicky i navigačně by to chtělo
trochu zpestřit, aby to nebylo
jen o rychlosti a o tom, jestli
vám vydrží auto,“ přitakává
František svým kolegům.
Etapový výsledek hlásal
dvanáctku, na celkovém pátém místě se nic nezměnilo.
Sedmá nudná etapa však
stála život portugalského
motocyklistu Paula Goncalvese. Čtyřicetiletý jezdec
měl podle organizátorů
těžký pád na 276. kilometru rychlostní zkoušky, při
kterém utrpěl vážná zranění. Záchranáři ho našli
v bezvědomí a snažili se ho
na místě oživit. Po převozu
vrtulníkem do nemocnice
už lékaři nedokázali zkušenému závodníkovi pomoci.
Šlo o jeho třináctý dakarský
start. Stal se 25. obětí soutěže z řad závodníků. Celkem
během dakarské rallye, která se začala jezdit v roce
1979 v Africe, přišlo o život
již sedm desítek lidí. Start
pondělní osmé etapy organizátoři pro motorkáře zrušili.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Válková lže, jako když
Rudé právo tisklo

Tradice Lidových novin pro
mě byla opět přerušena

Když byla profesorka Helena Válková jmenována ministryní spravedlnosti (29. 1.
2014 – 1. 3. 2015 ve vládě Bohuslava Sobotky), asi dlouho
nenapadlo nikoho pátrat, co
má za sebou.
Teď vzniklo podezření,
že její spolupráce s Josefem Urválkem (prokurátor
přezdívaný „justiční kat“,
který poslal za vlády komunistů po inscenovaných
procesech na smrt mnoho
nevinných, včetně Milady
Horákové) byla vytažena
na světlo záměrně až před
jejím jmenováním ombudsmankou. Jinak by to jmenování celkem logicky navazovalo na její dosavadní
práci vládní zmocněnkyně
pro lidská práva (od 6. 5.
2019). Snad proto ji prezident
Miloš Zeman navrhl.
S lítostí můžeme vzpomenout, jak vysokou laťku
na úroveň ministra spravedlnosti a později ombudsmana
nastavil Otakar Motejl. Ten
v době totality za tuhé normalizace obhajoval statečně jako advokát i disidenty

a chartisty. Lidi, kteří byli
podle zákona „o ochranném
dohledu“ sledováni, obtěžováni, šikanováni a zavíráni.
Válková fungovala pilně
jako obhájkyně práv zejména Babišových. Ve všech
debatách a rozhovorech
v médiích byla podezřele
na straně stíhané osoby. Ani
dobře placený advokát by
nezacházel tak daleko. Nyní
je snad evidentní, proč to dělala – byla vděčná.
Mluví o článku, kde
společně s ďábelským prokurátorem Urválkem vychvalovala zmíněný zákon
„o ochranném dohledu“,
jako o vědecké práci, za kterou si dodnes stojí. Jako
právnička nyní neukazuje
právě mnoho schopností.
Stačí porovnat její výroky
z rozhlasu, tisku a pátečního
vysílání ČT24. Dosti se liší,
takže tam nebo onde lže,
jako když Rudé právo tisklo.
Můžeme se divit mladým lidem, kteří žádnou „normalizaci“ jako my nezažili, že jim
to rozum nebere?
Vladimír Roškot

Byl jsem věrným odběratelem Lidových novin,
již pro tu dlouhou tradici
od prvních výtisků v Brně
v roce 1893, přes období
první republiky s Masarykem, Čapkem, Peroutkou,
Langerem, s přerušením
za Protektorátu a pak
za socialismu, až po první
samizdatové výtisky asi
dva roky před sametovou
revolucí a po ní s Havlem,
Klímou, Vaculíkem, Procházkovou a tak dále.
Pro rok 2020 jsem po třiceti letech s lítostí zrušil
předplatné. Udal jsem
důvody ﬁnanční. A volala
mi paní pro styk s předplatiteli, že hovor je nahráván a nabízela mi jako
chudému důchodci slevu
o 30 %. Odpověděl jsem,
že bych možná naopak
platil i o těch 30 % více,
kdyby ty noviny měly bývalou objektivitu. Kdyby
je neopustili ti nejlepší

Sleduji bedlivě nové sedlčanské autobusové nádraží už
od doby, co město vybralo
jeho budoucího zhotovitele,
aby následně dostalo pokutu
od dohledového úřadu a muselo si dát s výběrem druhý
pokus, který už zvládlo bez
chyb. A už také víme, že
máme nádraží podle starých
projektů, tedy dělané tak, jak
se nikde už nedělá. Nesmyslnost řazení autobusů za sebou, i fakt, že sedmé nástupiště už není kryté proti dešti, to
jsou samozřejmě chyby.
A lecjakých výtek možná někdo povolanější najde
více. Často je ale slyšet jejich
poměrně zásadní relativiza-

ce. Prý je hlavní, že nádraží
stojí a je prostě nové, takže
lepší a hotovo, účelu poslouží. No to bych tedy prosil,
aby nové bylo lepší než staré, to se snad rozumí samo
sebou! Ještě aby ne. To není
argument.
Sedlčanské nádraží mimo
jiné přišlo o prostor, celé je
nyní tak nějak smrsknuté
na plácku. Sedm nástupišť se
krčí u skleněné škatule, která působí sice velkoryse co
do prostoru, tím ale její velkorysost končí. A já nevím, je
to dost? V poměru za desítky
milionů? Skutečně jsme takové nádraží chtěli?
Tomáš Vašíček

s penězi z prodeje a reklam. Jakmile je tím majitelem politik, který je závislý na státních zakázkách
a dotacích EU, již je v novinách hlídání demokracie
hrubě vychýleno. Z komentářů LN srší kritika někdy hloupá, na kdekoho,
proti všem politickým konkurentům majitele. Aby
Lidovky vzbudily zdání,
že si mohou psát svobodně, mají čitelnou taktiku.
Na to je mistr komentátor
Jiří Hanák. Napíše cosi kritického na současnou vládu, nic moc ostře, ale celý
text vyústí v konstatování
jeho přesvědčení, že by to
vůbec nikdo lépe nedělal.
A to je pro čtenáře (některé) působivé, více než
okatá chvála vlády horem
dolem. Snad je za ztrátou
jeho tvůrčí fantazie jen zatím jakási nevědomá autocenzura.
Vladimír Roškot

GLOSA

POZNÁMKA

Nové nádraží lepší než
staré? No ještě aby ne!

komentátoři, objektivní,
neúplatní, investigativní.
Takto jsou pro mne na tu
„kvalitu“ drahé. Tradice
Lidových novin pro mě
byla opět přerušena. Potrpím si na promyšlené komentáře, psané s odkazy
na různé zdroje faktů. Ty
v LN bývaly. Ať byly vlády
levicové nebo pravicové,
komentátoři psali vždy kriticky, jak bylo třeba. Hlídali
demokracii, odhalovali nešvary, ať vládl Zeman nebo
Klaus, Paroubek nebo Topolánek. A uveřejňovaly se
moje texty, které by neprošly, kdyby byl majitelem
tehdejší premiér, hlavně
Paroubek. Až budou LN
nezávislé, jako za všech
předchozích vlád, obnovím předplatné. Tím hovor končil, možná i dříve,
nevím, kdy se přestal líbit
druhé straně.
Noviny dnes musí mít
majitele, těžko vyjdou

Jak se do lesa volá… na to
můžeme odpovědět společně
Přátelé, kamarádi! Touto
hláškou z oblíbeného ﬁlmu
si z vás dělám spojence.
Neboť v některých záležitostech jedinec nic nezmůže. Jeden pokus = nic. Ale
stokrát nic, jak známo,
umořilo osla. Proti oslům
nic nemám (tedy proti těm
čtyřnohým). Mám pifku
na vykutálence.
Zhlédla jsem krátké video, byla na něm visačka
od zlevněného zboží. Autor videa si dal tu práci podívat se pod špičku ledovce, v tomto případě pod
nálepku na visačce. Na nálepce byla uvedena cena
59 E před zlevněním a 39

po zlevnění. Po seškrábání tohoto údaje se objevila
cena, za kterou zboží nabízeli původně, tedy před
údajnou slevou. A ta byla
– považte – 49 E!
Říkáte si asi, že když jde
o eura, že to není od nás
a že se příběhy odehrály kdesi v daleké cizině.
Jenže, přátelé a kamarádi,
ono se to děje i u nás v republice. Nemám to sice
zdokumentované, ale už
párkrát jsem také naletěla.
Všimněte si, jak vykutálenci (a měla bych pro
ně i horší slovo) prosperují, zatímco poctivých
obchodníků i výrobců
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ubývá. Tak třeba zaniklo i několik pekáren. Dvě
i v našem regionu. Pekly špatně? Ne, naopak.
Pekly tradičními postupy
a poctivě, bez plniv, pojiv,
stabilizátorů, regulátorů
kyselosti a podobných
nesmyslů. Jen neobstály
v konkurenci, protože nešidily. Nebo neměly dotace. Napište nám na adresu
tisk@sedlcansky-kraj.cz,
pokud máte podobné zkušenosti. Povíme si o nich.
A pak můžeme nákupem
či naopak bojkotem přispět k tomu, aby poctiví
nekrachovali.
Hanka Synková

