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Hlasování o navýšení ceny
vody o devětadvacet procent
předcházelo jiskření mezi
zastupiteli
SEDLČANY Od ledna si
v Sedlčanech spotřebitelé za vodu citelně připlatí. Místo dosavadních
84,66 korun po novém
roce kubík vody vyjde
celkově na 108,66 korun,
což představuje navýšení 29 procent. Téma bylo
na prosincovém zasedání zastupitelstva města
citlivým bodem, kdy při
diskusích padala i silná
slova...

Sociální únosnost
S novou kalkulací 1.
Středočeské vodárenské
seznámil na prosincovém
jednání zastupitele generální ředitel této společnosti Robert Morávek. Nejprve
poukázal na změnu prováděcí ministerské vyhlášky,
která od roku 2008 nařizuje
vlastníkovi povinnost ukládat prostředky na obnovu
hospodářského majetku

– vodohospodářského zařízení.
„Nyní došlo k její novelizaci, proto výše finančních prostředků, která se
každoročně musí na obnovu věnovat, se metodicky mění ve výpočtu.
Pro Sedlčany s ohledem
na stáří majetku jde ještě o příznivější formu, jinak by nárůst promítnutý
do koncové ceny vody byl
Pokračování na straně 6

Cena 20 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Policisté intenzivně
pátrají po pohřešované
seniorce, doposud
neúspěšně
NALŽOVICE/CHLUM Čtyřiasedmdesátiletá seniorka
Olga Krátká si na Boží

Olga Krátká

hod vyšla na procházku.
Z té se doposud nevrátila.

Od 27. prosince prohledávají blízké i vzdálenější
okolí Nalžovic různé policejní složky.
„Do pátrací akce se zapojilo šest policejních hlídek z obvodního oddělení,
drony, policejní psovod se
služebním psem i psovod
z Czech SAR Teamu se
psem speciálně vycvičeným
na pátraní po osobách,“
informovala v pondělí 3.
ledna tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Pokračování na straně 2

Usnesení k projektovému
záměru Mediterry zrušili
zastupitelé v plném
rozsahu
SEDLČANY Na prosincovém

zasedání zrušili zastupitelé města v plném rozsahu
svoje usnesení týkající se
projektového záměru Mediterry ze 7. září 2021. Sedlčanský starosta Miroslav Hölzel
připomněl, že se jednalo
o zamýšlenou výstavbu nad
operačními sály a další navazující úpravy podle předložené studie. Ta počítala s realizací ve čtyřech navazujících
etapách.
„Zastupitelstvo uložilo

radě města za účasti právníka zpracovat návrh smluvního ujednání mezi městem
Sedlčany a společností Mediterra. Tomuto tématu jsme se
podrobně věnovali a i po diskusích s právním zástupcem
jsme objevovali nové a nové
složitosti tohoto záměru,“
argumentoval mimo jiné
starosta. „Dospěli jsme k závěru, že v současné době
při současných ﬁnančních
problémech a s ohledem
Pokračování na straně 3

Na trať letošního Dakaru se vydaly dva kamiony ze Sedlčan. Více na straně 12

Slzy dojetí v očích Simony Lachoutové provázely
předání finančního daru od Nadace S-B
SEDLČANY V závěru loň-

ského roku byl uzavřen
druhý rok činnosti Nadace
S-B, která se snaží ﬁnančně
pomoci handicapovaným
lidem, nebo i organizacím
ve svém blízkém okolí.
Zakladatelem nadace je
zaměstnanec stavební společnosti S-B Lukáš Mošnič-

ka, který se svěřil, že už
jako malý kluk se snažil
pomáhat lidem, kteří to potřebovali.
„Vím, že jsme obklopeni
různými nadacemi, které
nás žádají o ﬁnanční pomoc, a já jsem proti tomu
nikdy nebyl a přispíval symbolickými částkami,“ připo-

mněl Lukáš. „Nevěděl jsem
ale, kolik procent z vybrané
částky se skutečně dostane
k lidem, na které jsou peníze vybírané. Proto jsem dostal nápad založit nadaci,
abychom skutečně věděli,
že pomůžeme jednotlivci,
nebo organizaci v našem
okolí, a že budeme moci

s klidným svědomím říci,
že sto procent vybraných
prostředků se dostane tam,
kam má.“

Členové nadace
vybírali pečlivě
V závěru prvního roku
činnosti nadace byla získaná částka symbolicky

v ě n ov á n a d ř í v ě j š í m u
zaměstnanci ﬁrmy S-B
Jaroslavu Jandovi, který
ve společnosti odváděl
spoustu let kvalitní práci
a po úrazu při jiné činnosti
se pohybuje za pomoci invalidního vozíku.
Už v té době členové
Pokračování na straně 5
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Policisté intenzivně pátrají Stravenky nahradil
po pohřešované seniorce, ﬁnanční paušál
doposud neúspěšně
SEDLČANY Od ledna pře-

Dokončení ze strany 1

Středočeského kraje Michaela Richterová.
K pátrání se připojilo
i poříční oddělení a potápěči. „Policisté z poříčního oddělení Slapy prohledali veškeré vodní plochy.
Tedy úsek řeky Vltavy
i rybníky v okolí,“ upřesnila. Podle tiskové mluvčí
kriminalisté prověřili i poznatky získané pátráním.

Žádný z nich je ovšem
doposud nenasměroval
k nalezení seniorky.
Pohřešovaná Olga Krátká odešla z domova sice
teple oblečena v dlouhé
černé bundě a černé čepici, avšak bez osobních
dokladů či telefonu. S sebou měla pravděpodobně
pouze fotoaparát, neboť
z domova vyšla údajně
za účelem pořízení sním-

ků svých oblíbených míst.
Pohřešovaná seniorka
je 160 až 170 cm vysoká,
střední postavy. Má šedé
oči, krátké vlnité šedé vlasy. Žena chodí přihrbená
a pomalu. Policisté žádají
občany, kteří mají jakékoliv informace o tom, kde
by se pohřešovaná mohla
nacházet, aby se ozvali
na linku 158.
Lucie Kakosová

stanou dostávat bločky se
stravenkami také sedlčanský starosta a místostarosta. Zastupitelé podpořili
v závěru roku návrh, aby
byl uvolněným členům
zastupitelstva poskytován
místo toho k platu paušál.
Starosta Miroslav Hölzel
připomněl, že zaměstnavatelům byla možnost takového náhrady umožněna již
před rokem. „Na městském
úřadu jsme se o tomto systému již dříve rozhodli, ale
protože je doporučováno,

aby o poskytnutí stravenkového paušálu pro starostu
a místostarostu rozhodlo
zastupitelstvo, tak jsme návrh předložili jako jeden
bod programu,“ sdělil.
Žádné dotazy nebo připomínky nikdo nevyslovil,
proto byl příspěvek na stravování uvolněným členům
zastupitelstva schválen,
a to za stejných podmínek,
jaké jsou stanoveny vnitřní směrnicí pro ostatní zaměstnance města Sedlčany,
včetně jeho příspěvkových
organizací.
-mb-

Hasičská světla ozářila silvestrovskou noc
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Poslední večer minu-

lého roku zpestřil několika
občanům městečka požár.
Ten vypukl v kontejnerovém stání v blízkosti základní školy v půl desáté
večer. Na místě zasahovaly jednotky HZS Sedlčany
a SDH Krásná Hora nad
Vltavou.
„Šlo o požár plastového
kontejneru, který úplně shořel. V deset hodin byla nahlášena lokalizace a zhru-

ba dvě minuty poté úplná
likvidace. Škoda byla předběžně stanovena na šest tisíc korun. Příčinou požáru
je pravděpodobně zalétnutí
zábavní pyrotechniky,“ popsala zásah tisková mluvčí
hasičů Tereza Fliegerová.
Následky požáru, tedy
ohořelé kovy a plasty, si
mohli obyvatelé města
prohlédnout následující
dny zblízka.
Olga Trachtová
Hadáčková

Loňský rok byl za posledních deset let třetí
nejchladnější
Prosinec
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SVATÝ JAN Prosinec byl na Svatojansku
podle dat amatérské meteorologické
stanice Miroslava Votruby s průměrnou
teplotou 1,33°C třetím nejstudenějším
posledním měsícem roku za deset let.
Chladnější byl v roce 2012 (0,4°C) a 2016
(0,67°C), naopak nejtepleji bylo v roce
2015 (5,21°C). Nejnižší teplota byla vloni
26. prosince: -8,8°C.
Celkový roční úhrn srážek se
s 524,3 mm vody dostal v desetiletém
srovnání na třetí místo. Více srážek
bylo v roce 2013 (616,2 mm) a v roce
následujícím (551,4 mm). V loňském
prosinci pak spadlo 19,7 mm srážek,
což je lepší průměr. V roce 2018 to
bylo rekordních 43,4 mm (jinak šlo
za 10 let o nejsušší rok) a v roce 2013
také rekordních, ale na opačném konci
žebříčku – pouze 7,2 mm (a opět paradoxně – to byl pro změnu nejvlhčí rok
za posledních 10 let).
Podíváme-li se na informace o celkové průměrné roční teplotě, pak loňský
rok patřil k těm studeným. Konkrétně
byl s 8,43°C třetím nejstudenějším za posledních čtrnáct let. Nejchladnější byl
rok 2010 (8,02°C), nejteplejší pak rok
2018 (10,88°C).
-red-
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Kyvadlově řízená doprava
řidiče už nebrzdí
REGION Řidiči dostali tý-

den před Vánoci od silničářů na trase Sedlčany
– Příbram vítaný dárek.
„Do provozu v režimu předčasného užívání stavby byl
v Oborách zahájen z provizorního mostu provoz
na nový most. Řidiči po něm
projedou obousměrně a již
je zde nebrzdí kyvadlově
řízená doprava, jak tomu
bylo v předchozích měsících,“ informoval Martin
Buček z Ředitelství silnic
a dálnic ČR.
Připomněl, že celková
oprava mostu přes Jindrovský potok v Oborách
byla zahájena vloni koncem srpna. V rámci této
opravy za 15,3 milionu korun bez DPH došlo ke kompletní demolici původního

mostního objektu, který
byl ve stejném místě nahrazen novým jednopólovým
rámovým mostem.
„Provizorní komunikace

v kameni na vtokové straně
pod stávajícím provizorním
mostem. Dokončeny budou rovněž terénní úpravy
v okolí mostu,“ sdělil k dal-

Po novém mostu řidiči projedou bez omezení v obou směrech.

a provizorní most v celkové
délce 111 metrů budou odstraněny na jaře. Po odstranění provizoria dokončíme
dláždění koryta potoka

ším plánům. Zdůraznil, že
uvedené práce již nebudou mít na plynulost provozu na silnici I/18 zásadní
vliv.
-mb-

Mimořádné odměny schváleny
bez výhrad
Oproti některým předešlým letům se
nerozpoutala na zastupitelstvu města v prosinci žádná diskuse kolem odměn
navržených pro starostu
a místostarostu města. Hlasování nepředcházely žádné emoce.
Radní a zastupitel František Hodys přečetl návrh
z 24. listopadu, kdy radní
o mimořádném ﬁnančním
ocenění uvolněným členům zastupitelstva jednali.
Mimo jiné při odůvodnění
uvedl: „Úředníci městského úřadu dostávají odměny
dvakrát ročně, rovněž tak
ředitelé příspěvkových or-

SEDLČANY

ganizací a obchodní společnosti řízených městem. Mimořádné odměny dostávají
i v této obtížné době pracovníci státních úřadů.“
Ze seznamu mimořádných úkolů, které starosta Miroslav Hölzel a místostarosta
Zdeněk Šimeček v průběhu
roku plnili, upozornil například na organizaci pomoci
občanům a zajištění chodu
úřadu v období nouzového stavu, na zásadní podíl,
který měli oba při zajištění
testovacího místa a očkovacího centra v Sedlčanech
nejen pro občany města,
ale i regionu. Poukázal, jaký
rozhodující podíl oba se-

hráli při úspoře ﬁnančních
prostředků v městském rozpočtu přípravou podkladů
a shromažďováním důkazů
na podporu mimosoudního jednání s dodavatelskou
ﬁrmou VISPA, týkající se
dokončení lehkoatletického
stadionu Taverny. „Jednání
vyústilo v dohodu, kterou
město uspořilo 568 tisíc korun,“ přidal konkrétní číslo
Hodys a formuloval návrh
na poskytnutí mimořádné
odměny pro starostu i místostarostu za jejich aktivity
vykonávané nad rámec běžné činnosti, a to ve výši jednoho jejich měsíčního platu.
-mb-
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Usnesení k projektovému
záměru Mediterry zrušili
zastupitelé v plném
rozsahu
Dokončení ze strany 1

i na to, že by se během výstavby mohly zvýšit náklady
až na 50 milionů korun, je
to, při stávající výši nájmu
kolem dvou milionů korun
hrazených ročně Mediterrou,
neakceptovatelné. Investice by se městu proti nájmu
odepisovala desítky let. Navíc začíná poslední rok volebního období a považoval
bych za nefér takovýmto
závažným rozhodnutím
na tak dlouhou dobu zatížit
několik volebních období příští zastupitelstva,“ vysvětlil.
„Veškerým nájemným by se
splácela investice Mediterry
a přitom víme, že městský
areál bude potřebovat údržbu stávajícího stavu, aby nedocházelo k jeho degradaci.
Možná půjde o desítky milionů,“ dodal.
Při rozpravě se k tématu
vyjádřil jako první zastupitel Pavel Švagr, který uvedl:
„Já považuji přednesený návrh za velmi rozumný, férový, seriózní. A předložené
usnesení je velmi zodpovědné. V tuto chvíli je to nejlepší,
co se dá dělat.“
Lékař Karel Marek z pozice radního, který se zabývá

zdravotnickými a sociálními otázkami, souhlasil se
svým předřečníkem a dodal:
„I z pohledu zdravotně sociálního si myslím, že pro naše
město není rozšíření lůžek následné a ošetřovatelské péče
prioritou. Není to přesně to,
co naši občané v následující
době potřebují. Všichni víme,
že větší problémy jsou v ambulantní sféře, ať je to primární péče ve smyslu všeobecného lékaře, jehož ambulance
byla úplně uzavřena. A byla
ukončena i kožní ambulance
a také skončila ambulance
ORL (ušní, nosní, krční). Tam
bychom měli víc apelovat
na Mediterru kvůli spolupráci
a eventuálně se snažit jako
město dát nějaké pobídky,
které by mohly ambulantní
péči rozšířit. To je to, co naše
občany zajímá daleko víc než
předložený projektový záměr
rozvoje nemocnice.“
Další diskutující se nepřipojili, zastupitelé v naprosté shodě zářijové usnesení
zrušili a nahradili jej novým
zněním, v němž zaznělo, že
odkládají diskuse o projektovém záměru na další volební období.
Marie Břeňová

Dnes 5. ledna uplynulo pět let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička, paní

Miloslava Veselá
z Křepenic.
Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce života.
Se zármutkem v srdci vzpomínají dcery
Milena, Eva a syn Josef s rodinami.

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

120 tisíc korun způsobil 29.
prosince krátce po půlnoci
22letý řidič, který naboural
v Sedlecké ulici protijedoucí vozidlo, když jel středem
vozovky. Nejdříve chtěl
nehodu s poškozeným vyřešit, následně se však roz-

hodl z místa ujet. Poškozený
poté zavolal na linku 158
a spolu se svědky události jel za ujíždějícím autem.
Přivolané hlídky nakonec
mladého muže dopadly
v obci Vojkov. Dotyčný kladl aktivní odpor a odmítl jak
dechovou zkoušku, tak i od-

běr biologického materiálu.
KAMÝK

NAD

VLTAVOU

V obci zastavili policisté
29. prosince v odpoledních hodinách 60letého
řidiče. Provedená dechová
zkouška u něj byla pozitivní, na displeji přístroje
se objevila hodnota 1,7

promile alkoholu. Nyní se
bude muž zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
SEDLČANY Čtyřiačtyřicetiletý motorista při parkování ve městě 29. prosince odpoledne, kdy zajížděl
do řady stojících vozidel,

narazil levou přední částí
svého vozu do pravé zadní
části zaparkovaného automobilu. Způsobená škoda
byla stanovena na deset
tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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Za Vánoce klesl výskyt koronaviru
v regionu o více než polovinu
REGION S naší covidovou ta-

bulkou jsme se loučili v první
prosincové dekádě. Od té doby
do první lednové neděle došlo
k poklesu počtu pozitivních
testů téměř o 58 %. Poslední
loňská nula byla ve druhé polovině listopadu v Solenicích.
Nyní ji vidíme v Příčovech, Radíči i Vojkově. K nárůstu došlo

OBEC
Dublovice
Hřiměždice
Jesenice
Kamýk nad Vltavou
Klučenice
Kňovice
Kosova Hora
Krásná Hora nad Vltavou
Křečovice
Křepenice
Milešov
Nalžovice
Nedrahovice
Nechvalice
Osečany
Petrovice
Počepice
Prosenická Lhota
Příčovy
Radíč
Sedlčany
Sedlec-Prčice
Solenice
Svatý Jan
Štětkovice
Vojkov
Vrchotovy Janovice
Vysoký Chlumec
Zduchovice
Celkem

za vánoční týdny pouze v Počepicích.
Minulou středu, 29. prosince, bylo v obci s rozšířenou
působností Sedlčany 11,2 nakažených na tisíc obyvatel, tedy
o 8,4 méně, než v první prosincové dekádě. Také Votice a Příbram měly přibližně 11 nakažených. V případě Voticka jde

o snížení o 7 a na Příbramsku
dokonce o 9 pozitivně testovaných na tisíc obyvatel.
V neděli 2. ledna bylo na Voticku již jen 10,11 nakažených na tisíc obyvatel, na Příbramsku 9,55
a na Sedlčansku dokonce pouze
8,73 přepočtených aktivních případů.
Olga Trachtová
Hadáčková

2.
10.

8.
10.

17.
10.

24.
10.

31.
10.

7.
11.

12.
11.

21.
11.

28.
11.

5.
12.

10.
12.

2.
1.

0
0
0
2
0
0
4
2
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
12
3
0
1
0
0
0
0
1
31

0
0
0
2
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
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0
0
1
0
0
0
1
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0
0
0
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0
1
1
0
0
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1
1
1
0
1
0
1
0
0
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3
1
0
2
0
0
0
1
28

1
0
0
8
2
0
1
1
0
0
0
1
1
2
0
1
0
1
0
0
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5
1
0
2
0
4
0
1
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0
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1
2
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1
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0
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0
1
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0
1
0
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0
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0
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1
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0
1
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22
0
0
1
0
4
4
4
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5
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27
2
1
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7
2
2
1
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1
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8
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2
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0
3
6
3
9
6
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14
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3
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4
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8
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13
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2
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12
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8
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8
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3
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2
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7
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1
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6
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5
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5
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18
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3
1
1
12
1
2
18
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3
1
5
3
2
3
15
10
1
0
0
75
24
2
3
3
0
4
12
2
217

Výrazné osobnosti
ochotnického divadla
dostanou plakety
SEDLČANY Kořeny ochotnického divadla

v Sedlčanech sahají do roku 1841. První sehrané představení je písemně doloženo z 18.
listopadu téhož roku. Významným počinem
v rámci oslav 180. výročí bylo zasazení stromu Gingo biloba u sedlčanského kulturního
domu. U této dřeviny si část členů ochotnického spolku připomněla 31. října loňského
roku v čase symbolicky zvoleném podle
zmíněného letopočtu – v 18 hodin 41 minut
– jeho historii. Předseda spolku Jaroslav Repetný zároveň avizoval, jaké další akce k výročí budou v nadcházejícím roce následovat.
Nyní nám potvrdil, že 22. února bude odhalena na kameni před vysazeným stromem
pamětní deska a následovat bude společenský večer. Na podrobném scénáři se domluví členové spolku 31. ledna na valné hromadě. „Chceme ocenit výrazné osobnosti našeho
spolku plaketami a medailemi. Jejich jména
předem prozrazovat nebudu. Jedná se o ty
divadelní ochotníky, kteří se výrazným způsobem zasloužili o rozvoj divadla,“ poznamenal Repetný.
Podotkl, že letošní rok je také připomínkou třiceti let samostatného spolku
divadelních ochotníků a k této příležitosti
uvede soubor hru o tajemství příslušníků
opačného pohlaví Proč muži neposlouchají
a ženy neumí číst v mapách. „Jejími autory
jsou Allan a Barbara Peasovi a Miroslav Hanuš a režie se u nás ujal Richard Otradovec.
Scénáře už byly rozdány, učíme se, textu je
hodně... Do konce minulého roku jsme absolvovali tři zkoušky. Premiéru plánujeme
na březen, což je o měsíc dříve než bývá náš
tradiční jarní termín,“ vysvětlil s tím, že diváci se mohou těšit na svoje oblíbené herce.
Vystoupí jich, včetně technického zázemí,
asi sedmnáct. „Zahraje si Renata Holoubková, Renata Volková, po delší pauze Jana
Smrtová a chybět nebude ani Sláva Bloch,
který má roli ženského hormonu,“ zmínil některé protagonisty Repetný, kterého režisér
obsadil do role mužského hormonu. Doplnil, že hra bude zpestřena melodickými písničkami.
Marie Břeňová

Obnovení provozu malé vodní elektrárny není zatím v plánu
SEDLČANY O možnost obnovení
provozu malé vodní elektrárny
na sedlčanské retenční nádrži,
která do roku 2002 vyráběla a dodávala do sítě elektrický proud,
se zajímal zastupitel Pavel Švagr.
„Po odpočtu nákladů vydělávala
v té době kolem 50 tisíc korun čistých příjmů ročně. V jakém stavu
je v současné době? Kam se elektrárna ztratila a jak to s ní vůbec
bylo?“ zajímal se při jednání zastupitelstva.
Sedlčanský starosta Miroslav
Hölzel na dotaz, který jistě zajímá

nejen tazatele, zareagoval: „Totálně byla zničena při povodni 2002
a nová nebyla vybudována, respektive byl projekt její obnovy vyhod-

K otázce obnovení malé vodní elektrárny se má rada města podle příslibu
starosty vrátit ještě letos.

nocen jako neefektivní. Výnosy byly
velmi nízké. K rekonstrukci celé
výtokové části spodního potrubí
retenční nádrže nedošlo, i když je
to jedna z investic, která nás v budoucnu rovněž čeká. Bohužel, jak
jsme zatím situaci ověřovali, tak by
se tento zásah neobešel bez vypuštění sedlčanské přehrady, což je samozřejmě další velký problém.“
Švagr poté navrhl, aby se k otázce obnovení malé vodní elektrárny
rada města a zastupitelé v létě 2022
vrátili. „Debata by jistě stála za úvahu. Myslím si, že na tento účel exi-

stuje dotační program Státního fondu životního prostředí ČR a otázky
kolem ekologie budou čím dál tím
víc důležitější,“ dal podnět Švagr
s tím, že by bylo podle jeho názoru užitečné podívat se na rámcovou kalkulaci nákladů, přínosů
a na ceny energií.
„Ano, budeme se tomuto tématu
v radě věnovat. Bude to znamenat
odborné posouzení a určitě bude
dáno do souvislosti s rekonstrukcí celého funkčního objektu, která město
stejně jednou čeká,“ sdělil starosta.
Marie Břeňová
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Slzy dojetí v očích Simony Lachoutové provázely
předání ﬁnančního daru od Nadace S-B

Simona Lachoutová ve společnosti
Jiřího Bartáka (zleva), Lukáše Mošničky
a Josefa Brotánka.

původně měla dělat výhradně
pozemní práce. Partu brigádníků
ale tlačil čas. Simona proto začala pracovat i nahoře a spadla
ze čtyřmetrové výšky na záda
na beton poté, co propadla střešním okénkem, kterého si nevšimla. Poranila si páteř a záchranáři

ji převezli vrtulníkem do nejbližší nemocnice. Když na jaře hovořila se členy Nadace S-B, zprvu
přemýšlela o novém invalidním
vozíku, ale nakonec se rozhodla,
že případnou částku by bylo lepší využít na přídavný elektropohon k němu – na přídavné kolo
s řídítky s baterií.
Až do slavnostního setkání,
které se konalo v závěru starého
roku v jednom z domů v ulici Víta
Nejedlého, Simona Lachoutová
nevěděla, jaká celková částka byla
pro ni vybrána. Na začátku této
nejenom pro ni významné chvíle Lukáš Mošnička připomněl, že
nadace dělala maximum pro to,
aby vybrala částku na elektrický
pohon, který už v prosinci Simona
nějaký čas mohla využívat, a rovněž vybrala ﬁnance na několik
doplňků a na speciální matraci.
Tyto potřebné věci budou pořízeny nyní na začátku roku. Nadaci se
podařilo nakonec celkově vybrat
126 944 korun.

Simona může
i do terénu
V slavnostním odpoledni Simoně Lachoutové předal Lukáš
Mošnička společně s majitelem
ﬁrmy S-B Jiřím Bartákem a se členem nadace Josefem Brotánkem
darovací list s uvedenou částkou,

a také jí předal drobné upomínkové předměty. Důkazem, že na tuto
chvíli nikdy nezapomene, byly
slzy dojetí v očích Simony, která
ocenila příspěvek vedení společnosti Stavba Barták, zaměstnanců ﬁrmy, 2. ZŠ Propojení a všech
ostatních přispívajících. A protože Simona je v kontaktu s dalšími
handicapovanými lidmi, Lukáš
ji požádal, zda by nadaci doporučila někoho dalšího, kdo by si
zasloužil ﬁnanční pomoc v třetím
ročníku činnosti nadace v roce
2022, aby nadace opět na konci
roku mohla udělat radost někomu
dalšímu.

Na otázku, kolik už kilometrů
s novým pohonem ujela, a jak
je s ním spokojená, Simona Lachoutová odpověděla: „Už sedmdesát kilometrů, vyzkoušela jsem
si nejrůznější terény a spokojená
jsem moc. Ráda jezdím do přírody
a přála jsem si mít zařízení, které
mi pomůže. Je to velký rozdíl. Teď
ujedu pět kilometrů a nikdo mi nemusí pomáhat. Můžu i mimo asfalt.
Po trávě to jede dobře a byla jsem
i v lese. Horší je to pouze tam, kde
jsou velké kameny, nebo kopce. Už
jsem se i dvakrát vyklopila, ale už
budu opatrnější (úsměv).“
David Myslikovjan


Koupím garáž v Sedlčanech. Cena
270 000 Kč. Tel.: 770 180 081.
1/22

Koupím knihu Sedlčansko, Sedlecko
a Voticko – IV. díl, autor Č. Habart, cena dohodou. Tel.: 608 011 268.
2/22

Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,

ÚČETNÍ
Požadujeme středoškolské vzdělání v oboru
Vysokoškolské vzdělání vítáno
Praxe není podmínkou, případně zaškolíme
Nabízíme práci v příjemném prostředí za výhodných finančních podmínek

Kontakt: 734 209 995

Rekreační středisko PROSAZ Líchovy
hledá zaměstnance na pozici

- KUCHAŘ
- POMOCNÝ KUCHAŘ
- UKLÍZEČKA
Možnost ubytování a závodního stravování

Bližší informace na tel.: 737 815 906
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tu Olbramovic s ohledem na aktuální klimatické podmínky postupují. K jejich přerušení došlo od 20.
prosince a s obnovou výstavby
počítá dodavatel stavby opět v týdnu od 10. ledna. „Začne se pracovat
na zakládání mostu přes Konopišťský
potok v rámci budované mimoúrovňové křižovatky, respektive přeložky silnice třetí třídy III/00336,“ sdělil
Martin Buček z Ředitelství silnic
a dálnic ČR.
Upozornil zároveň na některé
činnosti z prosince loňského roku,
k nimž patřila například výstavba
dešťové kanalizace na úseku mezi
MÚK Olbramovice, kde je začátek
obchvatu a budoucím podchodem
pro pěší mezi Olbramovicemi-Městečkem a Olbramovicemi. „Za místní
komunikací z Olbramovic jsme dobetonovali stropní konstrukci rámového propustku a odstranili bednění,“
poznamenal Buček a zároveň shr-

nul několik technických informací:
„Hlavní trasa obchvatu v délce 3 420
metrů je vedena ve dvou zářezech.
První z nich má délku 700 metrů
a jeho největší zahloubení představuje 4,5 metru. Druhý zářez s délkou
500 metru má maximální zahloubení šest metrů. Čtyři sta metrů hlavní
trasy je pak vedeno po násypu, který
v nejvyšším místě dosahuje osmi metrů. Další dva násypy se budují mimo
hlavní trasu – 250 metrů a až devět
metrů vysoký násyp vzniká v rámci
přeložky silnice třetí třídy, která ji napojí na budovanou mimoúrovňovou
křižovatku a silnici III/00336. A obdobné je to i s přeložkou posledně
jmenované komunikace III. třídy. Ta
bude v délce 200 metrů a výšce až
devíti metrů vedena v násypu a budoucí trasu obchvatu bude překlenovat nadjezdem mimoúrovňové křižovatky. Celková délka zářezů v rámci
stavby tedy činí 1 200 metrů a délka
násypů je 850 metrů.“
-mb-

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek

Renomovaná účetní firma přijme na pracoviště
v Sedlčanech zaměstnance na pozici

Práce na obchvatu Olbramovic
budou v lednu pokračovat
REGION Práce na budování obchva-

nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545



Dokončení ze strany 1

nadace zvažovali svoji další činnost a pečlivě vybírali druhou
osobu, která by si zasloužila
za pomoci vybrané částky zlepšit kvalitu svého každodenního
života. Vloni na jaře oslovili Simonu Lachoutovou ze Sedlčan,
která je rovněž na invalidním
vozíku. V době úrazu jí bylo
šestadvacet let. S kamarády byla
na brigádě ve Francii, opravovali
tam společně střechy a Simona

Poukaz můžete využít na vámi zvolené libovolné jídlo v naší restauraci –
i s sebou (saláty, steaky, speciality na grilu, bifteky atd.)
Poukaz platí do 15. února od pondělí do čtvrtka.
Prosíme náhlásit využití poukázky předem.

Tel.: 318 821 651

www.naruzkusedlcany.com
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Hlasování o navýšení ceny vody o devětadvacet
procent předcházelo jiskření mezi zastupiteli
Dokončení ze strany 1

ještě vyšší,“ argumentoval Morávek. Upozornil,
že nově do toho vstoupilo ministerstvo financí
a bude od obcí vyžadovat účetní prokazatelné
dokladování finančních
prostředků na obnovu
vodárenského zařízení,
jejich převádění na další
období a bude kontrolovat vše, co s tím souvisí.
„Absolutní změnou je to,
že ministerstvo zemědělství si novelu upravuje
k 1. červenci 2022, kdežto
ministerstvo financí, které
nově vstoupilo do hry, si
dává svoji kontrolní metu,
včetně sankcí, od 1. ledna
2022,“ vysvětloval ředitel.
Uvedl, že cenu ovlivnily i další aspekty – vyšší
ceny energií, inﬂace, laboratorní činnosti, ceny chemikálií a dalších nákladů.
Nepříznivě se do nákladů
promítá také ukončení odběru vody Povltavskými
mlékárnami, které nebyly
v oblasti pitné a splaškové
vody nahrazeny adekvátním partnerem. V kalkulaci se promítla také voda
předávaná přivaděčem
z Benešova do Sedlčan,
kde dodavatel musel také
navýšit, v souladu s pokyny ministerstva, ﬁnanční prostředky na obnovu
majetku. A vyšší náklady
má také dodavatel vody
do systému – Městská teplárenská společnost Sedlčany.
Morávek také zmínil, že
z pohledu státu je ve Středočeském kraji za sociálně
únosnou cenu vody považováno 140 korun za kubík. Zároveň ale připustil,
že jiný pohled na sociální
únosnost může být například v průmyslové Mladé
Boleslavi nebo i v dalších
městech, kde je ekonomika příznivější než v Sedlčanech.

Úvahy
zastupitelky
o pomoci města
První se do rozpravy
přihlásila zastupitelka

Blanka Vilasová. Vyjádřila
se, že kalkulaci na jedné
ceně chápe, ale také myslí
na občany, kteří se v současné době ocitají na hranici existenčního minima.
„Rozhodujeme o ceně vody

Blanka Vilasová

my, kteří se dokážeme se
zvýšením nějak poprat.
Hovořili jsme s kolegy ze
STANu, zda by bylo možné
vytvořit předpis na zmírnění dopadu u ceny za vodu
pro sociálně slabé občany.
Podobně jako je tomu již
v případě komunálního odpadu,“ uvažovala o možné
výpomoci města. Krátce
na její návrh zareagoval
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel, který vysvětloval,
že uplatnit podobné úlevy
jako u komunálního odpadu je nereálné. „Nejsem
ale na detailní odpověď
připraven, samozřejmě se
tím můžeme zabývat,“ připustil.

Platy
i důchody pod
republikovým
průměrem
Pavel Švagr upozorňoval, že jiná města kalkulují
zvýšení ceny vody o pět
nebo šest procent. „Téměř
třicetiprocentní navýšení
jsem ale na internetu nenašel,“ sdělil. Potvrdil, že rozhodující sazbu v kalkulaci
představuje nájemné. „Je
fajn, že město dává tři miliony do fondu obnovy, ale
myslím si, že by se do něj
mohlo dát i víc a dopad by
nebyl na spotřebitele tak
značný,“ řekl svůj názor.
Zároveň sdělil, že si
vytáhl nabídky zaměstná-

ní na sedlčanském úřadu
práce. „Úřad práce nabízí
80 pracovních míst s měsíční průměrnou mzdou 24
tisíc korun hrubého, což je
hluboce pod republikovým
průměrem. Strojírny hledají pracovníky v rozpětí
20 500 až 29 300 korun, Kovodružstvo nabízí 20 300
korun, Atlantik Třešňák
16 800 až 18 700 korun,
Pejšův mlýn 21 500 až
31 000 korun...,“ okomentoval některé. „Já tomu
rozumím, že rada a vládní většina, která v zastupitelstvu sedí, jsou lékaři,
ředitelé, učitelé, starosta,
místostarosta, právníci...
Jste vysoce nad průměrným platem v republice,
takže vás zvýšení zřejmě
nemusí trápit. Prismatem
své výplaty neposuzujte
ale, vážení kolegové, sociální situaci v Sedlčanech,“
uvedl mimo jiné. Pro srovnání připomněl, že v roce
2022 má činit průměrný
důchod v republice 16 280
korun. „Myslíte si, že většina důchodů v Sedlčanech
tohoto průměrného důchodu dosahuje?“ dal řečnickou otázku.
Zmínil vliv ukončení
provozu mlékáren, což
představuje velkou ﬁnanční zátěž. Razantní dopad
vidí Švagr také v tom, že
v minulých letech prostředky do fondu obnovy
neplynuly. Ve svém dlouhém vystoupení zmínil
také fakt, že počet obyvatel v Sedlčanech stále klesá. „Debatujeme o tom, jak
tomu zamezit... Tak fajn,
jestli bude občan za vodu
tady platit 108 korun
a voda v Praze je od příštího roku 107,72 korun, tak
ji budeme mít dražší než
v hlavním městě a řada
lidí si zvolí jiné sociální
prostředí,“ tvrdil například. Zajímal se také o to,
kolik v kalkulaci představuje srážková voda a kolik
smluv na toto „inkaso“ 1.
SčV vlastně eviduje. „Možná i v této položce je prostor. Osobně bych hledal
cesty, jak snížit dopad me-

todické změny,“ navrhoval
a zmiňoval některé náklady, které jsou v kalkulaci
započteny a které on vnímá spíš jako práce na infrastruktuře města.

Smutný
sedlčanský
rekord
Rostislav Hefka označil
Sedlčany s téměř třicetiprocentním navýšením
za rekordmany v celé České republice. „Je to smutné,
ale je to tak. Každý občan
se snaží vodu šetřit, což
je správné, ale co se stane
na konci roku? Bum, opět
zdražení. Voda není jediné,
co se podraží – je tu elektřina, plyn, odpady, potraviny,“ vypočítával opoziční
zastupitel. „Je to pro nás

obeslal pozvánkou na společné setkání k návrhu
rozpočtu města, abychom
právě na něm mohli diskutovat o tom, jaké akce zařadit, čemu dát prioritu, co
odložit. Zájem byl takový,
že se zúčastnil kromě radních jen zastupitel Zdeněk
Špale a Vladimír Zámostný.
Odpověděli jsme na řadu
dotazů, nebyl vysloven žádný nesouhlas. Ve chvíli, kdy
potřebujeme schválit kalkulaci a schválit rozpočet města, tak vše začneme přepracovávat? Co se stane? Město
uvrhneme do zoufalého ﬁnančního stavu, protože při
neschválení kalkulace vody
pojedeme stále fakturaci
za 84 korun a budeme tím
průšvih jen prohlubovat,“
nesouhlasil starosta s odsunutím obou důležitých
bodů do roku 2022.

Je potřeba říci
AiB

Rostislav Hefka

špatná vizitka a povede
to k tomu, co tu zaznělo.
Vody se bude spotřebovávat
méně a méně, a lidi, kteří
v Sedlčanech zůstanou, budou platit víc a víc. To není
cesta, kterou se chceme
dát,“ navrhoval cenu vody
v prosinci ještě neschválit,
ale podívat se společně
na to, které položky by
v městském rozpočtu být
nemusely, aby mohly být
prostředky promítnut y
do kalkulace.

Nesouhlas
starosty
s odklady
Starosta Hölzel uvedl,
že mu nepřipadá úplně fér
Hefkův a Švagrův návrh
hledat až teď na zastupitelstvu cestu, jak cenu vody
srazit. „Třikrát jsme rozpočet projednávali v radě a 12.
listopadu jsem zastupitele

Karel Marek podpořil
starostu slovy: „Před měsícem byli zastupitelé vyzváni, aby se vyjádřili jak
k ceně vodného a stočného,
tak k rozpočtu a opravdu
kromě dvou kolegů se nikdo neozval. V tuto chvíli
vyjádření zastupitelů mi
připadají spíš populistická.
Vystupují teď, kdy tu mají
obecenstvo, média a kdy
je průběh zasedání vysílán
online.“ Nabídl odlišný
pohled: „Celá řada měst
navýšila cenu v minulých
letech a kubík již přesahoval sto korun. To je potřeba
říci! Ono to potom zní velmi
zajímavě – 29 procent navýšení – to nikdo v republice
nemá. To jsou čísla, která
z opozičních lavic znějí,
že? Ale je potřeba říci, že
dnes je cena vody nižší než
její průměr v České republice a nižší než v řadě měst
středních Čech. Je potřeba
říci A i B,“ vybízel Marek
k objektivnosti.

Slaboduchá
poznámka?
Zastupitel Hefka zvýšil
adrenalin kolegovi Markovi slovy: „Tohle mi přišlo,
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nezlobte se, pane doktore, jako slaboduchá poznámka.“ Ten okamžitě zareagoval: „Protestuji,
nenechám se urážet.“ Hefka odpověděl, že tak
neoznačil jeho, ale jeho poznámku. Potom dal
několik příkladů, kde by prý šlo v rozpočtu ušetřit a mimo jiné poukázal i na vyšší příspěvek
kulturnímu domu, který by se podle jeho názoru dal alespoň o 1,5 milionu korun snížit.

Příklad z domácnosti
Dotazy průběžně zodpovídal ředitel 1. SčV
Morávek a nebylo jich málo. Do diskuse se opět
přihlásil Pavel Švagr, dále František Hodys, Jaroslav Nádvorník, Josef Soukup...
Hodys nabídl příklad ze své domácnosti.
„Naše rodina
platí měsíčně
za vodu 600
korun, za plyn
3 000, za elektřinu 1 500 korun.
To znamená, že
výdaje za vodu
jsou oproti dalším
částkám malé, ty
ostatní daleko víc
zasáhnou oby vatelstvo a jsou
František Hodys
mnohem větším
problémem, který nemůžeme ovlivnit...“ Zamýšlel se také nad tím, kdyby se podařilo najít
v rozpočtu peníze na zmírnění dopadu u ceny
vody, zda by se tím na druhé straně nezabrzdil
rozvoj města. „Já proto budu hlasovat za předloženou kalkulaci, abychom si dotováním vody
nevytvořili další problémy, které budou pro budoucnost neřešitelné,“ uzavřel své vystoupení.

Nádvorník: Měl jsem být
plamennější
Jaroslav Nádvorník požádal zastupitele, aby
zapátrali v paměti. „V tomto volebním období
moje maličkost při schvalování ceny vodného
a stočného upozorňovala na to, že se nechováme jako správní hospodáři. Jednou jsem se
schvalování rozpočtu zdržel, jednou jsem byl
proti. Hovořil jsem o tom, že naši předkové by
vůbec nerozuměli tomu, že vůbec neinvestujeme
do fondu obnovy, do údržby vodovodního řadu,
který samozřejmě stárne. Možná, že kdybych
byl dvakrát plamennější, tak by tento problém
neexistoval, protože bychom cenu vody zvedali průběžně a ne skokově. Když budu hlasovat
pro cenu vody a pro rozpočet, tak jsem se podle
pánů Švagra nebo Hefky dostal do lavice garnitury, která je asociální a která mlčí, když se něco
projednává. Není to pravda a vytáčí mě to!“
Odmítl i jejich náznaky o možnosti zrušit spolupráci s 1. SčV a hledat takzvaně provozovatele ve vlastních řadách. „Nevím, zda tento názor
zazněl promyšleně. Obsluha, kterou této ﬁrmě
platíme, stojí dva tři miliony. Neumím si představit počet pracovníků bez zkušeností s tím, jak se
údržba provádí a kolik strojů by bylo potřeba,
kdyby to vše padlo na hrb Sedlčanům,“ uvedl.
Za neseriozní označil také jmenování několika
ﬁrem hledajících prostřednictvím úřadu práce
zaměstnance.

Upozornění ředitele Morávka

TÉMA
Starosta Miroslav Hölzel připomněl pro
správné pochopení, že u vodného je do kalkulace ceny uplatňováno celé nájemné
ve výši 2,71 milionu korun, u vody splaškové
je nájemné o tři miliony snížené a představuje pro rok 2022 částku 4,15 milionu s tím,
že tři miliony město do fondu obnovy vkládá
ze svých vlastních prostředků. „Tímto způsobem se snažíme ulevit celkové ceně vodného
a stočného. Bez tohoto kroku bychom se dostali ještě na cenu o deset korun vyšší,“ uvedl
Hölzel a hovořil také o dalších argumentech,
na které byl brán při stanovení nové ceny
vody zřetel.
Ředitel Morávek v reakci upozornil, že ministerstvo ﬁnancí se dívá na jakoukoliv dotaci
ceny vody ze strany vlastníka jako na přímou
podporu podnikatelských subjektů. „Pro město
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by to znamenalo další výkaznictví, další řešení
daně z přidané hodnoty, a další práce navíc s tím
spojené,“ doplnil.
Zastupitel Josef Soukup se vyjádřil, že by dotování ceny vody na úkor městského rozpočtu
považoval za nefér pro ty občany města, kteří
veřejný vodovod nepoužívají a mají vlastní
zdroje vody, o které se musí starat. „Myslím si,
že naprostá většina obyvatel si navýšení vody
dovolit může a pokud existuje skupina s problémy, vyhledejme formu, jako tomu je u likvidace
tuhých komunálních odpadů a řešme to formou
darů pro sociálně potřebné. Já osobně pro navrhovanou cenu budu hlasovat,“ uzavřel svoje
vystoupení.
Ke stejnému závěru jako on dospěla po dlouhé výměně názorů většina zastupitelů.
Marie Břeňová
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – Pohoda Club
7. 1. 15. narozeniny Pohoda Clubu
zahrají DJs: Chris Sádler,
Em-Ef, Pellican, Fedy, Miru
S.; 21:00
15. 1. Music & Stand up –
Láska a Arny
two man show; 19:30
 Sedlčany – kult. dům
12. 1. Písničky bratří
Nedvědů
koncert Vojty Nedvěda
s kapelou; 19:30
18. 1. Večer hudby a poezie
tradičně hudebně-poetický
pořad, účinkují P. Špalková, J. Sládeček a V. Podrazil; 19:30
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
15. 1. Novoroční koncert
Kamil Střihavka & The Leaders Acoustic Band; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Regionální betlémy
vánoční výstava; do 7. 1.
Obrazy a obrázky Josefa
Lady
výstava obrazů; zahájení
výstavy 13. 1. v 18:00, výstava potrvá do 25. 2.

 Sedlčany – knihovna
Cosplay – imaginace
ožívá
výstava cosplayerky Anny
Štefanové; do 2. 2.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
14. 1. Japonští démoni
včera a dnes – anime
a cosplay
2. část přednášky Anny
Štefanové; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
9. 1. O pejskovi a kočičce
– Jak zachránili hrad
divadelní představení pro
děti a rodiče; 15:00
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
9. 1. Na poslední chvíli
komedie s vynikajícím hereckým obsazením, česká
premiéra; 19:00

KINO
 Sedlčany
8. 1. Minuta věčnosti
české drama; 20:00
13. 1. Síla
český ﬁlm, ﬁlmový klub;
20:00
14. 1. Dokud nás Bůh
nerozdělil

italské drama, komedie;
20:00
15. 1. Karel
český dokument o Karlu
Gottovi; 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
5. 1. Pohárové utkání
HC Bubák Chlum – TJ
Slavoj Obecnice; 18:30
7. 1. Pohárové utkání
Stará garda Štětkovice – TJ
Slavoj Obecnice; 18:30
HC Huroni Vršovice – HC
Bubák Chlum; 20:25
8., 9., 15., 16. 1. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
8. 1. Pohárové utkání
HC Kačeři Příčovy – HC
River Boys Zvírotice; 16:30
HC Čerti Křepenice – HC
Miličín; 18:25
9. 1. Pohárové utkání
HC Olbramovice – HC
Žabáci Solopysky; 16:30
AHC Nový Knín – HC Kňovice; 18:25
Rybníkáři – Novit Neveklov; 20:20
10. 1. Pohárové utkání
Stará garda Štětkovice B –
Ševci Nový Knín; 18:30
Rumola – HC Votice; 20:25
12. 1. Pohárové utkání
HC Medvědi Sedlčany – HC
Hrádek; 18:30
HC River Boys Zvírotice –
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HC Huroni Vršovice; 20:25
14. 1. Pohárové utkání
TJ Slavoj Obecnice – HC
Kačeři Příčovy; 18:30
HC Genemusic – Stará
garda Štětkovice; 20:25
15. 1. Pohárové utkání
HC Bubák Chlum – HC
Rebel Sázava; 16:30
DSK Daleké Dušníky – HC
Olbramovice; 18:25
16. 1. Pohárové utkání
HC Kňovice – HC Domino;
16:30
HC Miličín – AHC Nový
Knín; 18:25
HC Žabáci Solopysky – HC
Čerti Křepenice; 20:20
17. 1. Pohárové utkání
Ševci Nový Knín – HC Medvědi Sedlčany; 18:30
HC Votice – Stará garda
Štětkovice B; 20:25
 Sedlčany – nám. T.G.M.
8. 1. Tříkrálový pochod
trasa Pačíska – Na Věnci – Šiberný vrch, délka 11 km; 9:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
5., 12. 1. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
7. 1. Pohádková babička
čtení z časopisu Malá myslivost, navazuje Myslivecká
výtvarná dílna; 15:00
7. 1. Jak se studuje v za-

hraničí?
povídání s Jiřím Moulíkem
a Terezou Trojanovou o jejich zkušenostech ze studií
v zahraničí; 18:00
14. 1. Děti z naší vily
odpolední program pro
děti, navazuje Oblékací
výtvarná dílna; 15:00
14. 1. Píšu, píšeš, píšeme
program pro mladé budoucí autory z 2. stupně ZŠ
nebo ze SŠ; 17:00
17. 1. Zimní návštěvníci
dopolední program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
7., 8. 1. Pozorovací program
18:00–21:00

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím, najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

Kulturista Lukáš Rejholec potvrdil v závěru roku svoje
předchozí úspěchy
SEDLČANY Kulturista Lukáš Rejholec, který bydlí v regionu
a pracuje v sedlčanském sportovním a relaxačním komplexu
Vltavan jako osobní trenér, dosáhl v uplynulém roce několika
významných úspěchů.
Absolvoval sérii mezinárodních kulturistických soutěží mezi
muži, a vzhledem ke svému věku
i v kategorii juniorů. S jedinou
výjimkou, když v Praze v hotelu
Hilton skončil v obou kategoriích
na druhém místě, ve všech ostatních loňských soutěžích zvítězil,
a dokonce získal profesionální
kartu Elite Pro v kulturistice. Tato
karta mu umožňuje startovat mezi
profesionálními kulturisty.
V prosinci se Lukáš Rejholec
zúčastnil dalších mezinárodních
závodů, které se konaly v Liberci,
a chtěl zde potvrdit svoje předchozí úspěchy. Nakolik se mu to
povedlo? „Opět jsem soutěžil ne-

jenom v kategorii mužů, ale také
juniorů s tím, že s koncem roku
jsem uzavřel svoje působení v juniorské kategorii,“ připomněl.
V roce 2022, v němž bude mít čtyřiadvacet let, se bude připravovat
na podzimní soutěže už výhradně
v kategorii mužů.
Podle svých slov hned po závodech v Liberci, v nichž rovněž
v obou případech stanul na nejvyšším stupni, začal pracovat
na svých slabinách. Lukáš míní,
že jsou to ramena, zadní strany
stehen a šířka zad. „Hlavně je
teď na čase vrátit tělu to, co jsem
mu po celou dietu odepíral,“ podotýká Lukáš. „Je to především
kvalitní strava. Vím, že hodně
závodníků začne po soutěžích
jíst nezdravá jídla ve fast foodech
a mekáčích, jedí čokolády a další
sladkosti, a že tím svoje tělo nijak
neodmění, ale naopak mu ublíží.
Potom nastává jo jo efekt. Tělo

naopak po strádání potřebuje
kvalitní živiny, takže se snažím
mu dodávat zdravé tuky v podo-

Kulturista Lukáš Rejholec

bě oříšků z avokáda a z olivového lněného oleje, jím hodně
sladkovodní i mořské ryby, a cel-

kově mám vyšší spotřebu omega tři mastných kyselin. Protože
jsem byl v dietě ve stravě hodně
omezený, snažím se tělu dodávat i zdravé sacharidy v podobě
přírodních potravin, které jsou
pokud možno co nejméně zpracované člověkem. Čerpám také
více vitamínů z ovoce a zeleniny,
než z doplňků stravy. Je důležité
mít dobře sestavený jídelníček,
aby tělu nic nechybělo, protože
potom ani nemáte chutě a důvod
jíst nezdravé věci.“
Lukáš již má rozfázovanou přípravu, takže nyní se po dva měsíce
bude snažit nabrat a naplnit svaly,
potom budou následovat dva měsíce odpočinkové fáze, při které
poleví v tréninku i na jídle a nechá
tělo zregenerovat. V dalších třech
měsících se pokusí nabrat co největší svalovou hmotu, potom bude
následovat tříměsíční dieta a další
závody.
David Myslikovjan

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz
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Zástupci obcí se vyjadřovali k dopravní obslužnosti
SEDLČANY Na prosincové

valné hromadě Sdružení
obcí Sedlčanska (dále Sdružení), které zahrnuje 24 obcí
regionu, byla jedním z důležitých bodů programu informace o čerpání rozpočtu
k 30. listopadu, schválení rozpočtových opatření a návrh
rozpočtu na další rok. „S tím
samozřejmě souvisí i návrh
střednědobého rozpočtu
ve výhledu na roky 2023 až
2025. Jedno z velkých témat
valné hromady se týkalo také
dopravní obslužnosti,“ upozornila Štěpánka Barešová,
tajemnice Sdružení.

Podíl obcí bude
vyšší
Se zavedením nových
standardů dopravní obslužnosti a metodiky výpočtu podílu obcí na doﬁnancování
dopravní obslužnosti je dopravcem od 1. ledna uplatňován nový přepočet. Pro obce
to znamená jiné úhrady dopravní obslužnosti, než tomu

bylo v předchozích letech.
„Bohužel podíly na doplácení dopravní obslužnosti
u některých spojů budou vyšší. To byl také jeden z důvodů, proč jsme v posledním
listopadovém týdnu absolvovali schůzku na Integrované
dopravě Středočeského kraje (IDSK) v Praze za účasti
přibližně pěti zástupců této
instituce. Jedním z nich byl
zástupce ředitele pro ekonomiku Andrej Hoffman,
s nímž jsme toto téma probírali a řešili,“ sdělila Barešová. Upozornila, že předseda sdružení Jiří Burian se
dopravní obslužnosti velmi
intenzivně a dlouhodobě
věnuje. „Proto jsme také jedním z mála svazků, který má
tuto oblast dobře řešenou.
Máme nastavený i model
solidarity, to znamená přepočtu dopravní obslužnosti
mezi obcemi. Nově v systému, na kterém se budou muset obce podílet, bude i zařazení vlakové dopravy. Ta se

v předchozích letech obcemi
nehradila,“ informovala Barešová. „Na valné hromadě
jsme přijali usnesení, které
bude opravňovat k podpisu

Štěpánka Barešová,
tajemnice Sdružení obcí
Sedlčanska, přiblížila
hlavní program valné
hromady.

smlouvy o výkonu dopravní
obslužnosti, kde je uvedeno
konkrétní zvýšení. Valné hromady se účastnili i zástupci
IDSK, kteří téma podrobněji
probírali se zástupci obcí,“
vysvětlila.
Vyslala zároveň i lepší
zprávu: „Na jednání v Praze se nám podařilo oddálit

dofinancování autobusových spojů. To znamená,
že zatím budeme u IDSK
doplácet jen železniční
dopravu. Dohoda má platit do 11. června. Do této
doby budeme mít smlouvu
s Arrivou, jak tomu bylo
v předchozích letech. Od 11.
června budeme přecházet
na smlouvu s IDSK a v té budou již zahrnuty autobusové spoje, které bude nutné
doﬁnancovávat. O spojích,
kterých se to týká, budeme
se starosty teprve jednat.
Bude se pracovat s jízdními
řády a zjišťovat, zda všechny spoje jsou nebo nejsou
potřebné,“ doplnila.

Krčínova
cyklostezka
nebyla dosud
vyúčtována
Zajímavým bodem valné
hromady bylo i téma Krčínovy cyklostezky. „Veřejnost
vnímá, že když byla cyklo-

stezka zkolaudována a otevřena, tak tím vše pro Sdružení končí. Ale ono tomu tak,
bohužel, není. Nebyla dosud
vyúčtována. K předložení závěrečného vyúčtování musí
být vypořádány veškeré majetkové vztahy na pozemcích,
přes které vede. Obce na tom
intenzivně pracují, ale dvěma
obcím se to ještě nepodařilo.
Proto jsme museli požádat
na Státním fondu dopravní
infrastruktury ČR o prodloužení termínu podání závěrečného vyhodnocení. Bylo nám
vyhověno a termín posunut
na 30. duben,“ informovala
Barešová.
Na valné hromadě nechyběly ani informace z Toulavy, turistické oblasti, která
zahrnuje i Sedlčansko. Mimo
jiné byli starostové informováni o fungování e-shopu
Toulavy, který v době koronavirových opatření do určité míry supluje zrušené
adventní trhy.
Marie Břeňová

Sedlčanská nemocnice převzala po roce další Renault
přestavěný na sanitu
SEDLČANY Do vozového parku
sedlčanské nemocnice přibyl závěrem minulého roku nový vůz
značky Renault, který byl přestavěný na sanitu. Předali jej zástupce dovozce Marek Červený
a za ﬁrmu, která provedla požadované úpravy, byl přítomný Zdeněk Mráz.
„Jsem rád, že společný projekt
třetím rokem pokračuje. Jeho smyslem je každým rokem vyměnit
jedno auto za nové. Každá sanita
najede kolem 100 tisíc kilometrů
ročně, to znamená, že za pět let
užívání se dostává k hranici 400
tisíc až půl milionu najetých kilometrů a myslíme si, že je to ta
správná doba, kdy by měla přestat
pro dopravu pacientů sloužit,“
uvedl Filip Zítko, technický ředitel sedlčanské nemocnice. Zmínil
se o tom, že i potom může vůz plnit další funkce. „Jeden vysloužilý
Renault jsme znovu upravili, využíváme jej a jsme s ním spokojeni,“
poznamenal.
Vedoucí dopravy Ludmila Petrdlíková uvedla, že pro pět řidičů je k dispozici šest sanitních
vozů. Každý má v péči jeden
konkrétní a šestý je používán

jako záložní. S novým Renaultem bude jezdit Pavel Kokoška,
který je v nemocnici zaměstnán
1,5 roku. Protože právě plnil jiné
pracovní povinnosti, za řidiče
byl slavnostnímu předání přítomný Milan Řezáč, který převzal sanitku stejné značky před
rokem. „Auta drží, jsou méně poruchová,“ podotkl stručně.
Celková hodnota vozu, včetně přestavby, přesahuje milion

výběrových řízení v celé České
republice v síti nemocnic v Čechách i na Moravě. „Pro zdravotnická zařízení máme i ve spolupráci s importérem speciální
zvýhodněnou cenu oproti ostatním
klientům,“ sdělil.
K sanitní přestavbě podal Zdeněk Mráz několik konkrétních
informací: „Jde o rampu, po které
se pohybuje křeslo, vedle jsou nosítka, samozřejmě jsou k dispozici

Převzetí nové sanitky se zúčastnili (zleva): Zdeněk Mráz, Marek Červený, Filip Zítko,
Milan Řezáč a Ludmila Petrdlíková.

korun. Marek Červený uvedl, že
dodávky uskutečňují na základě

tři pevné sedačky, odkládací skříňky na uložení drobného materiálu,

dek, deﬁbrilátorů a jsou tu i další
úložné prostory, topení, dvourychlostní větrání, zvuková signalizace, majáky a další úpravy podle
zadání odběratele.“
Ředitel Zítko podotkl, že uvažovali o jiných výrobních značkách aut, ale nakonec i se zkušeným řidičem Řezáčem se shodli
na tom, že Renault je pro potřeby
nemocnice optimální. „Nejsme záchranka, nepotřebujeme dodávku
velkých rozměrů, ale pro převozy
nemocných a raněných pacientů
chceme zajistit komfort a spolehlivost přepravy.“
Vedoucí dopravy doplnila,
že okamžitě po převzetí nemůže nové sanitě přidělovat jízdy.
Na svojí první trasu vyjede ze
Sedlčan do měsíce. „Musíme ji
dovybavit defibrilátorem, obvazovým materiálem a dalšími věcmi
podle seznamu tak, aby vše vyhovovalo zdravotní pojišťovně.
Následně budeme kontaktovat
zástupce Všeobecné zdravotní
pojišťovny, který vše zkontroluje
a potom zažádáme pojišťovnu,
abychom mohli na vůz vykazovat
výkony,“ avizovala nutné úkony.
Marie Břeňová
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Cena pro nejlepšího mariášníka Stolní tenisté se rozloučili se
starým rokem remízou
putovala do Kosovy Hory
Sokol Vodňany – Tatran jsme kazili kvůli viditelnosti i celkem
SEDLČANY V restauraci Na Růžku se v prosinci konal turnaj v křížovém mari-

áši, který se hrál o Pohár starosty města. Již v dopoledních hodinách zasedlo
za stoly osmnáct vyznavačů čertovských obrázků, z nichž mnozí byli nejenom
ze Sedlčan a okolí, ale také z Benešova, Vlašimi, Votic, Milevska, Bystřice, Postupic a z dalších míst.
„Hrálo se na pět kol po padesáti minutách,“ uvedl hlavní pořadatel František
Pejša. „Zúčastnění hráči byli většinou už hodně zkušení a nejstarší z nich, který dorazil z Milevska, oslavil osmdesátiny…“
Slavnostní vyhodnocení se pro
účastníky turnaje,
pro něž zaměstnanci restaurace kromě
oběda připravili
i domácí tlačenku,
konalo až v pozdních odpoledních
hodinách. Rozhodčí
Vítěz turnaje v mariáši Josef Vilas z Kosovy Hory (uprostřed) se svými největšími soupeři.
a dlouholetá hráčka
mariáše Jaroslava Zimmermannová poté vyhlásila tři nejúspěšnější účastníky
turnaje. Na třetím místě skončil Jaroslav Číchovský z Votic, druhý byl Jiří Vilímek z Postupic a palmu vítězství si odnesl Josef Vilas z Kosovy Hory, kterému
ale jinak jeho kamarádi říkají Forges.
„Hraju mariáš asi čtyřicet let, už od dětství. Kupodivu mě k němu nepřivedl
tatínek, protože ten tuto hru moc neuměl, ale jeden o dost starší kamarád z Kosovy Hory. Už jsem vyhrál hodně turnajů, a pokud mi to zdraví a covidová situace
dovolí, budu se jich účastnit i v novém roce,“ svěřil se Josef Vilas.
-dav-

Sedlčany 9:9
VODŇANY Patnácté kolo 2. ligy skupi-

ny A bylo pro stolní tenisty Tatranu
v uplynulém roce posledním. Nastoupili proti svému sousedovi v tabulce, desátým Vodňanům.
Nestává se často, aby A tým stolních tenistů Sedlčan prohrál obě
úvodní čtyřhry, ale tentokrát jak Pejša s Faktorem, tak i Kocura s Drechslerem na svoje soupeře nestačili.
Proč tomu tak bylo, jsme se dozvěděli po návratu týmu do Sedlčan.
„Musím přiznat, že jsme tak vyrovnaný zápas vůbec nečekali,“ uvedl vedoucí hráč Tatranu Radovan
Faktor. „Potvrdily se zvěsti o herně,
především o horších světlech, která
ovlivňovala viditelnost míčku. Také
tam mají hladké stoly, starší typ míčků a hlavně velmi bouřlivé prostředí,
tvořené fanoušky. Prostě tam mají výhodu domácího prostředí. Pro hráče
s brýlemi jako jsem já a Karel Pejša, se
jedná o velkou nevýhodu, takže jsme
se déle s hernou sžívali. Projevilo se
to v úvodu zejména ve čtyřhře, když

O vysokém vítězství
hokejistů rozhodly dvě
série slepených gólů
Tatran Sedlčany
– SK Černošice B
8:1 (3:0, 4:1, 1:0)
SEDLČANY Ve svém třinác-

tém utkání tohoto ročníku
hokejové krajské soutěže
se střetli hráči Tatranu s rezervou Černošic a měli jí
co oplácet. Před více než
dvěma měsíci totiž na ledě
soupeře prohráli 2:4.
Odveta se povedla, a to
i s úroky. Domácí hokejisté byli od úvodního vhazování lepší, šli důrazně
za vítězstvím a rozhodli
o něm dvěma povedenými
pasážemi. První byla k vidění hned v úvodu zápasu,
když ve třetí minutě skórovali Ondřej Spilka a Filip
Černý, a hned o minutu
později přidal třetí branku
Náprstek. Ve čtvrté minutě
prostřední části hry sice
soupeř kontroval, když si
domácí nešťastnou tečí

dali vlastní gól, ale v závěru této třetiny přišla opět
chvíle Tatranu. V devětatřicáté minutě zvýšil na 4:1
Burian a ještě do druhého
klaksonu skórovali Petržílka, Zavadil a Vladimír
Černý. Na začátku třetí
třetiny přidal osmý přesný
zásah Tatranu opět Petržílka a o osudu utkání bylo
rozhodnuto.
Stínem utkání bylo zranění Štěpána Pinkase, který si pochroumal rameno.
Sedlčanský forward se
při vyvážení puku dostal
do skrumáže se dvěma protihráči, upadl přes hokejku
a natrhl si ramenní vaz.
Podle předběžných předpokladů si toto zranění vyžádá zhruba tři měsíce bez
hokeje, takže tato sezóna
s největší pravděpodobností pro Pinkase skončila.
Sestava: Hlaváček –
Bartoš, Macháč, Vild, Ma-

šek, Chwastek – Filip Černý, Burian, Vladimír Černý
– Martin Pospíšil, Náprstek,
Petržílka – Pinkas, Zavadil,
Ondřej Spilka. Trenér: Karel Pospíšil.
Do nového roku vstoupil na prvním místě tabulky tým HC Příbram B, který už nasbíral třiačtyřicet
bodů. O čtyři body méně
mají druzí neratovičtí Buldoci. Tatranu, který má
na svém kontě dvacet dva
bodů, patří ve čtrnáctičlenné tabulce osmá příčka.
V dalším kole krajské soutěže se hokejisté Tatranu
utkají v sobotu 8. ledna
s týmem HK Příbram 99
na ledě soupeře.
David Myslikovjan

jednoduché míče. Když jsme Pejša a já
vyhráli úvodní duely ve dvouhrách,
byli jsme rádi, že neodjedeme s nulou,
jako jiné týmy. Když jsme ale šli do vedení 6:5, řekli jsme si, že budeme bojovat do konce a remízu zkusíme uhrát.
Dramatické zápasy poslední série byly
nervy drásající. Pejša v koncovce těsně
podlehl soupeřově jedničce a za stavu
8:8 bylo o drama postaráno. Drechsler,
bohužel limitován bolestí zad, na soupeře jednoznačně nestačil, ale Kocura
prokázal pevné nervy a hlavně mnoho zkušeností. Zápas dokázal dovést
k vítězství a velmi cenné remíze.“
Ve dvouhrách vybojovali po třech
bodech Pejša a Faktor, dva přidal Kocura a jeden Drechsler.
Po patnácti kolech soutěže vede
pražská Slavia se čtyřiačtyřiceti body
a o dva body zpět je Sparta. Tatran
je v šestnáctičlenné tabulce na nesestupové jedenácté příčce a v dalším
dvoukole si zahraje rovněž za stoly
soupeře. V sobotu 15. ledna nastoupí
proti poslední Michli a o den později
se střetne s týmem TTC Elizza Praha
B.
David Myslikovjan

Sázkové kanceláře by
zkrachovaly
SEDLČANY Memoriál Milana
Skokana, tragicky zesnulého
sedlčanského stolního tenisty, je nejdéle pořádanou
akcí, pokud se týká hry nad
nízkou síťkou ve městě. Jeho
jméno nese turnaj v posledních patnácti letech. Turnaj
se ale koná už bezmála půl
století a nehrál se pouze
v době, kdy se opravovala
sokolovna, a také vloni kvůli
epidemii.
„Tentokrát se sešlo koncem roku osmnáct hráčů,
a to od žáků až po důchodce.
Pokud se týká výkonnosti,
startovali ryzí amatéři i hráči krajského přeboru. Nikdo
nikomu nic nedaroval, takže
se urodilo hned několik zajímavých výsledků. Sázkové kanceláře by na nich asi
zkrachovaly (úsměv),“ svěřil
se po skončení turnaje pořadatel, stolní tenista Tatranu
Pavel Poslední
Turnaj se konal ve třech
losovaných skupinách,
v nichž se hrálo na tři sety.
Poté byl sestaven vyřazovací
pavouk. V konečném účtování byl první Michal Procház-

ka, který v turnaji ani jednou
nepoznal hořkost porážky.
Na druhé příčce skončil Míra
Janda, třetí byl Pavel Černý
a nepopulární „bramborovou“ medaili si odnesl Martin Šíp.
Ani tentokrát nebyl turnaj ochuzen o čtyřhry. Tuto
druhou část zápolení stolních tenistů vyhráli Pavlové
Černý a Poslední, kteří využili svých zkušeností a také
sehranosti z krajské soutěže.
Druhé místo obsadil místní
nestárnoucí hráč Karel Nevlida s Vojtou Poslušným
z Kovářova. Turnaj ozdobila
také jedna dívka, a sice Ema
Kohoutová, která hraje divizi
za Kovářov.
„Ne všichni odhadnou tu
správnou mez při konání
nejenom těchto akcí v ping
pongu, kdy se do popředí
dostává i kulinářské umění
a podávání něčeho ostřejšího,
aby ruka byla jistější. Jinak
se naopak stává jaksi těžší.
Reparát se holt bude konat
zase až za rok,“ připomněl
Pavel Poslední.
David Myslikovjan
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Na turnaji v ping pongu se podávala česnečka
a nechybělo domácí uzené
SEDLČANY Na sklonku starého

roku se v Nové formance, v místě
někdejšího Svazarmu, konal velký
turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných hráčů. Sešlo se jich dvacet,
přihlásily se i dvě stolní tenistky,
takže nebylo divu, že turnaj se proměnil v celodenní maraton.
Pořadatel akce František Pejša zajistil pro dvacítku nejlepších
účastníků zajímavé ceny v podobě pohárů, plaket, lihových nápojů, sektu a vína. A už od rána
byla v plné permanenci i udírna,
ve které štamgasti Nové formanky
připravovali krkovičku a bůček.
Vyhladovělým stolním tenistům
a povzbuzujícím divákům přišla
odpoledne k chuti i silná česneková polévka s játrovými knedlíčky,
které byl připraven velký hrnec.
„Hraju ping pong už velice dlouho
a zúčastnil jsem se už hodně turnajů, ale na takovém, jaký se tady
díky atmosféře a bohatému občerstvení hraje dnes, jsem ještě nebyl,“

svěřil se jeden z hráčů, který se
nakonec probojoval mezi nejlepší
šestici účastníků.
Rozhodčí, stolní tenista Tatra-

a dvě pět. Z každé skupiny postupovali dva nejúspěšnější stolní
tenisté do osmičlenné finálové
skupiny, ve které se opět utka-

Nejúspěšnější účastníci turnaje Radim Studnička (zleva), Karel Nevlida a Petr Bican

nu Pavel Poslední rozdělil hráče do čtyř základních skupin,
z nichž dvě měly šest účastníků

li systémem každý s každým.
Ostatní si zahráli podle toho, jak
dopadli v základní části turnaje,

v dalších skupinách o konečné
umístění. Nakonec se vykrystalizovala nejúspěšnější čtveřice
ve složení Karel Nevlida, Radim
Studnička, Luděk Maršík a Petr
Bican. První dva hráči se střetli
ve finále a v něm dominoval veterán Nevlida, který, jak se říká,
nedal svému soupeři „čuchnout“. To souboj o třetí místo
už byl mnohem vyrovnanější.
Ve finálové skupině sice Maršík
Bicana porazil, ale v odvetě se situace obrátila. Bican si prakticky
po celý zápas udržoval náskok
několika míčků a nakonec dokázal vyhrát také bez ztráty setu.
V závěru turnaje se v exhibičním utkání střetl jeho vítěz Karel Nevlida s Pavlem Posledním.
Nevlida už byl natolik rozjetý, že
porazil i tohoto soupeře, který
však po celý den výhradně zapisoval výsledky a nemohl být
pořádně rozehraný.
David Myslikovjan

Hokejisté Genemusic se postarali o rekordní
zápis do kroniky aktuální pohárové sezóny
Bum, prásk!
Bum, prásk! A ještě třiadvacetkrát totéž. V dlouhodobé pohárové soutěži
amatérských hokejistů
hned pětadvacetkrát hráči Genemusic v jediném
utkání překonali obrannou
tvrz soupeře. Vzhledem
k tomu, že zápasy poháru se hrají na třikrát patnáct minut, sázeli góly jak
na běžícím páse.
Prim v tomto směru hráli dva útočníci z Benešovska. Petr Švancara si připsal na svoje konto čtrnáct
kanadských bodů za osm
branek a šest asistencí,
Daniel Svoboda jedenáct,
když sedmkrát skóroval
a čtyřikrát na góly přihrával. Také proto jsou oba
jmenovaní hráči v první
desítce nejproduktivnějších pohárových hokejistů
v této sezóně. Alespoň jeden zápis do kanadského
bodování jich na konci
roku mělo už 375.
Zůstat ve hře od začátku sezóny do konce
kalendářního roku bez

SEDLČANY

jediné porážky se podařilo týmu Rebel Sázava,
který přetlačil i zvírotické
chlapce od vody a Obecnici. V tomto duelu se
dostal Rebel do vedení
v 6. minutě hry při vlastním oslabení, vzápětí už
za rovnovážného počtu
hráčů na ledě dal druhý
gól a nakonec také o dvě
branky zvítězil.
Obvykle vyrovnanými
bitvami o nejvyšší příčky
prvoligové tabulky bývají
duely Zvírotic a Štětkovic. Tentokrát tomu ale
bylo poněkud jinak, přičemž o vysokém vítězství Staré gardy rozhodla
p ře d ev š í m p ro s t ře d n í
část hry. Do vedení se ale
přesně po pěti odehraných minutách dostaly
Zvírotice, když střelou
z bezprostřední blízkosti
skóroval František Belej.
Už po dvaceti vteřinách
však srovnal na 1:1 František Rákosník. Od prvního
buly byl k vidění pěkný
a rychlý hobby hokej,
pouze po celkem rych-

lých dvou gólech začaly
mnohem více pracovat
obě obrany. A tak si diváci museli na další přesný zásah počkat až do 2.
minuty prostřední části
hry. Chlapci od vody sice
přečkali více než minutové dvojnásobné oslabení,
ale potom štětkovický Jiří
Litoš napřáhl z místa až
za útočnou modrou čarou a propálil gólmana –
1:2. Hned vzápětí přidal
třetí gól Karel Pospíšil
a tři minuty před druhým
klaksonem a dvacet šest
vteřin před návratem vyloučeného štětkovického
hráče na led skóroval nahozením puku na branku
zvírotický Pavel Sedláček
– 2:3. Také tentokrát však
Stará garda našla rychlou
odpověď a brzy po vhazování ve středovém kruhu se střelecky prosadil
opět Karel Pospíšil. V poslední minutě druhé třetiny se ještě dvakrát rychle
po sobě trefil štětkovický
David Pospíšil a nasměroval svůj tým k vysoké

výhře. Zvlášť když v závěrečné třetině přidal
společně s Jiřím Litošem
na konto Štětkovic další
dva úspěšné zásahy, zatímco za Zvírotice kontroval už jenom Radek Kutiš.
Výsledky – 1. liga: Sázava – Zvírotice 5:4, Štětkovice – Příčovy 1:3, Vršovice – Genemusic 0:25,
Obecnice – Sázava 2:4,
Genemusic – Chlum 6:4,
Příčovy – Vršovice 5:0,
Zvírotice – Štětkovice 3:8.
Do nového roku po pěti
odehraných utkáních
vstoupila na první příčce
desetibodová Sázava. O tři
body méně měl druhý tým
Genemusic a na třetím místě se přes dvě porážky udržely šestibodové Zvírotice.
Bez bodu zůstaly už pouze
poslední osmé Vršovice.
2. liga: Kňovice – Miličín 8:1, Olbramovice – Miličín 3:1, AHC Nový Knín
– Domino 5:4, Solopysky
– Kňovice 3:3, Křepenice
– Daleké Dušníky 4:1, Miličín – Solopysky 3:5, Daleké
Dušníky – AHC Nový Knín

0:7, Domino – Olbramovice 7:5. Na prvním místě
druholigové tabulka zůstal
tým AHC Nový Knín, který
má po pěti utkáních deset bodů. O bod zpět bylo
druhé Domino, které ale
mělo před naší uzávěrkou
o jeden odehraný zápas
více. Poslední osmé místo patřilo dvoubodovému
Miličínu.
3. liga: Medvědi –
Rumola 3:2, Hrádek – Neveklov 9:3, Ševci Nový
Knín – Votice 3:2, Štětkovice B – Rybníkáři 6:4,
Rybníkáři – Votice 6:0,
Štětkovice B – Medvědi
3:3, Neveklov – Ševci Nový
Knín 4:6, Rumola – Hrádek
4:2, Medvědi – Rybníkáři
5:3. Medvědi se tímto vítězstvím s devíti body dostali
do čela tabulky o bod před
druhé Ševce z Nového Knína a o čtyři před třetí B tým
Štětkovic. Obě mužstva
ale měla na startu nového
roku jedno utkání k dobru.
Poslední osmý Neveklov
na první bod stále čeká.
David Myslikovjan
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Do nového ročníku Dakaru vyrazily dva sedlčanské kamiony
SAÚDSKÁ ARÁBIE/SEDLČANY

V Saúdské Arábii odstartoval 44. ročník Rally Dakar,
třetí v těchto zeměpisných
šířkách. Dva týdny budeme
sledovat, jak se daří našim
reprezentantům, zejména
Martinu Macíkovi ze sedlčanského týmu Big Shock!
Racing.
Dakar 2022 by měl měřit
skoro 8,5 tisíce kilometrů,
z toho se pojede 4 250 kilometrů měřených zkoušek.
Dvanáct etap, z toho jedna
maratonská, jeden den volna
uprostřed soutěže a z 80 %
nová trasa. Podle slibů organizátorů více písčitých dun.
Žádná nuda. Hned po první
etapě večer pořadatelé oznámili, že kvůli záplavě závodníci absolvují i maratonskou
etapu, která se měla jet bez
týmů mechaniků, za doprovodu svých asistencí.
Odstartovalo se na Nový
rok 614 kilometrů dlouhou
etapou s krátkým 19km
prologem. Ten určil pořadí
do následujícího dne. Českou vlajku najdeme v každé
třídě, nejvíce jich je tradičně
mezi kamiony.
Mezi motocykly nemá
tým Big Shock! Racing zastoupení, jsou tu jiní čtyři
Češi. Ani mezi automobily,
kde jsou čeští zástupci tři,
nestartuje žádný z nich pod
hlavičkou
sedlčanského
týmu, stejně jako v kategorii
SSV, kde startuje z Čechů
pouze Josef Macháček. Dva
české zástupce uvidíme
také na čtyřkolkách, osm
našich vlajek je ve startovní
listině třídy Dakar Classics,
tedy mezi veterány. Zde
svou dakarskou premiéru
zažije také zpěvačka Olga
Lounová, kterou mohli návštěvníci Sedlčanské kotliny potkat v minulém roce
osobně, když sem přijela
podpořit své sourozence při
autokrosu.
I když tedy v jiných kategoriích tým Big Shock!
Racing neﬁguruje, mezi kamiony vidíme jméno tohoto
týmu letos hned dvakrát.

Pod startovním číslem 503
je na startovní listině posádka Martin Macík, František
Tomášek, David Švanda se
strojem Iveco Powerstar. Stejný vůz osedlali také Martin
Šoltys, Roman Krejčí a Jakub
Jiřinec se startovním číslem
510. Na trati se budou potkávat s dalšími čtyřmi českými
posádkami. Se spřátelenými
týmy Italtrans Racing a Project 2030 dokonce sdílí i bivak. Kromě Karla a Arnošta
v černožlutých barvách tu
jsou další tři závodní kamiony postavené v sedlčanském
vývojovém centru MM Technology. Do společného zázemí se přidal i Maurik van den
Heuvel, který má svůj kamion postavený také na podvozku ze Sedlčan.

Rychle, hlavou,
bez taktizování
Martin Macík, který dojel
před rokem na celkovém
čtvrtém místě, sliboval rychlou jízdu hlavou, bez taktizování. Martin Šoltys dříve
závodil s Buggyrou. „To, že
budeme mít v závodě druhé
rychlé auto, je jednoznačná
výhoda pro nás oba. Máme
domluvenou strategii a podmínky, stanovili jsme si je při
podpisu smlouvy. Víme, kdy
a jak si budeme pomáhat,
kdo má co dělat. Není to ale
zdaleka tak agresivní strategie jako třeba u Kamazu,“
vysvětloval Martin Macík
přímo v bivaku v Džiddě
serveru Garáž.cz. Jeho cílem je porazit nebo alespoň
potrápit Kamazy a tomu
podřídil jak technickou, tak
fyzickou i psychickou přípravu. Zkušenosti budou
také na jeho straně.
Po příletu do Džiddy
byly kamiony zkontrolovány a mechanici na nich
provedli poslední úpravy.
K těm patřilo kromě povinné výbavy a bezpečnostního vybavení také dolepení
jmen dětí na helmy. Byla
mezi nimi i Nela Macíková,
která se Martinovi narodila
krátce před odletem na Da-

kar. Silvestr byl namísto
velkých oslav ve znamení
technických přejímek. Ještě
na sklonku minulého roku,
minulou středu, absolvovaly obě sedlčanské posádky
dakarskou rozcvičku, shakedown. S jejím výsledkem
byli spokojeni.
„Dali jsme dva okruhy
po kamenité trati. Hned
po prvním kolečku jsme se
cítili velmi dobře. Na autě vše
sedělo, vše fungovalo. Jen
Fery ještě nedostal elektronický roadbook, takže si zatím
navigaci nemohl vyzkoušet,“
komentoval Martin Macík.
Předstartovní test přivítal i řidič druhého kamionu týmu
Big Shock! Racing Martin
Šoltys: „S novým autem jsme
před startem nestihli najezdit
moc, ale první pocity jsou
zatím výborné, auto je nové,
všechno funguje, jak má. Je
radost svézt se s tak vyladěným kamionem.“

První etapa měla
dvě části
V sobotu, tedy 1. ledna,
se obě námi ostře sledované
posádky vydaly na úvodní
prolog vedoucí z Džiddy
do města Hail. Macík v něm
vybojoval 8. místo, Šoltys dojel 25. Trať prologu sice v sobotu obnášela jen 19 ostrých
kilometrů, navíc museli zdolat 230 km po silnici při přesunu na start a ještě 585 km
dlouhý přejezd do bivaku
v Hail, kde už na ně čekalo
slavnostní pódium.
„Jelo se nám dobře. Bylo
to rychlých 19 km v těžkém
terénu. Duny, ve kterých záleželo na volbě trasy. Zbytečně neriskujeme, všechno je
zatím před námi. Strategie je
jednoduchá. Všichni jedeme
závodit a chceme uspět. Už
v minulém roce jsme dokázali, že máme zkušenosti i auta,
která jsou rychlá a zároveň
vydrží i extrémní podmínky.
Musíme teď s chladnou hlavou odstartovat, zjistit, jak je
na tom konkurence a postupně přidávat. Důležité je, že
nám Marťas Šoltys bude krýt

záda. To oceníme hlavně
v maratonské etapě,“ hodnotil první etapu Martin Macík.
„Chci v pořádku a ve zdraví
dorazit do cíle. V prvních etapách se budu s novým autem
sžívat. Před startem jsme se
svezli jen párkrát. Každopádně, letošní Dakar pojedu
s rozumem. Bude to dlouhý
a těžký závod, trať může
přinést spoustu překvapení.
Na začátku určitě není potřeba zbytečně riskovat,“ připojil se Martin Šoltys.
V neděli na závodníky
čekala etapa 1B, dlouhá
333 km. Místem jejího konání
byl okruh se startem i cílem
u města Hail. Posádka Karla
sice dojela do cíle na 6. místě, což v tu chvíli znamenalo
průběžné 6. místo i celkové.
„Asi ale přijde ještě korekce výsledků, protože podle
našich informací tam mělo
několik posádek, včetně té
naší, problémy s jedním waypointem a přijde patnáctiminutová pecka,“ informovala
posádka po dojezdu. „Jede
se od začátku vysoké tempo.
Všichni jsou natěšení a letí.
Ale trasy jsou zároveň hodně těžké. Navigace je složitá, jsou tu nejrůznější druhy
písků, velké výjezdy, šutry,
skály. Fakt to není sranda.
Nesmíte nad tím ale moc
přemýšlet, musíte pořád jet,“
zamýšlel se v cíli Macík.
„My jsme od začátku nasadili tempo. Ale měl jsem
v sobě vzpomínky z loňska,
kdy jsme právě tady řešili
spojovačky, takže jsem nejel
na plný výkon. Jednou jsme
nevyjeli dunu, museli jsme
couvat a ztratili asi dvě nebo
tři minutky. V druhé části
jsme ale chytli slinu, Fery bez
problémů navigoval a všechno fungovalo. Zrychlili jsme
ve skalách, šutrech a rozbitých pasážích, které nám vyhovují. Po neutralizaci nás čekalo sto dvacet nepříjemných
kilometrů v písku, obrovské
sjezdy, rozježděná měkká
trať, navigačně hodně těžká.
Zřejmě jsme někde odbočili
brzo, bloudili jsme, hledali
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jeden bod. Točili jsme se tam
všichni,“ popisoval Macík
první záludnosti trati.
Arnošt projel cílem jako
21. posádka, což v tu chvíli
znamenalo 23. celkové místo. Posádka Martina Šoltyse
si ale musela na trati poradit
s proraženými pneumatikami, což byla nová výzva nejen pro navigátora Romana
Krejčího, který loňský Dakar absolvoval na motocyklu, ale také pro palubního
mechanika Jakuba Jiřince,
který zde zažívá premiéru.
„S klukama z posádky se sehráváme. Musíme se zkoordinovat. Ujasňujeme si co, kdo
a jak bude v kabině hlásit
a hlídat. Zároveň si zvykám
na nové auto. Vidím to tak
na den, dva a bude to dobré. S Romanem jsme si sedli,
hodně ho to baví a rychle se
do navigace dostává,“ pochvaloval si Šoltys.
„Po prvních sto padesáti
kilometrech, během kterých
jsme spoustu kamionů předjeli, jsme píchli kolo. Za pět minut jsme ho vyměnili, rozjeli
jsme se a po sto metrech bylo
to nové kolo zase proražené.
Znovu jsme měnili pneumatiku a jeli dál opatrně s vědomím, že už nemáme žádnou
náhradní. Když jsme se vyhýbali jednomu ze zatarasených
úseků, praskla další. Naštěstí
se nám povedlo jedno z kol
zalepit a poslední dvě hodiny
jsme dojížděli za tmy a cestou
trochu bloudili. Nakonec se
nám povedlo dostat do cíle,“
popisoval pilot vozidla náročnou etapu.
Výsledky první dělené
etapy určily posádkám startovní pořadí pro 2. etapu.
Do té tedy v pondělí vyrazili Macík a spol. s Karlem
z 5. místa a Šoltys se svou
posádkou v Arnoštovi z 21.
místa. Jak se jim dařilo v této
i dalších etapách, se dozvíte
v příštím čísle. Zatím můžeme prozradit, že se Arnoštovi podařilo ve druhé etapě
posunout se pořadím výše.
Olga Trachtová
Hadáčková

