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Osečany nezvyšují poplatky
za popelnice. „Poplatky a daňové
zátěže jsou v této republice tak vysoké,
že zatěžovat ještě své občany vyššími
poplatky by bylo přímo nemorální,“
říká starosta Pavel Pechač
REGION S platností od no-

vého roku musely obce vydat nové obecně závazné
vyhlášky týkající se všech
poplatků. Zjišťovali jsme
výši poplatku za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu (TKO) v našem
regionu pro letošní rok.
Vzhledem k tomu, že obce
mají nastavené poplatky
různě (poplatek za osobu/
popelnici) či různé úlevy

(děti/senioři/vícečetné
rodiny apod.), budeme se
pro lepší přehlednost držet
poplatku za osobu (případně popelnici) a výše
doplatku obce s ohledem na frekvenci vývozů
za rok.

Obce vyvážející
TKO každý týden
(52 svozů)
V někter ých obcích

Čistá voda není
samozřejmost
KAMÝK NAD VLTAVOU Na-

tož čistá voda za přijatelnou cenu! Není to tak
dávno, co se vedení mnoha obcí zbavilo starosti
s vodou – tím, že ji svěřilo třeba i zahraničním

provozovatelům. Po čase
se ukázalo takové řešení
problematické. Provozovatelé preferovali zisky,
aniž by investovali do obnovy zařízení. A teď se
Pokračování na straně 9

zůstal poplatek nezměněn. Z toho nejméně zaplatí osoby trvale bydlící
v obci Milešov. „Roční
poplatek za svoz komunálního odpadu pro trvale bydlící osobu vychází
na 500 korun za rok. Obec
na svoz komunálního odpadu nedoplácí i díky
tomu, že vlastní svozovou
techniku a svoz provádí

Cena 16 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Sedlčaňák Václav
Smrčka učinil unikátní
objev, zřejmě nalezl
kosti bojovníků
z bitvy u Lipan
SEDLČANY K nejúspěšněj-

ším absolventům sedlčanského gymnázia bezesporu patří Václav Smrčka
(69). V rodném městě má
trvalé bydliště, ale příliš
času ve svém bytě zřejmě
netráví. Pracuje takzvaně
na plný plyn – přednáší a publikuje v Česku

i v zahraničí, jeho vědecký záběr je obrovský. Jen
namátkou připomeňme,
že za knihu Atlas chorob
na kostních preparátech,
jejímž je spoluautorem,
obdržel již před lety prestižní Hlávkovu cenu.
Obyvatelé regionu
Pokračování na straně 3

Pokračování na straně 4

Emu
Destinnovou
dodnes
připomíná
zámeček
na okraji
obce
MILEŠOV V úterý 28. ledna

uplynulo devadesát let ode
dne, kdy na mrtvici zemřela v pouhých dvaapadesáti
letech v českobudějovické
nemocnici operní pěvkyně
Ema Destinnová. Její vlastní jméno znělo Emilie Věnceslava Pavlína Kittlová.
Narodila se 26. února 1878
v Praze, ale vyrůstala v Milešově. Její památku dodnes připomíná zámeček
na okraji obce, který nese
název Destinov.
Rozvoj obce je v historii
spojen se jménem Emanuela Kittla, Emina otce. Ten
zde v roce 1871 koupil doly,
dnes již uzavřené. Měsíčně
se v nich dobývalo 300 q
rudy. Šachtu Na Kobyle
přejmenoval nový majitel
Pokračování na straně 3

Odstavené prameniště
pitné vody se mění
na univerzální areál
SEDLČANY V Luční ulici

v Sedlčanech se takzvaná
Mrskošovna přeměňuje
ve sportovně rekreační
areál.
„Projekt jsme začali
uskutečňovat přibližně
před pěti lety. Počítá s postupným zvelebováním

tohoto území,“ uvedl starosta města Miroslav Hölzel. Připomněl, že jde
o bývalé prameniště pitné
vody u potoka Mastník,
pro které platila přísná
hygienická pravidla. „Tato
lokalita, s výměrou větší
Pokračování na straně 7
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Štětkovickým
voda ze studní
nestačí
ŠTĚTKOVICE Starosta Štětkovic Josef Kunc označil
za nejdůležitější úkol letošního roku podniknutí
dalších konkrétních kroků,
které povedou k napojení na přivaděč čerpající
vodu z přehrady Želivka.
Nepopírá, že před zahájením výstavby přivaděče
na 31kilometrové trase
spojující Sedlčany–Benešov nabídku sedlčanské
radnice o připojení a tím
i ﬁnanční spoluúčasti odmítl. „V té době jsme měli
rozpracované vlastní studny a věřili jsme, že nám tři
vrty postačí. Navíc nám chyběly ﬁnanční prostředky,“
vysvětlil Kunc.
N e j v ě t š í i nve s t i č n í
stavba v dějinách města
Sedlčan v hodnotě 384
milionů korun byla za ﬁnanční podpory Evropské
unie dokončena v závěru
roku 2015, a protože již
v letních měsících potok
Mastník coby dosavadní
zdroj pitné vody nestačil,
začala voda z Želivky přitékat do města již před

oﬁciální kolaudací stavby.
Štětkovičtí zastupitelé
brzy poznali, že jejich odhad nebyl úplně správný.
„S vodou to začalo být
v obci špatné, ve studnách
ubývala. Připojení na přivaděč jsem začal řešit
v době, kdy sedlčanským
starostou byl Jiří Burian
a v jednáních pokračoval
za současného starosty
Miroslava Hölzela. Jsme
Sedlčanům vděčni, že nám
vyšly při řešení problému
s nedostatkem vody vstříc,“
kvitoval přístup sedlčanské radnice Kunc.
„S majiteli pozemků
máme vše vyřešeno, stavební povolení jsme získali,
za sebou máme i výběrové
řízení, do 31. ledna jsme
museli podat žádost o dotaci. Věřím, že uspějeme
a pustíme se do stavby ještě
letos,“ uvedl s tím, že denní
odběr vody v obci, v níž
žije 314 obyvatel, je 60 až
100 kubíků. „Roční spotřebu vody jsme propočetli až
na 30 000 kubíků,“ dodal
starosta Kunc.
-mb-

Rada revokovala
usnesení
SEDLČANY Příspěvková

organizace Sportovní areály Sedlčany měla podle
původního usnesení městské rady dostat na správu
a údržbu sportovních zařízení v roce 2020 milion
korun.
Ředitel areálů Pavel

Bednář však musí vystačit
při opravách s částkou nižší, a to 810 000 korun. Z letošních úsporných důvodů
radnice, které se promítají do všech výdajových
položek, bylo vyškrtnuto
180 000 na ozvučení zimního stadionu.
-mb-

Dobrá zpráva
přichází
z nemocnice
SEDLČANY Po několikaměsíční pauze se opět od pon-

dělí 10. února otevírá v areálu sedlčanské nemocnice
ORL ambulance – na ušní, nosní a krční mohou pacienti zatím docházet bez předchozího objednání.
-red-
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Není to zas tak dávno, co
v lednu bývala zima...
SVATÝ JAN Je to už celkem

otrava psát na tomto místě
při hodnocení měsíčního
přehledu meteorologického měření z amatérské
meteostanice Miroslava
Votruby ve Svatém Janu,
že uplynulý měsíc, v tomto případě leden, byl opět
velmi suchý. Ale je to
smutný fakt, který přírodě
a potažmo i člověku nepřináší nic dobrého. A jako
další nemilý bonus navíc –
vlastně to ani nebylo jako
v lednu – na první měsíc

v roce bylo dost teplo.
Konkrétně za celý leden
spadlo 9,6 mm srážek, což
je nejméně za sledovaných
osm let. Extrémně málo.
Dvakrát méně než v roce
2014 a 2015, kdy byl shodně druhý nejsušší leden
z posledních osmi a čtyřikrát méně, než v roce
2013, kdy bylo 40,4 mm
srážek. V roce 2013 ještě
byla nějaká zima, napadl
sníh, nejnižší teplota klesla
na -19,4 °C (letos -6,5 °C)
a průměrná měsíční teplo-

ta byla hezkých lednových
-1,24 °C.
A leden v roce 2017? Ten
byl také krásný! Sice sněhu nebylo tolik, ale 22 dnů
v měsíci bylo ledových (to
je i nejvyšší denní teplota
stále pod bodem mrazu),
nejnižší teplota v měsíci
byla -16,5 °C a hlavně měsíční průměr byl nádherných 4,69 °C pod nulou.
Leden jak má být, kdy
v přírodě dochází k přirozeným a tedy správným
procesům.
-red-

Leden

meteorologické
dny

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

chladné – teplota max.
nižší jak 10 st. C

11

28

29

27

31

30

31

30

mrazivé – teplota min.
nižší jak 0 st. C

20

20

21

19

30

14

23

23

8

1

9

22

1

9

2

ledové – teplota max.
nižší jak 0 st. C

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr v m/s

nejnižší v měsíci

-19,4

-11,7

-4,0

-14,8

-16,5

-4,3

-9,0

-6,5

dne

16.

26.

31.

22.

11.

22.

22.

2.

nejvyšší v měsíci

11,1

10,9

13,3

12,6

3,3

10,3

6,6

8,1

dne

30.

19.

10.

27.

12.

31.

17.

31.

měsíční průměr

-1,24

0,88

1,58

-0,13

-4,69

3,19

-0,45

1,21

za měsíc

40,4

18,9

18,9

20,9

16,5

30,3

29,7

9,6

nejvyšší v měsíci

7,8

5,8

4,8

3,4

4,0

8,2

8,0

2,8

dne

17.

21.

10.

17.

31.

16.

9.

8.

úhrn od počátku roku

40,4

18,9

18,9

20,9

16,5

30,3

29,7

9,6

deštivé dny v měsíci

17

11

13

17

13

13

16

9

nejvyšší náraz větru
v měsíci

10,6

15,2

12,5

13,9

11,8

13,6

13,3

dne

11.

11.

31.

4.

18.

14.

4.

Pro osady bude
letošek chudší
SEDLČANSKO Rozpočet
města Sedlčany pamatuje
letos na osady s úspornými výdaji ve výši půl milionu korun. Peníze budou
využity na úpravu dětských hřišť a veřejných
prostranství.
„Ze zkušenosti víme,
že přibližně 300 000 stojí rekonstrukce a opravy
dětských hřišť. Zbývá jen
200 000 korun na další
akce. Záměrně jsme je

jmenovitě do rozpočtu
nedávali a budeme reagovat na urgentní potřeby
osad, kde se začátkem
roku konají schůze osadních výborů nebo výroční
schůze hasičů, kterých se
zúčastňujeme a kde jsou
vznášeny požadavky směrem k nám. Musíme posoudit, co bude opravdu
urgentní. V průběhu roku
uvidíme, jak se rozpočet
bude vyvíjet a zda jej bu-

deme moci posílit, abychom maximálně vyhověli
méně finančně náročným
požadavkům. Samozřejmě, že stabilně se objevují
požadavky na rekonstrukce silnic. Většina z nich
by to potřebovala, ale jde
o milionové až desetimilionové částky a letos bude
rozpočet z tohoto pohledu
chudší,“ uvedl starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel.
-mb-
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Muž zemřel bez
cizího zavinění
SEDLČANY P ře d m i n u lý víkend ze soboty 25.
na neděli 26. ledna došlo
k tragickému úmrtí muže
středního věku v jedné
ﬁrmě v centru města.

„Cizí zavinění nebylo
zjištěno,“ říká k případu
tisková mluvčí Policie ČR
Příbram Monika Schindlová, která nesdělila více
podrobností.
-red-

Emu Destinnovou
dodnes připomíná
zámeček na okraji obce
Dokončení ze strany 1

podle své manželky na důl
Jindřiška, štolu na Jahudném právě po své dceři
na důl Emilka. Podle dochovaných materiálů je
z milešovského zlata vyroben zlatý řetěz pražského
primátora. Hlavním artiklem byl ale antimon, který
se vyvážel i do zahraničí.
Ema vyrůstala nejprve
v domku v obci, později
v nově vystavěném zámečku. Zde se učila hrát na housle. Milešovským horníkům
věnovala svou první báseň.

když měli při významných
dnech volno. Rodina nakonec na otcovu štědrost
a mecenášství doplatila.
Zámeček musela opustit
a vrátila se zpět do Prahy.
To mělo být důvodem,
proč se Ema Destinnová již
nikdy do obce nevrátila.
Osud zámečku byl nakonec obdobný osudu
známé ženy. Rodina Kittlových ho prodala za zlomek
ceny, přestavěný na rekreační zařízení nefungoval
dlouho a také záměrům se
sociální péčí nepřinesl pří-
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Sedlčaňák Václav Smrčka
učinil unikátní objev, zřejmě
nalezl kosti bojovníků
z bitvy u Lipan
Dokončení ze strany 1

mají doktora Smrčku
v povědomí především
jako špičkového plastického chirurga a nemálo
z nich v knihovničce má
některou z jeho knih –
například titul Lotr po levici, lotr po pravici, kdy
zpracoval podle výpovědí pamětníků život v nelehkých 50. letech minulého století. Od stejného
autora jsou ale také Povltavské pohádky nebo
Maltské povídky...
V současné době se
objevuje jméno profes o r a Vá c l av a S m r č k y
v českých i zahraničních celostátních médií
coby vědce z Ústavu

jovníků z bitvy u Lipan!
Vědec se skromností,
která je mu vlastní, potvrdil, že při bádání v kostnici na Kolínsku si v roce
2017 všiml na kostech
t y p i c k ý c h p o š ko z e n í ,
které naznačovalo, že se
v Žehuni dochovaly kosti
bojovníků z husitských
válek.
„Našli jsme více než
čtyřicet kostí, které pravděpodobně poškodily
zbraně husitů – řemdih či
okovaný cep,“ informoval
s tím, že v další části kostnice jiné pozůstatky nesly stopy poranění od husitských kuší, sudlic či
seker.
Smrčka také upozor-

Kresba rekonstrukce poranění cepem z Anatomického ústavu
1. lékařské fakulty University Karlovy

dějin lékařství a cizích
jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v souvislosti s objevem
nebývalého
významu.
Důvod? S týmem, který vedl, zřejmě nalezl
kosterní pozůstatky boZámečku Destinov v Milešově se snad konečně blýská na lepší časy.

O tom, že by navštěvovala
místní školu, zmínky nejsou. Pravděpodobnější
jsou zprávy o tom, že měla
soukromého učitele.
Traduje se, že Emanuel Kittl byl velmi štědrým
mužem. Podporoval různé
místní slavnosti a kompenzoval lidem ušlé zisky,

liš štěstí. Nyní je majitelem
Filip Tulák, jednatel společnosti Zámeček Destinov.
Mezi obory podnikání
má mimo jiné stravování.
I když tomu na místě zatím
nic nenasvědčuje, třeba se
mu blýská na lepší časy.
Olga Trachtová
Hadáčková

3

nil, že nález nyní posuzují různí odborníci.
Vzorky lebek putovaly
například do laboratoře v polském městě Poznaň. „S pětadevadesátní
pravděpodobností kosti
skutečně pocházejí z hu-

sitských válek, a to z období 1408 až 1458 a existuje pravděpodobnost 65

Na Václava Smrčku může být
jeho rodné město pyšné.

procent, že jde o léta 1420
až 1444 a každým dalším
rozborem se toto procento zvyšuje,“ sděloval vědec s připomenutím, že
bitva u Lipan se odehrála
30. května 1434.
Smrčku nyní velmi zaměstnává řada záležitostí související s významným objevem. Věnuje se
cizojazyčnému překladu výsledků výzkumu,
který obsahuje nemálo
stránek, chystá se také
na kongres apod. Rozhovor, v němž čtenářům
přineseme podrobnější
informace, proto slíbil
předběžně až na duben
s tím, že v té době již
bude znát i výsledky
dalšího vzorku zkoumaného v Polsku. Pravděpodobnost, že jde o dochované kosti bojovníků
z bitvy u Lipan se tím
ještě zvýší nebo dokonce změní na jistotu.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
NECHVALICE V ranních
hodinách 29. ledna havarovala v katastru obce
31letá žena. V zatáčce
dostala s Fabií na rozbředlém sněhu smyk, poté

přejela do protisměru
a následně vpravo mimo
komunikaci, kde narazila
do silničního náspu. Vozidlo skončilo na levém
boku. Žena utrpěla lehké

zranění. Způsobená škoda činila 110 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Osečany nezvyšují poplatky za popelnice.
„Poplatky a daňové zátěže jsou v této
republice tak vysoké, že zatěžovat ještě své
občany vyššími poplatky by bylo přímo
nemorální,“ říká starosta Pavel Pechač
Dokončení ze strany 1

vlastními zaměstnanci,“
vysvětluje starosta Milešova Jiří Vokrouhlík. Stejný poplatek je stanoven
také pro občany trvale
žijící v Kamýku nad Vltavou.
Další obcí, kde poplatek
zůstává stejný, je Vojkov.
Zde osoba trvale bydlící
zaplatí 600 Kč. „Obec doplácí za rok zhruba 70 000
korun při vývozu každý
týden, což je přijatelné,“
dodává starosta Vojkova
František Baťha.
Také městys Vysoký
Chlumec zachoval cenu
stejnou jako v loňském
roce, tj. 650 Kč za poplatníka. Podle slov starosty Jiřího Svatka dotuje městys
každotýdenní svoz částkou
400 000 Kč za rok.
Ke zdražení nedošlo
ani pro obyvatele Krásné Hory. „Poplatek činí
800 Kč za poplatníka a trvale žijící mají slevu 200 Kč
za poplatníka. V roce 2019
město doplácelo na odpady
614 560 Kč – náklady byly
navýšeny o nákup staršího
popelářského vozu a provoz nově otevřeného sběrného dvora,“ vysvětluje
Jitka Balounová.
V Petrovicích došlo
oproti loňskému roku
k navýšení částky z 550
na 700 Kč. „Na nakládání
s odpady včetně kompostárny a sběrného dvora doplácíme kolem dvou miliónů
korun, čistě na směsném
komunálním odpadu doplácíme asi 350 000 Kč,“ doplňuje starosta Petrovic Petr
Štěpánek.
Stejnou částku (700 Kč)
zaplatí také v Dublovicích.
„V loňském roce obec doplácela 150 Kč trvale hlášeným a toto nám bylo legislativně ‚zakázáno‘, proto

došlo ke zvýšení o 150 Kč,
respektive jsme přestali doplatek jedné skupině
obyvatel poskytovat,“ říká
starosta Dublovic Otaktar
Jeřicha a dodává, že o dalším zdražení uvažují již
nyní. Důvodem je nový zákon o odpadech, který by
měl vejít v platnost začátkem příštího roku a podle
kterého by měl poplatek
za ukládání využitelného
odpadu během deseti let
narůst ze současných 500
na 1 850 Kč a zbytkového
odpadu z 500 na 800 Kč.
Osoba s trvalým pobytem na území města Sedlce-Prčice zaplatí 750 Kč.
„Za komunální odpad (bez
nákladů na odpad tříděný, nebezpečný, nákladů
na sběrný dvůr a kompostárnu) doplácí město asi
půl milionu za rok. Při započtení nákladů na odstraňování všech odpadů jsou
pak náklady daleko vyšší
a představují přibližně 1,6
miliónu korun za rok. Lze
předpokládat, že se tyto náklady budou i do budoucna
zvyšovat,“ reaguje starostka Sedlce-Prčice Miroslava
Jeřábková. Oproti loňskému roku došlo k navýšení
částky pro obyvatele města o 150 Kč. „Důvodem
pro zvýšení poplatku jsou
právě zvyšující se náklady
na svoz a odstraňování odpadů a také jejich stoupající
množství.“
„V Nalžovicích došlo
od 1. ledna k navýšení místního poplatku za komunální odpad z 600 Kč na 800 Kč
za osobu nebo nemovitost.
V roce 2019 bylo vybráno
na poplatcích 450 000 Kč.
Za likvidaci komunálního odpadu obec zaplatila
490 000 Kč, tříděného odpadu 247 000 Kč, velkoobjemného odpadu 14 000 Kč

a nebezpečného odpadu
18 000 Kč,“ vysvětluje starostka Nalžovic Jana Pšeničková. Obec Štětkovice
navýšila poplatek z 870
na 900 Kč.
„Poplatky jsou stanoveny
na nádobu. Stanoveny jsou
z předpokládaných nákladů na svoz a třídění. Neměli
bychom doplácet nic,“ říká
starosta Solenic Jan Mátl.
Za sběrnou nádobu o objemu 110 litrů při frekvenci
svozu každý týden zaplatí
poplatník částku 2 139 Kč.
Při stejné frekvenci zaplatí
obyvatelé Sedlčan za popelnici 2 300 Kč.

Obce vyvážející
TKO týdně
v zimních
měsících a 1 x
za 14 dní v letních
měsících (39
svozů)
Podle vyjádření místostarosty Radíče Josefa
Volfa zaplatí osoba 500 Kč,
na jednu popelnici obec
doplácí 214 Kč a za minulý
rok uskutečnili 43 odvozů.
Také v Osečanech platí 500 Kč za osobu, a to
již osm let. „Roční výdaje
na svoz všech odpadů a jejich likvidaci je přibližně
200 000 Kč a výběr za poplatky od lidí, z objektů
pro rekreaci a od podnikatelských subjektů kolem
120 000 Kč. To znamená, že
obec doplácí asi 80 000 Kč,
což činí cca 1,5 % ročního
rozpočtu obce a to všichni považujeme za nicotné
a správné,“ vysvětluje
starosta Osečan Pavel Pechač. Po rozhodnutí zastupitelstva jsou od roku
2019 od tohoto poplatku
osvobozeny děti mladší 18
let. „Další změny a ani na-

vyšování poplatků nechystáme, hlavně z důvodu, že
celé zastupitelstvo jsme
názoru, že poplatky a daňové zátěže jsou v této
republice tak vysoké, že
zatěžovat ještě své občany
vyššími poplatky by bylo
přímo nemorální.“
Poplatek se nezvýšil ani
v Nechvalicích a Nedrahovicích. V těchto obcích
zaplatí osoba poplatek
600 Kč. Nechvalice doplatily z rozpočtu 190 000 Kč,
Nedrahovice zhr uba
130 000 Kč. V Prosenické
Lhotě samostatně žijící
osoba zaplatí 650 Kč. Obec
doplácí zhruba 100 000 Kč.
Naopak k navýšení částky o 200 korun došlo v Křepenicích. Nyní zde osoba
zaplatí 700 Kč. „Na TKO
obec nedoplácí, ale likvidaci ostatních odpadů (nebezpečný, velkoobjemový,
tříděný, BIO) hradí obec
v plné výši – kolem 200 Kč
za poplatníka,“ upřesňuje
starosta Křepenic Jaroslav
First. Obyvatelé Jesenice
zaplatí 900 Kč.
V Kňovicích podle slov
starosty Jiřího Sůsy zůstává poplatek za popelnici již
několik let neměnný a činí
2 200 Kč. Obec za loňský
rok doplácela 41 810 Kč.
V obci Svatý Jan zaplatí
obyvatele při stejně frekvenci svozu za popelnici
2 300 Kč, stejně jako obyvatelé Počepic.

Obce vyvážející
celoročně 1 x
za 14 dní (26
svozů)
V Klučenicích se uskuteční svoz TKO zhruba jednou za 12 dní. Obyvatelé
za něj zaplatí 700 Kč. Také
v obci Kosova Hora zůstává poplatek stejný jako

v loňském roce, tj. 700 Kč
za osobu. „Obec v loňském
roce doplácela na tyto účely
347 000 korun. V letošním
roce se zastupitelstvo obce
v rámci úspory usneslo
na změnách počtu vývozů komunálního odpadu
na polovinu, to znamená
jednou za čtrnáct dní,“ vysvětluje místostarostka
Lenka Havlíčková.
Stejně tak Příčovy snížily frekvenci svozů z 39
na 26 za rok. „Důvodem je
snižující se počet domácností, které topí uhlím. Pro
občany, kteří topí uhlím
a v zimním období jim jedna popelnice na 14 dní nevystačí, máme možnost přikoupit si ‚zimní známku‘
platnou od října do března,“ upřesňuje starosta Pavel Kymla. V obci se letos
také změnil způsob výběru poplatku. „Při zachování poplatku za komunální
odpad podle uživatelů bytu
(za osobu) by činila letošní sazba po 30% doplatku
obcí 800 Kč za osobu a rok.
Př i tomto dosavadním
způsobu výběru poplatku
mohl každý vyprodukovat
libovolné množství směsného odpadu a platil stejně. I proto zastupitelstvo
obce koncem minulého
roku rozhodlo o změně
způsobu výběru poplatku,
a to podle počtu a objemu
popelnic. Hlavním důvodem je motivace občanů
k ještě vyššímu třídění odpadů a ke snížení množství
směsného odpadu.“ Obec
doplácí 30 % při zaplacení celoročního a zimního
svozu, nebo při zakoupení 12 vývozů. Obyvatelé
zaplatí za jednu popelnici o objemu do 120 litrů
po třicetiprocentním doplatku částku 1 820 Kč.
Jana Novotná


Koupíme byt 3+1 v Sedlčanech. Tel.:
604 473 944.
30/20

Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
31/20

Hledám podnájemníka – Sedlčany.
Tel.: 702 523 145.
32/20

Koupím staré mince a bankovky. Tel.:
731 476 601.
33/20

Hledám kamarádku na procházky a návštěvy – Sedlčany. Tel.: 605 733 662.
34/20
Koupím zahradní traktor Tel.:
722 422 223.
35/20

Vykoupím počítače (klidně nefunkční), tlačítkové telefony, procesory, zubní
zlato. Tel.: 774 804 274, přijedu.
36/20

Prodám selata. Tel.: 608 408 009. 37/20

Rock band FSG (Sedlčany),
hrající vlastní progresivnější
muziku, hledá velmi dobrého

zpěváka/zpěvačku
(repertoár nacvičen,
zkušebna Sedlčany)

Tel.: 736 500 727 (SMS)
606 524 416

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372

www.re-max.cz/drive

Prodej stavebního
pozemku
Sedlčany, 1019 m²
ID 176-N00979
Pozemek určen ke stavbě rodinného
domu s možností integrace
občanského vybavení, služeb a
výrobních aktivit. Inženýrské sítě v
blízkém okolí pozemku. Podrobnosti
získáte u makléřky zakázky.
Cena: 991.000 CZK
Mgr. Kamila Vaculíková
Realitní makléřka
+420 775 599 788
kamila.vaculikova@re-max.cz

Drive

Milan Poncar, Kosova Hora 77, tel.: 318 821 249, 603 286 328

PROVÁDÍME REVIZE

kotlů na tuhá paliva
NABÍZÍME BRIGÁDU
pro aktivní penzisty či maminky na mateřské dovolené, popřípadě
studenty. Zajímavé finanční ohodnocení (hodinová mzda)
v dlouhodobém poměru, časem možný i trvalý pracovní poměr.
Práce ve skladu v mladém kolektivu a příjemném prostředí.
Místo výkonu práce Sedlčansko. Volná pracovní doba.

V případě zájmu mě kontaktujte
na telefonním čísle 608 074 363

TJ Krásná Hora pořádá

18. SPORTOVNÍ PLES
sobota 8. února od 20:00
hudba: MIDI Tábor
moderátor Roman Anděl – Kiss Jižní Čechy, po půlnoci afterpárty s Romanem Andělem

Firma ATLANTIK PRODUKT
Třešňák s.r.o.
hledá do provozovny v Sedlčanech,
Kňovická ulice 1249 pracovníka na pozici

ASISTENTKA/ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNICE
Náplň práce:
- vedení pokladny - administrativní podpora - inventarizace
Požadavky:
• vzdělání: SŠ s maturitou, ekonomický směr výhodou
• dobrá znalost kancelářského softwaru (Word, Excel)
• ochota učit se, čistý trestní rejstřík, samostatnost,
komunikační schopnosti, zodpovědnost, znalost mzdové
a personální agendy (není podmínkou)
Nabízíme:
Motivující platové ohodnocení, práce na HPP, příspěvek
na stravování, zázemí prosperující společnosti. Nástup ihned.
Prosíme o zasílání životopisů na níže uvedený e-mail.
Kontakt: Bc. Petra Písaříková
e-mail: mzdy@atlantikprodukt.cz
tel.: 736 537 953

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

PRACOVNÍK/CE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče (práce u lůžka)
o seniory, řidičský průkaz sk. B, bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky za směnnost
a náročnost, možnost variabilního plánování 12 hod. směn

Své nabídky zasílejte na e-mail: ordinace@dd-vojkov.cz

M.
L. ELEKTRO
Tel.: 737
430 788

elektromontážní práce
hromosvody Domov seniorů
elektronické zabezpečovací
hledá
a kamerové systémy

Vojkov

ZDRAVOTNÍ SESTRU
na zkrácený úvazek od Po–Pá, pracovní doba
7-13 hodin
Nabízíme

Nabídky zasílejte na e-mail: ordinace@dd-vojkov.cz
dlouhodobě udržitelný příjem
Volejte 734 462 216
Tel.: 737 430 788

Předprodej vstupenek – tel.: 725 001 379

ZEOS s. r. o.

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

PLOŠNÁ INZERCE
od 13 Kč vč. DPH/cm2

Tel.: 774 414 225
E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz
SK Petrovice hledá nového
PROVOZOVATELE S OBČERSTVENÍM
na fotbalovém hřišti od března 2020
Více informací u Martina Kortánka na tel.: 603 821 101

Sedlec - Prčice

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

Najd
Tel.:

6
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V Nalžovicích výtahy chybí,
v Sedlci-Prčici dosluhují, sedlčanská
sídliště mají výhodu
SEDLČANSKO Podle odbor-

níků z Unie výtahového
průmyslu dojde každoročně kvůli nebezpečnému
výtahu v Česku průměrně
ke dvěma úmrtím a třem
úrazům s těžkými následky. Upozorňují na to, že až
polovina z nich může být
rizikových. Starší výtahy například nemají systém, díky
němuž je možné při uvíznutí
přivolat pomoc. Varovným
signálem, že je něco v nepořádku, může být viklající
se podlaha nebo nepřesné
zastavení v patře...

nebo městské policie a během několika minut je technikem či proškoleným strážníkem vyproštěn. „Revize
výtahů se řídí předpisy, které

menalo na několik týdnů
nemalou fyzickou zátěž,
případně dočasný pobyt
u příbuzných, ale to se jim
vyplatilo. „Vyměnili jsme

Radnici výtahy
nepálí
„Výtahy nejsou v tuto
chvíli téma, které by nás
pálilo a museli jsme je řešit,“ uvedl starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel. „V městských budovách máme vesměs novější typy, případná
výměna v panelových domech je v současné době již
na vlastnících bytů. Ale tam,
kde to bylo potřeba, jsme je
měnili ještě před privatizací,“ upozornil na okolnost,
že řada výtahů již nepatří
městu a pokud se při revizi objeví závada, musí se
s tím „společenství“ vypořádat ﬁnančně a celou akci
si zajistit. Investice, která
se pohybuje kolem milionu
korun, může být při nedostatku peněz nastřádaných
ve fondu oprav problémovou záležitostí.
„ S a m o z řej m ě m á m e
i provozní výtahy ve školních jídelnách, které se průběžně měnily dle potřeby,“
pokračoval starosta. „Výtahy novější a ve výborném
technickém stavu jsou také
v muzeu, v knihovně, v budovách městského úřadu,“
podotkl s tím, že veškeré
mají za sebou službu maximálně patnáctiletou. Jsou
vybaveny funkcí, díky které
se člověk uvězněný v kabince okamžitě kontaktuje
se zaměstnancem radnice

Jak je to s revizemi výtahů? Jednou za tři měsíce by měly být prohlédnuty servisní ﬁrmou, jednou za tři roky by servisní ﬁrma měla
udělat odbornou zkoušku. Starší výtahy instalované před rokem
1999 má jednou za šest let zkontrolovat inspekční orgán, u novějších by taková kontrola měla následovat každých devět let.

dodržujeme a musí to být
doloženo servisní knížkou,“
dodal Hölzel. Zmínil se také
o negativní zkušenosti. Při
přepravě elektrických invalidních vozíků se stávalo,
že zátěžové čidlo nepustilo
z bezpečnostních důvodů
výtah do pohybu. Problém
vyřešila příbramská ﬁrma
a od té doby pracuje vše,
jak má. Připomněl, že prostorově i technicky nevyhovující výtahy byly přibližně
před dvěma roky měněny
v objektu místní nemocnice,
která je majetkem města.

Bytové družstvo
„zapracovalo“
Antonín Hron, dnes již
bývalý předseda Stavebního bytového družstva
v Sedlčanech, se v létech
2009 až 2010 s výměnou
výtahů vypořádal na výbornou. Pro obyvatele
ve vyšších patrech panelových domů to sice zna-

celkem 17 výtahů, jedenáct
na Severním sídlišti a šest
na sídlišti Za nemocnicí.
Měli jsme štěstí, že se nám
podařilo získat ﬁrmu, která
nám vyšla vstříc leasingem
se splátkami bez navýšení.
Spolupráce s ní byla perfektní, měl jsem tehdy pocit,

že jsem vyhrál ve Sportce,“
usmál se Hron.

V Nalžovicích
jezdí schodolez
Jaroslava Kocíková, ředitelka sedlčanského domova seniorů, uvedla, že díky
ﬁnanční podpoře zřizovatele, kterým je Středočeský
kraj, se podařilo v letech
2017 až 2018 odstranit všechny připomínky vyplývající
z revizí výtahů. „Máme osm
osobních a pět nákladních
výtahů. Mají nové kabinky
a výhodou jsou bezpečnostní dveře,“ bilancovala.
Ř e d i t e l k a Ko c í ková
působí od loňského roku
po odchodu bývalé ředitelky částečně také v sociálním zařízení v Nalžovicích.
V Nalžovickém zámku,
který poskytuje sociální
služby pro dospělé osoby
s mentálním nebo kombinovaným postižením, je
situace odlišná. Vysvětlila
důvody: „V budově je pouze malý nákladní výtah
na přepravu stravy, osobní
v zámečku není. Lidé s handicapem se musí proto přepravovat takzvaným schodolezem, což je nepohodlné
a pomalé jak pro klienty,
tak pro personál. Dlouhodobě a bezúspěšně se vedení
tohoto zařízení a kraj do-

ŽIVOTNÍ
PŘÍBĚH

hadují s památkáři. Budu se
snažit za pomoci zřizovatele tuto situaci řešit.“

Na radnici
v Sedlci jen
po schodech
Miroslava Jeřábková,
starostka Sedlce-Prčice, nepopírá, že výtahy, jejichž
majitelem je město, výměna čeká. S dotacemi na tuto
akci nepočítá a je smířena s tím, že radnice bude
muset ﬁnancování zajistit
z vlastních zdrojů. „Výtahy
máme celkem tři. Novější
se nachází ve zdravotním
středisku, kam byl instalován v letech 1997 až 1998.
V domě s pečovatelskou
službou jsou dva, ale původní – to znamená z přelomu 80. až 90. let minulého století. Zatím jsou oba
výtahy dle revizí a kontrol
funkční a bezpečné, nicméně už jsou zastaralé a v horizontu několika málo let je
čeká výměna,“ sdělila nám
starostka Jeřábková. Potvrdila, že budova městského
úřadu v Sedlci je bez výtahu. „Je samozřejmé, že
pokud návštěvník schody
nezvládne, úřednice za ním
sejdou z kanceláří v prvním
patře a požadovanou věc
vyřídí,“ dodala.
Marie Břeňová

SPOLEČENSKÉ CENTRUM A MODLITEBNA
Tyršova 1365, Sedlčany (vedle nemocnice)

RADIMA PASSERA

9. 2. 2020 |18:00 hod.
hod
Po skončení vyprávění poutavého životního
otního
příběhu se můžete těšit na představeníí
4. dílu autobiograﬁcké knihy Radima Passera
s názvem 3 a ½ ROKU aneb Boží láska
a vítězí.
Zakoupit si můžete všechny 4 díly.
V závěru večera proběhne AUTOGRAMIÁDA.
AMIÁDA..
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Odstavené
prameniště pitné
vody se mění
na univerzální
areál
Dokončení ze strany 1

než hektar, sloužila jako
ochranné pásmo prvního
stupně. Byly zde vrty a sběrné studny, z nichž se doplňovala pitná voda do vodojemu. Z tohoto zdroje a ze
zdroje na opačné straně
silnice I/18 jsme získávali
přibližně pět vteřinových
litrů vody, což významně
dotovalo povrchovou vodu
z potoka Mastník, která se
dostávala do spotřeby přes
úpravnu u Kosovy Hory.
V 90. letech minulého století
však prokázaly rozbory, že
jsou tyto zdroje znečištěny
chlorovanými uhlovodíky
z provozů Sedlčanských
strojíren a Kovodružstva,
kde se používaly při výrobě různé odmašťovače.
Bohužel jde o látky, které
není možné jednoduchým
způsobem ze spodních vod
odﬁltrovat. Zdroje proto
byly uzavřeny. Pravidelně
se zde provádí monitoring
a víceméně se čeká, jak si
s problémem příroda poradí,“ pokračoval. Potvrdil,
že hodnoty se podařilo
snížit jen minimálně a jde
tedy o proces na další desítky, možná stovky let.
„Území zůstávalo v neutěšeném stavu. Přibližně
před deseti lety si tam fotbalisté udělali tréninkové
hřiště. Později jsme nechali
kolem hřiště vybudovat
asfaltovou pěšinu. Je využívána pro kondiční běh,
pro jízdy dětí na kole nebo
jako in-line dráha. Kromě
fotbalu se na hřišti hraje
i softbal. Za dobrých podmínek je areál možný využít i pro hasičské sporty,“
vypočítával některé možnosti starosta.
„Do lokality v Luční ulici chceme doplnit sociální
zázemí – veřejné záchodky,
přístřešek pro převlékání
a uzamykatelné skříňky,
workautové a parkurové

hřiště. Samozřejmě nebude
chybět ani mobiliář – lavičky, odpadkové koše, lanová
věž, kde bude možné cvičit
stabilizaci pohybu. Počítáme také se stojany pro kola
a se zařízením na dobíjení
elektrokol,“ přiblížil starosta další záměry, které Mrskošovnu mění krok za krokem na univerzální areál
pro sport i relaxaci.
Plánované úpravy jsou
přibližně vyčísleny na 3,6
milionu korun. Na ministerstvo místního rozvoje
je proto adresována žádost o dotaci z programu
Podpora rozvoje cestovního ruchu. Pokud radnice
uspěje, může dosáhnout až
na padesát procent uznatelných nákladů s tím, že
maximální ﬁnanční podpora státu je ohraničena částkou pěti milionů korun.
Pravidla by tak Sedlčanům
umožnila získání ﬁnanční
injekce kolem dvou milionů korun.
Za dobrou zprávu starosta považuje, že se podařilo pro vedení přípojky
pitné vody získat souhlasy vlastníků pozemků.
„Tuto přípojku uděláme
i v případě, kdybychom
dotaci nedostali. Bez ní by
sociální zařízení nemohlo
vzniknout a plnohodnotně
fungovat,“ upozornil Hölzel. Napojení na kanalizaci
není podle jeho slov problém, protože kanalizační
stoka vede po okraji areálu. Vyřešena od roku 2018
je i přípojka elektrické
energie.
Atraktivitu Mrskošovny
zvyšuje také její snadné
napojení na cyklotrasy –
především na Krčínovu cyklostezku Sedlčany–Prčice,
jejíž výstavba byla koncem
loňského roku zahájena
a má být dokončena podle
smluv do října 2020.
Marie Břeňová
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Tak nám zdražili poštovné,
paní Müllerová…
Tak třeba doporučené psaní vyjde od 54 do 86 korun.
Cena obyčejného dopisu je stále za „pouhých“
19 Kč, ovšem v únoru pošta zavádí dvourychlostní
doručování. Pokud budete
chtít, aby adresát dostal
dopis druhý den, připlatíte si ještě sedm korun.
A to už je 26.
Proč? Dočetla jsem se
(na ceskaposta.cz): „Dvourychlostní režim má umožnit zefektivnění doručování, odstranění výkyvů
v kvalitě doručování a zároveň přinese stabilizaci
v personální oblasti a úsporu nákladů.“
No, nevím… vzpomínám, jak ke mně expres
doporučený dopis putoval
celý týden, zatímco obyčejný dopis byl jednou doručen i téhož dne!
A jak se to asi bude rozlišovat nyní? Zaplatil sis
více, dostaneš dříve. Ty
sis nepřiplatil, tak ti tady
dopis ještě pozdržíme?
Nebo – když už jedeme
na kopec k panu Novákovi, hodíme to tam i panu
Dvořákovi, když je to při
cestě? I když Dvořák platil
míň než Novák?
Dle průzkumu většina
zákazníků preferuje nižší
cenu u listovních zásilek
oproti rychlosti dodání.
Nedivím se. Mladí nemají
na posílání psaníček čas –
tam stačí esemesky. Senioři, kteří by si rádi dopisovali, mnohdy na známky
ani nemají. Po odečtení
nájmu, zaplacení vodného a stočného, poplatku
za TKO, po zakoupení
léků a hygienických potřeb, zbude trocha peněz
na jídlo. Na posílání dopisů už ne.
Pošta zdražení odůvodňuje snahou o zajištění
kvality a dostupnosti poštovních služeb.
Vyprávěla mi jedna
pošťačka v jednom měs-

tečku (ne, nebyla z naší
pošty) jak to u nich chodí.
Jak na ni nadřízení vyvíjejí
nátlak, aby prodávala losy.
Lidé obvykle reagují těmito způsoby: 1. Většinou
zdvořile odmítnou. 2. Někdy ji pošlou do určitých
míst. 3. Zřídka si něco koupí. Jen jednou byla mile
překvapena: „Tak já si koupím,“ zareagoval zákazník,
a když mu los chtěla vydat,
řekl: „Nebo víte co? Dejte
mi ještě jeden!“ No a ten
jeden los jí vrátil s tím, že
je pro ni. Takto džentlmensky zareaguje opravdu jen
málo klientů. To uvádím
spíše jen pro zajímavost.
Trápí mě jiná věc.
Pošta jakožto instituce byla primárně určena
k posílání. Ne všechny její
služby byly laciné a prvotřídní, a tak se lidé začali
obracet i na nově vznikající konkurenční ﬁrmy,
a své zásilky teď více svěřují kurýrním službám. Vedení České pošty na nižší
obraty zareagovalo zvýšením cen. A protože peníze
jsou „až na prvním místě“,
lidé se o to víc obraceli
na konkurenci. A tak ubohé poštovní úřednice začaly být nuceny prodávat
doplňkový sortiment.
Chápu, že pošta se chce
držet nad vodou. Ale tímto
způsobem?
Že prý se uvažuje
o tom, že doručovatelky
budou v některých lokalitách dodávat poštu jen
dvakrát týdně. Doufám,
že zůstane jen u úvah.
Připomíná mi to, když
svého času autobusy najely na systém léto/zima či
na lichý/sudý týden. Než
by člověk zkoumal, jak
mu to jede, to radši nejel
vůbec a zařídil si to jinak.
Začalo jezdit méně lidí,
až se spoje zrušily úplně.
A zaniklo ČSAD. Povídalo
se tehdy cosi o tunelu…
Kdyby stát fungoval jak

má – tedy pro lidi – motivoval by poštovní zaměstnance jinak.
Naše pošťačky obvykle
nechodí, ale běhají, aby
vše stihly. Já bych jim naopak dala více času. Jako
to bývalo dřív. Pošťačka
přinesla dopis a prohodila
s babičkou pár slov. Nosila třeba i noviny, a tak
babičky a dědečkové měli
možnost s někým si pohovořit. Teď už si všimli
i foniatři, že důchodcům
atrofují hlasivky, neboť
– není-li v domě pes či
kočička – často nemají
ke komu mluvit. Pokud si
dříve pošťačka všimla, že
už třetí den noviny zůstávají ve schránce, zavolala
potomkům těch seniorů,
nebo zavolala záchranku.
Zkrátka – lidský přístup.
Asi namítnete, že na to nejsou peníze, ani čas. A že
máme tržní hospodářství.
Ekonomové by si mohli
mnout ruce, že důchodové rezervy déle vydrží.
Jenže všichni budeme jednou staří. I politici, i ekonomové!
Já bych navrhovala,
aby stát poště přidal a dohlédl na to, aby se peníze
použily nikoli na nepřiměřené odměny papalášům,
ale aby se přidalo těm,
kdo jsou v terénu. Těm,
kdo se dívají do tváří klientů. Těm, kteří přicházejí
v pravou chvíli. V jednom
městečku našeho okresu
prý pošťačky zachránily
už dva sebevrahy.
Mívali jsme na vsi doručovatelku, která neměla
nové žluté auto. Neměla
žádné auto! Chodila pěšky, chodila každý den
s novinami a všechno stihla. I prohodit vlídné slovo.
Opravdu by se mi více
líbila pošta jako sociální
služba než jako podporovatelka gamblerství.
A vám?
Hanka Synková
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Petr Krch tvrdí: Bez tabletu již
nemůže městská policie pracovat
SEDLČANY Služebna městské policie

sousedí s novým přepravním terminálem, strážníci tak mají nad touto
lokalitou větší dohled. Jaké jsou
po dvou měsících uvedení do provozu zrekonstruovaného autobusového nádraží jejich první poznatky?
Nejen na to jsme se zeptali v rozhovoru Petra Krcha, velitele Městské
policie v Sedlčanech.
Na novém autobusovém nádraží řádil už začátkem roku zloděj.
Měli jste podezření, o koho se
jedná a kolegům z Policie ČR jste
předali záznamy z kamerového
systému. Podařilo se již pachatele
ztotožnit? Mluvčí policie uvedla,
že dražší předmět vrátil a ponechal si jen lup za tisíc korun, čímž
snížil kvaliﬁkaci svého počítání
z trestného činu na přestupek...
Pro nás taková záležitost končí
předáním našich poznatků a záznamů z kamer Policii ČR. Výsledky vyšetřování by měl na vědomí
dostat poškozený – v tomto případě město Sedlčany. My zpětnou
vazbu nemáme.
Na jaké jiné problémy jste
na autobusáku zatím narazili?
Městské policii přinesl terminál
práci navíc. V noci objekt zamykáme, za několik hodin odmykáme.
Chceme také, aby v budově i v jejím
okolí bylo vše stále pěkné a v pořádku. Ne všichni, a netýká se to jen
cestujících, se ale chovají tak, jak
by měli. Na sloupech se velmi brzy
objevily nálepky. V lokalitě je deset
kamer a díky tomu se nám podařilo
protiprávní jednání původcům řádně „ohodnotit“. Bohužel se vyskytují na nádraží nepořádníci, kteří si
nedělají starosti s odpadky a místo
do košů je odhazují na zem. Stává
se také, že odtud musíme vykazovat
děti, které prohání na ploše koloběžky, kola nebo skejty. Autobusové nádraží je pro ně nebezpečné, není to
hřiště. Není to ale ani místo na venčení psa, s čímž jsme se také setkali.
Chcete tím říci, že pes na autobusové nádraží nesmí? A co
když se svým pánem také cestuje autobusem?
Ano, ale jeho majitel v tom případě musí respektovat přepravní řád
– zvíře musí mít nasazen košík, aby
nikoho neohrožoval, nesmí prostranství znečišťovat. Dále záleží na provozním řádu dopravního terminálu.
Nemělo by být v tom případě
upozornění ohledně venčení

psů, byť na vodítku, nebo zákaz
jízdy na koloběžkách, kolech...
viditelně alespoň na několika
místech napsáno?
Pokud jsem informován, tak cedulky tohoto typu se chystají a je
to otázka krátké doby, kdy budou
umístěny.
Jaké aktuální zkušenosti
máte s problémovými lokalitami,
v nichž se zdržuje mládež?
V souvislosti s novou městskou
vyhláškou, která zakazuje zejména v okolí škol kouření, jsme zčásti

Petr Krch uvedl, že bez tabletu se
ve službě strážníci již neobejdou.

činnost městské policie přeorganizovali. Víme, kde tyto lokality jsou,
dokážeme se podle toho řídit a kontrolovat je – bez toho by vyhláška
nebyla funkční. Několik případů
kouření v „nekuřácké zóně“ jsme
zaznamenali u 1. ZŠ, ale také i u učiliště v Bezručově ulici. Řešili jsme
je domluvou s tím, že při opakování přistoupíme k ﬁnančnímu postihu. Ve větší míře než dřív dbáme
na to, aby se v okolí Rákosníčkova
hřiště Na Potůčku nezdržovala kouřící mládež nebo teenageři, kterým
hřiště není určeno a mohli by hrací
prvky poškozovat. Tři případy jsme
předávali ke správnímu řízení –
k projednání v přestupkové komisi.
Dalším místem, kde se hodně zdržuje mládež, je takzvaná Mrskošovna
– dochází tam například k odhazování odpadků nebo požívání alkoholu... Problémová byla také rampa
za Obchodním domem Rozvoj, kde
srocování mladých komplikovalo
vykládku zboží, navíc toto místo
znečišťovali. Kontrolami se nám podařilo nevhodnou činnost na uvedených místech eliminovat.
Na prosincovém zastupitelstvu města, kterého jste se také
zúčastnil, byl projednáván hodně medializovaný případ šikany. Zmiňoval jste se mimo jiné

o besedách ve školách, na nichž
doporučíte školákům, jak se zachovat, když je jim ubližováno
nebo jak v případě fyzické nebo
psychické šikany pomoci například spolužákovi...
Absolvovali jsme vyčerpávající sérii besed – ve školách, školských zařízení a probírali jsme kouření i problém šikany s žáky na učilišti. Máme
domluveno, že pokud zaznamenají
podobný signál sami ve svém okolí,
na internetu nebo něčím mobilu, aby
nám svoje podezření bez obav sdělili
a my zajistíme nápravu.
Pravidelně chodíte i do Klubu
důchodců v Sedlčanech. Jakému
tématu jste se na nedávném setkání v červeném salónku kulturního domu věnovali?
Se seniory se scházíme pěknou
řádku let, zpravidla dvakrát ročně.
A musím říci, že je to pro mě pokaždé příjemná záležitost. Tentokrát
jsem je informoval především o tom,
jakým způsobem se za posledních
půl roku změnil režim strážníků.
Konkrétně...?
Podstatně se náš režim změnil
v používání tabletu. Bez něj strážník
již nemůže pracovat. Od triviálních
až po ty naprosto vážné, musí být
do jeho databáze všechny pracovní
záležitosti zaznamenány. Můžeme
si pak například dohledat informaci
o prasklé vodě v Nádražní ulici, který den a hodinu byla událost strážníkům na tísňovou linku 156 ohlášena. Podchyceno je, jak a kdo tuto
událost následně řešil. Neexistuje,
že by strážník udělal jen písemný
zápis nebo nebyl případ dořešen.
Naše vybavení tablety souvisí také
s tím, že podle zákona máme možnost nahlédnout do registru obyvatel, řidičů nebo vozidel... Můžeme si
ověřit totožnost zadržené osoby přímo z místa a prostřednictvím tabletu
zjistit, zda nám například neuvádí falešnou identitu.
Po vzoru Velké Británie existují ve městech Liberec, Znojmo,
Vsetín nebo Mladá Boleslav...
takzvané seniorské patroly. Spolupráce spočívá v tom, že dříve
narození pomáhají strážníkům
na přechodech u škol, aby pomohli zajistit školákům ve frekventovaných časech jejich bezpečnost. Jsou vybaveni vestami,
čepicemi a „terčem“ k zastavení
vozidel. Neuvažujete o něčem
podobném v Sedlčanech?

Seniorské patroly jsme ještě
v klubu neprobírali. Ale možná je to
do budoucna námět pro obě strany...
Kolik lidí pod vaším dohledem vykonává veřejně prospěšné práce coby alternativní trest?
V současné době si odpracovává
trest tímto způsobem o víkendech
jeden člověk. Druhý si odpykává
trest v nápravném zařízení. Nemusel
skončit za mřížemi. Šanci promarnil.
Kvalita jeho výkonu neodpovídala
požadavkům, což jsme oznámili probační službě a ta ho předala soudu...
Novinkou je povinné čipování psů. Daří se vám díky tomu
zatoulaného psíka snáze vrátit
jeho majiteli?
Městská policie není vybavena
čtečkou od ledna, ale používá ji již
delší dobu. Ještě před tím, než čipování bylo nařízeno zákonem, tak to
řada zodpovědných majitelů udělala. Aby se jim co nejrychleji pes vrátil zpátky, tak ho někteří také opatřili
obojky s kontaktními telefony. Zapátrat bylo možné také v plemenných
knihách, kdy se nám dařilo přes
chovatele kontaktovat majitele. Pomáhalo i tetování zvířete na uších
nebo číslo známky přidělené městským úřadem. Strážníci po odchytu
proto každého nalezence nejdříve
zkontrolovali a dělají to tak i v současnosti. V případě, že naopak majitel ztraceného psa hledal a zajímal
se, zda o něm nevíme, kontaktovali
jsme se s psím útulkem v Hrachově.
Fungovalo to také tak, že některé byť
neoznačené chronické psí „útěkáře“
jsme znali a věděli, na kterou adresu
je můžeme vrátit a komu pohrozit
pokutou ve správním řízení.
Čipování je povinné, ale registrace je dobrovolná... Kritizovány
veřejností jsou také nepropojené
databáze. Jak to vidíte vy?
S čipem je rozhodně větší šance
majitele dohledat. Myslím, že i registrace by měla být povinná a existovat by měla centrální databáze, aby
majitel byl skutečně dohledatelný.
V současné době existuje různých
databází několik. My využíváme
software, který nám podle čísla čipu
zkontroluje, zda je v ní chovatel nahlášen. Ono se to týká i škod, které
pes při svých toulkách napáchá –
například jsme vraceli psy, kteří zadávili slepice v kurníku a všechny
husy na dvoře, kde šla škoda do tisíců korun. Majitel za zvíře zodpovídá.
Marie Břeňová
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Čistá voda není
samozřejmost
Dokončení ze strany 1

obyvatelé takových obcí
diví, proč je voda tak drahá. A tak se snaží získat
nad vodou opět kontrolu.
V některých obcích
byli prozíravější. Včas
si uvědomili, že je optimální, když majitel je
zároveň provozovatel.
Například v Kamýku nad
Vltavou. Nemusí živit soukromé společnosti, které
jsou vytvořeny za účelem
zisku. Zaměstnávají jen
vodohospodáře Daniela Macha, který se stará

„Teď naposled rozšířit kanalizaci a vodovod
o větev směrem k Penzionu Kamejk. Připojeno
bylo několik nemovitostí
a ještě je dostatečná kapacita pro případnou další
výstavbu,“ říká vodohospodář Daniel Mach.
Ani Kamýku nad Vltavou se nevyhnuly starosti…
„Vloni v létě jsme zažívali horké chvilky. Stačil
zlomek vteřiny, kdy nám
blesk doslova zavařil.
Když blesk udeřil, všim-

vlivem osvěty se situace
mírně zlepšila. Apelovali jsme na občany, aby si
uvědomili, co vše v odpadu může škodit. Zejména
to jsou vlhčené ubrousky,
veškeré další hygienické
potřeby, hadry, zbytky
potravin i z drtičů, rostlinné oleje a tuky. To vše
zanáší nejen samotnou
kanalizační síť, ale vážně
poškozuje veškerou technologii čistírny odpadních
vod a přečerpávací stanice,“ vysvětluje Daniel
Mach.
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Výsledek hospodaření:
desetimilionový
přebytek
SEDLČANY Loňský rozpo-

čet města Sedlčany končí
přebytkem 10,1 milionu
korun. S hospodařením,
kdy příjmy dosáhly 294,3
milionů korun a výdaje
284,2 milionu, seznámila
radní na lednovém zasedání hlavní ekonomka
městského úřadu Jitka
Kadlecová.
Přebytek je částečně
ovlivněn tím, že nebyly
do 31. prosince dokončeny a vyfakturovány některé naplánované akce.
Po finanční stránce nebyla například uzavřena výstavba nového městského
parku v Tyršově ulici.
Půjde přibližně o úhradu
2,6 milionu korun. Vypořádána až letos bude
i překládka elektrických
kabelů v ulicích Šafaříkova, Zahradní a Havlíčkova. „Akci iniciovala společnost ČEZ. Využili jsme
ji k položení kabelů pro

rekonstrukci veřejného
osvětlení za 650 000 korun,“ vysvětlil sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel
s tím, že vloni zůstalo
také nedotčeno tři čtvrtě
milionu korun, s nimiž
městská kasa počítala při
dalších úpravách sportovně rekreačního areálu
v Luční ulici. „S žádostí
o dotaci jsme neuspěli
a proto zde nebyly uskutečněny některé záměry,
u nichž jsme počítali s finanční spoluúčastí. Areál
chceme postupně doplnit
například lavičkami, koši
na psí exkrementy, lanovou věží, sociálním zázemím, šatními skříňkami...“
Část přebytku hospodaření roku 2019 bude podle
slov starosty po projednání radou města, případně
zastupitelstvem, uvolněno do oprav komunikací
a investiční činnosti menšího rozsahu.
-mb-

VÁ Š N Á ZO R

Čekárna?

Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě v Kamýku nad Vltavou

o provoz. Komunikaci
s úřady, zajišťování dotací, plánování rozvoje a investic a právní věci má
na starosti místostarosta
obce Josef Vencovský.
A tak obyvatelé Kamýka
nad Vltavou platí vodné
31 Kč za m3 a stočné 34
za m3, (zatímco jinde se
platí třeba i dvakrát tolik).
Všechno, co se vybere,
se vrací zpět do provozu
a investic.
Co se vám ještě povedlo?

li si té rány snad všichni
obyvatelé, tedy i na druhém břehu Vltavy. Po úderu blesku do polí pod
vodojemem rozpraskal
vodovod v délce jednoho
kilometru. Jedenáct domů
jsme nejprve museli napojit provizorně a pak to vše
vyřešit před příchodem
zimy,“ vzpomíná Mach.
V mnoha obcích mívají problémy se zanášením kanalizace
a technologie čistírny…
„U nás také, ale pod

Člověk prý má v těle
70 % vody. Už to je důvo d e m , a byc h o m s i
vody vážili. Měl byste
pro nás spotřebitele nějaké doporučení?
„Uvědomme si prosím,
že když otočíme kohoutkem a teče pitná voda,
není to samozřejmost, že
odpadní voda není totéž
co odpad, a že záchodová
mísa není totéž co odpadkový koš,“ apeluje vodohospodář.
Hanka Synková

SEDLČANY Těšila jsem se, nejen já, že čekání na autobus
bude vyřešeno novým terminálem. Opak je pravdou.
Uvedu malý příklad.
Přijela jsem do Sedlčan
před osmou hodinou. V 8.10
hodin odcházím od lékaře.
Co teď? Autobus mi jede
až v 10.45 hodin. Jdu tedy
do cukrárny a objednávám
si čaj. Po půl hodině usrkávání je mi trapně a raději odcházím. Jdu vedle do potravin. Nic nepotřebuji. Dávám
do košíčku pudinkový prášek a bloumám mezi regály.
Přichází ke mně prodavačka
a ptá se, co potřebuji. Odpovídám nic a jako osoba podezřelá jdu k pokladně zaplatit
jeden pudink. Venku jsou minus tři stupně. Je 8.45 hodin.
Ještě dvě hodiny do odjezdu autobusu. Do terminálu? Tam se dvě hodiny na bidýlku čekat nedá. Jediná
spása je zdravotní středisko.
V čekárně chirurgie usedám

vedle známé paní. Ptám se,
jaký má problém. Žádný,
odpovídá, čekám tu na autobus...
Je mi do pláče. Terminál
za 62 milionů a azyl musíme hledat jinde. Po hodině
odcházím. Teď už mi nezbývá nic jiného než terminál
a studené bidýlko. S dojetím
vzpomínám na malou omšelou čekárnu v Olbramovicích, kde jsem bez problémů
několikrát čekala hodinu
i více na další vlakový spoj.
Byly tam pohodlné lavice
a vždy teplo. Po třiceti minutách vstávám, déle na bidýlku sedět nevydržím. Upřeně
sleduji hodiny na protější
straně a odpočítávám každou minutu. Konečně! Autobus přijíždí přesně.
Cestou domů přemýšlím,
kdo tento „skleněný palác“
vyprojektoval a schválil.
Není těžké to uhodnout. No,
přece ten, kdo na autobus
čekat nikdy nemusel! -kh-
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S MICHALEM V SEDLE

Bezohlední řidiči autobusů a trucků zapříčinili Michalův
pád i s motorkou
TANZANIE V posledním člán-

ku pobyl Michal Vaněk několik dní u Viktoriina jezera. Ze
svého pobytu u jezera nám
napsal několik postřehů:
„Vláda se tady snažila dřív
rozšířit rybolov, tak do jezera nasadili nilský okouny a ti
okouni zdecimovali vlastně
ostatní menší druhy ryb, který tady dřív žily, což je jeden
problém toho jezera. A další
velký problém jezera je, že
všechen úhrn srážek a vody,
která do jezera doteče, je
o několik procent menší, než
se za ten rok odpaří a odčerpá nebo odteče. To znamená,
že Viktoriino jezero pomaličku, ale jistě ustupuje, vysychá
a voda prostě klesá.“
Po pobytu u jezera chtěl
Michal projet parkem Serengeti, což se mu nepodařilo,
a tak zkouší park Ngorongoro. Ale ani tento park není
Michalovi určený. Důvodem
je vysoká cena. V kempu se
seznámí s Willym ze Švýcarska a společně vyrazí ke Kilimandžáru.
Ubytují se v městečku
Moshi pod Kilimandžárem.
Zde chce Michal pobýt déle,
ale Willy se druhý den vydal
na další cestu a Michal se
nakonec rozhoduje stejně.
„Zkraje zataženo a hora Kilimandžáro nejde zahlédnout.
Jak se vzdaluju od hory,
počasí se začíná lepšit, až je
vcelku perfektní. Do toho jedu
krásný úsek kolem hor, kde se
cesta pěkně klikatí. Moc pěkné svezení.“ Již za tmy jede
do vesnice sehnat si něco
k jídlu. „Jedu bez helmy jen
tak na lehko. No ale před centrem je policie. Abych neměl
problém, raději u policie zastavuju a ptám se jich, kde se
tu dá najíst. Úplně mě zaráží,
když mi policista říká, ať tam
nejezdím, že to není bezpečné. No neposlechnu ho, to je
jasné. Celá Tanzanie absolutně bezpečná, tak jedu pátrat.
Projedu špinavé uličky, abych
se posléze vrátil na hlavní silnici, u které zaparkuju motorku a jdu po svých mezi stánky. Jídlo nacházím do minuty.
Moc dobré asi skopové maso
s domácíma hranolkama. Ba-

šta neskutečná, ale za 6 000
šilinků. To je zatím nejvíc, co
jsem tu na ulici za jídlo zaplatil. Co naplat, hladový spát
nepůjdu.“

Bezohlední řidiči
autobusů a trucků
Stejně jak cestou k parku
Ngorongoro, tak i na další
cestě zažije Michal nebezpečné situace s autobusy
a trucky. „Opět mě autobus
v protisměru ohrozí tak,
že musím prudce zastavit
na krajnici, aby mě nesmetl.
Už jsem z toho dost naštvanej, a tak fasuju na motorku
kamen na řidiče, který to znova udělá. Po prvních pár kilometrech stejná situace. Zatáčka, dvojitá plná čára a truck
s autobusem proti mně. Už
jsem rozhodnutý trestat a kamen házím na autobus s tím,
že bych byl moc rád, kdyby
tento kamen do příště přiměl

situacích Michal dojede
do města Morogoro. Ubytuje
se a snaží se sehnat předepsaný olej do Hondy. „Nakonec se mi nepodaří sehnat to,
co potřebuju, a tak beru motocyklový olej zdejší produkce,
který stojí kritických 80 korun
za litr. Z toho mám vcelku děs
při představě, jak moc kvalitní asi bude.“ Po výměně oleje
si Michal všimne první odlišnosti: „Motor při zařazené
jedničce a vymáčklé spojce
unáší zadní kolo, což se mi
s předchozími oleji nestalo.
No snad až se olej prohřeje,
bude vše makat, jak má.“

Výšlap
k vodopádům
V kempu potká dva lidi
z Norska a dvě Slovinky.
Na další den si naplánují túru
do hor k vodopádům. Jedou
Svenovým autem do města,
kde na ně čeká průvodce.

kolika stech letech neporadí.“
K vodopádům se dostanou skrz banánové plantáže.
A pro Michala jsou trochu
zklamáním. „Malý vodopádek. Holky jsou v úžasu, ale
po tom, co jsem měl možnost
navštívit vodopády Kalandula
v Angole, horko těžko je nějaký vodopád překoná. Průvodce nás bere ještě na jedno
místo s malým vodopádem
a tam dáváme několik minut
pauzu.“ Průvodce se snaží
postavit ve vodě několik kamenů pro snazší přechod
a Michal mu pomůže. „Když
to máme hotové, hned mám
vyzuté boty a vysvlečené kalhoty, svlíkám i tričko a jdu
se osvěžit. Trochu studenější,
ale dobré osvěžení. Holky
do toho nejdou. Pak už nás
čeká jen cesta dolů.“ Do kempu se rozhodnou vrátit s mototaxi. „Myslím, že holky ani
v duchu neprotestovaly a už
toho měly taky dost. Jízda
na mototaxi je vždy zážitek.
Nechal jsem první vybrat
holkám a já vzal stroj, který
na mě zbyl. Čínský skútr vypadal děsivě desolátně, ale
do kempu mě dovez.“

Cesta na hranice

Pobyt v kempu si Michal zpestřil túrou k vodopádům.

řidiče přemýšlet o tom, jak
nebezpečně ohrožuje ostatní
lidi na silnici a tím i celou posádku autobusu. Nevím, co si
o tom bude kdo myslet, až to
budu vyprávět, ale mně se trochu ulevilo.“ Po několika kilometrech se situace opakuje.
To musí Michal prudce zabrzdit a spadne i s motorkou.
„Jsem fakt naštvanej. To není
možné. Bral bych tu řidičáky.
Jde hlavně o řidiče trucků
a autobusů, kteří jsou bezohlední ke všem, co jsou menší
než oni. Motorka je pro ně
pouze hmyz, před kterým se
nemá cenu vůbec zastavovat.
Za dalších několik kilometrů
vidím první důsledek jejich
chovaní, kdy je jeden z kamiónů převrácený na silnici.“
Po pár dalších kritických

„První metry mi připadají
jako závod, ale naštěstí pro
mě se tempo zvolňuje. První
přechod říčky na cestě k vodopádům není možný bez namočení, a tak průvodce volí jinou cestu. Jde se s ním hezky,
sem tam zastaví, povykládá
něco o přírodě, kterou kolem
vidíme. Cestou procházíme
malé osady a doslova lidem
chodíme po dvorku nebo skrz
venkovní kuchyň. U každého
domku se průvodce zastaví
a prohodí s lidmi pár slov
nebo nám vykládá, že tady
si kupuje slepice či jiné produkty vypěstované vesničany. Ovšem všude po cestě je
spousta plastového odpadu.
Pokud se podíváte, za každou chýší je skládka něčeho,
s čím si příroda v příštích ně-

Po několika dnech se
Michal vydá k hranícím
s Malawi. „Jel jsem celý den
v horách, kde jsem občas sjel
na planinu pod nimi. Závěrečný úsek asi padesáti kilometrů je nejlepší. Jedu vysoko
do mraků, abych následně
začal klesat. Cesta kvalitní
a na druhé straně při klesání
vyšlo i sluníčko, a já se mohl
pokochat prvními pohledy
na jezero Malawi. Kolem
cesty krásná hornatá krajina
s čajovými plantážemi, banánovníky či jinými políčky.“
Michal se na noc ubytuje
v kempu a jede obhlédnout
hraniční přechod. „Čím blíže
jsem hranici, tím víc veksláků
na mě pokřikuje, a mávají
na mě balíky bankovek. To
bude zítra chuťovka, říkám
si. Dokonce když vjíždím
do prostoru hranice, veksláci přímo obsadili bránu, kde
není ani prostor na projetí,
ale já nezastavuju, tak uhnou.

Křičí jak opičáci, ale je mi to
jedno. Hranice je malá a vidím, že vše je v jedné budově,
takže zítra to půjde rychle.
Alespoň na této straně.“ Cestou domů si kupuje k večeři
špízy od malého kluka, který
nelegálně přes řeku přejde
tanzanskou hranici, celý den
prodává a večer se vrací
domů.
Druhý den vzbudí Michala obrovský liják. Kolem poledne přestane pršet, a tak si
sbalí věci a jede na hranici.
„Projíždím opět veksláky, kteří stojí v cestě. Bohužel pro ně
musí ale uhnout, jinak je zajedu. Hrajou si na moc důležité
a to nemám rád. Samozřejmě
že veksláka potřebuju, a taky
si ho seženu přímo před celnicí, kde zaparkuju.“ Na straně
Tanzanie se veškeré formality vyřídily rychle. Na straně
Malawi čeká Michala fronta.
Tou se nezdržuje, jede až
dopředu a jde na celnici.
„Prosím imigrační slečnu, ať
mi vystaví pouze tranzitní
vízum, a ne turistické. Hlavním důvodem jsou peníze.
Turistické stojí 75 a tranzitní
50 USD. Slečna si vezme můj
pas a na několik minut zmizí.
Pak mě vezme do kanclu, kde
sedí človíček, kterému znova
říkám, co a proč chci. Vymlouvám se na špatné počasí a to,
že pospíchám do další země.
Nese můj pas kolegyni a bere
si ode mě dolary. Po další půl
hodině mám vízum s razítkem v pasu.“ Vyřízení trvá
sice dlouho, ale žádný problém nenastal. Pak se Michal
musí registrovat na poslední
závoře a může jet dál. „Chlapíka, co mě registruje, se ptám
na bankomat. Ano, máme je
tady a ukázal na něj. Paráda.
Ovšem jak k němu dojdu,
mám smůlu, není funkční.
Hodně bankomatů skrz celou
Afriku je ve stavu, že nemá
připojení k sítí nebo je prázdný. To byl i tento případ.“
Ale Michal si z toho nic
nedělá. Další bankomat je
prý ve městě 45 kilometrů
odsud. Může jet. „Otevírají
mi závoru a já začínám ukrajovat první kilometry v Malawi.“
Jana Novotná

ROZHOVOR
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Kapela FSG má ve svém středu tři
rockové veterány, jeden z nich je
dobrým bavičem
SEDLČANY V kulturním
domě se každou neděli
konají zkoušky sedlčanské
rockové kapely FSG, která
na hudebních pódiích působila především ve druhé polovině osmdesátých
let a nyní po delší odmlce
opět vystupuje.
V neděli 2. února jsme
se po zkoušce sešli s členy kapely, která v současné době hraje ve složení
Martin Hamáček (basová kytara), Luboš Klouda (bicí), Honza Hoření
(kytara), Petr Mareš (dechové nástroje a zpěv)
a Pavel Jiroušek (multiinstrumentalista). Členkou
kapely je také klávesistka
Míša „Rusalka“ Hamáčková. Na otázky odpovídal
nejstarší člen FSG Honza a doplňoval jej Pavel,
který předvedl, že dovede být znamenitým bavičem.
Proč se jmenujete právě FSG?
Pavel: Naše kapela se
původně jmenovala Bazar,
ale lidé nám začali nosit
staré harampádí, a když
toho bylo už hodně, přejmenovali jsme se na FSG.
Honza: My tři veteráni Luboš, Pavel a já jsme
začínali už v pětaosmdesátém roce. FSG je zkratkou anglické věty Finally
something good, tedy
Konečně něco dobrého.
Název nám byl tehdy povolen, protože jsme tuto
zkratku nikomu nevysvětlovali.
Pavel: Tenkrát jsme chodili na přehrávky před komisi a byli od ní i politicky
školeni. Vzpomínám si, že
jednou jsme dostali otázku,
kdo je náměstkem ministra
zemědělství Korejské lidové demokratické republiky. Já jsem odpověděl,
že je to Wung-Čun-Čung
a treﬁl jsem se. Zkoušející
samozřejmě nevěděl, kdo

tím náměstkem je, a myslel
si, že mě dostane. To se ale
spletl.
Honza: Asi dva tři roky
jsme měli ne zcela komerční repertoár, měli
jsme housle a bylo to trochu do stylu ETC. Potom

jste se dali zase dohromady?
Honza: Třicet let. Slovo
dalo slovo, opět se sešlo
naše trio veteránů a společně jsme si řekli, že to
zase dáme dohromady.
Základ jsme měli a potom

stoupení jsme měli předloni na konci roku v Kosově
Hoře, potom jsme dvakrát
hráli v Osečanech, jednou
v Týnčanech, v Boru a také
jsme vystoupili na koncertě pro Faunu Hrachov.
Pavel: Tento koncert byl

Sedlčanská kapela FSG hraje ve složení Petr Mareš (zleva), Honza Hoření, Pavel Jiroušek, Luboš Klouda a Martin Hamáček.

ale měl nástup heavy metal, lidé na tento styl hodně chodili a menšinové
žánry šly trochu stranou.
A protože na nás chodilo méně lidí, naši činnost
jsme v roce 1988 zabalili.
Pavel: Pamatuji si, jako
by to bylo dnes. Kluci mi
v tom roce na vojnu přivezli ﬂašku zelený a řekli mi, že za mnou přijeli
s tím, že se naše kapela
rozpadla. Poděkoval jsem
jim za tu láhev a dal ji
„bigošům“, aby ji vypili.
A bylo hotovo.
Pustili jste úplně
všichni hudbu, jak se
říká, zadními vrátky?
Honza: Ne, někteří z nás
začali hrát jinde a věnovali se i tomu heavy metalu,
který byl tenkrát cool. Působili jsme v různých kapelách.
Jak dlouho trvalo, než

k nám přišel Vašek Karda,
který ale teď starostuje
v Miličíně a na muziku už
nemá čas. Nejdříve jsme
po znovuobnovení kapely
chtěli nacvičit svůj vlastní
repertoár, který je dílem
nás všech. Kluci vždy
skladby rozpracovali doma
a na zkouškách jsme je potom dodělávali.
Kdy jste měli první
koncert po letech?
Honza: Naše domovská
scéna je v Besedě a domovská scéna našeho saxofonisty a zpěváka Petra
je v Počepicích. První vy-

pro zootechniky a potom
se nám ozvali rostlináři, že
něco chtějí také pro ﬂóru.
Slyšel jsem, že hledáte nového zpěváka nebo
zpěvačku. Jeden je vám
málo?
Honza: My se zaměřujeme hlavně na instrumentální část, která nás
baví. Rádi bychom posílili
i pěveckou sekci, protože
jsme usoudili, že pokud se
týká nástrojů, je to dobré,
ale pěvecky není ani jeden
z nás žádný Caruso. Petr je
z nás zdaleka nejlepší, ale
přesto si říkáme, že by to

chtělo posílit tuto část, protože zpěvák posluchače
nejvíce oslovuje. Zpěváci
i zpěvačky se nám hlásí
a v současné době jsme
ve fázi hledání.
Pavel: Problém je v tom,
že když Petr hraje na saxofon, špatně se mu u toho
zpívá, protože pusu má
jenom jednu. Zkoušel mít
v jednom koutku úst saxofon a druhým koutkem zpívat, ale moc mu to nešlo.
Máte fanoušky, kteří si
vás pamatují ještě z osmdesátých let, nebo už
na vás chodí noví?
Pavel: Přijel bratr z Německa, a když jsem mu
řekl, že už zase zkoušíme, vzpomněl si na naši
skladbu Maso, sádlo, lůj,
sádelníku stůj. Takže si nás
pamatuje. Chtěl se taky přihlásit do konkurzu na zpěváka, ale jenom na tuhle
skladbu.
Honza: Když jsme hráli
na beneﬁčním koncertu
na Červeném Hrádku, hlásili se k nám naši vrstevníci, kteří už také nevypadali
jako před třiceti lety. Vzpomínali a říkali nám, že je
dobře, že jsme se zase dali
dohromady.
Co vás čeká v nejbližší
době?
Honza: Měli jsme naplánováno několik vystoupení teď na jaře, ale řekli
jsme si, že právě posílením
zpěvu se posuneme o level výš, a akce jsme zrušili.
Naším nejbližším větším
vystoupením proto bude
koncert na červnových
slavnostech Rosa.
David Myslikovjan

Stali jsme se svědky zajímavé události, či
potkali mimořádného člověka?
Dejte nám hned vědět!
E-mail: tisk@sedlcansky-kraj.cz, tel.: 774 414 225

KALENDÁŘ
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hudby, tance a další; 14:00

VÝSTAVY
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
8. 2. Sportovní ples TJ
Krásná Hora
hraje MIDI Tábor; 20:00
 Sestrouň – kult. dům
8. 2. Maškarní ples
hrají Podříci
 Vrchotice – Na Františku
8. 2. Hasičský bál
pořádá SDH Libenice
9. 2. Dětský karneval
pořádá SDH Vrchotice
 Hrachov – Ochrana
fauny ČR
8. 2. MDŽ měsíc před
beneﬁční koncert Štěpána
Kojana; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
8. 2. Ochotnický ples
hraje Axiom; 19:30
14. 2. Valentýnský ples 2.
ZŠ Propojení
předtančení, stužkování,
hraje Ešner Band; 19:30

 Sedlčany – kult. dům
Obrazy české krajiny
výstava obrazů sedlčanského výtvarníka Zdeňka
Šťovíčka; do 14. 2.
Výstava mladších žáků
výtvarného oboru ZUŠ
Sedlčany 2020
výtvarná díla na téma
ochrany přírody; vernisáž
18. 2. v 17:00; do 18. 3.
 Sedlčany – muzeum
Ota Janeček: Nejen
ve slabikáři
výstava českého graﬁka,
malíře a ilustrátora; do 28. 2.
 Sedlčany – knihovna
Roman Čiko – kresby
výstava kreseb sedlčanského rodáka; do 4. 3.

PŘEDNÁŠKY

 Petrovice – Obecní dům
9. 2. Dětský karneval
15. 2. Hasičský ples SDH
Kojetín
hraje Ešner Band; 20:00

 Sedlčany – knihovna
7. 2. Hurá do Nepálu!
beseda s Evou Moulíkovou
o týdenním treku v podhůří
Himálají; 18:00
12. 2. Prospívání těla
i duše
prezentace Ivy Fišerové;
18:00

 Sedlčany – muzeum
14. 2. Saša Niklíčková
– Šanson mit kopf und
corazón
večer při svíčkách se svéráznou písničkářkou; 19:00

 Petrovice – Obecní dům
8. 2. Včelí produkty
a apiterapie
přednáška o včelách
a jejich terapii s Václavem
Švamberkem; 15:00

 Prosenická Lhota
14. 2. Školní ples
ZŠ a MŠ Kosova Hora, hrají
Podříci; 19:30

 Kamýk nad Vltavou –
obecní úřad
18. 2. Jak sestavit rodokmen
přednáška historika Tomáše Zouzala; 18:00

 Libíň
14. 2. Hasičský ples
hraje Static; 20:00
 Nechvalice – kult. dům
15. 2. Hasičský ples SDH
Chválov
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
16. 2. Dětský karneval
odpoledne plné her, soutěží,

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
5. 2. Talk show Josefa
Dvořáka
zábavný večer se známým
hercem; 19:30
11. 2. Dva nahatý chlapi
bláznivá divadelní komedie; 19:30
16. 2. O Sněhurce a sedmi trpaslících
klasická činoherní pohádka pro děti a rodiče; 15:00
18. 2. Miss Dietrich lituje
nevšední divadelní zážitek
uvádí divadlo Ungelt; 19:30

KINO
 Sedlčany
7. 2. Spolujízda
akční komedie; 20:00
8. 2. Ženská na vrcholu
romantická komedie; 20:00
9. 2. Lví král
rodinný dobrodružný ﬁlm;
15:00
13. 2. Daleko od Reykjavíku
ﬁlmový klub; 20:00
14. 2. Bídníci
francouzské drama, krimi;
20:00
15. 2. Přes prsty
česká komedie; 20:00
 Kosova Hora
9. 2. Ovečka Shaun ve ﬁlmu: Farmageddon
animovaný ﬁlm; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
5.–7. 2. Veřejné bruslení
13:00–15:00
5. 2. Pohárový zápas
HC Čerti Křepenice – TJ
Slavoj Obecnice; 18:30
HC Miličín – HC Kabaret
Sázava; 20:25
7. 2. Pohárový zápas
HC Žabáci Solopysky – Stará garda Štětkovice B; 18:30
HC Votice – HC Domino; 20:25
8. 2. Pohárový zápas
HC Genemusic – Stará
garda Štětkovice; 12:00
HC Huroni Vršovice – DSK
Daleké Dušníky; 14:00
HC Bubák Chlum – HC
Kačeři Příčovy; 16:00
HC Tučňáci Kosova Hora –
Rybníkáři; 18:00
HC Kňovice – Novit Neveklov; 20:00
9., 16. 2. Veřejné bruslení
14:00–16:00
9. 2. Pohárový zápas
Rumola – HC Olbramovice;
16:30
HC Hrádek – HC Medvědi
Sedlčany; 18:25
HC Domino – HC Žabáci
Solopysky; 20:20
10. 2. Pohárový zápas
TJ Slavoj Obecnice – HC
Genemusic; 18:30
Stará garda Štětkovice – HC
River Boys Zvírotice; 20:25
12. 2. Pohárový zápas
HC Kabaret Sázava – Ševci
Nový Knín; 18:30
AHC Nový Knín – HC Čerti
Křepenice; 20:25
14. 2. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –

www.sedlcansky-kraj.cz

HC Miličín; 18:30
HC Kačeři Příčovy – AHC
Nový Knín; 20:25
15. 2. Pohárový zápas
Rybníkáři – HC Hrádek; 10:00
HC Medvědi Sedlčany –
Rumola; 12:00
HC Olbramovice – HC
Kňovice; 14:00
DSK Daleké Dušníky – HC
Votice; 19:30
16. 2. Pohárový zápas
AHC Nový Knín – TJ Slavoj
Obecnice; 16:30
HC Čerti Křepenice – HC
Bubák Chlum; 18:25
Novit Neveklov – HC Tučňáci Kosova Hora; 20:20
17. 2. Pohárový zápas
HC Kačeři Příčovy – Stará
garda Štětkovice; 18:30
HC River Boys Zvírotice –
HC Genemusic; 20:25
 Sedlčany – nám. T. G. M.
8. 2. Zimní cestičkou
za teplou kávičkou
pochod, trasa cca 8 km; 9:00
 Kosova Hora – hřiště
u sokolovny
8. 2. Běhatlon bez zábran
2. ročník, běh označeným
terénem se střelbou ze
vzduchovky; 12:00
 Voračice – areál společnosti BOBO Blok
9. 2. Zimní běhání se
žabáky
běh Trofeje a Poháru, pořádá Povltavský sportovní
klub DA-BA; 10:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
5., 12. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
7. 2. Hrajeme deskovky
Tik tak bum, odpoledne
pro všechny věkové katego-

rie; 13:30
7. 2. Loutkové divadlo
pohádky pro děti, navazuje
Veselá výtvarná dílna; 15:00
10. 2. Na co se veverky
těšily
program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00
14. 2. Píšu, píšeš, píšeme
program pro mladé autory
z 1. stupně základní školy;
13:00
14. 2. Pohádková babička
čtení z knihy Pohádkoví
pohádkáři, navazuje Středověká výtvarná dílna; 15:00
14. 2. Háčkujeme s Kristiánem
šikovné ruce (9+); 18:00
17. 2. Zimní mozaiková
výtvarná dílna
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00
17. 2. Píšu, píšeš, píšeme
program pro mladé autory
z 2. stupně základní školy
nebo střední školy; 17:00
 Sedlčany – hvězdárna
7., 8., 14., 15. 2. Pozorovací program
při příznivém počasí;
18:00–21:00

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

Mladí hudebníci
a dramatici budou
reprezentovat město
SEDLČANY Každoročně se

místní základní umělecká
škola účastní a také pořádá vyhlášené celostátní přehlídky základních
uměleckých škol pod patronací MŠMT.
V lednu se konalo škol-

ní kolo ve hře na klavír,
housle a kytaru a v literárně-dramatickém oboru
v recitaci. Mnoho šikovných žáků sedlčanské
ZUŠ bude v únoru a březnu reprezentovat město
v okresních kolech. -vk-

ZPRAVODAJSTVÍ
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Ragbisté vloni vyhráli celorepublikovou soutěž
SEDLČANY Vedle tradičních

hasičských, rybářských,
mysliveckých či ochotnických plesů má několik let
své místo i ples ragbyový.
Dosud poslední se konal
v sobotu 1. února v Kulturním domě Josefa Suka, kde
jsme zastihli jednoho z trenérů Lukáše Hrmu, který
nám Rugby Club Sedlčany
představil.
Jak dlouho se píše historie vašeho klubu?
Klub byl založen v roce
2006 Milošem Vodrážkou
a zpočátku hrála hlavně
děvčata. Ženské týmy
v České republice hrají
převážně sedmičkové ragby, tedy se sedmi hráčkami v poli. Sedmičkové
ragby je olympijský sport,
zatímco v patnáctkovém,
které je zatím ve světě
o hodně více rozšířené, se
hrají klasická mistrovství
světa. Po olympiádě a mistrovství světa ve fotbale je
to třetí největší sportovní
akce. Bohužel ve střední
Evropě náš sport ještě není
tak rozvinutý. V našem
klubu začaly hrát holky
ve věku od sedmnácti let,
ale také maminky po mateřské. Všechny byly z regionu a obvykle přecházely z jiných sportů. Hodně
z nich hrálo fotbal a chtěly
zkusit zase něco jiného.
Kterou ze soutěží začala děvčata hrát?
Tím, že v ragby není

týmů tolik, většinou se hrají celorepublikové soutěže.
V té době, kdy holky začínaly, hrály se tři soutěže,
zatímco dnes se hrají dvě.
Ženských týmů je méně
než dříve a my pro letošní
sezónu ani tým žen nesložíme, protože máme malou
základnu. Děvčat je tady

výhradně v přátelských
utkáních a soutěž začali hrát v době, kdy jsem
přišel do klubu. V té době
nás bylo kolem třiceti, takže jsme byli schopni hrát
i patnáctkovou soutěž
s týmy z Českých Budějovic, Strakonic a s pražskými B týmy, zálohami extra-

jednáme s městem, a teď
už se blýská na lepší časy.
Na Mrskošovně by měly
vzniknout prostory i pro
ragby a měli bychom tam
být společně se softbalisty.
Měla by tam být postavena
„háčka“, tedy konstrukce,
kam kopeme, a nebude
chybět lajnování potřeb-

v podstatě pět, takže jsme
se dohodli, že budou letos
hostovat v Říčanech. Robert Trefný, Václav Calta
a já tam hostujeme taky.
V Říčanech hrajeme patnáctkové ragby a za náš
mateřský klub hrajeme
sedmičky.
Kdy se v Sedlčanech
k ragbistkám připojili
i ragbisté?
Já hraju asi tak osm
let a muži začali hrát rok
nebo dva předtím. Nejd ř íve a l e n a s t u p ova l i

ligových týmů. Postupně
bohužel zájem o hru upadal, tým se obměnil a ze
základu jsme zbyli pouze
my tři hráči, které jsem
jmenoval. Zbytek týmu je
nový, ale i tito kluci jsou
tady už čtyři nebo pět let.
Jsou mladí a mají potenciál do budoucnosti. Naše
výkony mají vzestupnou
tendenci.
Kde má váš klub zázemí?
Se zázemím je to zatím
složitější. Již delší dobu

né pro ragby. Doufáme, že
na Mrskošovně budeme
moci do roka hrát. Zatím
to, jak se říká, pytlíkujeme,
jak se dá. Hodně dlouho
jsme hráli v Počepicích
a pár turnajů jsme sehráli
také na Vysokém Chlumci, kde nám vyšli vstříc.
Náš dosud poslední turnaj
jsme absolvovali v Benešově, kde je skvělé ragbyové
zázemí na novém lehkoatletickém stadionu. Tréninky máme na Mrskošovně,
která nám vyhovuje. Je

Hodina výtvarné výchovy
může být i v muzeu
SEDLČANY V městském
muzeu se koná výstava
známého českého ilustrátora, výtvarníka, grafika a sochaře Oty Janečka, proslulého hlavně
svými kresbami do slabikářů 80. let. Právě pro
jeho věhlasnou tvorbu
žáci 6. B sedlčanské Základní školy Propojení
vyrazili prožít výtvarnou výchovu mezi jeho
díla.
Žáci se seznámili s Janečkovou prací v techni-

ce suché jehly, stylizací
portrétů, překrásnou barevností s trochou fantazie v krajinách a pustili se do vlastní práce.
Dostali hned tři úkoly
– schovat písmeno svého jména do zvířecí
podoby, jedním tahem
vytvořit portrét kamaráda, který má v obličeji
nějaký výrazný prvek
(zkusit si tak stylizaci
a karikaturu v jednom
provedení) a zpracovat
krajinu v barevnosti

Oty Janečka. Vystačili si
s černou fixou, pastelkami a tužkou.
Žáci odcházeli spokojeni a hlavně obohaceni
z prožité tvorby Oty Janečka. Myslím, že jeho
jméno už nezapomenou.
Doporučuji školám a jejich výtvarníkům návštěvu muzea. Výstava trvá
do konce února a na motivaci v muzeu se dá
ve škole pěkně navázat
žákovskou tvorbou.
Vladimíra Křenková

tam tráva a to nám na přípravu v podstatě stačí.
Sedmičkové ragby je více
atletické než patnáctkové,
je při něm hodně běhání,
takže trénujeme fyzičku.
Samozřejmě ale nechybí
ani práce s míčem. Ragbyové dovednosti jsou stejné
jako v patnáctkovém ragby.
Jakého dosud největšího úspěchu dosáhl
sedlčanský ragbyový
tým?
V loňském roce jsme
vyhráli celorepublikovou
sedmičkovou soutěž, které se zúčastnilo šestnáct
týmů. Byli jsme mezi nimi
jediní, kdo nemá zázemí
ve svém mateřském městě.
Tato soutěž je celoroční,
tentokrát byla složena ze
sedmi turnajů a každého
z nich se zúčastnil trochu
jiný počet týmů. Turnaje
jsou celodenní a hrají se
v nich čtyři zápasy.
Jaké máte plány
do nové sezóny?
Jak už jsem říkal, děvčata budou hostovat v Říčanech a tým mužů přihlásíme do soutěže, kterou
jsme vloni vyhráli. Obhajoba vítězství by byla hezká,
ale my bychom letos potřebovali hlavně rozšířit naši
základnu. Proto mezi námi
rádi uvítáme nováčky.
Hrát mohou od sedmnácti
let, ale už od patnácti by
s námi mohli trénovat.
David Myslikovjan
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Hokejisté si upevnili třetí místo v tabulce,
pomohla jim i využitá přesilovka za devět vteřin
Tatran Sedlčany – Kovohutě
Mníšek pod Brdy 6:2 (2:1, 2:0,
2:1)
SEDLČANY V osmém kole nadstavbové části

krajské hokejové soutěže se utkal třetí Tatran
na domácím ledě v sobotu 1. února s posledním šestým celkem tabulky. Trenér Karel Pospíšil měl kromě brankáře Hlaváčka k dispozici pět
obránců a osm útočníků a více než stovka diváků očekávala pořádný tah na branku soupeře.

Kontaktní gól zrychlil hru
Zase až tak snadné to ale nebylo. Od prvního buly měli domácí hokejisté převahu, gólman
Mníšku si brzy připsal čtyři zákroky, zatímco
jeho spoluhráči pořádně vystřelili na Hlaváčka až v končící 5. minutě. V čase 5.03 se treﬁl
Mašek, který poslal puk na branku od mantinelu z místa těsně za vrcholem kruhu a domácí
tak zúročili tlak na branku soupeře. Na začátku
8. minuty se do své první velké šance dostali i hosté, když jejich útočník z mezikruží pálil
těsně vedle. Jenomže ještě v téže minutě si
od útočné modré proklestil mezi beky cestu
k brance Libor Bém a s přehledem překonal
brankáře Mníšku – 2:0. V začínající 10. minutě
putoval na trestnou lavici za hákování Filip Černý, bránící domácí čtveřice dovolila soupeři jedinou střelu na Hlaváčka, a ještě přitom stihla
několikrát nebezpečně zaútočit. Ve 12. minutě
nechala domácí obrana hodně snadno projít
útočníka Mníšku, ten zakončoval z bezprostřední blízkosti ranou na lapačku Hlaváčka, a puk
prosvištěl těsně nad horní tyčí do tvrzeného
skla za brankou. V závěru třetiny hosté hodně zpřesnili hru, už zdaleka tolik nepouštěli
hokejisty Tatranu do přečíslení a naopak sami
udeřili. V 17. minutě po střele obránce až téměř
od modré čáry a vyražení puku Hlaváčkem,
číhající forvard před brankovištěm nasměroval puk do sítě – 2:1. Kontaktní branka jakoby
dala oběma mužstvům povel, aby zařadila vyšší rychlostní stupeň, a hned se začalo bojovat
o poznání svižněji. Čtrnáct vteřin před prvním
klaksonem byl vyloučen hráč hostí a Tatran si
přenesl přesilovku do druhé třetiny.

Devět vteřin a gól!
Hosté se v oslabení celkem snadno ubránili
a ani potom ještě dlouho nepouštěli hráče Tatranu do žádné větší šance. Ve 26. minutě byl
vyloučen Martínek, ale hosté byli při své přesilovce zcela stejně bezradní jako předtím domácí hokejisté. Tempo na začátku druhé třetiny
opět hodně opadlo a po dlouhé minuty nebyl
k vidění pěkný hokej. Chyběly hezké akce
a hlavně góly. Ve 31. minutě ale Tatran rozehrál
svoji další přesilovku a moc se s ní nepáral. Už
po devíti vteřinách bombou ze středu kruhu
zvýšil na 3:1 Náprstek. Tomu se říká efektivita. Hned vzápětí mohli hosté po brejku snížit
a ve 33. minutě se jim povedla další pěkná akce.
Střelu po ledě k tyči ale Hlaváček zlikvidoval.
Skoro to vypadalo, že v tomto utkání je potře-

ba, aby padl gól, a hned se potom hra zrychlí
a je hezčí. Zvlášť pro domácí fanoušky, vždyť tři
minuty před druhým klaksonem po nenápadné
akci zvýšil Burian na 4:1. Ve 40. minutě musel
Hlaváček ještě čelit dvěma povedeným brejkům soupeře a navíc byl v čase 39.30 vyloučen
Vladimír Černý. Hosté si ještě vzali oddechový
čas, přitlačili Tatran před jeho branku, ale stav
utkání se nezměnil. Chvíli se neměnil ani ve třetí třetině, jenomže ve 44. minutě putoval za katr
domácí Bém a po padesáti vteřinách snížil Mníšek na 4:2. To bylo ale z jeho strany vše. Domácí
hokejisté nedopustili, aby se z utkání stalo dra-

ma a brankami Zavadila ve 48. minutě a Grina
o čtyři minuty později dovedli zápas k jistému
vítězství.
Sestava: Hlaváček–Grin, Chwastek, Vild, Mašek, Macháč – F. Černý, Náprstek, Bém–Zavadil,
Burian, Vl. Černý – Martínek, Sůsa. Trenér: Karel Pospíšil.
Tatran si upevnil třetí místo v tabulce, nyní
má už třicet devět bodů a ztrácí čtyři body
na druhý Žebrák. V devátém kole nadstavby
se sedlčanští hokejisté utkají v sobotu 8. února
právě s Žebrákem na ledě soupeře.
David Myslikovjan
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Hokejoví Čerti měli
Kačery na lopatě,
vítězství jim uteklo
mezi prsty
SEDLČANY Dlouhodobý po-

hárový turnaj amatérských
hokejistů pokračoval minulý týden další várkou zápasů, v nichž nebyla nouze
o zajímavé okamžiky. Většina z nich byla k vidění
ve vyrovnaném duelu křepenických Čertů s příčovskými Kačery.
V utkání bylo hodně znát,
že Čerti by rádi už konečně
vymazali nulu v kolonce vítězství v druhé fázi turnaje.
Ještě půldruhé minuty před
třetím klaksonem vedli o dvě
branky a nakonec přesto
museli vzít zavděk jedním
bodem. Do třetí třetiny vstupovala mužstva za stavu 3:1
pro Čerty, a tak nebylo divu,
že favorit z Příčov, který nasbíral už tři vítězství, se nadechl k mohutnému náporu.
Hrálo se především před
brankou Čertů a kontaktní
gól byl na spadnutí. Chvílemi to vypadalo, že Kačeři
hrají přesilovku, jenom tu
branku ne a ne dát. Zhruba
od 8. minuty poslední třetiny
se hra přece jenom začala
vyrovnávat, Čerti opět vystrčili svoje růžky a po několika
brejcích také oni zaměstnali
příčovského gólmana. V závěru utkání si obě střídačky
vybraly oddechový čas, minutu před koncem rozehrály
Příčovy svoji poslední přesilovku, a tuto výhodu hned
po sedmnácti vteřinách
zužitkovaly. Hned vzápětí
ale Kačeři faulovali, početní
hráčská výhoda na ledě se
přesunula na stranu Čertů,
kteří mohli už pouze takticky
zápas dohrát. Jenomže Kačeři byli proti a ve vlastním
oslabení třicet sedm vteřin
před koncem srovnali stav
na 3:3. Čertům uteklo vítězství doslova mezi prsty.
Dalším týmem, který
mohl připravit první porážku
v této sezóně hokejistům Staré gardy Štětkovice, byl obecnický Slavoj. Jenomže už při
rozbruslení bylo zřejmé, že
spíše půjde o to, jak dlouho
vydrží proti favoritovi bez
obdržené branky. Obecni-

ce totiž nastoupila na led
pouze s osmi hráči včetně
brankáře. Na gól se čekalo
pouze dvě a půl minuty, kdy
po chybě obrany Obecnice
skórovaly Štětkovice prakticky do prázdné branky. V 7.
minutě Slavoj rozehrál svoji
první přesilovku, zprvu si
v ní nepočínal vůbec špatně,
ale nakonec v jejím závěru
sám inkasoval. Útok za útokem se potom valil na brankáře Obecnice, který pět minut před prvním klaksonem
inkasoval třetí gól, šedesát
pět vteřin před koncem třetiny čtvrtý a o osudu zápasu
bylo rozhodnuto.
Výsledky – 1. liga:
Chlum–Genemusic 2:8, Křepenice–Příčovy 3:3, AHC
Nový Knín – Zvírotice 4:11,
Obecnice–Štětkovice 0:8.
První Štětkovice vytěžily
z devíti utkání sedmnáct
bodů, druhé Zvírotice a třetí
Genemusic mají bodů dvanáct a jeden zápas k dobru.
Poslední osmý zůstává AHC
Nový Knín se dvěma body.
2. liga: Štětkovice B – Vršovice 2:3, Domino–Vršovice
1:3, Ševci Nový Knín – Miličín 4:7, Štětkovice B – Votice
9:3. Na prvním místě zůstala s šestnácti body Sázava
a druhé je se čtrnácti body
Domino, které ale má o jeden zápas navíc. O pět bodů
méně, než druhý tým, nasbíraly třetí Daleké Dušníky.
Poslední deváté Solopysky
zůstaly na dvou bodech.
3. liga: Kosova Hora
– Rumola 3:4, Neveklov–
Hrádek 1:12, Olbramovice–Medvědi 2:15, Olbramovice–Hrádek 0:6. Do čela
tabulky se po dvou vysokých vítězstvích vypracoval Hrádek, který
má po osmi odehraných
zápasech nyní už třináct
bodů. O bod zpět jsou druhé Kňovice a o další dva
sedlčanští Medvědi. Oba
týmy ale mají jedno utkání k dobru. Poslední osmí
Rybníkáři uhráli zatím jedinou remízu.
David Myslikovjan
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Silák Klíma je absolutním
mistrem České republiky
SEDLČANY/KRNOV V loňském roce se sedlčanský
Sportovní klub ZLOBR
stal největším klubem v silovém trojboji na našem
území, neboť na soutěžích
startovalo 44 oddílových

bři taktéž na výbornou.
Poslední lednový víkend
se v Krnově zúčastnili
mistrovství České republiky juniorů v silovém trojboji. Místní oddíl si díky
Patriku Lněničkovi a Jo-

Sedmdesátikilový silák
dřepl 260 kg, v benčpresu
pokořil 150 kg a v mrtvém
tahu zatáhl 227,5 kg. V celkovém silovém trojboji si
tedy připsal 637,5 kg, což
je více než devítinásobek

Josef Klíma v přípravě na republikový šampionát. Foto: Patrik Havlice

sportovců, čímž početně
překonal dalších sedmdesát oddílů v tomto sportovním odvětví, které v České
republice působí.
Letošní rok začali Zlo-

sefu Klímovi odvezl dvě
zlaté medaile. Josef Klíma
navíc dokázal získat titul
absolutního mistra České
republiky juniorů napříč
váhovými kategoriemi.

toho, co rodák z Osečan
váží. Po bronzové medaili ve dřepu z mistrovství
světa se tak jedná o další
významný úspěch tohoto
reprezentanta.
-jp-

Ztracený úvod připravil
Tatran o lepší výsledek
PŘÍBRAM V sobotu 1. února

sehrál Tatran další přátelský zápas, tentokrát proti
třetiligovému béčku 1. FK
Příbram.

1. FK Příbram
B – TJ Tatran
Sedlčany 3:1 (3:1)
Začátek zápasu patřil
jednoznačně domácímu
mužstvu, za které nastoupili hráči, kteří ještě nedávno nastupovali i v první lize, jmenovitě Kilián,
Jandera a také Květ, který
do Příbrami přestoupil
ze Sedlčan. Bylo to znát
ve všech činnostech. Rychlý pohyb s míčem, rychlé
zpracování a okamžité
napadání sedlčanských
hráčů po ztrátě míče. Tatranu trvalo skoro půl
hodiny hry, než vyrovnal
herní krok se soupeřem,
ale to už svítilo nepříznivé

skóre 3:0 v jeho neprospěch. První gól padl v 8.
minutě, druhý v 18. a třetí
ve 24. minutě. Tatran snížil ve 31. minutě po kolmé
přihrávce Čipery, na kterou si za záda obránců
výborně naběhl Soldát
a přeloboval brankáře –
3:1. V závěru poločasu
mohl korigovat výsledek
Lípa, který šel po přihrávce Kvěcha ze strany sám,
ale střela na zadní tyč šla
těsně vedle.
V obou mužstvech došlo o poločase k několika
změnám v sestavě. V domácím mužstvu z hřiště
odešla trojice zkušených
hráčů a obraz hry se změnil, protože hráči Tatranu
měli o něco více ze hry.
Obrovskou šanci neproměnil Kvěch, když výborně
vystihl špatnou přihrávku
domácích a postupoval

sám na brankáře, ale místo
přehození ho zkoušel ještě
obstřelit a míč se do branky nevešel. Několik dobrých šancí si hlavně v závěru vytvořili i domácí, ale
už se jim brankáře Filipa
Dřevojana překonat nepodařilo. Bohužel se v utkání
nezaviněně zranil Michal
Kdolský, který si natrhl vaz
v kotníku.
Sestava: L. Dřevojan
(46. F. Dřevojan) – P. Lípa,
L. Brotánek, Řehák, M. Sirotek, D. Krůta, Kdolský,
M. Dvořák, Soldát, Čipera,
K. Kvěch; střídání (hokejově): Kouklík, Doubrava,
Novotný.
V sobotu 8. února Tatran čeká obhajoba prvenství na turnaji v Příbrami
na Spartaku. První zápas
hraje od 12 hodin proti
Hořovicku.
David Štverák
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GLOSA

KO M E N TÁ Ř

Skvělý nápad, také se
omlouvám

Porostou preference pro
nalhaných devět stovek?

Stále ten nenalezený článek Hitler
je gentleman, který podle prezidenta Miloše Zemana napsal
novinář s velkým „N“ Ferdinand
Peroutka... Něco jako Rádio Jerevan. Je to pravda, ale nebyl to on
a nebylo to ono, ale něco jiného.
Peroutkova vnučka Terezie Kaslová již dlouho žádá omluvu za sprostou pomluvu svého dědečka. Ale
Zeman se neomluvil, že lhal. Žalovat prezidenta nelze, jedině stát...
V minulém čísle Sedlčanského
kraje Hanka Synková napsala, že
stát jsme přece my všichni. Proto
je skvělým nápadem, že se jako desetimilióntina státu Terezii Kaslové
omlouvá. Jako další částečka státu
se rád připojuji – omlouvám se také,
vážená paní Kaslová. Aspoň za to,
že jsem nepřesvědčil dost lidí, aby
Zemana nevolili prezidentem.
Nelíbil se mi již svým projevem
při demonstraci na Letné po 17.
listopadu 1989. V době, která měla
začínat novou éru v pravdě, přednesl projev vycucaný z palce, jako
že jsme málem poslední v počtu
vysokoškoláků na světě a podobně. Mnoho lží i vylhaných pomluv
mu pomáhalo ve všech dalších
kampaních – i prezidentských.
Kde se vzal pod prezidentskou
standartou Pravda vítězí?

To spisovatel, novinář a dramatik Ferdinand Peroutka patřil k nejvýznamnějším představitelům
české demokratické žurnalistiky,
šel za pravdou před válkou i krátce po válce. Jeho dílo Budování
státu pojednávalo o prvním období Československa. Jeho činnost
měla velkou podporu T. G. Masaryka, proto byl také členem kruhu
tzv. Pátečníků, což byla skupina
intelektuálů kolem prezidenta Masaryka a spisovatele Karla Čapka.
Vždy se otevřeně stavěl proti totalitě nacistické i komunistické. Takže byl nežádoucí osobou a v roce
1939 Němci preventivně zatýkali
osoby, které by velkou intelektuální silou způsobovaly svým psaním nepříjemnosti. Peroutka byl
postupně v koncentráku Dachau
a pak dlouho v koncentráku Buchenwald, který roku 1945 osvobodila americká armáda. Bylo mu
jasné, že po komunistickém puči
v roce 1948 by dopadl velmi podobně jako za nacistů, a proto brzy
emigroval.
Prezident Václav Havel by řekl,
že to jsou paradoxy. Zatím u nás
lež vítězí nad pravdou. Doufám, že
ten nápad s omluvou Peroutkově
vnučce najde odezvu i jinde...
Vladimír Roškot

My starobní důchodci dostáváme
měsíčně svůj důchod vypočtený
podle zavedených pravidel. Každý asi má alespoň mlhavé ponětí o tom, co všechno mělo vliv
na výši té částky – hlavními faktory jsou odpracované roky a kolik
šlo z platu na sociální pojištění.
Česká správa sociálního zabezpečení nám nyní postupně zasílá
každému oznámení, jak se od lednové splátky 2020 náš důchod
zvyšuje. Vývoj toho zvyšování
byl dosti komplikovaný. Za socialismu byly důchody také jen 400
Kčs z tehdejších nízkých výdělků.
V osmdesátých letech byly platy
vyšší a na počátku devadesátých
se platy leckde musely změnit
v duchu normálních podmínek,
abych například jako kantor měl
aspoň jako pomocný pracovník
u dráhy. Ale ty důchody takzvaných „starodůchodců“ a těch, kteří šli do důchodu alespoň pár let
po roce 1989 byly náhle ohromně
rozdílné.
Dále bylo třeba řešit zvyšování v souvislosti s tzv. spotřebním
košem, protože někdy se dlouho nezdražuje, někdy naopak
poměrně hodně. Zavedená pravidla znamenala určení zvýšení

vždy v procentech. Letos je to
5,2 %, ale někdy to bylo jen 0,4 %.
Neboli se nyní hodně zdražuje, takže zvýšení podle zákona
tomu musí odpovídat. To musí
důchodci prostě dostat, jinak
by byl porušen zákon. Tahá mě
za uši, když ministryně financí
s blahosklonným úsměvem říká:
„Tak jsme vám přidali...“. Nikoliv.
Bylo nám nezávisle na dobrotě
současného úřadu připsáno podle vzorce daného zákonem. Jedině si všimněme dalšího řádku:
„a dále zvyšujeme o dodatečnou
částku procentní výměru starobního důchodu o...“. Je to něco
mimo zákon – u mne 151 Kč. To je
pro mne signál, abych byl vděčný a tedy ty dobráky volil... Někdy cítím dost nepříjemně, když
mladší člověk řekne: „Vy důchodci se máte! Babiš vám přidal 900
korun a ty ho nemáš rád.“
Kam to myšlení dospělo? Logika je taková: Stát vybere peníze,
aby s nimi hospodařil, ale volený
orgán mi z nich dá stovku, abych
jej měl rád a volil jej. Já tedy nebudu, ale prý jak důchodců přibývá,
preference porostou pro těch nalhaných devět stovek.
Vladimír Roškot

FEJETON

Jak jsem stopoval autobus
Jezdím autobusem často, rád dospávám krátké
noci. Mě dobře známá
jízda autobusem číslo
360 mohla být jako každá
jiná. Usadil jsem se do novotou vonícího autobusu,
kde jsou všude po jeho
stěnách červená tlačítka STOP, která cestující
může využít jako signalizaci pro řidiče u zastávek na znamení. A taky
jsou tam porty na dobíjení telefonu a kvalitní
bezpečností pásy. A vůbec je to radost takovým

autobusem cestovat.
Usedl jsem, zimní kabát jsem si složil přes
n o hy , p ř i p o u t a l j s e m
se, sluchátka s hudbou
do uší a zhruba sto metrů
od startovní stanice jsem
upadl do silného cestovního spánku. Pokud
si dobře uvědomuji, již
v první fázi cesty mě dvakrát probudil hlas řidiče,
který promlouval k cestujícím, a to pokaždé v tom
smyslu, že pokud budeme pořád mačkat tlačítko
STOP a on bude muset

zastavovat na každé zastávce, tak do Sedlčan
asi vůbec nedojedeme.
Autobus Sedlčany–Praha
(a zpět) má na trase 34
zastávek, z nichž velká
část je právě na znamení.
Poznámce řidiče jsem ale
nevěnoval větší pozornost a popravdě jsem ji
ani nechápal. To se změnilo o pár zastávek dál.
To už řidič psychicky
nevydržel další obdržené
znamení, aby zastavil,
přičemž opětovně nikdo
nevystoupil. Vydal se tedy

uličkou mezi cestující,
aby nám opět vysvětlil,
že někdo z nás evidentně
opakovaně mačká stopku
a takhle že se jet prostě
nedá.
Ano, byl jsem to já.
Moje levé koleno, v souhře s převisem kabátu
a kolébavým r ytmem
silničního korábu, vykonalo své. Nevědomky,
ve spánku, jsem mačkal
tlačítko STOP a nutil řidiče průběžně zastavovat
bez důvodu. Ten, kdo tlačítko na dané místo navr-
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hl, by zasloužil... Kdyby
bylo o pár centimetrů
výš, uživatelský komfort
by se nesnížil a já už
bych se od té doby nebál
si na takové místo sednout a usnout.
Po upozornění jsem
změnil polohu a upravil
poskládání kabátu na klíně. Do Sedlčan jsme dojeli bez dalších komplikací.
Při vystupování jsem se
řidiči omluvil, měl pochopení a zasmáli jsme se.
Třeba jako právě teď vy.
Tomáš Vašíček

