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Krčínova
cyklostezka se
rodí hned na třech
úsecích současně
SEDLČANY Kontrolní dny,

při nichž jsou pod drobnohledem práce na vznikající
Krčínově cyklostezce, se
konají každé dva týdny.
Jak dopadla prohlídka
stavby ve čtvrtek 6. února?
Na to jsme se zeptali Štěpánky Barešové, tajemnice

Sdružení obcí Sedlčanska.
„Kontrolního dne se zúčastnila ﬁrma, která zakázku vysoutěžila, tedy Společnost Krčínova cyklostezka.
Ta sdružuje ﬁrmy Bes a Msilnice. Zúčastnili se i starostové obcí, přes jejichž území
Pokračování na straně 6

ORLICKÁ PŘEHRADA Břehy řeky vydaly i velké množství rozměrného odpadu. Více na str. 7

Skauti si na vlakovém nádraží
v Kosově Hoře připomněli třicet
let od obnovení činnosti
KOSOVA HORA Na Sedlčan-

sku se váže založení skautingu k roku 1924, kdy při
hodinách tělocviku učitele
Pražmu napadlo založit
v Sedlčanech „odbor skautů“. Jeho myšlenka zaujala
dvanáct chlapců. První
tábor, na který se s oblíbeným kantorem vydali, byl

u Vltavy. Těmito událostmi s několika nucenými
a dlouhými pauzami, ať to
bylo v době druhé světové války nebo po nástupu
komunistů k moci, činnost
odstartovala...

„Zmrtvýchvstání“

se odehrálo před rokem
1968, ale trvalo jen dva
roky. K opravdovému obnovení činnosti došlo až
za nového politického režimu – před třiceti lety. Toto
výročí se rozhodl oddíl
KOS v Kosově Hoře připomenout slavnostněji.

První „zmrtvýchvstání“

Pokračování na straně 4

Tvrz je
v rukách
města
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Koncem listopadu mi-

nulého roku koupilo město
od Jana Achače z Obor
historickou tvrz. Objekt je
nedílnou součástí pozemku o rozloze větší než čtyři
tisíce metrů čtverečních.
Kupní cena byla stanovena
na 1,9 milionu korun. Nemovitá kulturní památka
se ukrývá pod číslem popisným 45 a jde o rohovou
stavbu na náměstí. Právě
tu, kterou obyvatelé městečka považují za největší
místní ostudu.
Pokračování na straně 3

Starostové obcí
postižených
dlouhodobým suchem
se rozhodli zvednout
prapor a začít jednat
PETROVICE V zasedací

místnosti obecního zámku
se uskutečnila ve středu
12. února schůzka několika
starostů a odborníků. Společně začali hledat řešení,

jak do regionu na sever
od Milevska dostat pitnou
vodu.
Na jedné straně stolu
usedli mimo jiné starosta
Pokračování na straně 2
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Starostové obcí postižených dlouhodobým suchem se
rozhodli zvednout prapor a začít jednat
Dokončení ze strany 1

Nechvalic Jiří Hejhal, starostka Počepic Hana Kolínová a starosta Vysokého
Chlumce Jiří Svatek. Nechyběl ani další velký odběratel vody v regionu, ředitel
vysokochlumeckého pivovaru Vít Zrůbek. Na druhou
stranu stolu posadil vedle
sebe hlavní organizátor setkání, petrovický starosta
Petr Štěpánek, zástupce Jihočeského vodárenského
svazu Františka Rytíře, geoložku z České geologické
služby Renátu Kadlecovou
a zástupce akciové společnosti Vodohospodářský
rozvoj a výstavba (dále
VRV). Jejich jménem mluvil Jan Cihlář.
V úvodu Petr Štěpánek
krátce popsal hydrogeologický průzkum Petrovicka,
který se uskutečnil v minulém roce. Z jeho závěrů je
jasné, že místní geologické
podloží způsobuje dlouhodobý nedostatek podzemní vody: „Dochází
k určitým periodám. Navíc
naše geologické podloží je
nenasákavé. Není schopné
akumulovat dostatečný objem vody, který by vykrýval
suché roky. Jediná lokalita,
kde je možné akumulovat
vodu, je vrch Křemenice.
I Týnčany, které jsou nejblíž, jsou ale už od léta
bez vody. Deﬁcit, který se
táhne už mnoho let, je čím
dál znatelnější. Mnoho našich místních částí už je
bez vody několik měsíců.
Ani vývoj počasí neslibuje žádné zlepšení. A když
už prší, tak je to v období plné vegetace, která to
spotřebuje. Zabývat se hledáním lokálního zdroje je
ztrátou času.“
Geoložka Renáta Kadlecová jeho slova potvrdila
s tím, že deﬁcity v zásobení vodou se v místních
podmínkách sčítají. „Brzina vysychá a hladina přípovrchových vod jde dolů.
Rybníky tu máte mělké.
Jediným zdrojem vody jsou
krystalické vápence, které
se tu už využívají, což ale
také není homogenní podloží. I tady je pokles vydatnos-

ti. Vrchní křemičitá vrstva
je rozpukaná a krystalické
vápence krasovatí, takže se
pukliny rozšiřují. Proto tady
máte ty nádherné balvany
a viklany. Vaše krajina je
kouzelná, ale vodu neudrží. Ta odteče směrem do Vltavy,“ vysvětlila mile, ale
nekompromisně. Trocha
vody se v krajině podle
ní doplňuje přes zimu, ale
v posledních pěti letech
to nestačí. Se zvyšující se
průměrnou teplotou se navíc prodlužuje vegetační

děče pitné vody nutný: „Musíte nejdřív zjistit, co znamená dostat vodu z bodu A, což
je jihočeská soustava, k vám
do regionu, kolik to stojí, kdo
je ochoten se k vám přidat
a připojit, a to nebude otázka
jen na vás. Jakmile ‚zvednete ten prapor‘ a řeknete, co
chcete dokázat, začne se to
nabalovat. Musíte získat politickou a mediální podporu,
aby akci vůbec bylo možné
zrealizovat. Z toho pak vzejde model ﬁnancování. Musíte jednat se všemi obcemi

hočeskou vodárenskou
soustavu. Bilance má kalkulovat se stávajícím i výhledovým počtem obyvatel lokality. Zdrojem vody
je pro obě varianty Římov.
V první by se pokračovalo na Petrovicko vedením
z Milevska, druhá varianta předpokládá napojení
u vodojemu Čekanice.
Společnost VRV má
předložit veškeré podklady do konce listopadu tohoto roku. Na ﬁnancování
se budou spolupodílet

V úvodu si všichni přítomní vyslechli analýzu stávající situace v podání petrovického starosty Petra Štěpánka.

období. Vodu z toků proto
vypijí stromy z jejich blízkého okolí.
Petr Štěpánek se nad
mapami zamýšlel nad tím,
kudy by přivaděč mohl
vést. Problémem je totiž
složitý terén. „Je vidět,
jak jsme tady ‚hrbatý‘,“ podotkl. Trasa tedy nebude
zcela jednoduchá. S tím
si ale podle vlastních slov
projekce společnosti VRV
poradí. A jejich zástupce
Jan Cihlář je přesvědčen,
že obce nemají jinou možnost. „Je to smutné to tak
říct, ale buď se smíříte s tím,
co tu teď je a naučíte se
s tím žít, že vody tady bude
málo a že možná někde nebude vůbec, nebo zkrátka
budete uvažovat o tom, kde
je nejbližší zdroj.“ Upozornil na to, že Želivku nevidí jako vhodnou možnost
řešení aktuální situace,
protože odběr z ní už je
příliš velký nyní, před očekávaným nárůstem počtu
obyvatel v Praze a jejích
satelitech.
Následně popsal proces,
který je pro výstavbu přiva-

z oblasti a vzbudit obrovský
zájem. Tohle řešíte jednou
za život,“ zdůraznil Jan Cihlář s tím, že kdo vodu dnes
ještě má, ji brzy mít nebude.
Důležité je podle něj
neopomenout privátní sektor, který na setkání reprezentoval ředitel pivovaru.
„Máte málo lidí, je to daleko, složitý geologický terén.
Projekt bude drahý,“ dodal Cihlář s tím, že jde ale
o velký region, který si kraje a ministerstva nemohou
dovolit nechat bez podpory. Renáta Kadlecová jeho
slova potvrdila a upozornila, že se již dotační program s tímto zaměřením
připravuje.

Starostové
odsouhlasili
zadání
investičního
záměru
Nabídku na studii proveditelnosti měli starostové před sebou. Vyjde
bezmála na 455 000 korun
a bude řešit dvě výhledové
možnosti připojení na Ji-

všechny obce, které mají
o přivaděč zájem, což musí
schválit jednotlivá zastupitelstva.

V Římově je vody
dost
Přivaděč z Vodního díla
Římov má pro zásobení Petrovicka kapacitu dostatečnou. „Římov má akumulaci
až 33 milionů metrů krychlových s dostatečným přítokem z Novohradských hor,
kde je povodí asi 470 kilometrů čtverečních. V oblasti,
kde se dříve nesmělo hospodařit, je surová voda velmi
kvalitní. Problém sucha se
nás zatím moc netýká, ná-

drž se stačí doplňovat. Povolený odběr je asi 1 100 litrů,
úpravna vody vyrábí od 450
do 650 litrů za vteřinu. Projektovaný výkon je ale 1 450
litrů. Volná kapacita je tedy
jak ve výrobě, tak v distribuci. Bez větších zásahů na síti
jsme schopni k vám dostat
dostatek vody,“ ubezpečil
František Rytíř.
Vstoupí-li obce se zájmem o připojení k Jihočechům bezplatně do jejich
svazku do konání valné
hromady, která bude 19.
května, přislíbil Rytíř příspěvek na stavbu vodovodu ve výši 5 000 korun
na každého připojeného
obyvatele. Obec ale bude
připojena i bez tohoto
kroku, jen bez příspěvku.
Rytíř nevyloučil ani příspěvek na zhotovení studie
proveditelnosti.
Podle starosty Štěpánka
se nabízí také otázka propojení dvou vodárenských
soustav. Voda ze Římova
a ze Želivky by se mohla
potkat někde mezi Milevskem a Sedlčany. „Jsme
na začátku dlouhé a složité
cesty. Jsem ale optimista
a věřím, že se nám podaří stavbu přivaděče pitné
vody zrealizovat. Při jednání panovala mezi starosty
naprostá shoda a ochota
na tomto projektu spolupracovat,“ uzavírá s nadějí.
Jihočeská vodárenská
soustava sdružuje asi
260 měst a obcí v Jihočeském kraji a zásobuje
více než 380 000 obyvatel. Současná cena předané vody je 16,44 korun
za kubík bez DPH.
Olga Trachtová
Hadáčková

Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby každý vzpomněl, kdo měl Tě rád.
Jen my víme, co nám osud vzal a ve svých srdcích vzpomínáme dál.

Dnes 19. února tomu je deset
let, kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan

Jaroslav Pechač
ze Solopysk.
S láskou stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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K Sabině se přidaly Tvrz je v rukách města
další komplikace
Dokončení ze strany 1

REGION Celkový počet výjezdů v souvislosti s orkánem
Sabina dosáhl během pondělí 10. února na číslo 5 018,
což je třicetinásobek dlouhodobého denního průměru.
Běžně totiž hasiči vyjíždějí
ke 162 technickým pomocem za den. K největšímu
nárůstu došlo mezi druhou
a třetí hodinou odpolední.
Následující den byl již
z pohledu hasičů výrazně
klidnější. Přesto ještě pomáhali u 1 487 případů. Většinou šlo o popadané stromy a větve. Často vyjížděli
k událostem, které vznikly již
v pondělí, ale protože přímo
neohrožovaly životy, zdraví
nebo majetek, bylo jejich
řešení odloženo. Takové výjezdy neskončily ani v úterý.
Nejvíce zasaženým krajem byl Středočeský, v něm
pak příbramský okres.

dinou byla vydána výstraha
před vysokým stupněm nebezpečí v obcích Rudolec,
Vysoký Chlumec, Monínec,
Jesenice, Týnčany, Rovina,
Oříkov, Krchov, Krašovice,
Libíň, Hrabří, Chválov, Božetín, Svatý Jan, Planá a Pořešice. Nízký stupeň nebezpečí
platil od pondělní 17. do úterní 18. hodiny ještě v obcích
Dražka, Hradce, Monínec,
Sedlčany, Břekova Lhota,
Vrchotice, Veletín a Týnčany.
V úterý ráno se k následkům po orkánu Sabina
přidala na mnoha místech
Příbramska ještě ledovkou
pokrytá vozovka a v dopoledních hodinách i sněžení.
U Petrovic tak došlo v sedm
hodin ráno k dopravní nehodě, kdy osobní automobil narazil do stromu. Vozidlo sice
skončilo v příkopu, nehoda
se ale obešla bez zranění.

Mezi hasiče, kteří likvidovali následky bouře, patří i SDH Solenice.

Na Sedlčansku došlo ke 47
událostem, 46 z nich dávají
hasiči do souvislosti právě
s orkánem. Čtyřicetkrát spadl strom přes silnici. Mezi
pondělní 6. a 13. hodinou
platil extrémní stupeň nebezpečí v obcích Suchdol,
Přední Chlum, Prčice, Sedlec, Vrchotice, Janov, Dublovice, Hrachov, Libčice, Milešov, Sestrouň, Nedrahovice
a Sedlčany. Mezi 13. a 17. ho-

Ve srovnání s orkánem
Kyrill, který se přes naše území přehnal začátkem roku
2007, a Herwart, z roku 2017,
bylo tentokrát zásahů méně.
V prvním případě ve čtyřech
lednových dnech 2007 byli
hasiči povoláni k 7 729 mimořádným událostem, v roce
2017 musely řešit během jediného dne 7 309 případů.
Olga Trachtová
Hadáčková

Mnozí místní obyvatelé si
objekt pamatují, tedy spíše
jeho malou část, jako dočasné útočiště pošty či prodejny potravin. V posledních
letech fungovala budova
se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím
jako objekt pro příležitostné
skladování. Celý areál ale
tvoří také rozsáhlé nádvoří
a hospodářské budovy. Ty
na sebe řadově navazují
a lemují dvůr.
Studii vytvořil již v roce
2012 Karel Petráň, tehdy pro
MAS Sedlčansko. Již tehdy
uváděl, že komín hlavní budovy, která je od roku 1991
památkově chráněna, je
v havarijním stavu. Obvodové zdivo hospodářských
objektů je poškozeno vzlínající zemní vlhkostí, což
má nedobrý vliv na omítky. Aktuální projektová
dokumentace, k jejímuž
vypracování se smluvně
zavázala Jana Součková,
respektuje původní návrh
využití tvrze pro účely
muzea a městského úřadu.
Využití dalších budov zatím není předmětem řešení, nabízí se ale například
přestavba na zařízení pro
seniory. Ve dvoře by měla
vzniknout parkovací stání.
Termín pro vyhotovení projektové dokumentace je 12
týdnů od podpisu smlouvy, tedy 25. února 2020.
Město požádalo o ﬁnanč-

ní podporu z dotačního programu Regenerace brownﬁeldů pro nepodnikatelské
využití. Jeho cílem je obnova nevyužívaných, zanedbaných území tak, aby je
bylo možné opět plnohod-

podobě netypickou dominantou náměstí. V popisu
suterénu je nepřehlédnutelným bodem kus gotického
kamenného ostění s okosenou hranou, který je použitý
v nadpraží. Ve vnitřním rohu

Budova bývalé tvrze by měla sloužit mimo jiné jako muzeum
zaměřené na zdejší hornickou historii.

notně využít při dalším rozvoji obce. Mají sloužit široké
veřejnosti. Celkové náklady
byly vyčísleny na bezmála
28 milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří projekt částkou zhruba 19,4 milionu. Vzhledem
k probíhajícímu řízení se
vedení města nechce zatím
k věci vyjadřovat.
Tvrz s barokním jádrem
byla postavena v roce 1554
Václavem Podhradským
z Vlčí Hory nebo Janem
Vorlem z Plavče. Později,
pravděpodobně na počátku
19. století, byla přestavěna
na sýpku, špejchar. Doposud je v téměř nezměněné

sklepa je další gotický kamenický článek. Celý objekt
sýpky je zapsanou nemovitou kulturní památkou jako
jediná část vrchnostenského
dvora a jedna z pouhých čtyř
nemovitých kulturních památek města. Jde o nejhodnotnější část dvora, velkou
pozdně barokní či klasicistní
hospodářskou budovu.
Olga Trachtová
Hadáčková

Trhy zaměřené na roční období
SEDLČANY Farmářské trhy

také letos budou „kopírovat“ čtvero ročních období. Prodejci dostanou
k nabízení svých výpěstků a dalšího zboží k dispo-

zici plochu sedlčanského
náměstí o sobotách 28.
března, 6. června, 19. září
a 12. prosince. Jarní, letní,
podzimní i předvánoční
akce zpestří vždy kulturní

program a v závěru roku
zřejmě i soutěž. Hlavním
a jediným pořadatelem
trhů je od letošního roku
Sdružení obcí Sedlčanska.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
OSEČANY Zatím neznámý

zloděj se vloupal 10. února brzy ráno do restaurace
v obci, odkud odcizil ﬁnanční hotovost, cigarety a alkohol. Zanechal za sebou škodu ve výši 11 000 korun.
SVÁTÝ JAN Ke střetu
osobního vozidla a les-

ní zvěře došlo 10. února
ráno v katastru obce. Řidič již nestačil zareagovat
a do srny narazil. Ta zůstala na místě usmrcena.
Hmotná škoda byla vyčíslena na 81 000 korun.
REGION Krátce před
polednem 11. února jel

na Sedlčansku 19letý motorista. Hlídka ho zastavila u odbočky na Sestrouň
a při silniční kontrole
u něj provedla test na drogy, který byl pozitivní.
Od začátku roku „načapali“ policisté na Příbramsku šedesátku opilých

či zfetovaných řidičů.
PETROVICE Šestadvacetiletý motorista zřejmě
vlivem mikrospánku vyjel
v obci mimo silnici a narazil do lampy veřejného
osvětlení. Stalo se tak chvíli po půlnoci 15. února.
Při nárazu byl poškozen

kryt lampy a její ukotvení
v žulové části chodníku.
Ke zranění naštěstí nedošlo, hmotná škoda byla vyčíslena na 40 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Skauti si na vlakovém nádraží v Kosově Hoře
připomněli třicet let od obnovení činnosti
Dokončení ze strany 1

Do klubovny, kterou
mají místní skauti v bývalých kancelářích vlakového nádraží, a na přiléhající
pozemek nedaleko kolejí
pozvali o víkendu veřejnost, svoje příznivce, kamarády z Příbrami, Votic,
z Dobříše, Rožmitálu...

Zahřál čaj, káva
i setkání
Co všechno pro sebe
a návštěvníky na sobotu
15. a na neděli 16. února
organizátoři připravili?
Venku postavili tee-pee,
v jeho blízkosti praskalo
dřevo na ohništi, u nějž
se nejen dobře sedělo,
ale hlavně rozprávělo. To
platilo i o klubovně, v níž
bylo možné zalistovat kronikami a fotoalby. Víc než
čaj, káva nebo gulášek
dokázala zahřát setkání,
kdy se někteří nestoři
skautingu sešli i po letech. „Pozvali jsme také
místní, kteří činnost obnovovali – to byl například
Miloš Jiráček, Martin Fiala, Zdeněk Pejřimovský...
Žije jich v Kosově Hoře
i v Sedlčanech víc, snad
některé uvidíme,“ doufal
Jiří Čihák zvaný Pedro,
vůdce oddílu KOS.
Někteří činovníci, kteří se dlouhá léta věnovali
výchově mládeže, už nemohli ke stolu nebo k táborovému ohni zasednout...
Z legendárních vůdců připomeňme alespoň Fran-

tiška Veselého (Robina),
Josefa Vermacha (Simbu),
Bohumila Nováka (Zilvara)
či Danu Berkovou.
Pamětníkem je Václav
Kaňka (81), pro skauting se nadchl v roce
1946 a i po přestěhování
do Sedlčan dosud vede
oddíl ve Voticích. Tomu
se vybaví nejedna vzpomínka na Robina, Danu
Berkovou nebo Simbu.
„Simbu jsem poprvé potkal v Praze v roce 1997
na mezinárodním skautském setkání Fénix a od té
doby jsme spolupracovali.
Pamatuji se, že tam předváděl, jak lze vynikajícím
způsobem postavit stany
a další objekty ve svahu.
Byli jsme kamarády až
do jeho smrti,“ podotkl.
„Já vzpomínám nejvíc
ale na Pavla Štefka – Antona, který byl mým kamarádem od dvanácti let a který
zemřel v 21 letech na leukémii. Měli jsme to tu vést
spolu, ale bohužel...,“ poznamenal Jiří Čihák.

Růže, Zvon nebo
KOS?
Od roku 1989 pracovala
na Sedlčansku dvě střediska: Růže a Zvon. „Růže
sdružovala dívčí i chlapecké oddíly v Sedlčanech
a Kosově Hoře. Zvon byl
zaměřen na křesťansky založené skauty,“ vysvětloval Čihák s tím, že o 13 let
později dochází k sloučení obou sekcí a zachování

Členové oddílu KOS zasedli k ohni ve skautských stejnokrojích.

názvu Zvon, jehož vedení
se ujal František Zeman
zvaný Prófa. Při zákonném přejmenování Junáka
zůstalo v názvu jen středisko Sedlčany, v němž
jsou přihlášeni dříve nazývaní „old skauti“. Hlavní
činnost vyvíjí KOS, který
má úctyhodných 83 členů
– je rozdělený na chlapecký a dívčí. Vloni vznikla
pro předškoláky kategorie benjamínků, nejmladší
je tříletá holčička – dcera

vždyť sloužila od roku
1969 a byla ušitá takzvaně podomácku. Starou
vlajku, která provázela
oddíly při všech důlež i t ý c h s p o l e če n sk ý c h
i sportovních událostech
a táborech, s úctou uložili
v klubovně.

Uklízejí, ale
i straší
Každý rok se oddíl
KOS účastní úklidu Kosovy Hory. Záměrně však

Zázemí
na nádraží je fajn
Klubovna na nádraží
skautům vyhovuje a jsou
rádi, že jim České dráhy
takto vyšly vstříc. Zároveň
nepopírají, že například
podlaha volá po opravě.
Rádi by sami přiložili ruku
k dílu, ale vše musí podle
smlouvy projednat s majiteli objektu. Na svoje zázemí ale nedají dopustit. Je
prý fajn, že odtud mohou

Výměna vlajek – ta historická je vpravo.

Jiřího Čiháka, která se
s tátou ráda různých akcí
účastní.

Skauti představili
novou vlajku
V rámci sobotního programu představili skauti
novou vlajku. Nahradila
tu již chatrnou a s vybledlými barvami – není divu,

volí termín mimo ten
celostátní, známý pod
názvem Ukliďme Česko.
Tak se na tom dohodli
i se starostou obce Martinem Kramešem a místostarostkou Lenkou Havlíčkovou.
Z větších aktivit se mohou „kosové“ pochlubit
závody v uzlování, které
plánují letos na březen.
V dubnu uspořádají už
třetí ročník Kolihovských
strašidel – nápad se prý
zrodil poté, kdy sedlčanský klub Velká Kobra
ukončil Pohádkový les
na Červeném Hrádku.
V kolihovských lesích je
tak díky skautům možné
potkat výhradně česká
strašidla nebo ta, která si
sami vymysleli.
Také o letní tábory
a dobrodružství v přírodě je zájem. Letos potřetí
se znovu chystají na 14
dní k rybníčku u Krásné
Hory.

vyjíždět lokálkou na výpravy, v dosahu mají lesy
a rybníky... Také spolupráci s obcí si pochvalují.

Skauting není
přežitek
Na víkendovém setkání
zaznělo z nejedněch úst,
že skauting není přežitek
a do současnosti patří. Vychovává k přátelství, slušnosti, lásce k přírodě, k člověku, má i pro budoucnost
velký náboj. Mládež se
naučí lépe orientovat v životě, osvojí si také manažerské dovednosti.
Ani František Zeman
zvaný Prófa se o budoucnost tohoto hnutí na Sedlčansku neobává. „Mladí
mají nápady a chuť něco
uspořádat pro sebe i jiné. Je
nás téměř stovka a věřím, že
i v roce 2024 oslavíme společně rovnou stovku skautingu – nejlépe v Městském muzeu v Sedlčanech,“ usmál
se.
Marie Břeňová
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Sedlčansko se na veletrhu prezentovalo na dvou místech
REGION Na veletrhu cestovního

ruchu Holiday World na Výstavišti
v Praze-Letňanech se od 13. do 16.
února představilo také Sedlčansko. Přírodní krásy, památky, sportovní, rekreační a kulturní zajímavosti návštěvníkům přibližovalo
v hlavním městě hned v rámci
dvou krajů. Turistická oblast Toulava, do níž Sedlčansko patří, byla
představována na stánku Jihočes
Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
45/20

Hledám kamarádku na procházky a návštěvy – Sedlčany. Tel.: 605 733 662.
46/20
Koupím zahradní traktor Tel.:
722 422 223.
47/20

Vykoupím počítače (klidně nefunkční), tlačítkové telefony, procesory, zubní
zlato. Tel.: 774 804 274, přijedu.
48/20

Pronajmu byt 1+k+přísluš. v Sedlčanech na Sever. sídlišti; 35,1 m2 vč. sklepa,
po kompletní rekonstrukci. Info pro vážné
zájemce na tel.: 604 761 657.
49/20

kého kraje i Středočeského kraje.
Za část středočeskou zajišťovalo
stánek Sdružení obcí Sedlčanska
– konkrétně Štěpánka Barešová,
Tereza Kuchařová a Jiří Svatek, starosta Vysokého Chlumce. Na jihočeské části Toulavy byl k dispozici
projektový manažer Jan Sochor,
kterému vypomáhali pracovníci
informačních center.
Jihočeská část byla zaměřena

Koupím staré mince a bankovky. Tel.:
731 476 601.
50/20

Koupíme byt 3+1 v Sedlčanech. Tel.:
604 473 944.
51/20

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372
Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

na téma „Jižní Čechy, opravdová
láska“ a středočeská „Střední Čechy královské“. Vystaveny byly
kopie císařské koruny Svaté říše
římské a svatováclavské koruny.
„Nabídku tvořily propagační
materiály Toulavy. Tato oblast,
kam Sedlčansko patří, vydala
nové trhací mapy se zaměřením
na její jednotlivé regiony. To znamená, že jde o dvoumapu, na jejíž

jedné straně je deset cílů v Toulavě a na druhé dvoustraně ta nejzajímavější nabídka ze Sedlčanska,“
přiblížila jednu z veletržních
novinek Barešová. Na veletrhu
Holiday World dodržela spolu s kolegyní Kuchařovou zvyk
z předchozích let – obě si oblékly
stejné šaty. Letos konkrétně zazářily v barvách červené s černými
puntíky.
-mb-

Inzerce již od 13 Kč/cm 2 vč. DPH
TJ SOKOL Sedlčany

hledá nájemce pro své klubové zařízení
v areálu sedlčanských tenisových kurtů
Provozní doba – od poloviny dubna do poloviny října 2020

Více informací u pana Libora Mrázka – tel.: 607 645 071

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

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
Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

PRACOVNÍK/CE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Pivovar Vysoký Chlumec, a. s.
hledá:

TOPIČ – OBSLUHA
ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ
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

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

PROVÁDÍME REVIZE

kotlů na tuhá paliva

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

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

Své nabídky zasílejte na e-mail: ordinace@dd-vojkov.cz
Tel.: 737 430 788

Nabídky zasílejte na e-mail: ordinace@dd-vojkov.cz
Tel.: 737 430 788

Domov seniorů Vojkov
hledá
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Krčínova cyklostezka
se rodí hned na třech
úsecích současně
Dokončení ze strany 1

cyklostezka povede a kteří
měli v té době čas, a samozřejmě nechyběl ani technický dozor,“ uvedla tajemnice Sdružení ke stavbě.
„Vzhledem k tomu, že se
potkáváme v terénu téměř
každý týden, tak zde nezazněly novinky, pouze jsme
shrnuli, v jaké fázi stavba

pro cyklisty ze Sedlčan
do Sedlce-Prčice má délku
přibližně 13,5 km, přičemž
nové asfalty budou položeny na 11,87 kilometru.
„Krčínovka je rozdělena
do pěti úseků. První je
v délce 4,57, druhý 1,12, třetí
0,74, čtvrtý 2,13 a pátý 3,22
kilometru,“ konkretizovala
Barešová.

Základní informace o Krčínově cyklostezce sděluje základní kámen.

je, zda je dodržován časový
harmonogram, zda je potřeba řešit nějaké problémy,“
sdělila ke společné schůzce u sedlčanské retenční
nádrže. „Zatím se nám daří
vše zvládat, ale uvědomuji
si, že jsme na úplném začátku,“ připomněla Barešová, že od slavnostního poklepu na základní kámen
uběhly teprve dva měsíce.
S p o j n i c e b u d ova n á

„Vytyčená je osa trasy.
Jednáme průběžně s majiteli pozemků, které jsou
v sousedství Krčínovy cyklostezky. V případě, že se
vyskytnou nějaké nejasnosti, tak se s nimi osobně setkáváme, místo procházíme
a vše si spolu s geodetem
a technickým dozorem ujasňujeme. V současné době se
pracuje nejvíc na prvním
úseku na náspu kolem pře-

hrady. Protože jsme potřebovali snížit hladinu o metr,
začala se voda v přehradě
upouštět kolem 20. prosince. Pomalé regulování
vody jsme zvolili s ohledem
na ryby a rybáře.“ Barešová
informovala, že ﬁrma Bes
pracuje i na druhém úseku u Mezného a současně
bývá živo také na pátém
úseku, kde za dílo zodpovídá ﬁrma M-silnice. Doplnila, že počasí dosud přálo
i kácení náletových dřevin
či ořezávání stromů.
Náklady na vznikající cyklostezku přesahují 87 milionů korun, ale
díky významným státním
a krajským dotacím uhradí
Sdružení obcí Sedlčanska
z vlastních zdrojů pouze
půl milionu. Závazný je
podle uzavřených smluv
termín dokončení Krčínovky – říjen 2020.
Barešová připustila, že
v příštím roce by si účastníci akce „Vzhůru do pedálů“ pořádané Sdružením
mohli celou trasu do Sedlce vyzkoušet při tradičním
otvírání cyklotras. „Ano,
krátká 20kilometrová trasa by po Krčínovce mohla
vést,“ připustila Barešová.
Avizovala zároveň, že ten
letošní termín pro otvírání
cyklistické sezóny na Sedlčansku je stanoven na 24.
května. Doporučila příznivcům akce, aby si datum poznamenali už nyní
do svého diáře.
Marie Břeňová

Co přinesla Sabina
do Kamýku nad Vltavou?
KAMÝK NAD VLTAVOU „Občasné výpadky elektřiny,
problém s uvařením oběda ve školní jídelně, čtyři
výjezdy jednotky SDH Kamýk, pak je tu jedna srolovaná plechová střecha,
několik spadlých stromů,
torzo skleníku,“ vypočítá-

vá kamýcký starosta Petr
Halada následky orkánu
pojmenovaného Sabina
s tím, že poryvy větru byly
nepříjemné, ale ve srovnání s jinými částmi republiky byla Sabina ke Kamýckým milosrdnější. Nahoře
na stožáru poblíž přehrady

byl zaznamenán čilý ruch.
Nebyli tam ani ptáci, ani
veverky, ale opraváři. Že
by i tohle souviselo s velkým větrem? „Ne, na stožáru poblíž přehrady u in-line
dráhy je dlouhodobě plánovaná oprava,“ uklidňuje
starosta.
-has-

www.sedlcansky-kraj.cz

Šok při
odevzdávání
plastových víček!
Byla mezi nimi
injekční stříkačka
i s jehlou
SEDLČANY František Ur-

ner ze Sedlčan se dlouhodobě a velice intenzivně
věnuje pomoci nemocnému Kubíčkovi Fuňkovi
z Mokrovrat u Dobříše,
který má od narození dětskou mozkovou obrnu. Se
sháněním plastových víček a finanční hotovosti,
která je ukládána do velké zapečetěné láhve, mu
pomáhají desítky obětavých lidí. Možná je jich
i několik stovek.
„V poslední době se mě
spousta lidí ptá, kdy opět
vyčíslíme, kolik se odevzdalo kilogramů plastových
víček a kolik se za ně utržilo,“ říká František Urner.
„V naší činnosti nám vyšla vstříc voračická ﬁrma
BOBO, která nám víčka
naloží a odveze do Jizerských hor na Liberecko,
kde je jedno ze tří sběrných
míst v naší republice. Firma
BOBO tam služebně jezdí,
a protože má v autě místo, její zaměstnanci nám
víčka odvezou. Od května
loňského roku teď do poloviny února jsme pro Kubíčka vybrali 642 kilogramů
plastových víček. Konečná
váha bude zřejmě o dvě
kila nižší, protože se vyhazují věci, které tam nepatří. A tentokrát jsme zažili
pořádný šok,“ připomněl
František Urner, že při třídění „sedlčanských“ víček
ve ﬁrmě na Liberecku byla
objevena injekční stříkačka i s jehlou. Naštěstí se
nikdo nepíchl, ale protože
se ve ﬁrmě stalo to samé
už podruhé, na její adresu
putovala omluva, ačkoliv
za to organizátoři sbírky
nemohli. Po této zkušenosti s injekční stříkačkou
budou všechny pytle vysypány už v Sedlčanech,
jejich obsah bude přebrán,

zkontrolován a opět nasypán zpět.
František Urner se svými pomocníky dává plastová víčka do pytlů, které
po naplnění mají šestnáct
až osmnáct kilogramů.
Pytle jsou skladovány
ve sklepních prostorách
sokolovny, a také v jedné
z volných místností vedle
garáží na fotbalovém stadionu. O uskladnění se stará zdejší správce Jiří Křesina. „Nejvíce víček nám
dodává sedlčanská městská
knihovna, hodně aktivní je
také 2. ZŠ Propojení a dvakrát až třikrát za rok jsou
přiváženy i z Prahy,“ vypočítává František Urner
a dodává, že ﬁrma, do které
BOBO plastová víčka odváží, se jmenuje Plastožrout.
Vybranou částku 2 431 korun za poslední odvezenou
várku má i s fakturou zatím
František Urner u sebe
a peníze předá 8. března
před fotbalovým zápasem
Tatran–Soběslav.
Částka
bude vhozena do zapečetěné láhve, do které lidé
vhazují pro Kubíčka peníze podle vlastního uvážení
a možností.
František Urner má každý rok přesně spočítáno,
kolik se podaří pro nemocného chlapce získat
a dokonce pro zajímavost
spočítal, kolik se do ﬁrmy na Liberecku vloni
v květnu a letos v únoru
odvezlo plastových víček.
Bylo jich kolem 320 000
o celkové hmotnosti 642
kilogramů. „Do sbírky často přispívají i naši fotbaloví
soupeři, za což jsme moc
rádi, ale největším příjmem
pro Kubíčka je pouťové
fotbalové utkání, na které
chodí nejvíce lidí,“ uzavřel
František Urner.
David Myslikovjan
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Akce Ukliďme Orlík! byla úspěšná
ORLICKÁ PŘEHRADA Voda na Orlíku začne již

brzy zase stoupat. Mimořádně nízká hladina,
na niž si pohled mnozí nenechali ujít, umožnila
nejen návrat do minulosti, ale také odhalila velké množství nepořádku, odpadků. Povodí Vltavy, Český rybářský svaz a Český svaz ochránců
přírody proto spojily své síly a v rámci akce
Ukliďme Česko vyhlásili na uplynulou sobotu
akci Ukliďme Orlík.
„Mimořádná situace poklesu hladiny nám
dává možnost vyčistit písčité dno přehrady Orlík. Je to jedinečná možnost, jak pomoci přírodě
od zbytečných odpadků, které se na dně jinak
hromadí. Pojďte s námi prozkoumat pláže a tajemné zátoky, kam by nás voda jinak nepustila
a pomozte přehradě odlehčit od letitých pokladů. Devět z desíti orlických ryb akci doporučuje!“
hlásala událost na sociální síti.
Nejprve vyrazili na břehy ve středu 5. února samotní zaměstnanci Povodí, rybáři a ochránci přírody. Pustili se do úklidu hůře dostupných úseků.
Zato sobotní akce byla určena široké veřejnosti.
Na mapě bylo možné vybrat si konkrétní místo
a přihlásit se jako dobrovolník. Pak už stačilo jen
dorazit v daný čas na příslušné místo srazu.
Pytle na odpadky a rukavice byly připravené,
stejně jako teplý čaj. „Dobrou obuv, teplé oblečení
a s sebou sladkou svačinu pro energii. Kdo přijde
po úklidu na čaj, nechť si donese vlastní hrnek,
pokusíme se nevytvářet další odpad. Pojďme ukázat, že nám není okolí Orlické přehrady lhostejné!“
vyzývali organizátoři. Odměnou za odvedenou
práci mělo být všem potěšení ze společného díla
a hlavně čistší kus přírody, která je nám blízká.
V našem regionu bylo k úklidu určeno mnoho úseků. Každý měl vlastního organizátora
a partu dobrovolníků. Zájemci se mohli nahlásit například do Solenic nebo kempu Radava.
„Osobně jsem byla na Radavě uklízet už pátého
února, kdy se podařilo naplnit celý kontejner
a ještě se odvážely tak dva vozíky pneumatik
a naplněných pytlů. Počítám, že nás bylo na tomto úseku tak pár desítek, zaměstnanci Povodí,
rybáři, ochránci přírody i místní. Na Radavu bylo
patnáctého února hlášeno třicet tři dobrovolníků
plus dvacet čtyři z původního stanoviště na Trhovkách. Na hrázi mělo zájem uklízet padesát
sedm dobrovolníků a do skupiny na zátoku
Soudného potoka bylo přihlášeno šestnáct statečných,“ uvedla Kateřina Landová z Českého
svazu ochránců přírody s tím, že ve skutečnosti
bylo na místě dobrovolníků ještě více.
„Jste všichni úplně báječní, moc všem zapojeným děkujeme! Podařilo se předběžným odhadem překonat 30 tun odpadu, a to je víc než při
velkém úklidu v roce 2006! Bylo nás kolem 350,
ale nejspíš i více, protože se mnozí vydali na místa jim blízká i mimo vytipované úseky. Jaké poučení si z toho vzít? Mějme rádi přírodu, starat
se o ni má smysl a ona nám to vrátí desetkrát, až
vyjdeme na procházku, na koupačku nebo jen
tak načerpat energii,“ hodnotil výsledky akce
Český svaz ochránců přírody na sociální síti.
Přesná statistika množství odpadků na úseku našeho regionu zatím známa není. Celkově
se do akce v přibližně 45 lokalitách podél obou
břehů vodní nádrže zapojily podle Hugo Roldá-

na z Povodí Vltavy čtyři stovky dobrovolníků
včetně ministra zemědělství Miroslava Tomana.
„Vítám tuto iniciativu ve prospěch čistoty naší největší vodní nádrže a přírody vůbec. Děkuji dobrovolníkům za to, že přišli ve svém volnu, aby
přiložili ruku k dobrému dílu. Jsem přesvědčen,
že nám to voda a příroda vrátí, a že si tuto naši
péči zaslouží. Zároveň bych apeloval na spoluobčany, kteří navštěvují tuto nádhernou vodní nádrž a neuklízí po sobě, aby tak pro příště učinili.
Jde přece o životní prostředí nás všech,“ podotkl
ministr přímo z břehu Orlíka.
Celkový objem odpadu byl vyčíslen na 600
stolitrových pytlů a 30 tun objemného odpadu. „Dnešní akci bylo možné uskutečnit díky

pokleslé hladině vody v nádrži Orlík, ke které
došlo z důvodu opravy lodního výtahu na hrázi
Orlíka a kvůli prohrábce dna v lokalitě Podolsko
– plavební komora Kořensko, pro zajištění plavebních hloubek. Rozhodli jsme se proto využít
tuto jedinečnou příležitost a společně vyčistit
břehy od nahromaděných odpadků. Do zahájení opětovného napuštění nádrže nám zbývá už
jen několik dnů a sami uklidit rozlehlé břehy
nezvládneme, proto jsme pozvali dobrovolníky
a velmi nás těší i osobní účast pana ministra Miroslava Tomana a jeho spolupracovníků. Všem
patří naše poděkování,“ uvedl generální ředitel
Povodí Vltavy Petr Kubala.
Olga Trachtová Hadáčková
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„Takový hromadný úhyn včel
jsme ještě neměli,“ říká předseda
sedlčanského spolku včelařů
SEDLČANY Výbor Základní organizace Českého
svazu včelařů Sedlčany
svolal na neděli 16. února
výroční členskou schůzi,
která se konala v klubovně na tribuně fotbalového
stadionu TJ Tatran. Součástí schůzky členů spolku, jichž je v současné
době devadesát a nejstarší z nich má přes devadesát let, byla volba volební,
mandátové a návrhové komise. Konala se také volba
delegátů a jejich náhradníků na okresní konferenci
svazu, volba místních důvěrníků a orgánů ZO ČSV.
Dalším ze stěžejních bodů
programu bylo jednání
o nákazové situaci a moru
včelího plodu.
„Dost často dostávám
otázku, co se to s těmi včelami děje,“ uvedl předseda
ZO sedlčanského spolku
František Lorenc. „Když
se řekne prasečí mor nebo
ptačí chřipka, už nás to
tolik nepřekvapí. Ale nyní
hromadný úhyn včel, kdy
všechny včely v takovém
rozsahu opustí úl a nechají

tam všechny cukerné zásoby, které jsme jim dodali,
aby přežily zimu, jsme tu
ještě neměli. Podobné úhyny měli v USA již asi před

Hlavní léčení se provádí až
na podzim, a to bývá roztoč
v největší síle. Má ještě zálohu v zavíčkovaném plodu,
kam se použité příprav-

Zdravotní referent včelařského spolku Michal Ridoško (zleva), jednatel Ivo Mařík, předseda František Lorenc a pokladník Jiří Procházka

patnácti až dvaceti lety
a měli z toho zamotanou
hlavu. Již třicet let bojujeme s varoázou, a nyní
jsme tento boj prohráli.
Otázkou je, proč? Co jsme
dělali špatně? My jsme se
hlavně soustředili na roztoče a podcenili jsme jeho
sílu v přenášení různých
viróz, které nám na včelách udělaly nejvíce škody.

ky nedostanou. Samička
roztoče se nechá s včelím
plodem zavíčkovat a pak
naklade vajíčka na včelí
larvičky a na jejich tělíčku
parazituje do doby, než dojde k vylíhnutí včely. Ta je
již nějakým virem poškozena. Čím silnější včelstva,
tím více se líhne roztočů. Ty
pak parazitují na ostatních
včelách. Celkově potom

dochází k oslabení včelstva
a spolu s dalšími negativními vlivy je příčinou úhynu.
Proto nejvíce hynou ta silná
včelstva.“ František Lorenc
připomněl, že při špatném
použití ztrácejí chemické
přípravky kvůli vzniku
rezistence u roztočů účinnost. A včely mají jednu
velkou vrozenou vlastnost,
že když se cítí již zeslabeny, opouštějí úl a pak hynou. Opuštěné úly je třeba
řádně vydezinﬁkovat, celé
dílo uvnitř vyměnit a začít
s novými matkami.
„Už se objevily i nové
přípravky na léčení včelstev
a od letošního roku je každý
chovatel povinen provádět
přes léto monitoring na roztoče a pak podle výsledku
síly napadení zvolit způsob
léčení. Aby byla včelstva
zdravá a lépe se rozvíjela,
potřebují mnohostrannější
snůškovou základnu nektaru a pylu. Jen tak se budou
dobře rozvíjet a lépe odolávat jedovatým látkám v přírodě a nákazám virů,“ přidal další postřeh předseda
sedlčanského včelařského

spolku. „První roztoč byl
u nás objeven v roce 1978
na východním Slovensku
a potom v roce 1981 v okrese v Ústí nad Orlicí. V ohniscích i v ochranném pásmu
byla všechna včelstva utracena. Avšak přes veškerá
tvrdá opatření se kleštík
rozšířil po celém území republiky,“ upřesnil.
A jaká je aktuální situace v sedlčanském spolku?
Podle toho, jak členové
nahlásili stavy včelstev
k 1. září loňského roku,
bylo zazimováno 774 včelstev. V polovině ledna jich
bylo nahlášeno už pouze
660. Celkový úhyn je tedy
114 včelstev, ale nemusí
se ještě jednat o konečné
číslo, ačkoliv by si to členové spolku jistě přáli. Důležité pro ně je, že dobře
funguje kroužek mladých
včelařů při 1. ZŠ v Sedlčanech. Dochází tam šest až
sedm dětí, které si osvojují pod vedením učitele
Tomáše Hellera základy
této ušlechtilé a užitečné
činnosti.
David Myslikovjan

REAKCE NA ČLÁNEK

Sedlčanům chybí dlouhodobá koncepce rozvoje
SEDLČANY Reaguji na člá-

nek „Jako hlavní problém
v úbytku obyvatel Sedlčan
vidím nedostatek stavebních pozemků“ z minulého
čísla, zaslaný panem Milanem Škorpou. Z části s ním
souhlasím, ale nemyslím
si, že by nedostatek stavebních pozemků byl tím hlavním problémem, byť může
být jedním z těch důležitějších. Minimálně na stejné úrovni vidím problém
v nedostatku zajímavých
pracovních příležitostí,
respektive jejich úbytku
po uzavření mlékárenského provozu a optimalizaci oddělení v nemocnici.

Podobně důležitý je i nedostatek městských bytů
nebo obecněji poměrně
drahé komerční nájemné,
které si málokdo zaměstnaný například v pekárně
může dovolit. Jednou větou řečeno: Městu chybí
obecná dlouhodobá koncepce rozvoje.
Bohužel nejsem urbanista ani neznám nikoho
takového ve svém okolí.
Kladně mě v tomto ohledu
zaujalo město Jirkov, které
takový plán má (tam mu
říkají Strategický plán rozvoje města, můžete jej nalézt volně přístupný na jejich webových stránkách).

V Sedlčanech se něco
takového provedlo jen ad
hoc (za určitým účelem,
pozn. red.) v oblasti sportu, kde to bylo nutné kvůli
žádosti o dotace. V médiích a na sociálních sítích
občas vypukne diskuze
ohledně některých témat,
která by v takové dlouhodobé koncepci měla být,
jako je například stavba
a provoz bazénu nebo
zmiňované uzavření mlékárny či omezení lůžkové
interny ve prospěch lůžek
dlouhodobé péče. Já bych
si na místě člověka, který
se rozhoduje, zda se zde
usadit nebo ne, rád přeče-

tl nějakou vizi, jak by mělo
mělo vypadat v roce 2050
a jaké má město nástroje,
aby toho dosáhlo – například investiční pobídky
pro podnikatele (ale samozřejmě výhodnější než
ostudná smlouva s provozovatelem nemocnice),
nebo výstavbu městských
bytových domů. Pracovní příležitosti a možnosti
k bydlení jsou to nejdůležitější, následně můžeme
řešit dopravu, školství,
kulturu, architekturu, sociální programy a sport
(dálnici D3, šikanu, úbytek
rockových koncertů, podporu sportovních oddílů

či ostatních zájmových
nebo sociálních spolků).
Chápu, že je to finančně i časově náročná investice, která dalece přesahuje funkční období
jednoho zastupitelstva,
tudíž se pro ni těžko hledá podpora. Na druhou
stranu si myslím, že by takový dokument byl velmi
užitečný a v průběhu let
by se investice vracela
v podobě jednoduššího
rozhodování budoucích
zastupitelstev a následně
i zastavení odlivu obyvatel, respektive v jeho opětovném růstu.
Pavel Vohnout
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Burzy dětského
oblečení a dalších
doplňků pro
nejmenší jsou místem
setkávání maminek
SEDLČANY V restauraci

u kulturního domu, ve které sídlí pizzerie, se v úterý
11. února konala burza,
pořádaná maminkami ze
Sedlčan. Restaurace byla
doslova zaplavena oblečením pro nejmenší i větší
děti, botičkami a nechyběly ani dětské knížky a hry.
To vše bylo ve velice dobrém stavu a přicházející
maminky měly skutečně
z čeho vybírat.
„Na Facebooku je činná
skupina pod názvem Sedl-

První burzu měly Sedlčanské maminky v sokolovně, další byla v hotelu
Florian vloni na jaře na venkovní zahrádce a třetí nyní
v pizzerii. Čtvrtou mají již
také naplánovanou. Uskuteční se 14. května opět
v pizzerii. Vše si dělají maminky pro sebe, takže ani
nevybírají žádné poplatky
za místo a možnost vystavit
nabízené věci. Kterákoliv
maminka, která má například oblečení po svých
dětech a byla by ráda, aby

Sedlčanské maminky připravily svoji burzu s mateřskou péčí.

čanské maminky a má celkem 2 247 členek i členů,“
sdělila jedna z maminek
na burze. „Ve skupině jsou
kromě maminek i babičky,
tety a další jejich příbuzné,
žijící v Sedlčanech a okolí. Kromě burz se zúčastňují různých pohybových
a dalších aktivit, například
v Petrklíči, sokolovně, nebo
v klubu Aerobik studia
Dvojka. Skupina si vyměňuje na internetu prostřednictvím inzerce oblečení, hračky, a dá se říci, že cokoliv,
co jim je užitečné. Maminky
si píšou i různé informace,
například o návštěvách lékařů, vyměňují si recepty,
vzájemně si radí a poskytují
nejrůznější návody. Na Facebooku jsou činné už několik let.“

našlo další uplatnění, může
kontaktovat některou z organizátorek. Dalším posláním burz je možnost setkávání maminek ve větším
počtu, popovídání si a předávání zkušeností, které
při výchově svých ratolestí
získaly. Přicházejí sem také
„nosící maminky“, které
mají miminka v šátcích
nebo malých nosítkách
na hrudi. Ty si dokonce domluvily pochod se svými
dětmi.
V úterý byl o burzu největší zájem zhruba do třinácté hodiny, kdy přicházelo nejvíce maminek i se
svými dětmi. Vybíraly si
hlavně dětské a dámské
oblečení a kupovaly dětské stavebnice, hry a boty.
David Myslikovjan
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Učitelky zaměřily pozornost
žáků na poznávání
a ochranu ptactva
SEDLČANY Vladimíra Křen-

ková, ředitelka Základní
umělecké školy v Sedlčanech, se zaměřila spolu
s kolegyněmi – učitelkami
výtvarného oboru Dianou Pinkasovou a Lenkou
Feldsteinovou na projekt
na poznávání a ochranu
ptactva s cílem objevovat
krásy přírody, ochraňovat
ji a přispět konkrétními
činy ke zlepšení prostředí,
v němž žijeme a které by
mělo zůstat uchováno v co
nejlepším stavu i pro příští
generace.
„Během letních prázdnin
si vždy promýšlím téma,
kterému se od září budeme
s žáky téměř celý školní rok
věnovat. Hlavní inspirací
mí byla tentokrát kniha Petra Síse Ptačí sněm, která obsahuje obrovské ekologické
poselství – poselství ochrany, boje se strachem, který
překonává láska. Příběh vypráví o ptácích, kteří chtějí
zachránit Zemi, aby se jim
lépe žilo, a proto uletí velké
vzdálenosti, aby si dolétli
k ptačímu králi pro radu,“
uvedla ředitelka Křenková s tím, že ptačí putování
přes několik kontinentů
bylo možné také po tvůrčí i lidské stránce dobře
uchopit: „Díky tomu jsme
se seznamovali s různými
krajinami, pracovali jsme
se stíny, s objekty a dokonce jsme si vymýšleli lokality – například Údolí lásky,
Údolí přátelství.“
Při práci používali žáci
různé techniky a tvořivost
se prolínala s tím, co sami
zažívají v rodině nebo
bydlišti. „Díky poznávání hlasů, názvů, velikosti,
tvarů a životu různých
druhů ptactva si mohli
uvědomit, že i každý z nás
je jiný. Děti se zamýšlely
mimo jiné nad tím, kdo je
jejich rádcem, a jestli také
zažily samy nějakou strastiplnou cestu. Snažíme se
ale především pochopit
konstrukci, tělo a život
ptáka. Současně jsme spo-

lečně zkoumali, co se děje
v ovzduší, jaké tam jsou
zplodiny, čím živým tvorům neprospíváme a jak

si prožili.“ Díky pozitivnímu ohlasu svých svěřenců
je ředitelka přesvědčena,
že na tohoto současného

Ředitelka ZUŠ Sedlčany Vladimíra Křenková upozornila, že si návštěvníci výstavy mohou prohlédnout mimo jiné také deník, který
žáci po návratu z galerie sestavili.

konkrétně bychom mohli
k jejich ochraně přispět,“
přibližovala ředitelka. To
byla také výzva, díky níž
se v zahradě školy objeví
letos před létem patnáct
pítek pro ptáky, které
z keramiky vytvořily děti.
(Pozn.: Další pítko přibude na školním pozemku
při dokončení loňského
projektu Pítka pro ptáky –
ptačí stezka, podpořeného
radnicí z participativního
rozpočtu.) „S rozmístěním
pítek počítáme také v Petrovicích, kde má ZUŠ Sedlčany odloučené pracoviště.
V areálu jsme již vysadili
stromy, což s tím souvisí,“
mohla se pochlubit dalšími konkrétními výstupy
projektu Křenková.
„Využili jsme toho, že
v Praze v galerii DOX se
konala velká výstava Petra
Síse a s nejmladšími žáky
jsme se na ni vydali. Strávili
jsme tam příjemných několik hodin a každé téma jsme

významného českého malíře žijícího v Americe nikdy nezapomenou. „Po návratu z Prahy jsme vytvořili
na velký formát deník naší
cesty do galerie. Petr Sís se
deníky zabýval a některé
jsme na výstavě viděli,“ podotkla. Jak dopadl deník
vytvořený dětmi, mohou
zájemci vidět na vlastní
oči. Je jedním z exponátů
současné výstavy v Kulturním domě Josefa Suka
v Sedlčanech. Byla zahájena v úterý 18. února, potrvá do 18. března. Svoje
práce na ní představují veřejnosti mladší žáci výtvarného oboru sedlčanské základní umělecké školy.
Ředitelka Křenková
upozornila, že projekt není
touto výstavou zcela završen, ale ještě s tématem
ptáků a ochrany přírody
budou souviset další společné aktivity žáků a učitelů v jarních měsících.
Marie Břeňová
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Eva Lustigová hovoří o ponižování
a xenofobii, ale také o neblednoucí
vzpomínce na Sedlčany
SEDLČANY/PRAHA Eva Lustigová,
dcera známého spisovatele Arnošta Lustiga, nám exkluzivně poskytla rozhovor.
Byla jste naposledy v Sedlčanech v roce 2016, kdy v knihovně „zalistoval“ Lukáš Hejlík se
svojí hereckou kolegyní dílem
vašeho otce Arnošta Lustiga,
nebo jste město navštívila i někdy později?
Bylo to poprvé a zatím naposledy, kdy jsem v Sedlčanech se
svým mladším synem Světem byla
a kdy se připomnělo 90. výročí
otcova narození povídkou Láska
a tělo. Stalo se tak v rámci programu AL90. Ve vaší knihovně to byl
obdivuhodný a nezapomenutelný
večer a považuji to za jeden z kulturních vrcholů uspořádaných
k Arnoštovým nedožitým 90. narozeninám. Zdá se mi to jako včera...
Jste stále alespoň na dálku
v kontaktu s ředitelkou knihovny Blankou Tauberovou?
Ano, a dá se říci že pravidelně.
Doufám, že v budoucnu uspořádáme další společnou kulturní
akci propojenou literárním či ﬁlmovým odkazem mého otce. Možností a inspirace je mnoho, času
méně... S ohledem na letošní moje
závazky bych považovala za reálnou další návštěvu v Sedlčanech
v roce 2021.
Přiblížíte některé svoje letošní aktivity či závazky?
V těchto týdnech a měsících se
věnuji založení Nadačního fondu
Arnošta Lustiga, ale také současně připravuji knihu Arnoštových
rozhlasových relací s Radioservisem a dalším nakladatelstvím.
Jsem asi v půli několika projektů
v České republice i v cizině, včetně vzdělávacího programu pro
mládež. Ten je zaměřený na podporu demokratických hodnot a respektování lidských práv. Arnošt
vyučoval o mezním bodu lidské
existence, aby se nezapomnělo,
co se může stát, když zůstanou
lidé vůči zlu lhostejní. Chtěl, aby
po přečtení jeho povídek či novel
nebo po zhlédnutí ﬁlmu natočeného podle jeho námětů byli lepší
a silnější.
Váš syn Svět navštívil v lednu
Prahu – v souvislosti s tím, že
v senátu bylo 27. ledna setkání

připomínající oběti holocaustu a také 75. výročí osvobození
vyhlazovacího tábora Osvětim.
Syn si z návštěvy kromě pozitivních zážitků odvezl i negativní –
setkal se zde s projevy rasismu.
Jak mnozí zřejmě vědí, vaším
manželem a otcem vašich dětí je
Ind. Svět nebyl v restauraci obsloužen... Jak byste na to zareagovala jako matka?
Začnu Arnoštovým rčením Lidi
nebudou lepší, dokud budou mít
lidské vlastnosti. Mám dva syny

nezměnily, možná právě naopak
– šíří negativní postoje vůči menšinám. Lidé jiné barvy pleti jsou příliš často považováni za druhořadé,
méněcenné, nevzdělané, bezmocné. Dlouhodobé ponižování vede
ke xenofobii, která někdy vrcholí
až rasistickým chováním na hraně.
To vyrazí dech nejen obětem, ale
i jejich blízkým.
Jak se ale lze bránit?
Nejen můj syn, ale i ostatní,
kteří se ocitli v podobné situaci
jako on, se musí umět bránit, být

Snímek připomíná návštěvu Evy Lustigové a jejího syna Světa Lustiga v Sedlčanech.
Jsou ve společnosti ředitelky knihovny Blanky Tauberové. Ta dodnes hovoří o obou
návštěvnících v superlativech. „Svět je úžasně příjemný, chytrý, slušný a skromný
mladý muž. Moc si takových lidí vážím. Jakou mají barvu kůže, to u mne nehraje roli,
spíš dám na to, co mají v sobě,“ uvedla ředitelka. Zatím poslední setkání, kdy měla
možnost oba potkat, se uskutečnilo 23. listopadu 2017 v Praze, kdy ji Eva Lustigová
pozvala do divadla Kolowrat na představení Nemilovaná. Foto: Marie Břeňová

a dost kamarádů i známých, kteří mají míšenecký původ – mají
tmavší pleť nebo jsou jiné rasy.
Bohužel, v této oblasti není dnešní realita v Česku, ale ani v jiných
evropských zemích o nic lepší
než v minulém století nebo ještě
dříve. Evropa je stále ten „starý
svět“ – zastaralý, primitivní, nedůstojný. Pro Arnošta byla důstojnost
možná totéž, co naděje. Základní,
nejdůležitější ctnost. Kráčet v lágru zpříma někdy pomohlo právě
proto, že věznitelé chtěli ohnout
lidskou bytost, aby cítila, jak málo
znamená. Opět cituji: Je možné
vzít člověku život, ale je těžké vzít
mu důstojnost.
Všechny moderní technologie na postojích ani chování moc

pohotoví, umět se nepříjemným
a nebezpečným situacím vyhnout.
V drtivé většině bývají totiž přihlížející lidé lhostejní. V němčině se
jim říká Schaulustige – to je slovo,
které jsem poprvé viděla v takzvaném Domě konečného řešení
na výstavě ve Wannsee v Berlíně,
kde se 20. ledna 1942 konala konference o konečném řešení židovské
otázky. Jak se za takových podmínek může svět posunout dopředu,
využívat v každém z nás lidského
potenciálu? Jedná se o válku proti
naší lidskosti. Arnošt na toto téma
napsal snad více než sto tisíc stránek. A nikdy se z tohoto tématu
„nevypsal“. Často se zmiňoval
o tom, že celková suma ponížení
nebude asi nikdy odhalena, proto-

že židovští autoři ji nikdy nebudou
schopni překonat, jsou jí zavaleni.
Píší o ní většinou autoři nežidovští, kteří ji částečně překonali,
jako například Tadeusz Borowski.
Ten napsal vlastně velmi židovskou knihu. Pak spáchal sebevraždu. Otrávil se plynem. Také Paul
Celan se zabil. Piotr Ravicz, Jean
Améry, Primo Levi... Všichni se
zabili. Napomohla tomu nesdělitelnost jejich zkušeností? Po válce
byli svobodní. Rehabilitováni. Volní. Volní? To strašné ponížení jim
svázalo ruce. Duši. Je nemožné
toto sdělit.
Ano, ale vraťme se k vaší
reakci..
Po padesáti letech života v cizině jsem si dala za úkol přehodnotit svůj vztah k mé vlasti. Druhým
mým cílem je přispět do iniciativ,
které se proti xenofobii, izolacionismu (odmítání vojenské a často
i politické intervence ve věcech,
které se přímo netýkají vlastního
státu, pozn. red.) a rasismu efektivně postaví. Je to velká výzva,
životní výzva. Za klíčové považuji
vzdělání. Bude trvat nejméně dvě
generace, než se učitelé, rodiče
a sousedé naučí být otevřenější
a mít rádi svět v jeho různých podobách. Než se naučí uctívat život,
být upřímní, laskaví. To jsou tři
ctnosti Lao Tzu – čínského zakladatele taoismu. Tou čtvrtou je prokazování služby ostatním. K těmto
ctnostem starých Číňanů má část
naší společnosti ještě daleko.
Určitě jste na své děti hrdá.
Jakou profesní dráhu si synové
vybrali?
Svět převážně žije ve Švýcarsku. Studoval ve Skotsku, kde vloni
úspěšně dokončil studia biomedicíny a chce pokračovat ve veřejném zdravotnictví. Starší Vias je
projektovým manažerem v oblasti
kybernetické bezpečnosti. Momentálně pracuje pro nadnárodní
ﬁrmu ve Švýcarsku. Předtím působil tři roky v Kataru. Přestože žije
rychlým tempem, ve volných chvílích hledá takovou náplň života,
která by zohledňovala lepší a spravedlivější přítomnost. A prozradím
na něj, že se stará také o dvě kočičky – Pusinku a Pachamamu, s kterými si dokonce rád zamňouká.
-mb-
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Pohádková babička by představy spisovatelky Němcové
o vzhledu stařenky nesplnila
SEDLČANY Naďa Kafková
kývla místním knihovnicím před dvěma lety, že
se stane jejich „Pohádkovou babičkou“. Znamená
to docházet zpravidla jednou za dva týdny od podzimu do jara odpoledne
do knihovny a zaujmout
malé kluky a děvčata
četbou dětské literatury.
Na první pohled je jasné,
že současná babička má
zcela jiný vzhled, než jak
milou, ale vetchou a vrásčitou stařenku v šátku
vylíčila spisovatelka Božena Němcová. Snad jen
úsměv a laskavost čas nedokáže změnit...
N a ďa K a f ková n á m
svoje působení v sedlčanské knihovně coby
dobrovolnice přiblížila
v rozhovoru.
Co vás nejvíc k předčítání motivovalo?
Dvaačtyřicet let jsem
pracovala jako učitelka
mateřské školy. Když jsem
odešla do důchodu, tak se
mi najednou po dětech stýskalo. A jednou mě knihovnice oslovily a nabídly mi
roli Pohádkové babičky.
Připouštím, že jsem se zpo-

čátku obávala, jak to bude
fungovat. Tréma byla zbytečná, je to fajn.
Myslíte si, že rodiče by
měli dát také knížkám
přednost před jinými
způsoby, jak dítě zabavit? Bývá pro ně přece
jednodušší posadit je
před televizor nebo jim
přehrát pohádku z DVD...
Stoprocentně. Čtení nic
nenahradí. Rozvíjí fantazii.
Čtení knih je to nejlepší,
co mohou rodiče dětem
do vínku dát.
Díky celoživotní profesi učitelky máte jistě
velké zkušenosti a víte,
že zaujmout posluchače
není jen tak. Na co musíte dbát?
Je potřeba číst srozumitelně, umět pracovat s hlasem, zabarvit jej, vědět,
kdy hlas trochu ztišit nebo
naopak zvýšit, na jaké slovo dát důraz... To všechno
je potřeba k tomu, aby posluchači příběh pochopili
a aby je předčítání bavilo.
Vy b í r á t e s i k n i hy
sama?
Ne, o výběr se starají
knihovnice. Já si pak vezmu určitou knížku domů

Čím byl zvláštní
karneval folklorního
souboru z Kamýku
nad Vltavou?
KAMÝK NAD VLTAVOU „Dě-

láme si ho pro sebe, jen pro
členy. Nikdo nevyhrává,
aby to nikomu nebylo líto.
Je bohatá tombola, užijeme
si spoustu tajtrlíkování, a to
nám stačí,“ odpověděla vedoucí souboru Jaroslava
Špačková.
„Byli tu zástupci Minikamýčku, Kamýčku, Kamýčanu i Flétníčku. Sešli
se vodníci, princezna,
baletka, zahradnice, mechanik, Číňánek, Japonka,
cestovatel, který vyrazil
na cesty v roce 1873, stydlivá holčička, neslyšící
stařeček, co se ztratil, ale
taky mim. Ten se vyjadřoval jen pohybem a děti mu

rozuměly. Děti se vyjadřovaly hlučně a vesele, přesto jim stařeček nerozuměl.
Nechyběly ani tradiční masopustní koblížky od Milenky Větrovské z Kamýčanu,“ prozradila Jaroslava
Špačková. Protože všichni
musí být v kostýmu, byla
i ona. Zvolila tradiční masku – Masopusta.
Zkrátka o dobré nápady
nebyla nouze – například
jedna maminka hrála stydlivou holčičku, jiná vystupovala v převleku za pařezovou chaloupku a její
dvě holčičky se na páteční
podvečer proměnily v Křemílka a Vochomůrku.
Hanka Synková

a „za domácí úkol“ si vyberu konkrétní pohádky,
které by děti mohly nejvíc
oslovit.
Co máte právě rozečteno?

vyskytnout „narušitel“,
co na něj zpravidla platí?
Úplně malé děti tu bývají s maminkami a hrají
si. Občas se proto stává,
že mluvením ruší souro-

Naďa Kafková četla 14. února dětem z knihy Pohádkoví pohádkáři.

Pohádkoví pohádkáři
je název knihy Aleny Peisertové a Jiřího Fixla – jde
o soubor klasických pohádek od klasických autorů
jakými byli Karel Jaromír
Erben, Hans Christian Andersen, Božena Němcová...
V kolektivu se může

zence, kteří sedí kolem
mě a poslouchají. Ze
školky, kde jsem měla
ve třídě kolem pětadvaceti dětí, jsem na zvuky
zvyklá a moc je nevnímám. Malé posluchače
se snažím ještě víc zaujmout, abych je dostala

„na svoji stranu“. To je
snad jediný účinný recept. Jsem kliďas a jen
tak mě něco nerozhází.
Pamatujete si křestní
jména dětí?
U těch, které chodí pravidelně, tak ano.
Kolik míváte posluchačů?
Kolem deseti. Je to víc,
než měli v minulosti Pohádkový dědeček nebo Pohádkové babičky, protože
si sem moje vnoučata přivedou i kamarády.
Kterou knihu jste si
v dětství nejvíc oblíbila,
a proto jste se k ní časem
vracela?
Možná se to bude zdát
někomu podivné, ale já
měla ráda Malého Bobše, líbila se mi Honzíkova cesta, klasické české
pohádky. A pamatuji si,
že v určitém věku jsme si
s mými vrstevníky předávali knížky o Kájovi Maříkovi. Příběhy jsou často
označovány za kýčovité,
ale nás jako holky bavily
a právě díky těmto knížkám jsme se chtěly naučit brzy a dobře číst.
Marie Břeňová

Plesová sezóna je v plném
proudu, trsali i jeseničtí hasiči
JESENICE Jednou z akcí,

jejímž pořadatelem je Sbor
dobrovolných hasičů v Jesenici, je tradiční hasičský
ples. Uskutečnil se v pátek 14. února ve společenském sále místního Sokola. Do začátku panovalo
napětí, zda se návštěvníci
do sálu vůbec vejdou,
a krátce po zahájení byla
místa u stolů obsazena.
O skvělou náladu se zasloužila kapela Relax. K tanci i poslechu zahrála svoje
největší hity a lidovými
písničkami rozezpívala sál.
Nechyběl ani výborně zásobený bar. Ke spokojenosti
návštěvníků byla připravena velká tombola, ve které
každý lístek vyhrával. Obsahovala celkem 287 položek.
Zlatým hřebem hasičského
plesu tak bylo tažení z osu-

dí slosovatelné tomboly,
ve které mimo jiné byla půlka prasete, uzená kýta, sady
piva a další zajímavé a hodnotné ceny, třeba i poukázky na pět set korun.
Nečekané překvapení
bylo připraveno pro veli-

tele sboru Milana Jirouška.
K padesátým narozeninám si vyslechl blahopřání od členů hasičského
sboru, převzal věcný dar
a sfoukl svíčky ze svého
narozeninového dortu.
František Vávra
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KONCERTY,
PLESY
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
21. 2. Ples Agrární komory Příbram
 Dublovice – Na Nový
21. 2. Hasičský ples
hraje Klasik; 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
 Sedlčany – kult. dům
23. 2. Malina Brothers
slaví 10 let
koncert skupiny muzikantů; 19:00
29. 2. Sportovní šibřinky
hraje Ešner Band; 20:00
 Vrchotice – Na Františku
29. 2. Hasičský ples
pořádá SDH Sedlec
 Petrovice – Obecní dům
29. 2. Společenskozábavný ples
hraje Repete, pořádá Spolek
pro ochranu přírody a dobrého života v Petrovicích; 20:00

VÝSTAVY
 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.
 Sedlčany – kult. dům
výstava mladších žáků
výtvarného oboru ZUŠ
Sedlčany 2020

výtvarná díla na téma
ochrany přírody; do 18. 3.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
19. 2. Naučte se předčítat
jako herci
workshop pro rodiče a prarodiče; 12:30
28. 2. Osud jménem
Ležáky
setkání s Jarmilou Doležalovou ml. a připomenutí
druhé světové války; 18:00
 Sedlčany – muzeum
21. 2. Jak sestavit rodokmen
přednáška historika Tomáše Zouzala; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
24. 2. Tančírna
travesti show Techtle
Mechtle a Kočky; 19:30
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
29. 2. Yasmina Reza: Art
francouzskou komedii
uvádí Divadlo Bez zábradlí; 19:00
1. 3. O statečném kováři
Mikešovi
pohádka pro celou rodinu;
15:00

KINO
 Sedlčany
21. 2. Rodiče na tahu
americká komedie; 20:00
22. 2. Tenkrát v Hollywoodu
americké drama; 20:00
27. 2. Studená válka

ﬁlmový klub; 20:00
28. 2. S chutí Toskánska
italská komedie; 20:00
29. 2. Poslední aristokratka
česko-slovenská komedie;
20:00
 Kosova Hora
23. 2. Román pro pokročilé
česká komedie; 18:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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., 1. 3. Veřejné bruslení
14:00 – 16:00
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
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26. 2. Pohárový zápas
HC Domino – Ševci Nový
Knín; 18:30
DSK Daleké Dušníky – HC
Miličín; 20:25
28. 2. Pohárový zápas
Rybníkáři–Rumola; 18:30
HC Hrádek – HC Kňovice;
20:25
29. 2. Pohárový zápas
HC Bubák Chlum – TJ
Slavoj Obecnice; 12:00
HC Olbramovice – Novit
Neveklov; 14:00
HC Medvědi Sedlčany – HC
Tučňáci Kosova Hora; 19:30
 Sedlčany – autobusové
nádraží
22. 2. Kouzlo zimních
výhledů
turistický pochod, trasa cca
10 km; 8:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
19., 26. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 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
28. 2. Pohádková babička
čtení z knihy Miloše Kratochvíla, navazuje Skládanková výtvarná dílna; 15:00
29. 2. Čtení pro miminka
v bříšku
prenatální komunikace pro
budoucí rodiče; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna

21., 22., 28., 29. 2. Pozorovací program
při příznivém počasí;
18:00–21:00
 Vrchotice – Na Františku
21. 2. Rozloučení s masopustem
 Kvasejovice – KD Eden
22. 2. Dětský karneval
pořádá SDH Kvasejovice
 Chramosty – u klubovny
22. 2. Masopust
průvod masek od klubovny; 10:00
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
22. 2. Masopust
průvod masek s žertovnými
scénkami a hudbou; 14:00
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
22. 2. Masopust
průvod masek od kulturního domu, veselí, hudba
a tanec v hospodě U Vltavy
od 17:00; začátek 14:00
 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
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
29. 2. Dětský karneval
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Valentýnský ples
2. ZŠ Propojení
SEDLČANY V Kulturním
domě Josefa Suka v Sedlč a n e c h s e u sk u t e č n i l
v pátek 14. února ples 2.
ZŠ Propojení, tentokrát
s valentýnským dress
codem a výzdobou.
V hlavní roli se objevili žáci devátých ročníků
a jejich třídní učitelé. Deváťáci během celého večera využívali své plesové
přípravy, tedy naučených
tanečních kroků i zásad
společenského chování.
O nácvik předtančení se
postaraly paní učitelky
Štemberková a Suchanová, o sólo pro učitele

paní učitelka Mašková.
Pěvecký a instrumentální
doprovod zajistila kapela
Ešner Band. Bohatý program pak doplnila show
Aerobik studia Dvojka pod
vedením Aleny Novotné
a Kristýny Faktorové.
Návštěvníci akce odcházeli s dobrou náladou a cenami z tomboly,
za kterou vděčíme mnohým rodičům a sponzorům. Deváťáci si navíc
odnášeli pamětní stužky,
jelikož ples je svým způsobem první fází jejich
loučení se základní školou.
-prop-

Kreslíře Romana Čika inspiroval
v začátcích jeho tvorby autor
světoznámého Vetřelce
SEDLČANY Romanu Čikovi

je čtyřicet šest let, bydlí
v Sedlčanech a pracuje
ve Strojírnách jako elektrikář. Jeho velkým koníčkem jsou kresby tužkou
a uhlem. Na první pohled
je zřejmé, že si s nimi hodně vyhraje a snaží se je
vypracovat do nejmenších
detailů.
Přesvědčit se o tom
mohou v těchto dnech
i návštěvníci městské
knihovny, kde jsou Čikovy
kresby vystaveny na chodbě, ve vestibulu i v sousedství knížek. A protože
autor kreslí podle fotograﬁí
prakticky vše, je expozice
rozdělena do několika částí. Je v ní několik kreseb ze
Sedlčanska a nechybějí automobily, psi, koně, ryby
nebo kresby z oblasti fantasy. Dominantní postavení
ale mají portréty známých
osobností, mezi nimi Jan
Werich, Rudolf Hrušínský
nejstarší, Vladimír Menšík,
Karel Roden, Jiří Langmajer, Karel Gott se svojí
manželkou Ivanou, Angelina Jolie a Morgan Freeman. Všechny kresby jsou

vypracovány tak detailně,
že se laik může domnívat,
že se jedná o upravené
fotograﬁe, ale samozřejmě
tomu tak není. V rozhovoru nám o svém koníčku
řekl Roman Čiko více.
Kdy vás naplno pohltilo kreslení?
Hlavně až po vojně,

lové nápisy a sprejem je
stříkal na trička, protože
trika s potiskem se tady
prakticky nedala sehnat.
Když jsem přišel z vojny,
byl jsem v kreslení ovlivněný Švýcarem Gigerem.
Zpočátku jsem kreslil jen
vymyšlené věci, inspirované biomechanickým su-

Roman Čiko u svých kreseb v městské knihovně

ale líbilo se mi už od dětství. V té době jsem však
ještě moc nekreslil, nanejvýš ve škole, když se
muselo. Před vojnou jsem
klukům začal kreslit meta-

rrealismem tohoto malíře,
sochaře a návrháře, autora
světoznámého Vetřelce.
Zkusil jste kreslit
i podle živých modelů?
Vzhledem k tomu, že mi

kresba zabere pět i šest hodin, kreslení podle živých
modelů je pro mě nereálné. Zkoušel jsem ale kreslit
akty.
Jak dlouho jste se
připravoval na výstavu
v knihovně? A kolik tady
máte svých kreseb?
Je jich tady jednapadesát. Nakreslil jsem je zhruba za posledních pět let. Je
to moje první výstava, ale
ukázky svojí práce jsem
měl už vloni v listopadu
v muzeu. Jsem rád, že si
lidé mohou moji tvorbu
prohlédnout.
Co říkají vaší činnosti
u vás v práci, a hlavně co
jí říká vaše rodina?
V práci mi chlapi docela
fandí. Dost dlouho neměli
vůbec ponětí, že kreslím.
Musím říci, že doma má
moje přítelkyně se mnou
svatou trpělivost.
Stane se někdy, že se
vám kresba nepovede
a putuje do koše?
Taky se mi to už stalo.
Protože se ale tužka i uhel
dají gumovat, obvykle
kresbu dokončím. Zatím
jsem svoje práce nekon-

zultoval s žádným odborníkem, ale zajímal by mě
názor někoho, kdo se kresbě věnuje a není vyloženě
jako já samoukem.
Kolik svých kreseb
máte vystavených doma?
Jak se říká, že kovářova
kobyla chodí bosa, tak ani
já doma žádnou svoji výstavu nemám. Protože ale
kreslím na zakázku, dost
lidí má moje kresby v interiérech svých bytů. Před
měsícem jsem kreslil Karla Gotta s jeho manželkou
Ivanou a tato kresba putovala do Pardubic. Další
kresbu jsem posílal na jižní
Moravu do Ivančic.
Několik kreseb Romana
Čika je i v kronice města
Votice a také ve vlastivědném muzeu. Autor sedlčanské výstavy si vyzkoušel
mimo jiné i kresbu na zeď
nebo malování hennou
na tělo. Potom se opět vrátil k tužce a papíru a u toho
zůstal dodnes. Výstavu
kreseb Romana Čika si návštěvníci městské knihovny mohou prohlížet až
do středy 4. března.
David Myslikovjan
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Hokejisté potopili Benátky až těsně
před koncem prodloužení
Tatran Sedlčany
– HC Benátky nad
Jizerou B 7:6 (1:2,
2:1, 3:3 – 1:0)
SEDLČANY V závěrečném
desátém kole nadstavby
krajské hokejové soutěže se v sobotu 15. února
utkal na domácím ledě
třetí Tatran s pátým celkem tabulky, kterého před
necelým měsícem na jeho
ledě přestřílel o pět gólů.
Tentokrát ale bylo po dramatickém průběhu zápasu
všechno jinak.

Divočina v úvodu
Soupiska týmu Tatranu
byla po delším čase hodně plná. Kromě brankáře
Dudka na ní byli obránci
Macháč, Chwastek, Grin,
Mašek, T. Spilka, Vild a Šebek a útočníci Zavadil, O.
Spilka, Sůsa, Vl. Černý, M.
Pospíšil, Náprstek, Burian,
Bém, Petržílka a F. Černý.
Možná i pod dojmem, že
domácí už s deﬁnitivní jistotou nemůžou v tabulce
skončit na jiném než třetím
místě, nevstoupili do zápasu vůbec dobře. Inkasovali
totiž už v jednačtyřicáté
vteřině hry. V končící 3.
minutě nechala obrana
Tatranu až trestuhodně
projet od modré až k Dudkovi útočníka Benátek,
který zakončoval svoji

akci střelou z mezikruží,
avšak sedlčanský gólman
pohotově „semaforem“
ukryl puk ve svojí lapačce.
Hned vzápětí najížděli dva
útočníci hostí na jediného
obránce Tatranu, ale při
zakončení si příliš nerozuměli a Dudek jejich šanci
zlikvidoval. Domácí hokejisté tak zažili v úvodu zápasu pořádnou divočinu.
V začínající 4. minutě byl
vyloučen hráč Benátek,
Tatran se sice na půldruhé
minuty usadil v útočném
pásmu, jenomže potom
jeden z obránců vyhodil
puk přesně na svého kolegu v útoku, číhajícího před
útočnou modrou, a tento
forvard pohodlně bekhendovým blafákem na lapačku Dudka zvýšil na 0:2. V 6.
minutě domácí rozehráli
svoji druhou přesilovku,
po dvaceti čtyřech vteřinách putoval na trestnou
lavici další hostující hráč
a hned po několika vteřinách zužitkoval dvojnásobnou početní výhodu Filip
Černý – 1:2. Po kontaktní
brance Tatran na chvíli
přeřadil na vyšší rychlost,
přitlačil soupeře do jeho
obranného pásma a vyrovnávací gól byl na spadnutí.
Nápor domácích hokejistů
ale přibrzdilo vyloučení
Béma ve 13. minutě, a potom už se hra zase vyrov-

nala. Sedmnáct vteřin před
prvním klaksonem byl
za sekání vyloučen hráč
Benátek a Tatran si početní
výhodu přenesl do druhé
části hry.

Hrubá chyba stojí
Tatran vedení
Domácí sice přesilovku
nevyužili, ale v momentě,
kdy se vyloučený hráč vracel na led a udělal na něm
sotva pár temp, v čase
21.51 Dominik Chwastek
vyrovnal. A hned vzápětí
Náprstek střelou z bezprostřední blízkosti do horního růžku branky, která prošla gólmanovi do sítě nad
lapačkou, překlopil vedení
na stranu Tatranu. Gólu
předcházel souboj u zadního mantinelu, po němž
mohl, a s největší pravděpodobností i měl, rozhodčí
vyloučit za podražení sedlčanského hráče. Zhruba
v polovině základní hrací
doby odešli bezprostředně za sebou na trestnou
lavici dva hráči Sedlčan,
ale jejich spoluhráči se
celkem v pohodě ubránili.
Nedovolili soupeři, aby si
vytvořil jedinou větší příležitost. Čtyři minuty před
druhým klaksonem však
obrana Tatranu při hře čtyři na čtyři vyrobila hrubou
chybu, když bek domácích
při vyvážení puku z ob-

ranného pásma doslova
přenechal kotouč dorážejícímu útočníkovi soupeře,
který pohotově bekhendovou střelou z místa těsně
před brankovištěm srovnal
na 3:3.

K nájezdům
nebylo daleko
Do třetí třetiny mnohem lépe vstoupil Tatran.
Uplynulo z ní pouhých
pětapadesát vteřin, když
opět skóroval Chwastek,
jenž dostal přihrávku před
brankoviště jako na zlatém podnosu. Vyhráno
ale ještě zdaleka nebylo.
Po vedoucí brance Tatranu se začaly více tlačit
dopředu i Benátky a najednou byl k vidění rychlý hokej ve stylu „nahoru
– dolů“. Nově nastavený
styl se hostům brzy vyplatil a v čase 45:48 bylo
srovnáno na 4:4. Hosté se
ale dlouho z vyrovnání neradovali. V čase 47.44 napřáhl až od modré Jakub
Grin a bombou těsně nad
ledem překlopil znovu vedení na stranu domácího
týmu. V 52. minutě hostující útočník neproměnil samostatný nájezd, suplující
trestné střílení, protože neměl kolem sebe jediného
bránícího hráče, a hned
vzápětí rovněž osamocený
Bém nechal vyniknout gó-

lmana Benátek po prudké
ráně z mezikruží na lapačku. Šest minut před třetím
klaksonem přidal při přesilovce šestý gól Tatranu F.
Černý, ale ani tato branka
soupeře neskolila. Benátky daly kontaktní gól tři
minuty před koncem základní hrací doby a o chvíli později jejich hráči signalizovali, že vstřelili další
branku. Chvíli se ještě hrálo, ale potom po vzájemné
konzultaci sudí rozhodli,
že puk se ocitl za brankovou čárou sedlčanského gólmana. V čase 57.50
bylo vyrovnáno a o osudu
utkání muselo rozhodnout
prodloužení. V jeho třetí minutě ujížděl útočník
Benátek sám na branku
domácích, ale neproměnil. Rozhodnutí padlo až
28 vteřin před koncem
nastavené pětiminutovky,
kdy po dalším sporném
zákroku hráče Tatranu ujel
Šebek a rozhodl o tom, že
dva body zůstanou v Sedlčanech a jeden poputuje
do Benátek.
Do play off vstoupí Tatran v sobotu 22. února
utkáním s týmem Kovohutě Mníšek pod Brdy
na ledě soupeře. Odveta
se hraje na sedlčanském
zimním stadionu v neděli
od sedmnácti hodin.
David Myslikovjan

Jarda Repetný rozhodl svoji trefou duel
proti Milevsku
MILEVSKO Tatran sehrál
v sobotu 15. února další
přípravné utkání. Tentokrát s účastníkem Jihočeského krajského přeboru,
a to Milevskem.

ZVVZ Milevsko
– TJ Tatran
Sedlčany 0:1 (0:1)
Fotbalisté Tatranu předvedli v prvním poločase
divákům oku lahodící fotbal, ve kterém nechyběly
narážečky a náběhy, avšak

chybělo tomu koření v podobě branek. Poločas měl
skončit pět nula a ne hubených jedna nula. Přípravné
zápasy jsou od toho, aby se
v něm tým naučil proměňovat tutovky. Pokud se šance
neproměňují, obvykle se
tento nešvar přenáší do mistrovských zápasů, a to i diváci mnohdy vidí na vlastní
oči, co se vše dá neproměnit a utkání pak zbytečně
ztratit nebo prohrát.
Přestože neměl trenér

Ladislav Šach k dispozici
dlouhodobě zraněného
Vystyda, Haase, Kdolského
a navíc ještě Čejdu, Řeháka,
Matouška a Davida Krůtu,
byla dobrá i obranná činnost, což dokazuje i to, že
domácí útočníky Tatran
pustil za celý poločas jen
do jediné šance, kterou
brankář Dřevojan vyřešil.
Jelikož trenér do druhého
poločasu sestavou zamíchal, úroveň hry poklesla
a domácí si vypracovali

dvě gólovky, které zlikvidoval i střídající brankář Glogar. Když se v 65. minutě
vrátil na hřiště Repetný, začal dělat domácímu jihočeskému celku problémy svojí
rychlostí a náběhy za obranu, ale střelecký prach
nechal na lavičce a jeho
pokusy šly vedle nebo
nad brankovou konstrukci.
A tak jediná branka padla
ve 32. minutě po pěkné kolmici Kvěcha na rozeběhnutého Repetného, který

se v přípravě treﬁl potřetí.
Sestava: F. Dřevojan –
Repetný, L. Brotánek, Novotný, P. Lípa, Soldát, M.
Dvořák, Kouklík, D. Čipera,
K. Kvěch, M. Sirotek. Střídali: Machovský, Doubrava, M. Krůta, Repetný,
Kvěch, Sirotek.
Další zápas sehraje Tatran v neděli 23. února
na umělé trávě na Dobříši proti domácímu celku
od 14 hodin.
David Štverák
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Hokejisté Štětkovic potrestali chlapce
od vody vždy na konci třetiny
SEDLČANY V dlouhodobé

pohárové soutěži amatérských hokejistů minulý
týden poutaly největší
pozornost dva prvoligové
duely, v nichž se utkal první tým s druhým a třetí se
čtvrtým. Oba byly zajímavé, ale každý zcela jinak.
S mírnou nadsázkou
se dá říci, že tým Genemusic se rozhodl druhou část turnaje dohrát
bez hráčů na střídačce, protože již podruhé
za sebou nastoupil pouze s pěti hráči v poli. Ti
se stejně jako v předchozím utkání se Štětkovicemi drželi, v tomto
směru jim všechna čest,
ale jinak až hazardovali
se svými silami. V duelu
s Obecnicí dostali pouze čtyři góly a v závěru mače dokonce jeden
čestný vstřelili. Nechá se
ale očekávat, že hokejisté z Benešovska narukují
do blížícího se play-off
v mnohem větší síle.
Dalším týmem, který
měl naději zvítězit nad
dosud neporaženými
Štětkovicemi, mohly být
Zvírotice. K vidění byl
nadstandardní hokej, pokud se týká sedlčanské
hokejové soutěže, plný

bruslení a s mnoha pěknými akcemi na obou
stranách, ale ani chlapci
od vody nedokázali štětkovickou Starou gardu
přetlačit. První velkou
šanci utkání měly Štětkovice už v úvodní minutě
hry, kdy se jejich forvard
řítil zcela sám na branku,
ale nedal. První třetina
byla hodně vyrovnaná,
ale v její poslední minutě
štětkovičtí hokejisté svého soupeře přece jenom
přitlačily a pouhých jedenáct vteřin před sirénou se dostali do vedení.
V polovině druhé třetiny
se zvírotičtí hráči úspěšně bránili v oslabení, jenomže potom jim pořádně zatrnulo. Tři minuty
před druhou přestávkou
opět ujel útočník Štětkovic, avšak brankář jeho
bekhendový blafák vystihl a betonem odrazil
puk za svoji klec na zadní
mantinel. Pouhou minutu
před druhým klaksonem
ale Stará garda přece jenom přidala svoji druhou branku. Zdálo se, že
Štětkovice hrají chytřeji
a hlavně přímočařeji, také
na střely byli aktivnější,
zatímco zvírotičtí hráči mnohdy až zbytečně

kombinovali. Osm minut
před koncem se jim sice
podařilo vstřelit kontaktní
gól, jenomže hned vzápětí Štětkovice opět odskočily na rozdíl dvou branek.
Poté rozehrály Zvírotice přesilovku, ale místo
toho, aby utkání zdramatizovaly, jejich hráč fauloval a Štětkovice měly
možnost zahrávat trestné
střílení. Branku nedaly,
ale přesto ještě jeden gól
padl. V samém závěru zápasu měly Zvírotice možnost hrát přesilovku pět
na tři, a po návratu prvního vyloučeného hráče
Štětkovic na led z brejku inkasovaly počtvrté.
Do konce zápasu v tu
chvíli chybělo padesát tři
vteřin.
Že se vyplatí naplno bojovat až do konce,
předvedli dr uholigoví
votičtí hokejisté, kteří vyrovnali stav utkání s Dalekými Dušníky při přesilovce pouhých sedm
vteřin před závěrečným
klaksonem! Za pozornost
určitě stojí také třetiligové klání, v němž Hrádek
Rybníkářům, složeným
z hokejistů, kteří se kdysi skutečně scházeli výhradně na zamrzlých ryb-

nících, vstřelil šestnáct
branek. Jedenáct z nich
nasázel Michal Štemberk.
Tento útočník, jenž přidal
navíc ještě dvě asistence,
se postaral o nový střelecký rekord do zápisu
soutěže.
Výsledky – 1. liga:
Obecnice–Genemusic
4:1,
Štětkovice–Zvírotice 4:1, AHC Nový Knín
– Křepenice 7:3, Příčovy – AHC Nový Knín 9:2.
Štětkovice si upevnily
svoje vedení v prvoligové tabulce, mají nyní už
jedenadvacet bodů a luxusní sedmibodový náskok na druhé Zvírotice.
Dosud třetí Genemusic
díky vítězství ve vzájemném měření sil přeskočila
Obecnice, která nasbírala
třináct bodů. Na poslední
osmé místo klesly tříbodové Křepenice.
2. liga: Domino–Solopysky 8:1, Sázava – Ševci
Nový Knín 14:2, Štětkovice B – Miličín 2:5, Daleké
Dušníky – Votice 6:6. První Sázava má po jedenácti odehraných utkáních
ve druhé fázi soutěže
dvaadvacet bodů, o čtyři
body zpět je druhé Domino a třetí Daleké Dušníky zatím nasbíraly bodů

dvanáct. Dosud poslední
deváté Votice po nečekané remíze s Dušníky přenechaly černého Petra
Žabákům ze Solopysk.
3. liga: Rumola–
Olbramovice 0:2, Hrádek–Medvědi 2:9, Rybn í k á ř i – H r á d e k 2 : 16 ,
M e d v ě d i – Ru m o l a 3 : 4 ,
Olbramovice–Kňovice 2:0. Po deseti odehraných utkáních přes
porážku udržely první
příčku šestnáctibodové Kňovice. O bod zpět
je druhý Hrádek a další
jeden bod ztrácejí třetí
sedlčanští Medvědi. Rybníkáři po debaklu zůstali
na jednom bodu.
David Myslikovjan

V neděli 23. února
tomu bude 25 let, co
nás navždy opustil
pan

František
Vanžura
ze Skoupého
u Petrovic.

S láskou a úctou
vzpomínají děti
s rodinami

Sedlčanské hokejistky reprezentující Českou republiku
převzaly upomínkové předměty z rukou starosty města
SEDLČANY Před třetí tře-

tinou sobotního utkání
krajské hokejové soutěže
mezi Tatranem a Benátkami nad Jizerou se na ledě
konala malá slavnost. Zatímco se obě mužstva seřadila na modrých čarách,
před kabinou časoměřičů
starosta Miroslav Hölzel
předal upomínkové předměty dvěma hokejistkám
ze Sedlčan a poděkoval jim
za reprezentaci České republiky a tedy i města.
Sedmnáctiletá Denisa
Habartová a o rok starší
Barbora Bartáková začaly
hrát hokej v Sedlčanech

a v současné době hostují
v příbramském extraligo-

vém týmu žen a také v týmech zdejších mančaftů

Denisa Habartová (zleva), starosta Miroslav Hölzel, Bára Bartáková
a předseda hokejového oddílu TJ Tatran Miloš Vančura

dorostenců a st arších
žáků. Společně nastupují
rovněž v utkáních, v nichž
navlékají reprezentační
dres žen. „V létě byly druhé na turnaji Euro Hockey
Tour hráček do osmnácti
let, který se konal v Jihlavě,“ připomněl Denisin
tatínek Jiří Habart. „Potom obsadily dvakrát třetí
místo na dalších turnajích této evropské série.“
Na přelomu prosince
a ledna obě hokejistky
reprezentovaly Českou
republiku na mistrovství
světa žen do osmnácti
let v Bratislavě a Denisa

poté odcestovala do Jižní Koreje na Legacy Cup,
kde v kategorii dospělých
český tým obsadil druhé
místo. Obě děvčata v kategorii dívek do šestnácti
let na mistrovství Evropy
hokejistek v loňském roce
v Příbrami vybojovala
bronzové medaile. V minulé sezóně Bára a Denisa
získaly titul mistra extraligy žen a v sezóně aktuální
budou tento svůj úspěch
obhajovat. Ve ﬁnále soutěže se začátkem března
utkají na tři vítězné zápasy s Karvinou.
David Myslikovjan
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Blíží se další
odchod elit
do zahraničí?

To bude zastánce...

Volba našeho nového ombudsmana je zase z říše
přinejmenším nepravd.
Stanislav Křeček, hvězda
dezinformačních webů,
neoprávněný uživatel titulu doktora práv a autor
mnoha kontroverzních
výroků, veřejným ochráncem práv? Ví vůbec, co se
termínem „lidská práva“
rozumí? Prezident Miloš
Zeman nás zase posunul
o kousek blíž k Východu.
Východu, s jehož politikou
se nemůžu ztotožnit.
V minulosti už jsme takové přiblížení zažili. Vidím ho i dnes. Ale většina
mých spoluobčanů to buď
nevidí, nebo spíše vidět
nechce. I to je shodné jako
před mnoha desítkami let.
A vyústilo to k tomu, že ti,
kteří si toho vědomi byli,
nechtěli se s tím smířit
a věřili, že dokážou žít i jinde, v opravdu demokratické zemi, odešli. Postavili
svůj život na jiných hodnotách, než které vládly tehdy tady u nás.

A tak si říkám, jestli se
zase nepřibližujeme mílovými kroky k dalšímu odlivu naší inteligence. V určitém smyslu to tu není
aktuálně už o moc horší,
než tomu bylo za protektorátu a pak za vlády jedné
strany. Průměrná inteligence našeho národa je
podle mnohých dána tím,
že velké množství vysoce
inteligentních lidí rozsévalo nejen svůj rozum, ale
i své geny jinde, v zahraničí. A já se obávám, že
dnešní mladí, kteří tu ještě
nestihli své rozumy a geny
tak říkajíc zapustit, je budou následovat. Nebudou
plýtvat svým talentem pro
zemi, která používá peníze daňových poplatníků
na propagandu a předvolební agitaci trvající celé
volební období. Jediné,
v čem jsme předchozích
stavů nedosáhli, je (ne)
svoboda slova. Tu zatím
stále ještě máme.
Olga Trachtová
Hadáčková

Veřejný ochránce práv
– ombudsman, to je podle mého názoru funkce
pro stát i jeho pověst
ohromně významná. Dokonce bych řekl, že není
o nic méně důležitá než
funkce ministra. Ombudsman dává svému
úřadu nespornou ideu,
přístup k jednotlivým
lidem nepoměřující žádným metrem, zda jde
o konkrétní rasu, menšinu, politickou stranu,
náboženství, vzdělanost
atd.
Pro srovnání prvního
o m b u d s m a n a O t a k a ra
Motejla s panem Stanislavem Křečkem je výstižné snad ono obvyklé,
jak někdo někomu nesahá po kotníky. Pan Motejl
si nevybíral, koho bude
raději ochraňovat. Za totality obhajoval disent,
zatímco Křeček psal texty s chválou na tehdejší
volby. Vzpomínám, jak
pan Křeček, kdysi poslanec za ČSSD, navštívil
jako jiní politici zábavný
pořad v Semaforu „S politiky netančím“ (Šimek,
Bubílková). Tam se uvá-

dělo něco o politice pro
zasmání, s připomenutím některých výroků
a příhod. Pan Křeček
na otázku, jaký on má
vlastně akademický titul, řekl: „Mám magistra
– no, lékárník.“ A vy jste
lékárník? „Ne, právník,“
pravil téměř provinile.
To už se předtím prozradilo, že užívá neprávem
titul JUDr. Říkal jsem si –
a tohle má být poslanec,
zákonodárce? Když se
stal zástupcem ombudsmanky, říkal jsem si, tak
tam bude snad přendavat a srovnávat tu spoustu papírů a dělat, že hájí
aspoň své oblíbené nájemníky.
Ale i kdyby byl empatický, inteligentní, organizátor..., je velmi nepřijatelný jeho věk. Mohu
si to dovolit připomenout, je mi stejně. Jeho
strana ČSSD nepřipouští,
že věk odchodu do důchodu by se měl postupně zvyšovat nad 65 let.
A pana Křečka, poslušně
na návrh prezidenta, vysílá jako nováčka do náročné práce v jedena-

osmdesáti? Aby se v tom
věku prvně v životě
učil pracovat ve vedoucí funkci? Ve sněmovně
také padlo, že když proti
tomu chce protestovat
mládež z iniciativy „Milion chvilek pro demokracii“, tak tedy just budou
Křečka volit. To už snad
je na úrovni infantilních
chudáků. A nebo že snad
si ty demonstrace přejí?
V této souvislosti si
vzpomínám na slavného herce Jiřího Sováka,
na jeho černý humor,
humor, který jsem použil proti sobě, když jsem
přežil tu osmdesátku.
Řekl někomu z kolegů:
„Tak si říkám, že ňák tak
do tý vosumdesátky umřít už je otázka takový
slušnosti.“ Zemřel v září
roku 2000, té osmdesátky
se nedožil asi o tři měsíce. Když už pan Křeček
postrádá veškerou soudnost, asi také tím věkem,
pak ani poslanci pro něj
nedělají dobře – bude
místo odpočinku na penzi dosti trpět. Nebo kde
si sedne, usne...
Vladimír Roškot

ZAMYŠLENÍ

Až přijde kocour
Asi každý viděl tu pohádku s Janem Werichem
ve dvojroli a snad se i zasnil, že by to bylo fajn,
kdyby se povahy lidí daly
poznat podle jejich zbarvení. A nebo také naopak.
Kdo pohádku zhruba
před týdnem na ČT1 neviděl, je tam jako „hlavní
postava“ kouzelný kocour. Námět asi autora
napadl, když se o někom
říkalo „Ten se, panečku,
vybarvil“.
Asi každý máme s někým v životě tu zkušenost,

že se ukázalo, jak je jiný,
než jsme si mysleli. Jde
vesměs o zkušenost špatnou. Třeba ve škole v dětství se mnou kamarádil,
ale jednou mi ukradl plnicí pero a ještě mi je pomáhal hledat. Při své bídě
jsem na fakultě některým
za peníze udělal rys, a kamarád to prozradil. Před
kamarádem jsem mluvil
otevřeně na pracovišti
kriticky o řediteli a zjistil
jsem, že na mě donášel.
Paradoxní bylo, že před
tím jsem tu připomínku

řediteli řekl sám a on mě
potom upozornil, abych
si dal na kamaráda pozor.
Dosti často se stává, že
mi někdo pochlebuje, ale
jinde potom ve stejné záležitosti pomlouvá. Třeba
jen někomu sděluje, že si
o sobě moc myslím. Ale
to jsou drobnosti. Hodně
mě mrzelo, když se spoluvlastníkem platila dočasná dohoda pro něj výhodná, aby už ji bral pro
své dědice jako trvalou.
V té pohádce má kouzelník kocoura, kterému

dává tmavé brýle. Kdyby
mu je sundal, kocour by
každého, na koho by pohlédl, vybarvil. Celého.
Nějakou barvou, podle
jeho převažující charakteristiky. Zamilované červeně, žárlivé žlutě..., různě zbarvení chodili lháři,
f a l e š n í c i , p o d vo d n í c i ,
nečestní, jen ostatní zůstali bez vybarvení. Když
kouzelník s artistkou přijížděli, předem se vědělo, co kocour umí. Někdo
prchal, někdo organizoval
lovce. Moudrá pohádka.
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Napadne nás, že by se
takový kocour hodil – někdy s někým vůbec nemůžeme vědět, na čem jsme,
a dost na tom záleží. Ale
vlastně v tomto duchu
pracují, zatím ještě svobodně, takoví kocouři. Velmi pracně, poctivě a pravdivě vybarvují osobnosti,
které pak svým způsobem
určují i barvu našeho státu. Pokud tedy nechceme
být schválně barvoslepí,
čtěme nezávislé, investigativní novináře.
Vladimír Roškot

