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Sabine se prohnala
i naším regionem, napilno
měli hasiči i energetici
REGION Původní výstraha
v souvislosti s orkánem Sabine byla od meteorologů
označena pro Čechy jako
střední a měla trvat od nedělního večera do úterního

večera. Během neděle se
mapa změnila z oranžové
na červenou, výstraha ze
střední na extrémní. Bouře
udeřila v plné síle v pondělí
brzy ráno. Silný vítr, dosahu-

jící na Příbramsku rychlosti
100 km/h, přinesl i vysoké
teploty.
Hasiči přispěchali s praktickými radami:
Pokračování na straně 4

Cena 16 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Nemocnice reagovala
na chřipku zákazem
návštěv, hygienici
pokles připisují
prázdninám
REGION V sedlčanské nemocnici začal od středy 5.
února platit zákaz návštěv
na všech lůžkových odděleních. „Toto opatření je
naší reakcí na vyhlášenou
chřipkovou epidemii. Zákaz platí až do odvolání.
Chráníme tak především
naše pacienty, jejich rodiny,
ale i naše zaměstnance,“
vysvětlil Václav Nedvídek,
zástupce ředitele a projektový manažer nemocnice.

Dana Šalamunová,
mluvčí Krajské hygienické
stanice, na náš dotaz zareagovala slovy: „Ve Středočeském kraji chřipková
epidemie v lednu skutečně propukla. Nemocnost
na Příbramsku byla k poslednímu lednu 2 060 nemocných na 100 000 obyvatel, přičemž epidemický
práh představuje přibližně 1
600 nemocných na 100 000
Pokračování na straně 3

Před pády stromů nezůstaly bohužel uchráněny ani nemovitosti. Foto: Petr Štěpánek

„Jako hlavní problém v úbytku obyvatel
Sedlčan vidím nedostatek stavebních
pozemků,“ říká Milan Škorpa
SEDLČANY Na internetovém

portálu Seznam byl začátkem tohoto měsíce uveřejněn článek pod názvem
„Pražské parkovací zóny vysávají obyvatele ze středočeských měst. Sedlčanům
kvůli nim ubylo obyvatel.“

V článku je uvedeno, že
počátkem tohoto roku klesl
jejich počet pod sedm tisíc.
Podle starosty města Miroslava Hölzela ve městě nejsou volné pozemky, které
by umožňovaly stavební
rozvoj. Nepříznivě se na si-

tuaci podepsaly i parkovací zóny v Praze, kvůli nimž
si někteří lidé dojíždějící
za prací, přehlašují trvalé
bydliště do metropole.
„Musím reagovat na tento článek, ve kterém se píše
Pokračování na straně 3

Radní zvedli ruce pro zadání studie
na rozšíření a rekonstrukci základní
umělecké školy
SEDLČANY Do programu
jednání zastupitelstva města
je 9. března přednostně zařazen bod vztahující se k zamýšlené rekonstrukci a pří-

stavbě Základní umělecké
školy v Sedlčanech. Přizvána
je ředitelka školy Vladimíra
Křenková. Radní pro zadání
studie již zvedli ve středu 5.

února ruce a nyní očekávají, jak na jejich doporučení,
předložené materiály a argumenty zareagují zastupitelé.
Pokračování na straně 6
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Ze tří žádostí
o čistírny uspěla
zatím jedna
SEDLČANY Počínaje 1. úno-

rem mají možnost podávat
obyvatelé – zejména osad
Sedlčan – na Městský úřad
Sedlčany žádosti o příspěvek ve výši 20 000 korun
na čistírnu odpadních vod.
Novinka, kterou v závěru loňského roku schválili zastupitelé města, má
podpořit lokality, v nichž
není napojení na kanalizační síť reálné. Čistírny
mají sloužit buď u nových
objektů, nebo mají u rodinných domů nahradit již
stávající septiky a bezodtokové jímky. Zatím rada
města projednala tři žádosti, které byly přes podatelnu do středy 5. února

doručeny. „Jedna žádost
splňovala všechny náležitosti dotačního programu
a požadovaných příloh,
proto ji rada schválila.
Další dvě žádosti potřebují
doplnit ještě o některé povinné údaje,“ informoval
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel.
O ﬁnanční podporu
se mohou další zájemci
ucházet až do 15. hodiny
30. června. Finanční podpora se týká zejména osad
Solopysky, Doubravice,
Červený Hrádek, Libíň, Štileček, Třebnice, Roudný,
Sestrouň, Vítěž, Zberaz...,
případně oddělené městské zástavby.
-mb-

www.sedlcansky-kraj.cz

Nápady pro Sedlčany
ani letos nevyschly,
jejich proveditelnost
posoudí odborníci
SEDLČANY Participativní rozpočet, jehož prostřednictvím mohou občané Sedlčan předkládat
k uskutečnění svoje nápady a spolupodílet se tak
na vzhledu svého města,
nezůstal ani letos bez odezvy. Zastupitelé pro letošek schválili pro tyto účely

vá spolu s družinářkami
a učitelkami této školy vybudovat další hřiště, kde
by (na rozdíl od Rákosníčkova hřiště určenému
nejmladším dětem) našli
vhodné vyžití teenageři.
Projekt počítá například
s lanovou pyramidou, posilovacím nářadím, hrazda-

Hasiči se
na Sabine
připravili
SEDLČANSKO Větrná bouře Sabine udeřila a napáchala škody v celé České
republice, kdy v některých oblastech dosahoval vichr rychlosti více
než sto kilometrů v hodině. Živel se nevyhnul ani
Sedlčansku. Lidé v regionu zaznamenali v pondělí 10. února od rána občasné výpadky elektřiny,
kdy se poruchy snažili
energetici rychle opravit. Vichr a déšť chvílemi
ustával, aby nabral novou sílu... Kdo nemusel,
tak raději ven nevycházel. K těm, kteří naopak
vyjížděli obětavě do terénu, patřili hasiči. Jak vypadala v pondělí situace
z jejich pohledu, jsme se
zeptali Petra Hrona, komisaře stanice Hasičského záchranného sboru
v Sedlčanech.
Před redakční uzávěr-

kou uvedl, že následky
bouře stále řeší. „Předpokládali jsme, že dojde
ke zvýšenému počtu události. Byli jsme na výjezdy
připraveni personálním
posílením celé stanice.
A skutečně se očekávání ze zvýšeného počtu
výjezdů naplnilo. Hned
v pondělí od půl šestné
ráno bylo do odpoledních
hodin nahlášeno v regionu Sedlčanska sedmdesát
událostí, které jsme začali
řešit dle naléhavosti a našich možností. V neposlední míře nám pomáhají
jednotky dobrovolných
hasičů z celého regionu,
včetně Sedlecka,“ sdělil
Hron s tím, že nejvíc hasiče zamětstnávají popadané stromy, uvolněné
střešní krytiny, což se nevyhnulo ani profesionální sedlčanské hasičské
stanici.
-mb-

Olga Volkmerová (na snímku) využila lednového diskuzního
klubu v sedlčanské knihovně, kde se seznámila prostřednictvím
zaměstnance radnice Ondřeje Vodňanského s pravidly letošního
participativního rozpočtu. Nejprve uvažovala, že projekt na využití
takzvané pískovny přihlásí až v příštím roce, nakonec jej ve spolupráci s učitelkami a družinářkami 2. ZŠ stačila zpracovat a podat.

v rozpočtu půlmilion korun. V termínu do 31. ledna
byly na radnici doručeny
v předepsané elektronické
podobě čtyři návrhy.
Předkladatelem prvního
je Rodinné centrum Petrklíč.
Jedná se o doplnění laviček
do oddechové zahrady
a dětského hřiště v Sokolovské ulici. Náklady jsou
odhadnuty na 29 000 korun.
D r u hý j e z a m ě ře n
na úpravu a vybavení
takzvané pískovny. Část
tohoto veřejného prostranství u 2. ZŠ Propojení
vlastní město, část církev.
Na městském pozemku
navrhují Olga Volkmero-

mi a dalším vybavením.
Náklady by v tomto případě dosáhly 445 000 korun.
Třetí nápad pro Sedlčany v rámci participativního
rozpočtu je zaměřen na revitalizaci parku na Severním sídlišti. V centrálním
parku před prodejnou
Žabka by mohlo při jeho
prosazení dojít k úpravě
a vytvarování stávajících
dřevin, likvidaci přestárlých keřů, ale za využití
většiny stávající zeleně.
Lokalita by podle návrhu
byla doplněna trávníky,
květinovou výsadbou. Záměr o zkulturnění tohoto
prostředí, který počítá i se

zpevněním cest asfaltovým
povrchem, podrobněji
představil v písemné podobě jeho autor David Bareš
s tím, že celkové náklady
vyčíslil na 488 000 korun.
Osvěžující liniová fontána s vyčíslenými náklady půl milionu korun
je čtvrtým předloženým
projektem. Pod návrhem
jsou podepsány Markéta
Brejchová a Lenka Volfová.
Za nejvhodnější místo pro
fontánu považují předkladatelky nový park v Tyršově ulici. „V tomto území to
není proveditelné, protože
park byl stavebně dokončen
a převzat městem v prosinci loňského roku a na jaře
zde bude ještě zprovozněna technologie automatické
závlahy. Existují tady záruční doby, a není reálné,
aby park, který byl sotva
dokončen, byl znovu měněn a rozkopán,“ vyslovil
hlavní výhradu starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel.
Informoval zároveň, že
v návrhu jsou však uvedeny i náhradní lokality –
přímo náměstí T.G.M. nebo
Mrskošovna.
V současné době všechny návrhy podléhají posouzení odborů městského
úřadu a autoři podaných
projektů dostanou několik dnů na odstraňování
vytknutých nedostatků.
Městská rada má 19. února jednat o jejich možné
proveditelnosti s tím, že
některé bude třeba před
jejich veřejnou prezentací
dopracovat. O tom, které
z nich zvítězí, rozhodne veřejnost při hlasování od 4.
do 15. května. V červnu budou vyhlášeny výsledky.
A od července do konce
roku 2020 by se měly ty
nejúspěšnější nápady změnit ve skutečnost.
Marie Břeňová
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„Jako hlavní problém
Nemocnice
v úbytku obyvatel Sedlčan
reagovala
vidím nedostatek stavebních
pozemků,“ říká Milan Škorpa na chřipku
Dokončení ze strany 1

o úbytku obyvatel Sedlčan
a jako hlavní příčina se
uvádí zřízení parkovacích
zón v Praze a nedostatek
vhodných pozemků pro
výstavbu,“ uvedl Milan
Škorpa z Kosovy Hory,
který kontaktoval redakci
Sedlčanského kraje. „Nedokážu posoudit, jak ovlivnily
parkovací zóny úbytek obyvatel Sedlčan, ale rozhodně
se nejedná o podstatný problém. Neustále se dočítáme
o nárůstu obyvatel obcí
a měst ve Středočeském
kraji, ale v Sedlčanech je to
opačně. Chápu, že pro rozvoj města je důležitá voda
a čistírna odpadních vod
a v tomto směru město Sedlčany hodně udělalo hlavně
vybudováním
přivaděče

pitné vody. Jako hlavní
problém v úbytku obyvatel
však vidím nedostatek stavebních pozemků. Já sám
jsem jedním z těch, kteří
v Sedlčanech nenašli vhodný pozemek, a tak jsem se
po padesáti letech odstěhoval a postavil si dům v Kosově Hoře.“
Milan Škorpa připomněl, že se tam v posledních deseti letech postavilo minimálně šedesát
rodinných domů, a podobně je tomu podle jeho
slov i v okolních obcích,
jako jsou Prosenice, Příčovy a další. Většina lidí,
kteří zde začali stavět,
pochází ze Sedlčan. „Před
dvěma lety skupina majitelů pozemků v Sedlčanech
– jedná se o pozemky mezi

silnicemi na Vítěž a Zberaz, které navazují na řadové rodinné domky nad
zimním stadionem – požádala o změnu územního
plánu na stavební pozemky. Podle mých informací
byla z tohoto území uvolněna jen velmi malá část,
která rozhodně nedostatek
stavebních parcel v Sedlčanech nevyřeší a tím pádem se ani nezastaví úbytek obyvatel,“ míní Milan
Škorpa a přidává malé
zamyšlení, proč ve středočeských obcích a městech tento problém nemají. „Tam se potýkají spíše
s problémem nedostatku
občanské vybavenosti při
nárůstu obyvatel,“ uzavírá
Milan Škorpa.
David Myslikovjan

Světelná tabule
potemněla
SEDLČANY Světelná tab u l e , k te rá i n f o r m uj e
v budově přepravního
terminálu cestující o odjezdech a stanovištích
jednotlivých autobusů,
začátkem února potemněla. Kritické připomínky a dotazy zaznamenala
jak radnice, tak i redakce
Sedlčanského kraje. Jeden názor za všechny.
„Je to špatné. Nám
konkrétně závada problém nezpůsobila, protože

máme informace z domova. Víme, kdy nám autobus jede sem i zpět a také
z jakého nástupiště. Právě
ale debatujeme o tom, že
kdyby k nám cestovala
švagrová z Prahy, tak by
byla ztracená. Těžko by
se orientovala v tom, jak
ze Sedlčan bude cestovat
dál,“ řekli nám manželé
Halašovi.
„Jde o technickou chybu, která byla řešena
v rámci reklamace s do-

davatelem. Do 9. února by
měla být závada odstraněna. Je to nepříjemná chyba, ale víme, že obdobný
výpadek nás občas postihuje i v domácnosti,“ vyjádřil se Ondřej Vodňanský,
zaměstnanec Městského
úřadu Sedlčany.
Jak jsme si ale ověřili,
zůstalo jen u slibů, v úterý 11. února dopoledne
byl ještě stav na autobusovém nádraží nezměněný.
-mb-

zákazem návštěv,
hygienici
pokles připisují
prázdninám
Dokončení ze strany 1

o by v a te l . Ve s r ov n á n í
s předcházejícím lednovým týdnem představoval
nárůst jedenáct procent.“
Přesná čísla ze Sedlčanska
nesdělila s odůvodněním,
že data jsou sumarizována po okresech. „Situace
na Sedlčansku je ale obdobná,“ podotkla. „Příbramsko
bylo v závěru ledna trochu
speciﬁcké tím, že na rozdíl od ostatních okresů
mělo nejvyšší nemocnost
ve věkové skupině dětí
od 6 do 14 let – ta během
týdne stoupla téměř o 42
procent,“ sdělila. V pátek
7. února ale konstatovala,
že chřipková epidemie je
v rámci okresu na ústupu.
„Na Příbramsku se tak zřejmě stalo díky jarním prázdninám, v rámci celého kraje
jde tak o nejnižší nemocnost, kdy evidujeme 1 188
případů na 100 000 obyvatel,“ bilancovala Šalamunová. Doplnila, že nejvíc
chřipka sklátila děti do pěti
let, nejméně nemocných je
ve věku 25 až 64 let. „I když
konkrétně na Příbramsku
nemocnost v prvním únorovém týdnu nepřesáhla epidemický práh, nadále platí,

že ve Středočeském kraji
epidemie chřipky zůstává.
Je to z důvodu, že hodnotíme průměr za celý kraj,“
zdůraznila Šalamunová.
Navíc přidala několik
užitečných rad: „Nejúčinnější prevencí je samozřejmě očkování proti chřipce,
které je nutné podstoupit
každý rok před začátkem
chřipkové sezóny. V současné chvíli je na něj ale
už pozdě. Dalším základem prevence chřipky
je důkladné mytí rukou,
zejména po příchodu
z venkovního prostředí,
po pobytu v dopravním
prostředku či v nákupním
centru. K dalším zásadám
patří nenavštěvovat místa
s výskytem většího počtu
osob. Příznivý vliv na organizmus člověka má
kvalitní výživa s vysokým
obsahem bílkovin a vitamínů, pokud možno přírodních. Oblékání bychom
měli vhodně přizpůsobit
současným klimatickým
podmínkám.“
Apelovala také na to, že
kdy již člověk onemocní,
měl by zůstat doma a léčit
se, aby nemoc neroznášel
mezi ostatní.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SVATÝ JAN Zatím nezjištěný zloděj odcizil někdy
mezi 25. lednem a 2. únorem ze zahrady domu
v katastru obce štípačku
na dřevo v hodnotě sedmi
tisíc korun.

SEDLČANY Vůz Škoda Fabia, zaparkovaný Na Severním sídlišti, zcizil během
noci z 31. ledna na 1. února
neznámý lapka. Hodnota
auta činí 25 000 korun.
HULÍN Mezi obcemi

Hulín a Mezné havarovala 3. února odpoledne
řidička osobního vozu,
když jí bezprostředně
před automobil vběhla
lesní zvěř. Zvíře po střetu odběhlo pryč. Hmot-

ná škoda byla vyčíslena
na 20 000 korun.
LOVČICE Devatenáctiletá
motoristka dostala 5. února na zledovatělé silnici se
svým vozem smyk a vyjela
vpravo mimo komunika-

ci, kde narazila do měřiče
rychlosti. Vznikla škoda
ve výši 40 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).

4

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Sabine se prohnala i naším regionem,
napilno měli hasiči i energetici
Dokončení ze strany 1

„Uvědomte si, že největší
hodnotu má lidský život
a zdraví a až potom záchrana majetku. Nezdržujte se
v blízkosti větších stromů
a nechoďte do lesa. Ve městě omezte pohyb kolem
vyšších budov, u kterých
hrozí stržení střešní krytiny.
Dávejte pozor na možnost
pádu elektrického vedení.
Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte.
Větrné poryvy mohou auto
učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční
střetu s překážkou na silnici.
Schovejte se v budově s nenarušenou statikou. Sledujte
vývoj situace ve sdělovacích
prostředcích. Připravte si
baterku, svíčku, případně
rádio na baterky pro případ
výpadku proudu. Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně
uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Pokud je váš
život, zdraví popř. majetek
v bezprostředním ohrožení,
volejte hasiče na číslo 112
nebo 150. Po vichřici: pokud
vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je
důkladně zdokumentovat
a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.“
V této souvislosti předem
upozorňovali také na změnu
v povolení pálení otevřených ohňů: „Lze očekávat
prudkou změnu povětrnostních podmínek, za kterých
nelze provádět spalování
látek v přírodním prostředí,
neboť hrozí vysoké nebezpečí rozšíření požáru. Nařizujeme proto všem subjektům,
provádějícím spalování látek
na volném prostranství, ukončení spalování do 20.00 hodin
9. 2. 2020 a další pálení nezahajovat po dobu platnosti výstrahy, tj. do 20.00 hodin 11. 2.
2020, případně po celou dobu
nepříznivých povětrnostních
podmínek. Ohniště po pálení
je nutno do 20.00 hodin 9. 2.
2020 řádně uhasit a neponechávat je ve stavu možného
vzniku požáru. Dříve schvá-

lená pálení v uvedenou dobu
tímto pozbývají platnosti!“
uvedl v tiskové zprávě krajský vyšetřovatel požárů Libor Pospíšil.

Nárůst výjezdů
naplnil očekávání
Počty výjezdů začaly narůstat již po půlnoci. K největšímu nárůstu došlo během brzkých ranních hodin.
Sabine zesilovala a popadané stromy z noci začínali
hlásit lidé během svých cest
do zaměstnání. Nejvíc byli
hasiči v terénu mimo jiné
také ve středních Čechách.
Na operačních střediscích
jednotlivých krajských HZS
zůstávala řada nahlášených
událostí v tzv. zásobníku.
Jednalo se o události, které
nebyly v danou chvíli aktuální, nehrozilo u nich bezprostřední nebezpečí a operační
důstojníci je proto odkládali
na pozdější dobu.
Během brzkého pondělního odpoledne hlásila
operační střediska již čtrnáctinásobek dlouhodobého denního průměru
výjezdů. Po ranním náporu
vítr sice na část dopoledne
mírně ustal, na síle ale opět
nabral po poledni. Opět
tak výrazně stoupl počet
telefonátů na tísňové linky
i výjezdů. Operátoři přijali
během hodiny více než 1
200 hovorů. Středočeský
kraj byl v hlášených odpoledních událostech v těsném závěsu za Jihočeským.
V místech, kde stromy zcela zablokovaly vozovku, se
tvořily i kolony.
Na Sedlčansku evidovalo
ORP za dobu vydané výstrahy, tedy od nedělní 22.
hodiny, 38 událostí. „Všechny souvisí se silným větrem.
Ve třiatřiceti případech šlo
o popadané stromy přes pozemní komunikace: Hradce, Dražka, Pořešice, Planá,
Svatý Jan, Božetín, Chválov,
Libíň, Hrabří, Krašovice, Krchov, Oříkov, Rovina, Týnčany, Jesenice, Monínec, Vysoký
Chlumec, Rudolec, Sedlčany,
Nedrahovice, Sestrouň, Milešov, Libčice, Hrachov, Dublo-

vice, Janov, Sedlec-Prčice,
Vrchotice, Přední Chlum, Suchdol, Petrovice. V Dublovicích byl padlý strom do drátů
elektrického vedení, v Nalžovicích nahnutý strom hrozící
pádem, ve Zvíroticích visela

bylo tak hrozné, i když samozřejmě i tady evidujeme
občasné uvolněné tašky ze
střechy.“
„Ráno v 5:30 padl velký strom na silnici II/118,“
popisuje první výjezd pet-

Petrovičtí hasiči odstranili během pondělí ze silnic mnoho popadaných stromů. Foto: Petr Štěpánek

část plechové střechy z domu
a hrozil pád. Také v Sedlci
hrozila uvolněná střecha pádem a v Doublovičkách visel
nad silnicí kabel telefonního
vedení, sloup hrozil pádem,“
konkretizovala výjezdy tisková mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Fliegerová.

Dobrovolní hasiči
byli pilní již
od rána
Soleničtí dobrovolní hasiči vyjížděli poprvé na výzvu
Krajského operačního a informačního střediska v 6:10.
Pak ale většinu výjezdů
hlásili obyvatelé přímo jim
nebo potřeby zásahů zjišťovali kontrolními pojížďkami.
„KOPIS nestíhal a řekli nám,
ať si to píšeme sami,“ uvedl
Evžen Brožek. Před pondělní
sedmou hodinou večerní se
vrátili z desátého výjezdu.
Šlo o stromy. „V obci je trošku narušena jedna střecha,
ale bez našeho zásahu. Jde
o opuštěný objekt,“ doplnil.
O l d ř i c h Ž i r ov n i c k ý
z SDH Klučenice popsal
pondělí takto: „Dnes jsme
měli dva výjezdy. Jeden
na katastr obce Milešov, kde
jsme odstranili více překážek. Šlo o dva stromy a několik větších větví. Druhý
výjezd byl k osadě Hvížďalka. Následovala kontrola
blízkého okolí. U nás to ne-

rovických hasičů starosta
Petr Štěpánek. „Odpoledne
kolem třinácté hodiny následovaly další výjezdy ke stromům. Bohužel spadly i stromy v zámeckém parku, které
poškodily nemovitost. Děti se
vrátily ze školy domů, protože dopoledne nešla elektřina. Hospoda ani škola nevařila. Kvůli EET byly zavřené
i obchody,“ doplnil.
Informaci potvrdila i ředitelka školy Hana Vošahlíková: „Doporučili jsme rodičům, aby dnes nechali svoje
děti doma. Bez elektrické
energie není možné vařit ani
topit,“ uvedla s tím, že ráno
nebylo jasné, kdy bude dodávka energie obnovena.
Obdobný režim zvolily i další školy regionu, jinde došlo
na úpravu výuky i jídelníčku tak, aby elektrická energie nechyběla.

Energetici měli
plné ruce práce
také již od ranních
hodin
Mezi nejpostiženější
okresy patřila podle ČEZ
Distribuce a.s. Příbram, což
kopíruje prvenství v nahlášených hasičských výjezdech
v rámci kraje. Pohotovost
měli všichni zaměstnanci.
Výpadek elektrické energie
postihl v tomto regionu té-

měř všechna místa, nejen
v Sedlčanech byl výpadek
hlášen již před sedmou hodinou ranní. V kraji bylo
tou dobou bez proudu asi
devět tisíc odběrných míst.
Společnost ČEZ evidovala
15 poruch na vedení vysokého napětí. O hodinu později
již bylo bez elektřiny 37 000
domácností a počet poruch
na vedení vysokého napětí
stoupl na 39. V terénu byly
stovky pracovníků s těžkou
technikou, motorovými pilami a plošinami. Během dopoledne došlo na vyhlášení
kalamitního stavu.
Někteří odběratelé čekali
na opravu ještě v pondělí
večer. Na některých trasách
teprve probíhalo vyhledávání místa poruchy. „Obnovení
dodávky elektřiny probíhá postupně od vyšších napěťových
hladin až po poruchy na hladině nízkého napětí. Prioritně
je nutné zajistit dodávku elektřiny na vyšších napěťových
hladinách. Následně je možné dohledávat a opravovat
poruchy na zařízení nízkého
napětí,“ stálo ve zprávě. Informace o předpokládaném
termínu odstranění poruchy
pro konkrétní obce či města
byly aktualizovány na základě aktuální situace v terénu.
Jeho případné prodloužení
bylo často způsobeno vznikem dalších poruch, především pády stromů a větví
do vedení. „Odstraňování
poruch a obnovení dodávky
elektřiny věnujeme maximální energii. Prosíme o Vaši trpělivost,“ ubezpečovala společnost své zákazníky.
V pondělí večer již byl
podle Českého hydrometeorologického ústavu nízký
stupeň nebezpečí. Na některých místech ještě probíhaly práce na obnovení
dodávek elektrické energie,
další poryvy se už ale neočekávaly. Bez proudu byli
ještě v pondělí večer podle
hlášení dodavatele energie
lidé například v Hrachově,
Nalžovicích, Počepicích
a Svatém Janu.
Olga Trachtová
Hadáčková


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
38/20

Hledám kamarádku na procházky a návštěvy – Sedlčany. Tel.: 605 733 662.
39/20
Koupím zahradní traktor Tel.:
722 422 223.
40/20

Vykoupím počítače (klidně nefunkční), tlačítkové telefony, procesory, zubní
zlato. Tel.: 774 804 274, přijedu.
41/20

Koupím byt v Sedlčanech a okolí.
Tel.: 728 529 372.
42/20

Hledám muže na dovolenou, pro všední i sváteční dny. Pohodová žena 59 let s rodinným domkem. Tel.: 774 048 822.
43/20

Prodám kultivátor za traktor a plečku na brambory. Tel.: 735 597 928.
44/20

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ

Pivovar Vysoký Chlumec, a. s.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA

TOPIČ – OBSLUHA
ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

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

FARMA DRUHAZ
Na Červeném Hrádku
přijme

ŘIDIČE NA ROZVOZ ZBOŽÍ
(stačí i sk. B)

OŠETŘOVATEL –
CHOVATEL DRŮBEŽE
Nástup možný ihned
Zajímavé mzdové podmínky
Info p. Havel: 724 389 900
Milan Poncar, Kosova Hora 77, tel.: 318 821 249, 603 286 328

hledá:

Obsluha parní kotelny a čpavkového chlazení
Práce ve směnném provozu
Požadujeme:
- pracovitost, flexibilitu, samostatnost
- uživatelská znalost PC
Výhodou:
- topičský průkaz (topič středotlaké parní kotelny IV. třídy
na pevné palivo)
- praxe v obsluze kotelny nebo chladícího zařízení
Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnocení
- motivační ohodnocení
- 13. plat v podobě náborového příspěvku
Pokud vás tato pozice osloví, zašlete prosím váš strukturovaný
životopis na pavel.zrubek@pivovar-vysokychlumec.cz
Vybrané kandidáty budeme kontaktovat

FITNESS CENTRUM PEVAN GYM
www.pevangym.cz

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR
1. turnus 13. 7. – 17. 7. 2020
2. turnus 17. 8. – 21. 8. 2020
Přijímáme přihlášky už nyní

E-mail: pevangym@seznam.cz
Informace: 607 993 638

PROVÁDÍME REVIZE

kotlů na tuhá paliva
1. ZŠ Sedlčany
zve rodiče a předškoláky na

UKÁZKY PRÁCE V PRVNÍCH
ROČNÍCÍCH
Kdy? 18. února v 15:30 h
Kde? učebna 1. B (vchod z Komenského náměstí)
Co vás čeká?
Vyzkoušíme si společně číst, psát, počítat a pracovat
s tablety jako děti.
Zodpovíme vaše případné dotazy.
Těší se na vás učitelky budoucích prvních tříd
Eva Moulíková a Soňa Nováčková

SK Petrovice hledá nového
PROVOZOVATELE S OBČERSTVENÍM
na fotbalovém hřišti od března 2020
Více informací u Martina Kortánka na tel.: 603 821 101

MB KOMPLEX s.r.o.
přijme pracovníky na pozice:

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
OBRÁBĚČ/PROGRAMÁTOR NA CNC
STROJÍCH
TECHNIK PŘÍPRAVY VÝROBY
(práce v grafických programech, zpracování agendy přípravy výroby)
Místo výkonu práce: Vysoký Chlumec 140
Přihlášky: e-mail: info@mbkomplex.cz nebo
tel: 318 865 565 - pí. Mandíková

Stali jsme se svědky
zajímavé události, či potkali
mimořádného člověka?
Dejte nám hned vědět!
E-mail: tisk@sedlcansky-kraj.cz, tel.: 774 414 225
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Radní zvedli ruce pro zadání studie
na rozšíření a rekonstrukci základní
umělecké školy
Dokončení ze strany 1

Základní umělecká škola Sedlčany, která má odloučená pracoviště v Petrovicích a v Krásné Hoře,
v z d ě l á v á c e l ke m 57 0
žáků. Prostory ve městě
neodpovídají řadě požadavků na výuku.

Reálný termín
výstavby rok
2022
„Ke koncepci rekonstrukce chceme přizvat
architekta Marka Topiče,
který je autorem prvotní studie, jejíž dvě fáze
chceme prezentovat. Pokud zastupitelé doporučí a dají plnou podporu
tomu, abychom v záměru
pokračovali, objednáme
třetí fázi – to znamená
doplnění studie o rozvody vody, elektřiny, odpadů a podobně. A po konkretizování jednotlivých
profesí vznikne daleko
kompletnější obrázek o finanční náročnosti investice a předpokládaných
nákladech na stavbu,“
infor moval na tiskové
besedě starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel s tím, že
následovat by mělo rozhodnutí o vypracování
projektové dokumentace. Podle jeho odhadu by
mohla být hotova v roce
2021. Za reálný termín zahájení výstavby považuje rok 2022 – samozřejmě
realizace je možná po absolvování obvyklých postupů – od stavebního
řízení a povolení, k vypsanému a zdárně ukončenému výběrovému řízení a podpisu smlouvy
investora s dodavatelem.

Škola nebo
aquapark?
„Rozšíření a rekonstrukce nebude jednoduchá a levná. Víme ale, že
se nyní vyučuje různým
oborům ve stísněných

prostorových podmínkách. Chceme je výrazně
vylepšit. ZUŠ navštěvuje
kolem třiceti procent dětí
ze základních škol, což je
ve srovnání s jinými městy
kraje nejvíc,“ řekl starosta
Hölzel. Zdůraznil, že škola není výhradně určena
pro nadané žáky. I podle
jeho názoru je hlavním

vypsány dotační tituly.“
Starosta dále argumentoval, že škola větší prostory potřebuje, aby mohla
plnohodnotně fungovat.
„Z mého pohledu je aquapark populárnější. Primární záležitost a povinnost
obce je postarat se o školy,
jejichž je zřizovatelem. Až
z projektové dokumenta-

run. „Jedná se nám o rekonstrukci stávající budovy a propojení přízemí
s čp. 34 do jejího zadního
traktu, kde je v současné
době v přízemí banka
a ve vyšším poschodí posilovna,“ upřesnil. Upozornil, že cílem této akce
není zvýšení kapacity
žáků, ale zvýšení kvali-

ny nebo v podkroví budovy čp. 34 na náměstí.
Hölzel avizoval, že pokud by stavba a rekonstrukce dostala po všech
směrech „zelenou“, tak
by během stavby musel
nastoupit provizorní režim, aby vzdělání dětí
pokračovalo. „Nebylo by
to jednoduché, ale učitelé
i vedení školy by rádi dočasné nepohodlí podstoupili,“ je přesvědčen.
Doplnil, že jednání zastupitelstva začíná v pondělí 9. března v sedlčanském kulturním domě
v 17 hodin a je jako obvykle veřejné. Zájemci
mohou od loňského roku
sledovat jeho přímý přenos také z pohodlí domova, ale nebude jej možné
zhlédnout zpětně. „Ať se
zastupitelé
rozhodnou,
zda si ‚zuška‘ zaslouží
lepší prostředí nebo nikoliv,“ uzavřel téma.

Slovo ředitelky

Snímek připomíná jedno z mnoha vystoupení žáků ZUŠ Sedlčany pro veřejnost, na němž je zachycena
s dětmi také ředitelka školy Vladimíra Křenková.

účelem, aby se mládež
mohla vzdělávat a našla
smysluplné vyplnění volného času.
Na otázku, zda této investici bude tedy dána
přednost před znovu odloženou výstavbou aquaparku a jestli se město
touto akcí ještě více nezadluží, zareagoval: „Není
to o rozhodování, zda
upřednostnit plavecký bazén nebo školu. To by byla
asi obdobná diskuze, jaká
se otevřela před lety – zda
zimní stadion nebo aquapark. Zimní stadion dostal
v té době prioritu, protože
byly na výstavbu možné
získat od státu dotace.
Předpokládáme, že na investice do školství budou

ce vyplyne finanční náročnost,“ sdělil. Jen jako
příklad uvedl, že pokud
by se jednalo o to, jak se
vypořádat například s 30
miliony korun při padesátiprocentní dotaci, nebyla
by finanční spoluúčast
rozdělená do dvou let pro
rozpočet města velkou
zátěží. „Ale ani architekt
nebo projektant nám nesdělí v tuto chvíli konkrétní částku,“ poznamenal.

Nikoliv kvantita,
ale kvalita
Starosta Hölzel potvrdil, že ve studii, kterou
chce radnice oživit, je
nastíněno několik variant řešení v rozpětí
od 20 do 40 milionů ko-

ty: „Potřebný je sál pro
výuku tanců, ateliér pro
výtvarnou výchovu, studio pro hudební těleso,
které by zde mělo vystupovat, což je i vzhledem
na vybavení potřebnou
technikou prostorově náročné. Škola by měla mít
k dispozici soubor učeben pro výuku jednotlivých hudebních nástrojů.
Minimální zázemí také
existuje v současné době
pro učitele, ale i pro rodiče čekající na děti, které
v odpoledních hodinách
ZUŠ navštěvují.“ Připomněl, že ideální není
také působení mimo
hlavní budovu ZUŠ – existuje zázemí v kulturním
domě, v budově knihov-

Ředitelka ZUŠ Sedlčany Vladimíra Křenková
jen starostova slova potvrdila. Považuje současné prostory za naprosto
nedostatečné. „Nemáme
učebny, které by vyhovovaly velikostí i po stránce
akustické. Soubory se nemohou setkávat – máme
o d l o u če n é p ra c ov i št ě ,
kam přenášíme aparaturu. Učitelé se neustále
stěhují, není kam dávat
archiválie, chybí sklady,
malý taneční sál...“ nastínila spontánně některé
nedostatky s dodatkem,
že kritických připomínek by mohla vyjmenovat víc.
Marie Břeňová
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Nejstarším členům
sedlčanského
klubu důchodců je
devadesát let a více
SEDLČANY Klub důchodců

Sedlčany je organizace ﬁnancovaná i jinak podporovaná
m ěstským úřadem v Sedlčanech. Schůzky členů se konají pravidelně v dohodnutých
čtrnáctidenních cyklech.
„Náplň činnosti klubu je
různorodá,“ uvedla vedoucí
odboru sociálních věcí městského úřadu Věra Skálová.
„Na každou schůzku se snaží užší vedení klubu zajistit
program vzdělávacího nebo
zábavného charakteru, představuje práci osobností města
a regionu s cestovatelským,
sportovním i dalším zamě-

města Miroslava Hölzela,
který jim připomněl, co nového se v Sedlčanech v poslední době událo, a také,
co všechno se zde bude,
hlavně pokud se týká stavebních prací a údržby, dít
v nejbližší době. První muž
radnice se také vrátil k výsledku hospodaření v loňském roce a také odpovídal
na zvědavé dotazy, zejména
směřované na nedostatky
v Sedlčanech, týkající se
chodníků, osvětlení, hřbitova, nebo změn na cyklostezce.
Klub důchodců v Sedlča-

ce důchodců. „Zrod klubu
se datuje do druhé poloviny
sedmdesátých let,“ připomněla Věra Skálová, která začala
vést klub za město od počátku let devadesátých. „Vím,
že přišel přípis z tehdejšího
okresního národního výboru,
aby městské výbory pro svoje
důchodce začaly pořádat nějaké aktivity. Já jsem přišla
na městský úřad v roce 1991,
a to už klub dlouho dobře fungoval. Chodilo deset žen, které v klubu pletly, vařily, a také
jsme si vyměňovaly recepty.
Trochu problém jsme tenkrát
měly v tom, že každou chvíli

Na schůzku Klubu důchodců Sedlčany přišel starosta Miroslav Hölzel, který odpovídal na jejich dotazy.

řením. Zřizovatel aktivitu
seniorů vítá a podporuje. Zapsaní členové mají možnost
smysluplně trávit svůj volný
čas, a vzhledem k tomu, že jejich počet dlouhodobě mírně
klesá, souhlasí vedení města
s možností sdružovat se a přijímat za členy klubu i seniory
obcí správního regionu, pokud budou mít zájem.“
Dosud poslední schůzka
sedlčanského klubu seniorů
se konala v Červeném sále
kulturního domu v pondělí 10. února. Více než třicet
členek a členů ve svém
středu přivítalo starostu

nech v současné době vede
Květa Černá a nové členy
přijímá Jaroslava Pekárková, a to obvykle ve dnech
konání schůzek. Nejbližší se
v kulturním domě bude konat 24. února a potom 9. a 23.
března. Na pondělní schůzce
důchodců nechyběly ani tři
nejstarší členky klubu, jimiž
jsou letos devadesátiletá
Vlasta Moravcová, o rok starší Marta Kuthanová a třiadevadesátiletá Věra Šebková.
Paní Věra, která se svěřila, že
v mládí ráda tancovala, oslavila svoje narozeniny pouhé
dva dny po poslední schůz-

nám bylo měněno místo, kde
jsme se mohly scházet. Schůzky jsme měly v tehdejším
Svazarmu, na Tatranu, a také
v dnešní pizzerii v kulturním
domě. V té době ještě chodily
ženy do důchodu po padesátém roku věku, takže měly
dostatek chuti, sil i nálady.
Vždy jich přicházelo docela
hodně i se svými manželi. Vše
je zaznamenáno v našich
kronikách. Dvě z nich jsme
věnovali k archivaci do muzea a jednu mám teď u sebe.
V současné době hledáme novou kronikářku.“
David Myslikovjan

strana

7

JAK TO VIDÍ
PUBLICISTKA
H A N KA SY N KOVÁ

Stačí malý
orkánek
Orkán Sabine vstoupil, nezván, i do našeho regionu.
Čeští vtipálkové mu hned
vymysleli přezdívku orgán (s tím, že jde o orgán
nejmenovaného politika,
který je stejně jako orkán
středem pozornosti).
Říká se, že všechno zlé
je k něčemu dobré. I orkán. Nuže, zkusím něco
najít…
Páchá škody obrovského rozsahu, ale taky člověka přiměje k zamyšlení.
Lidem dochází, že příroda
nás poslouchat nebude.
A že jsme tu na Zemi dočasnými hosty.
To asi znáte, jak se bavila Zeměkoule s Marsem?
„Co ti je, jsi nějaká přešlá?“
ptá se Mars. „Ale, mám
lidi,“ odpoví mu Zeměkoule. „To přejde, to jsem měl
taky,“ utěšuje ji Mars.
Ano, naše Země je nemocná. Má nás, lidi, co ji
často trápíme, a tak má
zvýšenou teplotu. Kvůli tomu je v nepohodě
a nemá na nás náladu
a pak se divíme.
A třeba si uvědomíme svou závislost. Třeba
na elektrickém proudu.
Stačí, když nám nejde
chladnička. Když se roztéká mrazák. Když čerpadlo
přestane čerpat, ať už jde
o tepelné čerpadlo potřebné pro vytápění, nebo pro
čerpání vody pro kuchyň,
koupelnu či WC.
Bez proudu si neuděláte ani čaj. Zvykli jsme
si na varné konvice. Jak
já jsem ráda, že mám „zastaralý“ plynový sporák!
Když jednou nešel proud,
neteř se už na prahu vyjevila: „Tak to dnes nebudu
mít ani kafe!“ a byla příjemně překvapena, když jsem
jí podala plechový hrnek
s vroucí vodou.
Člověk si začne vážit i obyčejných kamen,
do kterých sice musíte
nanosit polínka a kolem

kterých je, abych tak řekla – rustikální nepořádek.
Můžete si ale zatopit hned,
nemusíte čekat, až k vám
opět přijde kýžený proud.
A teď už si možná začneme vážit i „obyčejného dne“. Nemusí být ani
extra krásně, slunečno,
bezvětří – stačí, když jen
normálně fouká či normálně prší. Když nás nebudí
rány do okna, způsobené
větrnými poryvy. Když nemáme strom na autě. Když
jsou cesty průjezdné. Když
jde proud a když máme
na domě střechu. Ne, není
to samozřejmost.
Ať žije Docela všední,
obyčejný den, jak ho popisuje text stejnojmenné písně z pera Jaromíra Hořce.
Zpívala ji jak Vlasta Průchová, tak Marta Kubišová.
Jsem ráda, že Jaromír
Hořec byl vlastně soused.
Bydlel sice v Praze na Spořilově, ale měl také chatu
v Kamýku nad Vltavou.
V době řádění jiného živlu
(velké vody v předchozím
dvojkovém roce – tedy
v roce 2002) přispěl lidem postiženým povodní
sympatickým způsobem:
zmenšil svou ﬁlatelistickou
sbírku, aby měl z čeho přispívat.
A tak na oslavu všedních dnů si připomeneme
alespoň část textu:
„…Snad právě v této
chvíli pro lidi
Písničku někdo skládá
A přitom vůbec, vůbec
nevidí
Jak ho má jeho milá
ráda
Pro samé hvězdy s dalekým vesmírem
On nevnímá svůj všední
den…
…Docela všední, docela
všední den
víc kouzla má než krásný sen“
Orkán nám možná pomohl uvědomit si to.
Hanka Synková
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Eva Moulíková před trekem
do podhůří Himálají podnikala
v rámci tréninku pravidelné výšlapy
na vrch Drahoušek
S E D LČ A N Y V m ě s t s k é
knihovně se v pátek 7.
ú n o r a ko n a l a b e s e d a
s cestovatelkou Evou Moulíkovou z Osečan, která se
svojí partou absolvovala
týdenní trek podhůřím
Himálají. Před zahájením
besedy se podělila o své
zážitky z této cesty.
Kolik se vás vydalo
do Nepálu?
Odcestovala jsem s mojí
sestrou a s dalšími osmi
účastníky. Ona oslovila
několik svých kamarádek,
já také a vznikla tak skupina jedenácti žen a jednoho muže. Naše společná
kamarádka, která nám
dělala průvodkyni, nás čekala v Káthmándú. Jedna
účastnice letěla sama přes
Omán. Šli s námi také tři
Nepálci, průvodce a dva
nosiči. Protože moje sestra bydlí v Jeseníkách, některé členky naší výpravy
byly z Moravy, tři byly
z Prahy a tři jsme byly ze
Sedlčanska. Taková českomoravská směska. Většinu
výpravy jsem znala.
Nakolik náročný byl
váš trek?
Měla jsem z něj docela
obavy, a proto jsem u nás
v Osečanech chodila už
s tříměsíčním předstihem
pravidelně na rozhlednu
na Drahoušku. Bála jsem se,
abych trek fyzicky zvládla,
ale nakonec se ukázalo, že
nebude tak těžký. Trénink
mi ale určitě pomohl.
V jaké nadmořské
výšce jste se pohybovali
a kolik jste denně ušli
kilometrů?
Vrchol byl ve výšce 3
210 metrů a začínali jsme
asi v tisíci metrech. Nebylo podstatné, kolik jsme
ušli, spíše hrálo roli převýšení. Jeden den jsme měli
rozdíl dvanáct set výško-

vých metrů. Denně jsme
ušli deset až osmnáct kilometrů. Obvykle jsme šli
od vesnice k vesnici.
Jak jste tábořili? Měli
jste stany?
St a ny j s m e n e m ě l i .
Spali jsme ve vesničkách
v podhůří Anapuren,
z nichž nejvyšší vrchol má

pěkný liják, když jsme
scházeli z Pagody míru,
kde byl krásný výhled
na město i na posvátnou
horu Mačapučare, k jezeru Phéva.
Jak jste se v Nepálu
stravovali?
Byla možnost nést si
jídlo svoje, nebo si je kou-

Evě Moulíkové (vlevo) asistovala při besedě knihovnice Alena
Budková.

přes osm tisíc metrů. Byli
jsme ubytovaní v lodžiích,
které byly velice skromné.
V místnosti jsou dvě postele a to je všechno.
Jaké teploty jste měli
na treku?
Byli jsme tam na přelomu října a listopadu. Je to
období turistické sezóny,
v tu dobu je tam celkem
teplo a moc neprší. Když
jsme vycházeli na trek,
měli jsme na sobě trika
a kraťasy. Ovšem ve výšce nad 3 000 metrů na vrcholu Poon Hillu už to
bylo na péřovku. V Pokhaře jsme ale zažili také

pit celkem levně u místních obyvatel. Typické
jídlo je dhalbát – rýže
s čočkovou omáčkou.
K tomu se podávají různé
další kari, pálivé omáčky
a restovaná zelenina. Někdy tam bývá i maso, ale
v horách ho moc není.
Měli jsme i vejce, palačinky, těstovinové taštičky
plněné zeleninou, tukpu
– což je nudlová polévka.
Skromné jídlo, ale hlady
neumřete.
Nakolik jste komunikovali s vaším nepálským průvodcem?
Sudip, náš nepálský

průvodce, byl úžasný.
Moc milý a vstřícný kluk.
Bylo mu dvacet tři let, takže byl ve věku mých dětí.
Přestože tam moc lidí anglicky nemluví, s ním jsme
se domluvili. Anglicky se
naučil od účastníků výprav, které doprovázel.
Většinou překládala naše
česká průvodkyně. Ale
i my ostatní jsme s ním
komunikovali česko-anglicko-nepálsky. Naučili jsme ho několik slov
česky a on nás zase učil
nepálsky. Byla to docela
legrace.
Co hygiena? Jak jste
ji řešili?
Moc jsme ji ten týden
neřešili (smích). Bez teplé
sprchy jsme museli vydržet, ale vodu jsme samozřejmě k dispozici měli.
Jací byli domorodci?
Všichni byli moc milí,
usměvaví a vždy se nám
snažili pomoci a vyhovět.
Jsou velice chudí navenek,
ale bohatí vevnitř. Měla
jsem pocit, že jsou šťastní,
že mají radost ze života,
i když nemají žádný majetek. Oni žijí okamžikem
tady a teď a moc nepřemýšlejí nad tím, co bude.
Vy a váš manžel jste
vášniví cestovatelé. Kde
všude už jste byli?
Asi nám rodiče koupili
toulavé boty, když jsme se
narodili (úsměv). Cestujeme rádi, ale ne vždy spolu.
Protože manžel je na tom
fyzicky lépe než já, má svoje cesty náročnější. Já si netroufám vypravit se na pěti
nebo šestitisícové vrcholy,
které manžel zdolal. V roce
1990, když mi bylo jednadvacet let, jsem s kamarády
a se svým tehdy budoucím
manželem
procestovala
Čínu. Projeli jsme ji vlakem
od Pekingu až po ostrov

Chainan. Společně s manželem jsme byli také na Bajkale. Manžel byl v Nepálu,
Maroku, navštívil Ekvádor
a jeho zatím poslední daleká cesta vedla na Altaj. Společně většinou cestujeme
po Evropě.
Co všechno vám dala
cesta do Nepálu?
Pro mě to byla cesta
ozdravná. Na treku mezi
horami jsem zažila totální „výmaz“ hlavy, takový
restart. Na nic nemyslíte,
jenom vnímáte tu přírodu
a sílu hor. Když jsem se
vrátila, ještě čtrnáct dní
až měsíc jsem byla v takovém stavu, kdy jsem
tu sice byla fyzicky, ale
myšlenkami a duší jsem
ještě byla v Nepálu. Tak
silně jsem to nikdy necítila, když jsem se vracela z cest. Byla to pro mě
srdeční záležitost a přála
bych si se tam ještě jednou vrátit. Cesta byla
krásná i díky naší partě.
Bylo tam hodně ženské
energie, kterou velice
úspěšně vyrovnávali Nepálci, kteří s námi šli. Sice
tam bylo trochu nepohodlí, skromné jídlo i trochu
té fyzické námahy, ale
stálo to za to. Mě v mém
budoucím životě hodně
ovlivnila už cesta do Číny,
protože jsem si uvědomila, jaké štěstí jsem měla,
že jsem se narodila zrovna tady. Podobné to bylo
i v Nepálu. Sice o třicet
roků později, ale i tady
jsem byla ráda, že mám
evropský pas. Je to úplně jiný svět. Byla jsem
velice vděčná, že jsem se
tam mohla podívat, prožít
tam zlomek svého života,
ale také jsem potom byla
ráda, když jsem se vrátila
domů k rodině.
David Myslikovjan
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V Mravnosti nade vše zazáří méně obsazovaní
herci, hvězdy souboru budou za oponou
SEDLČANY Pod režijní tak-

tovkou Lidmily Sunegové
připravuje na jaro spolek
sedlčanských divadelních
ochotníků komedii Mravnost nade vše.

výbor ochotníků na mě
s tím, zda bych neměla
nějakou hru „v záloze“.
Souhlasila jsem. Richard
nám pomohl se získáním
textů a já s Jiřím Bosákem

Režisérka Lidmila Sunegová nepopírá, že zkoušky provází nemocnost – ani jí se chřipka nevyhnula.

Pamětníci si vybaví její
černobílé ﬁlmové zpracování z roku 1937, kdy je
pod režijním zpracováním
podepsána trojice „nesmrtelných“: Martin Frič, Otakar Vávra a Hugo Haas. Posledně jmenovaný si také
zahrál hlavní roli. Po jeho
boku se objevily Světla
Svozilová, Adina Mandlová, Věra Ferbasová a další
legendy českého ﬁlmu.
Byla to dobrá volba? Má
téma i po dlouhých třiaosmdesáti letech stále co
říci dnešnímu divákovi?
Na tyto i další otázky odpovídala sedlčanská režisérka Sunegová.
Byla Mravnost nade
vše pro letošní rok pro
vás a členy spolku jasnou volbou nebo jste zvažovali více možností?
Náš mladý režisér Richard Otradovec měl původně připravenou úplně
jinou hru. Jaká to byla, nevím. Richarda však zbrzdily zdravotní a další osobní
důvody, proto se obrátil

jsme k Mravnosti nade vše
udělali scénář, který k této
komedii neexistoval.
Čím vás ﬁlm z éry stříbrného plátna zaujal?
I v dnešní době jde
o aktuální téma. Předstíraná mravnost, pokrytectví a hloupost je i v současnosti aktuální téma.
Vnímavý divák vlastnosti
pranýřované v komedii
ocení a také si myslím, že
se v ději i leckdo pozná.
Které „hvězdy“ souboru jste obsadila?
Soubor zareagoval
na připomínky publika,
že jsou obsazováni rok co
rok do našeho repertoáru
stále stejní lidé. Protože
jsme převážně uváděli hry
se zpěvy, bylo to i logické
– přednost dostávali členové s dobrým hudebním
sluchem, kteří se neobávali zpěvu. Proto jsme se
rozhodli pro změnu - až
na dvě hlavní postavy
jsem ty ostatní většinou
obsadila členy souboru,
kteří vůbec nehráli nebo

se objevili dosud jen v epizodních roličkách, kdy
na jevišti například tančili.
Uvedete jména alespoň některých protagonistů?
Míla Bouček, který má
dlouholeté herecké zkušenosti, si zahraje profesora Karase – dokonalého
muže, který se přísně řídí
svým oblíbeným heslem:
Mravnost nade vše. V tomto duchu se chová i k manželce a svým dětem. Najednou se ale vše v jeho
životě zvrtne příchodem
vychovatelky. Čím víc se
situaci snaží zachránit, tím
víc ji komplikuje... Profesorovu manželku ztvární Martina Štemberková.
Jednu Karasovu dceru
hraje Terezka Marková,
nyní provdaná Boučková
– ale pozor, není to Mílova
příbuzná, to je jen shoda
jmen. Role drben jsem
obsadíla Petrou Pohnánovou, Janou Šimkovou,
Hanou Sosnovcovou a Petrou Daňkovou.
Znamená to, že známější členové souboru
zůstali takzvaně „naocet“?
Jarda Repetný, Richard
Otradovec, Jiří Dundr

a další nevyjdou zkrátka,
ale nebudou se vyskytovat
před oponou, ale za oponou – budou mít na starosti technické zázemí. Naše
hvězdy budou tedy například stavět kulisy a vytahovat oponu.
Nenarušila vám zkoušky například chřipka,
která teď nabývá na intenzitě?
Bacily se vrhly snad
na nás všechny – nevyjímaje Mílu Boučka a také
mě...
Od kdy nacvičujete?
Čtvrtého ledna jsem
rozdávala scénář a o tři
dny později jsme měli první zkoušku. Scházíme se
dvakrát týdně.
Promítli jste si společně před zkouškami pro
inspiraci ﬁlmovou verzi?
Ne, to ne. Nechceme,
aby naši herci výkony
kopírovali. Mají scénář
a do děje musí vložit vlastní kreativitu a tvořivost.
Zachovali jste původní předlohu nebo jste děj
zmodernizovali? To bývá
u profesionálních divadel často zvykem a divák
ani nepozná, že jde o klasiku...
Ne, „hopsa moderní

věci“, jak jim říkám, nemám moc ráda. Nepřidávali jsme ani žádný
text, který by byl šitý
jen na Sedlčany. V rámci úprav jsme změnili jen
několik vět. Je jasné, že
nemáme takové možnosti
jako ﬁlm, kde se jednotlivé
obrazy prostříhají a propojí. My pro změny prostředí
využíváme točnu – ta nám
pomáhá k rychlému přemístění děje tam, kam potřebujeme. Scéna se nasvítí nebo potemní a změní,
tím se pauzy zkrátí.
Na kdy plánujete generální zkoušku a kdy se
mohou příznivci komediálního žánru těšit na premiéru?
Jednotlivé úseky děje
budeme dopilovávat 7.
dubna. Generálku mám
poznačenou na 21. dubna
od 18 hodin. Předpremiéra
23. dubna v 16 hodin bude
tradičně nabídnuta seniorům za výhodnější cenu
než večerní premiéra. Reprízy uvedeme 25. dubna
a 27. dubna s tím, že derniéra bude 29. dubna. Rezervním termínem zůstává
28. duben, který obsadíme
v případě velkého diváckého zájmu.
-mb-

Jiří Bosák „nahazuje“ při zkoušce text Martině Štemberkové – vše sledují také její divadelní děti.
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Zakladatel Ochrany fauny ČR
v Hrachově Pavel Křížek se snaží
propojit různé aktivity mezi oblastmi
Sedlčanska, Třeboňska a Voticka
HRACHOV V prostorách
organizace Ochrana fauny
ČR v Hrachově se v sobo-

v Hrachově vystoupil?
Štěpán k nám jezdí
každý rok a přijížděl už

Pavel Křížek (uprostřed), jeho syn Jaroslav (vpravo) a hudebník
Štěpán Kojan

tu 8. února konal beneﬁční
koncert, na němž zahrál
Štěpán Kojan. O jeho vystoupení byl velký zájem.
Podpořit dobrou věc a poslechnout si frontmana legendární rockové skupiny
Keks, přišla dobrá stovka
lidí, která zcela zaplnila
zdejší sál.
V úvodu programu promluvil ředitel a zakladatel
Ochrany fauny Pavel Křížek, který posluchačům
připomněl akce, které
se v této sezóně budou
ve zdejších prostorách
konat, a zároveň všechny pozval v blížící se sezóně na návštěvu tohoto
společenského centra, jehož posláním je ochrana
volně žijících živočichů
a jejich biotopů. Poté, co
předal mikrofon Štěpánu
Kojanovi a svému synovi
Jardovi, který se postaral
na koncertu o bicí a částečně i o zpěv, odpověděl
nám Pavel Křížek na několik otázek.
Se Štěpánem Kojanem
se dobře znáte, nebo jste
ho pouze oslovil, aby

v době, kdy byla Ochrana
fauny ve Voticích. Jsme
dlouholetí kamarádi a seznámili jsme se na zábavách. Já jsem byl také
rocker, hodně jsem chodil
na zábavy a na „džínsce“
jsem měl nášivku Fanclub
Keks. V Hrachově Štěpán
ÚNOROVÁ TÉMATA
PŘEDNÁŠKOVÉHO
CYKLU

JEŽÍŠ

TVÁ
NADĚJE

hraje počtvrté, možná už
popáté.
Výtěžek z koncertu
bude použit na provoz
vaší záchranné stanice.
Na co konkrétně?
H l av n ě n a k r m e n í
a na veterinární činnost.
Koncert je součástí sbírky
pro Ochranu fauny. Máme
pokladničky označené
od obecního úřadu a ﬁnance se vždy sčítají na konci
roku. Pokladnička je tady,
ve votickém motýláriu
a na všech našich akcích,
které děláme.
Věděl byste, kolik jste
měli v loňském roce návštěvníků?
Vloni prošlo Ochranou
fauny kolem šestadvaceti tisíc lidí. Zúčastnili se
nabídkových programů
pro mateřské a základní
školy v areálech v Hrachově a ve Voticích, nebo
v rámci veřejných exkurzí v terénu. K tomu jsme
dělali management dvanácti přírodních stanovišť
motýlích rezervací a měli

jsme devět set sedmdesát
výjezdů pro zraněná zvířata. Náš region je od Veselí
nad Lužnicí až po Voznici
u Dobříše.
Součástí areálu v Hrachově je také sál, v němž
je umístěno několik obrovských akvárií se sladkovodními rybami. Nakolik těžké je tyto nádrže
udržovat?
V akváriích máme
okouny, kapry, líny, úhoře,
sumečky, sumce a také štiku. Údržba nádrží je hodně náročná. Pravidelně
měníme v každé z nich polovinu vody, odkalujeme
a jednou za čas musíme
proprat ﬁltry.
Jak vám prosperuje
motýlárium ve Voticích?
Motýlárium funguje. Je
spousta lidí, kteří nám pomáhají. Přijedou manažeři
z ﬁrem, my jim rozdáme
hrábě a vidle a oni jezdí
po našich svazích a udržují rezervace. Motýlárium
rozšiřujeme a naším přáním je, aby tato pobočka

byla ještě více živější, protože aktivit je tam spousta.
Udělali jsme tam učebnu
v přírodě, kterou nám
bohužel nějací vandalové
zničili. Škoda je asi za padesát tisíc.
Všiml jsem si také několika leteckých snímků
Sedlčanska. Prý tady nejsou náhodou…
Snažím se propojit Třeboňsko se Sedlčanskem
a Votickem, protože nejznámější naši rybníkáři
byli Jakub Krčín z Jelčan
a Sedlčan, pan Šusta, který
udělal rybniční soustavy
na Benešovsku, a Štěpán
Netolický. Ten společně
s Krčínem udělal soustavy
na Třeboňsku a Krčín stavěl soustavy tady. Na celém tomto území Ochrana
fauny působí, a tak jsem
se spojil s pivovarem Regent v Třeboni. Společně
se budeme snažit propojit
různé aktivity mezi Třeboňskem, Sedlčanskem
a Votickem.
David Myslikovjan

každý den kromě PO a ÚT | Začátek vždy v 18:00 hod. | Přednáší RADIM PASSER
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„Úča“ Gábina Falcová o nové knize prohlašuje: Dělám si
legraci ze sebe, z rodiny a z přátel
DRÁŽKOV Gabriela Falcová, učitelka Základní školy v Dublovicích, pokřtí v pátek 27. března v 19 hodin v divadle HOGO
FOGO v Drážkově svoji druhou
knížku s názvem Diagnóza učitelka 2 – Úča na cestách. Čtenáři,
kteří se seznámili s její prvotinou
vydanou v roce 2017 Diagnóza:
Učitelka, se nepochybně těší
na další porci zážitků, kterou umí
okořenit vtipem a s upřímností
naservírovat. Autorka nám svoje
dílko přiblížila v rozhovoru.
Je knížka Diagnóza učitelka 2 – úča na cestách plná nových a hlavně cestovatelských
zážitků, nebo jste v ní použila
některé vydařené kapitolky
z „jedničky“?
Kniha Diagnóza učitelka 2 –
Úča na cestách vypráví o tom, co
jsem zažila opravdu při cestování
ať sama, s rodinou, či s přáteli. Je
psána ve stejném „duchu“ jako ta
první – zkrátka dělám si legraci
ze sebe, ze své rodiny a z přátel.
Všechny je mám nesmírně ráda,
vážím si jich, proto vím, že tu
„ostudu“ unesou.
Do jakých zemí nebo i míst
v republice čtenáře zavedete?
V knize jsou částečně zpracovány příběhy z domova, ale
hlavně ze zahraničí. Především
jsem čerpala ze svého studijního
pobytu ve Velké Británii, z pobytu se školními dětmi v této zemi,
svěřuji se také, co jsem zažila
na cestách s kamarádkami. Závěrečné stránky jsou věnovány
historkám z New Yorku.
Knihu doprovázejí ilustrace
Aleny Schulz. Proč to byla právě tato volba?
Neznaly jsme se, doporučilo
mi ji vydavatelství TRITON a já
s napětím očekávala, jaké ilustrace vytvoří. Měla jsem možnost
vidět její práce, a tak jsem jí zcela důvěřovala. Je to uznávaná
malířka a ilustrátorka, která tvoří velice zajímavé obrazy, dále
monotypy a překrásné ilustrace
pro známá nakladatelství. Jakmile jsem uviděla kresby, které
připravila pro moji knihu, byla
jsem nadšená a také jsem paní
Alenu ihned kontaktovala. Vystihla a podtrhla totiž skvěle děj
příběhu a velice vtipně jej doslova dokreslila, jako kdyby nás
osobně znala.
Kolik má knížka stránek
a kde ji zájemci, kteří se neú-

častní v Drážkově autogramiády, získají?
Kniha má 160 stran, bude nakladatelstvím distribuována celorepublikově v celé obchodní síti.
Na pozvánce jste použila
větu: „Je nutné opustit svoji
komfortní zónu, cestovat, poznávat, tápat, učit se, ztratit se,
abychom se opět mohli najít“.
Jde o motto celé knížky?

jak velké štěstí ho potkalo, když
může být obklopen dobrými lidmi.
Křest budou slovem provázet
moji synové Martin a Matěj. Jak
je znám, asi budou tvrdit, že situace, které popisuji v knížce, vytvářím uměle, abych měla o čem
psát. Nevěřte jim, všechno je to
pravda, i když s menší či větší
nadsázkou.

Kmotrou druhé knihy Gabriely Falcové bude opět známá herečka Jitka Smutná.

Ano, toto je takové hlavní motto... a zjistila jsem, že opravdu
platí. Pokud se člověk bojí toho,
co by se mohlo stát, když někam
pojede a proto raději ze strachu
nebo předsudků sedí doma, tak
se opravdu nic nestane, doslova
nic. A potom už bude celý život
litovat, co všechno se stát mohlo.
A proto je třeba přijímat výzvy.
Koho jste přizvala ke křtu
coby kmotra a proč?
Kmotrou první knihy byla herečka Jitka Smutná. Jitka tedy
bude kmotrou i druhé knížky
a přijede jí nejen popřát, ale nám
všem i zazpívat a zahrát na kytaru své krásné písničky a šansony. Ovšem dalšími kmotřičkami
a kmotry bude celá rodina a přátelé, kteří v knize vystupují.
Můžete více přiblížit představy o podobě slavnostního
večera?
Křest knihy by měl být především setkáním přátel a lidí, které
mám ráda. Mám velkou radost
z toho, že mám nejbližší přátele a kamarády, kteří to se mnou
„táhnou“ od dětství a další a další přibývají a je nám všem spolu dobře. Člověk si uvědomuje,

Moje přítelkyně, které jsou
také součástí knihy, chystají malou dramatizaci jedné z povídek.
Dojde i na další čtení či takzvané
listování, které čerpá z pobytu
žáků v zahraničí. Program by měl
být opravdu příjemným setkáním
a i když je osnova dána, myslím,
že improvizace bude na místě.
Připravujete materiál na další knížku?
O inspirace se stará i moje rodina, která zkouší, co všechno
vydržím. Synové mi jako překvapení například nadělili canyoning
při návštěvě Jordánska. Vodu
miluji, ale když vám jí hektolitry
tečou přes hlavu, není to legrace.
Jakmile se najde trochu času, třeba se ještě o něco pokusím.
Jak se vám daří ušetřit čas
při kantorské práci ještě pro
divadlo HOGO FOGO, kde působíte jako umělecká ředitelka?
Divadlo HOGO FOGO je splněný sen a obrovská výzva. Pravda
je, že si takové pracovní nasazení mohu dovolit proto, že mám
již dospělé syny a manžel mě
podporuje a obrovsky pomáhá.
Nebudu zastírat, že je to legrace

a že vše zvládám snadno, ale... je
to jedním slovem nádhera. Člověk je unavený, pracuje opravdu
na plný plyn, ale je mu nesmírně
dobře. Tak to alespoň cítím já.
Sednu si vedle plného hlediště
a cítím blahodárnou energii, která tam proudí. Cítím tu empatii,
souznění a pospolitost. Lidé jsou
milí, usměvaví, spokojení a nadšení a já jsem pyšná, že v naší
malé vesničce vyrostlo něco tak
velkolepého jako je divadlo. Jsem
pyšná na to, že tady žijí lidé, kteří
to umožnili. Přední pražská divadla, která u nás hostují, nešetří
chválou a obdivem. Je to tím a to
cituji svoji sousedku a přítelkyni
Evu: „Divadlo vzniklo z radosti
a dobré vůle, proto je nám tam
tak dobře.“ Naše divadlo je místo, které lidi opět spojuje a to je
na tom to krásné a vzácné.
Na jaké představení do divadélka v Drážkově byste speciálně pozvala?
Nejde zmínit jen jeden titul.
Snažíme se, aby si každý divák
mohl vybrat z nabídky divadelních představení a koncertů. Samozřejmě, že komedie je
žánr, který táhne nejvíce a je to
pochopitelné. Lidé se chtějí zasmát, uvolnit, odpočinout si. Ale
mám velkou radost, že i vážná
hudba si u nás našla své publikum. Musím upozornit na dva
skvělé klavírní koncerty Nikol
Bókové a Jana Bartoše, který
je považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů.
V měsíci březnu, kdy se uskuteční i křest knihy, máme opravdu
nasazeno mnoho zajímavých titulů například Tři letušky v Paříži – jde o francouzskou situační
rozvernou komedii, v níž hraje
kromě dalších profesionálů David Gránský. Těšit se diváci mohou na hudební koncert Vladimíra Hrona, ale doporučuji také
ochotnické představení Osm žen
od sedlčanského spolku Našlose. Na duben je připraven silný
a nový žánr, nasadili jsme strhující thriller Po konci světa. Program divadla neustále doplňujeme a diváci si mohou užít takové
lahůdky jako je recitál Jana Budaře či akustický recitál Michala
Šindeláře Můj táta Dědek. Chystáme i další překvapení, o nichž
se diváci dočtou na našich stránkách či sociálních sítích.
Marie Břeňová
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – muzeum
14. 2. Saša Niklíčková
– Šanson mit kopf und
corazón
večer při svíčkách se svéráznou písničkářkou; 19:00
 Prosenická Lhota
14. 2. Školní ples
ZŠ a MŠ Kosova Hora, hrají
Podříci; 19:30
 Sedlčany – kult. dům
14. 2. Valentýnský ples 2.
ZŠ Propojení
předtančení, stužkování,
hraje Ešner Band; 19:30
23. 2. Malina Brothers
slaví 10 let
koncert skupiny muzikantů; 19:00
 Libíň
14. 2. Hasičský ples
hraje Static; 20:00
 Nechvalice – kult. dům
15. 2. Hasičský ples SDH
Chválov
hraje Klasik; 20:00
 Petrovice – Obecní dům
15. 2. Hasičský ples SDH
Kojetín
hraje Ešner Band; 20:00
 Přestavlky – dům hasičů
22. 2. Maškarní hasičský
ples
pořádá SDH Přestavlky
 Počepice
22. 2. Sportovní ples
hraje Static; 20:00
 Červený Újezd – pohostinství
22. 2. Maškarní ples
trpaslíků
hraje Pohoda Team, trpasličí vystoupení; 20:00
 Vysoký Chlumec – Stará hospoda
22. 2. Hasičský ples
hraje kapela Jiřího Papáče;
20:00

VÝSTAVY
 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.

divadelní představení;
20:00
 Sedlčany – kult. dům
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
24. 2. Tančírna
travesti show Techtle
Mechtle a Kočky; 19:30

KINO
PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
12. 2. Prospívání těla
i duše

 Sedlčany
13. 2. Daleko od Reykjavíku
ﬁlmový klub; 20:00

Inge se vydává
do boje
SEDLČANY Filmový klub uvede ve čtvrtek 13. února

od 20 hod. koprodukční ﬁlm Daleko od Reykjavíku. Snímek z loňského roku vznikl pod taktovkou islandského
režiséra Grímura Hákonarsona, který v roce 2004 strávil rok na pražské FAMU.
Mlčenlivá Inge vlastní malé hospodářství v odlehlé
vesničce na severu Islandu. Vlivem nečekaných událostí přijde během pár dnů o většinu životních jistot
a ocitá se až po uši v dluzích. Její neštěstí z velké části
způsobilo chamtivé farmářské družstvo, jehož vedení
kvůli zisku šikanuje místní chovatele. Když ale zažene do kouta dosud nenápadnou ženu, narazí na tvrdý
odpor. Inge už nemá co ztratit a vydává se do boje. Příběh o silné a tvrdohlavé ženě se odehrává v kulisách
překrásné islandské krajiny a je protkán jemnou severskou absurditou.
-redprezentace Ivy Fišerové;
18:00
19. 2. Naučte se předčítat
jako herci
workshop pro rodiče a prarodiče; 12:30
 Kamýk nad Vltavou –
obecní úřad
18. 2. Jak sestavit rodokmen
přednáška historika Tomáše Zouzala; 18:00
 Sedlčany – muzeum
21. 2. Jak sestavit rodokmen
přednáška historika Tomáše Zouzala; 18:00

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
15. 2. Slzy ošlehaných
mužů

14. 2. Bídníci
francouzské drama, krimi;
20:00
15. 2. Přes prsty
česká komedie; 20:00
21. 2. Rodiče na tahu
americká komedie; 20:00
22. 2. Tenkrát v Hollywoodu
americké drama; 20:00
 Kosova Hora
23. 2. Román pro pokročilé
česká komedie; 18:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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., 23. 2. Veřejné bruslení
14:00–16:00
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
19. 2. Pohárový zápas
HC Miličín – HC Domino;
18:30
HC Žabáci Solopysky – DSK
Daleké Dušníky; 20:25
21. 2. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – Stará
garda Štětkovice B; 18:30
HC Huroni Vršovice – HC
Votice; 20:25
22. 2. Pohárový zápas
Novit Neveklov – Rybníkáři; 10:00
HC Tučňáci Kosova Hora –
HC Olbramovice; 12:00
HC Kňovice – HC Medvědi
Sedlčany; 14:00
Rumola – HC Hrádek; 16:00
HC Genemusic – HC Kačeři
Příčovy; 18:00
Stará garda Štětkovice – HC
Čerti Křepenice; 20:00
23. 2. Pohárový zápas
HC Bubák Chlum – AHC
Nový Knín; 19:30
24. 2. Pohárový zápas
HC Huroni Vršovice – HC
Žabáci Solopysky; 18:30
TJ Slavoj Obecnice – HC
River Boys Zvírotice; 20:25
 Sedlčany – autobusové
nádraží
22. 2. Kouzlo zimních
výhledů
turistický pochod, trasa cca
10 km; 8:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
12., 19. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny

s menšími dětmi; 17:00
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
21. 2. Frantík detektivem
interaktivní program
inspirovaný knihami Ivany
Peroutkové, navazuje
Detektivní výtvarná dílna;
15:00
21. 2. Vladislav Vančura
a jeho knihy
diskuzní veřejný klub;
18:00
 Sedlčany – hvězdárna
14., 15., 21., 22. 2. Pozorovací program
při příznivém počasí;
18:00–21:00
 Orlická přehrada
15. 2. Ukliďme Orlík!
uklízení dna orlické přehrady od odpadků; 9:00
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
16. 2. Dětský karneval
odpoledne plné her, soutěží, hudby, tance a další;
14:00
 Vrchotice – Na Františku
21. 2. Rozloučení s masopustem
 Kvasejovice – KD Eden
22. 2. Dětský karneval
pořádá SDH Kvasejovice
 Osečany
22. 2. Dětské maškarní
14:00
 Sedlčany – kult. dům
22. 2. Velký dětský karneval
27. ročník, pořádá Klub Velká Kobra, soutěže, hudba
a další; 14:00
 Přestavlky – dům hasičů
23. 2. Dětský karneval
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Čtveřice kamarádů ze Sedlčanska úspěšně
absolvovala legendární Jizerskou padesátku
BEDŘICHOV Třiapadesátého roční-

ku Jizerské padesátky, běžeckého
závodu na lyžích klasickou technikou, se zúčastnili i čtyři lyžaři ze
Sedlčanska – Antonín Tesař, Petr
Cihelka, Petr Čihák a Milan Křížek.
Čtveřice kamarádů odstartovala ze
Ski stadionu v Bedřichově v neděli
9. února v dopoledních hodinách
a všichni v pořádku doběhli do cíle.
„Byl jsem na Jizerské padesátce potřetí, ale moji tři kamarádi se
jí zúčastnili popáté,“ připomněl
Antonín Tesař. Borci se svěřili, že
na hory jezdí pravidelně, hlavně
do Krkonoš a do Jizerek už několik let, takže přestože na trati zažili
několik těžších chvil, kdy je chytaly křeče do nohou i do rukou, ani
na chvíli nepochybovali o tom, že
dorazí do cíle. „Až do úterka se
mluvilo o zkráceném úseku a naštěstí z úterý na středu napadl sníh,
takže se organizátorům závod povedl podle jejich představ. V neděli
už před devátou hodinou odstartovaly ženy v kategorii Elite, v devět
vyrazili na trať muži v této kategorii, následovaní první vlnou. Po pěti

Zleva: Petr Cihelka, Tonda Tesař, Milan Křížek a Petr Čihák

minutách startovaly další vlny. Různé typy závodů se jezdily už od pát-

ku, celkově se jich zúčastnilo sedm
tisíc lyžařů a v hlavním závodě jich

bylo kolem pěti tisíc,“ dodal Petr
Čihák, který dorazil do cíle v čase
čtyři hodiny dvě minuty.
Na otázku, jak často před závodem trénovali, se čtveřice kamarádů shodla, že jak byla letošní zima
na sníh skoupá, dostali se na lyže
všehovšudy třikrát, což je mnohem méně než v předchozích letech. A jestli do toho půjdou za rok
znovu, se kluci v pohodě shodli:
„Teď si říkáme, že asi ne, protože
trať je hodně náročná, ale za pár
dní nám to stejně nedá. Zítra jdeme všichni do práce, vstáváme už
na šestou, a navíc víme, že nejhorší
únava nás postihne až v úterý nebo
ve středu. Příště ale budeme chtít
vyběhnout na trať zase.“
Snahu čtveřice kamarádů ze
Sedlčanska bude připomínat nádherná skleněná medaile a další
kovová, která je památkou na skupinu československých horolezců,
kteří v roce 1970 zahynuli při zemětřesení v Peru a jako zakladatelé se zúčastnili úvodních třech
ročníků Jizerské padesátky.
David Myslikovjan

NOHEL GARDEN a.s., Budínek 86, 263 01 Dobříš
založeno v roce 1991
Největší česká firma se zahrádkářským sortimentem zásobující všechny sítě marketů a supermarketů včetně nezávislého trhu v ČR a SR
hledá vhodné kandidáty na pozice:

SKLADOVÝ DĚLNÍK – EXPEDIENT/EXPEDIENTKA
SKLADOVÝ DĚLNÍK – ŘIDIČ VZV (JEŠTĚRKÁŘ)
Pracovní náplň:
- práce s vysokozdvižným vozíkem
- nakládání a vykládání zboží
- třídění a skladová evidence
- příprava zboží na palety
- práce se čtečkou a baličkou

www.nohelgarden.cz

Požadujeme:
- SŠ vzdělání, výuční list - vhodné i pro absolventy
- ochotu pracovat ve dvousměnném provozu (únor – květen)
- fyzická zdatnost - zodpovědnost - důslednost
- morální a trestní bezúhonnost
- zkušenost s prací ve skladu výhodou
- průkaz na VZV výhodou
Nabízíme:
- práci v prostředí stabilní a rostoucí české společnosti
- možnost získání průkazu na VZV
- motivující mzdové ohodnocení
- nástup ihned nebo dle dohody

Práce je vhodná pro uchazeče z Dobříše, Sedlčan, Příbrami a okolí
Strukturovaný životopis zasílejte na adresu firmy nebo
na e-mail: faktorova.jana@nohelgarden.cz
Informace na tel: 318 533 586, pí. Faktorová
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Hokejisté Genemusic hráli s prázdnou střídačkou, přesto
dokázali Štětkovicím vzdorovat po celé utkání
Minulý týden
se nejvíce zápasů v dlouhodobé pohárové soutěži
amatérských hokejistů hrálo
v sobotu a bylo jich na pořadu dne hned pět. Šlágrem
víkendu byl duel Staré gardy
Štětkovic s týmem Genemusic. Oba týmy v dosud čtrnácti odehraných ročnících
soutěže vyhrály v první lize
čtyřikrát, přičemž Štětkovicím se dařilo především
v úvodních ročnících a hokejisté z Benešovska na sedlčanském zimním stadionu
dominují hlavně v posledních sezonách.
Tomuto zápasu ale předcházely v první lize další dva
zajímavé mače. Třetí velký
aspirant na prvenství, tým
Zvírotic, měl hodně práce
s chlumským Bubákem.
Chlapci od vody vstoupili
do utkání lépe, ujali se vedení už ve 3. minutě, ale potom
se hra hodně vyrovnala. V 5.
minutě dal gól také Bubák
a o minutu později se dostal
dokonce do vedení. Zvírotice měly v závěru třetiny

SEDLČANY

převahu, čtyři minuty před
prvním klaksonem se jim
povedlo vyrovnat a vzápětí
si vytvořily několik dalších
dobrých šancí. V předposlední minutě první třetiny
Zvírotice doslova rozebraly
obranu Chlumu a střelou
z bezprostřední blízkosti vrátily vedení na svoje hokejky.
Ve druhé třetině se nadlouho obraz hry změnil. Přestaly padat góly, k vidění bylo
mnohem méně šancí, a o to
více se urputně bojovalo. Až
pět minut před druhou sirénou se Bubáku vydařila pěkná akce v útočné třetině, při
níž si hráči rychle vyměnili
puk a pohotově jej uklidili
do branky – 3:3. Nerozhodný
stav ale dlouho nevydržel,
protože hned v další minutě
favorit překlopil opět vedení
na svoji stranu a do konce
třetiny se treﬁl ještě jednou.
Další gól už ale nepřidal a byl
rád, že po inkasovaném gólu
udržel těsné vítězství.
Křepeničtí Čerti ve svém
dalším duelu sehráli podobné utkání jako před týdnem

s Příčovy, jenomže téměř
zrcadlově. Zatímco minule
po dvou třetinách vedli 3:1
a vedení ztratili v posledních
vteřinách, tentokrát po dvou
částech hry 1:3 prohrávali,
osm minut před koncem
snížili a dvě minuty před posledním klaksonem dokonce
vyrovnali. Dvacet osm vteřin
před závěrem však dostali
čtvrtý gól, takže se dají označit za největší smolaře soutěže v poslední době.
Největším sobotním tahákem byl zápas Štětkovic
s benešovskými Genemusic. V této sezóně jsou zatím
suverénně nejlepší Štětkovice, které ani jednou neprohrály. Zvítězily i tentokrát,
ale neměly to vůbec jednoduché, přestože Genemusic
nastoupil pouze s pěti hráči
v poli a nemohl tak vůbec
střídat. Bylo až neuvěřitelné, že tito borci vydrželi
bruslit se soupeřem po celé
utkání a k tomu ještě dokázali vstřelit tři branky.
Klobouk dolů. Na začátku
zápasu se hrálo téměř čtyři

Běžci předvedli
dobré výkony
VORAČICE Povltavský spor-

tovní klub DA-BA připravil
v neděli 9. února druhý únorový běh pro děti, mládež
i dospělé.
Tentokrát se běželo ve Vo-

račicích v areálu společnosti
BOBO Blok. V krásném slunečném počasí předvedli
všichni startující, bez ohledu na jejich umístění, dobré
sportovní výkony.

Poslední únorová možnost, prověřit si své běžecké
schopnosti, bude pro všechny malé i velké sportovce
v neděli 23. února v sedlčanském Háječku. Petr Bartoš

minuty bez přerušení a Štětkovice, střídající dvě pětky,
měly stále větší převahu.
V 5. minutě hry si ale tým
Genemusic vynutil přesilovku a dokonce ji hned
dokázal využít. S postupujícím časem byla Stará garda
stále více na koni, ale její
soupeř hrál docela chytře
a hlavně úsporně. Pečlivě
bránil a tu a tam vyrážel většinou ve dvojici útočníků
k brejkům. Po první třetině
Štětkovice prohrávaly, ale
od prvního buly ve druhé
části hry začaly valit na soupeřovu branku jeden útok
za druhým. Už po necelých
dvou minutách bylo vyrovnáno, jenomže po dalších
čtyřech minutách hokejisté z Benešovska překlopili
opět vedení na svoji stranu.
Štětkovice necelých šest
minut před druhým klaksonem vyrovnaly a do konce
třetiny přidaly další dvě
branky. V závěrečné části
hry padlo po jednom gólu
na obou stranách, Genemusic snížil na 3:5 a byl Štětko-

vicím zdatným soupeřem
až do konce zápasu.
Výsledky – 1. liga:
Zvírotice–Chlum 5:4, Křepenice–Obecnice 3:4, Genemusic–Štětkovice 3:5,
Chlum–Příčovy 6:3. První
Štětkovice mají z deseti zápasů na svém kontě devatenáct
bodů a o pět bodů zpět jsou
druhé Zvírotice, které mají
jedno utkání k dobru.
2. liga: Sázava–Solopysky
5:0, Miličín–Sázava 0:16, Solopysky – Štětkovice B 6:1, Votice–Domino 5:12, Vršovice
– Daleké Dušníky 3:4. Po deseti zápasech má Sázava dvacet bodů a druhé Domino
šestnáct.
3. liga: Rybníkáři–Medvědi 3:4, Neveklov–Rumola
5:7, Kosova Hora – Kňovice
2:5, Kosova Hora – Rybníkáři
3:2, Kňovice–Neveklov 6:2.
Do čela tabulky se po dvou
vítězstvích dostaly nyní už
šestnáctibodové Kňovice
a o tři body zpět je druhý
Hrádek, který má však o jeden odehraný zápas méně.
David Myslikovjan

Hokejistům se proti Žebráku
v této sezóně nedaří
Spartak Žebrák –
Tatran Sedlčany
7:3 (3:1, 2:0, 2:2)
HOŘOVICE Nadstavbová část
krajské hokejové soutěže dospěla do devátého kola a hráči již vyhlížejí blížící se play-off. Třetí Tatran se v sobotu
8. února střetl v hořovické
nafukovací hale s druhým týmem tabulky, proti kterému
se mu v této sezóně zatím
vůbec nedařilo. A platilo to
i tentokrát.
Trenér Karel Pospíšil
měl k dispozici kromě brankáře Hlaváčka pouze jedenáct hráčů a na výkonu marodka mužstva byla hodně
znát. Navíc Tatran, ačkoliv
nebyl nijak horší, nedokázal proměňovat svoje příležitosti. Tato jeho slabina
tým přišla hodně draho.
První třetina byla vyrovnaná, ale Tatran v ní vyrobil
tři hrubé chyby a všechny
soupeř nemilosrdně po-

trestal. Sedlčanští hokejisté
měli ve druhé třetině k dispozici padesátivteřinovou
přesilovku pět na tři, nevyužili ji, a místo toho, aby
vstřelili za stavu 3:1 pro domácí kontaktní gól, vzápětí
při dvojnásobném oslabení
inkasovali počtvrté. Branky
Tatranu zaznamenali Náprstek, Bém a Burian.
V tabulce odskočil druhý
Žebrák třetímu Tatranu už
na rozdíl sedmi bodů. Není
vyloučeno, že se tyto týmy
utkají i ve vyřazovací části,
a v té by sedlčanští hokejisté
mohli oplatit svému soupeři sérii porážek. Suverénně
první jsou stále neratovičtí
Buldoci.
V desátém kole nadstavbové části soutěže se Tatran utká v sobotu 15. února
na domácím zimním stadionu s týmem Benátky nad Jizerou B. První buly rozhodčí
vhodí v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan
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Běhatlon bez Zábran se
koná na počest tragicky
zesnulého hasiče
KOSOVA HORA Sbor místních dobrovolných hasičů v sobotu 8. února potřetí uspořádal originální

sportovní akci v suchém
b i a t l o n u p o d n á z ve m
Běhatlon bez Zábran.
Od loňského roku se

Nejúspěšnější účastníci běhatlonu v Kosově Hoře

koná na počest tragicky
zesnulého kosohorského
dobrovolného hasiče Karla Zábranského, který byl
hodně aktivní při mnoha
akcích sboru.
Také letos účastníci běhatlonu do terénu vyběhli
bez vzduchovky, která jim
byla k dispozici na střelnicích. Závodníci, kteří se
vydali na trať, museli mít
při střelbě pevnou ruku
a také výbornou kondici. „Letošního běhatlonu
se zúčastnilo dvacet dva
závodníků, z toho deset
žen,“ uvedla místostarostka Kosovy Hory Lenka
Havlíčková. „Trať byla pro
všechny stejná. Bylo na ní
pět stanovišť se střelbou.
Střílelo se vleže, vestoje
i vkleče.“
Ve druhém oficiálním
běhatlonu v Kosově Hoře
byla nejúspěšnější Renata Kocurová, která měla
celkový čas 1:10:03. Druhý skončil Tomáš Sůva
a třetí Antonín Martinovský. Do cíle doběhli úplně
všichni.
David Myslikovjan
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Stolní tenisté Tatranu
stojí u velké propasti
BOR/PRAHA V patnáctém

a šestnáctém kole druhé
ligy skupiny A stolních
tenistů se o uplynulém víkendu utkali hráči Tatranu
s týmy ze středu tabulky,
které v minulosti dokázali
několikrát porazit. Nesměl
by jim ale chybět jeden
z klíčových hráčů, což se
tentokrát stalo.

TJ Sokol Bor –
Tatran Sedlčany
10:1
Zatímco v minulém
dvoukole chyběl Tatranu
Faktor, tentokrát do víkendových zápasů nezasáhl Pejša, a opět to bylo
hodně znát. Obě úvodní
čtyřhry hosté prohráli,
když Faktor s Drechslerem i Kocura s Němcem
uhráli jediný set. Jeden
bod pro hosty dokázal
vybojovat Faktor, který
snižoval na 3:1, ale potom
již zápas zcela ovládli domácí stolní tenisté.

Sparta Praha –
Tatran Sedlčany
10:4
Čtyřhry v neděli skončily nerozhodně. Na jednom
ze stolů Kocura s Drechslerem prohráli, když vy-

bojovali pouze jeden set,
a na druhém Faktor s Kauckým v pětisetové bitvě zvítězili. Ve dvouhrách se ale
sparťané dostali do pětibodového trháku a hosté už
pouze snižovali. V singlech
dva body získal Drechsler
a jeden přidal Faktor.
Vzhledem k tomu, že
z druhé ligy padají automaticky o patro níž dva
týmy a jeden bude hrát
baráž, stolní tenisté Tatranu už nyní stojí u velké
propasti. Po šestnácti kolech jsou první s třiačtyřiceti body Litoměřice,
o dva body méně má
druhé El Niňo Praha C
a o další dva body zpět
je třetí pražská Elizza B.
Tatran spadl na předposlední jedenácté místo tabulky, má nyní dvacet pět
bodů a čtyřbodový náskok na poslední Šanov.
V dalším dvoukole se
Tatran utká v sobotu 22.
února na domácí půdě
v malé hale gymnázia
s týmem El Niňo Praha C
a o den později se střetně
s pražskou Elizzou B. První utkání začne ve čtrnáct
hodin a druhé již v deset
dopoledne.
David Myslikovjan

Obrana byla ve ﬁnále děravá
PŘÍBRAM V sobotu 8. února

se Tatran zúčastnil dalšího
ročníku turnaje O pohár
starosty města Příbram,
který pořádá Spartak Příbram a kde Tatran obhajoval loňské prvenství. Turnaje se zúčastnil domácí
SK Spartak Příbram, FC
Rokycany dorost, FK Hořovicko a Tatran Sedlčany.

Hořovicko – TJ
Tatran Sedlčany
1:3 (0:2)
Tatran v úvodním utkání rychle zjistil, že zkušení
hráči týmu Hořovicka jsou
pryč a začal hrát na držení míče, v čemž měl
obrovskou převahu, která ale zpočátku nevedla

k brankám. První branka,
která padla, byla vlastní.
V 8. minutě tvrdě napálil
břevno Novotný a brankář si míč srazil do branky – 0:1. Druhá branka
padla v 18. minutě, když
si na kolmici Kvěcha naběhl Dvořák a nekompromisně zavěsil – 0:2. Ve 35.
minutě mohl soupeř snížit z penalty, ale její exekutor mířil vysoko nad.
V 55. minutě uviděl Čipera nabíhajícího Kouklíka,
míč mu přesně adresoval
a ten přehodil vybíhajícího brankáře – 0:3. Hořovicko v 71. minutě snížilo
na konečných 1:3.
Sestava proti Hořovicku: L. Dřevojan – Re-

petný, L. Brotánek, Řehák,
P. Lípa, Soldát, M. Dvořák,
Novotný, M. Sirotek, D.
Čipera, K. Kvěch; střídali:
Machovský, L. Matoušek,
Kouklík a Doubrava.

Na ﬁnále
Tatran
nestačil
Spartak Příbram
– TJ Tatran
Sedlčany 5:2
(1:0)
Finále odehrál Tatran
proti domácímu týmu.
Od začátku zápasu nastoupil ve stejné sestavě jako

v prvním zápase proti Hořovicku. Ke změně došlo
jen v brance, kde chytal
Filip Dřevojan. O půli střídali Kvěch, Čipera, Soldát,
Novotný, které na hřišti nahradili Machovský,
Kouklík, Doubrava a Matoušek.
Domácí vyhráli nad
divizním celkem Sedlčan překvapivě 5:2, když
branky vstřelili Šváb 2,
Prokeš, Matějka a Pavlišta.
První poločas příliš šancí
nenabídl, ale Spartak šel
po hostující chybě ve 2.
minutě do vedení 1:0.
Bohužel ze sedlčanské
strany směrem dopředu
nebylo téměř nic. Ve druhém poločase se zlepšila

hra v útoku, ale obrana
byla děravá. V 53. minutě
padla branka z penalty
za ruku – 2:0. V 56. minutě utekl po přihrávce
Matouška Repetný a snížil
na 2:1. V 63. minutě odskočil soupeř na 3:1. V 69. minutě po hezké akci dvojice Kouklík–Lípa posledně
jmenovaný snížil na 3:2.
Ale to bylo ze sedlčanské
strany vše. Další dvě branky vsítil už jen soupeř.
V souboji o třetí místo zvítězili hráči Hořovicka nad
dorostenci Rokycan.
Další zápas sehraje Tatran v sobotu 15. února
od 13 hodin v Milevsku
proti domácímu mužstvu.
David Štverák
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SLOUPEK

KO M E N TÁ Ř

Z dopisu další
desetimilióntiny,
která se připojila
k omluvě

Postupte si, ať uděláte
místo dalším

„Dobrý den, ačkoliv jsem z Prahy, zjistila
jsem, že existuje týdeník Sedlčanský kraj.
Četla jsem vaši omluvu, adresovanou paní Terezii Kaslové. Pocítila jsem
silnou potřebu sdělit vám, že to cítím
stejně a že mi je strašně líto, jak žalostně
a do ztracena se rozplynul náš sametový
sen. Pro mne byl tenkrát velkou nadějí,
vždyť v sobě zahrnoval slušnost, ohleduplnost, respekt a vzájemnou úctu.
Naivně nadšená ze změny systému jsem
zprvu vůbec nevnímala horečnou nesametovou korupční činnost v „zákulisí“
a to, že pro tak mnohé není tím nejdůležitějším poctivá správa země, ale rozdělení vlivu a moci lidem, kteří v tom
už od minulosti umějí chodit. A tak si
už zase pěkných pár let připadám jako
cizinka. Mluvíme sice stejným jazykem,
ale cíle nemáme stejné.
Když jsem 4. února v rádiu poslouchala hradního prezidentského právníka
pronést, že paní Kaslová je podnikatelka
a že jí vůbec nejde o dědečka, že si jen
v kauze Peroutka dělá bezvadné „píárko“, udělalo se mi zle a bezděčně se mi
vybavila dávná slova mého táty, (kterého se tvrdě dotkla padesátá léta a r. 1951
předčasně zemřel): „Vždyť přece přežívat je tak snadné, přece musíš vědět, jak
mnoho lidí je mravně poškozených?“
Od té doby vím, že ten, kdo má moc,
nemusí říkat pravdu.
Prosím, dovolte mi, abych se ve jménu lidské důstojnosti omluvila také já
paní Kaslové.
Dagmar Hazdrová“
Pozn. red.: Dagmar Hazdrová, historicky bezpartijní, pracovala dlouhá léta
v Československém a později Českém
rozhlase na stanicích Praha a Vltava
(s výjimkou normalizačních let, kdy byla
po srpnových událostech r. 1968 na základě nesouhlasu se vstupem okupačních armád takzvaně odejita na dvacet
roků, převážně do dělnických profesí).
I ve svých 87 letech stále spolupracuje s Dopravními podniky, takže její hlas
máte možnost slyšet z reproduktorů
pražských tramvají a autobusů, z navigačních systémů pro nevidomé v dlouhé řadě měst, i v oblastních autobusech
po celé republice a v některých vlakových spojích.
Hanka Synková

Před 75 lety 27. ledna 1945 sovětská armáda osvobodila vyhlazovací tábor Osvětim. Jak vypadá
dnes a čemu slouží se může
koneckonců přesvědčit každý
z vás. Když jsem jej před rokem navštívil, nezbavil jsem se
za celý den smíšeného pocitu,
zda by měla převážit pieta nebo
touha po poznání.
Hned z rána se totiž přilehlé
rozsáhlé parkoviště začne plnit
přijíždějícími autobusy, z nichž
vylézají stovky rozespalých turistů v barevném oblečení a mobily v ruce. Dav se postupně
zkoncentruje u vstupních turniketů a biletářky kontrolují vstupenky úplně stejně jako před O2
Arénou, když přijede nějaká rocková hvězda.
Pak už to je krok-sun-krok
na plácek, kde jednotliví průvodci mávají deštníčky a ukazují svoje cedule a okolo nich

se tvoří hlouček zvědavců, kteří fotí jak o život. Po úvodním
slově, které mnozí vyslechnou
se sluchátky na uších, se vyráží na tour de smrt. Přicházíte
do baráků s ošlapanými kamennými schodišti a před sebou
vidíte záda japonské skupiny.
Paní průvodkyně hovoří rychle,
protože zdola už se valí další výprava. Nalevo to, napravo ono,
dotazy až venku. Postupte si, ať
uděláte místo dalším.
Tady se popravovalo, tady
v tomhle baráku vězně mučili,
na tomhle ráhně vězně věšeli.
Vše v rychlém tempu a obležení
lidí. Občas nějaký turista dostane deštníkem přes ruce, když
fotí, kde se nemá. Tato místa
označená nijak nejsou a zajímalo by mě, kdo o nich rozhoduje.
V plynové komoře s poškrábanými zdmi to nikomu nevadilo.
Ale za vyfocení cely v obáva-

ném bloku dostal pán naloženo.
Trochu více piety nabízí
Birkenau, protože je rozlehlé
a davy se poněkud rozptýlí.
I tak ale není na nic moc času.
Energická starší průvodkyně
vykračuje od baráku k baráku
a rychle vykládá. Zpomalí jen
u zdemolovaných plynových
komor. Je to jediná chvíle, kdy
celá ta observační mašinerie dovolí trochu rozjímat.
Myslím, že by Himmler nikdy
nečekal, že se z tohoto místa stane jedna z nejatraktivnějších turistických destinací. Myslím, že by
to nečekali ani lidé, kteří na tomto
místě trpěli. Za mě by měla pieta
zvítězit. Jistě se najdou návštěvníci, kteří se zde chtějí potkat s minulostí, kterou si důkladně prostudovali. Ale dle toho, co jsem
osobně viděl, si troufám tvrdit, že
takoví jsou v hluboké menšině.
Bohumil Vohanka

KO M E N TÁ Ř

Vždyť to sype, že?
Za vlády Václava Klause 17. ledna 1996 náš stát poslal žádost
o vstup do Evropské unie. Připadalo mi, že státy, které EU založily, jsou někde jinde – neprožily
ten pokus s vládou komunistů.
Žily v demokracii se všemi vadami a výhodami, měly čas ji pěstovat celou dobu v míru, byť byla
„studená“ válka. Po osmi letech
jsme byli spolu s dalšími devíti
1. května 2004 přijati. Od té doby
jsme získali od bohatých států
EU 809,2 mld. Kč čistého.
Byli jsme přijati tedy do jakéhosi spolku demokratických
spojených států evropských,
o čemž již T. G. Masaryk uvažoval, jako o podobné, ale
v něčem odlišné obdobě Spojených států amerických. A byli
jsme v tom společenství zařazeni mezi chudé, tedy státy

podporované ze společného
rozpočtu EU štědrými dotacemi. Dodnes jsme nedokázali
dostihnout státy bohaté, kteří
na nás hodně doplácejí, jde
zejména o Německo, Francii,
Velkou Británii (ta právě končí), Itálii, Dánsko atd. V těchto
státech si daňový poplatník
může říci, že nám musí dávat
peníze, abychom se měli lépe.
A že on nám přece za to nemůže, že jsme chudší. On nám
v roce 1946 nevolil komunisty,
kteří tady po demokratických
volbách zavedli v únoru 1948
totalitu, vládu KSČ a stagnaci
v mnoha oborech.
A když ke všemu se ten daňový poplatník doví, že jeho peníze podporují zvětšování bohatství našeho miliardáře, který je
předsedou vlády, nepřipadá si

za vola? A že ten předseda vlády
šel do politiky, aby lidem v ČR
vykřikoval: „My víme nejlíp, kde
ty peníze potřebujeme“. Aby ne.
Neměli bychom na jeho místě
zlost a chuť voličům toho oligarchy vynadat?
Velká Británie má od nás už
pokoj, kdoví, co vše u nich mělo
v referendu vliv. Její odchod
znamená velkou díru v rozpočtu
EU, když její podíl činil asi 15 %.
Velká Británie vlastně Unii citelně potrestala.
A my? Také Unii potrestáme.
Tím, že se svým podváděním,
nadměrným zaměstnáváním
kontrolních orgánů kvůli Agrofertu a vůbec nepatřičným chováním naší vlády, tam budeme
furt. Vždyť to sype, že paní ministryně ﬁnancí?
Vladimír Roškot
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