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Areál Povltavských mlékáren má nového
vlastníka, výrobu sýrů nahradí „drátěný program“
Areálu Povltavských mlékáren má
vdechnout v příštích měsících a letech nový život
ﬁrma Pilecký se sídlem
v Mokrovratech. Výkonný
ředitel společnosti Daniel
Pilecký nám potvrdil, že
jej zakoupil od francouzského majitele – společnosti Savencia Fromage &
Dairy Czech Republic, kte-

SEDLČANY

rá tu v květnu minulého
roku zcela ukončila mlékárenskou výrobu. Společnost Plotové centrum
Pilecký je známa na trhu
od roku 1994, kdy začínala tradiční nabídkou drátěného oplocení. Její program se postupem času
rozšiřoval. Ze současného sortimentu jmenujme
alespoň brány a branky,

svařovací sítě, ochranné,
lesnické a dekorační pletiva nebo takzvané plotovky... Přibližně 75 procent
výrobků je určeno pro tu-

zemský trh, dalších deset
procent jde na Slovensko
a zbylá procenta putují
do dalších států po celém
světě.
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Projektant viděl
„kolébku“ Pepy
poprvé
Areál, který za více
než šedesátiletou historii
proslavila zejména výroba Hermelínů a Lučiny,
jsme navštívili v pátek
16. října. Prostory si zde
s ředitelem ﬁrmy Pileckým poprvé také prohlédl
projektant Štěpán Polák.
Zajímaly nás jeho bezprostřední pocity. „Celý
areál je rozsáhlý, budovy
Pokračování na straně 4

Rozvoz jídla z kuchyně i nová
aplikace, to je koronavirový provoz
nové krásnohorské restaurace Na sále
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU V době jarního

nouzového stavu šila Eva
Kirnig spolu s několika
dalšími ženami roušky pro
seniory, sousedy, integrovaný záchranný systém,
do obchodů. Teď přišel

i na podzim. Náplň práce
se ale změnila. O látkové
roušky, které se dají používat opakovaně, je již

postaráno. Nyní je potřeba zabezpečit podnikání,
které se sotva rozjelo.
Pokračování na straně 7

Sedlčany
dosáhly
nezáviděníhodného
prvenství
S E D LČ A N Y N a n ej v y š ší příčce žebříčku České
republiky v rámci výskytu covidu–19 v přepočtu
na počet obyvatel, se ocitly
ve středu 14. října Sedlčany. Statistika hovořila o 114
lidech pozitivních na covid–19, o 40 vyléčených
pacientech v Sedlčanech
a osadách města. Informaci potvrdil Miroslav Hölzel,
starosta Sedlčan, následující den na tiskové besedě.
Pokračování na straně 4
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Agresorka
napadla strážce
zákona
SEDLČANY Před několika

dny, po vyhlášení nouzového stavu, napadla agresorka strážce veřejného pořádku. Neunesla oprávněnou
výtku, že nemá chráněna
ústa a nos rouškou, a zareagovala nejprve slovním
a potom fyzickým útokem.
„Věc byla předána správnímu orgánu k dořešení,“
komentoval stručně kauzu
Petr Krch, velitel městské
policie. Připustil, že pokud
by bylo napadení kvaliﬁkováno jako útok na veřejného činitele, nezůstalo by
pravděpodobně u pokuty.
Krch potvrdil, že se žena
nejprve uchýlila k urážkám
a následně i k úderu, což
způsobilo strážníkovi modřinu a oděrky. Velitel Krch
nám současnou činnost
a problémy při výkonu
služby shrnul v rozhovoru.
Kolik kontrol jednotlivců nebo provozoven
jste udělali s kolegy
po vyhlášení nouzového
stavu?
V době první vlny pandemie provedli strážníci
v souvislosti s opatřeními
souvisejícími s covid–19
495 kontrol, od doby podzimního vyhlášení nouzového stavu bylo od 14.
října provedeno 32 kontrol
restauračních zařízení a autobusového terminálu. Sledovali jsme také, jak jsou
dodržovány další povinnosti související s nařízením
vlády a zákonem o přijetí
krizového opatření. Kromě
toho vykonávají strážníci
během dne kontroly provozu parkovišť, věnují se
servisu a dezinfekci jednotlivých parkovacích automatů, a to několikrát denně.
Případ agresorky byl

výjimečný. Jaké jsou
vaše dosavadní zkušenosti s dalšími lidmi, kteří nerespektují současná
nařízení?
Na upozornění reagují s pochopením. Pokud
po upozornění strážníky
dojde k následnému nasazení roušky, vnímali jsme
to jako opomenutí a řešili
jsme dosud tyto přestupky
domluvou. V pěti případech jsme však záležitosti
předali krajské hygieně.
Jaký celkový počet
p ř e s t u p k ů ev i d uj e te
od ledna až dosud a čeho
se především týkají?
Celkový počet řešených
přestupků za letošní rok
je 1 525, absolutní většina
z nich se týká dopravy –
neplacení poplatků nebo
špatného parkování a časté
jsou také majetkové přestupky.
Jakou jste udělili nejvyšší pokutu na místě?
Nejvyšší pokuty padají
za vandalství a porušování veřejného pořádku.
Za krádež a poškození hasicího přístroje padla pokuta pět tisíc korun. Zloději přístroj vyprázdnili
v areálu na „Mrskošovně“
a následně ho pohodili
na autobusovém terminálu. K tomu není potřeba
bližší komentář...
Co vás v současné
době trápí nejvíc?
Je to počet strážníků,
kdy při dlouhodobé pracovní neschopnosti sloužíme ve většině případů
pouze v jednom, což je
na hranici našich sil a možností. Pokud by se našel
uchazeč, který by se chtěl
stát součástí našeho kolektivu, budeme rádi.
-mb-
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Sedlčany získaly za třídění komodit
„Odpadového Oskara“, problém
ve sběrných hnízdech přetrvává
s papírovými kartony a textilem
SEDLČANY V šestém roční-

ku soutěže společnosti ARNICA získalo město Sedlčany v rámci Středočeského
kraje cenu „Odpadového
Oskara“ za nejnižší produkci směsného odpadu
v kategorii měst nad pět tisíc obyvatel. Vyhlašovatelé
soutěže ocenili, že občané
města dokážou vytřídit
výjimečných 55 procent
odpadu.
„Na občana a rok představuje množství směsného odpadu 131 kilogramů.
V porovnání s hodnotami
v rámci celé republiky, jsme
na sedmém místě,“ uvedl
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel. Čestné ocenění, které není spojeno s peněžní
odměnou, ukazuje, že třídění odpadu ve městě dobře
funguje. „Republikové průměry jsou na dvojnásobném
množství. Uvidíme, co v této
oblasti ale udělá dávno slibovaný nový zákon o odpadech,“ podotkl starosta.

Kompostárna je
přínosem
Starosta poskytl k odpadovému hospodářství
několik konkrétních čísel.
Porovnal směsný komunální odpad s rokem 2013, kdy
bylo uloženo na skládku
celkem 1 243 tun, zatímco
v roce 2019 to bylo pouze
927 tun. Pozitivní úlohu sehrává kompostárna, která
začala fungovat na jaře 2014,
kdy do ní bylo svezeno ze
Sedlčan celkem 446 tun biomasy. Vloni už objem představoval 598 tun biomasy.
Z toho je zřejmé, že občané
využívají intenzivně hnědé
nádoby na bio, které mají
u domů nebo bytovek bezplatně k dispozici. Popelnice jsou od dubna do kon-

ce října vyváženy každý
týden, přes zimní měsíce
ve čtrnáctidenních intervalech. „Kompostárnu využívají i další obce v okolí,
případně i jiné subjekty. Celková kapacita zeleně, která
se zde zpracuje, je přibližně
1 500 tun ročně. Třikrát tolik než je bioodpadu v rámci města,“ sdělil. „Kompost
nesmíme prodávat, protože
jsme na kompostárnu dostali dotaci. Proto ho používáme na rekultivaci městských
ploch, vylepšení veřejné
zeleně, trávníků a záhonů. Pokud má však někdo
o kompost zájem, tak si odveze požadované množství
na vozíku bezplatně. Hradí
jen poplatek za nakládku,“
dodal.

Třídění plastů
není o ekonomice
Starosta potvrdil, že
při separování odpadu
je v současné době problém s plasty, kdy město
platí odběrateli za to, že je
odebírá, 2,30 korun za kilogram. „Když přepočteme,
kolik nás stojí kilo uložení na skládce, tak vychází
cena na dvě koruny. Pro nás
by bylo z tohoto pohledu
ekonomičtější vozit plasty
na skládku, což samozřejmě
neděláme a dělat nechceme.
Je z toho však patrné, že
něco v systému nefunguje.
To bohužel neovlivní obce,“
poznamenal Hölzel.

Proč jsou
„hnízda“
nevzhledná?
U dalších tříděných komodit se zmínil sedlčanský
starosta o letošní novince –
nádobách na oleje. „Máme
rozmístěno v takzvaných
hnízdech na tříděný odpad

v lokalitách, kde je vyšší
koncentrace lidí, dvacet
nádob. Postupně si na to
obyvatelé zvykají. Oleje lze
nadále odevzdávat samozřejmě i ve sběrném dvoře,“
poznamenal.
Zmínil se o tom, že problém v „hnízdech“ bývá
s papírovými kartony, které lidé nerozlámou nebo
nerozřežou na menší kousky a nedají je do nádob
na papír. Celé krabice vedle
zvonů odloží, takže karton
zvlhne a navíc okolí působí nevzhledným dojmem.
„Technické služby místa
dvakrát týdně projíždějí
a snaží se nepořádek uklízet,“ sdělil.
„Problémy přetrvávají
s nádobami na textil. Ty jsou
v současné době přeplněné
a stále záležitost řešíme s brněnskou ﬁrmou, která toto
provozovala. Na jaře v době
mimořádných opatření přestala fungovat a do dnešního dne neobnovila činnost.
Pracovníci technických služeb navázali kontakt s jinou
ﬁrmou, s níž je domluveno,
že do konce roku si osadí
ve městě nádoby na textil
a začne kontejnery vyvážet. Brněnská ﬁrma by měla
nádoby, které jsou jejím
majetkem, odvézt. Pokud
tak neučiní, tak je stáhneme
na shromaždiště a z lokalit,
kde se textil sbírá, je vyloučíme,“ avizoval starosta.
Připomněl, že do doby, než
budou kontejnery na textil
vyváženy, občané by neměli nechávat balíky vedle nich. Mají možnost je
dovézt do sběrného dvora
nebo stále ještě ve městě
funguje Diakonie Broumov,
která má v Sedlčanech rozmístěné také nádoby označené svým logem.
-mb-

Mastník pohrozil jen prvním stupněm
REGION Po vydatných deš-

tích hrozily v některých
částech České republiky
záplavy. Český hydrometeorologický ústav vydával

pro některé regiony výstrahy, protože hladina řek dosáhla až nejvyššího – třetího povodňového stupně.
„Situace na Sedlčansku

byla poměrně klidná. Jen
v Kosově Hoře ve středu
14. října dosáhl potok Mastník prvního povodňového
stupně, žádné problémy

však nenastávaly, protože déšť postupně ustával.
Varovný systém funguje,
instalovaná čidla se osvědčila, sedlčanská přehrada

stačí množství vody pojímat,“ komentoval stručně
situaci starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel.
Marie Břeňová
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Roušky a respirátory
putovaly z Červeného
Hrádku do Klokánků
ČERVENÝ HRÁDEK Zaměstnanci skladu Správy státních hmotných rezerv
(SSHR) mají opět napilno. Předseda SSHR Pavel
Švagr 15. října byl osobně u nakládky ve skladu
na Červeném Hrádku,
kam od rána najížděla
vozidla.
Švagr akci okomentoval: „Současně dochází
k nakládce milionu roušek
a stodevadesáti tisíc respirátorů FFP2 také ve skladu
v Opočínku na Pardubicku,
kde se cestou České pošty
bude provádět distribuce

jů,“ sdělil Švagr. Cestou
krajských distribučních
míst se dostanou do jednotlivých zařízení, jakými
jsou „Klokánky“ a další
domovy pro děti v tísni.
„Celkem jde asi o padesát
až šedesát zařízení v celé
republice,“ dodal Švagr
s tím, že zásoby, které jsou
rozváženy, by měly vystačit na tříměsíční spotřebu.
„Jde celkem o 27 tisíc respirátorů FFP2 a 186 tisíc
roušek a téměř 50 tisíc rukavic a 2 500 ochranných
štítů,“ vypočítával. Opět
velmi ocenil spolupráci se

V sobotu 17. října pak
byla vypravena ze skladu
urgentní dodávka plicních
ventilátorů pro nemocnici
v Uherském Hradišti. Sedlčanská městská policie už
byla připravena na asistenci k vrtulníku, ale nakonec s ohledem na počasí
bylo rozhodnuto, že doprava bude uskutečněna
po silnici.
Předseda Švagr také
sdělil, že prověřil zásoby
lůžek, které jsou k dispozici v případě potřeby pro
pacienty s covidem–19.
„Je možné vyskladňovat

Ve skladu hmotných rezerv na Červeném Hrádku opět pomáhají hasiči.

zdravotně postiženým.
Tady na Červeném Hrádku
jsme připravili čtrnáct setů
ochranných prostředků,
pro které si najíždí auta
hasičů z jednotlivých kra-

sedlčanskými hasiči, kteří
pomáhali při první vlně
pandemie. S ohledem
na současnou situaci to
jistě nebyla jejich poslední
činnost ve skladu.

až 2 500 postelí a stát nakoupí dalších 1 500 nemocničních lůžek a 500 vhodných pro intenzivní péči
o nemocné,“ dodal.
Marie Břeňová
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Členům krizového štábu
přibyly úkoly
SEDLČANY Krizový štáb města aktivoval v době druhé
vlny pandemie činnost. Jeho
předsedou je starosta města
Miroslav Hölzel a členy místostarosta Zdeněk Šimeček,
vedoucí odboru krizového
řízení Jan Kundrlík, vedoucí
Správy budov a zařízení Daniel Hamberger a tajemník
města Vojtěch Hlaváček.
Krizový štáb zasedal 2., 6.,
13. a 16. října. Pokaždé byli
přítomní seznámeni s novými rozhodnutími, instrukcemi
a požadavky centrálních orgánů, hygieniky, vládními rozhodnutími a aplikací všech
zásad do podmínek města.
Štáb potvrdil zrušení
městských trhů plánovaných
na 21. října, připravil se na pomoc občanům, seznámil se
s aktuálními informacemi
z prostředí mateřské školy,
Pečovatelské služby Sedlčany, zajištěním administrativních budov a vybaveností
hygienickými prostředky
na pracovištích a také získal
podrobnější přehled o personálním stavu. „Způsob práce
z domova například aktuálně
využívá odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor
školství a památkové péče
a rozhodováno bylo také
v případě dvou pracovnic sociálního odboru,“ informoval
Vojtěch Hlaváček. Za důležité považuje, že podle přijaté
zprávy z prostředí Pečovatelské služby Sedlčany nebylo
potřeba měnit režim, protože
nákaza covidem–19 se zde
neprokázala. To však neplatí
v případě některých dalších
městských nebo školských
zařízeních. Provoz organizací města – knihovny, muzea

a kulturního domu – byl
do odvolání pro veřejnost
uzavřen.
„Projednávána byla také
problematika udržitelnosti
provozu mateřské školy, kapacitní a prostorové podmínky pro zajištění péče o děti,
jejichž rodiče jsou pedagogickými pracovníky, pracovníky
v integrovaném záchranném
systému, ve zdravotnictví
a v sociálních službách,“
sdělil tajemník s tím, že
na základě rozhodnutí Středočeského kraje byla třída
pro tyto účely otevřena v 1.
ZŠ Sedlčany a současně bylo
ve školní jídelně zajištěno
stravování.
„Projednali jsme podněty
nejen expertů, ale i od občanů a způsoby co nejlepší
informovanosti,“ podotkl tajemník. Krizové informace
budou zveřejňovány na digitální tabuli umístěné nad
vchodem turistického informačního centra. Předávat
podklady bude podle potřeby jakýkoliv člen krizového
štábu po odsouhlasení starostou. Z jednání vyplynula
řada úkolů s určením konkrétních osob, které je mají
zajistit. Například příprava
na odvysílání relace, kde by
občané získali potřebné kontakty, na které by se obraceli
o pomoc při zajištění nákupů, dodávek roušek a podobně. V dodávkách bude dána
přednost nejvíc ohroženým
skupinám. Za plnění daných
úkolů odpovídá Ondřej Vodňanský a Daniel Hamberger.
Aktuality se dozví veřejnost
také z webových stránek
města nebo prostřednictvím
regionálního tisku.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
KŘEPENICE Škoda ve výši

63 000 korun vznikla při nehodě, která se stala 12. října
odpoledne v katastru obce.
Dvaačt yřicetiletý řidič
nákladního vozidla začal
ve stoupání předjíždět jiné
nákladní auto, ale nevšiml
si, že sám je předjížděn motocyklem. Sedmapadesáti-

letý motorkář byl vytlačen
mimo komunikaci, kde bokem narazil do svodidel. Sanitka muže převezla k ošetření do nemocnice.
SEDLČANY Krátce po půlnoci 15. října zastavila policejní hlídka v Církvičské
ulici 38letého motoristu.
Jak se ukázalo, měl pozitiv-

ní test na drogy, konkrétně
na cannabis. Dotyčný je
podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
SEDLČANY Pětapadesátiletá řidička havarovala
16. října krátce po půlnoci
v Příbramské ulici. Při vjetí
na kruhový objezd zřejmě

ve velké rychlosti pokračovala v jízdě rovně, narazila
do obrubníku u středové
části objezdu, poté pokračovala přes okrasné keře
a jízdu zakončila nárazem do dopravní značky,
do schodů k parkovišti obchodního domu a do lampy veřejného osvětlení

na pravé straně komunikace. Dechová zkouška
u ženy vykázala hodnotu
1,45 promile alkoholu. Způsobená škoda byla vyčíslena na 222 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Sedlčany dosáhly
Areál Povltavských mlékáren
nezáviděníhodného
má nového vlastníka, výrobu
sýrů nahradí „drátěný program“ prvenství
Dokončení ze strany 1

Dokončení ze strany 1

sloužily potravinářskému průmyslu. Musím vzít
v úvahu představy a požadavky majitele, dispozici
objektů a ﬁnanční možnosti. Mým úkolem bude najít
mezi tím vším rovnováhu,“
uvedl stručně. Poznamenal, že sedlčanský plísňový sýr Hermelín a jeho
chuť zná a byl proto zvědavý, kde se „Pepa“ narodil.

Daniel Pilecký upozornil, že v současné době
ještě provádí společnost
Savencia Fromage & Dairy zbývající demontáž
starých technologií. Nejpozdějším termínem k vyklizení je konec letošního
roku. „Po vyhotovení projektu budou následovat
další kroky – začneme zde
postupně
uskutečňovat
náš drátěný program,“ sdě-

Nový majitel Daniel Pilecký (vlevo) provázel areálem projektanta
Štěpána Poláka.

„Překvapilo mě, že ﬁrma
na to, že exportovala sýry
do celé republiky, neměla
zas tak velké zázemí,“ podotkl. „Budovy jsou zachovalé. Nyní v první fázi se
musí naplánovat bourací
práce a vytvoření prostorů
pro novou a zcela odlišnou výrobu,“ uvažoval Polák. Potvrdil, že přeměna
bývalého mlékárenského
závodu bude rozdělena
na etapy. „Nejdřív budeme
hlavní budovu transformovat do výroby oplocení.
S tím je spojeno stavební
povolení a další legislativní
kroky. Během roku nebo
dvou let se budu z pozice
projektanta věnovat také
dalším budovám – podle
toho, jak nový majitel bude
potřebovat a jaké bude mít
nároky,“ sdělil s tím, že
první etapu je v plánu dokončit během půl roku.

Drátěný program
místo sýrů

lil. „Fungujeme na principu, že nakoupíme materiál a technologie, výrobu
a její chod nám zajišťuje
malá rodinná firma. Momentálně funguje v Žemličkově Lhotě a Křešicích
a máme v úmyslu ji přestěhovat do Sedlčan,“ vysvětlil. Na otázku, kolik lidí
zaměstná, nedokázal ještě
upřesnit. „Bude to v desítkách lidí. Určitě využijeme
současné
zaměstnance,
kteří mají bydliště v regionu a budeme také dělat
nábor nových. Ponecháme
si také dosavadního správce, který v mlékárnách
působil více než dvacet let
a areál velmi dobře zná,“
sdělil.
Ředitel Pilecký uvedl,
že pro koupi bývalých Povltavských mlékáren se
rozhodl mimo jiné proto,
že objekt má výhodnou
polohu na okraji města
Sedlčany. Také je podle
něj předčasný komentář

k využití dalších budov.
„Variant máme více. Zpočátku budeme nabízet určité prostory k pronájmu,“
avizoval.

Nájemníci
dostanou nové
smlouvy
V těsné blízkosti od výrobního závodu jsou také
dvě bytovky, které byly
postaveny jako podnikové
byty. Také ty se staly majetkem ﬁrmy Pilecký. Zeptali
jsme se, jaké s nimi má majitel záměry? „Bytovky budeme provozovat tak, jako
fungovaly dosud. Jednání
s lidmi má na starosti náš
realitní agent. S každým nájemníkem bude procházet
uzavřené smlouvy, z nichž
některé jsou dvacet nebo
třicet let staré. Určitě se budou aktualizovat. Pokud se
týká elektřiny, kanalizace,
tepla a vody, jsou bytovky
od areálu zcela oddělené
a na výrobním závodu nezávislé,“ vysvětlil.

Jednání o sadu
nejsou vyloučená
Ve d e n í s e d l č a n s k é
radnice, včetně zastupitelů, usilovalo v posledních letech o odkoupení
pozemku starého sadu
od společnosti Savencia
Fromage & Dairy. Majitelé
Povltavských mlékáren jej
dostali od státu za velmi
výhodnou cenu, protože argumentovali tím, že
zde rozšíří výrobu. Opak
byl ale pravdou. Jednání
o možném prodeji skončila neúspěchem. Daniel Pilecký dohodu nevylučuje.
„Můžeme jednat o částečném prodeji pozemku. Ale
zároveň musíme vzít v úvahu využití plochy pro naše
ﬁremní účely,“ podotkl.
Marie Břeňová

Komentář
k nepříjemnému
prvenství
Na otázku, čím si toto
nezáviděníhodné prvenství vysvětluje, sedlčanský starosta zareagoval:
„Těžko můžeme příčiny
vyhodnotit. Máme k dispozici jen souhrnná čísla
od hygieniků za celé město, včetně osad, a to bez
konkrétních lokalizací, jak
věkových, tak umístěním.
Žádné analytické údaje
k dispozici nejsou. S největší
pravděpodobností
se jedná o komunitní způsob šíření, k němuž došlo
ve větší míře i ve školách
v době, kdy byly ještě otevřeny. Nemyslím si ale,
že by šlo o bodový výskyt
onemocnění, jako například v případě skupiny
horníků v podniku OKD.
V Sedlčanech takové indicie nemáme. Samozřejmě
je to nepříjemné prvenství,
ale realita je taková.“ Hölzel zároveň upozornil, že
se situace v týdnu rychle
mění. „Během jednoho dne
jsme se o nechtěné první
místo vystřídali s Voticemi,
takže to není úplná anomálie v rámci obcí s rozšířenou působností. Příbram
nebo další místa ve Středočeském kraji na tom
také nejsou dobře,“ dodal.
Připomněl výskyt pozitivního testování v Krásné
Hoře, kde došlo ke komunitnímu šíření ve škole.

Starosta vyzývá
k dodržování
opatření
„Je potřeba, aby lidé
v maximální míře dodržovali nařízená krizová opatření, vydaná ministerstvem
zdravotnictví a Vládou ČR
a snažili se co nejaktivněji
chránit sebe i ostatní.“ Podotkl, že žádná další opatření radnice v současné
době nepřipravuje. „Já
osobně považuji nařízení vydaná ministerstvem
zdravotnictví, ale i Vládou

ČR, včetně režimu uzavření hospod, škol a opatřeními v sociálních službách,
v tuto chvíli za dostatečné.
Celorepublikový vývoj je
nepříznivý a možná, že budou následovat další a tvrdší opatření,“ doplnil.

Policisté
potřebují posily
Kontroly dodržování
nařízení jsou v gesci jak
městské, tak státní policie.
K tomu připojil starosta
tento komentář: „Policie
ČR se potýká s personálními problémy. Ve středu 14.
října jsem mluvil s velitelem Obvodního oddělení
v Sedlčanech Milanem Danielem. Uvedl, že policisté
slouží čtyřiadvacet hodin
po dvou policistech a v případě, že není schopen
dvojice sestavit z místních
zaměstnanců obvodního
oddělení, tak vypomáhá
Příbram. Ale i tam se může
situace zhoršit. Jsme domluveni i na vzájemné
pomoci a společném postupu ve službách. Bohužel,
máme ale díky systému služeb v nouzovém stavu pouze vždy jednoho městského
sloužícího strážníka. Musíme dodržovat podmínky
zákoníku práce. I když žádný z devíti strážníků nemá
dosud nařízenou karanténu, museli jsme i u městské
policie přijmout organizační opatření,“ připomněl
Hölzel s tím, že jde například o bezkontaktní předávání služby. „Vzájemně
se strážníci nestýkají, vše
se vyřizuje přes telefony,
maily, tablety. Snažíme se
preventivně dělat všechny
možné kroky a doufejme,
že se situace bude zlepšovat,“ dodal starosta s tím,
že již v prvním týdnu, kdy
začal platit nouzový stav,
dostali strážníci od občanů několik desítek upozornění o tom, v jakých lokalitách se mladí shlukují
a popíjí alkohol nebo kde
se ve vnitřních prostorech
pohybují bez roušek.
Marie Břeňová
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Starosta Sedlčan se ohlíží
za svým působením v krajském
zastupitelstvu
SEDLČANY Jedním z kandidá-

tů ODS do krajského zastupitelstva Středočeského kraje
byl také sedlčanský starosta
Miroslav Hölzel. Kandidoval
v říjnových volbách do kraje po čtyřech letech znovu,
ale ze sedmdesáti kandidátů
ﬁguroval až na 54. takzvaně
nevolitelném místě. Proto
ho nepřekvapilo, že neuspěl.
Získat křeslo v krajském zastupitelstvu se nepodařilo
ani jeho stranickým kolegům
– Ondřeji Vodňanskému z 37.
místa a nebo Danielu Hambergerovi z 46. místa kandidátky. Miroslav Hölzel se
za svým působením v kraji
ohlédl v krátkém rozhovoru.
Podařilo se vám
za dobu působení v kraji
prosadit něco pro lepší život obyvatel regionu nebo
alespoň ovlivnit?
Do kraje jsem byl zvolen
celkově třikrát. Za plodná
považuji první dvě období
v letech 2000 až 2004 a 2004

až 2008. Pracoval jsem ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Výbor
v té době za hejtmana Petra
Bendla fungoval ještě tak, že
měl vliv na investice ve školství. Díky i tehdejšímu mému
působení se podařilo prosadit stavbu tělocvičny pro
gymnázium. Musím říci, že
jsme v této záležitosti nadstandardně dobře spolupracovali s vedoucím odboru
školství Radkem Coufalem.
Ten v době zvolení Davida
Ratha musel úřad opustit.
Vrátil se v roce 2016, kdy
volby dopadly tak, že se
utvořila koalice ANO, ODS,
TOP a STAN a radním pro
školství se stal Jan Skopeček.
V té době mělo gymnázium
výročí a do Sedlčan přijel
jak Coufal, tak Skopeček. Už
předtím se nám společně
podařilo prosadit a zajistit
prostředky na výměnu oken
v budově gymnázia. Byla to
záležitost ještě roku 2018, kdy


Koupím menší pole, louku, les, rokli
apod. cca 500 m2, i ve špatném stavu, za rozumnou cenu, okolí Sedlčan, Dublovic, Příčov, Chramost, Zvírotic, Líchov, Zrůbku,
Obor. Tel.: 602 809 870.
298/20

Pronajmu byt 3+1 v Předbořicích čp. 74,
cena 4 500 Kč/měs. Tel.: 731 963 109. 299/20

Prodám Škoda Octavia 2.0 I, cena
25 000 Kč. Tel.: 731 963 109.
300/20

Prodám králíky, husy a kachny. Tel.:
773 445 417.
301/20

Koupím dům nebo hospodářské stavení
i ve špatném stavu. Tel.: 728 529 372. 302/20

Koupím historický motocykl nebo moped, i nekompletní. Tel.: 608 773 933. 303/20

Koupím hoblovku s protahem KDR
nebo Rojek. Tel.: 603 165 320.
304/20

Koupím soutěžní – terénní motocykl
Jawa i nekompletní – nebo jen díly nebo motokrosovou ČZ. Tel.: 608 773 933.
305/20
Prodám šicí stroj – skříňkový šlapací i elektrický a malý sporáček vhodný
na chalupu. Tel.: 724 575 703.
306/20

se na kraji situace měnila, ale
peníze na tuto akci už byly
alokovány. To jsou dva konkrétní počiny, z kterých jsem
měl a mohu mít radost.
Za hejtmana Bendla
z ODS Sedlčany dosáhly
ještě na další velkou investici – krajská komunikace,
která vede přes náměstí
do Havlíčkovy ulice, byla
celkově rekonstruována
a dostala nový povrch...
To je pravda. Dobrý
kontakt, který jsme měli
s hejtmanem, tomu možná
napomohl, ale to bych nepovažoval za osobní zásluhu.
Jak jste spokojen s výsledky krajských voleb?
Pokud kraj vydrží v sestavě, která je navrhovaná
a ještě neodsouhlasená
ustavujícím zasedáním zastupitelstva kraje, tak budu
mít dveře otevřené více, než
když jsem byl sám krajským
zastupitelem.
Marie Břeňová

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany
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Muzeum
rozšířilo
prostory pro
depozitář
SEDLČANY Pětatřicet tisíc

korun je uvolněno z městského rozpočtu na úpravu
nového depozitáře muzea.
„Muzeu jsme zapůjčili suterénní prostory za obchodním domem Rozvoj v čísle
popisném 871 až 872, kde
byl předtím jiný nájemce.
O pronájem se po ukončení
smlouvy nikdo nehlásil, tak
jsme prostory nabídli řediteli muzea Davidu Hrochovi
a ten přijal. Bylo tam provedeno vymalování místností
a poskytli jsme příspěvek
na zabezpečovací zařízení,“ uvedl sedlčanský starosta Miroslav Hölzel s tím,
že depozitář mělo muzeum
dosud v suterénu domu
s pečovatelskou službou.
Místo bylo nevyhovující

z důvodu velikosti a také
vyšší vlhkosti.
David Hroch doplnil:
„Muzeum delší dobu zápasilo s místem nejen pro
uložení předmětů, které
jsou zapsány v centrální
evidenci sbírek v seznamu
Ministerstva kultury. Máme
i takové, které se nezapisují, protože jsou duplicitní,
nejsou tak významné. Postupně dáváme do tohoto
detašovaného pracoviště
police a provádíme úpravy.
Mohu říci bez nadsázky, že
nám nabídka města vytrhla
trn z paty. Když hovořím
s kolegy, slýchávám, že podobnou bolest s vhodným
uskladněním mají i jiná muzea v republice.“
Marie Břeňová

Inzerce již od 13 Kč/cm 2 vč. DPH

M. L. ELEKTRO
Kominictví
Tuháček
elektromontážní práce
tel.:hromosvody
777 811 898
kominictvi.tuhacek@seznam.cz
elektronické zabezpečovací

a kamerové systémy

 čištění
 kontrola
 revize a opravy komínů
včetně zprávy

Nabízíme
dlouhodobě udržitelný příjem
Volejte 734 462 216

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

^dZK^Ͳ^ĞĚůēĂŶƐŬĠƐƚƌŽũşƌŶǇ͕Ă͘Ɛ͘
^ƚƌŽũşƌĞŶƐŬĄϳϵϭ
ϮϲϰϬϭ^ĞĚůēĂŶǇ

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

ZEOS s. r. o.

Sedlec - Prčice

provede práce na zakázku i s montáží

,ůĞĚĄŵĞƉƌĂĐŽǀŶşŬĂŶĂƉŽǌŝĐŝ͗

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

Najd
Tel.:
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Ředitelka Domova ubezpečuje:
Děláme maximum pro to, aby klienti
nepodléhali smutku
SEDLČANY Sedlčanský do-

mov seniorů se v současné
době také potýká s nákazou covidu–19. V době druhého kola senátních voleb
byl virus zjištěn u jednoho
zaměstnance. Aktuální stav
nám komentovala v pátek
16. října ředitelka Domova
Jaroslava Kocíková.

nosti víme, že jsou pro nás
přínosem. Hlavně klienti
na ně kladně reagují, mají
je rádi.“ Potvrdila, že některé zaměstnankyně musí
kvůli uzavření škol čerpat
ošetřovné a je vděčná těm,
které si zajistily hlídání.

práci a na učení s dětmi už
mají málo síly,“ podotkla.

Vulgarita stoupá
Domovy seniorů jsou
nyní uzavřeny. „Našim
klientům chybí sluníčko
a hlavně styk s rodina-

Tří pozitivní
případy
„Před malou chvílí jsme
dostali výsledky odběrů. Bohužel máme potvrzeny tři
pozitivní případy – u dvou
klientek a jedné zaměstnankyně. Jedná se o lehčí
průběh nemoci, zaměstnankyně je bez příznaků.
Toto oddělení máme v karanténě již od prvních náznaků. Vzhledem k tomu,
jaká je situace na Sedlčansku, máme ale zatím štěstí,“
uvedla ředitelka.

Dobrý nápad
Sdělila, že v současné
době mediky nebo studeny zdravotních škol
nezaměstnávají. „Situaci
zvládáme vlastními silami.
Dobrovolníci se nám hlásí
a v dohledné době je plánujeme přijmout. Ze zkuše-

o naše obyvatele je dobře
postaráno a mají vše, co
potřebují,“ vzkázala Kocíková.
Ředitelka si postěžovala, že nutná opatření
někteří příbuzní klientů
nechápou a tím jim komplikují práci. „Bývají agresivní
na recepci, přes zákaz vjíždějí auty do areálu, okny
podávají nedezinﬁkované
balíčky. Moc s tím zápasíme. Vulgarita stoupá a málokdo si uvědomuje, jak to
naši zaměstnanci na všech
pozicích mají v době koronaviru těžké,“ zdůraznila.

„Lék“ proti
smutku

Děti Základní umělecké školy Sedlčany potěšily seniory první podzimní den letem papírových vlaštovek a slíbily, že připraví i další
zábavu pod okny.

Uvedla, že jim pomohla
také nabídka 1. ZŠ, kam
mohou děti zdravotníků
a zaměstnanců v sociálních službách docházet.
„Jde o velice dobrý nápad,
jen mě mrzí, že se zde nevyučuje. Zaměstnankyně
jsou v této době vystaveny
fyzicky i psychicky náročné

mi. Návštěvy a vycházení
mimo areál je zakázáno.
Nepřijímáme zatím ani
balíčky, protože nemáme
dostatek personálu na dezinfekci a hlavně skladovací
prostory vzhledem k tomu,
že balíček by se měl nechat
nějakou dobu ležet. Chci
ubezpečit veřejnost, že

„Děláme opravdu maximum pro to, aby naši
klienti nepodléhali smutku
a depresím. Stále pokračujeme v oblíbených aktivitách, jakými jsou písničky
na přání, kvízování, soutěže... Plánujeme vyhlášení

soutěže o nejlepší zaměstnance, kde hlasují klienti
i personál. Ve spolupráci se
Základní uměleckou školou
v Sedlčanech chceme udělat, až to bude možné, program s názvem Zábava pod
okny,“ doplnila Kocíková.
Podotkla, že pro klienty
a především pro zaměstnance rozšířili nabídku
zboží, které je možné zakoupit na recepci. „Jde
o ovoce, zeleninu, zákusky, zavináče, balenou uzeninu, pečivo, jogurty, máslo, hotová jídla, věci osobní
potřeby, vitamíny...,“ vypočítávala některé. Připomněla, že také senioři
nedávno obdrželi některé
potraviny na přilepšenou.
Zároveň požádala ještě
jednou veřejnost o trpělivost a protože jsme všichni „na jedné lodi“, tak
i o pochopení a respekt
jeden k druhému.
Marie Břeňová

V úterý 20. října uplynulo 10 smutných let,
kdy nás navždy opustil pan

Karel Tarnovský z Bezmíře.
S láskou vzpomíná sestra Eva s rodinou.

Častoboř se stále udržuje v tábornickém duchu
SEDLČANY Na radu města

byl 14. října pozván jednatel a ředitel Sedlčanských

technických služeb Jiří
Daněk, který informoval
o dokončených akcích, kte-

Poděkování
Chtěl bych poděkovat Městskému úřadu v Sedlčanech
a Sedlčanským technickým službám.
Díky jim se nám u domu č. 725–727 Na Severním
sídlišti podařilo několik změn „k dobrému“.
Byly přemístěny kontejnery na komunální odpad
(které bránily bezpečnému výjezdu osobních vozidel),
namontovány a opraveny lavičky za domem (pro posezení
při horkých letních dnech).
Mezi domem a mateřskou školkou byl zrekonstruován
chodník kolem domu, který využívají i lidé z okolí
a v letošním roce byla opravena studna a chodník vedle ní.
Ještě jednou bych rád poděkoval za velmi vstřícné
jednání městskému úřadu a Sedlčanským technickým
službám, že se starají o lepší prostředí v našem městě.
Věřím, že naše spolupráce bude dále pokračovat.
Josef Klosko, Sedlčany

ré byly naplánovány na letošní rok. Bylo jich méně
s ohledem na omezený
rozpočet města.
„Ještě se bude dodělávat osvětlení u přechodů
pro chodce v Sedlecké ulici
před kruhovým objezdem
a na náměstí před restaurací U Krčína,“ uvedl k plánu
nejbližších dnů a týdnů
stručně starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel. Údržba
veřejné zeleně a dětských
hřišť je podle jeho informací také prováděna podle
plánu a bez problémů.
Překvapivou informací pro radní byla výše tržeb rekreačního střediska
na Častoboři, které je spra-

vováno Sedlčanskými technickými službami. „Díky
tomu, že v letních měsících
neplatila žádná výjimečná
opatření, tak rekreační středisko bylo zaplněno a tržby
dosáhly takřka úrovně loňského roku,“ informoval
starosta, že po ekonomické stránce byly výsledky
Častoboře dobré. „Letos
byly opravy chatiček omezeny. Chatičky jsou jediný
majetek města, pozemek
patří obci Nalžovice, hlavní
budovu – jídelnu s kuchyní –
máme pronajatou od odborového svazu KOVO, byla
součástí privatizačního plánu Sedlčanských strojíren.
Chatičky jsme od Strojíren

převzali, budova na město
nepřešla,“ vysvětlil. Podotkl, že je těžké z pozice provozovatele plánovat vyšší
investice, když je ve vlastnictví jen část majetku.
„Stav na Častoboři se
stále udržuje v takovém
tábornickém duchu. Snížil
se zájem o pobyt škol v přírodě. Zařízení hodnotí jako
méně komfortní, a proto
jezdí na lépe vybavená
střediska u Vltavy. Na druhou stranu tento způsob
rekreace láká stabilní klientelu, která si právě takovéhoto pobytu v přírodě,
který na Častoboři nabízíme, váží,“ dodal starosta.
Marie Břeňová
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Rozvoz jídla z kuchyně i nová aplikace, to
je koronavirový provoz nové krásnohorské
restaurace Na sále
Dokončení ze strany 1

V létě totiž Eva spolu
s několika dalšími otevřela dlouho očekávanou restauraci. Začátek provázely tradiční porodní bolesti
i neočekávané komplikace.
Nyní se zdálo, že si vše
sedlo, jak se říká. Vláda ale
dveře do restaurací zavřela. A málokdo věří tomu,
že to bude jen na dva týdny. „Určitě to tak nebude.
Proto se na to tak pečlivě
připravujeme,“ přitakává
usměvavá žena, která si
novou restaurací plní svůj
životní sen. Jak tedy toto
období plánuje zvládnout?
Odpověděla nám na několik dotazů.
Zavřeli jste zcela nebo
se chopíte příležitosti
prodávat alespoň jídlo
s sebou?
Tušili jsme, že k uzavření restaurací dojde,
tak jsme se začali na tuhle
možnost připravovat ještě
před jejím vyhlášením. Je
fakt, že nás to překvapilo
o pár dní dříve, než jsme
čekali, takže náš plán potřeboval nějaké dodělávky a ladění. V tuto chvíli
je vše hotovo a spuštěno.
Pokrmy balíme do kvalitních zatavovacích misek,
které jsou skvělé nejenom na jejich přepravu,
ale i uskladnění v lednici,
pokud si například koupíte k obědu i večeři. Jídla se mohou vyzvedávat
od jedenácti do šestnácti
hodin, u větších objednávek v blízkém okolí počítáme do budoucna, až se
výdeje zaběhnou, i s možností dovážky. Všechno
je na domluvě s vedením
restaurace.
Jak bude prodej vypadat prakticky?
Nejjednodušší způsob
je použít naši novou aplikaci „Restaurace na sále“,
kterou naleznete na webu
restaurace v sekci aplikace a po schválení bude
i na Google Play. Tam si
vyberete den, na který
chcete objednat, a rozbalí

se vám nabídka jídel, ze
které si oblíbený pokrm
objednáte k vyzvednutí
na konkrétní hodinu. Ideální je si klidně objednat
jídla na pár dní dopředu.
Tak si zajistíte dostupnost
toho, co máte rádi. Samozřejmě je možno i do restaurace zavolat a domluvit se. Nicméně čím méně
se budeme zabývat hovory, tím rychleji všechny
nakrmíme. Proto ta nová
vychytávka s aplikací.
Ve k t e r ý c h d n e c h
v týdnu můžeme této
vaší nabídky využít?
V běžném režimu jste
měli otevřeno od úterý
do soboty...

a měli bychom mít i platební terminál pro rozvozy. Ale tam nevím, jak
rychlé to bude. Platební
brána by měla být rychle, aby se dalo platit bezkontaktně, čekáme už jen
na schválení. To je lepší
z hygienického hlediska,
ale i rychlejší. Když bude
dodávka zaplacená předem, je to přehlednější,
můžeme ji hned zabalit,
vyexpedovat a třeba bezkontaktně i předat.
Někde nabízí i prodej
točeného piva s sebou.
Jak to bude u vás?
No samozřejmě! (Směje se.) Bez čepovaného
pivečka se dobré jídlo

V ceně jídla jsou započítány zatavovací krabičky, ve kterých si
zákazník jídlo domů odnese.

V tom bude změna.
Budeme vařit od pondělí
do pátku. A změna bude
i v jídelním lístku. Nebudeme nabízet menu pro
konkrétní dny, jak byli naši
hosté zvyklí. Jídelní lístek
bude stálý, s občasnou obměnou. Zákazník si bude
moci vybrat z pár polévek,
několika hotových jídel,
několika minutek. V nabídce budou i malé a velké saláty. No a samozřejmě přílohy. V aplikaci si vyberete
kategorii, ze které budete
objednávat.
Jak bude v tomto případě probíhat platba?
Bezkont aktní platby
v restauraci jsou samozřejmostí. Řešíme platební
bránu přímo pro aplikaci

neobejde. I na tohle jsme
připraveni, zásobu PET
lahví máme. Ale mysleme
na životní prostředí. Stejnou lahev můžete použít
opakovaně. Nebo přijďte
se džbánkem.
Jakou máte čepovanou nabídku?
Máme v sudech i limču.
Pivo točíme Plzeň, to je
dvanáctka, Gambrinus desítku, Vévodu, takže Chlumec jedenáctka, a máme
nealkoholický Birell pomelo, grep. Pracujeme
ale s různými možnostmi,
jak to budeme dělat, protože nepředpokládáme
velkou výtoč. Asi nebudeme narážet všechno najednou. Každý den bude
pravděpodobně v nabíd-

ce jedno konkrétní pivo.
Vláda slibuje, že bude
rozvolňovat, jak to jen
bude možné. Jaký časový horizont vám připadá
reálný?
Upřímně? I když si
rozvolňování přejeme co
nejdříve, reálně to tak nevidíme. Už proto se snažíme
věci dotáhnout tak, aby to
fungovalo a pomohlo to nejenom nám, ale abychom
byli schopni pomoci i my
ostatním. I když jen tím, že
jim zajistíme stravu.
Jak to vidíte třeba
s vánočními večírky
a dalšími akcemi?
Špatně. Spoustu akcí
už jsme museli zrušit.
Mělo být sele při slavnostním otevření komunitního centra, které je
v patře, svatomartinská
husa, Halloween, Mikuláš,
zabíjačka. Zrušené jsou
i soukromé akce, zamluvený salonek pro uzavřenou společnost. Měly tu
být třídní srazy. Nevěřím
tomu, že se dřív než za dva
měsíce něco změní. I když
bych samozřejmě ráda.
Dovedete odhadnout
ﬁnanční ztráty?
Vzhledem k tomu, že
jsme nový provoz a neznáme ještě vývoj ekonomických ukazatelů v průběhu celého roku, tak
odhad nebude zcela přesný. Ale jak všichni víme,
ztráty budou nemalé. Nutno však říct, že náš tým
dělá všechno proto, abychom je minimalizovali.
Zkrátka nesedět a nebrečet, ale zkusit něco dělat.
To je to, čeho se v těchto
dnech držíme.
Budete žádat nějaké
kompenzace či úlevy
od státu nebo jiné instituce?
V tuto chvíli se plně soustředíme na rozjezd již zmíněného projektu. Rozhodně
se ale náš ﬁnanční poradce
podívá na možnosti podpory našeho podnikání, protože naším cílem je tohle
všechno přežít a s úsmě-

vem se rozběhnout do nové
sezóny. Tady v Krásné
Hoře se na restauraci čekalo moc dlouho. Byla by
škoda se vzdát takhle brzy.
Rozhodně budeme bojovat.
A musím říct, že nám v tom
hodně pomáhají nejenom
místní, ale i lidé z okolí.
I podpora vedení města je
skutečně velká. Nesmírně
si jí vážíme. Sami od sebe
nám prominuli nájem za říjen, aniž bychom žádali. To
mě až dojalo. Je to gesto,
kterým nám dávají najevo,
že chtějí udělat všechno
proto, abychom tu zůstali.
I když nejde o závratnou
částku, pro mě je to víc než
ty peníze. Ochotu pomoct,
abychom to zvládli, utáhli,
přežili, vnímám dlouhodobě. Strašně moc to pro mě
znamená. Jsem moc spokojená i s tím, jak se lidé tady
k tomu našemu provozu postavili. Od samého začátku
z nich cítím, že jsou šťastní,
že to tady je. Necítím klacky
pod nohama, i když je mi
jasné, že mě určitě nemají
všichni rádi. Ale převažuje
ta podpora. I v téhle době.
Zákazníci spolu s námi
touží po tom, aby to tu vydrželo a jelo dál. To nás dobíjí. Věřím tomu, že to nějak
uchopíme a zvládneme to.
Jaký máte recept
na přežití tohoto období
ve fyzickém i psychickém zdraví?
Tahle doba je asi těžká
pro všechny. Tak nějak nás
to asi zasáhne do jednoho.
Jak přežít? Rozhodně se
tomu nepoddávejme. Jen
tak si můžeme udržet dobrou náladu a vidět věci pozitivně. S tím samozřejmě
souvisí ten plný žaludek.
(Dodává jakoby pod čarou
se smíchem.) Snažme se
být v pohodě. Všechno má
svůj důvod a jistě to dobře
dopadne. No a my se zatím
budeme snažit, ať se opět
brzy vídáme u stolu s jídlem na talíři a sklenicí chlazeného moku.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Ornitolog Lukáš Viktora vzkazuje: Važme si ptáků
stejně jako všech součástí živé i neživé přírody
SEDLČANY Jméno Lukáše Viktory je mezi ornitology a ochránci
přírody pojem. V Sedlčanech

Lukáš Viktora je na snímku zachycen
s dravcem. Ornitolog upozornil, že
význam životního prostředí někdy
bagatelizujeme.

se například blíže zná s Petrem
Vondráčkem, pracovníkem životního odboru Městského úřadu
Sedlčany, spolupracuje s Pavlem
Křížkem, vedoucím Ochrany
fauny Hrachov a s dalšími lidmi.
Kvůli vyhlášení nouzového stavu
nebylo možné se s ním setkat 7.

října na plánované akci k oficiálnímu otevření Naučné ptačí stezky – Pítek pro ptáky. Poskytl nám
tedy alespoň rozhovor.
Měl jste možnost při průjezdu Sedlčan některé z patnácti
zastavení s pítky a vyobrazení
ptáků vidět? A pokud ano, co
byste vytknul nebo naopak, co
na vás zapůsobilo pozitivně?
Měl. Jenže dosud jsem viděl
jen „růžové“ pítko na náměstí
TGM a to u 1. základní školy, zasvěcené pěnkavě. Hodnotit celý
projekt by proto bylo z mé strany troufalé. Mně se především
líbí nápad samotný, jmenovitě
pak třeba systém patronátů nad
jednotlivými pítky.
Ano, každé z pítek má svého „patrona“ – školu, domov
důchodců, kulturní instituci...,
který by se měl starat o údržbu
a doplnění vody. Někde je péče
výborná, ale jinde pokulhává.
Jakou pozitivní roli by mohly
podle vás učitelky škol, školek sehrát, aby si děti víc pítek
a ptáků všímaly a udělaly pro

ně něco navíc, i když zrovna
právě ony nemají pítko „na starosti“?
Lidi, a to v každém věku, odjakživa zajímají příběhy. Jsem
si jistý, že každý z těch patnácti ptačích druhů, kterým jsou
pítka věnována, může mít svůj
poutavý příběh. I samotná pomoc ptákům, pokud ji uvedeme
v širších souvislostech, například jako kompenzaci lidské
činnosti a jejích důsledků, může
být dobrou motivací. A nápad
namalovat u pítka ptáka nebo
jít jen tak na procházku a vzít
si láhev s vodou? Proč ne! Děti
mohou jít příkladem i svým rodičům a třeba i samotným patronům, kteří si zatím na provoz
pítek nenajdou čas.
Pokud nezačne mrznout, je
dobré vodu dále doplňovat?
Doporučil byste na zimu kamenné pítko nebo keramické
překrýt nějakým igelitovým
ochranným obalem?
Provoz pítek je náročný
po celý rok. V létě se při vyso-

kých teplotách voda rychle odpařuje a také se v ní mohou velmi
rychle rozbujet řasy, na podzim
zase padá listí a v zimě voda
zamrzá. Ptáci však potřebují pít
a koupat se po celý rok. Pravdou je, že v chladné části roku
mají o něco více možností, jak
se k vodě dostat, v nouzi vystačí
s rosou nebo sněhem. Je proto
lepší koncem října pítka vyprázdnit, vyčistit a zakrýt, chcete-li zazimovat.
Co byste rád vzkázal čtenářům?
Važme si ptáků stejně jako
všech součástí živé i neživé
přírody, vždyť jsme její součástí a také jsme na ní bytostně závislí. Jenže na to rádi zapomínáme. Upřednostňujeme
svůj krátkodobý prospěch před
udržitelným a uvážlivým přístupem k životu. Význam životního
prostředí máme tendenci bagatelizovat. Přitom služby, které
nám příroda poskytuje, jsou zadarmo... Zatím.
Marie Břeňová

Na hvězdárně provádí technici dvě velké opravy
SEDLČANY Kulturní dům

Josefa Suka v Sedlčanech
se musel v souladu s vládním nařízením uzavřít
veřejnosti a zrušit nebo
posunout naplánované
akce. Na vitríny, v nichž
jsou plakáty na divadelní
představení a koncerty
označena tímto sdělením,
je smutný pohled...
„Reakce diváků jsou
vesměs tolerantní. Lidé
chápou, že my za to nemůžeme. Občas někteří vrací
vstupenky, ale většinou
si je ponechávají a stejně
jako my věří v uklidnění a lepší zítřky. Bohužel
vládní omezení jsou vyhlašována dosti zmatečně,
navíc nejsou pochopitelně
vysvětlovaná normálním
lidem. Orientace v tom,
co vlastně platí, od kdy
a do kdy, je opravdu složitá,“ uvedl ředitel kulturního domu Martin Severa.
Na otázku, co v době nuceného volna zaměstnanci „kulturáku“ dělají, zda
čerpají dovolenou nebo
provádí údržbu a opravy,

reagoval: „Ano, částečně
si vybírají zaměstnanci dovolenou. Naši technici ale
v současné době provádí
velké opravy elektro a mechanických částí na hvězdárně. Opravy z vlastních
zdrojů namísto dodavatelských ﬁrem jsou levnější
a když je čas, tak je děláme sami.“ Severa dále informoval, že se také nyní

věnují povinným revizím
– například těm v oblasti
protipožární ochrany.
„Uvaděčky, promítači
kina a další pracovníci, pracující takzvaně na dohodu,
mají volno. Úklid a dezinfekce ale musí být zajištěny.
Nájemci našich prostor zatím fungují, i když v omezeném provozu, ale to se
zase může vyvíjet a mě-

nit,“ předeslal. „Já osobně
každodenně komunikuji
s umělci a agenturami,
hledáme náhradní řešení
pro zakázaná představení
a většinou se snažíme o posun termínu. To se musí
dále zajistit organizačně,
aktualizovat propagaci,
aktualizovat web, prodejní
systém, zasílání informací
a podobně. Pochopitelně

nemůže ustrnout ani práce
na dalším období. Pořady
se připravují a sjednávají
mnohdy i více než s ročním
předstihem,“ upozornil
s tím, že plánuje rok 2021.
„Administrativa, účetnictví,
statistické výkazy – to jsou
povinnosti, které musí být
plněny bez ohledu na covid–19,“ dodal.
Marie Břeňová
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Michaela Hájková je dívkou do nepohody, od dětství si
přála žít na farmě
TÝNČANY Mísha, jak si říká

Michaela Hájková, pochází z Prahy, ale v dubnu
roku 2008 se přestěhovala
do Týnčan. Sama připomíná
– do této vesničky poblíž Petrovic ji přivedl osud, protože
od dětství měla ráda zvířata
a přála si žít na farmě. Díky
touze, pracovitosti a nevšednímu nadšení se jí podařilo
vytvořit prostor, který dnes
obdivují i odborníci na vytváření ekosystémů.
Mísho, jak změny ve vašem životě začaly?
Prodala jsem v Praze byt
a koupila si malou zemědělskou usedlost se stájemi. Objekt byl tehdy úplně prázdný, dokonce i bez koupelny
a bez kuchyně. Dcera chodila
do první třídy a podle svých
možností mi pomáhala. Já
jsem od mala jezdila na koních a doma v paneláku jsem
chovala vše, co se dalo. Králíka, morče, křečky i rybičky.
Pokud byste mě potkal dříve,
než v mých dvaadvaceti letech, dozvěděl byste se ode
mě, že z Prahy v životě neodejdu, ačkoliv jsem měla přírodu ráda. Byla jsem často
v lese a s tátou jsem vyrostla na horách. A když jsem
nebyla s taťkou, trávila jsem
svůj čas u koní. Jakmile jsem
někde zakotvila, hned kolem
mě byla zvířata. Potom jsem
ale v Praze měla nevydařený
vztah, a ten mě právě nakopl
k tomu, abych šla svým směrem. Když jsem se stěhovala,
všichni kolem mi říkali, že
jsem se zbláznila, že ve svém
domě budu sama a co tam
budu dělat.
Zřejmě jste musela
opustit i své zaměstnání.
Kde jste v té době pracovala?
Jsem takový multifunkční člověk, nemám ráda zaměstnání s pevnou pracovní
dobou. Pracovala jsem jako
hosteska, v modelingu na kadeřnických show jako modelka, a také jako asistentka
režie pro jednoho režiséra
České televize. Jako hosteska jsem absolvovala večerní
akce na Pražském hradě,
na podnikatelských plesech,
na koncertech Pražského
jara i na teambuildingových

akcích pro různé ﬁrmy.
Po přestěhování do Týnčan
jsem ještě nějakou dobu
na různé akce dojížděla,
ale postupně jich bylo stále
méně a já se více soustředila
na své okolí.
Která ze zvířat jste si
ve svém novém domově
pořídila jako první?
Chtěla jsem začít chovat
kozy, ale nejdříve jsem si pořídila koně. Říkala jsem si,
že začnu budovat a koně se
už tady mohou pást. Vždycky jsem chtěla zachraňovat
zvířata a pomáhat jim. Když
jsem si chtěla koupit jednoho určitého koníka, nevyšlo
mi to, a tak jsem si řekla, že

Uvědomila jsem si, že tady
nic nezmůžu, a řekla si, že
pomůžu alespoň některým
koním. Dva už jsem si odvezla a pak jsem si vzala pro
svoji dceru ještě jednu „poničku“. Tehdy jsme se tam
s kamarádkou staraly o jednoho hřebečka, o němž paní
říkala, že už je moc starý
a že je na umření. Skutečně nevypadal vůbec dobře.
Já jsem svému tehdejšímu
příteli, který za mnou jezdil, říkala, že mám hřebečka stále v hlavě, a tak jsme
se dohodli, že ho zkusíme
odkoupit. Paní chtěla docela dost peněz, a protože už
jsme tolik neměli, přítel dal

Michaela Hájková si společně se svým přítelem Jardou dovede
jízdu na koni pěkně užít.

to mám za to, že nejdu cestou, co jsem chtěla, tedy pomáhat koním. Ve svém okolí
jsem slyšela o jedné paní,
která to měla se svými koníky docela divoké. Všichni
mě od ní spíše odrazovali,
ale já jsem všeho na baráku
nechala a vydala se pomáhat této paní, protože jsem
měla pocit, že potřebuje pomoc. Pracovala jsem tam tři
měsíce po celé léto, oblíbila
si tam čtyři koníky a nejdříve si odvezla dva velké koně
za docela vysokou částku.
Oba dva měli zdravotní potíže. Ještě s jednou dívkou
jsme se paní i nadále snažily hodně pomáhat, protože
zvířata tam nežila v dobrých podmínkách. Trvalo
týden, než jsem všechny
stáje vykydala načisto. Když
bylo všechno hotové a sbírala jsem už jenom bobky,
paní mi řekla, že je to zbytečné, že to stačí za týden.

paní svůj notebook. Kůň se
dal dohromady, byl krásný a hodně na něm jezdily
i děti. Dodnes ho hledám
a chtěla bych ho zpátky. Stále se tu a tam snažím hledat
na internetu, abych ho mohla vykoupit zpátky, protože
mi bylo velice líto, že jsem
ho vyměnila za kobylku,
která byla problémová a potřebovala dát do pořádku.
Potom už jste začala
chovat i kozy, které jste
si přála?
Ano, a musím říci, že
k nám také chodily všelijak. Některé jsou zachráněné a u nás našly útočiště.
Dnes se mi už často ozývají
veterináři sami a ptají se,
jestli je u nás místo. Jakmile se k nám dostane zvíře
ve špatném stavu, už u nás
obvykle zůstává a má tady
trvalý domov. Na statku
v Chejnově u Radíče, kde se
točil seriál Zdivočelá země,

jsem se seznámila s Jardou
Balounem, který tam pracoval jako údržbář. Pomáhala
jsem tam s koníky, a bylo to
docela vtipné, protože Jarda
se koní bál. Teprve po dvou
letech mi doma řekl, že když
nastupoval na Chejnov, jeho
jedinou podmínkou bylo,
že nebude chodit ke koním.
Vůbec to ale na něm nebylo
znát a já jsem navíc později poznala, že má přirozený
talent k jízdě na koni. Začala jsem Jardu brát k sobě
domů na moje koníky, učila
jsem ho jezdit a on se učil
opravdu rychle.
Stihnete toho ve svém
životě opravdu mnoho.
Máte ještě nějaké další
zájmy?
Pod Týnčany je jeskyně
a já jsem tam dříve chodila
pomáhat s dcerou jeskyňářům. Od malička mám totiž
ráda i jeskyně a hlavně kameny. Teprve když jsem se
do Týnčan přestěhovala,
zjistila jsem, že je to kraj kamenů, a protože také mám
svoji vlastní sbírku, poznala
jsem, že právě tady budu
doma. Když jsem si na návsi přečetla, že tady je kraj
kamenů, byla jsem úplně
šťastná. Jardu jsem přitáhla
i k jeskyňářům, a vzhledem
k tomu, že má klaustrofobii,
vždy nám nahoře odvážel
kolečka s kamením. Jeskyňář Radim, co se stará
o jeskyni, zná přírodovědce
a jednou nám řekl, že vypásají ovcemi na Kozincích,
což je půl kopce mezi Týnčany a Skoupým a potřebují
někoho, kdo má kozy. Jsou
to staré pastvy pro kozy.
Jeskyňáři nás dali dohromady s Jirkou Malíčkem a jeho
kamarádem Martinem Kyselou, kteří mají organizaci
Bělozářku. Kluci nám popsali, jak ochraňují přírodu,
květiny, a jaké v ní rostou
byliny. Hodně mluvili také
o motýlech. A protože jsem
se vždycky snažila přírodu
chránit, moc mě to zaujalo.
Proto mi přišlo jako vhodné
propojit to, co děláme my
a co potřebují udělat oni.
Když mi vyprávěli o všech
managementech, říkala jsem
jim, že je to perfektní, ale že

si myslím, že to, co dělají
s kozami a ovcemi, zvládnu
rychleji a efektivněji s koňmi. Trus, který koně produkují, často brouci i motýli
mají rádi, a velkou výhodou
také je, že koně nežerou
kytky a většiny z nich se
ani netknou. Zatímco když
na pastvu byly puštěny ovce
a kozy, ty pastvu vybraly totálně, což pro přírodu není
to pravé. Koně mají tu výhodu, že nechávají na pastvě to, co příroda potřebuje.
Každé jaro a na podzim pořádáme exkurze, při nichž
nám zájemci mohou i pomoci s kácením, řezáním, taháním a pálením většinou trnkového, ale i jiného porostu,
protože než taková nová pastvina vznikne, stojí to poměrně hodně úsilí. Ale když pak
rozkvete, stojí to za to.
Jak velký je prostor,
na němž se svým přítelem
hospodaříte?
Zahrada má tři a půl tisíce
metrů čtverečních a tento
prostor patří hlavně kozám
a prasátkům Kune Kune.
S dorostem a kozlíky jich
teď máme skoro sedmdesát.
Koní máme šestnáct, osm
středních a osm malých poníků. Dále máme prasátka,
krůty, kachny a slepice, psy
a kočky. Díky Jirkovi Malíčkovi a Martinovi Kyselovi
máme hodně pastvin. Spočítali jsme, že jich bude kolem
dvaceti až třiceti hektarů.
Paseme v okruhu třiceti kilometrů. Každou neděli máme
také pony školku pro děti
a pořádáme koňskou trasu
Pochodu krajem kamenů.
Účastníme se akce Strašidelné Obděnice, kde vozíme
děti na ponících tak, jako
na jiných akcích v okolí, kam
nás kdo pozve. Třeba na dětské oslavy narozenin. Jarda
v Petrovicích tradičně dělá
svatého Martina na koni pro
děti z mateřské školy a o Vánocích chodíme s kozičkou
v průvodu k ježíškovi. Letos
možná i s ovečkou, jestli průvod bude. Hodně našich zvířátek má svoje životní příběhy. Ráda je zájemcům povím
třeba při prohlídce farmičky,
nebo nad šálkem čaje.
David Myslikovjan
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Klub Velká Kobra si letos připomíná 35 let od založení
SEDLČANY Velká Kobra! Při vyslo-

vení tohoto názvu jen málokdo ze
Sedlčanska neví, o jaký klub jde.
Kdyby nic jiného, tak se hned několika generacím vybaví Pohádkový les na Červeném Hrádku, který
býval vrcholem jejich každoroční
činnosti více než dvě desítky let.
Návštěvnost v kouzelném lese plném skřítků, čertů, princezen, sudiček, strašidel, vodníků a dalších
bytostí byla ohromující – například
na devátém ročníku napočítali pořadatelé 3 600 lidí, na přípravách
se podílelo a účinkovalo téměř
200 pomocníků. Zřejmě i proto
má veřejnost v povědomí, že klub
Velká Kobra čítá obrovský počet
členů. „Kobráků“ je ale pouze jedenáct a od doby vzniku jich nebylo výrazně více. Dovolte, abychom současnou „jedenáctku“
jmenovitě představili: Jaroslav
Repetný, Stanislav Housa, Luboš
Kymla, Petr Gerčák, Jiří Bosák, Pavel Hochmaul, Pavel Heran, Míra
Tikovský, Helena Tikovská, Petr
Vokrouhlík a Milan Dragoun.

„Základna byla malá a nevyplatilo
se, aby zmínění tři vedoucí tomu
věnovali úsilí a čas,“ dodal věcně.

Do „kobrácného
důchodu“ nepůjdou
Do „kobráckého důchodu“ se
jedenáctka členů prý rozhodně
nechystá. „Je ale pravda, že jsme
se věkovým průměrem dostali
až na pár mladších, ale i starších
jedinců na věkovou skupinu 50
plus. Fungujeme v naší partě dál
a dál, pořádáme akce pro veřejnost, na které stačíme – za všechny bych jmenoval Velký maškarní
ples v kulturním domě. Společně
s rodinnými příslušníky trávíme

Gally Macků v kostele sv. Martina,
který se uskutečnil pod záštitou
tehdejšího kardinála Miloslava
Vlka a jehož výtěžek byl směrován
na místní azylový dům. „Možná
se tolik neví o tom, že v kulturním
domě při tanečních zajišťujeme pořadatelskou službu. Dělali jsme to
za tří ředitelů „kulturáku“ – za působení Jaroslava Kolského, Jiřího
Šibravy a teď za Martina Severy,“
upozornili „Kobráci“. „Řadu let
jsme také chodili o sv. Mikuláši nadělovat dětem do knihovny a štace
jsme měli i po městě. Zavzpomínat
by šlo na brigády při čištění potoka
Mastník nebo také na moderování
a asistenci při zahájení více než

Jak to všechno začalo
Jaroslav Repetný je jedním ze
zakladatelů Velké Kobry a po celou dobu vůdčí osobností klubu.
„Z počátku to bylo spíš o recesi
a hecování se Zdeňkem Kolářem,
kterému se říkalo Kobra a my ho
chtěli se Standou Housou trumfnout
a pozlobit,“ okomentoval zrod klubu. „Také to bylo o sportování a kamarádství. Postupem času se začaly
nabalovat další věci. V roce 1989
se uskutečnil na Červeném Hrádku první ročník Pohádkového lesa,
který jsme přímo neorganizovali,
ale někteří z nás se akce účastnili
a opravdu se vydařila,“ řekl Repetný. Od pořadatelů prvního ročníku
– svazáků z Kovodružstva a Biosu
– pak Velká Kobra hlavně díky přemlouvání Pavla Kalvase převzala
štafetu. Tak se zrodil fenomén Pohádkového lesa, který sedlčanský
klub provázel až do roku 2013.
„Kdyby nám někdo v roce 1985
řekl, že ještě po pětatřiceti letech
budeme fungovat, asi bychom si
ťukali významně na čelo,“ přidal
svoji poznámku další zakládající člen Stanislav Housa. Repetný
připomněl, že v určitém časovém
údobí se zrodila a asi pět nebo šest
let fungovala i Malá Kobra, kterou
vedl Láďa Boštík, Milan Dragoun
a Petr Hochmaul. „Mysleli jsme si,
že tímto způsobem si vychováme
pokračovatele. To se nám ale moc
nepodařilo,“ připustil Repetný.

tivních ohlasů. „Například máme
velmi pěkný dopis od naší první
zahraniční návštěvnice Klaudie
z Německa, která vyhrála na akci
velkého medvěda a sdělovala nám,
jak byla vším, co tu prožila, nadšená.“ Nejvíc mailů prý přišlo ale
s dotazem, proč s oblíbeným Pohádkovým lesem skončili. Dodnes
litují, že poslední ročník provázel
liják a potok Mastník ukázal, jakou
dovede mít sílu a voda se vylévala
z břehů...
Repetný ale „smutní“ i několik
let poté, co se voda vrátila do koryta. „Ze současné podoby parku
na Červeném Hrádku je mi hodně
těžko u srdce... Víc to nechci komentovat. Uvažujeme o tom, že
desku, kterou jsme umístili v parku
při sázení nového stromu – takzvaného frňákovníku – přemístíme
jinam,“ avizoval. „Těší mě, že se
v areálu konal 29. srpna čtvrtý
ročník beneﬁčního koncertu s názvem Chichtyóza. Doslechl jsem
se, že tito mladí schopní pořadatelé uvažují o obnovení tradice Pohádkového lesa. Držím jim v tom
palce. Myslím si, že by to bývalí
majitelé zámku manželé Mladotovi, kteří nám až do své smrti oba
moc fandili, kvitovali, kdyby se jim
to podařilo,“ dodal.

Tentokrát bez výstavy
Jaroslav Repetný (vlevo) a Stanislav Housa ukazují některé symboly, které jim
připomínají název klubu i poslední zvonění a uzamknutí Pohádkového lesa
na Červeném Hrádku.

společné Silvestry, chodíme Pochod
Praha – Prčice, pořádáme oslavy
narozenin, jezdíme na kolech při
takzvané Tour de Beer a podobně...
To všechno funguje, ale musíme
si přiznat, že stárneme a také, že
z těch současných jedenácti členů,
ne všichni žijí v Sedlčanech – dva
bydlí v Dublovicích, dva u Rokycan
a jeden v Dobříši,“ doložil Repetný,
že i setkávání celé party bývá složitější.

Na jaké akce jsou
pyšní?
„Pohádkový les byl naší top akcí.
Na to, že ji dělala parta amatérů
při svém zaměstnání, tak dokázala udělat něco, na co jsme právem
pyšní. Podařilo se to díky tomu, že
jsme měli velkou škálu podporovatelů, kamarádů, rodinných příslušníků a příznivců,“ bilancoval.
Z toho, na čem se Repetný se svojí
partou podílel, připomeňme alespoň předvánoční prestižní koncert

desítky adventů ve městě, které
provázely úspěšné pokusy o české
rekordy... A tak bych mohl pokračovat a hovořit o další spolupráci
s knihovnou, Rodinným centrem
Petrklíč... místním domovem seniorů... Každá z dalších akcí ale přinesla něco pozitivního a měla v pětatřicetileté historii menší nebo větší
místo,“ potvrdil Repetný. Zároveň
připustil, že letos kvůli koronavirovým opatřením museli řadu plánů
ze svého kalendáře škrtnout.

Poděkování i zdaleka
Lidí, kteří by Velké Kobře záviděli například peníze ze vstupného, podle vyjádření Repetného
i Housy, tolik není. „Kritici vůbec
nevědí, co pořádání Pohádkového lesa všechno obnášelo, kolik
času přípravy zabraly, jaké s tím
byly spojeny výdaje. Vidí jen to pozlátko,“ podotkli oba zakládající
členové Velké Kobry. Souhlasili
ale s tím, že daleko víc bylo pozi-

K 25. výročí členové Velké Kobry připravili výstavu v městské
knihovně, při třicetinách na činnost upozornili prezentací v muzeu. Letos podobnou narozeninovou oslavu neplánovali. „Řekli
jsme si, že jsme na výstavách ukázali veřejnosti to, co jsme chtěli,
a tak bez ohledu na koronavirovou situaci ve státě jsme od takové
akce upustili. Při výročí jsme si ale
splnili takový sen – nadělili jsme si
‚kobrácké‘ modré mikiny s decentní
výšivkou. Přesně takové, o jakých
jsme déle básnili. Trička s motivem
Velké Kobry, které jsme dosud měli
a použili je například při zahájení
cyklistické sezóny na Sedlčansku
‚Vzhůru do pedálů‘, už něco pamatovaly,“ vysvětlil Repetný, jak
naložili s penězi, které původně
chtěli investovat do oslavy na Kobra párty.
Skleničkou šampaňského si ale
mohou čtenáři připít na jejich počest sami – určitě si při tom vybaví
alespoň jeden příjemný okamžik,
který díky nim v době svého dětství
nebo později v dospělosti se svými
dětmi nebo vnoučaty prožili...
Marie Břeňová
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Pohárový hokejový turnaj má nyní několik
scénářů, v jejich výčtu ﬁguruje i černá možnost
SEDLČANY V současné
době jsou, kromě několika

platí i pro sedlčanskou hokejovou pohárovou soutěž.

Parkoviště před zimním stadionem v těchto dnech zeje prázdnotou.

výjimek, přerušené veškeré sportovní akce v celé
republice a samozřejmě to

Ve vynucené pauze jsme
se zeptali sekretáře turnaje O pohár starosty města,

jaká mají organizátoři případná možná řešení k pokračování soutěže, pokud
by přestalo platit současné
omezení.
„Turnaj je pozastaven
na dobu neurčitou s tím, že
momentálně je velmi obtížné predikovat nějaký časový horizont tohoto omezení,“ uvedl Jaroslav Rebec.
„Přesto se musíme zabývat
výhledem na další podobu
zimní sezóny na stadionu
a tedy i turnaje samotného.
Při běžné situaci by první
turnajová fáze ve skupinách byla odehrána zhruba

na přelomu listopadu a prosince.“
Jaroslav Rebec nastínil
případná možná řešení
pokračování turnaje z hlediska času. Pokud by došlo
k uvolnění omezení někdy
kolem listopadu a prosince,
zůstala by nedohrána první
fáze, ale mohlo by se pokračovat fází druhou. Začaly
by se hrát na dvě kola ligy
a následovalo by play off,
což by znamenalo 205 zápasů podle původního hracího schématu. Jestliže by
k uvolnění došlo později,
čili někdy na přelomu toho-

to a nového roku, mohla by
se odehrát zkrácená druhá
fáze. Ligy by byly pouze
jednokolové a v součtu
s play off by bylo odehráno
celkem 113 zápasů. Eventuálně by se mohly hrát jednokolové ligy a vyřazovací
část by byla dvoukolová.
V tomto případě by se odehrálo 134 zápasů.
Ve výčtu případných
možných řešení bohužel ﬁguruje i černý scénář, jenž by
znamenal konec sezóny, která se rozjela celou sérií zajímavých pohárových utkání.
David Myslikovjan

Hrát hokej, nebo se na zápas dívat, a být v úloze rozhodčího,
který se musí rozhodnout ve zlomku vteřiny, je něco zcela
jiného, říká Jakub Kadleček
SEDLČANY Do dlouhodobé

pohárové soutěže amatérských hokejistů také v této
sezóně vstoupilo pětadvacet týmů, které nejsou výhradně z regionu, ale i ze
vzdálenějšího okolí. Nejenomže je tento počet skutečně obdivuhodný, ale navíc
se dlouhodobě nijak výrazně nemění.
Nyní také dunění mantinelů na sedlčanském zimním stadionu, doufejme,
že pouze na čas, utichlo.
Vynucenou pauzu si musí
dát nejenom hráči, ale
i všichni, kdo se točí kolem
pohárového dění. Turnaj se
samozřejmě nemůže obejít
bez hokejistů, časoměřičů,
ledařů, ale také bez rozhodčích, kteří rovněž musí
obětovat hodně ze svého
volného času. A přitom se
o nich téměř vůbec nemluví. Nebo v případě některých nesoudných fandů
nepříliš lichotivě. A přitom
jsou to stejní lidé jako hokejisté a mají právo udělat
chybu. Proto jsme oslovili
Jakuba Kadlečka, který
nám za komisi rozhodčích
sedlčanského hokejového
poháru odpověděl na několik otázek.
Kolik rozhodčích píská v současné době pohárovou soutěž v Sedl-

čanech a v jakém věku
zhruba jsou?
V současné době máme
sedm stabilních rozhodčích,
kteří se podílejí na průběhu poháru. Jezdí sem kluci
z Benešova, Vlašimi a Příbrami, ostatní jsou místní.
Věkové rozmezí je mezi třiceti až šedesáti lety. Občas si
vypomůžeme dalšími kluky,
a také jednou slečnou, z Benešova nebo Příbrami.
Přivítali byste mezi
sebou
další
zájemce
o pruhovaný dres? Co
všechno musí absolvovat
předtím, než poprvé vyjedou na led, aby mohli
soudcovat zápas?
Já osobně se nebráním
žádnému zájemci, ať si to
klidně dojde vyzkoušet
kdokoliv, aspoň to pozná
z pohledu rozhodčího. Ono

je totiž něco úplně jiného
hokej hrát nebo se na něj
dívat, anebo přímo na ledě
s patřičnými znalostmi pravidel veřejně, objektivně,
ve zlomku vteřiny a prakticky neodvolatelně rozhodnout. Třeba si potom
uvědomí, jaké to je, když
na rozhodčího pokřikují
z hlediště. Abych se ale vrátil k vaší otázce: tak určitě
bychom nějaké zájemce
přivítali, a to nejlépe někoho z místních. Neboť je
jasné, že v tolika lidech, co
tu momentálně jsou, se to
zvládá obtížně. Přes týden
to takový problém není, ale
o víkendu je situace horší.
Vždyť tři rozhodčí, kteří tu
jsou, tak ještě pískají vyšší
soutěže. A další dokonce
krajskou soutěž mužů hraje. Jde hlavně o to, aby měl

zájem pískat, uměl bruslit
a znal trochu pravidla ČSLH.
A co se týče vybavení, tak
stačí mít brusle, černé kalhoty, píšťalku a helmu. Dres
a chrániče mu můžeme vypůjčit pro začátek.
Sedlčanská hokejová
pohárová soutěž má už
poměrně bohatou historii.
Kolik rozhodčích se v ní
dosud vystřídalo?
Na to je hrozně těžké
odpovědět. Já si myslím, že
když řeknu počet sedmdesát až osmdesát rozhodčích,
tak nebudu daleko od pravdy. Bohužel z důvodu povodní nemám možnost se
podívat do historie.
Působí v turnaji některý rozhodčí od jeho samého začátku?
Od prvního ročníku
jsme tady dva. Vladi-

mír Bosák mladší a já.
Může rozhodčí zasáhnout do hokejové pohárové soutěže v Sedlčanech
i v úloze hráče?
Ano, může. Já například
hraji tuto soutěž od druhého ročníku. Byli tady i další
rozhodčí, kteří hráli za některý z týmů poháru a také
pískali.
Jakube, jak dlouho už
pískáš ty? Soudcoval jsi
i v některé jiné soutěži?
To už je taky historie.
(smích) Pískám totiž od roku
2002. V té době jsem začal
pískat mini hokeje, utkání
mladších a starších žáků
v Příbrami. Poté jsem pískal
i okresní přebor mužů, zápasy krajské soutěže a dokonce mám i pár přátelských
mezistátních utkání.
David Myslikovjan
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GLOSA

Doba
covidová
v Sedlčanech

Kapitán
za nic
nemůže

Soudě podle návštěvnosti na sociálních sítích,
doba covidová nechává
v klidu jen málokoho.
V našem regionu je to pochopitelné i v souvislosti
s nynějším již exponenciálním nárůstem pozitivně
testovaných osob během
posledních, řekněme,
dvou týdnů.
Mnoho příspěvků
na facebookových stránkách Sedlčany – moje
město řeší příčinu tohoto
stavu. Jako viníci jsou například uváděni Pražáci,
vláda, studenti, účastníci
svateb, pohřbů, narozeninových oslav atd. A co se
týče řešení, jak z toho ven,
dočteme se také o celé
řadě doporučení. Některá
jsou z mého pohledu racionální a praktická, jiná
více či méně úsměvná.
Lze se například setkat
s názorem výrazně zvýšit
aktivitu represívních složek – konkrétně městské
policie – na dodržování
závazných hygienických
opatření. Jiní třeba bazírují na zákazu vstupu Pražákům o víkendech do sedlčanských supermarketů.
V dalším příspěvku jeho
autor tvrdí, že by věci
prospěla větší aktivita
městských zastupitelů
v souvislosti s přijetím
obecně závazné vyhlášky
řešící například dezinfekci
veřejných prostor. A tak

bychom mohli citovat
další a další názory. Určitě je nechci tímto mým
příspěvkem zlehčovat,
o mnoha z nich lze alespoň seriózně uvažovat.
Nicméně se obávám,
že podstata problému je
přece jen někde jinde a je
daleko prostší – v základní odpovědnosti každého
z nás dodržovat všeobecně známá hygienická pravidla. Snažit se respektovat a hlavně dodržovat už
stokrát omílaná doporučení týkající se omezení
sociálních kontaktů, nošení roušek a dezinfekce
rukou. A ve svém chování používat normální
selský rozum. A k tomu
skutečně nepotřebujeme
posílení městské policie,
ani nějaké nové právní
normy, navíc s diskutabilní vymahatelností.
Koronavirus je zde
a také zde i v budoucnu
bude. Nikdo ho jednou
provždy nezlikviduje.
V tom je ta podobnost
s „běžnou“ chřipkou, se
kterou je tak často srovnáván. A nám nezbývá,
než se s ním naučit žít. Taková je dle mého soudu
realita a záleží jen na nás,
jak dalece nám bude tahle prostým okem neviditelná potvůrka ještě komplikovat život.
Vladimír Zámostný,
lékař

Poslední dobou se množí
úvahy o kompetentnosti
vlády, zda by neměla žádat ve sněmovně o důvěru. Zejména profesor Petr
Fiala shrnul nejvážnější
důvody k tomuto kroku,
především zdůraznil, že
již od konce července se
situace zhoršovala a členové vlády byli v klidu.
Potom si v názorech spíše
odporovali, pokud někdo
dal na odborníky, vyskočil premiér Andrej Babiš,
že je to nesmysl. Veřejnost byla natolik dezorientována, že již nedbala
ani na svůj selský rozum.
Hlavně před volbami měl
premiér zjevně obavy, že
by si to nějakým opatřením u voličů pohoršil. Potom bylo už pozdě...
V novinách MF DNES,
píšících stále zřetelněji ve stylu předvolební
kampaně, bývalo dříve
(předtím, než Babiš tyto
noviny koupil) mnoho různých příspěvků
od čtenářů. A většinou
se názorově rozcházely.
Tím byla rubrika zajímavá. A nikomu nikdo
jeho pravdu nemínil
brát. Nic není jen černobílé. V současnosti
je otištěn zpravidla jen
jeden text po výběru asi
stále obtížnějším, aby
lichotil naší vládě, která má podle aktuálního
průzkumu nyní důvěru
něco málo přes 20 %.

Jeden takový příspěvek v premiérových novinách mi padl do oka
minulý týden. Čtenářka
sdělovala přesvědčivě,
že: „...ten Fiala si nevidí
na špičku nosu, protože
přece v bouři se na lodi
nemůže kapitán měnit“.
Že jsme na jakési lodi
v nějaké bouři, to docela
sedí. Jen je na místě otázka, nakolik ten kapitán
jedná správně, aby se
loď nepřevrhla. Pokud
byla hladina klidná, kvality kapitána moc prověřeny nebyly. V bouři se
ukazuje, že není právem
na můstku. Jestliže prostý námořník Fiala vidí, že
kapitán vede loď vzhledem k vlnám bezradně,
že je spíše „soryjakokapitánem“, není lepší jej
včas nahradit, než bude
zle? Navíc jde evidentně
o kapitána, který by při
potápění jako poslední
na lodi nezůstal. Takže
snad „ten Fiala“, kterého čtenářka MF DNES
vůbec nechápe, asi vidí
o hodně dál než na svou
špičku nosu.
V současnosti kolují
po sociálních sítích přepsané texty Babišových
projevů. I v těžké situaci jsou jen k smíchu. Je
zle a on vůbec za nic
nemůže. „A neodstúpi
z toho můstku, pametajte. Nikdy.“
Vladimír Roškot

Znáte člověka, jehož příběh je zajímavý?
Inspirujte nás!
Můžete nás kontaktovat e-mailem: tisk@sedlcansky-kraj.cz
nebo zavolat na telefonní číslo: 774 414 225

SLOUPEK

Chléb náš
Kdybyste před sto lety postavili před shromážděné vesničany moderní kombajn a řekli, že ten ďáblův vynález a pár
kyblíků nafty udělá stejnou
práci jako oni všichni dohromady, asi by vám nevěřili. Asi
by nevěřili ani tomu, že potřebuje jedno odpoledne na to,
na co oni si plánují celý týden. Ještě jedné věci by nevěřili. Že jejich obyčejné životy
plné tvrdé práce budou o tři
generace později atrakcí pro
školou povinné děti. „Co je
proboha zajímavého na tom,
jak s koňmi ořu pole?“ podivoval by se nejspíš současník. Bylo by to pro něj stejně
všední, jako pro našince poslat z mobilu SMSku.
Naši předci byli s přírodou a půdou svázáni mnohem víc než my. Když si budete pročítat staré kroniky,
začínají zevrubným popisem
toho, jaké bylo počasí, jaká
byla úroda, kolik co stálo.
Nezajímalo to jen rolníky.
Například učitel si za svůj
plat žil dobře, když se urodilo a všeho bylo dost. Když
se ale neurodilo, všeho bylo
málo a ceny stouply, musel
si ten rok utáhnout opasek.
I dělník pracující v továrně si
chtěl za svoji mzdu koupit co
nejvíc. A tak starost o pole,
zvířata, počasí a úrodu byla
společná všem.
Moc se mi líbí, když školy
jako Propojka stáhnou dolů
alespoň na chvíli děti levitující v kyberprostoru nad rodnou hroudou, aby se skrze
půdu a řemeslo propojily se
svými předky a svými kořeny.
Chléb nás propojuje i s počátky naší kultury. V modlitbě
Páně prosíme právě o chléb,
protože chléb na tento den je
jediné hmotné, co skutečně
potřebujeme.
Mimochodem, vedle
„s koňmi ořu“ je podle pravidel možné použít i „s koni
orám“. To jen na okraj, že
psaní o zemědělství může povznést i v jazyce českém.
Bohumil Vohanka

Týdeník vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 11 hodin. Vedoucí redakce: Hana Pechačová, tel.: 774 414 225 (tisk@sedlcansky-kraj.cz). Redaktoři: David
Myslikovjan, tel.: 721 784 743 (david.myslikovjan@sedlcansky-kraj.cz); Olga Trachtová Hadáčková (olga.hadackova@sedlcansky-kraj.cz), Michaela Faktorová
(kalendar@sedlcansky-kraj.cz). Inzerce: tel.: 774 414 225 (reklama@sedlcansky-kraj.cz). Adresa redakce: Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany. Návštěvní hodiny
v redakci: pondělí, úterý, středa 8–12 hodin. Korektura: redakce. Sazba: redakce. Tisk: Van druck Sedlčany. Vydavatel: Zdeněk Kolář. Registrační číslo: MK
ČR E 11724. Internet: www.sedlcansky-kraj.cz

