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Radnice a Mediterra úzce
spolupracují, očkovací místo
v sedlčanském kulturním
domě posoudí i radní Pavlík
SEDLČANY Podle metodiky

Ministerstva zdravotnictví
ČR zpracoval Středočeský
kraj strategii očkování proti
covidu–19. Starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel na základě toho vyslal občanům
města dobrou zprávu, že
sedlčanská nemocnice patří
mezi prvních patnáct zdravotnických zařízení v kraji,

které mohou začít a také již
začaly očkovat. Plán konkretizuje, že se vakcína začala
aplikovat nejprve nejvíce
ohroženým skupinám obyvatel, a to v lednu a v únoru, potom by se mohli podle
strategie hlásit další zájemci
s tím, že široké veřejnosti by
bylo očkování umožněno
od července. Jak to však

bude se slibovanými dodávkami očkovacích látek,
v tuto chvíli nikdo neví...

Strategii zbrzdil
nedostatek
vakcín
Podle starosty je však důležitá připravenost a rychlá
reakce na vývoj situace.
Pokračování na straně 2

Bývalá fara se mění na byty,
starosta má také plány se
stodolou odkoupenou od církve
NECHVALICE Když nechva-

lický starosta Jiří Hejhal
vloni prohlásil, že bývalou
faru přestaví obec na byty
a v roce 2021 odevzdá klíče nájemníkům, s největší
pravděpodobností ani trochu nepřeháněl. Na dotaz,
jak práce pokračují, nám

odpověděl v rozhovoru.
Zmínil se také o plánech
s farní stodolou nebo
o způsobu likvidace arzenu a dusičnanů ve vodě.
Také vysvětlil, proč v příjmové části rozpočtu jsou
peníze z hazardních her
a loterií, přestože obec

automat y netoleruje...
Jde výstavba bytů
podle původního plánu?
Podařilo se vám do konce roku prostavět státní
dotaci, což bylo podmínkou pro její poskytnutí?
Připomenu, že obec
Pokračování na straně 4

Nový majitel
bývalých mlékáren
začne v areálu
s „resuscitací“
SEDLČANY Daniel Pilec-

ký, výkonný ředitel firmy Pilecký se sídlem
v Mokrovratech, v říjnu
minulého roku potvrdil,
že zakoupil od francouzského majitele – společnosti Savencia Fromage
& Dairy Czech Republic
areál Povltavských mlékáren v Sedlčanech.
Současně nám v té
době sdělil, že společnost, která zde definitivně ukončila výrobu

sýrů, provádí v objektu
demontáž starých technologií. Nejpozdější termín k vyklizení domluvila s novým majitelem
na konec roku 2020. Současně nás Pilecký seznámil s dalšími kroky. Uvedl, že zde začne vyrábět
po zhotovení projektu,
kterým pověřil Štěpána
Poláka, takzvaný drátěný
program. Upřesnil také,
že firma má v nabízeném
Pokračování na straně 9

Nabídku jídel máme stejnou, ale
vydáme jich třetinu než dříve, říká
majitel jídelny Petr Janouch
SEDLČANY Ještě minulý tý-

den platilo, že ve městě ze
tří klasických jídelen pro
veřejnost byly v provozu
pouze dvě. Kromě Limy
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fungovala i jídelna U Janouchů. Nejenom o tom,
jak se v dnešní koronavirové době změnila její nabídka a poptávka, jsme si po-

vídali s vedoucím jídelny
Petrem Janouchem.
Jak dlouho už je v provozu vaše jídelna?
V roce 1996 jsem si
udělal živnostenský list
a 21. června následujícího
roku jsme otevírali. Jídelnu jsme provozovali jako
rodina. Byli tady rodiče
a pomáhala i sestra. Teď
jsem tady jako majitel
a šéfovou je moje partnerka Věrka. Myslím si,
že jídelnu docela přivedla k rozkvětu. Je znát, že
jako žena má pro tuto činnost větší cit, než mám já.
Pokračování na straně 10
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Radnice a Mediterra Knihovna funguje denně
úzce spolupracují,
očkovací místo
v sedlčanském
kulturním domě
posoudí i radní
Pavlík
NECHVALICE Každý všední

den je možné si zapůjčit
v obci nějakou zajímavou

Dokončení ze strany 1

„Mediterra přistupuje k záležitosti velice aktivně a jsme
rádi, že se očkování nebrání a naopak se sama snaží
očkovat nejen svoje zaměstnance, ale i klienty zařízení
poskytujících sociální služby a jejich zaměstnance.
Poslední informací, kterou
jsem zachytil, bylo, že kromě
Svatého Jana jsou naočkována všechna,“ uvedl Hölzel.
Chválí i přístup Mediterry
a vyzdvihuje lékaře Sergeje
Jurčenka za to, jak zjišťují
a předávají veškeré dostupné aktuální informace
a jak se zapojili do očkování
u osob 80+. „Ve spolupráci
s námi se již povedlo několik
občanů této věkové skupiny
naočkovat, než vše začalo
váznout na nedostatku vakcíny a musel být dočasně
vyhlášen stop stav. Mediterra
avizovala, že musí nejprve
zajistit vakcíny pro ty, kteří
už absolvovali první kolo.“
Starosta také potvrdil, že vyzvali seniory, že
jim pomohou s registrací
do systému a s vyplněním
formuláře a tuto pomoc
jich do konce ledna přijalo
a radnici kontaktovalo 21.

Náklady by
nemělo nést jen
město
„V původní strategii kraje jsme byli zařazeni jako
velkokapacitní
očkovací
místo pro občany, kteří již
nejsou v nejrizikovějších
kategoriích. Dohodli jsme
se na tom, že kulturní dům
by mohl splňovat všechny podmínky požadované
k tomuto účelu. Na prostory
se byly již podívat zaměstnankyně krajského úřadu
a zajímaly se o to, jak by
vše bylo organizováno,“

uvedl starosta s tím, že
podle informací z místní
nemocnice by měl v tomto
týdnu kontaktovat Sedlčany radní Pavel Pavlík
a osobně stav vyhodnotit.
„Je samozřejmé, že
s úpravou prostor vzniknou
náklady, které odhadujeme
120 tisíc korun. Prostor se
musí rozčlenit paravány,
pořídit chceme přibližně
60 židlí, které vyhoví požadavkům hygieniků. Neřešili jsme ještě, zda část
půjde na vrub Mediterry
coby provozovatele očkování a předpokládám, že se
k částečné úhradě bude hlásit i kraj,“ podotkl. „Je otázka, zda bude požadavek
na ionizátor pro dezinfekci
ovzduší, v tom případě by
byly náklady ještě vyšší, ale
co bude všechno potřeba,
to teprve musí někdo říci,“
pokračoval. I pro kulturní
dům bude dlouhodobá
vakcinace proti covidu–19
zátěží z pohledu nákladů
na spotřebu energií, vody...
„Pokud se tam má vystřídat
až 500 lidí denně a kromě
týmů zdravotníků budou
ještě pomáhat dobrovolníci,“ rozvíjel úvahy Hölzel.
„Z našeho pohledu jsme
připraveni, ale dokud nebudeme mít rozhodnutí
na papíře, že budeme mít
v Sedlčanech velkokapacitní očkovací místo, je to zatím jen naše snaha ulehčit
občanům ze Sedlčan a regionu dostupnost očkování,“
dodal starosta.
Marie Břeňová

„A když někdo potřebuje pokácet strom nebo
ověřit podpis, tak také při-

Jana Taksová zastává více funkcí a knihy půjčuje, když je na úřadě
a věnuje se například účetnictví.

četbu. Nehvalická knihovna neomezila provoz ani
v době koronaviru. Není to
nutné. O literaturu pečuje
Jana Taksová. Na obecním
úřadě zastává více funkcí – je mzdovou a ﬁnanční
účetní, vede také evidenci
obyvatel.

jde za mnou,“ říká. Ve dveřích kanceláře, o níž se
dělí se starostou, je pultík
a výdejní okénko a hned
za dveřmi místo zabírá
veliká skříň – stačí ji otevřít a vybírat. V nabídce
je kolem tisíce titulů. Seznam knih je také uveden

na webových stránkách
obce. Zájemci dost často ale nemají požadavek
na konkrétní literaturu.
„Přicházejí zejména čtenáři staršího věku a rádi si nechají poradit a žádají mě,
abych jim něco hezkého
vybrala,“ říká knihovnice
Taksová. „V oblibě jsou romány od Vlasty Javořické
a různá oddychová četba.
Máme i hezkou dětskou
literaturu, ale malí čtenáři dávají přednost školní
knihovně nebo si najdou,
co potřebují, na internetu
nebo se podívají na ﬁlm,“
říká svůj postřeh. Připomíná, že nechvalická knihovna spadá pod pověřenou
knihovnu Jana Drdy v Příbrami a zpravidla dvakrát
ročně přijíždí některá z kolegyň z Příbrami, aby určitý soubor knih vyměnila
za nový.
„Zásobují nás také někteří občané. Jde o hezké
knihy, na které například
nemají doma místo a bylo
by jim líto se jich zbavit.
U nás najdou další uplatnění,“ poznamenává.
Marie Břeňová

Počet obyvatel Sedlčan opět mírně klesl,
údaj mohou zkreslovat „černé duše“
Podle údajů z matriky městského
úřadu bylo v Sedlčanech
k 31. prosinci 2020 trvale
přihlášených 6 987 obyvatel. Ve srovnání s předcházejícím rokem je to
o dvanáct lidí méně. Informaci na tiskové besedě
sdělil v minulém týdnu
sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. Upřesnil, že
z celkového počtu je 3 335
mužů a 3 652 žen. Zároveň
ale upozornil, že tato čísla
nemusí s údaji Českého
statistického úřadu zcela
korespondovat. „Statistika
pracuje jiným způsobem,
nemá evidenci obyvatel,
ale vychází ze sčítání lidu
a každoročně přehledy aktualizuje podle matrik, ne
však z obecních, ale čerpají ze zpráv ministerstva
vnitra,“ sdělil s tím, že
čísla se v případě Sedlčan
zpravidla rozcházejí o desítky obyvatel.

SEDLČANY

„Vloni se v Sedlčanech
narodilo 64 dětí a zemřelých bylo 121. Statistiku
o zemřelých ovlivňuje
místní domov seniorů,“
podotkl. Rok 2019 byl při
narození 83 nových občánků v Sedlčanech rekordní a zemřelých bylo
naopak méně, a to 92.
Je přesvědčen, že počet
obyvatel zkresluje taktika některých lidí, kteří
ve městě bydlí, ale trvalé
bydliště mají převedeno
ve městě, kde podnikají
nebo pracují. Připustil
zároveň, že to může být
jen jejich liknavostí řešit
osobní záležitosti a s tím
související změny dokladů při přestěhování.
„Takových bude poměrně dost. Odhaduji, že jich
může být i kolem dvou set.
V panelových domech jsou
byty obsazeny a přitom tu
jejich uživatelé nejsou hlášeni. Z nějakých důvodů

si trvalé bydliště drží jinde. Je to problém, protože
na tyto osoby nedostáváme státní příspěvek.“ Potvrdil, že navíc využívají
tyto „černé duše“ služby,
které město pro obyvatele zajišťuje, a tím rostou
i náklady za užívání lidmi,
kteří „papírově neexistují“. Zabírají parkovací místa, vyprodukují více tříděného odpadu, a podobně.
Doplnil, že v celé obci
s rozšířenou působností
se stále jeví situace jako
celkem stabilní a v celé
oblasti za rok ubylo 22
obyvatel. „K 31. prosinci jich evidujeme 21 841,
ke konci roku 2019 v našem správním území jich
m a t r i ka z a z n a m e n a l a
21 863,“ bilancoval Hölzel. Domnívá se, že se
v zájmu stavět a bydlet
na venkově promítá současný životní trend.
Marie Břeňová
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Městu se daří
v žádostech o dotace,
chce v tom pokračovat
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Zastupitelé se sešli

ke svému prvnímu letošnímu jednání opět v novém
krásnohorském komunitním centru, a to ve středu 27. ledna od 19 hodin.
V úvodu jednání nejprve
bylo do celkem krátkého
programu přidáno dalších
šest bodů.
Následně bylo jednomyslně schváleno proplacení
faktur, i když jejich částka
dohromady přesahovala milion korun. Jde totiž
o práce na rekonstrukci
historické budovy tvrzi
na náměstí a také objektu,
ve kterém je nová restaurace a komunitní centrum,
takže jsou všichni spokojeni, že práce pokračují. Nebytové prostory druhého
zmiňovaného objektu by
měly v budoucnu sloužit
i jako zázemí pro veterinárního lékaře Jakuba Záleského z Klučenic. Záměr
pronájmu k provozu veterinární ošetřovny pro malá
zvířata a pro zázemí pro
veterinární výjezdovou
službu byl zastupiteli kladně kvitován. „Jsem ráda,
že tady bude další služba,“
řekla k tomu místostarostka Jana Mašková.
Kromě dalšího se zastupitelé museli vyjádřit také
ke stavbě mostu a opěrné
zdi na silnici č. 118 v Krašovicích, neboť je na území města. Schválili také záměr pronájmu hasičárny
v Plešištích místnímu SDH
za symbolických dvacet
korun ročně. V rámci diskuze seznámil přítomné
starosta obce Jiří Urban
s tím, že projekt na výstavbu nových částí vodovodního řadu je již schválen
stavebním úřadem, jeho
vybudování bude rozděleno do několika etap.
Na dotaz zastupitelky
Veroniky Krůtové, proč
v projektu některé nemovitosti chybí, starosta sdělil, že jde o domy, které je
možné připojit již nyní ze
stávajícího řadu.
Místost arostka Jana

Mašková ještě provedla
exkurs do stavu aktuálních
a možných nových dotací.
Dotace na komunitní centrum a technický ateliér
již čeká pouze na pokyn
k platbě, zateplení bytových domů je již proplaceno. V roce 2021 chce vedení
města využít dotaci dvou
programů Ministerstva
pro místní rozvoj na bydlení. Mělo by jít o bydlení
pro seniory. „Zkusíme oba
programy. V prvním je spoluúčast ve výši deseti procent a ve druhém příspěvek
na jeden byt ve výši šest set
tisíc korun. Projekt máme
připravený na šest bytů
o minimální velikosti třicet
metrů čtverečních,“ popisuje Jana Mašková.
M i n i s t e r s t vo f i n a n cí poskytuje dotaci pro
školy. „Po dohodě s ředitelkou školy Evou Šedivou chceme podat žádost
na rekonstrukci chodeb
a p ř e s t a v b u p o d k r ov í
na výtvarný ateliér,“ vrací
se místostarostka k projektu, o kterém se ve městě diskutuje již několik
let, ale zatím nebyl žádný
z dotačních titulů vhodný. Dotaci v maximální
výši 85 % je nyní možné
získat až do částky 10 milionů korun. Protože je ale
termín využití i proplacení dotace ještě v prosinci
tohoto roku, projekt se již
připravuje.
Od poloviny února
nabízí Středočeský kraj
dotace na obnovu venkova ve výši jednoho tisíce
korun na obyvatele. Je
možné podat až tři žádosti na různé projekty, jako
jsou například vodovody,
veřejné budovy, veřejná
prostranství nebo třeba
komunikace. Vedení města
Krásná Hora nad Vltavou
má zatím v plánu požádat
o dotaci na chodník u rybníku Lazna a vybavení
školní jídelny. Na opravu
místních komunikací je
částka dotace příliš malá.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Koronavir snížil vloni
návštěvnost muzea
na polovinu
SEDLČANY „Městské mu-

zeum Sedlčany – stálou
expozici, výstavy a akce
navštívilo vloni celkem
5 297 lidí,“ bilancoval ředitel muzea David Hroch.
Stálou expozici si mohlo
prohlédnout 773 z nich,
výstavy stačilo v době
dočasného uvolnění vládních nařízení proti šíření
koronaviru navštívit 3 784
zájemců, z celkového počtu pak připadá 740 účastníků na přednášky, večery
při svíčkách a další akce...
„Dlouhodobá vynucená uzavírka sedlčanského
muzea pro veřejnost se výrazně projevila v poklesu
návštěvnosti o 51 procent.
Tržby muzea ze vstupného a z akcí, které se měly
konat v jarních a podzimních měsících se snížily

o 57 procent,“ informoval
dále ředitel Hroch. Poznamenal, že pokud to bude
možné, tak neuskutečněné výstavy a pořady se
posunou do náhradních
termínů, které ještě upřesní. Avizoval zároveň, že
má sestavenu pro letošní
rok hlavní programovou
nabídku a doufá, že epidemiologická situace ve státě
ji v dalších částech roku
umožní. Upozornil například na pátek 28. května,
kdy je naplánovaná Sedlčanská muzejní noc. Veterán klub Sedlčany se chce
v muzeu prezentovat výstavou od soboty 19. června do neděle 29. srpna. Nedožité výročí a osobnost
malíře a graﬁka Martina
Dyrinka má připomenout
výstava od úterý 31. srpna

do neděle 19. září. Za stoletím sedlčanského fotbalu
se má ohlédnout expozice,
s jejíž instalací počítá ředitel Hroch od čtvrtka 23.
září do neděle 21. listopadu. Letošní rok by uzavřely
ve dnech 26. až 27. listopadu vánoční řemeslné trhy.
Ředitel sedlčanského
muzea ještě připomněl:
„Naši pracovníci věnovali
zvýšenou pozornost evidenci sbírkových předmětů – v minulém roce jsme
získali prostory pro jejich
uložení. Místnosti byly následně upraveny a sbírkové
předměty postupně sváženy
a ukládány na nové místo.
Průběžně pokračovaly práce ve sklepním prostoru
muzea, který by měl být
v roce 2022 zpřístupněn
veřejnosti.“
-mb-

Sokolovna z roku 1937 prošla
rozsáhlou rekonstrukcí
Sokolovna je jednou z dominant
v obci a nyní má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Přiblížil nám ji
starosta Kosovy Hory
Martin Krameš.
K d y z a č a l a re ko n strukce sokolovny v Kosově Hoře a co všechno
se v budově změnilo?
Re ko n s t r u kc e s o ko lovny byla zahájena vloni červnu, dokončila se
v prosinci a nyní v polovině ledna byla kolaudace.

KOSOVA HORA

Budova sokolovny z roku
1937 prošla rozsáhlou
opravou, naším cílem bylo
opravit zchátralé prostory
tak, aby mohly opět sloužit
kulturním potřebám celého regionu.
Kdo všechno se na rekonstrukci podílel a kolik na ni bylo potřeba
ﬁnancí?
Mohli jsme si ji dovolit díky Ministerstvu pro
místní rozvoj, které nás
podpořilo téměř šesti
miliony korun. Celkové

náklady včetně vnitřního
vybavení se blíží k deseti
milionům korun. Rekonstrukci stavby prováděla
firma ACG-Real a opravu
venkovní fasády místní
firma Petra Pánka. Rekonstrukce by nikdy nebyla,
nebýt rozhodnutí místního Sokola z roku 2016
darovat celý areál obci.
Jsem přesvědčen, že to
bylo správné rozhodnutí
a všem tehdejším členům
Sokola za něj děkuji.
David Myslikovjan

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

pachatel se vloupal z 26.
na 27. ledna do rodinného domu na Sedlčansku.
Odcizil zde 12 kg pracího
prášku, dva obrazy, polštář, přehoz na sedací soupravu a dřevěné nástěnné
hodiny z roku 1927. Cel-

kem vznikla majiteli objektu škoda ve výši 32 000
korun.
SEDLČANY Zatím nezjištěný pachatel vnikl z 29.
na 30. ledna do dvou rekreačních chat a do jednoho
rodinného domu v obcích
nedaleko města. Z objektů

kradl pouze obrazy, většinou se jednalo o různé krajinky a portréty. Odnesl si
celkem deset kusů v hodnotě asi 35 000 korun.
Informace v této rubrice pocházejí ze svodek
od policejní mluvčí Moniky
Schindlové (PČR Příbram).
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Bývalá fara se mění na byty, starosta má také plány se
stodolou odkoupenou od církve
Dokončení ze strany 1

koupila bývalou faru
i se stodolou a zahradou
od Římskokatolické farnosti Petrovice v roce
2017 za 2,4 miliony korun.
Původně jsme předpokládali, že v ní bude pět
sociálních bytů. Ale v průběhu příprav se změnily
podmínky pro přidělení
dotace. Zejména nám vadilo, že se prodloužila
doba udržitelnosti projektu z pěti na dvacet let, tak
jsme od původního záměru odstoupili. A rozhodli
jsme se místo toho postavit byty obecní. Bude jich
také pět. V přízemí i v prvním patře vždy po dvou,
každý o velikosti 50 metrů
čtverečních a v podkroví
jeden byt 70 metrů čtverečních. Dotaci získanou
od Ministerstva ﬁnancí ČR
ve výši 7,6 milionu korun
se nám podařilo vloni prostavět. Celkové náklady
představují 12,3 milionu
korun. Spoluúčast obce
na investici je 4,7 milionu
korun. Museli jsme se zavázat ke splnění dalších
podmínek – musí být minimálně dvacet let v majetku obce, nájemce v něm
musí skutečně bydlet a nesmí jej pronajímat třetí
osobě. To ale pro nás bylo
akceptovatelné.
Dodavatelem stavby je
ﬁrma S-B Sedlčany a vše
pokračuje podle plánu.
Zbývá ještě udělat omítky, podlahy a část střechy.
Předpokládám, že do léta
podle plánu rekonstrukci
dokončíme. Projekt byl
dobře připravený, žádné
vícepráce se nevyskytly.
Zůstala vzpomínka jen
a ta se vrací každý den
Ve středu 3. února
tomu je 24 smutných
let, kdy nás navždy
opustil náš tatínek

Miroslav Bláha
z Vletic u Krásné Hory.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami

Kolik zájemců o bydlení se přihlásilo?
Máme desítku žádostí,
o přidělování bytů bude
rozhodovat zastupitelstvo.
Zřejmě k tomu dojde v pololetí. Samozřejmě, že přednost mají místní obyvatelé.
Mezi žadateli jsou jak starší
lidé, tak ti v produktivním
věku.
Předáte jim byt y
„holé“ nebo s nějakým
vybavením?
Půjde o klasické vyba-

lili přípravu výstavby nové
školky. Zatím je to ve stádiu příprav na projektové dokumentaci, až bude
zpracována, požádáme ministerstvo ﬁnancí o dotaci,
která může pokrýt osmdesát procent nákladů. Pokud
uspějeme, mohli bychom
začít stavět příští rok.
Trápí vás ještě v obci
problémy s dusičnanem
ve vodě?
Problém byl v jednom
ze tří vrtů, který jsme mu-

Bývalou faru v Nechvalicích obec koupila a přestavuje se nyní na byty.

vení koupelny a kuchyňky, v níž bude kuchyňská
linka.
A máte už představu,
jak zvelebíte okolí bytového domu?
Samozřejmě počítáme
s výsadbou stromků, umístěním laviček, novým oplocením, parkovat bude možné na dvoře bývalé fary.
Doufám, že se v centru
Nechvalic podaří vytvořit
lidem hezké bydlení.
Bude po finanční
stránce dostupné?
Ministerstvo ﬁnancí nás
vyzvalo, abychom porovnali výši nájmu s okolními
obcemi. Za metr čtvereční
tak zaplatí uživatel kolem
35 korun. Samozřejmě hradit bude i další náklady
související s bydlením –
vodu, elektřinu, kanalizaci
a podobně.
A způsob vytápění
bytů?
Tepelnými čerpadly.
Využijete i stodolu?
Ano, máme vizi, že bychom ji přeměnili v mateřskou školu. Školka a škola
jsou v jedné budově a dětí
v předškolním věku přibývá. V současné době
jich je dvacet. V minulém
zastupitelstvu jsme schvá-

seli odstavit. Úpravnu pro
nás již zajistila ﬁrma Černý z Milína, která dodala
technologii na odstraňování dusičnanů i arzénu.
Od konce roku je úpravna
v provozu, hygienici nám
stanovili od 1. ledna do 31.
prosince 2021 zkušební
provoz s tím, že každé dva
měsíce budou odebírat
vzorky vody. Ty první jsou
v pořádku. Akce nás vyšla
celkově na 280 tisíc korun.
A v osadách je vody
dost a je kvalitní?
V osadě Březí se nám
objevilo polonium, Státní
úřad pro jadernou bezpečnost ČR zastává názor, že
se odstraní odčerpáváním
vody, čímž dojde k vyčištění. Vrt zatím nepoužíváme.
Nezpůsobilo to ale žádné
problémy, protože vody
z jiného zdroje bylo dost.
Vloni byl rok štědřejší
na dešťové srážky a nebylo
nutné nikam vodu v cisternách dovážet. Myslíme ale
na budoucnost a hlásíme
se k záměru Petrovic, které připravují akci, kdy by
chtěli pitnou vodu přivádět z Římova. To je ještě
běh na dlouhou trať...
Pod střechou obecního úřadu je také lékař-

ská ordinace, knihovna,
pošta, kadeřnictví. Jak
to v současné době funguje?
Jednou týdně u nás
ordinuje praktická lékařka Zora Čelikovská, dětský lékař Jaroslav Strejc
od doby, kdy vypukla pandemie, zatím ordinuje jen
v Petrovicích. Letos chceme prostředí pro lékaře
a pacienty vylepšit. Půjde
o drobnější estetické úpravy čekárny, ale i o výměnu
zárubní a dveří. V tomto
stavu slouží třicet let a je
potřeba zázemí zmodernizovat a lépe vybavit. Pokud jde o kadeřnictví, to
je v současné době podle
vládního nařízení uzavřeno. Provoz pošty obec podpořila a funguje v systému
Pošta Partner. Se službami
jsme spokojeni.
Některé obce vyzvaly
občany starší 80 let, že
jim pomohou při očkování proti covidu–19. Patříte k nim?
Žádný scénář zatím
nepřipravujeme. Pokud
bude dost vakcín, tak bychom v naší obci dokázali
podmínky vytvořit. Praktičtí lékaři by jistě očkování zvládli. Zastávám
názor, že nejdřív by měli
sérum dostat zdravotníci, aby měl pacienty kdo
ošetřovat a nebyl nakažený koronavirem personál,
jako se to stalo například
ve slánské nemocnici.
Pokud jde o seniory, tak
máme v obci ze 640 trvale
hlášených obyvatel 23 lidí
v kategorii 80+.
U hospodářského výsledku za minulý rok je
řada zajímavých položek.
Například nejedna obec si
stěžuje na nižší daně z příjmu. Vám se je podařilo naplnit na sto procent...
Ano, u daně z příjmu
fyzických osob a daně
z příjmu právnických osob
jsme splnili schválený
rozpočet na sto procent.
Nestěžujeme si. Kompenzaci od kraje jsme dostali,
tak jsme pokles nepocítili.
Máme také peníze ušetřeny z minulých let, na účtu

je

stav ﬁnancí dobrý.
V příjmech jste plánovali 70 tisíc korun
z hazardních her a skutečnost byla ještě o 10
tisíc vyšší. Znamená to,
že vaše obec je k automatům tolerantní?
Vůbec ne. Hazard nepodporujeme. My v obci
nemáme žádné hrací automaty. Jde o peníze, které
stát rozpočítává a přeposílá obcím z celkových příjmů z hazardu.
A dal byste ještě krátký komentář k tisíci korunám čerpaným na okamžitou pomoc pro děti?
Vysvětlím. Jde o takzvané pastelkovné. Nejdřív
jsme dávali tisíc korun rodičům prvňáčků. Teď výběr školních pomůcek je
na řediteli, který ví, co děti
pro výuku nejvíc na začátku školního roku potřebují
a nakoupí a předá jim to
sám.
Jaký je aktuální stav
dětí v mateřské škole
a v malotřídce?
Mateřská školka byla 27.
ledna uzavřená, protože
paní učitelka onemocněla
koronavirem. A otevřena
by měla být až 8. února.
Do školky chodí asi 20
dětí, o které se musí rodiče
nebo někdo z rodiny postarat. Chápu, že to není jednoduché, ale jiné východisko není. V případě školy
se do rozdání vysvědčení
učily první tři ročníky, protože jsou spojeny v jedné
třídě, týkalo se to asi 14
dětí, čtvrtý a pátý ročník se
učil z domova distančně.
V minulosti jste žádali
kvůli nižšímu počtu dětí
o výjimku. Platí to ještě?
Ne, začínali jsme s patnácti školáky, v současné
době jich navštěvuje školu dvacet a kapacita je osmadvacet dětí.
Funguje školní kuchyně, která je v místní hospodě?
Obědy se vaří jak pro
školu, tak pro místní podniky. Jídlo je vydáváno podle předpisů přes okénko
do vlastních nádob.
Marie Břeňová
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Po letech jsou komplexní
pozemkové úpravy hotovy
NECHVALICE Do ﬁniše se do-

stávají v obci v letošním roce
práce na komplexní pozemkové úpravě. Předcházelo
tomu deset let příprav. Dotýkají se osmi katastrů obce.
„Je za tím spousta práce,
absolvovali jsme řadu jednání s vlastníky pozemků.
Akci zaštiťoval a ﬁnancoval
Pozemkový úřad v Příbrami,“ uvedl nechvalický starosta Jiří Hejhal. Na otázku,
jaký má tato činnost hlavní
význam, vysvětlil: „Pozem-

kové úpravy vyřešily vlastnické vztahy, a tím i otázku
například kvality obecních
komunikací. Pro nás bylo
důležité, aby pozemky, které pod silnicemi vedou, byly
ve vlastnictví obce. Obecních
komunikací máme kolem třiceti kilometrů. Pozůstatkem
bývalého režimu bylo, že se
při budování silnice vůbec
neřešily vlastnické vztahy,
a tak často vedly přes soukromé pozemky. Tím nám vznikaly problémy, protože když


Prodám kvalitní seno. Kulaté balíky
průměr 120 cm, uskladněné v hale. Cena
500 Kč. Dovoz možný. Tel.: 731 408 679. 9/21

Koupím moped Stadion. Tel.:

chceme opravovat silnici, tak
musíme doložit, že ten pozemek vlastníme. Nepodařilo
se to udělat ze sta procent,
99 procent vlastníků ale bylo
rozumných a směnili půdu.“
I z pohledu vlastníků hodnotí úpravy jako výhodné.
„Když v lánu měli například
svoje políčko, k němuž nebyl
přístup, tak byl pozemek neprodejný. Pozemkové úpravy
jim umožnily parcelu z obecních komunikací zpřístupnit.“
Marie Břeňová
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Na sociální
služby půjdou
desítky milionů
PRAHA Na nedávném jednání zastupitelstva Středočeského kraje bylo projednáno 73 bodů, z nichž
některé se týkají také regionu Sedlčanska, jak nás
informoval krajský zastupitel a kamýcký starosta
Petr Halada.
„Na poskytování sociál-

ních služeb získá Domov
Sedlčany 48 mil. Kč, Mela
o.p.s. přes 7 mil. Kč, Nalžovický zámek téměř 19 mil.
Kč, Stéblo z.s. pak téměř
10,5 mil. Kč... Finanční
příspěvek na hospodaření
v lesích obdrží například
Počepice a Krásná Hora
nad Vltavou.“
-red-

608 773 933.
10/21

Pronajmu garsonku v Sedlčanech
na Severním sídlišti, 1. patro. Tel.:
606 590 052.
11/21

PLOŠNÁ INZERCE
od 13 Kč vč. DPH/cm2

Tel.: 774 414 225
E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup
 baterie auto i moto značky YUASA, FAAM, SZNAIDER
 motorové oleje pro benzínové i naftové motory - syntetické i minerální
 motorové oleje pro dvoudobé motory a motorové pily, křovinořezy, sekačky
 převodové a hydraulické oleje v obalech i stáčené do vlastních nádob
 plastická maziva na ložiska, čepy, pouzdra, řetězy
 brzdové kapaliny
kapaliny, směs do ostřikovačů, destilovanou vodu
 hadice hydraulické, vzduchové, palivové, horkovodní, olejové
 hadice na propan-butan, acetylen, kyslík, zahradní
 spirálové hadice na huštění pneumatik včetně měřáku
 hadice na mycí agregáty typu WAP, KÄRCHER a podobně
 rozvaděče na štípačky
štípačky, manometry, kulové ventily, mazací lisy
 rychlospojky
rychlospojky, šroubení, spony, těsnění Al, Cu
 koncovky hydraulických a vzduchových hadic

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz

Stabilizovaná stavebně–truhlářská firma
na Sedlčansku
přijme do trvalého pracovního poměru

ZEDNÍKY A TRUHLÁŘE
Zájemci se mohou hlásit na tel.:
608 520 194 nebo 606 252 540

PŘIJMU PRODAVAČE
do prodejny v Sedlčanech

Tel.: 602 437 479

5

HK-Dřestav s. r. o.
hledá

SKLADNÍKA
Náplň práce: vedení skladové evidence, vykládka/
příjem materiálu na sklad pomocí VZV, příprava materiálu
na jednotlivé zakázky, údržba a úklid skladu
Požadujeme: samostatnost, fyzickou zdatnost,
zodpovědnost, zkušenosti s VZV (není nutné, platný průkaz
VZV je možné si u nás dodělat)
Nabízíme: zázemí stabilní výrobní firmy, pracovní
poměr na HPP,
jednosměnný provoz 6–14 hod., stravování a občerstvení
na pracovišti

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu:
603 569 922 nebo 739 706 193,
případně posílejte životopisy na maily:
kubin@drestav.cz nebo dedova@drestav.cz

6
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Ubývá
pozitivně
testovaných,
opatření ale
rostou

www.sedlcansky-kraj.cz
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10.

25.
10.

1.
11.

8.
11.

13.
11.

19.
11.

27.
11.

Dublovice

16

21

19

22

19

16

11

4

Hřiměždice

1

6

11

7

5

0

0

0

Jesenice

1

0

8

10

4

2

2

2

0

Kamýk nad Vltavou

12

15

27

18

11

6

7

11

11

3

5

4

8

4

REGION Obyvatelé našeho regi-

Klučenice

3

1

4

7

4

5

1

1

0

1

5

11

8

5

onu mohou celkem oprávněně
nechápat rozhodnutí ministra
zdravotnictví Jana Blatného, který
neustále přitvrzuje ve svých protiepidemických opatřeních. Počet
aktivních případů se snižuje, počet osob v nemocnicích také klesá.
Na jih od nás dokonce index rizika
klesl na stupeň 3. Průměr ČR byl
k pondělku 73, ve Středočeském
kraji ještě o 3 body níže.
Obec s rozšířenou působností
Sedlčany hlásila k prvnímu únoru
141 pozitivně testovaných. V naší
tabulce, ve které ﬁguruje také
několik obcí z jiných ORP, bylo
k poslednímu lednu evidováno
178 osob covid+. Došlo tedy oproti 18. lednu k poklesu o více než
27 %. Nárůst můžeme sledovat
v Křečovicích, Křepenicích, Milešově, Prosenické Lhotě, Sedlci-Prčici, Solenicích a Štětkovicích, ale
vždy jde pouze o několik jedinců.
V některých obcích regionu naopak došlo ke značnému poklesu, například v Jesenici, Nechvalicích nebo třeba Sedlčanech.
U dvou obcí regionu je dokonce
v aktuálním sloupci nula.
Olga Trachtová Hadáčková
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Kosova Hora
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Krásná Hora nad Vlt.
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Křepenice
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Milešov
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Nalžovice
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Nedrahovice

6

7
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2

2

3

3

13

4

4

Nechvalice

7

8

7

13

10
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3

5

2

7

8

12

14

2

ta vloni počítal s příjmem
za poplatky ze psů 160 000
korun,
vybráno
bylo
142 000 korun. Na otázku,
zda je v Sedlčanech chováno méně psů, zareagoval
starosta města.
„To si nemyslím, naopak
jich zřejmě ještě přibylo. Ale
ne všichni svého pejska přihlásili a povinnost tak obchází. Také existují výjimky – například osoby se zdravotním
postižením mají při placení
úlevy a hradí jen symbolický
korunový poplatek.“
Zároveň vysvětlil, že
v minulosti bývala souhrnná částka v rozpočtu v této kolonce kolem
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OBEC

Osečany

3

5

3

9

12

6

4

0

3

0

0

2

1

0

Petrovice

11
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14
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Počepice

7
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Prosenická Lhota

3

8

7
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Příčovy
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Sedlčany
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197

153

93

80

56

36

38

50

72

50

38

Sedlec-Prčice

40

68

81

66

44

29

22

25

24

4

7

19

33

39

Solenice

4

6

3

6

6

4

3

8

1

1

1

4

8

13

Svatý Jan

8

5

39

38

2

4

8

0

3

7

9

5

7

4

Štětkovice

1

4

7

7

1

0

0

3

0

3

0

2

1

2

Vojkov

12

14

9

8

5

5

9

7

5

3

0

3

5

5

Vrchotovy Janovice

23

44

53

35

23

13

7

10

8

8

9

11

4

4

Vysoký Chlumec

13

11

5

19

20

15

11

7

2

0

1

5

8

2

Zduchovice
Celkem

12

8

2

4

2

1

1

3

1

2

4

3

1

1

438

610

665

605

433

280

221

186

132

127

166

256

246

178

Je ve městě méně
psů? Zřejmě více...
SEDLČANY Rozpočet měs-

7.
12.

90 000 korun. Po úpravě
vyhlášky o místních poplatcích ji navýšili. Změnu
pocítili výrazněji majitelé
psů žijících například v panelákových bytech nebo
pokud některý chovatel
má těchto zvířat víc. „Položka v loňském městském
rozpočtu vycházela proto
spíš z odhadu v době, kdy
se začal nový systém teprve
naplňovat,“ dodal starosta.
Podle obecně závazné vyhlášky města, schválené
v prosinci 2019, se sazebník odvíjí podle toho, zda
jde o chovatele bydlícího v místní části Sedlčan
nebo v osadách Červený
Hrádek, Doubravice, Hra-

dišťko, Chalupy, Libíň,
Oříkov, Roudný, Sestrouň,
Solopysky, Štileček, Třebnice, Vítěž, Zberaz. Rozlišena je také forma bydlení –
částky se různí také podle
toho, kolik bytů se nachází v domě nebo jej může
ovlivnit to, když je držitel
psa starší 65 let.
Roční poplatek tak
může podle zásad vyjít sto
korun (za jedno zvíře chované v osadě nebo seniorem), 250 korun za jedno
zvíře v Sedlčanech, ale platební povinnost se může
vyšplhat i na několik tisíc
korun (více zvířat v budově s počtem vyšším než
čtyři byty).
-mb-

Zájemci o předzahrádky
na sedlčanském
náměstí se nehrnou
Předzahrádky
na sedlčanském náměstí byly vloni dost živým
tématem na několika zasedáních
zastupitelstva
měst a. Metodika pro
umisťování a provozování
restauračních zahrádek
byla dokončena a projednána na prosincovém zastupitelstvu. V součinnosti s právním zástupcem
Sedlčan byla vypracována
vzorová smlouva o nájmu
veřejného prostranství
pro tyto účely s tím, že
podnikatelé by měli svůj
zájem projevit co nejdříve
– v době vegetačního klidu, a to s ohledem k úpravám zeleně.

SEDLČANY

Starosty Sedlčan Miroslava Hölzela jsme se
zeptali, jaký je o předzahrádky zájem. „Zatím jsem
dostal od vedoucího odboru majetku Petra Kuthana
informaci, že byl jedním
provozovatelem kontaktován s tím, že by měl zájem
o předzahrádku v blízkosti
rekonstruovaného bývalého hotelu Vltavan. Konkrétně jsme ještě ale žádný
požadavek neřešili a nevím
ani o dalších zájemcích,
kteří v podstatě tuto debatu vyvolali. Rozumím ale
tomu, že v této době si dělat
velké plány a investovat, je
problematické,“ dodal.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz
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Město žádá ministerstva o více než
dva a půl milionu korun
SEDLEC-PRČICE Vedení města předložilo na zá-

kladě schválení zastupiteli několik žádostí o dotace pro rok 2021. V rámci výzvy Ministerstva pro
místní rozvoj jde o akce ‚Místa aktivního a pasivního odpočinku‘ a ‚Podpora obnovy sportovní
infrastruktury‘. Město také požádalo o dotaci
z Programu regenerace městských památkových
zón (MPZ) a městských památkových rezervací (MPR) vyhlášeného ministerstvem kultury
na opravy památek v městské památkové zóně.
Rada města navrhla zpracovat a opětovně podat žádost o dotaci na doplnění a úpravu malých
dětských hřišť v některých místních částech.
Celkové náklady jsou ve výši 962 555 Kč včetně
DPH. Z této částky je možné získat až 80 % dotačních prostředků (spoluúčast města by byla
zhruba 200 000 Kč). Zastupitelé nevznesli žádné
námitky a radu města v tomto záměru podpořili.
Také v případě obnovy a budování sportovní infrastruktury u školského zařízení se jedná o druhý pokus o získání dotace. V projektu je zařazena úprava a obnova sportovních ploch a zařízení
hřiště u základní a mateřské školy. Po vyhlášení
programu byla s ředitelkou organizace projednána možnost úprav stávajících sportovních ploch.
Návrh úprav a zjednodušenou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu připravil Roman Sochor. Předpokládané náklady na všechny uvedené záměry jsou asi 1,265 mil. Kč včetně DPH
s tím, že z dotace je možné získat maximálně
80 % uznatelných nákladů (z rozpočtu města by
tak bylo hrazeno asi 260 000 Kč).
Starostka Miroslava Jeřábková také na jednom
z posledních loňských zasedání zastupitelstva
města informovala o situaci týkající se původně
plánované žádosti na opravu místní komunikace
Sušetice–Kvasejovice: „Vzhledem k tomu, že podmínkou pro přiznání dotace je skutečnost, že žadatel musí mít pozemky dotčené stavbou ve svém
vlastnictví, nebo předložení souhlasu všech vlastníků dotčených nemovitostí, není reálné zpracovat
žádost v termínu pro jejich předkládání,“ sdělila.
Velká část zastavěných pozemků komunikací je
totiž ve vlastnictví fyzických nebo právnických
osob a není tak vypořádána. Náklady na výkupy
a převody vlastnických práv jsou podle ní odhadnuty na přibližně 300 000 Kč.
Zastupitelstvo města tedy nakonec schválilo zpracování a předložení žádosti o dotaci
na opravu místní komunikace v části ulice Generála Svobody v Sedlci včetně chodníku pro
zvýšení bezpečnosti chodců s náklady ve výši
1,15 mil. Kč včetně DPH. Spoluúčast města
ve výši 20 % nákladů měla být zajištěna z rozpočtu roku 2021. Ani tato druhá varianta ale nesplňovala podmínky dotačního řízení a podána
tedy nakonec nebyla.
O příspěvek z Programu regenerace MPZ
a MPR projevili zájem majitelé dvou nemovitostí,
a to zástupce majitelů zámku v Prčici a majitelé
čp. 71 na Vítkově náměstí v Prčici. V obou případech jde o opravu střechy s tím, že náklady činí
v prvním případě necelý půlmilion a ve druhém

případě 1,3 milionu korun. Žádost o dotaci byla
zpracována na částku odpovídající 50 % nákladů,
tedy 895 000 Kč. Majitelé musí uhradit minimálně
40 % nákladů. Město jako žadatel by přispělo 10 %
nákladů (179 000 Kč). „Město Sedlec-Prčice žádá
o prostředky z Programu regenerace MPZ a MPR
každoročně, protože se jedná o jediný program,
z kterého můžeme podpořit snahu vlastníků památkových objektů v zóně o jejich opravy. Pro
rok 2021 byly zařazeny do programu uvedené rekonstrukce střech, protože pro majitele znamena-

jí značné ﬁnanční náklady. Předpokládám, že se
výsledek dotačního řízení dozvíme v únoru, abychom mohli následně splnit další podmínky programu a provést potřebné administrativní kroky.
Prostředky z programu musí vlastníci nemovitosti
proinvestovat v letošním roce a nejpozději do 15.
prosince pak předložit podklady pro vyúčtování dotace, které provádí město, a to každoročně
do 15. ledna následujícího roku,“ vysvětluje starostka města Miroslava Jeřábková.
Olga Trachtová Hadáčková
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Potrestáním na svobodě je pachateli
projevena důvěra
Bohatou zkušenost mají za posledních
dvacet let s lidmi, kterým
byl uložen alternativní trest,
strážníci Městské policie
v Sedlčanech. Obecně o této
formě potrestání platí, že
k neuvěznění pachatele by
mělo docházet vždy, kdy
vzhledem k jeho osobě
i okolnostem případu, má reálné předpoklady trest splnit
a jeho potrestáním na svobodě je mu projevena důvěra,
že může k jeho nápravě dojít i bez nástupu do věznice.
Výhodou pro hříšníka je, že
může pokračovat ve svém
dosavadním zaměstnání
a nedochází k jeho odloučení od rodiny a jeho nejbližších. Blíže nám téma přiblížil
Petr Krch, velitel sedlčanské
městské policie.
Kolik odsouzených si
formou veřejně prospěšných prací zatím v Sedlčanech trest odpykávalo
a podařilo se uložené hodiny odpracovat všem?
Trest u nás mělo odpracovat za dvacet let, kdy
se tímto výkonem trestu
zabýváme, více než 45 odsouzených. Některým se to
nepodařilo a museli nastoupit do nápravného zařízení,
kde si zbytek neodpracovaného trestu museli vykonat
odnětím svobody. V letošním roce vykonávají trest
zatím dva odsouzení. Zájem
by byl daleko větší, ale z ka-

SEDLČANY

pacitních důvodů to není
možné. Strážníci mají na starosti veřejný pořádek a není
možné dělat prioritně dohled nad odsouzenými. Bez
toho by kvalita prací rychle
klesala a odrazilo by se to
i na plnění požadovaných
úkolů. Kontroly jsou prováděny fyzicky strážníky, dále

schovat do lesa a proležet to
v klidu na pasece.
O kolik hodin práce uložených soudem se obvykle
u jednotlivce jedná?
Z dlouhodobého pohledu
jde průměrně o 250 hodin.
Máte ohlasy, jak vnímá
výkon trestu na svobodě
veřejnost?

z p r av i d l a u l ož e ny ?
Je to dáno kvaliﬁkací odsouzeného a konkrétními potřebami města. V minulosti
například zedníci pracovali
na drobných stavebních pracích a opravách veřejných
a veřejně prospěšných budov. Častými činnostmi je
úklid odpadků ve městě, ale

V současné době vykonávají alternativní trest v Sedlčanech dva odsouzení. Jednou z činností byl
ve dnech bohatých na sníh i jeho úklid.

prostřednictvím městského
monitorovacího kamerového systému. Občany považujeme za součást veřejné
kontroly. Účelem a smyslem
zákona je odpracování trestu ve městě, kde odsouzení
porušili zákon, ne se někde

Od občanů máme kladné
ohlasy. Vítají, když se odsouzení vrátí na místa, kde páchali trestnou činnost, s popelnicí a reﬂexní vestě a mají
možnost vidět, že trest dopadl na narušovatele pořádku.
Jaké práce jsou jim

i úklid z příkopů silnic, lesních prostranství, zametání,
odstraňování sněhu... Spolupracujeme se Sedlčanskými
technickými službami, kdy
jejich pracovníci svážejí pytle s odpadky. Strážníci odsouzené vybavují nářadím

a pracovními pomůckami.
S výkonem trestu touto
formou je určitě spojené
papírování...
Ano, provádíme evidenci
výkonu, včetně zasílání pravidelných zpráv Mediační
a probační službě v Příbrami
o množství, kvalitě a počtu
hodin, přístupu odsouzených k výkonu prací. Na závěr zpracování posudku
na odsouzeného, zda trest
odpracoval nebo neodpracoval. Když odsouzení řádně
nepracují, zvou si je pracovníci probační služby k pohovoru. Pokud se jejich přístup
ani poté nezlepší, přerušíme
trest a odsouzený si jej odsedí v nápravném zařízení.
Jaká je spolupráce
s probační a mediační
službou v Příbrami?
Máme s ní výborné
zkušenosti a spolupráce je
dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Odsouzení jsou
přijímáni po dohodě s námi
a podle možností naší městské policie. Zmínil bych ještě
konkrétní případ, kdy jeden
z odsouzených se k nám
vrátil na základě rozsudku
okresního soudu po dvou
letech, co v Sedlčanech
ukopával zrcátka u motorových vozidel v Havlíčkově
ulici i u našeho služebního
vozidla. Při této činnosti ho
natočily kamery a soud jeho
počínání plným právem
ohodnotil... Marie Břeňová

Petrovice by byly schopné zaměstnat až deset provinilců
Některé obce
na Sedlčansku o výkon
alternativních trestů příliš
zájem nemají. Zaměstnávání provinilců a dohled nad
nimi buď považují starostové nebo místostarostové
za zbytečnou komplikaci,
nebo jim tuto možnost
v současné době nikdo
nenabídl, ač by jí uvítali...
Nabízíme několik názorů.

REGION

to způsob trestu zavedl,
tak jsme dva potrestané
v obci měli. Dělali stejnou práci jako lidé, které u nás zaměstnáváme
p r o st ře d n i c t v í m ú řa d u
práce. Instalatéra jsme využili i na odbornou práci.
U potrestaných je problém
s pracovní dobou, protože
chodí do svého hlavního
zaměstnání a trest si musí
odpykat ve svém volnu.“

Miloslav
Hrazánek,
Jesenice

Petr Štěpánek,
Petrovice

„Před několika lety,
krátce poté, kdy se ten-

„Máme s probační a mediační službou dohodu

o přijímání odsouzených
na alternativní tresty. Jeden
takový člověk u nás v minulosti pracoval. V současné době k nám není nikdo
přidělen. Jsme schopni
přijmout až deset odsouzených.“

Lenka Havlíčková,
Kosova Hora
„V uplynulých letech
jsme měli již několik těchto
pracovníků. Většina si svou
práci vykonala bez problémů, ale byli i tací, kteří
daný počet hodin nebyli
schopni odpracovat.“

Jiří Hejhal,
Nechvalice
„Zatím si tady alternativní tresty nikdo neodpykával
a my zas na to netlačíme.
Pamatuji se, že jsme smlouvu s Mediační a probační
službou v Příbrami uzavírali, ale jen – pokud by se
jednalo o naše občany.“

Miroslava
Jeřábková,
Sedlec-Prčice
„Občas je město požádáno o součinnost při výkonu
alternativního trestu Me-

diační a probační službou
Benešov s tím, že je určen
objem hodin, které musí občan jako trest odpracovat.
Naposledy jsme tuto součinnost poskytovali v roce
2019 a jednalo se o jednoho občana, kterému bylo
uloženo, aby přibližně 300
hodin odpracoval formou
veřejně prospěšných prací. Náplň pak byla určena
ve spolupráci s našimi Službami Sedlec-Prčice a jednalo se o úklid ulic a náměstí
a práce při údržbě zeleně –
hrabání trávy, nakládání…“
-mb-
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I přes časté výkyvy byl leden studený
SVATÝ JAN Za posledních

devět sledovaných let byl
na Svatojansku letošní leden
druhý s nejvyšším množstvím srážek (32,8 mm), což
je proti loňsku více než trojnásobné množství. Překonal
ho pouze leden v roce 2013,
kdy spadlo 40,4 mm srážek.

Vyplývá to z dat amatérské
meteorologické stanice Miroslava Votruby.
Letošní
leden
patří
i k těm chladnějším s průměrnou měsíční teplotou
-0,71 °C a nejnižší teplotou
-7,5 °C. Je pravda, že v roce
2017 byl leden výrazně stu-

denější (měsíční průměr
-4,69 °C, minimum -16,5 °C),
ale i tak jde za posledních
devět let o třetí nejstudenější začátek roku. Dokonce ve čtyřech sledovaných
letech byl měsíční lednový
průměr v plusových teplotních hodnotách.
-red-

Leden

meteorologické
dny

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

chladné – teplota max.
nižší jak 10 st. C

11

28

29

27

31

30

31

30

30

mrazivé – teplota min.
nižší jak 0 st. C

20

20

21

19

30

14

23

23

26

8

1

9

22

1

9

2

13

ledové – teplota max.
nižší jak 0 st. C

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr v m/s

nejnižší v měsíci

-19,4

-11,7

-4,0

-14,8

-16,5

-4,3

-9,0

-6,5

-7,5

dne

16.

26.

31.

22.

11.

22.

22.

2.

31.

nejvyšší v měsíci

11,1

10,9

13,3

12,6

3,3

10,3

6,6

8,1

10,2

dne

30.

19.

10.

27.

12.

31.

17.

31.

22.

měsíční průměr

-1,24

0,88

1,58

-0,13

-4,69

3,19

-0,45

1,21

-0,71

za měsíc

40,4

18,9

18,9

20,9

16,5

30,3

29,7

9,6

32,8

nejvyšší v měsíci

7,8

5,8

4,8

3,4

4,0

8,2

8,0

2,8

9,8

dne

17.

21.

10.

17.

31.

16.

9.

8.

6.

úhrn od počátku roku

40,4

18,9

18,9

20,9

16,5

30,3

29,7

9,6

32,8

deštivé dny v měsíci

17

11

13

17

13

13

16

9

14

nejvyšší náraz větru
v měsíci

10,6

15,2

12,5

13,9

11,8

13,6

13,3

6,3

dne

11.

11.

31.

4.

18.

14.

4.

14.
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Nový majitel
bývalých mlékáren
začne v areálu
s „resuscitací“
Dokončení ze strany 1

sortimentu zejména brány a branky, svařovací
sítě, ochranná, lesnická
a dekorační pletiva nebo
takzvané plotovky...
Daniel Pilecký i podle informací sedlčanského starosty Miroslava
Hölzela se avizovaného
časového plánu drží.
„S výkonným ředitelem
Pileckým jsem se před
několika dny setkal
a potvrdil mi, jaké úpravy v areálu v současné
době dělají. Sdělil, že
když nenastanou žádné
n e če ka n é ko mp l i ka c e ,
tak chce od dubna začít
stěhovat do Sedlčan provozy ze Žemličkovy Lhoty a Křešic. V první fázi
by zaměstnal přibližně
dvacet lidí. Postupně počítá s více pracovníky

a s rozšířením o další využití, ale o tom nechtěl
zatím hovořit,“ podotkl
starosta. Nebylo to první setkání Hölzela a nového majitele areálu
bývalých mlékáren. Pilecký se přišel starostovi představit brzy poté,
kdy bývalý výrobní objekt koupil. Považoval to
za korektní.
V případě podniku
Kovošrot Group, který
ukončil v Sedlčanech
činnost k 31. květnu
2020, však taková pravidla neplatí. Radnici
o tom, zda se objekt,
který přestal sloužit jako
sběrna druhotných surovin, podařilo prodat
či pronajmout, zástupci
Kovošrotu od května neinformovali.
Marie Břeňová

Výsledky za uplynulý rok jsou proti očekávání lepší
SEDLČANY Výsledkem hos-

podaření města za uplynulý rok je zůstatek 23 milionů
korun. Přitom v upraveném rozpočtu, v němž už
zastupitelé promítli přiškrcené výdaje, hovořila čísla
o přebytku pouhých 3,6
milionu korun.

Daně a úspory
byly vyšší
„Příjmy dosáhly 258,3
milionu korun a výdaje
235,3 milionu. Je to pozitivní zpráva,“ hodnotil
Miroslav Hölzel, starosta
Sedlčan. V takové naplnění městské kasy v roce
poznamenaném koronavirem ani nedoufal. Vysvětlil, že tento výsledek
byl ovlivněn dvěma základními aspekty. „Příjmy
zvýšily i poměrně razantní
úspory, o které jsme se zejména ve druhém pololetí
snažili. V době mezi vánočními svátky jsme obdrželi ještě některé daňové
příjmy, a tak celkové daňové inkaso bylo o čtyři mili-

ony vyšší, oproti rozpočtu,
který byl upraven na 118,5
milionu korun.“ Nedaňové příjmy přinesly proti
očekávání navíc do rozpočtu 400 000. „Jednalo se
o souhrn drobnějších položek, například jsme obdrželi 40 tisíc korun jako
dar od lidí, kteří získali
bydlení v domě s pečovatelskou službou. Žadatelé
žádnou takovou povinnost
rozhodně nemají, ale několikatisícovými částkami
tak někteří z nich vyjadřují poděkování,“ vysvětlil.
O 400 tisíc byly navýšeny
také dotace, které však
dostávají majitelé lesů
a účetnictvím města jen
peníze na tyto a podobné účely projdou – objeví se jak v příjmech, tak
i ve výdajích.
Zrekapituloval, že příjmy byly o 4,8 milionu
proti předpokladu vyšší,
úspory proti schválenému rozpočtu přinesly dalších 14,6 milionu korun,
které souvisí s průběhem

roku poznamenaném covidem–19 a vyšší nemocností zaměstnanců a toto
se promítlo na nižších
mzdových prostředcích.
Kolem milionu korun
také radnice ušetřila díky
tomu, že v roce 2020 bylo
možné zaměstnat celkem
77 úředníků, přitom skutečný stav k poslednímu
prosinci byl o dva nižší.
„Obsaženy jsou v úspoře i neuskutečněné akce,
které jsme pozdrželi, ale
v budoucnu nás ještě jejich
pořízení čeká – například
milion korun je úspora
na výpočetní technice.
Snažili jsme se k výdajům
postupovat opatrně a zodpovědně, protože nikdo
další vývoj nemohl předpokládat,“ vysvětloval
Hölzel.

Jak s přebytkem
město naloží?
Třiadvacet milionů korun však již v této době
na účtu města neleží.
„Pět milionů z této částky

jsme již v prosinci zařadili do roku 2021. Z volných
prostředků 19 milionů musíme počítat na doplacení
akcí udělaných vloni, které
neprošly ještě účetnictvím.
Konkrétně šlo například
o lehkoatletický station Taverny, kde za rekonstrukci
jsme stále ještě vědomě neproplatili poslední fakturu
2,4 milionu korun. Stále
se dohadujeme s dodavatelem o kvalitě a nepovolíme, dokud se nedohodneme na snížení ceny nebo
na odstranění vad, aby byla
odvedená práce stoprocentní,“ sděloval starosta.
Podotkl, že s doplatkem
1,2 milionu je nutné počítat na vloni zrekonstruovanou komunikaci Na Morávce a v řádech desítek
tisíc korun jsou ještě další
akce, které přešly z loňského roku do letošního.

Pětimilionová
rezerva
Rada doporučila ponechat z přebytku pět milionů

korun jako rezervu. „Nikdo
neví, jaký bude letošní rok,
jaký bude daňový propad.
Nemáme žádnou predikci,
jak dopadne takzvaný daňový balíček. Za této situace se plánuje a pracuje dost
špatně, i když je to od nás
striktně požadováno,“ podotkl starosta.

Další miliony
do investic
Po součtech a odečtech
došel
starosta
k částce 10 milionů přebytku. „Chtěli bychom
tyto peníze využít k investování do místních komunikací. Připravujeme
a kompletujeme právě seznam řady akcí, na které
se v minulých letech nedostalo. Konkrétní akce zveřejníme, až v nich bude
jasno,“ vyjádřil se sedlčanský starosta s tím, že
schvalovat je budou zastupitelé prostřednictvím
rozpočtového opatření
v pondělí 8. března.
Marie Břeňová

ZPRAVODAJSTVÍ

10 strana

Nabídku jídel máme stejnou, ale
vydáme jich třetinu, než dříve říká
majitel jídelny Petr Janouch
Dokončení ze strany 1

Nakolik se změnila
nabídka jídel v době koronaviru a o kolik méně
k vám zhruba přichází
zákazníků, oproti časům, kdy bylo ještě vše
v normálu?
Nabídku jídel máme
pořád stejnou. Snažíme se
mít minimálně pět hotovek
denně a polévku. Vydáme
ale asi tak třetinu toho, co
dříve. Lidé, jak si jídlo nemohou sníst přímo na místě, moc nechodí. Dokud
bylo teplo a mohli si někam
sednout, třeba na lavičku
na náměstí, tak si jídlo odnesli tam. Teď v zimě už je
to s výdejem horší. Naštěstí
jsme dostali dotace od státu, bez nich bychom asi
naši provozovnu neudrželi.
Vzhledem k tomu, že jídelna je bezbariérová, dříve
k nám hodně chodili důchodci a my jsme je vždy
rádi u nás přivítali. Dnes asi
mají trošičku strach a moc
nechodí. Najíst se přicházejí hlavně pracující. Já také
sem tam někam vycestuji,
a teď během koronavirové
krize jsem zhubl tři kila,
protože jsem se neměl prakticky kde pořádně najíst.
Při příchodu do vaší
jídelny díky vystaveným
fotograﬁím každý strávník pozná, že jste úspěšným rybářem. Kde jste
tyto ryby nadstandardních rozměrů ulovil a jakou mají největší z nich
míru a hmotnost?
Rybařil jsem už odmalička. Můj děda Jaroslav
Novotný byl myslivec a rybář a my jsme vždycky
na víkendy jezdili k dědovi do Křečovic. Měli tam
hasičskou nádrž a mě už
jako desetiletého kluka bavilo sem s dědou chodit
na ryby. Intenzivně jsem se
ale začal věnovat rybaření
až v době, kdy jsem se vrátil z vojny. Ryby moc nejím,
nijak si na nich nepochutnám, ale rybařím rád. Snažím se chytat větší, trofejní
ryby, které však pouštím
zpět, protože šestikilového

kapra těžko sníte, a tím, že
se maso dá do mrazáku, tak
se znehodnotí. Ryby standardní hmotnosti chytám
hlavně pro moji partnerku
a děti. Jezdím na Slapy,
na Orlík a byl jsem i na Labi
a na Mušovské přehradě
na Pálavě. Jsou tam trofejní
ryby, kapři mají až ke třiceti kilogramům. Je to ale
tak obrovská plocha, že
ryba se tam musí skutečně
vysedět. Já jsem předloni
na Orlíku chytil kapra o délce jednoho metru, který
měl necelých jednadvacet
kilogramů. Je to můj zatím
největší úlovek. Kapra jsem
chytil na boilies, což je
vlastně vařené těsto, které
má spoustu příchutí.
Jak dlouho souboj
s takovým kapřím obrem
trval?
U tohoto kapra jsem
dlouho netušil, co na prutu mám, protože šel z vody
jako po másle. Říkal jsem
si, že asi chtěl spáchat sebevraždu (úsměv). Asi ho překvapilo, že jsem ho po převážení a pořízení fotograﬁe
zase pustil zpátky do vody.
Nedokážu říci, jak byl kapr
starý, ale vím, že aby měly
větší přírůstky, záleží, čím
se ryby živí a jak často přijímají i přes zimu. Myslím si,
že takový desetikilový kapr
u nás roste delší dobu, než
například v Maďarsku nebo
ve Slovinsku.
Rybařil jste také někdy v cizině?
Nerybařil. Byl jsem lákaný do Norska, ale mě
zdejší rybaření připadá tak
trochu jako otročina. Tam,
když to trefíte, ryby nachytáte, ale protože je většinou
taháte z velké hloubky, tím,
jak je rychle vytáhnete, obvykle je zabijete. Musíte je
proto i zpracovat. Kamarádi, co do Norska jezdí, celý
den chytají, v půlnoci ryby
zpracovávají, kuchají a zamrazují.
Jak často jste se dostal
k vodě před pandemií?
Snažil jsem se na ryby
jezdit o víkendech a měl
jsem to jako dovolenou.

Nebyl jsem na jednom místě, místa jsem často střídal
a proto mě ani nikdy nelákalo mít chatu u vody. Postavím si obvykle stan co
nejdál od lidí i od okolních
rybářů, takže se mi už stalo,
že v noci až skoro ke mně
přišel srnec a za bivakem
se mi bahnila divoká prasata. Musím říci, že když jsem
za sebou slyšel ten rachot,
docela jsem měl strach.
Když se mi povede dostat
na prut desetikilového
kapra a on zabojuje, beru
to jako adrenalin. Kolikrát
je to tanec a doslova rodeo.
Stává se, že se vám z tohoto souboje až třesou ruce,
jaký je to zážitek.
Vaším velkým koníčkem byl také hokej. Ještě
se mu věnujete?
S hokejem jsem už vloni skončil. Poslední tým,
za který jsem v sedlčanské amatérské soutěži
hrál, byli Kačeři Příčovy.
Nastupoval jsem v obraně
i v útoku. Tam, kde bylo
potřeba. Bude mi čtyřicet
osm let a hokeji jsem se
věnoval odmalička. Mým
prvním trenérem byl Zdeněk Bouma, potom „Kačák“ Vladimír Dvořák a Pavel Chaloupek. Všichni to
byli skvělí chlapi a já jsem
dlouhá léta hrál i za A tým
společně s Mírou Pechačem, Jirkou Hermou a dalšími hokejisty. Ty, které
jsem jmenoval, člověka
učili nejenom hokej, ale
i všechno, co do života potřeboval. Jenom ten jejich
oblíbený mariáš jsem se
nikdy nenaučil. Takových
let jsem těmto hráčům koukal do ruky a do dneška ho
neumím (smích).
V závěru našeho povídání jsme se opět vrátili
k rybám. Petr Janouch
ve své jídelně totiž nemá
vystaveny jenom fotograﬁe
ze své rybářské činnosti,
ale je zde i několik citátů
od vody. Autorem jedním
z nich je Jan Werich, který
řekl: „Čas strávený na rybách se nepočítá do života.“
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Studenti se díky
úspěchu s „Hrabošem“
dostanou
do Štrasburku
SEDLČANY Žáci třetího roč-

níku sedlčanské obchodní
akademie každoročně zakládají v rámci předmětu
studentská ﬁrma skutečnou reálnou nebo ﬁktivní ﬁrmu pod organizací
Junior Achievement (JA).
Posláním JA je vzdělávat
českou mládež tak, aby
poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu
a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla
dobře připravena na svět
práce. Zakladatelem JA
Czech byl Tomáš Jan Baťa.
Tentokrát se ve třídě
3. OA rozhodli pro reálné
podnikání, založili společnost a vybrali si předmět
podnikání. Vytvořili e-shop
a zaměřili se na prodej použitého oblečení. Název ﬁrmy tomu odpovídá – Hraboš STORE.
JA C ze c h v y h l á s i l a
na začátku školního roku
soutěž o nejlepší logo propagující studentskou ﬁrmu. Firma Hraboš STORE
se do soutěže přihlásila.
Žáci pod vedením mentora z JA Czech Ladislava
Jelena vytvořili logo a reklamní spot. Logo ﬁrmy 26.

ledna vyhrálo krajské kolo
a postupuje do národního
kola. Porota ocenila především vtipné ztvárnění

Logo ﬁrmy

názvu, barevnost, jednoduchost a celkovou vizualizaci s dobrým nápadem.
Podle poroty „Hraboš“
s detailem motýlka
na krku spotřebitele určitě
zaujme.
Jako vítězové krajského kola se mohou studenti těšit na návštěvu
Evropského parlamentu
ve Štrasburku pod záštitou
europoslankyně Martiny
Dlabajové.
-ll-

Terezie Votavová, Matěj Hrabák a Adéla Bezkočková z týmu
Hraboš Store
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Počepice se připojily k happeningu
POČEPICE Ačkoliv většina

obcí a měst našeho regionu přechází postupně
na mobilní rozhlas, ten
klasický může mít své výhody. Symfonický orchestr
Police Symphony Orchestra z Police nad Metují
totiž připravil na sobotu
30. ledna od 15 hodin patnáctiminutový
hudební
happening ‚Na slyšenou!‘.
Šlo o živé vysílání šedesátičlenného symfonického
orchestru pod taktovkou
Joela Hány pro obyvatele
obcí a měst v celé České
republice právě prostřed-

nictvím místních rozhlasů.
Cílem bylo vnést do veřejného prostoru pozitivní
náladu prostřednictvím
živé kultury s ohledem
na bezpečnost v aktuální
situaci, nešlo o protest proti vládním nařízením. Organizátoři se připojili k iniciativě #kulturunezastavis,
založené pražským souborem Cirk La Putyka, která
hledá bezpečné cesty pro
živou kulturu i v období
pandemické krize. Podiem nejrůznějších umělců
se tak staly ulice, dvorky,
vitríny obchodů a hlediš-

těm okna a balkony bytů,
nemocnic nebo domovů
důchodců. K iniciativě
se připojili profesionální
nebo amatérské soubory
a instituce napříč Českou
republikou například v happeningu ‚Majáky české
kultury‘. Sobotní hudební
vzkaz měl upozornit na důležitost živé kultury a její
úlohu ve společnosti, která
je zvlášť významná v posledních těžkých dobách.
„S orchestrem chceme
poukázat na to, že i v těžké době je potřeba hledat
cesty, jak dostat živou kul-

turu k publiku. Cítíme, jak
je nezbytné hledat i cesty
k sobě navzájem a nezapomínat na hezké okamžiky,“ vysvětlila záměr orchestru jeho zakladatelka
Petra Soukupová s tím, že
v každé době je málo pozitivních zpráv, natož pak
v této. „Rádi bychom tak
k co nejvíce lidem dostali
obyčejnou radost prostřednictvím naší hudby. Snad
potěší,“ vyjádřila svou naději před vysíláním.
Posluchačům stačilo
ve správnou dobu vyrazit
do města, na náves nebo

jen otevřít okno. Mohli se
zaposlouchat do Krkonošských pohádek, Hladin,
Warwick Avenue a Slučného hrobu. Mezi městy a obcemi, které se k projektu
připojily, nechyběly ani
Počepice se svými vískami, i když podle některých
občanů je místní rozhlas
u nich špatně slyšet. „Nápad si myslím, že to byl dobrý. Jen bych dala veselejší
písničky,“ hodnotí hudební
zážitek osmnáctiletá Andrea Martínková z Roviny.
Olga Trachtová
Hadáčková

Proces obnovy je v případě restaurování jakéhokoliv
uměleckého díla individuální
SEDLČANSKO Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Odboru školství a památkové péče
Městského úřadu Sedlčany poskytlo v loňském
roce 664 000 korun na obnovu kulturních památek na území obce s rozšířenou působností.
O tuto částku se podělilo celkem pět žadatelů.
Co se podařilo díky těmto prostředkům dokončit a jak štědrý bude stát letos?

máše Otoupala, průzkum sochy provedla v laboratoři restaurátorské školy Jiřina Přikrylová.
Podle hodnocení památkářů šlo o velmi závažný a komplexní restaurátorský úkon, kdy jed-

Na podání žádostí zbývá pár
týdnů
„Pro letošní rok je kvóta stanovená shodně jako pro rok minulý – tedy 664 tisíc korun,“
uvedla Iva Svobodová, referentka památkové
péče Městského úřadu Sedlčany s tím, že zásady vyhlašuje ministerstvo každoročně na svých
internetových stránkách a uzávěrka k přijímání
žádostí připadá vždy na 28. února daného roku.
Připomněla, že o peníze na podporu obnovy
kulturních památek je možné usilovat prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. „Žadatelé
se rekrutují z vlastníků kulturních památek, jinak
tomu ani být nemůže. Podle množství vlastněných
a chráněných objektů a typů žadatele je v počtu
podaných žádostí na prvním místě církev, následují fyzické osoby – zejména vlastníci zámeckých
areálů v obci s rozšířenou působností, potom obce
a také příspěvkové organizace zřizované obcemi.
V počtu podaných žádostí o podporu jsou i fyzické podnikající osoby a v menším podílu pak podnikající právnické osoby, kterým vlastnicky náleží
některé kulturní památky v našem regionu,“ vysvětlila referentka Svobodová.

Jan Nepomucký putoval
za restaurátorem
V loňském roce se podařilo uspokojit
všechny žadatele. Konkrétně bylo za podpory
130 000 korun ze státních prostředků provedeno zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
ve Vrchoticích, kde toto dílo neznámého autora datující se do roku 1860 nechtěli zastupitelé
města Sedlec-Prčice ponechat úplnému zničení. Socha světce byla převezena do ateliéru To-

odborný přístup i zkušenosti. Přesto se nedá jednoznačně říci, že právě tato práce při záchraně
kulturního dědictví vloni byla ta nejnáročnější,“
zamyslela se nad otázkou Iva Svobodová, zda
právě v tomto případě šlo o nejsložitější případ z celé pětice.
Stejné jméno světce nese památkově chráněný
objekt kostela v obci Svatý Jan, kde uspěla s požadavkem Římskokatolická farnost v Krásné Hoře.
Státní prostředky na opravu venkovní omítky kostela byly poskytnuty ve výši 100 000 korun.
Také další vloni zvelebený objekt byl církevní – je majetkem petrovické římskokatolické farnosti. Díky ministerské dotaci 74 000 korun byl
dokončen nátěr šindelové krytiny věže na kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích.

U sv. Martina byla
vyhodnocena jiná priorita

Jednotlivé etapy restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Vrchoticích byly pečlivě zdokumentovány.

notlivé etapy byly Otoupalem dokumentovány
a také konzultovány s Národním památkovým
ústavem.
„V případě restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, zejména s ohledem na bezpečný
přesun a náročnost provedených prací, náležela tato akce mezi složitější. Samotný proces
obnovy je v případě restaurování jakéhokoliv
uměleckého díla individuální. Vyžaduje vysoce

Farnost Sedlčany usilovala o obnovu stávajícího oplocení u kostela sv. Martina. Oplocení
nebylo poskytovatelem ﬁnančních prostředků
označeno za havarijní a 180 000 korun na tento účel nebylo poskytnuto. „Na stejném objektu
byla tato původní akce nahrazena jinou. Římskokatolická farnost Sedlčany po doplňujícím šetření
obdržela příspěvek ve snížené výši 152 tisíc korun na první etapu obnovy části omítek kostela
sv. Martina, neboť tuto akci poskytovatel dotace
podle dříve přijatých zásad vyhodnotil jako prioritní,“ vysvětlila referentka památkové péče.
Příjemcem státní dotace se stala také majitelka zámku v Kosově Hoře Hana Vodňanská,
která jako fyzická osoba požadovala příspěvek
na obnovu další části dvorní fasády zámku.
K těmto účelům jí bylo schváleno a poskytnuto
180 000 korun.
Pracovnice Městského úřadu Sedlčany
Svobodová potvrdila, že všechny prostředky
byly vloni ve zmíněném rozsahu proinvestovány podle stanovených zásad. „Jejich vyúčtování bude zasláno na Ministerstvo kultury
ČR, jakožto poskytovateli dotace,“ dodala.
Marie Břeňová
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Prvňáčci se
pochlubili
samými
jedničkami

Nůžky mezi úrovní znalostí žáků
se opět otevřely

SEDLČANY Pololetním vy-

svědčením se nám mohli
ve čtvrtek 28. ledna pochlubit po jedenácté hodině prvňáčci z 1. ZŠ Sedlčany. Předtím než opustili
třídu, nám jejich učitelka
Eva Moulíková sdělila, jak
jejich píli ohodnotila a jaký
měli dopolední program.
„Vysvědčení jsem rozdala pětadvaceti dětem. Dvě
holčičky, které se u nás učí
teprve krátce, budou klasiﬁkovány z dřívější školy.
Prvňáčkům jsem předala
malou sladkou odměnu
a ve třídě se podívali na pohádku Odvážná Vaiane.“

jsme si dopřáli a ohodnotili
také bobování a sáňkování,
při hudební výchově jsme si
také stačili před zákazem
něco zazpívat a oznámkovat,“ vypočítávala.
Její třída se shodla
v tom, že se jim bude
po paní učitelce stýskat,
protože je hodná. Ale několik děvčátek v rámci objektivity doplnilo, že někdy
musí na kluky zvýšit hlas,
když zlobí, ale že si to prý
zaslouží.
Ředitel 1. ZŠ Libor Novotný doplnil, že i ostatní
učitelé hodnotili známkami. „Pololetní prázdni-

Svoje první vysvědčení si od učitelky Evy Moulíkové převzali její prvňáčci. Většina dětí se mohla pochlubit od shora až dolů jedničkami.

Učitelka Moulíková dala
přednost známkám: „Každému jsem řekla, co by měl
ve druhém pololetí ještě
vypilovat a povídali jsme si
o tom, jak moc nám pomáhali maminky a tatínkové
při distanční výuce během
října a části listopadu. Myslím si, že rodiče opravdu odvedli velký kus práce. Proto
má většina dětí na vysvědčení samé jedničky.“ Doplnila, že hodnoceno je sedm
předmětů a ještě chování.
„Český jazyk, matematika,
prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnost, a stihli jsme na začátku školního
roku i něco málo z tělocviku a v posledních týdnech

ny mají žáci od 29. ledna
a od 8. do 12. února jsou
jarní prázdniny. Nejlepší by
bylo, aby se potom mohly
vrátit do lavic všechny děti.
Za nynější situace ale vůbec
netuším, kdy se tak stane.
Distanční výuka je dost náročná jak pro žáky, tak pro
učitele. V žádném případě
nemůže nahradit prezenční
výuku,“ je přesvědčen.
Také ředitel ocenil pomoc rodičů při výuce
na dálku u mladších ročníků. Doplnil, že vyučující
se věnují, v případě zájmu, žákům, kteří se chystají na přijímací zkoušky
na střední školy.
Marie Břeňová

SEDLČANY Žáci a studen-

ti obdrželi minulý týden
většinou elektronicky vysvědčení za první pololetí školního roku. Nejen
o tom mluví v rozhovoru
ředitel ZŠ Propojení Sedlčany Jaroslav Nádvorník.
Jaké máte zkušenosti s distanční výukou
v podzimní a zimní vlně
pandemie?
Bavili jsme se o tom
obsáhle na pedagogické
radě. Mám pocit, že žáci
prvního stupně jedou
skoro na doraz. Trochu
to vzdávají i výborní žáci,
zkrátka drží se zuby nehty. Kolegyně dělají vše
možné, aby žáky upoutaly. Je zajímavé, že žáci
druhého stupně jsou
na tom spíše naopak. To
je něco, s čím bych asi
nepočítal. Máme samozřejmě pár jedinců, kteří
nepracují vůbec, svoláme
kvůli tomu výchovné komise. Ale u většiny žáků
je patrné dodržování režimu, zájem o zpětnou
vazbu, plnění povinností.
Někdy to dokonce funguje lépe než při běžné výuce. Musím ale zdůraznit,
že pochopitelně s menší
efektivitou učení. Jedním
z možných zdůvodnění
může být i to, že mladší
žáky učí zpravidla jeden
učitel, na druhém stupni
velký počet. Zkrátka samá
změna, pohyb...
Vysvědčení
mělo
stejnou formu jako jiné
roky, nebo to bylo jinak? Ptám se v souvislosti se snahou MŠMT
o vyšší zastoupení slovního hodnocení.
Za tři neděle, od zveřejnění přání ministra
po napsání vysvědčení,
nejde předělat systém
hodnocení na škole. To
je proces, který trvá roky.
Slovně jsme hodnotili
jako jindy jen v 1. ročnících. Pak využíváme pro
žáky 2., 3. a 4. ročníku ještě Psaníčka, tedy osobní
dopis učitele, který hodnotí jejich přístup k práci
a celkový posun, stagnaci
či propad. Vnímá i okol-
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nosti, které žáka ke změně
mohou vést. Nejedná se
tedy o slovní hodnocení
v předmětech. Páté ročníky tato Psaníčka dostávají
na konci roku. Nenesou
tedy motivační náboj jako
Psaníčka v prvním pololetí, ale je to rekapitulační
rozloučení. Pro žáky 5. až
9. ročníku jsme se s kolegy domluvili na sepsání
doplňujícího hodnocení.
Jak vypadalo, byl to
dopis nebo vyplnění nějakého formuláře?
Doplňující hodnocení
hodnotí žákovo nasazení
při distanci v jednotlivých předmětech. Domluvili jsme se, že důraz
budeme klást na žáky,
kteří během distance
opravdu spolehlivě dělali, byť by se jim nedařilo,
dále na ty, kteří během
dálkové výuky úplně
rozkvetli. Zkrátka na ty,
kteří se zlepšili, kteří zasluhují pochvalu. Jsem
přesvědčený, že takové
hodnocení psali kolegové
s radostí. Pak je doplňující hodnocení určeno i pro
rekapitulaci té menšiny,
která se z různých důvodů zasekla, nepracovala,
či pracovala minimálně.
Výmluvy žáků na špatné
připojení (byť by to byla
pravda) neobstojí. Stále
je řada úkolů, které se
vypracují písemně, pracovní listy ap. Zkrátka klasická školní rutina. Jedná
se o minimum žáků, ale
existují. Někteří kolegové
se rozepisovali, používali terminologii slovního
hodnocení, někdo sdělil
procentuální účast při
online výuce. Je mezi
hodnoceními samozřejmě
rozdíl, ale každá informace má svou vypovídací hodnotu. Těžko bych
mohl chtít po učiteli,
který učí třeba 280 žáků,
aby psal podrobné slovní
hodnocení, to je prostě
nesmysl.
Jak to bylo náročné,
když ještě mnozí učitelé
učí zároveň třeba online
způsobem? Měli za pololetí dost podkladů?

Myslím, že kolegové
denně pracující se žáky
online, mají dost informací o jejich snaze, problémech... Mají dost podkladů z výsledků jejich
práce. Učit distančně, část
z toho online, do toho ještě prezenčně (třeba angličtináři 1. a 2. třídu), je
poměrně šílené, vyčerpávající o hodně víc než klasická výuka. Přitom víme,
že bohužel s podstatně
menší efektivitou. Snižuje
se jak rozsah učiva, tak
hloubka probrání. Mnohdy může nastat i částečné
nebo úplné nepochopení,
ke kterému při běžné výuce zpravidla nedochází.
Soustředili jste
se v hodnocení také
na něco speciálního?
Výrazněji jsme hodnotili kompetence k učení.
Zda žák vydrží, jak využívá motivaci, jak dodržuje vlastní řád, zda se
dokáže obrátit o pomoc.
A samozřejmě se nabízí
hodnocení zvládnutí digitálních dovedností. Ale
to je velmi citlivé téma.
Sociální status rodiny nemusí umožnit byť „průměrné“ vybavení. Na poradě jsme se shodli, že
se bohužel opět otevřely
nůžky mezi znalostmi
žáků. To je možná způsobeno sociální úrovní
rodiny a také morálně
volními vlastnostmi dětí.
Vytvořili jste nějaký
podpůrný materiál pro
to, aby se kolegům lépe
psalo?
Částečně jsme čerpali
z MŠMT, ale hlavně jsme
využili koncepční materiál naší kolegyně Vlasty
Koubové, která velmi kvalitně rozepsala formulace
slovního hodnocení podle jednotlivých hledisek
a stupně jejich dosažení.
Částečně jsme její materiály využili při sebehodnocení v třídnických hodinách. Paní zástupkyně
vytvořila s kolegy manuál pro distanční výuku,
ke kterému se kladně vyjádřila například Pedagogická platforma.
-red-
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Roman Květ začínal s fotbalem v Kosově
Hoře a v Sedlčanech, dnes hraje
za prvoligový tým Bohemians Praha
PRAHA/KOSOVA HORA Třiadvacetiletý Roman Květ
je jedním z několika fotbalistů ze Sedlčanska, kteří to dokázali dotáhnout
až do nejvyšší tuzemské
soutěže, první ligy. Svoji
fotbalovou kariéru začínal
ve své rodné Kosově Hoře
a o něco později v sedlčanském Tatranu.
Roman již v juniorském
věku hrál za 1. FK Příbram
a právě v dresu tohoto
týmu debutoval v roce
2016 v nejvyšší fotbalové
soutěži dospělých. Od loňského roku působí u Botiče v pražských Bohemians
a naše redakce jej oslovila
minulý týden bezprostředně po utkání s Opavou,
ve kterém podal velice
dobrý výkon. V 67. minutě
zápasu dokonce přízemní
střelou k tyči z místa až téměř z hranice velkého vápna dal gól. Po velké radosti
musel být Roman hodně
zklamaný, protože snad
po šestiminutové prohlídce videa rozhodčí branku
pro ofsajd neuznal.
Ro m a n e , j a k d n e s
vzpomínáte na svoje
začátky v Kosově Hoře
a v Sedlčanech?
V Kosově Hoře jsem
hrál spíše jako úplný prcek, takže z té doby si moc
věcí nepamatuji. V Sedlčanech jsem toho odehrál
více, řekl bych. Pamatuji si, že jsme postoupili
do divize, kde jsme každý
zápas dostávali na frak
každý týden, zápas, co
zápas. Tohle období bych
taky nepovažoval za úplně povedené. Nicméně
na tyhle časy vzpomínám
rád. Doma u rodičů mám
nalepené fotky snad z každého ročníku, co začínala
sezóna, nebo jsme byli někde na turnaji. Takže když
přijedu na návštěvu k rodičům, rád na to zavzpomínám. Měli jsme silný
ročníky a v hale na turnajích jsme toho spoustu vyhrávali, což byl na druhou

stránku zase dobrý pocit.
Vzpomenete si ještě
na svoje první trenéry
a spoluhráče?
V Kosově Hoře mě trénoval na úplném začátku
s fotbalem Jirka Nouzecký.
Později ještě Pavel Poslední. V Sedlčanech například
Strnad, Janda, Matoušek
a Januška. Spoluhráčů si
pamatuji většinu, za tu
dobu co jsem byl v Sedlčanech. Je to například Jirka
Januška, se kterým jsme

Popravdě, ze začátku
moc ne. Když jsem přecházel z dorostu do juniorky, měl jsem chuť s fotbalem přestat a věnovat se
škole. Naštěstí jsem zkusil
ještě jeden rok v příbramské juniorce, odkud
jsem po pár měsících šel
do A mužstva. Příbram se
v té době nacházela na posledních příčkách tabulky
a chtěli vyzkoušet mladší
kluky, včetně mě. Za což
jsem nesmírně rád. Vlast-

Roman Květ běží ke svému spoluhráči, aby mu poděkoval za přihrávku na gól v utkání s Opavou. Branku však bohužel rozhodčí
pro ofsajd neuznal. Foto: Vít Šimánek, ČTK

společně byli i v Příbrami.
Dále Fanda Hofman, Dan
Míka, nebo Filip Stibor.
Těch jmen je nespočet.
Přeci jen, když hrajete
fotbal od čtyř let, potkáte
spoustu spoluhráčů a kamarádů.
Jak často se dnes dostanete do svého rodného regionu? Máte tady
ještě kamarády, s nimiž
se stýkáte?
Záleží na tom, jak máme
zápasy. Pokud jsou dvakrát v týdnu, tak se domů
víceméně nemám kdy dostat. Když máme jen jeden
zápas v týdnu, tak máme
den volna, který občas
využiji k návštěvě rodiny.
V Sedlčanech mám spoustu kamarádů, se kterými
jsem stále v kontaktu, ať už
to jsou bývalí spoluhráči
z fotbalu, nebo ze základní
školy v Sedlčanech, kam
jsem chodíval.
Jak jste vnímal přechod do „velkého fotbalu“? Věřil jste si, že byste
mohl uspět?

ně tím jsem přepnul svoji hlavu na to, že fotbalu
chci dát maximum a dosáhnout větších úspěchů,
než na které jsem si kdy
pomyslel.
Kolik už jste vstřelil
pr voligových branek
a na kterou z nich nejraději vzpomínáte?
Pokud si dobře vybavuji, vstřelil jsem čtyři
prvoligové branky. Tři
za Příbram a jednu za Bohemians. Je to takový
paradox, ale nejraději
vzpomínám právě na gól
proti Bohemians, kde
jsem se trefil z trestného
kopu. Doteď si ze mě dělají spoluhráči z Bohemky
srandu, že díky tomu mě
vlastně koupila. To samé
platí i o góle proti Teplicím. Na tento gól vzpomínám rád, protože byl
z velké dálky, a mám pocit, že už se mi to víckrát
nepovede (úsměv).
Mohl byste stručně
popsat, jak vypadá váš
režim v klasické sezóně,

mimo sezónu a v dnešní
koronavirové době?
V klasické sezóně trénujeme pětkrát v týdnu,
z toho jednou až dvakrát
dvoufázově. O víkendu je
jeden zápas a jeden den
volna. Mimo sezónu se většinou snažíme jet s přítelkyní někam na dovolenou,
odpočinout si na chvíli
od fotbalu a ostatních věcí.
Většinou je to tak, že když
se vrátíme z dovolené, už
se musím opět věnovat
fotbalu, protože ty pauzy
mezi sezónami nejsou tak
dlouhé. Takže toho úplného volna je zhruba sedm
až deset dní. V této situaci, jaká právě je, je volna
ještě méně než normálně.
Dohráváme zápasy, které
se na podzim musely odložit. Na druhou stranu, každý kdo hraje fotbal, nebo
někdy hrál, musí říct, že
je lepší, když na sebe zápasy navazují rychleji než
jednou za týden. Pokud to
samozřejmě není po celou
sezónu, protože to by bylo
naopak dost náročné.
Měl jste, nebo dodnes
máte, nějaký fotbalový
vzor?
Už od malička jsem sledoval v televizi Cristiana
Ronalda, a za svůj vzor
ho považuji dodnes. Dále
jsem sledoval hráče jako
Pirlo, Ronaldinho, Lampard a další.
Jako hráč Bohemky
jistě víte, že jejím nejslavnějším hráčem je Antonín Panenka. Znáte se
s ním osobně?
Už jsme se několikrát potkali na stadionu.
Na pivo bychom spolu ještě asi nešli, ale osobně se
známe.
Větší radost, než v utkání
s Opavou, jistě měl Roman
Květ v sobotním pražském
derby se Spartou. Vzápětí
po s přehledem zvládnutém souboji s protihráčem
přihrál na vítěznou branku
mužstva Bohemians.
David Myslikovjan
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Hokejový
pohár
se v této
sezóně už
hrát nebude,
stolním
tenistům
zatím
soutěže
ukončeny
nebyly
SEDLČANY Zatímco už je

jisté, že v říjnu přerušený
dlouhodobý turnaj amatérských hokejistů se již
v této sezóně na zimním
st adionu nerozběhne,
a vzhledem k tomu, že se
hrálo velmi krátce, nemůže
být určen ani nový držitel
poháru, v ping-pongu je
situace poněkud jiná. Podle zpráv České asociace
stolního tenisu by se ještě
mohlo začít hrát.
„Od ledna se opět začala
hrát extraliga, byla jí udělena výjimka,“ uvedl vedoucí
hráč druholigového Tatranu Radovan Faktor. „Ligové
i další soutěže by mohly být
odehrány také, a to s tím,
že 2. liga by byla v polovičním formátu, tedy bez odvet. Mělo by se to stihnout
do konce června, ačkoliv si
myslím, že nezačneme hrát
ani teď v únoru.“ Radovan
Faktor připomněl, že tělocvična je zavřená, druholigový tým Tatranu se neschází a už prakticky čtvrt
roku ani netrénuje. „Přes
léto hrajeme velice málo,
ale aspoň někdy se scházíme. Tuto situaci nikdo z nás
nezažil, ale na druhou
stranu si říkáme, že jsme
natolik zkušení hráči, že
bychom se s tím nějak poprali. Rozehraní však určitě
nebudeme. Ve chvíli, kdy
soutěž bude opět povolena,
první zápas by se měl konat
do deseti dní,“ uzavřel Radovan Faktor.
Deﬁnitivně nejsou zatím ukončeny ani okresní
a krajské soutěže ve stolním tenisu, v nichž hrají
týmy Tatranu B, C a D.
David Myslikovjan

SPORT

14 strana

Kosohorští
sportovci
odchází
od České
obce sokolské
KOSOVA HORA Martinu Fialovi mladšímu je dvacet
osm let, pracuje jako geodet a je starostou TJ Sokol
Kosova Hora. Povídali
jsme si s ním o historii
a aktuální sportovní činnosti kosohorské tělovýchovné jednoty.
Kdy byl založen Sokol
v Kosově Hoře a které
druhy sportu v různých
dobách provozoval?
Tělovýchovná jednota
Sokol Kosova Hora byla
založena v roce 1903 pod
župou Blanickou. Základní kámen pro stavbu sokolovny byl položen 30.
srpna 1935. První zmínky
o přátelských utkáních
sahají do roku 1933. Tato
utkání se pravděpodobně odehrávala v Sedlčanech, které byly v té době
nejčastějším
soupeřem
jak v kopané, tak v hokeji. Z historie víme, že se
v naší jednotě uskutečňovaly nácviky spartakiády
a gymnastiky. Náš Sokol
měl družstvo vybíjené,
volejbalu, hokeje, nohejbalu, fotbalu a působilo
zde i dívčí družstvo.
Jaká je historie a současnost fotbalu v obci?
V Kosově Hoře se
hrál po desetiletí fotbal
ve všech kategoriích.
Postupem času se klubu
nevyhnul nešvar dnešní
doby a z důvodu nízkého
zájmu se zrušila mužstva
žáků a dorostu. Zůstala jen přípravka, B tým
a A tým. K dnešnímu dni
máme už jen mužstvo
A týmu, hrající v okresním přeboru.
V roce 2018, po dlouhém rozhodování výboru, jsme převedli majetek

(sokolovnu, hřiště, klubovny a okolní pozemky) na obec. Za podpory
obce se renovovala sokolovna a obec také pomáhá
s udržením sportovních
a kulturních akcí. Řešíme
odchod od České obce sokolské a doufám, že v dalším ročníku fotbalové sezóny budeme pokračovat
pod novým spolkem.
Ve které ze soutěží jste
z historického pohledu
působili nejčastěji?
Fotbal se hrál vždy
do úrovně okresní soutěže. V Kosově Hoře je výjimečný tím, že spolu hrajeme od přípravky, což
přispívá ke zdejší skvělé
partě. Stále se se spoluhráči, bývalými spoluhráči a kamarády scházíme
jak u pivka nebo na jakýchkoliv sportovních čí
kulturních akcí.
Věnoval jste se sportu i závodně?
Aktivně jsem od malička hrál fotbal. Začínal jsem
v Kosově Hoře, od žáčků
do dorosteneckého věku
jsem působil v Tatranu.
Po zranění jsem se vrátil zpět do Kosovky, kde
od roku 2019 vykonávám
funkci starosty. Poslední
dvě sezóny jsem působil
v Petrovicích. Jako amatérský sportovec dále hraji hokej, tenis, nohejbal
a stolní tenis.
Co plánujete pořádat
ve vnitřních prostorách
a areálu nově zrekonstruované sokolovny?
I když nejsou jisté
dnešní podmínky, plánujeme taneční zábavy, letní
promítání a zimní ples pro
finanční zajištění spolku.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

TJ Tatran chystá oslavu
ke sto letům sedlčanského
fotbalu, měla by se konat
v polovině letních prázdnin
SEDLČANY A tým fotbalo-

vého klubu TJ Tatran je
již delší dobu na mapě
českého nejpopulárnějšího sportu známý tím, že
jeho domácí utkání, pokud to umožní epidemická situace, navštěvuje
jeden z nejvyšších počtů
diváků v soutěži, ve které
působí. Fotbal v Sedlčanech skutečně táhne, ale
v současné době nikdo
neví, kdy si zdejší příznivci opět budou moci
na stadionu zakřičet gól.
O historii, současnosti
i blízké budoucnosti fotbalu v Sedlčanech jsme
si povídali ve třetí části
seriálu o regionálním fotbale s předsedou fotbalového klubu TJ Tatran
Petrem Jindrákem.
Jak dlouhá je historie vašeho klubu? V kterém roce byl založen?

i současní hráči, fanoušci
a přátelé sedlčanského
fotbalu. Také je plánována výstava v muzeu, vydání knihy a pamětních
předmětů.
Kolik má váš klub
v současné době týmů
a v jakých soutěžích
působí?
V současné době má
klub deset mužstev.
Jedná se o tři přípravky, dále mladší a starší
žáky, hrající krajský přebor, mladší a starší dorost, hrající divizi. C tým
mužů, působí v okresním přeboru, B muži hrají I.B třídu krajské soutěže a A muži hrají čtvrtou
nejvyšší soutěž v české
republice – divizi.
Kterou sezónu byste
označil za vaši dosud
nejúspěšnější?
Jako historicky nej-

zahájit činnost C mužstva
mužů, aby všichni odchovanci měli možnost hrát
fotbal v Sedlčanech.
Koho byste označil
za současného nejlepšího hráče Tatranu Sedlčany a proč?
Dlouhodobě patří
mezi nejlepší Michael
Dvořák pro svoji kreativitu, fotbalové myšlení
a práci pro mužstvo.
Nastoupil váš odchovanec také v některé
z vyšších soutěží, než
kterou právě hrajete?
Již několik našich odchovanců a hráčů, kteří
hráli fotbal v Sedlčanech, nastoupilo do naší
nejvyšší ligové soutěže mužů. Jsou to Lukáš
Brotánek, Michal Kdolský, Jan Suchan, Roman
Květ, Jiří Januška a Matěj
Polidar.

Za normálních okolností to na fotbalovém stadionu TJ Tatran často pěkně žije.

Klub
byl
založen
v roce 1921 a v letošním roce tak je plánována oslava ke sto letům
sedlčanského
fotbalu,
která by se měla konat
ve dnech 31. července
a 1. srpna na fotbalovém
hřišti Tatranu Sedlčany.
Večer
jednatřicátého,
pokud to opatření dovolí, by měla být zábava
na bývalém softbalovém
hřišti, kde by se měli
potkat všichni bývalí

úspěšnější bych nazval
sezónu 2014/2015 kdy se
nám podařilo s A mužstvem mužů postoupit
do divize a s B mužstvem
mužů do I.B třídy. Pro
obě mužstva to byly historicky první postupy
do těchto soutěží a jsem
rád, že v roce, kdy oslavujeme sto let sedlčanského fotbalu, tyto soutěže
obě naše družstva hrají.
Dále jsme se po konci sezóny 2014/2015 rozhodli

Scházíte se i při jiných příležitostech, než
výhradně při zápasech,
trénincích a brigádách?
Tradiční akcí, kterou
pořádají sedlčanští fotbalisté, jsou Šibřinky. Tento ples masek, který se
po dlouhá léta těšil velké oblibě a měl se konat
i letos v únoru, jsme ale
vzhledem k nastalé situaci byli nuceni bohužel
zrušit.
David Myslikovjan
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ZAMYŠLENÍ

KO M E N TÁ Ř

Kladu si otázky…

K čemu jsou nám jarní
prázdniny?

Otázky na některá témata
vzbuzují přehnané reakce,
že lépe by bylo jít pomáhat
do první linie. A tak předesílám, že práce zdravotníků si
vážím – ostatně většina mé
rodiny pracuje či pracovala
ve zdravotnictví.
Táži se, proč se tak lpí
na očkování, a proč všichni,
kdo hledají jiná – levnější
či preventivní řešení – jsou
umlčováni. Bohužel jistá
média jsou zainteresována
na dražší variantě, a každého, kdo přichází s něčím
jiným, diskreditují. Klást
otázky přece může i ten, kdo
není imunolog. Vás snad nezajímají odpovědi na tyto
otázky:
Zajistí vakcína odolnost?
Na jak dlouho? Izraelci jsou
premianty s očkováním,
přesto u nich nakažených
neubývá.
Zajistí vakcína odolnost
proti dalším formám viru?
Virus přece stále mutuje?
Klasické očkování svého
času bylo přijatelné proti
obrně, pravým neštovicím
apod. Funkční je též očkování při cestách do oblastí,
kde jsou zdroje nemocí,
proti nimž nemáme obranné látky, neboť jsme si nemohli vytvořit přirozenou
imunitu. Ovšem vakcinace
neprověřenou vakcínou

proti neustále se měnícím
virům – to přece nikdo nemůže myslet vážně?
Nepřevažují záporné
účinky nad přínosem? Vakcíny proti SARS-CoV-2 se nepodobají žádným vakcínám,
které kdy předtím byly použity na lidech. Přitom nové
studie ukazují, že přirozená
imunita – tedy ta po nákaze –
poskytuje delší ochranu.
Proč se nenasazují již
osvědčené léky? Například
lékařka Stella Immanuel
z Texasu měla sto procent
vyléčených, když nasadila
osvědčený lék na malárii.
Jenže lék potřebují jen nemocní, zatímco očkování je
i pro zdravé – a to je teprve
byznys.
Proč jsou senioři drženi
na pokojích, bez možnosti
pobývat na sluníčku a vytvářet si vitamin D, tolik potřebný pro imunitu?
Proč nikoho nezajímá, že
ﬁrmu Pﬁzer, od níž bereme
vakcíny, zmiňuje John Virapen v knize „Nežádoucí účinek: Smrt“ jako ﬁrmu podplácející lékaře?
Ve hře je příliš mnoho
otázek, než abychom si lehkomyslně nechali vpravit
do těla sporné vymoženosti.
Kdo má přesto zájem, ráda
mu svůj příděl přenechám.
Hanka Synková

Akce na reklamu
 inzerce v tištěném vydání Sedlčanského kraje v celkové
hodnotě 1 000 Kč bez DPH (možno rozdělit do víc vydání)
– ZDARMA banner na webu v hodnotě 200 Kč
 inzerce v tištěném vydání Sedlčanského kraje v celkové
hodnotě 2 000 Kč bez DPH (možno rozdělit do víc vydání)
– ZDARMA banner na webu v hodnotě 500 Kč
 inzerce v tištěném vydání Sedlčanského kraje v celkové
hodnotě od 3 000 Kč do 5 000 bez DPH (možno rozdělit
do víc vydání) – ZDARMA banner na webu v hodnotě 30 %
tištěné inzerce + sleva na tištěnou inzerci 5 %
 inzerce v tištěném vydání Sedlčanského kraje v celkové
hodnotě od 5 000 Kč do 10 000 bez DPH (možno rozdělit
do víc vydání) – ZDARMA banner na webu v hodnotě 35 %
tištěné inzerce + sleva na tištěnou inzerci 10 %
 inzerce v tištěném vydání Sedlčanského kraje v celkové
hodnotě 10 000 Kč bez DPH a vyšší (možno rozdělit do víc
vydání) – ZDARMA banner na webu v hodnotě 35 %
tištěné inzerce + sleva na tištěnou inzerci 20 %

Tel.: 774 414 225
E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz
Akce platí pro objednávky uzavřené do 15. února 2021

Jarní prázdniny bývají příležitostí dosyta se vydovádět na sněhu. Proto, aby
nebyla naše lyžařská střediska přehlcená, vznikl už
kdysi dávno systém, podle
kterého se střídají v šesti
turnusech jednotlivé okresy. Není tomu jinak ani
letos. Člověk se ale musí
pozastavit nad tím, zda to
za současných podmínek
má smysl. V době, když už
mají prázdniny první okresy a my se na ně těšíme již
v příštím týdnu, zároveň
víme, že tou dobou ještě
nebudou vleky na horách
fungovat.
Sjezdovky jsou připravené, ale buď zejí prázdnotou, nebo jsou místem,
kde se stávají úrazy na nejrůznějších
zařízeních,
která jsou rozhodně hůře
řiditelná než lyže. Nedávná smrt ženy jedoucí ze
svahu na sněžném talíři je
jen jeden případ z mnoha.
O četných úrazech malých
dětí jsme slyšeli již před to-

tálním uzavřením Monínce
na přelomu roku. Slýcháme také o zvýšeném zájmu
o skialpinismus, ale ruku
na srdce, kdo si v dnešní
nejisté době může dovolit
zakoupení tak nákladného
vybavení? Pořád nám sice
zůstává možnost běžek, ale
tu málokdy volí rodiny se
školou povinnými dětmi.
Ve výsledku to znamená
dvě věci:
Za prvé problém provozovatelů nejrůznějších
zařízení: Ti, co provozují
ubytovací a stravovací zařízení, jsou v tom už nyní
za několik set tisíc. Mají
ale nárok na kompenzace.
Otázkou je, nakolik jim
to mohou pokrýt a kdy je
dostanou. Ti, kteří pronajímají chalupy nebo byty,
na kompenzace nárok nemají. Mohou ale i nyní nabízet své služby. Otázkou
je, zda o tom veřejnost ví.
A provozovatelům ski areálů možná nezbude nic jiného, než od příští sezóny
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zdražit. A to nejen u nás.
Za druhé musím zopakovat otázku z titulku:
K čemu jsou nám jarní
prázdniny? V situaci, kdy
vláda vyhrožuje dalším
zpřísněním, které by znamenalo zúžení okruhu,
po kterém se můžeme
pohybovat, si mnoho lidí
na hory vyrazit netroufne,
i kdyby jim stačilo courat
se po kopcích. Pokud mají
učitelé obavy, že nestíhají
se svými žáky a studenty
probrat dostatečné množství učiva, dostanou tito
žáci a studenti na prázdniny pěkně naloženo. A učitelé si budou vědomi toho,
že si tím zároveň přidělají
práci po prázdninách, kdy
budou muset všechno
zkontrolovat. A tak jedinou
výhodou zůstává to, že se
nebudou muset tak často
dívat na hodinky a kontrolovat, od kolika do kolika
mají mít jaký online.
Olga Trachtová
Hadáčková

GLOSA

My to raději zvládneme bez vás
Je tomu už rok, co se jednalo ve sněmovně o šíření
koronaviru. Opozice svými
odborníky upozorňovala,
že bychom měli být zásobeni zdravotnickými potřebami. Dostalo se jí ujištění,
že jsme na vše připraveni,
všechno máme, aby se nestarali… Jak tomu bylo dále,
asi budeme mít dlouho
v paměti. A neradi bychom
takový rok prožívali letos
znovu. Leč už začátek nevypadá, že bychom se dost
poučili.
Centrálně řízené očkování dělí obyvatelstvo
do prioritizačních skupin.
My staří 80+ jsme na řadě
po zdravotnících. Online
registrace měla každému
umožnit získat místo, den
a čas očkování. Dospěl
jsem do fáze, že mám druhý autorizační PIN v mobilu. Po občasném nahlédnutí
do systému jsem byl vždy
odmítnut, že není vakcína

(dodavatelé snížili výrobu).
Potom došlo k vylepšení,
abych čekal, že dostanu
zprávu SMS. Když tam nakouknu nyní, vypadá to, že
jsem už vyřazen. Až přijde
SMS, asi budu volat do nemocnice, kdy mohu přijít.
Tak to snad mohlo být hned
nebo, jak jsem navrhoval,
jednat se svým praktikem.
Překvapivě se zjistilo, že máme na vakcinaci
málo jehel a stříkaček. Tak
Čína dostala objednávku
na dva miliony kusů (za extra příplatek za leteckou
dopravu), aby se ukázalo,
že jehly jsou na očkování
nevhodné, bylo by bolestivé a hrozily by záněty. Až
dojde na nutnost užívání respirátorů, snad už konečně
budou osloveni naši kvalitní čeští výrobci.
Protože už je předčasně vyhlášen termín voleb
(místo obvyklých tří měsíců předem), rozjíždí se

předvolební kampaň. Vláda
si za naše peníze zjednala
propagaci na sociální síti
TikTok, kde první video
s mladými lidmi zajišťovalo její propagaci. Ozvala se
kritika i posměch a mládež
prý to dělat už nebude…
Když byl Jan Blatný osloven, zda by dělal ministra
zdravotnictví, bylo zjevné,
že má podmínku, aby se
tam premiér neangažoval.
Nějakou dobu byl skutečně mimo. Ale předvolební
kampaň je kampaň a tak jak
čertík vylezl Andrej Babiš
z krabičky: „Já jediný jsem
tady schopen organizovat
očkování.“ To dokola podporuje projevy ve smyslu:
„Věřte, že my to bez vás nezvládneme.“ Odpovědí je,
jak se zdá, práce inteligentních lidí v nemocnicích
a na krajských úřadech
v duchu: „My to ale raději
zvládneme bez vás.“
Vladimír Roškot
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SLOUPEK

KO M E N TÁ Ř

Základní
prevence před
nemocemi

Je všechno jen náhoda?

Zdravý životní styl je nutno udržovat stále, obzvláště dnes. Základem je hygiena,
střídmost v jídle, kvalitní výživa a její
správná skladba, příjem tekutin, pravidelná doba konzumace a teplota, abstinence alkoholu, kouření a návykových
látek, sport, čerstvý vzduch a otužování.
Nutný je spánek, klidná vyrovnaná mysl
bez stresů.
Opak oslabuje imunitní systém, organismus je náchylný k nemoci. Za deset
měsíců zemřelo na celém světě k 16. 1.
2021 s nemocí SARS Cov-19 cca 2,06 mil.
obyvatel. Za stejnou dobu zemřelo na silnicích cca 1,32 mil. obětí, 8,05 mil. na rakovinu, 12,7 mil. na infekční onemocnění, 5,5 mil. z hladu. Přitom 1 705 milionů
obyvatel planety trpí nadváhou, asi 1 mil.
osob ročně spáchá sebevraždu, zhruba
každý desátý obyvatel planety nemá
přístup k pitné vodě. Ačkoliv počet obětí
hladu je 2,5x vyšší než počet obětí SARS
Cov-19, tolik emocí a opatření se neděje.
Naštěstí tzv. „smrtnost“, tedy jediný důvod úmrtí oběti na tuto nemoc je nízká,
vždy se jednalo o kombinaci onemocnění. Proti většině nemocí se lze bránit přírodní cestou, i výše uvedenými návyky.
Příznaky onemocnění virem SARS
Cov-19 se objevují třetí den po infekci,
mají tři fáze. V 1. fázi nastupuje bolest
těla, hlavy a očí, pálení očí, zvracení,
průjem, rýma, ucpaný nos, pocit pálení
při močení, pocit horečky, škrábání a bolest v krku. Je nutno počítat dny od nástupu příznaků. Je nutno pít hodně tekutin, především čistou vodu, ochucenou
např. citrónovou šťávou, proplachování
nosohltanové sliznice solenou vodou.
2. fáze nastupuje po 4. až 8. dni po inﬁkaci. Projevuje se ztrátou chuti a čichu,
únavou, bolestí či tlakem na hrudi, bolestí zad (v oblasti ledvin). SARS Cov-19
váže kyslík, dýchavičnost (dušnost) se
objevuje i bez námahy organismu. Doporučuje se užívat denně aspoň 2 tablety
Aspirinu, Apronaxu, nebo Paracetamolu.
A konzumovat více alkalických potravin
(banány, citrony, avokádo, česnek, mango, mandarinky, ananas, řeřichu, pomeranče, melouny). 3. fáze (hojení) nastupuje po 9. dni, zotavení může trvat až
dalších 14 dnů.
Je lepší se těmito doporučeními řídit,
prevence nikdy neškodí, čím dříve, tím
lépe!
Richard Blatný

Když se vás na ulici někdo zeptá, jestli si myslíte, že všechno
na světě je jen náhoda, můžete
očekávat, že na vás za chvíli vytáhne časopis „Strážná věž“. Když
vám někdo nadšeně oznámí:
„Mám pro vás dobrou zprávu“,
máte téměř stoprocentní jistotu,
že se vám v další minutě pokusí
prodat něco, co nepotřebujete.
A když vám někdo tvrdí, že očkování způsobuje autismus, také
máte také ve vteřině jasno.
Izraelské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo 25. ledna první výsledky očkování vakcínou
od Pﬁzeru. Ze 428 tisíc očkovaných
oběma dávkami bylo nakaženo
do týdne od očkování pouze 63
lidí. Maccabi Healthcare Services
uvádí, že z jimi naočkovaných 128
tisíc lidí onemocnělo po druhé
dávce do týdne od očkování jen 20
lidí. Už po první dávce se snižuje
počet nakažených ve věkové skupině nad 60 let o dvě třetiny.
Izrael velmi seriózně deklaruje, že jde o první data, která bude
potřeba ještě v dlouhodobém horizontu potvrdit, ale podle mě tak-

to vypadá úspěch. Na tom se nic
nezmění, ani pokud výsledné číslo
bude o procento nebo dvě horší.
I když se to mnohým nebude líbit,
vakcína od Pﬁzeru funguje. A že
byla takto účinná očkovací látka
vyvinutá v rekordním čase, to
zaslouží pouze obdiv a naši vděčnost. Jestli si někdo v karanténě
libuje, tak by si chtěl asi užít dalších devět let s rouškou na ústech
a zákazem vycházení. My ostatní
se radujeme, že co běžně trvá deset let, dokázalo několik výrobců
dodat za rok. Také je potřeba říct,
že to stálo miliardy dolarů, a to je
také důvod, proč si tyto ﬁrmy zaslouží miliardy dolarů zase dostat
zpátky. Krátkozrací jen ukazují, jak
si farmaceutické ﬁrmy „namastí
kapsu“, ale jak obrovské částky
předtím investovaly, to nevidí.
Myslím, že Richard Blatný může
být rád, že si jeho věty z minulého
vydání nepřečetl právní zástupce
Pﬁzeru. Asi by se divil, že u soudu
by jako důkaz neobstály obskurní
výmysly z konspiračních webů,
a že by si musel připravit peněženku na pokutu odpovídající závaž-

nosti jeho nepodložených obvinění. Předpokládám, že Madonna by
mu odpustila. Věštění budoucnosti
během jejího vystoupení v Eurovizi je stejně pravděpodobné jako to,
že její ikonická špičatá podprsenka
byla symbolem ďáblových rohů.
Rozumím obavám z vakcíny,
která je vyvinutá takto rychle.
Nezapomínejme ale, že byla přesto podrobena důkladnému testování. První čísla ukazují, že je
mimořádně účinná a nikde jsem
nečetl žádnou znepokojivou informaci o vedlejších účincích. Mě
doba covidová rozhodně nebaví
a očkování vítám, protože nevidím žádnou jinou cestu ven. Není
nutné, aby se očkoval každý. I jen
ti, kteří sami chtějí, by měli vytvořit dostatečně silnou bariéru dalšímu šíření nemoci. Novináři budou doslova vyšťourávat a napůl
si vymýšlet šokující příběhy, aby
z covidu ještě vyždímali nějaké
peníze, dokud to jde. Ale já to vnímám tak, že jedině s dostatečně
proočkovanou populací budeme
moct zase volně dýchat.
Bohumil Vohanka

GLOSA

Jede se přes mrtvoly, zatím „jen“ ryb
Víme, že nesmíme ničit životní
prostředí, nenechávat po sobě
v přírodě pet lahve, obaly, plechovky... Kdysi každý sám měnil
motorový olej u svého auta a vyjetý olej někde vylil. Pro socialistický průmysl byla ekologie jen
cizí slovo. Kdo v té době viděl
lesy v Krušných horách, zhrozil
se. V tom spočívalo ohromné
vnitřní zadlužení, které nebylo
ještě zcela vyrovnáno.
Je neuvěřitelné, že ještě dnes
může dojít k takové katastrofě,
jako na řece Bečvě. Již dvakrát
jsem v průběhu „vyšetřování“
zmiňoval několik zajímavostí
kolem toho případu. Zejména
trestuhodnou nečinnost všech
odpovědných orgánů, počínaje
policií a Ministerstvem životního prostředí konče. Původně
slíbené zjištění zločince během
několika hodin se poněkud protáhlo... Proč asi? Ministr Richard

Brabec je od počátku spíše ministrem chemického průmyslu
Agrofertu Andreje Babiše, kde
původně pracoval. Tak se jede
přes mrtvoly, zatím tedy „jen“
těch ryb. Ale šlo tam už o život
i rybářům.
Nedávno se ozval po dlouhé době bývalý místopředseda
ČSSD Karel Machovec. Je mu
hroznou záhadou, proč se ten
Miloš (stále se cítí být kamarádem prezidenta Miloše Zemana) mohl tak pevně spojit
s takovým gaunerem (nynějším
premiérem). Zmínil totiž svoje
a Zemanovo přátelství s majitelem Kosteleckých uzenin Janem
Bočkem, který byl podle něho
o podnik sprostě okraden, sotva
začal kvalitně vyrábět. Potom
brzy zemřel o samotě ve srubu
v lese.
Bratislavský podnik Istrochem, velký státní chemický

podnik, se za komunismu postaral o hrozné zamoření. Proto
byly problémy s jeho privatizací. Jinak hodnota tohoto podniku byla v porevolučních slovenských korunách 7,2 miliardy.
Kvůli ekologické zátěži nabídl
stát podnik pouze za 600 miliónů Sk, když se nový majitel zaváže provést kvalitní odmoření.
Zavázal se, asi tušíte s jistotou
kdo (...Andrej Babiš), a také,
že to dopadlo s tím závazkem
jako obvykle. Odborníci nejsou
vpouštěni do podniku provádět
kontroly, tak sondují v okolí. Vychází jim cena odmoření terénu
na 540 miliónů eur.
Pod tou krajinou je poklad,
největší zásobárna podzemní
vody ve střední Evropě, která by mohla být otrávena jako
voda v Bečvě. A slovenský stát
se marně soudí...
Vladimír Roškot
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