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Krásnohorští mohou nově
komunikovat s policií
prostřednictvím Pol Pointu
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Občané města a oko-

lí mají od začátku února
možnost moderním a efek-

Prvním, kdo si systém vyzkoušel, byl starosta města Jiří Urban
(vlevo). Zasvětil ho ředitel středočeských policistů Václav Kučera.

Optický
internet si
klestí cestu
do domácností
S E D LČ A N Y S p o l e č n o s t
s ručením omezeným
Telco Infrastructure prostřednictvím Antonína
Daňka seznámila vedení sedlčanské radnice
s tím, že v Sedlčanech
připravují optickou síť
pro vysokorychlostní internet. Společnost, která
je členem skupiny Českých energetických závodů, v tom má podporu
radnice.
„Rozhodli jsme se, že
společnosti dáme souhlas
potřebný k územnímu
rozhodnutí rozvody optiky tady provést. Nám
se na těchto záměrech
líbilo, že je dělá dceřiná
firma ČEZu a v místech,
kde má ČEZ rozvodny, tak po svých sítích
Pokračování na straně 3

tivním způsobem videokonferenčně komunikovat
s Policií ČR prostřednictvím systému Pol Point
z místnosti zřízené v prvním patře budovy městského úřadu. Bez čekání a nutnosti podepsání protokolu,
přesto však při zachování
všech zákonných postupů.
Prvním, kdo si krásnohorský Pol Point vyzkoušel
pod vedením ředitele středočeských policistů, brigádního generála Václavy
Kučery, byl starosta města
Krásná Hora nad Vltavou Jiří
Urban, který za zřízením nového komunikačního místa
stojí. Se žádostí na výše zmíněného krajského ředitele
Pokračování na straně 8

Cena 19 Kč
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Jaromír Dvořák
začal podnikat před
třiceti lety. Byla to
dobrá volba?
PŘÍČOVY Právě před třiceti
lety se v rodině řezníka Jaromíra Dvořáka v Příčovech
řešila zásadní otázka, která
jí měla ovlivnit život – zda
se i za cenu zadlužení pustit
do samostatného podnikání.
Zvítězila chuť a odvaha mládí a pomoc i podpora jeho
nejbližších. Byla to dobrá
volba? Také nad touto otázkou se Jaromír Dvořák, který
v současné době pomýšlí již
na důchod, zamyslel...
Odpovídala střídavě také
jeho dcera Ludmila Černá,
která je jeho pravou rukou.
Především se vyjadřovala
k té části rozhovoru, týkající se soutěže Prodejna
roku. Velmi ji potěšilo, že
sedlčanská prodejna masa
uzenin v krajském kole zvítězila. Předání certiﬁkátu
a slavnostní vyhlášení je

vzhledem k epidemiologické situaci zatím odloženo
na neurčito. Ze stejného
důvodu také odpadá postup
do celonárodního ﬁnále.
Kdo byl vyhlašovatelem soutěže?
Soutěž pořádá státní organizace – Český svaz zpracovatelů masa. Prodejna roku
je volena v každém kraji
s tím, že posuzovány jsou
dvě kategorie. A to nezávislý trh, což je i naše prodejna
a zvlášť jsou hodnoceny supermarkety.
Jaká byla hlavní kritéria?
Český svaz zpracovatelů masa má na hodnocení vlastní agenturu. Její
pracovníci k nám přijeli
anonymně na kontrolu
v průběhu dvou měsíců

S E D L Č A N Y/ P E T R O V I C E

lantních lékařů do antigenního testování pacientů i pracovních týmů
a blízkého okolí.
Jedním z lékařů, kteří
se k výzvě připojili, je
také sedlčanská stomatoložka Laura Roden. Díky
možnosti provádět antigenní testování a zaujetí
pro snahu o obnovení
prezenční výuky, které
sdílí s ředitelem sedlčanské Základní školy Propojení Jaroslavem Nádvorníkem, vznikl projekt
s cílem pokusit se udržet
otevřené školy bez rizika

Rozhodnutí
Ústavního soudu
Cesta k otevření škol
senátor Štěpánek vítá vede přes testování,
je přesvědčena nejen
Laura Roden

PETROVICE Minulý týden
zrušil Ústavní soud část volebního zákona. Důvodem
je porušování rovného
volebního práva a šance
kandidujících politických
stran a hnutí. V některých
krajích totiž bylo doposud
nutné pro zisk mandátu
dostat od voličů více hlasů, než například v našem
největším Středočeském.
Zároveň volební koalice
nemusí mít zisk násobku
pěti procent podle toho,
kolik subjektů pod koalicí
kandiduje. Pětiprocentní
hranice pro vstup do Sněmovny ale zůstává.
Senátor Petr Štěpánek je
toho názoru, že hlas každého občana má mít stejnou
váhu, což se bohužel u nás
nedělo. „Proto vítám roz-

hodnutí Ústavního soudu,
který část volebního zákona zrušil. Teď náš všechny
senátory i poslance čeká
práce na přípravě a schválení nové úpravy pro říjnové sněmovní volby,“ říká.
„Zvládnout se to v pohodě
dá, když bude politická

Pokračování na straně 2

Minulý rok vznikla iniciativa „Lékaři pomáhají
Česku“. Jejím cílem je
zapojení ordinací ambu-

Účetnictví a daně
Mzdy a personalistika
Podniková ekonomika
Kontakt: 724 136 568, machac@dk-mm.cz
Kanceláře: Sedlčany, Vrchotovy Janovice, Praha

Více informací:

www.dk-mm.cz

Pokračování na straně 10
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Vítr spolu s padlými stromy
Rozhodnutí
zaměstnal hasiče i energetiky
Ústavního soudu
senátor Štěpánek vítá
Dokončení ze strany 1

vůle. Současná vláda nám
v nouzovém stavu dokázala, že na přijetí zákona stačí
jeden měsíc. Nebude-li politická vůle, pak i čtyři roky
je málo,“ podotýká.
Už před vstupem do Senátu Štěpánek hlásal, že
se mu některá ustanovení
volebního zákona nelíbí.
Jednou z jeho priorit je již
dávno posílení většinových
prvků, které se má týkat voleb do místních samospráv.
Je tedy toto vhodná chvíle
vystoupit s vlastním návrhem? „Rozhodnutí Ústavní-

ho soudu mi připravilo dobrou půdu pro návrh novely
zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Návrh novely
mám již v hrubých rysech
připraven, ale podám ho až
po parlamentních volbách.
Kdybych ho podal nyní
a nebyl-li by do voleb schválen, byl by vyřazen z legislativního procesu, spadl by
takzvaně pod stůl,“ vysvětluje Petr Štěpánek, proč se
během projednávání v následujících měsících jeho
návrh neobjeví.
Olga Trachtová
Hadáčková

Program slavností
Rosa se zatím
nechystá
SEDLČANY Kulturní komi-

se, která se každoročně
s velkým předstihem zabývá sestavením programu
k tradičním červnovým
městským slavnoste m
Rosa, zatím vyčkává, jak se
bude měnit epidemiologická situace ve státě.
„Nasmlouvávání kapel
a kulturního nebo sportovního programu jsme stopli.
Jsme s členy kulturní komise, v níž jsou zástupci
muzea, kulturního domu,
knihovny a další organizátoři, domluveni tak, že

pokud by došlo k uvolnění, tak se na programu
v okleštěné podobě domluvíme a během krátké doby
program sestavíme. Byl by
utvořen zejména z místních
nebo okolních kapel a také
řada souborů nebo atraktivní hosté by jistě uvítali pozvání na takovou slavnost,“
uvedl sedlčanský starosta
Miroslav Hölzel. Nepředpokládá ale, že by situace
uprostřed roku umožnila
stovkám a tisícům lidí se
na náměstí bez rizik shromažďovat.
-mb-

REGION Pro Středočeský
kraj platila od středečních večerních 3. února
do čtvrtka 4. února výstraha na silný vítr. „Na okrese Příbram bylo po dobu
platnosti výstrahy nejvíce
zásahů z celého kraje,
celkem devět. Z toho čtyři
ve správním obvodu ORP
Sedlčany,“ shrnul situaci
tiskový mluvčí hasičů Jaroslav Gabriel.
Hned po půlnoci vyjížděli hasiči k padlému stromu na silnici II/102 mezi
Kamýkem a Řadovy. Profesionální hasiči ze stanice
Sedlčany jej za čtyři minuty
odstranili pomocí motorové řetězové pily. V 6:28 byl
hlášen spadlý strom zasahující do poloviny vozovky
na silnici II/118 nedaleko
Krašovic, na úrovni Míkova
mlýna. Zde kromě sedlčanských profesionálních hasičů zasahovali také místní
hasiči z SDH Krásná Hora

nad Vltavou. Také zde byl
strom odstraněný pomocí
motorové pily velmi rychle, za přibližně deset minut
práce na místě. Polovina
času stačila dobrovolným
hasičům z Jesenice nedaleko Nedrahovic, na silnici
II/120 u odbočky na Úklid,
kde byl strom přes větší
část komunikace.
Největší zásah si vyžádal
strom, který spadl po sedmé hodině ranní nedaleko
Petrovic, ve Vilasově Lhotě
u Hradilova rybníka. Šlo
sice pouze o silnici třetí třídy, ale postiženy byly také
dráty telefonního vedení
a osobní auto. „Dobrovolní hasiči z Petrovic strom
odstranili motorovou pilou
a na místo si vyžádali Policii ČR, neboť bylo poškozené služební vozidlo, které
místem projíždělo v době
pádu stromu a vznikla
na něm škoda. Vše se obešlo bez zranění,“ popisuje

událost Jaroslav Gabriel.
Zvýšený počet výjezdů
zaznamenaly také servisní jednotky energetiků:
„V okrese Příbram jsme
ve čtvrtek v osm hodin
ráno evidovali čtyři poruchy na vedení vysokého
napětí. Bez elektřiny bylo
asi na pět set domácností
a to v části obcí Kamýk nad
Vltavou, Krásná Hora nad
Vltavou, Švastalova Lhota,
Zhoř a další,“ popsala situaci mluvčí Skupiny ČEZ
Soňa Holingerová s tím, že
další tři místa byla mimo
Sedlčansko. „Do terénu vyjížděli okamžitě pracovníci
poruchových čet a dodávky
jsme obnovili během dopoledních hodin. Příčinou poruch byl pád stromů a větví
do vedení následkem silného větru. Škody jsou vyčíslené v řádech desítek tisíc
korun,“ uzavírá.
Olga Trachtová
Hadáčková

Ledem propadly dvě srny
SEDLČANY Na retenční ná-

drži Sedleckého potoka se
ve čtvrtek 4. února topily
dvě srny. Po tenkém ledu se
jim podařilo dojít asi do poloviny šířky nádrže. Tam se

nů. Jedna ze srn se dostala
na břeh sama a zmatená
utekla do volné přírody, druhé museli pomoci. „Velitel
zásahu vyslal do nádrže dva
hasiče v suchých oblecích,

dleně přivoláni pracovníci
Ochrany fauny Hrachov,
kteří unavené a podchlazené zvíře odvezli k dalšímu
ošetření.
„Hasičům Sedlčany patří

Ptačí chřipka
na Sedlčansku
nevypukla
Krizový štáb
projednával informace
o opatřeních, která by bylo
nutné uplatnit, pokud by
se na Sedlčansku vyskytla
takzvaná ptačí chřipka.
„Žádnou zprávu o tom,
že by se na území potvrdila,
nemáme. Samozřejmě jsme
ale aktivovali informačně
městskou policii a hasiče.
Zkušenosti, jak si počínat,

SEDLČANY

mají. Je to přibližně deset
let, kdy podezření z této nemoci řešili. Pokud by na nás
tento problém dopadl, jsou
nastavená pravidla hry,“
podotkl sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. Ptačí
chřipka, kdy muselo dojít
k utracení chovu slepic,
byla nejblíž zatím zachycena na Benešovsku v Jankově.
-mb-

Záchrana srny nebyla jednoduchá, ale rozhodně stála za to. Foto: HZS Středočeského kraje

pod nimi ale led prolomil.
Záležitosti si všimla okolo
jdoucí žena, která neváhala
a přivolala pomoc.
Operační středisko vyslalo na místo profesionální i dobrovolné hasiče ze
Sedlčan. Ti na místo vyjeli
s kompletním vybavením
pro záchranu z vody, včetně dvou motorových člu-

oba byli ze břehu zajišťováni lany. Na fyzicky náročné
cestě bortícím se ledem táhli
ještě záchranná nosítka. Vysílenou srnu do nich naložili
a dopravili zpět na břeh, kde
ji vysušili a zabalili do deky.
Její zdravotní stav byl však
vážný,“ popsal zásah tiskový mluvčí hasičů Jaroslav
Gabriel s tím, že byli nepro-

dík za perfektní profesionální zásah. Po něm byla ostatní práce na nás. Srna byla
pečlivě osušena a nechali
jsme ji u nás prohřát. Na svobodu chvátala tak, že se ani
nestačila rozloučit,“ dodává
Pavel Křížek z hrachovské
Ochrany fauny ČR.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Optický internet si klestí
cestu do domácností
Dokončení ze strany 1

vysokorychlostní internet a interaktivní televizi
s širokou nabídkou programů přenášejí. Nabízejí
městům, v jejichž těsné
blízkosti je rozvodna, že
z rozvodny zasíťují město optickým kabelem a to
mohou využívat následně
obyvatelé. Z našeho pohledu jde o čistě komerční
akci silného a spolehlivého partnera bez finanční
účasti města. Jeho aktivity
nemohou snižovat kvalitu
přenosu konkurenčních
poskytovatelů internetových služeb, jakým je na-

příklad ÚVT Internet, nástupce místní firmy pana
Laciny. S každým vlastníkem nemovitosti se chtějí
osobně kontaktovat a požádat o umístění přípojky
na jejich bytových nebo
rodinných domech,“ informoval sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.
Doplnil, že v domech,
kde je založeno společenství vlastníků, bude
záležet na tom, zda dá
nebo
nedá
předseda
společenství k přivedení optické sítě do domu
souhlas. Prokáží se mu
řádným průkazem prová-

děcí společnosti Vegacom,
aby bylo jasné, že nejde
takzvaně o žádné obchodní „šmejdy“. Starosta potvrdil, že tento krok nikoho nezavazuje ke smlouvě
se společností Telco Infrastructure a odebírání služeb vysokorychlostního
internetu. Taková nabídka může být předložena
až ve druhé fázi jednání.
O konkrétních cenách
za služby zástupci společnosti nemluvili, ale zřejmě
jako u jiných poskytovatelů bude záležet na tom,
kolik lidí to využije.
Marie Břeňová
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Srdce byla
úspěšná
POČEPICE V minulém roce,
který nebyl nakloněn podnikání tak, jako ty běžné,
zřídili perníkáři z Počepic
internetový obchod srdcezperniku.cz. Navíc navázali dobročinnou spolupráci s nadačním fondem
Srdce, který podporuje

dej vánočních perníčků,
včetně prodeje vánočního
cukroví z naší výroby,“ popisuje Markéta Hejhalová.
„Jsme velice potěšeni, že
konečná částka, kterou předáváme nadačnímu fondu
Srdce, je ve výši 16 163 Kč,“
doplňují její tchán a tchý-

O náklady se chce obec podělit
NECHVALICE Obec Nechvalice podala žádost
o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj na úpra-

vu místní komunikace
z Chválova do Březí, která podle předběžného
propočtu vyjde na šest

milionů korun. Získat lze
80procentní finanční státní podporu.
Marie Břeňová

Soudní jednání kvůli krácení
dotace je v nedohlednu
SEDLČANY S důvody Ministerstva pro místní rozvoj, pro které byla městu
krácena o jedenáct milionů dotace na výstavbu dopravního terminálu, radnice nesouhlasí
a s námitkami se obrátila
na soud.

Starosta uvedl, že
neví, kdy bude případ
projednáván. „Jen jsme
obdrželi od soudu dotaz, zda vydáme souhlas
k tomu, aby bylo jednání
neveřejné. S tím jsme nesouhlasili a odpověděli
jsme, že požadujeme, aby

jednání bylo za účasti zástupců města. Chybějící
prostředky jsme museli
řešit úvěrem, ten splácíme, ale v současné nelehké finanční situaci nás
splátky, s kterými jsme
původně nepočítali, drtí,“
nepopírá Hölzel.
-mb-

Iva a Pavel Hejhalovi děkují všem, kteří zakoupením jejich výrobků
podpořili projekt Srdce pro srdce.

rozvoj celého oboru kardiologie a zavádění nových technologií na Klinice kardiologie IKEM.
„Díky této spolupráci
vznikl projekt Srdce pro
srdce, který běžel od 27.
dubna do 31. prosince
2020. Deset procent z každého nákupu na našem
e-shopu jsme věnovali právě nadačnímu fondu Srdce.
Byl do toho zapojen i pro-

ně, zakladatelé rodinné ﬁrmy a ‚srdce‘ celého areálu
u Radešínka, Pavel a Ivana
Hejhalovi.
Olga Trachtová
Hadáčková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
VYSOKÝ CHLUMEC Nezná-

mý vandal způsobil škodu ve výši 21 tisíc korun,
když v době od 29. ledna
do 1. února poničil v lomu
v katastru obce těžební
stroje. Naházel na ně žulové kameny a rozbil čelní
i boční skleněné výplně
u dvou jeřábů a bagru.
V případě dopadení hrozí
pachateli za přečin poškození cizí věci roční pobyt
za mřížemi.
SEDLČANY Jedno vozidlo bylo 1. února ve městě
nabouráno hned dvakrát.
Kolem čtvrté hodiny ran-

ní narazil 48letý řidič při
vyjíždění z parkovacího
stání do levé zadní části
stojícího vozu. Způsobená
škoda činila 65 tisíc korun.
V dopoledních hodinách
pak 42letá žena havarovala
do tohoto zaparkovaného
auta, když projížděla kolem. Poškodila u něj pro
změnu pravou zadní část.
I v tomto případě byla
škoda vyčíslena na částku kolem 60 tisíc korun.
SEDLČANY Škoda ve výši
40 tisíc korun vznikla při
nehodě 1. února, která se
stala ve městě v dopoled-

ních hodinách. Dvaapadesátiletá řidička při odbočování vlevo do vjezdu
do dvora narazila do automobilu, které ji předjíždělo. Dvaačtyřicetiletý motorista ale v daném místě
předjíždět nesměl, protože
je to dopravní značkou zakázáno. Ke zranění osob
nedošlo.
KOSOVA HORA Kolem
čtvrté hodiny ranní 6. února došlo v katastru obce
na silnici I/18 k dopravní nehodě. Osmnáctiletý
motorista při odbočování
vlevo ve směru na Lovčice

přejel do protisměru, kde
poškodil plastový patník,
poté narazil do ocelových
svodidel a sjel ze svahu
mimo komunikaci. Vzniklá
škoda činila 35 tisíc korun.
Muž z místa nehody bez
oznámení odešel. Policejní
hlídka ho následně vypátrala a naměřila u něj více
než jedno promile alkoholu v dechu. Nyní se mladý
řidič bude zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za což mu
hrozí až tříletý trest odnětí
svobody.
SEDLČANY Sedmatřice-

tiletý řidič usedl za volant
ovlivněn návykovými látkami. Policisté ho zastavili
ve městě 6. února odpoledne, provedený test byl
u něj pozitivní na THC
ve slinách.
SEDLČANY Š ko d u
ve výši 30 tisíc korun způsobil zajíc, který 6. února
ve večerních hodinách
vběhl do jízdní dráhy projíždějícímu vozidlu na silnici I/18 v katastru města.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Starosta Dublovic předpokládá, že v příštím roce poteče
z kohoutků pitná voda ze Sedlčan
DUBLOVICE Kvalitu vody

a její nedostatek řeší společně Dublovice, Příčovy
a Kňovice. Voda ve studnách řadě obyvatel, zvláště v horkém létu chudším
na dešťové srážky, nestačí.
Zastupitelé těchto obcí se
rozhodli, že do budoucna
potřebné množství pitné
vody zajistí připojením
k vodárenskému systému
Sedlčan, které jsou již šestým rokem zásobovány vodou ze Želivky. Iniciátorem
velké investiční akce byl
starosta Dublovic Otakar
Jeřicha. Zeptali jsme se ho,
jak práce pokračují.
Jak vysoké jsou náklady a jak velkou dotaci se
vám podařilo získat?
Celkové náklady by
měly být podle uzavřené smlouvy 98,2 milionu korun. Z toho dotace
z Operačního programu
životního prostředí představují 46,5 milionu korun,
se Středočeským krajem
jsme podepsali v roce 2019
smlouvu o dotaci 1,28 milionu. Zastupitelstvo kraje
nám vloni ještě slíbilo částku 890 tisíc korun. Museli
jsme si ale také vzít úvěr,
který budeme splácet dvacet let. S jeho čerpáním
jsme již začali.
Před časem jste hovořil o tom, kudy vodovodní potrubí povede. Došlo
na trase k nějaké změně?
Od sedlčanského vo-

dovodu vede podél silnice I/18. Od křižovatky
u Solopysk se trasa odkloní k velkému kaštanu u lesa Deštno. Nový
vodojem bude stát u kamenolomu, který představuje nejvyšší bod

pozemkům se ani měnit
nemůže.
Scházíte se s příčovským starostou Pavlem
Kymlou a starostou Kňovic Jiřím Sůsou při kontrolních dnech pravidelně?

Starosta Otakar Jeřicha hodnotí: „Jsme asi v polovině akce.
Člověk nikdy neví, co ho ještě čeká. Naše území je poměrně
skalnaté a už jsem byl nejednou zaskočen přítomností skály
v místě, kde neměla být.“

a odtud povede voda
do Dublovic s tím, že odbočka bude už od lesa
pokračovat do Příčov.
Ke změně nedošlo, potrubí je pokládáno do země
přesně podle projektu
a vzhledem k dotčeným

S kolegou Kymlou ano,
Jiří Sůsa docházel na kontrolní dny zpočátku. Řešily
se technické podrobnosti
ohledně jejich připojení
na vodovod v Příčovech.
V současné době nechodí a jak jsem slyšel,

spíš nyní shání dotace.
Jak se podělíte o spoluﬁnancování?
Máme klíč domluvený
dle počtu obyvatel, tento
způsob schválili zastupitelé všech tří obcí.
Do jaké fáze jste se dostali a co všechno ještě
„valíte“ před sebou?
V naší obci jsou téměř
hotové uliční řady, budou
se dodělávat domovní přípojky. Nejvíce se pracuje
na vodojemu, to se nás ale
provozně „netýká”. Odhaduji, že jsme tak v polovině... Velice těžko se odhaduje další průběh, když to
není s čím porovnat. Stavíme první vodovod.
Kdo je dodavatelem
stavby?
Zhotovitelem je Sdružení Dublovice, tvořené společníky Zepris a 1. Středočeskou vodárenskou.
Kdy odhadujete, že poteče z kohoutků voda přiváděná ze Sedlčan, kam
je dodávána přes Benešov z Želivky?
Předpokládám, že
v roce 2022. Dojde k tomu
až po dokončení vodovodu. Tím chci říci, že
voda z kohoutků poteče
po úspěšné kolaudaci
a získání povolení k provozu, které vystavuje Středočeský kraj a po uzavření
smluv o odběru mezi domácností a provozovatelem vodovodu.

A provozovatele již
znáte?
Provozovatele budeme
letos vybírat, respektive
nám toto zajišťuje projektant – společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha. Výběr je náročný
a musí splňovat podmínky
poskytovatele dotace, to
znamená Operačního programu životního prostředí.
Platí stále, že od každého obyvatele Dublovic, který se na vodovod
připojí, požadujete příspěvek 5 000 korun nebo
jste výši ještě upravovali
nebo upravíte?
Pět tisíc korun požadujeme za projekt domovní
přípojky nemovitosti, bez
kterého se nelze připojit.
Myslíte si, že máte ta největší úskalí již za sebou?
Naše území je poměrně skalnaté a už jsem byl
nejednou zaskočen přítomností skály v místě,
kde neměla být. Stejně tak
řešíme provozní problémy
při pokládce potrubí, jelikož projekt je z roku 2017
a do doby zahájení prací
v roce 2020 se leckde situace změnila. V roce 2019
České energetické závody
pokládaly část nadzemního vedení elektrické
energie do země, a to samozřejmě projekt nemohl
obsahovat. Člověk nikdy
neví, co ho ještě čeká.
Marie Břeňová

Sekretářky pocítily změny nejvíce
SEDLČANY Lucie Kakosová,

vedoucí projektu Třetí klíč
k práci, který organizuje pro
sedlčanské Centrum Petrklíč,
potvrdila, že se aktivity přesunuly na základě vládních
opatření do distanční formy.
„U některých videokonferencí funguji jako organizátor,
a to se raději uchyluji do bezpečí stabilního připojení k internetu, které máme naštěstí
doma,“ nepopírá Kakosová.
Může se pochlubit tím, že
od počátku roku 2019 díky
projektu a jeho ﬁnancování
ze zdrojů Evropského sociálního fondu a operačního

fondu Zaměstnanost, pomohl Petrklíč stovce rodičů, zejména z regionu. „Formy byly
různé – ať šlo o bezplatnou
drobnou právnickou nebo
ﬁnanční poradnu, víkendový vzdělávací seminář nebo
kvaliﬁkační kurz,“ vypočítává konkrétní oblasti projektu
Třetí klíč k práci. Protože má
na účastníky zpětnou vazbu,
může poskytnout i několik
příkladů možností jejich dalšího uplatnění: „Náš kraj je
nyní bohatší například o osm
kvaliﬁkovaných pracovníků
v sociálních službách, o osm
mzdových účetních anebo

o osm pedagogů zájmového
vzdělávání.“
Kakosová zdůrazňuje, že
uvedený projekt Třetí klíč
k práci se blíží k závěru.
„Nyní organizujeme poslední
kvaliﬁkační kurz pro asistentky – sekretářky. Právě na jeho
účastnice dopadly důsledky
epidemie covidu–19 a vládní
opatření nejvíc,“ uvádí a vysvětluje, proč tomu tak je:
„Jejich kurz byl na jaře 2020
po týdnech odsouván až byl
zcela přeložen na samotný
závěr projektu. Dlouho nebylo jasné, zda vůbec nebo
jakou formou se bude konat.“

Na dotaz, zda účastnicím
distanční forma vyhovuje,

Lucie Kakosová

nezaváhá: „Někomu ano, jiným naopak život ještě více
komplikuje. Tak zájemkyň
střídavě přibývalo a ubývalo,
až se musel nábor a výběr ﬁ-

nální skupiny účastnic konat
celkem třikrát.“
Vedoucí projektu Kakosová také upozorňuje, že vzhledem k brzkému ukončení
projektu, by neměli rodiče se
zájmem o poskytnutí právní rady nebo rady z oblasti
ﬁnancí, váhat a ozvat se co
nejdříve. Čas na to mají nejpozději do konce března.
Do té doby plánuje Lucie Kakosová v Petrklíči ještě zopakování oblíbeného víkendového semináře pro začínající
podnikatele a jak jinak v této
době než opět distanční formou.
-mb-
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Budování rybníků nad Kamenicí
vypadá stále nadějněji
NEDRAHOVICE K jedné z priorit

Obecního úřadu v Nedrahovicích
patří údržba historických památek.

rá začala v létě minulého roku.
Komunikaci mezi Nedrahovicemi a Novými Dvory krášlí nová

kávání stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, aby bylo možné
požádat o stavební povolení. Záro-

Velkým záměrem obce je vybudování nových rybníků mezi Kamenicí a Čachořicemi. Foto: Archiv OÚ Nedrahovice

Zajímavou historii má za sebou
kaplička v Kamenici, jejíž věž byla
na počátku minulého roku v neutěšeném stavu. V jeho první polovině
se dočkala injekce ve výši necelých 80 tisíc korun, aby nyní zářila
do dálky. Nadační fond Patronát
Sedlčansko přispěl téměř 47 tisíci.
Další opravenou kapličkou je
přímo nedrahovická, do které
obec vložila přes 30 tisíc korun.
Nyní už má opravený sokl a část
omítky ve spodní části, ale také
nový nátěr stěn i dřevěné a plechové části věže.
Skoro čtvrt milionu stála červencová rekonstrukce střechy hasičárny v Kamenici. Opravená je
zde také opěrná zeď, před kterou
vyrostlo nové kontejnerové stání. Zamezení jejímu havarijnímu
stavu ﬁguruje v obecním rozpočtu s částkou 115 tisíc. Dokončena
byla oprava části dešťové kanalizace v Nedrahovicích v ceně přesahující jeden milion korun, kte-

alej. „Ve spolupráci s ČSOP Vlašim
jsme vytvořili návrh na výsadbu
třiatřiceti nových stromů, převážně jabloní, ale také hrušní a dubů.
Doplnili jsme tak některé úseky
podél komunikace na Nové Dvory
o chybějící zeleň. Projekt byl stoprocentně ﬁnancován z dotace Ministerstva životního prostředí ve výši
třiceti osmi tisíc korun,“ popisuje
listopadovou akci starosta Nedrahovic Čestmír Sosnovec.
„Uskutečnili jsme dále rekonstrukci místní komunikace Úklid–
Bor. Fyzicky se uskutečnila v červnu
2020 za 2,67 milionu Kč. Během září
byla schválena dotace Středočeského kraje ve výši 438 tisíc, což ﬁnanční náklady obce snížilo na dva
a čtvrt milionu,“ podotýká Čestmír
Sosnovec.
Připravuje se rekonstrukce kulturního centra v Boru. Zastupitelé
schválili vypracování projektové
dokumentace v březnu 2019, v srpnu téhož roku začalo kolečko zís-


Pronajmu garsonku v Sedlčanech
na Severním sídlišti, 1. patro. Tel.:
606 590 052.
12/21

Pronajmu garsonku 18 m2 v Sedlčanech, zařízená – kuch. linka, lednice,
pračka, WC, sprcha. Tel.: 604 439 511. 13/21

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

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v Sedlčanech, ul. Na Červeném Hrádku, 1. p. bytového domu. Tel.: 728 637 130.
14/21

PŘIJMU PRODAVAČE
do prodejny v Sedlčanech

Tel.: 602 437 479

veň bylo třeba vyřešit odkup části
sousedního pozemku, aby byly
pozemky kolem budovy celistvé.
„Nyní máme podánu žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj, čekáme
na výsledek,“ popisuje aktuální stav
starosta obce.
Velkým záměrem obce je vybudování nových rybníků nad
Kamenicí. Zastupitelstvo rozhodlo
o vytvoření studie na vybudování

rybníků pod Čachořicemi v červnu 2019. Studie byla projednána
a schválena zastupiteli v srpnu
stejného roku. Na konci roku obdržela obec Nedrahovice podmínečný příslib dotace z programu
„Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních
nádržích“ od Ministerstva zemědělství. V této souvislosti bylo
třeba nejprve vyřešit odkup dotčených pozemků. Celkové náklady
by měly činit více než osm milionů korun s tím, že dotace MZe
má být 70 %. Podíl obce tak bude
ve výši dvou a půl milionu korun.
Samostatnou položkou rozpočtu je
projektová dokumentace v ceně
319 440 Kč, jejíž polovinu by měl
uhradit Středočeský kraj.
Mezi získanými dotačními prostředky za minulý rok ale nechyběla ani pomoc Ministerstva zemědělství prostřednictvím Středočeského
kraje na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, o kterou obec žádala
již v roce 2018. Částka 162,5 tisíce
dorazila letos, stejně jako 10 190 Kč
na hospodaření v lesích. Schválen
byl také příspěvek MAS Sedlčansko
ve výši 285 tisíc na územní plán
obce Nedrahovice.
Olga Trachtová Hadáčková

Rozšiřujeme
náš tým
Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany

VŠEOBECNÁ SESTRA
Práce na pracovní poměr, plný úvazek, nepřetržitý
provoz – 12 hodinové směny
Požadujeme:
- vzdělání středoškolské s maturitou v oboru
- komunikativnost, flexibilita, zodpovědnost, empatie,
trestní bezúhonnost
- schopnost práce v týmu
- praxe v péči o seniory výhodou
- nástup možný ihned
- plat dle nařízení vlády 341/2017 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
– platová třída č. 10, dle počtu let započitatelné praxe
Kontakt: Hermová Martina, tel.: 601 388 182, 318 841 838
martina.hermova@domovsedlcany.cz

www.domovsedlcany.cz
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Čísla nepatrně rostou i v regionu
REGION Ve čtvrtek 4. února se opět reprodukční
číslo R přehouplo nad
jedničku. Stoupají počty
nakažených i index rizika. Celkově jsme v zemi
v celkovém počtu překročili milion pozitivně testovaných. Ministr Blatný
vystoupil v emotivním
projevu, ve kterém sdělil
národu, že je to na něm.
Neustálé dohady panují
nad jednotlivými očkovacími látkami, objevil
se nový lék, do kterého
odborníci vkládají velkou
naději. A začaly se ozývat také hlasy posuzující
nákazu u domácích mazlíčků a požadující i jejich
očkování.
Pohled do naší regionální tabulky není zcela
příznivý, poprvé od počátku tohoto roku zaznamenáváme i zde nárůst
pozitivně
testovaných
(o deset procent). Bez
pozitivních případů jsou
nyní pouze v Osečanech
a Radíči. Nárůst sledujeme v patnácti obcích,
setrvalý stav v devíti,
pokles pouze v Krásné
Hoře nad Vltavou, Příčovech, Sedlci-Prčici, Solenicích a Vrchotových
Janovicích.
Olga Trachtová
Hadáčková
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12.

14.
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21.
12.

28.
12.

10.
1.

18.
1.

31.
1.

7.
2.

Dublovice

16

21

19

22

19

16

11

4

2

6

12

18

14

7

7

Hřiměždice

1

6

11

7

5

0

0

0

1

1

1

8

10

0

6

Jesenice

1

0

8

10

4

2

2

2

0

1

2

12

15

1

1

Kamýk nad Vltavou

12

15

27

18

11

6

7

11

11

3

5

4

8

4

4

Klučenice

3

1

4

7

4

5

1

1

0

1

5

11

8

5

5

Kňovice

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

3

3

2

1

2

Kosova Hora

28

35

28

27

19

14

7

5

1

6

12

13

10

10

11

Krásná Hora nad Vlt.

64

35

21

16

19

9

4

1

8

9

9

4

3

2

1

Křečovice

3

4

7

20

10

5

8

7

4

4

4

11

6

10

14

Křepenice

0

0

0

2

3

3

0

0

0

0

1

4

0

1

1

Milešov

5

10

5

4

6

8

4

6

5

0

1

0

0

2

4

Nalžovice

22

34

21

14

11

8

7

8

4

2

2

5

8

5

7

Nedrahovice

6

7

4

10

7

7

5

2

2

3

3

13

4

4

5

Nechvalice

7

8

7

13

10

4

3

5

2

7

8

12

14

2

7

Osečany

3

5

3

9

12

6

4

0

3

0

0

2

1

0

0

Petrovice

11

25

14

17

16

6

4

4

6

13

11

5

16

10

16

Počepice

7

8

3

8

11

10

7

8

2

3

5

6

6

1

2

Prosenická Lhota

3

8

7

15

7

5

3

1

1

1

0

0

1

2

4

Příčovy

3

7

6

4

1

1

3

3

0

0

0

1

3

3

1

Radíč

0

1

1

1

1

0

-1

-1

0

0

1

0

0

0

0

Sedlčany

130

219

269

197

153

93

80

56

36

38

50

72

50

38

40

Sedlec-Prčice

40

68

81

66

44

29

22

25

24

4

7

19

33

39

34

Solenice

4

6

3

6

6

4

3

8

1

1

1

4

8

13

4

Svatý Jan

8

5

39

38

2

4

8

0

3

7

9

5

7

4

6

Štětkovice

1

4

7

7

1

0

0

3

0

3

0

2

1

2

2

Vojkov

12

14

9

8

5

5

9

7

5

3

0

3

5

5

6

Vrchotovy Janovice

23

44

53

35

23

13

7

10

8

8

9

11

4

4

3

Vysoký Chlumec

13

11

5

19

20

15

11

7

2

0

1

5

8

2

3

OBEC

Zduchovice
Celkem

12

8

2

4

2

1

1

3

1

2

4

3

1

1

1

438

610

665

605

433

280

221

186

132

127

166

256

246

178

197

Starostové postoupili o další krok v cestě za pitnou vodou
PETROVICE Vloni v květ-

nu se zástupci obcí
a měst části regionu domluvili se společností
Vodohospodářský rozvoj
a výstavba na vyhotovení studie proveditelnosti přivedení pitné vody
na území nejen jižního
Sedlčanska. V pondělí 8.
února představili zástupci firmy studii v Obecním domě v Petrovicích
př ítomným st arostům,
ale také zástupcům provozovatelů jednotlivých
vodohospodářských soustav regionu. Nechyběl
ani provozní náměstek
Jihočeského vodárenského svazu František Rytíř.
V rámci dotazníkové-

ho šetření, které vypracování studie předcházelo, bylo osloveno 36
obcí. Z nich 25 projevilo
o přivaděč zájem, 11 buď
zájem nemá, nebo na dotazník nikdo nereagoval.
Studie původně pracovala na dvou variantách,
z nichž jedna počítala
s napojením v Milevsku,
druhá v Čekanicích. Tato
druhá je ale podle iniciátora myšlenky petrovického starosty a senátora
Petra Štěpánka nereálná.
Nakonec se po několika
jednáních, která předcházela pondělnímu, zrodila varianta, která více
rozpracovala
možnost
napojení nad Milevskem

(podrobnosti přineseme
v příštím čísle).
Rozhodující jsou náklady akce, které se pro
konečnou variantu vyšplhaly na 865 milionů
korun bez DPH. Pokud
by obce žádaly o finanční prostředky v aktuálně

platných dotačních titulech, pokrylo by to 346
milionů korun v případě
Ministerstva
zemědělství, nebo 320 milionů
v případě Ministerstva
pro životní prostředí. Jde
pouze o náklady za přivedení hlavního řadu,

Pro všechny přítomné bylo připraveno sezení v dostatečných
odstupech, aby se nezvyšovalo epidemiologické riziko.

bez samotných rozvodů
po obcích. „Využít stávající dotační programy je
nemožné, to by nás zničilo,“ říká senátor Petr Štěpánek s tím, že pracuje
na dalších možnostech.
Štěpánek
věří,
že
do konce tohoto roku
bude nový vodohospodářský systém zařazen
ve všech potřebných
strategických dokumentech, bude mít podporu
Středočeského a Jihočeského kraje a bude
vypracovaná projektová
dokumentace. Samotnou
realizaci předpokládá
do roku 2030.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Cesta k otevření škol vede přes testování,
je přesvědčena nejen Laura Roden
Dokončení ze strany 1

šíření viru SARS-CoV-2.
V jeho pilotní části by se
mělo pravidelně testovat
na základních školách
Propojení a Petrovice
tak, aby výstupní data
a zkušenosti sloužily pro
možnost otevřít všechny
základní školy za podmínek testování bez ohledu na epidemiologickou
situaci. Kromě zamezení šíření viru v prostředí základních škol by
mělo postupně docházet
ke snižování virové nálože v populaci od 6 do 15
let. Podle Laury Roden
by mělo testování fungovat v regulaci epidemie
lépe než restrikce, které
je čím dál těžší dodržet.
Do pilotního programu jsou zapojeny 2. ZŠ
Propojení Sedlčany se
408 žáky a ředitelem Jaroslavem Nádvorníkem
a ZŠ Petrovice se 160
žáky a ředitelkou Hanou
Vošahlíkovou. V první
fázi půjde v příštím týdnu, tedy od 15. února,
o testování žáků prvních
a druhých ročníků, kteří
do škol chodí, za přítomnosti lékaře a zdravotní
sestry. Ideální varianta
počítá s tím, že se podaří díky souhlasu vlády
otevřít v následujícím
týdnu obě tyto školy
celé a rychlý test bude
provádět škola s pomocí
zdravotních pracovníků
ve všech ročnících. Následně, po dalších nutných legislativních změnách, by mohly školy
testovat samy na základě
proškolení
zdravotnickým personálem. Pokud
budou výsledky uspokojivé, v což věří všichni
hlavní protagonisté pilotního projektu, mohly by
se otevřít napříč celou
republikou základní školy, které by se dobrovolně přihlásily k testování.
„Jedenkrát za tři dny
provede testování lékař
a sestry ze sekundární
sítě ambulantních lékařů,

kteří již plošné testování
provádějí ve svých ordinacích. Testování se bude
provádět antigenními testy ze slin a bude se týkat
všech žáků základní školy, u kterých škola získá
souhlas rodičů. Pohyb
žáků ve škole bude nadále podléhat opatřením,
která byla platná před
uzavřením škol. Roušku
si žák sundá jen v okamžiku odběru vzorku sliny. Výsledky testování se
budou zadávat do Informačního systému infekční nemoci dle rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví. Zatím jde o lékařský
výkon v rámci preventivní péče, který zaštiťuje
moje ordinace. V té první
části u prvňáků a druháků u toho budu přítomna
osobně. Chci si být jistá,
že je to proveditelné i pro
nezdravotnické pracovníky. V další fázi testování
dvou pilotních škol budou ve třídách sestřičky
a postupně proškolí pedagogické pracovníky, aby
pak mohla testování převzít sama škola,“ popisuje Laura Roden s tím, že
zkušenosti získané z provádění pilotního projektu budou zpracované
a předané jak Ministerstvu zdravotnictví, tak
Ministerstvu školství.

Na myšlence
se pracuje
od konce roku
Pr vopočátky projektu sahají do prosince
minulého roku, kdy ale
nebyly přístupné jednoduché testy ze slin nebo
obdobně snadno proveditelné. Prvním bojem
tedy bylo jejich sehnání, aby bylo testování
pro děti bezproblémové. Testy, které následně připadaly v úvahu,
potřebovaly laboratorní
vyhodnocení metodou
PCR. To bylo komplikované a zároveň velmi drahé. „Před dvěma
týdny naštěstí vstoupily

na trh certifikované testy,
které jsou antigenní, jsou
ze slin a jejich výsledek
je znám na místě do deseti minut. Mají požadovanou certifikaci, vysokou
citlivost a stoprocentní
specificitu. Po dětech se
chce jenom to plivnutí,“
popisuje Laura Roden
s tím, že cena těchto testů je srovnatelná s antigenními testy, které se
dosud využívají pro
plošné testování a pro jejichž provedení je nutný
nosohltanový stěr.
Již v prosinci souhlasil s nápadem Laury
Roden na testování ředitel ZŠ Propojení Jaroslav Nádvorník, který
ale považuje označení
„pilotní testování“ zatím
za nadnesený pojem.
„Nyní, počítáme předběžně s úterkem po jarních
prázdninách, začneme
testovat ze slin prvňáčky a druháčky. Tedy ty,
kteří mohou nyní chodit
do školy. Plus samozřejmě třídní učitelky a vychovatelky. Jde o zvýšení
bezpečnostního standardu školy a zjištění relevantního počtu případných nakažených žáků.
Výsledky žádného podobného výzkumu nebyly
u školních dětí u nás zatím zveřejněny. Chceme
také vyzkoušet organizaci práce s testováním už
kvůli zjištění potřebného
času. V tomto ohledu jsou
nejmladší žáci prostě
nejvhodnější už proto,
že předpokládáme, že
u starších půjde vše rychleji,“ říká Nádvorník.
Pilot by podle něj
musel být zadán ministerstvem školství, o což
ale organizátoři právě
usilují. „Vím, že nejsme
jediní, podobná iniciativa vzešla z asociace ředitelů malotřídních škol.
Mám radost z toho, že se
poslední dobou vyrojilo
množství neinvazivních
testů. Čtenáři určitě slyšeli o testech ze slin, klo-

ktáním, žvýkačkových či
lízátkových. Sám jsem
viděl i testy do nosu, ale
‚šťourátka‘ se zasunují jen maximálně dva
centimetry hluboko. Jde
také o to, aby testování
bylo kromě pravidelnosti
a dostupnosti proveditelné samosběrem. Tedy aby
si žáci po ukázce mohli
vzorky odebírat sami.
Bude to mít navíc i edukativní rozměr a doufám, že
se při tom i zasmějeme,“
dodává s nadějí. „Mrzí
mě, že testování už se
mělo uskutečnit v minulém týdnu, ale objednané
testy ze Švédska vyrobené v USA nedorazily
včas. Dozvěděl jsem se,
že nyní v námořní dopravě v souvislosti s brexitem a covidem vázne
snad úplně vše,“ posteskl
si nad zdržením Jaroslav
Nádvorník.
H l av n í m d ů vo d e m
účasti na testování je
podle něj to, že pravidelně testovaná škola je
bezpečná škola. Distanční výuka funguje, ale její
efektivita je co do obsahu i hloubky učiva podstatně nižší. „Navíc vše je
spojené s řadou dalších
negativních psychických,
sociálních a dalších problémových jevů, jako je
ztráta motivace, zlenivění, nárůst prokrastinace
i sebepoškozování. Distanční výuka se jeví jako
nutné zlo. Učitelé melou
nadoraz a to se už vůbec
nebavím o chudácích poctivých rodičích,“ podotýká.

Je to cesta, jak
pomoci rodičům
Samozřejmostí je jak
podle Laury Roden tak
podle Jaroslava Nádvorníka souhlas rodičů,
bez kterého by nic obdobného nebylo možné
uspořádat. S tímto způsobem testování souhlasí přibližně devadesát
procent
sedlčanských
rodičů, diskuse s petro-

vickými je v počátku. Každopádně se nyní jedná
pouze o dobrovolnou aktivitu. Parametry dalšího
testování budou teprve
nastaveny. Podle Laury
Roden je nyní zásadní
informovat rodiče a pedagogy, aby nevznikaly
dezinformace a následné nepodložené strachy.
Díky senátorovi a starostovi Petrovic Petru
Štěpánkovi se do projektu nakonec zapojila také
petrovická základní škola, spolupracují i vedení
města Sedlčany a obce
Pet rov i c e . Š t ě p á n e k
k tomu dodává. „Po návratu žáků do lavic škol
volá celá společnost. Distanční výuka nemůže nahradit normální vyučování. Rodiče dětí, kteří jsou
s nimi doma, pak citelně
chybí v práci, především
ve zdravotnictví. Rozhodli jsme se, že o řešení
nebudeme jen diskutovat,
ale že začneme konat.
Doktorka Laura Roden
vymyslela jak na to a my
jsme se rádi připojili,“
říká.
Pokud vše půjde podle
plánu, vznikne koncem
února nebo počátkem
března jakási metodika,
podle které bude možné zavést toto testování
plošně ve všech školách,
které o ně projeví zájem.
„Naše představa je, že to
bude umožněno všem
školám, ale ne nařízeno.
Dovedeme si představit,
že někde bude obtížné
získat souhlas rodičů
nebo i podporu pedagogického sboru či vedení
školy. Celé by to ale mělo
systému hodně ulevit.
Žáků základních škol je
milion a k tomu si musíme představit ještě všechny ty rodiče, kteří nesou
tíhu vzdělávání svých dětí
nyní na sobě. Tohle testování je podle nás cesta
k tomu, jak jim pomoci,“
uzavírá Laura Roden.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Krásnohorští mohou nově
komunikovat s policií
prostřednictvím Pol Pointu
Dokončení ze strany 1

se obrátil koncem ledna.
„Dozvěděl jsem se o tom, že
je možné tuto žádost podat,
tak jsem to hned udělal. Nejdřív se přijeli podívat, chtěli
vidět místo, kam se Pol Point
umístí. Zatím je to v zasedací
místnosti, což se jim líbilo,“
popisuje vznik Pol Pointu
starosta města Jiří Urban.
Prováděcí tým pak zřídil
místo hned po týdnu, jeho
předání se uskutečnilo už
ve středu 3. února...
„Pol Point, v překladu
‚policejní bod‘, je videokonferenční systém, který
umožňuje komunikaci občana s úřadem, konkrétně
s Policií České republiky,
aniž by vstoupil do budovy policie, přičemž může
sdělit nebo získat informace, které jsou důležité
pro trestní nebo jiné řízení. Jde o pilotní projekt
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,
který byl spuštěn v únoru
2020. V rámci zmíněné
infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními
jednotkami,
která jsou přímo dostupná občanům na území
kraje. Současně je vy-

tvořeno centrální místo,
operační místnost, které
bude v budoucnu nepřetržitě obsazeno policistou,
který je schopen komunikovat s oznamovateli
na jakémkoliv terminálu.
Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a dokumentovat jej.
Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout
oznámení z jakéhokoliv
místa a přijaté oznámení
obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu
k dalšímu šetření. Občan,
který oznámení podává,
nemusí nic podepisovat,
protože celý výslech se
nahrává a nahrávka se
přikládá ke spisu,“ popisuje fungování systému,
jehož budování je na počátku, vedoucí oddělení
tisku a prevence Vlasta
Suchánková.
For ma bezkont aktní
komunikace se osvědčuje
i v době nouzového stavu
v souvislosti s pandemií
koronaviru. „Praktické
zkušenosti ukázaly, že je
možné systému využít nejen tam, kde se k takové
komunikaci rozhodne občan, ale i u případů, kdy si

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

policista do místnosti systému Pol Point předvolá
účastníka řízení, kterého
potřebuje vyslechnout,“
dodává Suchánková.
Pol Point zřízený při
Městském úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou je
polo obslužný. Základní
funkce systému zajišťují
pověření pracovníci úřadu, kteří občana uvedou
do místnosti, ověří jeho
totožnost a zprovozní videokonferenční zařízení s centrálním místem
na policii. Následně již
s policistou prostřednictvím videokonference komunikuje občan bez přítomnosti úředníka sám.
Provozní doba systému
Pol Point odpovídá zpravidla úředním hodinám
městského úřadu. Místnost zřízenou v objektu
budovy tak mohou občané využívat v pondělí
a ve středu mezi osmou
a šestnáctou hodinou,
v úterý a ve čtvrtek mezi
osmou a patnáctou hodinou a v pátek od osmé
hodiny ranní do jedné hodiny po poledni. Polední
přestávka úřadu je každý
den od 11:30 do 12 hodin.
S centrálním operačním místem Pol Pointu se
lze v zásadě spojit třemi
způsoby. Z polo obslužného místa, která jsou
budována při obecních
úřadech, které kromě
Krásné Hory nad Vltavou
již má například i Sedlec
Prčice. Druhou možností jsou plně bezobslužné
místnosti budované při
obvodních odděleních
Policie ČR nebo v budovách obecní policie.
A třetí možností je místo
virtuální – z libovolného
technického zařízení občana, který se prostřednictvím
programového
klienta připojí z veřejné
sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Hledají se noví
patroni dospívajících
z dětských domovů
REGION Projekt Patron

pomáhá mladým lidem
ve věku 17–21 let z dětských
domovů se začleněním
do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání.
Patronem je dospělý
muž, který věnuje svůj čas
chlapci z dětského domova. Potkají se, sportují, baví
se o životě. Patron chlapce
nevychovává, ale je mu
oporou při opouštění zařízení náhradní výchovy.
Mělo by jít o zkušeného,
trpělivého, kreativního
muže, který chce podpořit
chlapce z dětských domovů na jejich cestě z ústavní
péče. „Patroni vytváří mladým mužům často chybějící
model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své
zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného
života. Délka patronského
vztahu je individuální, počítáme však minimálně
s dvouletým zapojením dobrovolníka,“ vysvětluje manažer projektu Lukáš Talpa.
V regionu Sedlčanska
a blízkém okolí spolupracují patroni s několika dětskými domovy, bohužel
zde aktuálně není žádný
patron ani patronka. „Byli
bychom moc rádi, aby se to
změnilo, protože pro dobře
fungující patronský vztah je
velmi důležité, aby k sobě
patron a chlapec, případně
patronka a děvče, měli geograﬁcky blízko. V tuto chvíli
do těchto domovů dojíždějí dobrovolníci převážně
z Prahy, až na dvě výjimky.
Blízkost usnadňuje potkávání dobrovolníka a dospívajícího, spontánnost aktivit
a následně mohou být patron či patronka dospívajícímu více k ruce, když ten
odchází z dětského domova
a staví se na vlastní nohy,“
popisuje situaci v našem
regionu Lukáš Talpa. Aktuálně proto navázali spolupráci se sedlčanským sociálním odborem: „Jednak si
přejeme, aby se patronské
doprovázení dospívajících,
odcházejících z dětských
domovů, stalo běžnou sou-

částí přípravy na odchod
z dětského domova, a také
jsme odbor požádali o podporu při oslovování potenciálních zájemců o patronství.
Na obojí reagovala vedoucí
Věra Skálová velmi pozitivně,“ pochvaluje si Talpa.
Aktuálně objíždějí sociální odbory i pobytová
zařízení pracovníci Ligy
otevřených mužů, kteří stáli za zrodem iniciativy Parton. Konkrétně do Sedlčan
přijel Lukáš Talpa koncem
ledna tohoto roku. „Opakovaně představují podmínky
projektu. Získané informace
mohou pracovníci sociálních odborů i pobytových
zařízení využít při práci
s dětmi,“ vysvětluje Věra
Skálová s tím, že zároveň
je díky takovým setkáním
možné nasměrovat konkrétní patrony ke konkrétním
pobytovým zařízením a jedincům.
Z regionu Sedlčanska je
aktuálně pouze jedno nezletilé dítě umístěno v pobytovém zařízení, a to patrona
ještě nemůže využít pro
svůj nízký věk. Nejbližším
zařízením, kde je v současné době „patronské dítě“,
je dětský domov v Přestavlkách. Jedním z dětských
domovů, které byly do projektu zapojeny v minulosti,
je i ten solenický. Aktuálně
ale žádná spolupráce podle
jeho ředitelky Olgy Vernerové není. „Netuším ani, zda
jsou patroni dosud ve spojení s posledními dvěma
chlapci, kteří od nás před několika lety odešli,“ dodává.
Také ženy nad 30 let se
mohou stát patronkami
mladých žen na cestě z ‚děcáku‘ do dospělosti. Další
možností, jak děti opouštějící dětské domovy podpořit, je ﬁnanční dar. Bankovní spojení je spolu s dalšími
podrobnými informacemi
o projektu na webu ipatron.
cz. Pomoci lze například
také tipem na dobré ubytovací zařízení, které je možné využít se slevou.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Rozpočet města podpoří hasiče, sporty i kompostéry
SEDLEC-PRČICE Městský
úřad Sedlec-Prčice i v letošním roce ﬁnančně
podpoří různé organizace
a spolky.
„Podporu od města v letošním roce použijeme zejména na provozní náklady
v areálu stadionu TJ Sedlec-Prčice, na dopravu fotbalových týmů k venkovním
utkáním a drobné investice
v areálu,“ vysvětlil využití
ﬁnančního příspěvku města ve výši 330 000 korun
předseda TJ Sokol Sedlec-Prčice Michal Davídek.
Příspěvek na činnost
ve výši 70 000 dostane také
SK Přestavlky, hasičský
okrsek Sedlec-Prčice získá

příspěvek na činnost a nákup vybavení pro členy
okrsku ve výši 150 000 Kč.

Tři sta osmdesát
kompostérů
Sdružení obcí Čertovo
břemeno byl schválen příspěvek 80 000 Kč na úhradu
spoluúčasti při nákupu domácích kompostérů. „Jedná
se o společný projekt sdružení, na který byla získána
dotace. Dojde k nákupu
přibližně 380 kompostérů,
o které projevily zájem obce
Sedlec-Prčice, Heřmaničky,
Střezimíř a Jistebnice. Tyto
obce budou prostřednictvím
sdružení hradit spoluúčast
a neuznatelné náklady,“ vy-

světluje starostka města Miroslava Jeřábková. „Zatím
čekáme na vydání rozhodnutí, protože máme pouze
informaci o tom, že jsme
byli vybráni k podpoře, ale
nemáme konkrétní podklady,“ dodává s tím, že mezi
náklady, které budou hradit
samotné obce, patří mimo
jiné výběrové řízení na dodavatele, které se bude
muset konat dle podmínek
poskytovatele. Do nákladů obcí půjde také úhrada
za zpracování žádosti.

Hasiči budou mít
nový chemický
kontejner
Přípěvek 40 000 popu-

tuje směrem k územnímu odboru Příbram HZS
Středočeského kraje. Cílem je podpora nákupu
chemického kontejneru
pro využití při mimořádných událostech. Podle
starostky města mohla
tuto žádost schválit pouze rada města, ale pro informovanost zastupitelů
i veřejnosti a s ohledem
na účel byla také zařazena mezi veřejnoprávní
smlouvy schvalované zastupitelstvem.
„Tento specializovaný
modul-kontejner, který se
dopravuje na místo zásahu
pomocí nosiče kontejneru,
má za úkol obsáhnout pře-

devším chemickou službu
na místě události, kde došlo k úniku či výskytu nebezpečných látek chemického, biologického nebo
radioaktivního charakteru,
a je potřeba provádět neodkladné záchranné nebo
likvidační práce. Mimo jiné
bude obsahovat dostatečnou výbavu i na zásah proti velmi nakažlivým nemocem, bude tak poskytovat
i řešení ohniskové nebo objektové dezinfekce prostor
s výskytem koronaviru,“
vysvětluje ředitel Územního odboru HZS Příbram
Tomáš Horvát.
Olga Trachtová
Hadáčková

Zákulisí muzea v době koronavirové
Stejně jako
ostatní kulturní instituce
ve městě zahájilo sedlčanské muzeum letošní rok
s cedulkou, která oznamuje, že je zavřeno. Co se
děje za zavřenými dveřmi
muzea nyní a jak epidemie
zasáhla do jeho loňského
provozu?

SEDLČANY

Program muzea
přes síto vládních
opatření
Rok 2020 začal jako
každý jiný, z předešlého
prosince dobíhala výstava Regionální betlémy,
kterou vystřídala tvorba
Oty Janečka. Podařilo se
uspořádat dvě zajímavé
přednášky, jeden večer při
svíčkách a uskutečnilo se
i masopustní veselí na náměstí. Tím vzal ovšem běžný provoz za své. Během
roku přišli návštěvníci
o velikonoční i vánoční dny
řemesel, dva večery při
svíčkách a další nasmlouvané akce. Z toho koncert
Honzy Jareše, nevidomého zpěváka a klavíristy,
se musel zrušit celkem
třikrát. Výstava o počátku třicetileté války byla
uzavřena, znovuotevřena
a nakonec i prodloužena.
Naopak byla z programu
vypuštěna plánovaná výstava Reportáž z Čimelic:
75. výročí konce 2. světové války, na niž jistě dojde

v budoucnu. Letní rozvolnění
protiepidemických
opatření umožnilo udělat
jednu další přednášku,
výstavu Generace X: Jak
žily Husákovy děti? a podzimní Triangulační věže
spolu s výstavkou k 70. výročí KDS. „Malou výstavku
významného výročí KDS
Sedlčany jsme vzhledem
k velkému zájmu veřejnosti
prodloužili i přes adventní
období, běžela současně
s prodejní vánoční výstavou Mezníky. Nainstalovaná je doposud, takže pokud
budeme mít možnost otevřít, bude k vidění až do 4.
dubna,“ říká ředitel muzea
David Hroch. „Spolu s ní
jsme na jaro zařadili výstavu k 255. výročí narození
maršála Radeckého, která
vychází z úspěšné výstavy
k tomuto tématu z roku
2016. Vedle toho si zájemci budou moct prohlédnout i zakoupit dřevořezby
od Václava Křížka z Křepenic. Od dubna plánujeme
výstavu
vysokochlumeckého skanzenu, který už
funguje více než dvacet let.
Další program zveřejníme
v nejbližší době,“ dodává.

Muzeum zevnitř
Zavřené muzeum nemůže plnit jednu ze svých
základních funkcí – zprostředkovávat návštěvníkům historii prostřed-

n i c t v í m d o c h ova n ý c h
předmětů. Proto se muzejníci snaží veřejnost oslovit alespoň na dálku pomocí článků v městském

www.muzeum-sedlcany.
cz je virtuální prohlídka, trojice krátkých ﬁlmů
(o Jakubu Krčínovi, o vystěhování
Sedlčanska

zpravodaji Radnice nebo
distančním řešením badatelských dotazů. Badatelé
se na muzeum mohou obracet e-mailem, případně
telefonicky každý všední
den od 9 do 16 hodin.
Jako mnoho dalších
muzeí si lze i to sedlčanské projít online, na webu

a o Josefu Sukovi) a brzy
přibude i půlhodinový dokument o muzejní expozici, který natočil Jan Krejčí.
S nadsázkou lze říct, že
vynucená nepřítomnost
návštěvníků má jedinou
výhodu – více času na administrativní činnost a péči
o uložené předměty. Po-

kračuje inventarizace muzejní sbírky a digitalizace
evidenčních záznamů,
aktuálně se zpracovává archeologická „podsbírka“ –
nálezy z Křepenic, Líchov,
Zvírotic a dalších blízkých
lokalit. Celá sbírka muzea
čítající necelé 4 000 předmětů bude převedena
do počítačové databáze
v příštím roce, zároveň
s tím bude dokončen druhý inventarizační cyklus.
Sbírkové předměty se přeměřují, pořizují se jejich
fotograﬁe a zpřesňuje se
jejich fyzický popis. Kde to
dovolí nové poznatky a dostupná literatura, doplňuje
se i historie, „příběh“ předmětu. V muzejní knihovně
a archivu se dělají podobné práce, třídí se knihy, časopisy, dokumenty i fotograﬁe, pořizují se rejstříky
pro snazší vyhledávání.
„Jsme rádi, že se podařilo zařídit nový venkovní
depozitář, do kterého jsme
postupně přestěhovali sbírkové předměty. Je dobře
přístupný a prostorově
navýšil kapacitu muzea.
Dále také pokračují práce na úpravách sklepního
prostoru v budově muzea,“
uvádí ředitel David Hroch
další úspěšné podniky, které se navzdory, ale i díky
současné výjimečné situaci podařilo uskutečnit.
Pavel Žak
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Jaromír Dvořák začal podnikat před třiceti lety. Byla
to dobrá volba?
Dokončení ze strany 1

dvakrát. Myslíme si, že se
zastavili i potřetí, ale o tom
písemný výstup nemáme.
Nakupovali vždy v každém
ze tří úseků. Následně nám
poslali stručné hodnocení,
kde kladli důraz na celkový
vzhled a hygienu prodejny, způsob vystavení zboží
a bohatost sortimentu, jeho
značení, všímali si informovanosti personálu a jeho
přístupu k zákazníkům. Kritéria jsou rok od roku přísnější, ale bližší informace
jsme se měli dozvědět při
předávání certiﬁkátu, tedy
oﬁciálního glejtu.
Sdělili vám vedle pochval i nějakou výtku?
Nebylo nám řečeno nic,
na čem bychom měli ještě
zapracovat. Jediná připomínka snad byla k tomu,
že na každém ze tří úseků,
kde zákazník nakupuje, by
jej měla prodavačka znovu
pozdravit...
Kolik v současné době
máte vlastních prodejen
a proč jste přihlásili právě tu na sedlčanském náměstí?
Na okrese jsou čtyři –
v Sedlčanech, Příbrami,
Jincích a Dobříši. Rozhodli
jsme se pro přihlášení té
v Sedlčanech, protože byla
vloni po patnácti letech
nově zrekonstruovaná.
Dva obchody jsme měli
v minulosti ještě v Praze,
ale tím, jak je od nás hlavní
město přece jen vzdálené,
byly také daleko hůře kontrolovatelné. Kromě toho
požadavky za pronájem
byly dost vysoké. To byly
hlavní důvody, proč jsme
Prahu opustili.
Platí i po letech vaše
krédo, že dobrá pověst
se buduje dlouho, ale jde
o ni ve chvilce přijít?
Přesně tak. Samozřejmě
se nám také občas něco
úplně nepovede, snažíme
se kritiku, pokud je oprávněná, přijmout a věc rychle
napravit. Ono například stačí, když výrobek připravuje
jiný míchač a hned se to
na chuti projeví.
Jak na vás dopadla
vládní opatření proti šíře-

ní koronaviru a například
dodávky do škol, restaurací, jídelen...?
Určitý dopad to na nás
také mělo. Doba je mimořádná a ubrala nám na obratu a objemu výroby. Zákazníků ubylo, v Příčovech

bízeného zboží tak pochází z naší výrobny. Zbylých
deset procent připadá především dokupování sýrů,
lahůdek nebo na masné
výrobky, například uheráky, které mají ochrannou
známku.

Jaromír Dvořák je na snímku zachycen s dcerou Ludmilou, na kterou se může při podnikání ve všem spolehnout.

jedeme výrobu místo dřívějších pěti jen čtyři dny
v týdnu. Bufet v Sedlčanech
máme od podzimu zavřený,
ale prodejny naštěstí mohou
fungovat. V Dobříši jsme ji
sice museli na několik týdnů kvůli onemocnění prodavačů koronavirem zavřít,
ale už zase funguje. Trochu
žijeme ve strachu, aby se to
nestalo také v Sedlčanech.
Díky zodpovědnosti a profesionalitě paní vedoucí a jejího kolektivu se však daří
celkově situaci velmi dobře
zvládat. Víte, je řada profesí,
které jsou na tom podstatně
hůř. V této době to nemá nikdo lehké a zaplaťpánbůh,
že to funguje alespoň takhle.
Kolik zaměstnáváte
lidí?
V prodejnách a výrobně
je to celkem kolem padesáti.
Kolik z nabízených
výrobků v prodejnách
pochází z vaší vlastní výroby?
Našich vlastních výrobků je sedmdesát až osmdesát druhů. Znamená to, že
asi devadesát procent na-

Poslanci jednali o povinnosti prodávat vyšší
procenta českého zboží
nad tím z dovozu a dohadovali se o harmonogramu, jak by se měl
ve prospěch toho domácího sortiment v dalších letech zvyšovat. Jaký na to
máte se svojí dlouholetou
praxí názor?
Měli s tím přijít daleko,
daleko dřív a nemělo by to
být formou příkazu. České
potraviny se měly preferovat a podpořit dotacemi již
před lety, aby mohly se zahraničními zemědělci a pěstiteli soupeřit. Teď, když
dopustil stát tak velkou likvidaci brambor, ovoce,
vepřínů..., tak to nelze změnit příkazem. Víme, jak se
preferovalo pěstování řepky
coby „krmivo“ pro bioplynky, a nedivím se zemědělcům, že se pustili do toho,
co pro ně bylo ekonomicky
výhodné. Stát by měl pomáhat zemědělcům tak, jak
to dělají jiné evropské státy
– pokud vím, jsme oproti
sousedním státům na po-

lovině příspěvků. A je to
i o šetrnosti ke krajině, když
projíždíte Rakouskem nebo
Slovinskem a dalšími zeměmi, tak nevidíte řepkové širé
lány, ale na loukách se pase
dobytek a nestraší je tak eroze půdy, jak to bývá u nás.
Všichni o problémech víme,
ale nic se nemění a když
se koná, tak pomalu. Při
velkém současném schodku státního rozpočtu se ale
obávám, že bude těžké v horizontu příštích let něco měnit k lepšímu.
J a ro m í re , k d y ž s e
ohlédnete třicet let zpět,
byla to dobrá volba?
Od dětství mě bavilo vaření. Už když jsem chodil
do základní školy, rád jsem
v kuchyni klepal řízky a dělal bifteky. Vyučil jsem se
řezníkem. Na vojně jsem byl
kuchařem a vařil pro třicet až
čtyřicet takzvaných VIP lidí.
Potom jsem byl až do revoluce v roce 1989 zaměstnán
v příbramském masokombinátu – ve výrobně a později
v udírně u ﬁnálních produktů. Když došlo k „lámání
chleba“, bylo jasné, že samostatné podnikání v oboru
bude časová a ﬁnanční oběť
– když jsme si chtěli peníze
půjčit, představovaly úroky
třináct až patnáct procent.
V té době člověk úplně nevěděl do čeho jde a co je splnitelné. Pochopitelně jsme
nejdřív kupovali starší stroje.
Krámek jsme měli na Severním sídlišti v Sedlčanech.
Konkurence byla v regionu
veliká. Po dvou letech přišla
taková krize, že jsme uvažoval, že podnikání necháme.
Volba byla jasná – buď investovat, nebo skončit. Zvítězila
první varianta. Poslední peníze před 25 lety jsme dali
do úpravy vitrín, aby zákazník mohl nakupovat i očima.
Tím, jak získal prodej vyšší
kulturu, tak se zájem o nás
najednou zvýšil, mohli jsme
rozšířit výrobu i přidat další
prodejny.
A současnost? Vyrábíme,
prodáváme a naštěstí nemáme problémy s neplatiči. Co
vyrobíme, tak si především
prodáme přes pult a peníze
tak točíme. Stále však existu-

jí v potravinářství určitá rizika... Musíme být ve střehu.
Kontroly jsou přísné, řekl
bych, že v České republice
funguje veterinární dohled
dobře a ve prospěch zákazníka.
Vzpomínáte s trochou
nostalgie na váš český rekord s tlačenkou?
(Smích) Jistě. To se psal
rok 2000 a člověk byl ještě
mladý a možná trochu ješitný. Teď vyhlížím důchod...
Šlo ale především o nápad
našeho tehdejšího starosty
Pavla Nevlidy, aby se naše
malá vesnice Příčovy mohla
trochu zviditelnit. Měl jsem
kontakt na Lucii Borhyovou, jejíž prarodiče bydleli
v Sedlčanech, tak jsem ji
oslovil, šla s námi do toho
a přidala celé akci na popularitě. Tlačenka měřila přes
27 metrů a vážila přes 220
kilogramů.
Vaším dílem je rybník
Bobrník. Kolik let tato
vodní plocha směrem
na Kňovice existuje?
Bobrník jsem kolaudoval před deseti lety. Vody
v něm bylo méně dva roky,
ale od doby, kdy skončily
výrobu Povltavské mlékárny, tak dobře nateče i v létě
a na množství je jí dvojnásob. Mlékárny, když posilovaly vrty, tak už jsem měl
sedmihektarový Bobrník
naplánovaný. Plány jsem
měl už v roce 2005, dva roky
pozdrželo stavební řízení
a další zákony.
Jak je to u rybníka s rybařením?
Kapry jsem prodával
většinou kolem Vánoc. Povolení chytat tam měli většinou naši známí. Nemuseli
k tomu mít rybářský lístek.
Lovili se, kromě kaprů, amuři a někdy i štiky.
V plánu jste měl ještě
další rybník...
Posledních pět let mě
zklamala a trochu vyléčila
suchá léta. Vykoupené pozemky mám, také projekt
je hotový, ale jestli to někdo z rodiny v budoucnu
uskuteční, tak u toho už já
možná nebudu. I když nikdy neříkej nikdy...
Marie Břeňová
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Kronika
je plná
originálních
obrázků
Pečlivě vedenou kroniku k životním
jubileím a vítání nových
občánků mají v Nechvalicích. Zápisy úhledně píše
Jana Taksová a na protějším listu bývá originální
obrázek. Ilustrace vytváří
místní výtvarnice Alena
Stiborová.
„Ročně máme kolem
dvaceti jubilantů, chodíme

NECHVALICE

sová dodala, že dříve vítali nové občánky dvakrát
do roka a děti připravovaly k slavnosti v mateřské
škole krátký kulturní program. To v době koronaviru ale nebylo a zatím není
možné. Na dosud poslední
„vítání“ byli rodiče zváni na obecní úřad a na to
další, původně plánované
na loňský říjen, už nedo-
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Ředice se rozrůstají, obyvatelé
svépomocí postaví hřiště
NECHVALICE Osadou, která se v poslední době
nebývale rozrůstá, jsou
Ředice. „V poslední době
se tady buď postavilo nebo
se ještě dokončí výstavba
devíti rodinných domů.
Proto chceme dětem i dospělým občanům postavit
víceúčelové hřiště, a to

svépomocí. Obec by uhradila náklady na materiál
a za stavební stroje a obyvatelé Ředic pomohou
s ručními pracemi,“ sdělil
starosta Nechvalic Jiří
Hejhal.
„Naše obec se nevylidňuje – když jsem na radnici před osmnácti lety za-

čínal, žilo nás tady trvale
602 a nyní je přihlášeno
652 lidí. Zájem o bydlení v Nechvalicích by byl
větší, ale bohužel nemáme žádné obecní parcely,
kde by se mohlo stavět.
Pozemky patří většinou
církvi,“ dodal.
Marie Břeňová

Ve městě je na sto
stavebních parcel, radnice
ale prodej neovlivní
SEDLČANY Po z e m k ů

v Sedlčanech, kde by
územní plán dovoloval
stavbu rodinných domků,
je ve městě kolem stovky.
„Z toho asi u třetiny
už bylo vydáno stavební
rozhodnutí, a tak výstavbě nic nebrání, u asi sedmdesáti parcel zbývají
dokončit administrativní
kroky na stavebním úřadě. V územích existují inženýrské sítě, jen přípojky
k nim nejsou vybudovány.
Ale my prodej neovlivníme, protože patří vlast-

níkům a ti je drží jako
investiční kapitál. To je
problém a špatně se nám
obhajuje, když chceme
rozšířit území o další stavební parcely. Argumentem Krajského úřadu pak
bývá, že jich máme stovku, tak proč by měl dát
souhlas k takové změně
a rozšíření pro výstavbu,“
vysvětluje sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel
s tím, že některé rodiny
drží parcel několik: „Pozemky získaly v restituci,
z území se stala později

lokalita pro bydlení a parcely si drží pro děti, až
dospějí a buď budou chtít
samy stavět, nebo pozemek prodají, aby za něj
získaly peníze. Pokud se
vlastník rozhodne nějaký pozemek prodat, tak
si může vybírat a klást si
podmínky, protože zájemců je hodně. My nemáme
šanci to změnit,“ dodal
starosta k výtkám veřejnosti, že radnice nic pro
výstavbu a zvýšení zájmu o trvalé bydlení nedělá.
-mb-

Kubík Funěk bude
absolvovat rehabilitační
cvičení v kosmickém oblečku

Ukázka z kroniky, do níž obrázky kreslí Alena Stiborová.

blahopřát k 65. narozeninám a dále každých pět let.
Oslavencům předáváme
dárkové balíčky – většinou
jsem za nimi chodil v době
všemožných hygienických
opatření sám a bral jsem
jako samozřejmost, když
dárek někteří převzali
takříkajíc mezi dveřmi,“
usmál se nechvalický starosta Jiří Hejhal.
Jeho kolegyně Jana Tak-

šlo... „Maminky dostávají
kytičku a pro děti kupujeme dárky. Teď aktuálně
mám připraveny na příští
akci krásné velké medvědy,“ uvedla Jana Taksová,
která při své práci účetní,
knihovnice a dalších pracovních aktivitách věnuje
pozornost i těmto důležitým a radostným okamžikům v koloběhu lidského
života.
-mb-

SEDLČANY Z a č á t ke m
února odvezla firma
BOBO do specializované firmy Plastožrout
v Rynolticích u Liberce všechna víčka, která
František Urner a spousta jeho kamarádů a dalších lidí, ochotných
přispět potřebné věci,
sbírali po celý minulý
rok na pomoc pro desetiletého Jakuba Fuňka
z Mokrovrat u Dobříše,
jenž trpí od narození dětskou mozkovou obrnou.
„Víček bylo celkem 569
kilogramů a vykupovala
se za 5,50 Kč za kilo,“
uvedl Urner. „Spočíta-

li jsme, že víčka byla ze
zhruba 285 000 PET lahví. Zisk z prodeje putoval do zapečetěné sklenice, a protože finanční
sbírka pokračuje dál,
bude otevřena až v závěru roku.“ Organizátor
sbírky připomněl, že
symbolické první mince
byly do sklenice vhozeny už v polovině ledna
a potom už se začali hlásit první přispěvatelé.
Mezi nimi byly i tři obyva te l k y s e d l č a n sk é h o
domu s pečovatelskou
službou v ulici 28. října,
v němž František bydlí.
V loňském roce se po-

vedlo vybrat 30 017 Kč
a za tuto částku s doplatkem od maminky nastoupí Jakub 8. března
na neurokliniku Armandi
Therapy Clinic v Praze,
kde se v moderně zařízených prostorách starají
o zlepšování kondice dětských klientů především
s dětskou mozkovou
obrnou a neurologickými onemocněními, která
ovlivňují jejich motoriku. Kubík bude téměř
do konce března v kosmickém oblečku absolvovat rehabilitační cvičení
k ulehčení těžké nemoci.
David Myslikovjan

ZPRAVODAJSTVÍ

12 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Před komunitním centrem se časem bude i grilovat
KAMÝK NAD VLTAVOU Část

bývalého kulturního domu
byla přestavěna na komunitní centrum. Nyní
dochází k úpravám před
budovou. Obec nabídla
občanům tyto možnosti,
jak s prostorem naložit: 1)
Posezení s lavičkami, stolkem a grilem, 2) Posezení
s lavičkami a stolkem, 3)
Pouze příjezdovou cestu
s květinami, 4) Posezení
s lavičkami.
Anketa ukázala, že nadpoloviční většina hlasujících je pro variantu první,
takže před komunitním
centrem se časem bude
i grilovat. Vlastně to ne-

bude až tak velká změna.
V minulosti se v tomto prostoru linula vůně špekáčků
nebo grilovaných kuřat, to
když zde končil Pohádkový les, a bývala zde terasa
hospůdky Pod borovicí.
A co se bude odehrávat
uvnitř? Na to jsme se zeptali starosty obce Petra Halady: „Aktivity neziskových
organizací, občanů, kteří
si zde budou chtít zorganizovat svou akci, kroužky
kybernetiky a logiky a podobně.“ Na otázku, kdo to
ﬁnancuje, starosta odpověděl: „Obec za podpory programu EU IROP.“
Hanka Synková

Sportovcům bere koronakrize elán do další činnosti
SEDLEC-PRČICE Rok 2020

byl sportovně i spolkově
chudý, a to především díky
epidemiologické situaci.
„Fotbal, jako hlavní sportovní činnost, jsme mohli
vykonávat pouze tři až čtyři
měsíce, a to ještě přerušova-

álu,“ vysvětluje Michal Davídek. Nařízení, která se týkala omezování tréninkové
nebo zápasové činnosti, se
pochopitelně velmi dotkla
všech aktivních sportovců. „Pokud jsme se mohli
scházet na hřišti bez využi-

děláme. Navíc se dá těžko
něco plánovat. V současnosti
musíme odložit plánovanou
Valnou hromadu ze 13. února na březen. Pro nás je to
velký problém, protože letošní Valná hromada je volební,
kdy se volí do výkonného

Oslavu svého výročí si sportovci ještě užili, další sezona ale zůstala ve hvězdách.

ně,“ popisuje uplynulý rok
předseda TJ Sokol Sedlec-Prčice Michal Davídek.
Stejně na tom byla ostatní
sportovní činnost. Dění
okolo klubu uvadlo a prozatím to nevypadá o moc
lépe ani v letošním roce.
Členská základna má přibližně 260 členů, z toho 150
aktivních sportovců. Ostatní jsou přispívající. Mládežnické oddíly mají zhruba
90 až 100 dětí, zbytek jsou
sportující dospělí. „Provozujeme především fotbalové
týmy, ale máme i dvě rekreační volejbalová družstva,
členové aktivně provozují
tenis na dvou hřištích v are-

tí šaten a zázemí, tak jsme
dokázali činnost udržovat.
I ve skupinkách po šesti
jsme ještě byli schopni díky
čtyřem odděleným venkovním hřištím nějak fungovat,“
doplňuje Davídek.
Ani vedení spolku to nemělo jednoduché: „Prezenčně jsme se sešli naposledy
na konci října, kdy to ještě
opatření umožňovala. Od té
doby se scházíme každý
měsíc přes videokonferenci, voláme si, píšeme maily.
Rozhodnutí se ale takto dělají těžko, určitě nejsme schopni probrat vše do detailu,
na což jsme byli zvyklí, a tak
spíš činnost odkládáme, než

výboru a ostatních komisí.
Snad to tedy budeme moci
i za zpřísněných podmínek
provést prezenčně. Také nemůžeme provozovat naši autobusovou dopravu, která je
pro nás zásadní pro zajištění
ﬁnancí na provoz klubu,“
říká Davídek.

Výroční oslavu
se uspořádat
podařilo
V minulém roce oslavil
zdejší tělovýchovný spolek 130. výročí od založení.
„Oslavili jsme ho kulturní
akcí spojenou s utkáním
proti fotbalovým internacionálům ze Sigi Teamu,

což byla, spolu s organizací tradičního Prčického
posvícení, jedna ze dvou
akcí, která se nám za celý
rok podařila zorganizovat,“
vzpomíná Davídek.
Výroční oslavy se konaly
v sobotu 25. července 2020.
„Hlavním bodem programu
bylo utkání A mužstva proti
Sigi Teamu, za který nastoupily hvězdy jak fotbalové,
tak mediální. Vzpomeňme
třeba Vladimíra Šmicra, Ivana Haška, Ladislava Vízka,
Karla Poborského, Jiřího
Jarošíka, Romana Červenku, Petra Suchoně, Sagvana
Toﬁho nebo Jakuba Koháka. Spolu s mládežnickými
předzápasy a večerním programem jsme si tak připomněli nejen dlouhou historii
našeho spolku, klubu, ale
i jeho současnost,“ přibližuje předseda klubu oslavy.
V polovině srpna pořádá místní sportovní klub
tradičně večerní zábavy
a nedělní celodenní program na Prčické posvícení
v areálu parku u zámku
Prčice. „Tyto zábavy pořádáme přes čtyřicet let a je
to opravdu radost pořádat,
protože se tam sejdou lidé
z okolí a rodinní příslušníci, kteří k nám jezdí pouze
na toto posvícení a vánoční
svátky. Vloni jsme pořádali
v pátek tradiční Diskotéku
Rádia Kiss s DJ Baselickerm
a speciálním hostem, rapperem Dorianem. V sobotu

vystoupily skupiny Argema
a RockTom. Po celou neděli
tradičně hrála odlochovická kapela Poprask. Spolu
s posvícenskou tombolou
je to vždy pohodový den.
V době konání byly venkovní akce povolené do tisíce
osob, což bylo dodrženo
a akce se tak mohla konat
prakticky bez omezení,“
vzpomíná na relativně pohodové letní časy Davídek.

Co bude dál,
nikdo neví
I pro letošní rok sedlecko-prčičtí sportovci další
činnosti a akce plánují.
„Něco chystáme, nicméně
schází ta správná motivace
a zápal,“ posteskl si Michal
Davídek. Momentálně je
činnost omezena tak, že
se nedá vykonávat. Dospělí hráči mají předepsané
tréninkové dávky, mohou
se scházet ve dvojicích.
„Umožnili jsme jim i trénování v separátní čas pro
každou dvojici na stadionu
na dvou osvětlených plochách, nicméně k ideálu to
má daleko. Mládežníci se
i díky plánovanému pozdějšímu startu soutěží zatím
připravují pouze individuálně. Především všem chybí
kontakt s ostatními a hra
samotná. Ale právě proto
všichni děláme kolektivní
sport!“ dodává Davídek.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Členové florbalového klubu mají svoje kořeny
v Sedlčanech nebo okolí
SEDLČANY Florbal je ko-

lektivním sportem, který
se hraje na hřišti ohraničeném mantinely s lehkým
dutým plastovým míčkem.
Standardně je na hrací
ploše stejně jako v hokeji
na každé straně pět hráčů
a brankář.
Po začátcích v zámoří
se velkému rozkvětu ﬂorbal začal těšit před více
než čtyřiceti lety nejdříve
ve Švédsku, ale nyní je
oblíbený mimo jiné v Dánsku, Finsku, Švýcarsku, Lotyšsku, a rovněž v České
republice. A také v Sedlčanech, kde hlouběji zakořenil už před třinácti lety.
Historii i současnost klubu Florbal Sedlčany nám
v rozhovoru přiblížil jeho
předseda Martin Hroch.
Kdy byl založen ﬂorbalový oddíl v Sedlčanech
a kdo stál u jeho zrodu?
V roce 2008 byl založen
pod hlavičkou sedlčanského Tatranu s názvem TJ
Tatran Sedlčany Florbal.
U jeho začátků stálo trio
mladých studentů Tomáš
Přasličák, tehdejší předseda oddílu a sekretář, Jan
Linhart a Pavel Hodys,
tehdejší zmocněnci. Samozřejmě to chtělo více hráčů. Ti byli rekrutováni ze
dvou zdrojů: ze známých
zmíněných hochů okolo
sedlčanského gymnázia,
kterými byli Ivan Grin,
Michal Hloupý, Jakub
Sůsa a David Krůta, tak
z pravidelných tréninků
v tělocvičně 1. ZŠ. Zde se
scházela tzv. „stará garda“
hobby nadšenců ﬂorbalu,
jmenovitě Jiří Šibrava, Radovan Faktor, Petr Novotný, Miroslav Stibor a Martin Kindl. Tito hráči tvořili
základní kostru týmu spolu s legendárním brankářem Milanem Jíchou.
V jaké soutěži klub
působil ve svém premiérovém ročníku a ve které
působí v současnosti?
Již pro sezónu 2008–
2009 se tým přihlásil do oﬁciální ligy České ﬂorbalové
unie (ČFbU) a začal tedy
od píky v regionu Praha
a Středočeský kraj v soutě-

ži mužů, která byla rozdělena do šesti divizí, a hned
slavil postup do přeboru
z prvního místa. V aktuální
sezóně hrajeme, pokud se
to tak dá nazvat vzhledem
k pouhým čtyřem odehraným zápasům, také soutěž
jako úplně první sezónu.
Nicméně pod námi se nachází ještě třída. Ta vznikla

žádného hráče bez vazby
na Sedlčany.
Kolik zápasů jste stihli odehrát v této sezóně, než byla přerušena,
a s jakými výsledky?
Stihli jsme celkem čtyři
zápasy s bilancí tři výhry
a jedna prohra na nájezdy.
Průběžně jsme třetí z jedenácti celků.

hokejku a ne patnáct kilogramů výstroje. Nicméně
hrací plocha vážně není
malá a chce-li hráč stačit
soupeřům a zároveň jim
sám utéct, zadarmo to není
a trénovat se musí. Technicky ﬂorbal z mého pohledu náročný tolik není,
respektive, pokud chcete
dávat góly, musíte umět

Členové týmu Florbal Sedlčany si dovedou úspěchy pořádně vychutnat.

před několika lety s ohledem na rostoucí zájem
o ﬂorbal v České republice.
Jak vypadá věkové
složení aktuálního týmu
Sedlčan a kolikrát týdně,
pokud je normální situace, trénujete?
Necelou polovinu tvoří
hráči do čtyřiadvaceti let.
Hráčů 30+ máme tři. Za normální situace má náš tým
možnost trénovat dvakrát
za týden. Jednou, řekněme více oﬁciálně, v domácí hale gymnázia v pátek
v klasickém formátu pět
na pět a podruhé v pondělí,
kde se stále schází již zmíněná stará garda ve formátu čtyři na čtyři.
Nastupují za váš tým
výhradně domácí hráči,
nebo jsou někteří členové mužstva i ze vzdálenějších míst?
Drtivou většinu současné soupisky tvoří studenti
a absolventi sedlčanského
Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, mající kořeny v Sedlčanech
či blízkém okolí. Nemáme

Která ze sezón byla zatím pro sedlčanský ﬂorbal nejúspěšnější?
O velkém úspěchu se
dá mluvit asi hned dvakrát. Ve své historii se oddílu povedlo celkem dvakrát postoupit, a to hned
v první sezóně 2008–2009
ze soutěže do přeboru ještě pod hlavičkou Tatranu.
A dále je zde sezóna minulá, kdy jsme po pěti letech
mimo registrovanou ligu
slavili také postup ze třídy
do soutěže (opět druhá
nejnižší liga v regionu) již
pod nově založeným spolkem Florbal Sedlčany, který náš oddíl zaštiťuje.
Pokud byste měl ﬂorbal srovnat s jinými
kolektivními sporty, například s fotbalem, hokejem, nebo házenou, nakolik je náročný na fyzičku
a techniku hráčů?
Myslím, že co do fyzičky se s hokejem nedá
srovnávat žádný kolektivní
sport. My ﬂorbalisti toho
taky hodně naběháme, ale
pořád máme v ruce jen tu

vystřelit a pár lidí si obejít.
Nicméně prostor k nahrávce či střele si lze vytvořit
i tou fyzičkou, že si hráče
oběhnete či jim utečete,
což je právě můj případ.
Kdo je současným nejlepším ﬂorbalovým hráčem Sedlčan?
Nahlédneme-li do statistik za minulou sezónu, jasně v nich dominuje jedno
jméno a to Ondra Kocura,
který vyhrál jak tabulku
vstřelených branek, tak
asistencí a tedy i celkové
kanadské bodování v rámci týmu s třiceti body. Nesmíme však zapomenout
i na další matadory a nově
vycházející hvězdy, kterými
jsou Martin Junek, Jan Lhota, Tomáš Kymla nebo Pavel
Hodys s legendární technikou a Tonda Valsa, který
nás jako brankář již snad
tisíckrát podržel. Na slávu
se dá nahlížet ale i z opačné
strany, a to z počtu trestných
minut, které hráč odseděl
na trestné lavici. V tomto
ohledu je rozhodně nejslavnější Daniel Hamberger,

který si v minulé sezóně odseděl necelé dvě třetiny a je
zdaleka nejvylučovanějším
hráčem týmu.
Také ve ﬂorbalu je důležitý brankář, který stejně jako hokejový strážce
své svatyně, je vyzbrojen
maskou, ale nemá hůl
a v kleci klečí. Věnujete
se nějak speciálně tréninkům brankářů?
Popravdě, speciální trénink brankářů neaplikujeme, nicméně na každém
tréninku začínáme střelami na naše dva gólmany
Tondu Valsu a nově Jirku
Růzhu. Trénujeme „rohy“,
čili nahrávky z jednoho
rohu na hráče vybíhajícího z rohu druhého, který
zakončuje. Zkoušíme také
simulovat klasické herní situace, se kterými se na zápasech potkáváme. Jedná
se o trestné střílení, únik
dvou hráčů na brankáře,
dva na dva a podobně.
Přidal byste závěrem
ještě nějakou zajímavost?
Spíše bych doplnil pár
vět k historii oddílu obecně. Po začátcích a postupu uvedenými v prvních
dvou odpovědích se naše
družstvo udržovalo zhruba v polovině své tabulky
druhé nejnižší ligy regionu
a je třeba vypíchnout, že
pár let jsme měli dokonce
družstvo B, které hrálo nejnižší ligu regionu. Po upadlém zájmu o oﬁciální ligu
z důvodu nedostatku hráčů, dojíždění a časové náročnosti, se oddíl rozhodl
oddělit od Tatranu Sedlčany a začít hrát neregistrovanou ligu v Příbrami
(PFL), kde během pěti sezón s výjimkou jedné skončil na bedně. Jelikož postupem času PFL ztratila svou
úroveň, především co se
organizace týče, rozhodli
jsme se oživit ČFbU pod
názvem týmu Florbal Sedlčany v rámci spolku Florbal Sedlčany a začít zase
s oﬁciální hrou „na úrovni“. Hned v první sezóně
2019–2020 se nám povedl
postup z třídy do soutěže.
David Myslikovjan
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Fotbalový klub v Počepicích
byl založen před šedesáti lety,
v Dublovicích již před druhou
světovou válkou
POČEPICE/DUBLOVICE Vět-

šina z klubů na Sedlčansku je činná už dlouhá desetiletí a výjimkou nejsou
ani dva, které představujeme v dnešní části anketního seriálu, který mapuje
historii fotbalových týmů
v regionu.
Také na hřištích obou
klubů si v minulosti zahráli
i špičkoví fotbalisté. Zatímco v Počepicích to byli hráči pražských Bohemians,
v Dublovicích se v rámci
poutě představil Sigi Team,
který si zahrál proti veteránům z regionu. V kádru
Sigi Teamu jsou nejenom

nejlepšího hráče a proč?
5. Nastoupil váš odchovanec také v některé z vyšších soutěží, než kterou
právě hrajete?
6. Scházíte se i při jiných
příležitostech, než výhradně při zápasech, trénincích a brigádách?

Předseda klubu
TJ Sokol Počepice
Václav Ledínský
1. TJ Sokol Počepice byl
založen 1925. Sportovní
oddíl kopané byl založen
v roce 1960, ale nemohl
se přihlásit do soutěže, jelikož neměl hřiště s přede-

ale vlivem reorganizace sestoupilo opět do okresního
přeboru. Sestupovalo šest
oddílů. Poté jsme sestoupili až do 4. třídy. V sezóně
2003–2004 Počepice opět
postoupily do 3. třídy.
2. Oddíl má nyní tři
týmy: mladší přípravku,
mladší žáky a A mužstvo
mužů, které nyní hraje
okresní přebor.
3. Za nejúspěšnější sezónu považuji postup ze
4. třídy do 3. třídy. Tento
postup nám trval sedm let.
Když postupoval první, my
jsme byli druzí, a když postupovala ze skupiny dvě

jsme měli v SK Benešov.
Petr Lacina hrál ve Vrchotových Janovicích.
6. V dnešní době to není
možné z důvodu epidemiologické situace. Jinak jsme
každoročně pořádali ples.
Pořádali jsme i Memoriál
Miroslava Holana a různé
přátelské zápasy s okolními oddíly.

1. Fotbalový oddíl byl
založen v roce 1938 pod

přebor a B tým, který hraje
III. třídu.
3. Za jednu z těch úspěšnějších sezón, které jsme
měli, považuji asi sezónu 2010–11, kdy se nám
podařilo po dlouhých letech s A týmem postoupit
do krajské soutěže B třídy,
a tak naši fanoušci se mohli přijít podívat na domácí
půdu na jinou úroveň fotbalu než okresní.
4. V současnosti i dlouhodobě bych za nejlepšího hráče považoval
Martina Vondráka. Je to
hráč s vyšší fotbalovou
kvalitou a myslím, že by

názvem SK Dublovice.
Po svém založení měl dvě
mužstva dospělých, A a B
a jedno mužstvo žákovské.
V roce 1943 byla činnost
klubu přerušena z důvodu nuceného vystěhování
Dublovic, po druhé světové válce byla činnost obnovena a v roce 1948 se
klub přejmenoval na Tělovýchovnou jednotu Sokol
Dublovice.
2. V současné době má
klub dva týmy dospělých:
A tým, který hraje okresní

dobře konkuroval fotbalistům i ve vyšší třídě, než je
okresní přebor.
5. Jelikož, jak jsem
již říkal, jsme postoupili
do krajské soutěže B třídy,
tak většina našich odchovanců si odzkoušela tuto
třídu, ale pokud se týká
ještě vyšší třídy, nepamatuji si, že by ji někdo hrál.
6. Kromě fotbalu se většinou sejdeme při různých
oslavách, jako jsou narozeniny, štando a další.
David Myslikovjan

Předseda
klubu TJ Sokol
Dublovice Marek
Čejda

Fotbalisté Sokola Počepice se před několika lety utkali také se starou gardou Slavie Praha.

dřívější reprezentanti a prvoligoví fotbalisté, ale také
zástupci našeho kulturního života.
1. Jak dlouhá je historie
vašeho klubu? V kterém
roce byl založen?
2. Kolik má váš klub
v současné době týmů
a v jakých soutěžích působí?
3. Kterou sezónu byste
označil za vaši dosud
nejúspěšnější?
4. Koho byste označil
za vašeho současného

psanými rozměry. V roce
1965 bylo naše mužstvo
přihlášeno do soutěže III.
třídy. V roce 1975 se konalo předání nových kabin
a hasičské zbrojnice. Při
příležitosti této události
byl sehrán fotbalový zápas
mezi účastníkem 1. ligy,
týmem Bohemians Praha
a Sokolem Počepice. V ročníku 1976–1977 jsme hráli
I. B třídu. Naše mužstvo
hrálo v I. B třídě dobře.
Jako nováček soutěže se
umístilo na osmém místě,

mužstva, my jsme byli třetí.
Několikrát nám tak postup
o fous unikl. Nakonec byl
postup úspěšný.
4. Nejlepšího hráče mužstva bych nehledal. Máme
vcelku vyrovnané fotbalisty, pokud se týká výkonnostní stránky. Za zmínku
by stál Marek Skalický jako
nejlepší střelec.
5. Naši odchovanci bratři Dvořákovi, Michael a Filip a bratři Lípovi, Pavel
a Václav hrají za TJ Tatran
Sedlčany. Jednoho hráče
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Jen to naše dobro

Ústavní soud jako
nepřítel... Koho?

Všimněte si, kolik velkých ﬁrem bohatne jen z toho, že usilují o naše
dobro. Apple se chystá přidat novou
funkci do další verze svého operačního systému, která zabrání ﬁrmám
jako Facebook nebo Google sledovat
vše, co děláte na internetu. Takže
když nebudu chtít svá data Facebooku poskytovat, prostě jejich sdílení na svém iPhone zakážu. Člověk
by skoro řekl: „Konečně to budu já,
kdo bude rozhodovat o tom, co nějaký Facebook o mě ví, a co ne.“ Ale
šéf a většinový vlastník Facebooku
vše uvedl na pravou míru. Nejde
o to, že by chtěl Facebook vydělat
27 miliard dolarů ročně na prodeji
citlivých informací o nás. On se jen
stará o budoucnost milionů malých
podniků, které bez personalizované
reklamy nenajdou své zákazníky
a chudáci zákazníci zase nenajdou
je. Prostě bez Facebooku už si nejspíš nikdo nic nekoupí, ani neprodá.
Teď už vím, že Mark si přeje hlavně
to naše dobro.
Ale ani Apple není svatý. Když se
nám začaly zničehonic před dvěma
lety brutálně zpomalovat telefony,
zjistili jsme, že majitelům starších modelů Apple povinně zapnul úsporný
režim. Vysvětloval, že tím jen zajišťuje, aby slabší baterie vydržely fungovat déle a zákazník byl chráněn před
jejich vybitím. My, kteří jsme tento
dobročinný krok nepochopili, jsme

si mysleli, že nás takhle chce Apple
donutit koupit si nový model. A on
chtěl přitom jen to naše dobro.
Podobný případ jsou stravenkové společnosti, které dokázaly léta
vydělávat miliardy na jediné legislativní výjimce. Teď, když byla výjimka zrušena, nikdo stravenky nepotřebuje. Stát umožní ﬁrmám dávat
lidem do výplaty místo stravenek
nezdaněné peníze, a každý z nás
raději dostane tisícovku navíc než
nějaké papírky, u kterých musíte
řešit, kde je můžete použít a na co.
Stravenkové ﬁrmy se ale obávají, že
když nebudou dostávat zaměstnanci stravenky, přestanou jíst. Budou
se odbývat a šetřit mrzký peníz. Tak
takhle to tedy je. Nejde jim o miliardové výdělky, jen o to naše dobro,
abychom netrpěli nouzí.
Možná by nás velké ﬁrmy, vlády
a různé unie prostě měly nechat svobodně žít. Pokud chtějí ﬁrmy konat
dobro, ať dávají své peníze na dobročinné účely. Ale ne naše peníze, jako
například Lidl, který je od nás vybere
a pak svým jménem věnuje, ale svoje
peníze, ze svého zisku. A co se vlád
a unií týče, cituji Ronalda Reagana,
prezidenta USA z doby, kdy Amerika
byla Amerikou: „Nejděsivější slova,
která můžete uslyšet, jsou – jsem z vlády a přišel jsem vám pomoct.“ Což je
dnes aktuální víc než kdy jindy…
Bohumil Vohanka

Pokud není žalobce, není soudce. Dvacet let nikdo nepodal
žalobu proti nespravedlivému
volebnímu zákonu. Byl to jeden
z plodů opoziční smlouvy mezi
Zemanem a Klausem. Že byl
předseda Ústavního soudu Pavel
Rychetský u dosavadního zákona před dvaceti lety, je pravda,
ale nesouhlasil s ním. Sněmovnou sice silou opoziční smlouvy
prošel, ale jeho část byla již tehdy ÚS zrušena. Jestliže ÚS nyní
zrušil další neústavní části, musí
zákonodárci dohodnout, co se
v mezích Ústavy podle parlamentu přesně uzákoní.
Jaká je u nás za poslední roky
úroveň politické kultury, opět
ukázaly reakce některých vrcholných představitelů na verdikt ÚS.
Prezident republiky by protiústavnost rád zachoval a straší ústavní
krizí. Předeslal přece, že jmenovat
premiérem bude předsedu vítězné strany, nikoliv vítězné koalice,
když v ní ta vítězná nebude.
Ministryně spravedlnosti, jako
advokátka nespravedlností různého typu, klade otázku, kdo za to
komu co slíbil? Že je to nějak
divné? Soudí podle sebe a svých
zkušeností... Neumí si představit,
že by něčemu sloužila podle svého svědomí, ale jen za něco.
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Předseda sněmovny dokonce
prorokuje, že se Parlament nedohodne a vznikne chaos bez stability. Jako kdyby ta současná vláda
byla jako skála, když je nucena
prosazovat koaliční populismus
za pomoci vyděračů z KSČM?
Vrchol politické kultury zářil
z úst premiéra. Ukázal, že toho
moc neví o Ústavě, ani o způsobu
práce a rozhodování ÚS, kde posuzuje ústavnost zákonů patnáct
ústavních soudců navzájem nezávisle. Zřejmě mu ty stesky opět
někdo napsal. Vykřikoval zjevně
v panice, co si to ten Rychetský
dovoluje, že?
Naštěstí se ještě vyjádřil předseda Senátu ČR. Na dotazy se
vyjadřoval nadstranicky. Když se
jej ptali, co se na to říká v ODS,
řekl, že je nyní zástupcem Senátu
ČR. Rozhodnutí ÚS plně respektuje a věří, že se politici dobře
dohodnou a navrhnou spravedlivý volební zákon jako celek. Mají
času dost.
Potřebovali jsme se dozvídat
něco navíc? Budeme hlasovat
jako jindy nebo, tedy doufám,
zodpovědněji. Spravedlivější
přepočet našich rovných hlasů
na mandáty provedou odborníci.
Ústavní soud není naším nepřítelem...
Vladimír Roškot

FEJETON

Černý diblík
„Co je to za podivného ptáka?“ napadlo mě, když jsem
se začátkem zimy podívala
z okna na krmítko. Uvnitř
bylo cosi černého a podivně rozčepýřeného. Nedalo
mi to, vyplížila jsem se ven
a schovala se za blízký keř.
Ukázalo se, že na krmítku
je černá veverka a to, co mě
zmátlo, byl její ocas, který
čouhal ven. Byla nádherná!
Vypadala jako diblík, nezřízeně se cpala slunečnicovými semínky a ptáčkové
čekali s respektem v uctivé
vzdálenosti, až se tahle černá divoška nakrmí.
Od té doby se tato všetečná veverka objevuje na zahradě pravidelně. Zdá se, že
jí nic neujde. Našla i ořechy

a mé zásoby slunečnicových
semen na balkoně, neunikl jí
ani okenní parapet v prvním
patře, kam tak trochu zištně
sypu ptáčkům, abych je mohla zpoza závěsu fotografovat.
Nakonec se ale toto místo
stalo hlavním stanovištěm
diblíka. Je to akrobat. Vyleze
nahoru po blízkém dřínku,
přeskočí na zeď a po omítce
se vyšplhá na okno. Má tam
dobrý rozhled a taky přehled o celém okolí. A hlavně
hromadu semen, která pravidelně doplňuji.
Jakmile uslyším na parapetu škrábání, běžím k oknu
a veverku pozoruji. Je pečlivá, slupky ze slunečnic srovnává na úhlednou hromádku
a po jídle si dlouze masíruje

a čistí tlamičku. Zpočátku
jsem bez pohnutí a taky skoro
bez dechu stála za závěsem,
ale postupně mě nechala,
abych se k ní přiblížila. A tak
se přes sklo pozorujeme.
Veverka sem chodí každý
druhý, třetí den a já si uvědomila, že když ji pár dnů
nevidím, začínám přemýšlet
nad tím, kde asi je, proč se
tu ještě neobjevila a jestli je
všechno v pořádku. Sháním
ořechy a pravidelně doplňuji zásoby slunečnice, jen aby
byl diblík spokojen.
Vzpomněla jsem si přitom
na lišku z knihy Antoine de
Saint-Exupéryho Malý princ,
která chtěla, aby si ji malý
princ ochočil. „Sedneš si nejprve kousek ode mne, takhle

do trávy. Já se budu na tebe
po očku dívat, ale ty nebudeš
nic říkat. Řeč je pramenem
nedorozumění. Každý den si
však budeš moci sednout trochu blíž...“
Díky veverce jsem si tuto
nádhernou knihu znovu

po letech přečetla. I mně
tento černý diblík umožnil,
abych se k němu přiblížila
a vstoupila tak do jeho soukromé zóny. A tato jeho bezelstná důvěra je darem, kterého si nesmírně vážím.
Jana Arcimovičová

PUBLICISTIKA

16 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

REAKCE NA PUBLICISTIKU

GLOSA

To jsem si dal

Jednotná fronta
Agrofertu

Minulou středu, po očkování v Sedlčanské
nemocnici, jsem si v traﬁce koupil Sedlčanský
kraj. To jsem si dal. Bývají tam zajímavé články, ale už v minulém čísle mě zarazil sloupek
pana Richarda Blatného. Tentokrát jsem nevěřil svým očím. Nejdříve jsem si přečetl zamyšlení paní Hanky Synkové, která zřejmě patří
k odmítačům očkování. Prosím, je to podle mě
nebezpečné pro ně i okolí, ale je těžké jim to
vyvracet. Horší je, když si mezi sebou, a nyní
i v Sedlčanském kraji, šíří nepravdy, polopravdy nebo vyložené lži. Píše, že vakcinaci neprověřenou vakcínou proti neustále se měnícím
virům přece nikdo nemůže brát vážně. Vakcína je sice nová, ale není neprověřená. A my
to myslíme vážně, protože bohužel opravdu
nemáme nic účinnějšího, čím bychom pandemii zastavili.
Dál píše, že nové studie ukazují, že přirozená imunita, tedy po nákaze, poskytuje delší
ochranu. Naprostá většina nových studií prokazuje, že je to naopak. To nemluvím o těch,
kteří nemoc nepřežijí nebo mají dlouhodobé
následky. Dále paní Synková používá typické
dezinformační triky jako ten, že „lékařka Stella
Immanuel z Texasu měla sto procent vyléčených použitím léku proti malárii“. O tomto léku
se ví. Zkouší se, ale efekt není výrazný. Rozhodně nemůže být stoprocentní (jako nic v medicíně) a není to žádný argument proti očkování.
Asi paní Stelle napíšu.
A potom jsem na poslední stránce našel
sloupek opět od pana Richarda Blatného s názvem Základní prevence před nemocemi. Nejdříve uvádí banální pravdy, jako že se má pít
hodně vody a málo alkoholu, vyvarovat se stre-

su apod. Nic proti tomu. Potom je řada statistik,
které končí informací, že na hlad umírá 2,5x
vyšší počet lidí než na SARS Co–19 a nejsou
kolem toho takové emoce a taková opatření.
Dále je to však už horší, pan Blatný píše zjevné nepravdy, když velice přesně popisuje, jak
den po dni nemoc probíhá. Myslím, že všichni,
kteří nemoc prodělali a článek přečetli, se museli pobavit. Nemoc má samozřejmě příznaky
jím uváděné, ale u každého jsou jiné a v jiném
pořadí. Autor nám průběžně radí, jak se léčit.
Když si někdo bude proplachovat nos slanou
vodou a k tomu si bude pojídat alkalické potraviny, jako česnek, melouny a řeřichu, tak
mu to neublíží. Horší ale je, když autor doporučuje „aspoň dvě tablety Aspirinu, Apronaxu
nebo Paracetamolu“. No, taková rada by mohla někomu moc ublížit, každý z těch léků má
jistě na svědomí několik životů. Podobné léky
samozřejmě radíme nemocným užívat, ale jen
při horečkách nebo velkých bolestech, nemoc
samu neléčí. Článek končí větou „Je lepší se těmito radami řídit, čím dříve tím lépe.“ Závidím
panu Blatnému to sebevědomí.
Ani jeden z článků není uveden, jako „Názory čtenářů“ nebo podobně. Nemyslím si, že
mají autoři zlé úmysly, možná to vše mysleli
vážně. Bohužel daleko větší je zodpovědnost
redakce, která to nechala vytisknout a dát číst
důvěřivým čtenářům. Že se neporadila nebo
nepožádala některého ze sedlčanských lékařů
o názor, který by současně uveřejnila. Se sedlčanskými lékaři spolupracuji, vážím si jich, někteří jsou mými přáteli a divil bych se, kdyby se
jich něco takového, jako jste otiskli, nedotklo.
MUDr. Ondřej Bažant, Sedlec-Prčice

Poznámka redakce
Uvedené texty byly uveřejněny na stranách se záhlavím Publicistika. Na takové straně autoři textů
v různých publicistických formátech (fejeton, glosa, zamyšlení, sloupek...) prezentují své osobní názory na určité téma. Autor zde může zveřejnit svůj příspěvek pouze pod svým skutečným jménem, musí
být prokázána jeho identita a podepsán dokument o právní odpovědnosti. Neznamená to, že texty
uveřejněné na straně publicistiky reprezentují postoje redakce.

V pořadí zemí podle úrovně korupčního prostředí jsme
se propadli za vlády hnutí ANO, které předstíralo, že
chce s korupcí zatočit, na „krásné“ 49. místo. Tedy mezi
země, kde si bez úplatku moc neškrtnete.
V poslední době je jednou z nejkritizovanějších institucí v zemi Česká inspekce životního prostředí. Jejím
ředitelem je již delší dobu Erik Geuss. Občas se pod
ním židle kymácela, ale právě poslední doba ukazuje,
kdo jej podržel. Nejdříve napadl program ČT 1 za kritiku
ČIŽP v souvislosti s Bečvou. Byl tedy pozván do pořadu Reportéři ČT, aby promluvil. To jeho povídání, jak
inspekce odvádí profesionální práci... Druhý Andrej
Babiš. Ani slovo sebekritiky. Mnoho slov bez jasné srozumitelnosti. Prostě Geussova zamotaná řeč. Bylo to
jasné zařazení do jednotné fronty s předsedou klubu
ANO ve sněmovně Jaroslavem Faltýnkem, předsedou
sněmovny Radkem Vondráčkem, ministrem průmyslu,
obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem, ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, nemluvě o státním
zástupci přes kauzu Čapí hnízdo... Je to jednotná fronta hodně dlouhá. Ale Erik Geuss nebyl při rozhovoru
ve své kůži. Nafoukanost k novinářům u něj ještě tolik
nenakynula. Bylo poznat, kdy lže.
Mrzí mě to také proto, že Erik Geuss v Sedlčanech
chodil do školy na prvním stupni. Bylo to po prověrkách
po ruské okupaci na počátku normalizace. Jeho matka
novinářka byla v Praze vyhozena i z bytu a její přítel dostal u nás místo v bytovém družstvu a byt v domě právě
nade mnou. Inteligentní, správný kluk. Proto jsem mu
po jeho trapném výlevu napsal, že má ještě život před
sebou. Takže pokud zjevně pracuje pod tlakem Agrofertu
a jeho poskoků, aby s tím včas seknul. Přijde o krásný
plat, ale bude mít dobré svědomí do budoucna. Neodepsal, nehájil se, proto o něm píši veřejně. Kopii mu pošlu.
Patří mezi zkorumpované kamarády těch jmenovaných. Až tato vláda zaměstnanců Agrofertu padne,
těžko bude hledat důvěru poctivých lidí. Vytknul jsem
mu, že každý viděl, jak za léta ve funkci nezorganizoval
inspekci moderním způsobem, jako skutečně pružný
a nezávislý orgán. Pak by nebylo možné, co se nyní
děje...
Vladimír Roškot

Byty na prodej
ʷˢ˦˧˨ˣˡ̳˟ˢ˞˔˟˜˧˔˩˖˘ˡ˧˥˨ˆ˘˗˟͝˔ˡʡ
Výběr od 1+kk do 4+kk.

˗ˢ˞ˢˡ͝˘ˡ̿
Κ̿˝˘ˡʥʣʥʥ

.˚˔˥̳μˢ˩̳˦˧̳ˡ̿
.˦˞˟˘ˣˡ̿˞ͅ˝˘
.˘ˡ˘˥˚˘˧˜˖˞̳˧Λ̿˗˔ʴʞ
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