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Zastupitele zajímaly
některé výdaje v rozpočtu
města a zásobník projektů

Jednání o přivaděči
pitné vody mají
jasnou osnovu,
kterou se daří plnit

SEDLČANY Rozpočet Sedl-

P E T R OV I C E Vy b u d ová ní přivaděče pitné vody
do jižní části regionu je
podle slov senátora Petra Štěpánka opět o něco
blíže. Pro přivaděč z Vodárenské soustavy jižní
Čechy se mu podařila
vyjednat významná finanční podpora na Mi-

čan na letošní rok je sestaven jako vyrovnaný. Byl 13.
prosince zastupiteli schválen, a tak město nemusí
hospodařit v rozpočtovém
provizoriu. Na straně příjmů i výdajů je shodná
částka 186,115 milionů korun. „Návrhem se zabývala
rada města celkem třikrát,
a to 27. října, 10. a 24. listopadu. Možnost vyjádřit se
k návrhu byla dána zastupitelům 22. listopadu,“ sdělil
sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.

Nejvyššími příjmy
jsou daně
O koncepci rozpočtu
– třídění příjmů a výdajů
na jednotlivé položky podle příslušného zákona se
na prosincovém zasedání
zmínila hlavní ekonomka
města Jitka Kadlecová.
Podotkla, že návrh byl
v zákonné lhůtě několika
způsoby zveřejněn tak,
aby se s ním mohla veřejnost seznámit. Zastavila
se u výnosu daní plánovaných na 113,55 milionu

korun, které v rozpočtu
představují nejvyšší procentuální položku příjmů.
Místní a správní poplatky
by měly naplnit příjmy
12,03 milionu korun a nedaňové příjmy, kam patří
například pronájem nebytových prostor nebo
pozemků, odměna poskytnutá EKO-KOMem za třídění odpadů a další příjmy
z vlastních činností města,
by měly vylepšit kondici
společné kasy o 24,6 milionu korun. Ve výdajové
Pokračování na straně 4

Většina kaktusů Miroslava
Tožičky přezimuje na půdě, jen ty
metrákové zůstávají na verandě
DUBLOVICE Opuncie, Astro-

phytum, Echinocactus, Echinocereus, Mammillaria, Gymnocalcium, Lobivia nebo
Rebutiato jsou krkolomné
latinské názvy, pod nimiž se
skrývají snad nejvíce známé druhy kaktusů. Miroslav
Tožička z Dublovic je pěstuje
s jakousi samozřejmostí. Nepovažuje se osobně za velkého sběratele a odborníka,

i když se tomuto koníčku věnuje podle vlastních slov přibližně od osmnácti let a má se
čím pochlubit. Jak to všechno
začalo?

„Smraďoch“
musel z bytu
„Měl jsem u rodičů svůj
pokoj, který byl obložený
palubkami. Okno v místnosti bylo orientováno

Centrum města se
stává v dopravní špičce
takřka neprůjezdným
SEDLČANY Obyvatel loka-

lity Na Potůčku poukázal
na problém silničního provozu v Sedlčanech, který
nastává zejména kolem 14.
hodiny v pracovní dny.
„Bydlím v nedaleké bytovce a protože mě situace
zajímá, dost často se tam

jdu podívat,“ uvedl. „Špička pochopitelně nastává
v čase, kdy končí práce
v podnicích. U vozidel, která jedou po hlavní silnici
od ‚kulaťáku‘ kolem Vyšehradu směrem do Církvičské ulice, je to v pořádku.
Pokračování na straně 3

na jihovýchod, bylo velké,
prázdné a já přemýšlel,
jak je vhodně zkrášlit. Dal
jsem na parapet sukulent,
který jsem od někoho dostal. Všechno bylo v pořádku do doby, kdy vykvetl.
Měl ﬁalový jakoby kožený
květ. Druhý den mě překvapil v místnosti pořádný
zápach. Nepřišel jsem na to
Pokračování na straně 10

nisterstvu zemědělství.
Spolupráce všech
třinácti
zúčastněných
obcí na projektu je podle Štěpánkových slov
velmi dobrá. „Zatím jde
vše celkem dobře, jen je
nyní nutné vyjednat podporu Jihočeského kraje.
Pokračování na straně 6

Tři králové si přizvali
na pomoc malého
brášku
SEDLČANY Už se zdálo,

že se kvůli epidemii letos
v ulicích města ani jednou
neobjeví koledníci v kostýmech tří králů a že k dispozici budou výhradně
stacionární kasičky. Přesto
se kouzlo prozpěvujících
koledníků a jejich obdarovatelů zcela nevytratilo.
Tři králové se svým doprovodem se objevili v sobotu 8. ledna na náměstí
T. G. Masaryka, a dokonce
měli ještě jednoho svého
zástupce, ačkoliv ten si
vzhledem ke svému věku
ještě bez kostýmu hověl
v náručí největšího krále.

Koledníky nám představila
koordinátorka Tříkrálové
sbírky pro farnost Sedlčany. „Do kostýmu se oblékl
můj manžel a společně
s námi jsou tady tři naše
děti. Sedmiletý Ondřej, pětiletá Helenka a Jindřich,
kterému budou tři roky,“
uvedla Jaroslava Švejdová.
„Vysvětlili jsme jim, že budou vybírat peníze pro dobrou věc a všechny tři děti se
na to moc těšily.“
Jaroslava Švejdová připomněla, že dárci budou
moci přispět na Tříkrálovou sbírku buď hotovostí
Pokračování na straně 9
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Dobrá občanská
vybavenost – základ
pro spokojený život
P E T R OV I C E Pet rov i c k ý

starosta Petr Štěpánek je
přesvědčen, že dobrá občanská vybavenost je základem pro spokojený život ve městě i na venkově.
„Mezi důležité oblasti
patří bezesporu zajištění
lékařské péče,“ podotýká
s tím, že obec měla vloni velmi těžký úkol, když

po čtyřiceti letech ukončila svoji stomatologickou
praxi doktorka Jaroslava
Kubíčková. „Sháněli jsme
nového zubaře, nakonec
se to podařilo a ve stejných
prostorách má ordinaci
Vjačeslav Ogriščenko,“ informuje starosta, který
oceňuje i lékařův vstřícný
přístup.
-mb-

Kosova Hora se
připravuje na
750. výročí
KOSOVA HORA Starosta Kosovy Hory Martin Krameš
svolal na středu 19. ledna
od 17 hodin zastupitele, zástupce organizací a spolků
i další občany do zasedací
místnosti obecního úřadu,
kde se má uskutečnit první
zasedání organizačního výboru. Tímto krokem začne
příprava 750. výročí obce.
„Přejeme si, aby výročí
bylo připomenuto důstojně, na dobré úrovni, kdy by
se lidé seznámili s historií
místa, kde žijí, ale zároveň
aby se dobře pobavili,“ zmí-

nil Krameš důvod, proč
chce do příprav zapojit
celé spektrum místních
obyvatel. Vyzval zároveň jednotlivé organizace
a spolky, aby si ze svých
řad vybraly zájemce, kteří
se práce v přípravném výboru budou dále účastnit
a pomohou při pořádání
jednotlivých částí programu. Nabídka starosty
platí také pro další aktivní
jednotlivce, kteří přijdou
s dobrými nápady a přiloží
ruku k úspěšnému průběhu akcí.
-mb-

Poplatky ze psů
SEDLČANY Místní poplatky

ze psů zůstanou v letošním roce v Sedlčanech pro
chovatele v nezměněné
výši. Jedinou podstatnou
změnou obecně závazné
vyhlášky je posunutí úhrady z dosavadního 15. ledna
na 30. dubna příslušného
kalendářního roku. Tím

vznikne dostatečný prostor, kdy mohou za své psí
miláčky poplatníci zaplatit.
„Jde o zvýšení míry vstřícnosti k našim občanům,“ poznamenal starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel k novému
znění předpisu, jenž nahradí ten, který schválili zastupitelé v roce 2019.
-mb-
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Poštovních schránek
v Sedlčanech ubylo
SEDLČANY Z a b ý v a l i

jsme se kritikou čtenáře
na malý počet a dokonce
úbytek poštovních schránek ve městě. V současné
době jich existuje a je pracovníky České pošty pravidelně vybíráno sedm.
Jedna se nachází na náměstí TGM na budově
historické radnice, další
je v Nádražní ulici přímo
u České pošty, s dopisem
uspěje pisatel také u hospody Na Vyšehradě, čtvrtá je k dispozici u večerky
Žabka na Severním sídlišti, pátá u prodejny Nápoje
Pudil, šestá na Novoměstském náměstí a sedmá
v Sokolovské ulici.
Na náměstí TGM u fotoateliéru byla poštovní

schránka odstraněna již
před několika lety, marně
by oranžový kastlík vyhlíželi odesílatelé i ve Strojírenské ulici – bývala
u prodejny autodílů, ale
nový vlastník ji na svém
pozemku nechtěl. Po rekonstrukci vlakového nádraží ubyla schránka také
v této lokalitě, kde však se
podle zkušeností doručovatelek objevovaly dopisy
a pohlednice jen sporadicky. Náhradní umístění prý
záleží na dohodě České
pošty s radnicí. Alespoň
za zvážení by proto jistě
stálo vyhledat nové místo
pro schránku v části města
pod Strosem, kde je v blízkosti rodinných domků
i městská ubytovna. Zvláš-

tě pro seniory bývá obtížnější absolvovat s dopisem
cestu k poště nebo na náměstí...
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel se jednání se
zástupcem České pošty
nebrání. „Informaci o tom,
že je schránek méně, slyším
poprvé. Česká pošta se s touto záležitostí na nás vůbec
neobrátila. Je to asi podobný případ jako s telefonními
budkami, které postupně
mizely... Schránky jsou zařízením pošty a pokud nás její
vedoucí osloví, tak budeme
hledat a určitě najdeme místo, kde by mohla být. Stačí,
když nás s problematikou
seznámí zatím alespoň prostřednictvím mailu,“ doporučil.
Marie Břeňová

Městská policie založila odbory
Radě města
předložil Petr Krch, velitel
Městské policie Sedlčany,
návrh kolektivní smlouvy.
Sedlčanský starosta Miroslav Hölzel uvedl, že Krch
je předsedou nově vzniklé
odborové organizace založené městskou policií.
Rada města pověřila zaměstnavatele, konkrétně
starostu Miroslava Hölzela
a místostarostu Zdeňka Šimečka, aby ve spolupráci
s právním zástupcem města vedli další jednání.
„Odbory založila naše
městská policie v roce 2020,
v závěru roku 2021 jsme dostali soubor požadavků, které se týkají zčásti ﬁnančních
beneﬁtů a výhod. Zatím je
kolektivní smlouva ve fázi

SEDLČANY

našeho posuzování a domnívám se, že celý proces
bude mít ještě dlouhý průběh. Již s ohledem na požadované ﬁnanční beneﬁty,
což jsou prostředky, které by
byly navíc poskytovány z veřejných peněz. To znamená,
že by kolektivní smlouvu
mělo ve ﬁnále projednávat
zastupitelstvo. Netuším, kdy
se dobereme výsledku. Původní návrh byl z mého pohledu maximalistický, kdy
se předkladatelé nechali inspirovat výhodami různých
kolektivních smluv,“ uvedl
starosta.
Petr Krch k tématu
upřesnil: „Jako odboráři
jsme členy Unie bezpečnostních složek od června
2020. Odborová organizace

má celkem více než 7 000
členů, za loňský rok je nás
o 400 více. Členy jsou strážníci městské policie, hasiči, celní zpráva, vězeňská
služba, policisté Policie ČR.
Hlavním cílem odborové
organizace je ochrana práv
a oprávněných zájmů členů
v souladu s platnými právními normami a stanovami.
Zájmy členů zastupují tři
renomované právní kanceláře a mnoho odborářů má
taktéž právnické vzdělání.“
Na dotaz, který z požadavků považuje za ten nejdůležitější, sdělil: „Pro nás
je důležité udržet sociální
smír v rámci jednání tripartity, spolupracovat s městem
Sedlčany a s členy našeho zastupitelstva a pomoc se zvládáním krizových situaci, a to
zejména v dnešní době. Dále
chceme stabilizovat kolektiv
městské policie a připravit se
na vystřídání strážníků, kteří
jsou na svých pozicích více
než 30 let, mladšími kolegy
tak, aby byla zajištěna bezpečnost a služby občanům
v regionu Sedlčan. Musím říci,
že je velice těžké v případě
výpadku, například z důvodu
nemoci, nahradit nemocného
strážníka jiným.“
Marie Břeňová
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Uvedení komunikace
do stejného nebo ještě
lepšího stavu je jednou
z hlavních podmínek
smlouvy operátora
s radnicí
SEDLČANY Společnost Tel-

co Infrastructure dostala
začátkem minulého roku
od sedlčanské radnice
souhlas potřebný k územnímu rozhodnutí vytvořit
ve městě optickou síť pro
vysokorychlostní internet.
Starosta města Miroslav
Hölzel označil za přednost, že jde o společnost,
která je členem skupiny
Českých energetických závodů a uskutečňuje svoje
plány v místech, kde má
ČEZ rozvodny.
Aktivity společnosti je
možné v současné době
vidět na Severním sídlišti, ale i v dalších částech
města. Zejména občané,
kteří zde bydlí, se na výkopové práce dívají kritickým pohledem. Nelíbí se
jim, že nejednou zasahují
do již hotového chodníku
nebo do komunikace, kde
byl před nedávnem z prostředků městského rozpočtu položen nový asfaltový
povrch. „V Sedlčanech
máme již asi šest operátorů provozujících internet,
jejichž služby většina obča-

nů ke své spokojenosti využívá. Tak proč podporuje
radnice v podnikání dalšího, který navíc není z regionu?“ – zněl jeden z dotazů.
O odpověď jsme požádali starostu. „Není pravda,
že ve městě je šest operátorů provozujících vysokorychlostní optický internet.
Někteří zajišťují spojení
po starých metalických linkách. Telco Infrastructuje
přišla s nabídkou optických
kabelů jako první. Do podmínek jsme společnosti dali
povinnost, že v případě,
že bude v chodníku kopat,
tak jej musí opravit v plné
šíři a ne jen v jeho části.
Podmínky jsme nastavili
dost tvrdé a musí je plnit,“
uvedl starosta s tím, že
i veškeré další náklady
spojené s výstavbou optické sítě plně hradí tato
společnost a po dokončení samotné výstavby
bude mít každý možnost
optický vysokorychlostní
internet a interaktivní televizi s pestrou nabídkou
TV programů využívat.
Marie Břeňová
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Správa městského
úřadu v číslech
SEDLČANY Významnou po-

ložkou ve výdajích představuje v městském rozpočtu správa městského
úřadu. Pro letošní rok byla
schválena částka 58 milionů korun.
Sedlčanský st arost a
Miroslav Hölzel vysvětlil: „Suma zahrnuje kompletní provozní náklady
– od mzdových prostředků
přibližně pro stovku zaměst-

nanců, přes veškeré energie,
výpočetní techniku, telefony,
vyvážení popelnic a všechno další, co je potřeba pro
fungování úřadu zajistit.“
Zároveň upozornil, že
na opačné straně rozpočtu
je v příjmech v kapitole dotace na výkon státní správy
22,18 milionu korun.
„V tuto chvíli jde v případě zmíněných 58 milionů o částku, kterou jsme

do schvalování rozpočtu
okleštili o různé výdaje. Snažili jsme se o to, abychom se
dostali na co nejnižší cifru,
protože jsme neměli jistotu
příjmové části. Předpokládám, že během roku bude
možné rozpočet doplnit tak,
aby bylo možné zakoupit
například židle, které dosluhují nebo pořídit další nutné
vybavení,“ dodal.
Marie Břeňová

Centrum města se stává
v dopravní špičce takřka
neprůjezdným
Dokončení ze strany 1

Když ale auto jedoucí směrem od Vyšehradu potřebuje odbočit doleva, tak je to
velký problém. A naopak,
když jede auto od Vltavanu
a odbočuje doleva, tak je to
v případě málo prostorné
křižovatky obdobná potíž,“
postěžoval si.
Směrem k řidičům
poznamenal, že u přechodů pro chodce jsou
bezohlední a řada z nich
jezdí tak, jak to jim vyhovuje. Myslí si, že by stálo
za zvážení padesátikilo-

metrovou rychlost snížit
na čtyřicítku.
„Město se prezentuje
tím, že má kamerový systém. Bylo by dobře, kdyby
byly kamery zaměřeny
v době špičky na křižovatku u OD Rozvoj. Ten, kdo
jede od Nádražní ulice
a chce se dostat na hlavní, ať již jede k Vyšehradu nebo k Církvičce, tak
si tam hodně dlouho počká,“ dodal.
Starosta Miroslav Hölzel
podnět k dopravní situaci
ve městě od občana, který

dlouhá profesní léta strávil
za volantem, komentoval
a avizoval, že jej nechá
posoudit dopravní komisí
města, která by se měla sejít v prvním čtvrtletí letošního roku.
Také podotkl, že v místech před Rozvojem již
zaměstnanci technických
služeb odstraňovali vysokou zeleň, která bránila při
výjezdu z parkoviště v rozhledu. „Dopravní řešení tohoto prostoru probereme,“
přislíbil starosta.
Marie Břeňová

Úspěšnými reprezentantkami jsou také Zelenková a Křivská
SEDLČANY Do výčtu reprezent antů Sedlčan,
které jejich trenéři navrhli na ocenění radou
města, právem patří
také Michaela Zelenková

a Lucie Křivská z Aerobik studia Dvojka Sedlčany. Stejně jako dalších
pětadvacet
sportovců,
jejichž jména jsme v pros i n c ové m s p e c i á l n í m

vydání SK zveřejnili,
obdržely i ony z radnice
děkovný dopis a poukázku na výběr zboží v hodnotě 500 korun.
Michaela Zelenková

získala v loňském roce
3. místo na mistrovství
ČR ve sportovním aerobiku v týmech a Lucie
Křivská si odvezla zlaté
medaile z celorepubliko-

vých soutěží opakovaně,
vedlo se jí v sólových
vystoupeních, ve dvojicích i v týmech, kdy získala další cenné kovy.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
LIBÍŇ Škoda ve výši 150
tisíc korun vznikla při
nehodě, která se v obci
stala 4. ledna v odpoledních hodinách. Osmapadesátiletá řidička
vlivem mikrospánku
vyjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila
do betonového sloupu.

Ke zranění osob nedošlo.
SEDLČANY V Kňovické
ulici havaroval 4. ledna odpoledne 34letý motorista.
Najel na víko kanálu a poškodil si spodní část automobilu. Způsobená škoda
činila 40 tisíc korun.
ŠTĚTKOVICE Ve večerních hodinách 4. ledna

v katastru obce vběhla lesní zvěř pod kola projíždějícího osobního vozu. Usmrcenou srnu si následně
převzal člen mysliveckého
spolku. Škoda byla vyčíslena na 40 tisíc korun.
SEDLČANY Na náměstí
T. G. Masaryka došlo 5.
ledna ke střetu osobního

vozidla a chodce. Šestašedesátiletá řidička přehlédla z důvodu zamlženého čelního skla 54letou
ženu, která šla po přechodu pro chodce. Nehoda se
obešla bez zranění.
REGION Policisté vykázali ze společného obydlí
třiadvacetiletou ženu, kte-

rá psala výhružné zprávy
svému příteli, vyhrožovala
mu zabitím a vulgárně ho
urážela. Dotyčná je nyní
podezřelá ze spáchání
trestného činu nebezpečné vyhrožování.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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Zastupitele zajímaly některé výdaje v rozpočtu
města a zásobník projektů
Dokončení ze strany 1

části účtu je s největší částkou počítáno do všeobecné veřejné správy, kdy je
souhrnná výše 86,86 milionu korun. Správa městského úřadu z toho činí 58
milionů korun, na podporu občanských sdružení
a zájmových organizací je
počítáno s příspěvkem 1,2
milionu korun. V kapitole ochrana a bezpečnost
o celkové výši 9,63 milionu jsou výdaje 7,7 milionu
na městskou policii a kromě toho se letos mohou
strážníci těšit na nový automobil v hodnotě 730 tisíc
korun. Na hasiče je pamatováno s 800 tisíci korunami, na kamerový systém
je rozpočtováno 100 tisíc
korun, na prevenci kriminality 50 tisíc korun...

Odvodnění,
sokolovna nebo
kostel sv. Martina
Po detailnějším komentáři k rozpočtu ekonomkou
Kadlecovou byl zastupitelstvu poskytnut prostor pro
diskusi. Nabídku jako první využil Filip Růzha, který
se zajímal o takzvaný zásobník projektů, v němž je
mimo jiné uvedeno odvodnění parku pod nemocnicí.
Žádal vysvětlení. K problému se vyjádřil starosta
Miroslav Hölzel, který ho
informoval o potížích bytového domu nacházejícího
se ve spodní části parku.
„Konﬁgurace terénu po vybudování parku je taková,

že je k tomuto bytovému
domu nakloněn a při přívalových deštích se voda hromadí u jeho fasády. Na odvedení vody jsme již udělali
menší opatření, které je při
běžném počasí účinné. Protože se jedná o starší, a ne
nejlépe odizolovaný dům,
tak při přívalových deštích
dochází k průsakům do suterénů. Hledali jsme společně s občany přímo na místě
řešení a navrhli jsme s pracovníky odboru investic
a technických služeb před
tímto objektem, ale v odstupu několika metrů, přetnout
trávníky odvodněním. Ze
zelených i vyasfaltovaných
přístupů k jednotlivým
vchodům by byly použity rošty a voda odvedena
mimo. Park s řádným odvodněním nepočítal a myslím si, že tímto způsobem
problém vyřešíme,“ dodal.
Růzha
se
zajímal
i o možnou rekonstrukci
sokolovny. „Seznámil jsem
se s výsledky pasportizace stavu budovy a nyní je
v rozpočtu projektová dokumentace. O co se bude
jednat?“ dotazoval se.
Starosta vysvětlil, že jde
o projektovou dokumentaci pouze k odstranění havarijních stavů, které jsou
popsány v již hotové studii
poukazující na to, co je
třeba řešit. „Není to hezké
čtení. Bude to buď obnášet
masivní investice do obnovy této budovy nebo možná
bude i legitimní diskuse, co
s touto budovou sokolovny

dál, protože opravy jsou
v řádech desítek milionů
korun.“
Zastupitel také připomněl okolí kostela sv. Martina a doporučil připravit
koncepci rozvoje. „Ke kostelu není možné se legálně
dostat jinak než jej celý obejít, protože u něj neexistuje
přechod. Okolí s kontejnery
na odpad je dost neutěšené,“ poznamenal. Navrhl
připravit komplexní studii,
aby existoval plán s cílovým stavem, který by se
stal vodítkem pro to, co by
bylo možné v příštích deseti letech postupně udělat. „Kostel sv. Martina je
nejvýznamnější památkou,
kterou v Sedlčanech máme
a na to, že je v samém centru města, je opomíjená. Je
to škoda,“ zdůraznil Růzha.

Zájem
o projektovou
dokumentaci
„Kdo projektové dokumentace dělá? Využíváme
naše místní projektanty?“
– zajímala se o zadávací
dokumentace a výběrová
řízení zastupitelka Blanka
Vilasová. Pozastavovala
se nad vysokými náklady
na jejich vypracování. Konkrétně sáhla pro případ týkající se retenční nádrže
„Zvláštní povodeň,“ který
představuje výdaj 676 tisíc
korun.
„Jde o dokument, který nám dlouhodobě chybí
a vodohospodáři a úředníci požadují, abychom jej

na vodní nádrži této kategorie měli. V roce 2021 se
vyskytla možnost žádat
o dotaci. U Státního fondu
pro životní prostředí jsme
uspěli a dokonce žádost
dosáhla nejvyššího bodového hodnocení. Nyní jsme
ve fázi přípravy výběrového řízení na projektanta,
který dokument, stanovující záplavové území pro
tisíciletou vodu, zpracuje.
My toto sice z praxe známe, ale bohužel musíme jej
mít zpracován. Z celkového nákladu by mělo být 85
procent pokryto z dotace,“
odpověděl starosta.
Vilasová se také dále
například dotazovala, jak
se ze zásobníku projektů
vybírá konkrétní položka,
která se bude dělat. „Předpokládám, že stejně jako
v roce 2020 podle výsledku
hospodaření projednáme
výběr v radě města a předložíme podklady zastupitelstvu tak, aby v rámci rozpočtového opatření došlo
ke shodě, které akce zařadit,“ přislíbil starosta.

Shoda na jiném
řešení
O možnost vyškrtnutí
pěti milionů ze zásobníku
projektů na vybudování
komunikace v souvislosti
se změnou územního plánu v lokalitě Vítěž – Červený Hrádek se zajímal
v diskusi zastupitel Vladimír Zámostný. „Shodou
okolností se dnes uskutečnilo jednání s obyvateli Ví-

těže i současně s vlastníky
některých pozemků v této
lokalitě a skutečně tato
komunikace pozbude významu. Na ústním jednání
došlo k dohodě spočívající
v rozšíření komunikace,
která toto území obsluhuje
z druhé strany – a to z Červeného Hrádku z komunikace směrem Na Skalách.
Zmíněná položka by tak
mohla být výrazně nižší
než byl původní záměr.
Propojení Vítěže a Hrádku
by bylo možné polní komunikací, kde by zůstala pro
pěší polní cesta,“ popisoval
nový záměr starosta.
Zastupitel Pavel Švagr
se zajímal o to, zda se neuskutečněné akce ze zásobníku projektů automaticky
přenášejí do příštího roku
nebo ne. „Zásobník investičních akcí čítá desítky
položek. Do rozpočtu uvádíme aktuální výběr po posouzení odboru investic,
po komunikaci s technickými službami a názory občanů s tím, kterou z akcí považují za prioritu. Závaznost
bych ale zásobníku nepřikládal,“ zareagoval Hölzel.
Švagr jej následně požádal
o zaslání podkladů k tématu „Zvláštní povodeň“, kdy
podobně jako zastupitelka Vilasová i on považuje
částku za zpracování monitorovacího dokumentu
za enormně vysokou. Starosta slíbil, že materiály
odešle nejen jemu, ale
všem zastupitelům.
Marie Břeňová

U čistíren odpadních vod se mění výše podpory
SEDLČANY Namísto dosavadní finanční podpory
20 tisíc korun, která byla
poskytována žadatelům
na zřízení čističky odpadních vod, byla zastupiteli
odsouhlasena pro rok
2022 na jeden rodinný
dům určený k trvalému
bydlení částka 25 tisíc
korun. Město Sedlčany
se tímto způsobem třetím
rokem snaží o zvýšení
kvality životního prostředí v oblastech, které je

obtížné nebo nemožné
připojit na kanalizační
systém a městskou čistírnu odpadních vod. Jde
o okrajové části města
nebo osady.
„V rozpočtu alokujeme
na tento účel 100 tisíc korun, což je částka, která
pravděpodobně odpovídá
počtu každoročních zájemců. V případě, že by jich
bylo více, tak na to můžeme v rámci rozpočtových
opatření zareagovat,“ pře-

deslal sedlčanský starosta
Miroslav Hölzel. V původním návrhu byla radou
města doporučena opět
dvacetitisícová podpora.
K tématu se vyjádřil
na prosincovém zasedání
jako jediný diskutující zastupitel Filip Růzha, který
upozornil, že v roce 2021
bylo ke stejnému účelu
alokováno 200 tisíc korun,
ale podány byly pouze
dvě žádosti. „Nevím, co
vede občany k tomu, že

o podporu není příliš zájem. Možná je důvodem
‚strop‘, který může od města získat, k poměru nákladů, které je nutné do čistírny investovat,“ uvedl
a navrhl dosud poskytovaný příspěvek zvýšit
o pět tisíc korun. „Bude to
sice znamenat o jednoho
potencionálního zájemce
méně, ale mohlo by to naopak přispět k tomu, aby
program našel uplatnění,“
sdělil Růzha.

O návrhu nechal starosta hlasovat a zastupitelé podpořili navýšení
podpory a odsouhlasili
pravidla obsahující i požadovanou dokumentaci,
kterou musí občan předložit.
Marie Břeňová
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Obec Svatý Jan měla výhrady
k uzávěrce komunikací při testování
závodních vozidel
REGION Vladimír Zámostný, za-

stupitel Sedlčan, byl požádán starostou obce Svatý Jan Václavem
Hrubým a Marií Zámostnou, ředitelkou Domova Svatý Jan, poskytující sociální služby, aby veřejně
sdělil výhrady k testování závodních vozidel společností All-racing
z Příbrami v lokalitě mezi obcemi
Brzina a Svatý Jan.

Dobrá organizace prý
vázne
„Problematika se týká opakovaných uzavírek veřejné komunikace
ze Štilečku na Brzinu, což v obci výrazně komplikuje život,“ uvedl Zámostný s tím, že písemná stížnost
byla předána starostovi Miroslavu
Hölzelovi i městské radě Sedlčan.
Vyčíslil, že v roce 2021 se jednalo
o čtyři uzávěry.
„Naposledy byla koncem září,
kdy to vyvrcholilo konﬂiktní situací.
V souvislosti se špatnou organizací
zajištění uzavírky hlavní komunikace proti tréninkovému soutěžnímu vozu vyjel civilní automobil,“
informoval dále Zámostný. Podotkl, že uzavírku pro společnost
zajišťuje veřejnosti dost dobře
známý rallyový jezdec Jan Černý.
„Problém by nebyl až takový, kdyby celá organizace nevázla. Nejsou
splněny časy uzavírek a obnovení
provozu, což blokuje i autobusy veřejné dopravy. Problémy to přináší
i pro zásobování Domova Svatý
Jan. Starosta obce dostal z odboru
dopravy Městského úřadu Sedlčany odpověď s odvoláním na zákon
číslo 361 z roku 2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích s tím,
že k takovému rozhodnutí mají
právo. Odbor dopravy v září vůbec
nepovažoval za potřebné informovat nejen vedení sociálního ústavu,
ale ani starostu Hrubého, že daná
komunikace bude uzavřená. V den
uzavírky byl pro všechny šok, že
se zaměstnanci nemohou dostat
do práce... To nevypovídá o zodpovědném přístupu, nehledě na to, že
v části veřejné vyhlášky, která byla
odborem dopravy vydána, se hovoří
o tom a tady budu citovat: … Odbor
dopravy a silničního hospodářství
městského úřadu si vyhrazuje právo a stanovení změnit nebo doplnit,
pokud si to bude vyžadovat změna

situace silničního provozu nebo veřejný zájem,“ pokračoval Zámostný s tím, že trénování rallyového
vozu na veřejné komunikaci jistě
veřejným zájmem není. „Takovéto
rozhodnutí našemu dopravnímu
odboru čest nedělá,“ dodal.

Pohled z druhé strany
O vyjádření jsme požádali Jana
Krutinu, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Sedlčany. Uvedl:
„Na každou uzavírku pro testování
vozidel je vydána Veřejná vyhláška
– Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
která je vždy vyvěšena na úřední
desce příslušné obce. Na území
obce je umístěno dopravní značení i s plánkem dopravního značení
a uzavírky vždy minimálně pět dnů
před plánovanou akcí. Zároveň se
rozhodnutím povoluje úplná krátkodobá uzavírka v čase od 9 do 16
hodin. Tato silnice však není neprůjezdná po celou tuto dobu, ale
pouze v době testování vozidel je
celá trať úplně uzavřena na dobu
pěti až deseti minut. Poté je provoz
obnoven.“
Krutina k nastaveným mantinelům povolení uzavírky dále
sdělil, že čekací doba autobusové
dopravy nesmí přesáhnout pět minut a že vozidlům integrovaného
záchranného systému musí být
umožněn průjezd bezodkladně.
Doplnil, že povolení o zvláštním
užívání komunikace jsou podmíněna souhlasem vlastníka uzavřené silnice, tedy Krajskou správou
a údržby silnic Středočeského kraje a dopravním inspektorátem Policie ČR Příbram.
„Po celou dobu pořádání testování vozidel v lokalitě Svatojanských
lesů, což je od roku 2017, bylo pořádáno celkem dvanáct takových
akcí. Nebyla při nich zjištěna žádná
skutečnost, že by byly ze strany pořádajícího porušeny podmínky stanovené pro zvláštní užívání silnice
na jednotlivé akce,“ tvrdí Krutina.

Testování „závoďáků“
snad končí...
K poznámce o veřejném zájmu,
kterým se oponenti testování vozi-

del ohrazují, má odlišné vysvětlení: „Tento termín byl vytržen z kontextu podmínek pro provedení
přechodné úpravy provozu během
pořádání této akce. Správní orgán
tímto nestanovil jednu z podmínek,
pro kterou by se testování mělo či
nemělo konat, ale pouze si vyhradil
právo, kdy v případě veřejného zájmu může změnit či doplnit stanovené dopravní značení.“
Krutina trvá na tom, že odbor
dopravy a silničního hospodářství

Koupím garáž v Sedlčanech. Cena
270 000 Kč. Tel.: 770 180 081.
3/22

Prodám selata. Tel.: 732 149 464.
4/22

Koupím Jawa 23 Mustang a sedačky

neshledal žádné důvody, proč by
měl testování vozidel zakázat nebo
měnit jeho rozsah. „Přesto z posledního osobního jednání začátkem
ledna letošního roku s odpovědnou
osobou za organizaci vlastního testování vozidel vyplynulo, že jeho
snahou bude v budoucnu najít
na testování vozidel novou lokalitu,“
uzavřel reakci na náš dotaz Krutina.
Údajně poslední testování závodních vozů se mělo uskutečnit
pátého ledna.
Marie Břeňová
Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545
do Škody 120. Tel.: 737 445 268.

MFC Invest 1. s.r.o.
hledá na HPP pro pracoviště v Sedlčanech
zodpovědné a spolehlivé zaměstnance:

 CHOVATEL DRŮBEŽE
 DĚLNÍK/DĚLNICE
NA ZPRACOVÁNÍ
A BALENÍ MASA
Nástup možný ihned
Tel.: 734 428 696
Rekreační středisko PROSAZ Líchovy
hledá zaměstnance na pozici

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

Bližší informace na tel.: 737 815 906

Přijmeme pracovníka na pozici

SKLADNÍK
Požadujeme: samostatnost, znalost práce na počítači, praxi
v oboru skladování, osvědčení na vysokozdvižné vozíky
Termín nástupu: ihned
Pracoviště Sedlčany
Info na tel.: 607 869 641 – paní Lundáková
Životopisy zasílejte na mail: l.lundakova@seznam.cz

5/22
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Počet
nakažených
nadále klesá
REGION V mezitýdenním srovnání
jsme se dostali pod hranici dvou set
nakažených v regionu. V Příčovech
a Radíči stále není nikdo, jednička se
objevila u Vojkova, naopak na nulu
klesli v Prosenické Lhotě. Pouze jednoho nakaženého mají ještě v dalších
čtyřech obcích.
Nárůst sledujeme v případě Hřiměždic, Jesenice, Křepenic, Milešova, Nechvalic, Sedlčan, Svatého Jana, Štětkovic a již zmíněného Vojkova. Setrvalý
stav je v Klučenicích, Krásné Hoře nad
Vltavou, Solenicích a Vysokém Chlumci. V ostatních třinácti obcích počet
potvrzených případů koronaviru klesl.
V neděli 9. ledna bylo na Příbramsku 706 nakažených, což je 10 pozitivních na tisíc obyvatel. Z toho bylo
328 nových, tedy 4,68 na tisíc obyvatel. Voticko na tom bylo trochu lépe.
Absolutní počet 115 aktivních případů
znamenal 9 nakažených na tisíc obyvatel. Nových tady bylo 58 případů,
tedy 4,6 na tisíc obyvatel. Sedlčansko
v tomto srovnání dopadlo nejlépe
s absolutním počtem 178 aktivních případů a přepočtem v hodnotě 8,1 na tisíc obyvatel. Přibylo zde za poslední
týden 93 nových případů, to znamená
4,23 na tisíc obyvatel.
Olga Trachtová Hadáčková
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29
5
9
27
2
1
10
11
7
2
2
1
3
12
1
19
8
10
2
3
80
68
0
3
6
3
9
6
4

24
8
12
19
5
5
23
14
14
6
3
4
4
16
3
33
13
4
2
3
87
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2
6
8
6
13
21
2

12
7
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8
7
29
23
20
6
4
7
8
19
7
40
12
3
3
0
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89
2
7
7
9
13
23
1

9
8
2
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10
4
30
36
20
6
5
8
10
17
8
30
5
5
3
2
136
69
5
11
7
10
16
18
4

3
1
1
12
1
2
18
7
4
3
1
5
3
2
3
15
10
1
0
0
75
24
2
3
3
0
4
12
2

2
2
4
7
1
1
13
7
2
4
2
4
1
5
2
9
3
0
0
0
80
18
2
5
5
1
4
12
1

Celkem

31

23

28

53

70

103

188

343

454

504

514

217

197

Jednání o přivaděči pitné
vody mají jasnou osnovu,
kterou se daří plnit
Dokončení ze strany 1

Středočeský kraj zařadil
náš projekt mezi krajské priority. Budeme žá-

Petr Štěpánek

dat o finanční podporu
na projektovou dokumentaci. Jelikož se ale jedná
o mezikrajský projekt, je
nutné, aby přípravy byly
společně v obou krajích.
Zatím se uskutečnilo setkání náměstků pro životní prostředí. Požádal jsem
hejtmanku Petru Peckovou

www.sedlcansky-kraj.cz

o schůzku a usiluji o společné setkání s hejtmanem
Martinem Kubou,“ sdělil
Štěpánek.
Cílem je společné memorandum obou krajů
na vybudování přivaděče vody v regionu severně od Milevska a jižně
od Sedlčan. „Jakmile se to
podaří, vstoupíme do jednání s Jihočeským vodárenským svazem a požádáme
je, aby se stali investory. To
jsou plány na příštích několik měsíců. Mám pro letošní

rok cíl vyjednat s JVS investorství a vysoutěžit projektanta přivaděče. Podle
vysoutěžené ceny potom
požádat oba kraje o dotaci
na tuto dokumentaci, která
by měla být vyhotovena
ideálně v roce 2023,“ pokračuje Štěpánek s tím,
že pak bude následovat
vyjednávání s vlastníky
dotčených pozemků, stavební povolení a následně
vlastní stavba.
Olga Trachtová
Hadáčková

Dne 12. ledna by se dožil 70 let pan

František Chlasták
z Vysokého Chlumce.
Prosím, kdo jste jej znali a měli rádi
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Sestra s rodinou

Semestr
univerzity třetího
věku se bude
věnovat houbám
SEDLČANY Zájemci o stu-

dium prostřednictvím univerzity třetího věku by se
měli do 15. ledna přihlásit
v sedlčanské knihovně.
„Letošní semestr bude mít
téma Pozoruhodný svět
hub“, avizovala ředitelka
knihovny Blanka Tauberová. S výukovým lektorem Ivanem Jablonským
a knihovnicí Olgou Jelenovou se na druhy hub jedlých i jedovatých zaměří
z různého pohledu. Ředitelka potvrdila, že je vítán
každý senior bez ohledu
na to, zda už některý semestr navštěvoval.
Vzdělávání tohoto typu

si vzala za své sedlčanská
knihovna již v roce 2011.
Jde o společný projekt
s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze. Senioři, kteří si chtějí udržet
duševní kondici a aktivní přístup k životu, od té
doby absolvovali nejrůznější témata a nahlédli
například do tajů čínské
medicíny, astronomie,
seznamovali se s tím, jak
vytvořit rodokmen, s uměním rané renesance, nebo
objevovali klenoty barokního sochařství v Českých
zemích a jeden z cyklů se
věnoval také módě.
Marie Břeňová

TÉMA
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„Chceme děti připravit na život,“
říká Radmila Veselá
KRÁSNÁ HORA Radmila Ve-

selá, manažerka projektu
zaměřeného na zvyšování
úrovně vzdělávání, přiblížila
v pátek 7. ledna přítomným
novinářům v Krásné Hoře
Místní akční plány (MAP).
Jejich cílem je rozvoj kvalitního vzdělávání dětí od předškolního věku až po žáky
druhého stupně základních
škol tak, aby byli připraveni
na život v měnící se společnosti a měli možnost se dále
rozvíjet. K učení podle jejího
názoru chybí dětem správná
motivace a ony samy by si
měly umět stanovit cíle a posunovat je...
„Projekt Místní akční plán
vzdělávání si od roku 2016,
kdy startovala jeho první
fáze, našel v regionu Sedlčanska své místo. Je do něj zapojeno 36 školských subjektů regionu, což představuje asi 90
procent. Na ten první navázal
v roce 2018 další, tentokrát
čtyřletý, projekt s celkovými
náklady 11 milionů korun,
který letos v lednu končí,“
uvedla Veselá s tím, že se
v úterý 18. ledna v sedlčanském kulturním domě uskuteční setkání lidí z MAP se zástupci škol, obcí a podniků,
při kterém společně zhodnotí, jaká měla tato etapa
přínos. „V naší práci chceme
pokračovat návazným projektem MAP III,“ ubezpečila
koordinátorka. „Rádi bychom
ve větší míře než doposud zapojili rodiče i zástupce obcí,“
dodala.

Pět hlavních
programů
Radmila Veselá představila pět hlavních programů,
které by měly rozvíjet potenciál dětí, žáků, ale i jejich
učitelů. Jsou to: Čtenářská
gramotnost, Matematická
gramotnost, Zelená nejen
pro kluky se zaměřením
na podporu manuální zručnosti a kreativity, takzvaný
PEPSI program a pro vedení
škol může být inspirativní
pátý program Kvalitní škola.
„Po zkušenostech víme, že
nejefektivnější je dlouhodobá

podpora, během níž se sami
učitelé podílí na tvorbě a ověřování nových metod a pomůcek, které činí výuku zajímavější a přitažlivější. Část
aktivit cílí přímo na žáky, ale
i pro rodiče byly organizovány semináře s psycholožkou
či výtvarné dílny,“ sdělovala
Veselá.

Čtenářská
gramotnost
K vyšší čtenářské gramotnosti má přispět výukový
materiál – texty, výběry publikací, tabulky, mapy, obrazový materiál, který připravují se skupinou pedagogů
ze škol regionu a místních

Radmila Veselá
představila Místní
akční plán vzdělávání
na Sedlčansku.

i externích odborníků. Ověřenou metodou je společná
četba knížek. „Tým pedagogů
ze škol regionu, pracovníků
knihoven a lektorů, vyhotovuje náměty pro práci se
soubory knížek pro žáky
prvního a druhého stupně.
Tituly knížek byly vybrány
ve spolupráci s knihovnami
v Sedlčanech, Příbrami a Voticích. Výběr pak byl konzultován s pedagogy a zástupci
národních čtenářských programů. Skladba knih vybraných do programu čtenářské
gramotnosti je velice pestrá
a zahrnuje různé obory a jak
české, tak zahraniční autory,“
podotkla Veselá. V současné
době jde o soubor kolem 35
knih a každý titul je nakupovaný přibližně ve čtyřiceti
výtiscích.

Matematická
gramotnost
Výukové pomůcky a využití logických a deskových

her jsou cestou, která vede
děti
zábavnou
formou
ke zvýšení matematické gramotnosti. V současné době
má MAP soubor kolem tří
desítek her, které je možné pedagogům představit
v rámci konzultační činnosti
nebo formou praktických
ukázek ve výukových hodinách, v klubech logiky nebo
v rámci práce školních družin. Některé byly zakoupeny
přímo do škol.

Zelená nejen pro
kluky
„Podporu řemeslné zručnosti a podporu vztahu je
krajině, v níž žijeme a porozumění problémům, kterým
naše životní prostředí čelí, zahrnuje program Zelená nejen
pro kluky. Postupně si osvojují základy práce s nástroji. Zaměřujeme se na mladší žáky
1. stupně, kteří dosud mnoho
příležitostí k práci s materiály, jako je dřevo, případně
kov a recyklované materiály, neměli. To je nyní možné
díky řemeslným výjezdovým
dílnám,“ informovala Veselá
a zmínila se o dobré spolupráci se sedlčanskými učitelkami Dianou Pinkasovou
a Vlaďkou Křenkovou. Krátká videa, která k tomu vznikla, jsou umístěná na portálu
UBU a mohou prý inspirovat
další pedagogy. Základní výuku osvěží učení venku, badatelsky orientovaná výuka,
podpora kritického myšlení.
MAP organizuje k progra-

Markéta Hrdličková
pomáhá mimo jiné také
s činností kolem čtenářské gramotnosti.

mu zaměřenému na vztah
ke krajině vzdělávací semináře pro pedagogy, vychovatelky družin a vedoucí školních

klubů. Tento program má
na starosti Markéta Hrdličková (Bilinová) ze Sedlčan.
Pomáhá také s činností kolem čtenářské gramotnosti,
kdy jako pracovnice Národní
knihovny v Praze je k tomuto úkolu zcela kompetentní.

PEPSI program
Program PEPSI nemá
nic společného se známou značkou nápoje, ale
je zkratkou slov Pedagogika, Psychologie, Speciální
pedagogika, Inkluze. Jeho
manažerka Veselá uvedla,
že cílí na sociální rozvoj
dětí a pedagogů. „Program
byl připraven prostřednictvím dlouhodobého cyklu
pro stálou skupinu patnácti pedagogů a je zaměřen
na osobnostní rozvoj žáků
a psychohygienu učitele.
Druhá oblast se zaměřuje
na téma inkluze, rovné příležitosti, problémové chování a věnuje se možnostem
předcházení negativním
jevům přímo na školách.
Dlouhodobě pracujeme
s renomovaným psychologem Richardem Braunem,
který za námi vyjíždí se
svými semináři na podporu
třídního klimatu,“ podotkla
Veselá s tím, že v regionu
Sedlčanska není bohužel
vlastní školské poradenské
zařízení.

Epidemie jako
výzva
„Poslední dva roky ve znamení epidemie koronaviru
byly i pro nás výzvou, jak se
vypořádat s omezeními, která
vzdělávání postihla. Zvykli
jsme si pracovat v online režimu a ukázalo se, že pro některé typy aktivit – pracovní
schůzky a dílny či semináře
s odborníky může být online
forma i výhodná, zejména,
pokud odborníci dojíždějí
zdaleka. Bohužel pro určité
typy aktivit, konkrétně pro setkávání ředitelů, starostů, semináře s psychologem... tato
forma vhodná není. A pochopitelně, kompletní či částečná
nepřítomnost dětí ve škole ne-

umožňuje dělat dílničky nebo
jiné formy práce vůbec,“ sdělila Veselá. Školám pomohly
MAP technickým vybavením v hodnotě kolem 300
tisíc korun. V době distanční
výuky mohli učitelé zapůjčit
notebooky sociálně slabším
rodinám.

Zkušenosti
z Krásné Hory
Místostarostka Krásné
Hory Jana Mašková, která
úzce s MAP spolupracuje,
uvedla, že nemá zkušenosti například s plány čtenářské gramotnosti. „Za obrovský přínos ale považuji to,
jak jsme zapojili v našem
komunitním centru veřejnost do jiné činnosti. Každé
úterý jsme pořádali cyklus
herních odpolední. Uskutečnilo se deset setkání, vždy
s účastí deseti až patnácti
lidí. Bylo to super. Seminář
byl díky podpoře místní akční skupiny zdarma,“ přidala zkušenost s testováním
her, které bavilo děti i dospělé. „A rodiče se zajímají, jestli tato aktivita bude
nebo nebude pokračovat,“
sdělila. „Díky MAP jsme
mohli nakoupit pro online výuku další notebooky,
na které by už obec těžko
ﬁnančně dosáhla,“ dodala
místostarostka. Kvitovala
také, že dlouholetá ředitelka ZŠ Eva Šedivá se účastní
všech ředitelských setkání
v rámci MAP a má zájem
o uplatnění nových metod
ve výuce.

Změna je nutná
„Přála bych si, aby rodiče
a učitelé pochopili, že změna je nutná. S ohledem na to,
v jakém světě žijeme, se společně snažme vzdělávání nastavit tak, aby se dětem škola
líbila a aby se jim dařilo. Ze
zemí, kde se dělají srovnávací
testy a průzkumy, tak v případě českého školství je uváděna obliba školy jako nízká až
nejnižší. To je smutné,“ řekla
mimo jiné závěrem Veselá
za sebe i svoje kolegy.
Marie Břeňová
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Tereza Trojanová a Jiří Moulík
přiblížili svá studia v zahraničí
SEDLČANY Jak se studuje

v zahraničí? Právě na toto
téma v pátek 7. ledna
diskutovali s posluchači
v městské knihovně Tereza Trojanová ze Sedlčan
a Jiří Moulík z Osečan. Oba
mají v tomto směru zkušeností na rozdávání, vždyť
Tereza studuje ve skotském Abeerdenu a Jiří dokončil studia ve Švédsku
v městě Malmö.
Dvaadvacetiletá Tereza ve Skotsku studuje
čtvrtým rokem filozofii
a sociologii a ve druhém
ročníku byla v holandském Amsterdamu na studiu přes projekt Erasmus.
Základní školu i víceleté
gymnázium absolvovala v Sedlčanech. Jiřímu
Moulíkovi je dvacet šest
let, také on po dokončení základní školní docházky v sedlčanské 2.
ZŠ Propojení studoval
na osmiletém gymnáziu
a potom získal titul bakaláře na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze.
Potom odjel na Erasmus
do Malmö, kde se nakonec rozhodl i studovat.
Skončil tedy na FTVS
a magisterské studium
dokončil ve Švédsku.
S Terezou a Jiřím jsme se
sešli bezprostředně před
besedou v knihovně a rozebrali jejich studia v zahraničí.
M ů ž e t e p ř e d s t av i t
projekt Erasmus?
Jiří: Erasmus zaštiťuje Evropská unie a je to
program pro studenty
vysokých škol v evropských zemích. Studenti si
po obdržení finanční podpory mohou vybrat zemi
a město, ve kterém by
chtěli studovat a potom
se vracejí na svoji domovskou univerzitu.
Proč jste si vybrali
právě Skotsko a Švédsko?
Tereza: Bylo to docela obtížné rozhodnutí. Já
jsem už od svých čtrnácti
let věděla, že bych chtěla

studovat v zahraničí, ale
protože v době, kdy jsem
byla na střední škole, rodiče si to nepřáli, chtěla
jsem odjet na studia alespoň na vejšce. Když jsem
měla před maturitou,
podala jsem si přihlášku. Bylo to pro mě velké
rozhodnutí, ale říkala
jsem si, že mi to za to stojí
a hodně mě to lákalo.
Jiří: Moje rozhodnutí
bylo trochu jiné. Já jsem
nebyl moc spokojený se
systémem výuky na FTVS
a hledal jsem tak jinou
alternativu, navíc jsem
věděl od kamarádů, kteří
byli na Erasmu, že je to
super. Rozhodl jsem se
proto také odjet.
Jak dlouho jste byli
zpočátku z domova a jak
jste se sžívali s prostředím, které jste dosud
neznali?
Tereza: Já jsem byla
ve Skotsku v prváku celý
první semestr, což bylo
asi tři a půl měsíce. Potom jsem jela domů až
na Vánoce a po měsíci
jsem se vracela na druhý
semestr. Určitě nejtěžší
byly úplné začátky, první týden mi přišel dlouhý jako půlrok (úsměv).
Chvíli trvalo, než jsem
si našla nové kamarády,
vyhledala svoje zájmy
a využila lépe svůj volný
čas. Škola ale nastaví určitý režim, a navíc jsem
bydlela na koleji a měla
kolem sebe vrstevníky,
kteří byli ve stejné situaci, jako jsem byla já. Tím
pádem jsem se postupně s prostředím sžívala.
Měla jsem tam kamarády
nejenom z Česka. Potkávala jsem se se studenty
ze všech států Evropské
unie, z Asie a měla jsem
tam kamarádku i z Jižní
Ameriky. Paradoxně jsem
se setkávala jen s málo
studenty z Velké Británie.
Protože jsem se chtěla začlenit do zdejšího života,
zkoušela jsem všechno
možné a ne u všeho jsem

zůstala. Chodila jsem
v rámci studentských
spolků tancovat, podnikala jsem s kamarády výlety
různě po Skotsku, chodila
jsem plavat do sportovního centra, a hodně času

bovala jsem certifikát, že
mám angličtinu alespoň
na úrovni B2. Hlásila jsem
se i na jiné univerzity, kde
vyžadovali minimálně
C1. Měla jsem certifikát
na úrovni C1 v angličtině,

Tereza Trojanová a Jiří Moulík si povídali s posluchači na besedě
v městské knihovně.

jsem trávila přípravou
do školy. Při studiích také
pracuji v universitní kavárně, kam chodí hlavně
studenti a profesoři. Trochu si tím přivydělávám.
Jiří: Protože na Erasmu
jsou lidé na stejné vlně,
všichni se chtějí seznámit a bavit, tak to pro mě
bylo velice rychlé. Také já
jsem s kamarády vyrážel
do okolí Malmö, a protože prakticky přes most je
Kodaň, byli jsme se podívat i v Dánsku. Taky jsem
chodil plavat, boulderoval na umělých stěnách,
lezl po stěnách, běhal
a jezdil na kole.
Když jste odjížděli
do zahraničí, nakolik
jste byli vybaveni jazykově?
Tereza: Měla jsem to
jako podmínku pro přijetí na univerzitu a potře-

a myslím si, že jsem byla
vybavená docela dobře.
Když jsem tam přijela,
neměla jsem žádný problém, ale je pravda, že
člověku chvíli trvá, než
si naposlouchá a zvykne
na skotskou angličtinu.
Jiří: Švédsky neumím,
pochytil jsem jenom něco
(úsměv). Ale i kdybych
uměl, bylo by to zbytečné, protože všichni Švédové mluví perfektně anglicky. Měl jsem o jeden
stupeň nižší úroveň, než
Tereza, tedy B2, ale stačilo mi to. Já jsem čtyři
roky na FTVS nepoužíval
angličtinu, takže jsem se
v tomto směru necítil zcela komfortně a musel jsem
se docela rozmlouvat. Šlo
to ale rychle a nakonec to
bylo v pohodě.
Dovedete si představit, že byste natrvalo

žili ve Skotsku, potažmo
ve Švédsku?
Tereza: Natrvalo bych
tam žít nechtěla. Možná
tak dva roky po studiu, ale
jinak ne, protože se přece
jenom jedná o jinou kulturu. Čím déle tam jsem,
tím více si uvědomuji, že
doma jsem tady, ačkoliv
po těch třech a půl letech
pro mě kulturní rozdíly
nejsou žádnou překážkou. Veškerý život, který
tam mám, je v pohodě,
ale nechtěla bych ztratit
více kontakt s Českem.
Jiří: Já asi také ne, už
kvůli klimatickým podmínkám. Taky to mám rád
v Česku, vždyť tady mám
svoji rodinu a kamarády.
Také příroda je v Česku
hezká. Ve Švédsku, více
na severu bych rád pobyl,
ale natrvalo ne.
Co se vám líbilo v zemích, v nichž jste strávili poměrně hodně času?
Tereza: To, že jsou tam
lidé velmi milí a příjemní,
takže se tam člověk brzy
cítí jako doma. Skotové
někdy sami o sobě říkají,
že jsou bručouni, ale mně
to tak nikdy nepřišlo.
Jiří: Mě překvapilo,
nakolik byli lidé v Malmö
otevření a upřímní, když
se k nim člověk dostal
blíž. Líbil se mi také školský systém ve Švédsku.
Až dostudujete, jaké
byste chtěli mít zaměstnání?
Tereza: Já jsem si
před dnešní besedou
dala za úkol vymyslet
odpověď na tuto otázku
a zapomněla jsem na to
(smích). Zatím nevím,
protože bych chtěla ještě dál studovat, ale ještě
nejsem rozhodnutá kde.
Proto rozhodnutí o mém
zaměstnání zatím odkládám.
Jiří: Já už pracuji, a to
ve zcela jiném oboru. Jsem
u táty v osečanské ﬁrmě
MOOS, která se zabývá výrobou světelných reklam.
David Myslikovjan
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Lidé sbírali víčka pro
Kubíčka o sto šest
SEDLČANY Již šest let se

František Urner ze Sedlčan
usilovně věnuje charitativní pomoci nemocnému Kubíčkovi Fuňkovi z Mokrovrat u Dobříše, který je
postižen dětskou mozkovou obrnou.
Pomoc spočívá jednak
ve výběru ﬁnančních příspěvků do zapečetěné velké sklenice, a také ve shromažďování plastových
víček, která jsou každý
rok odvážena na Liberecko do ﬁrmy Plastožrout.
Vždy na konci roku celkový výtěžek z této charity
František Urner společně
se svým nejlepším kamarádem Ladislavem Šachem
předává Kubíčkovi. Kvůli
covidu se zatím předání
konat nemohlo, ale stane
se tak ihned, jak to bude
možné.
„Také rok 2021 byl, pokud se týká shánění příspěvků, velice úspěšný,“
připomněl František Urner.
„Do specializované ﬁrmy
jsme odvezli tunu a sto deset kilo plastových víček.
A to jsme ještě museli asi
tak čtyři metráky víček ne-

chat doma, protože jsme je
už nemohli naložit. Pravděpodobně zbylá víčka odvezeme na jaře a výtěžek
z nich zařadíme už do nové
sbírky. Víčka nám ve velkém množství poskytují
lidé nejenom ze Sedlčan,
ale i z mnoha dalších míst
– Příbrami, okolí Neveklova
a dokonce i z Moravy. Vloni Sedlčaňáci a lidé z okolí
společně se sběrateli víček
přispěli do sklenice částkou
31 065 korun. S mojí partou
jsme se dohodli, že Kubíčkovi z odebrané částky z těchto peněz koupíme čtyřicet
ovocných dření, které má
rád. Největším přísunem ﬁnancí do sklenice je pro nás
fotbalové pouťové utkání,
a také potkávám mnoho
lidí, kteří mají ve mně důvěru. Jejich příspěvky s čistým
svědomím dávám do sklenice sám a Kubíček dostává vše do koruny do klína.
Za loňský rok i se všemi
akcemi, z nichž největší
byla aukce dresů slavných
fotbalistů a dobrovolné přispění do sklenice od diváků
a hostů na žákovském turnaji v Petrovicích, bylo pro

Kubíčka vybráno celkem
kolem sto dvaceti tisíc.“
Františka Urnera těší,
jak lidé v Sedlčanech
a okolí propadli sběru víček, dokonce mu pokládají sáčky s nimi ke dveřím.
Pochválil také správce
fotbalového hřiště Jiřího
Křesinu, který každý rok
víčka ukládá do pytlů
ve sklepě sokolovny. Fanda rovněž připomněl, že
vytvořil svoje sběrná místa pro víčka u bývalých
mlékáren, pod nemocnicí,
Na Potůčku, na Hrádku
u ‚krůťárny‘ a u domova
pro seniory.
„Rád bych také u fotbalového stadionu Tatranu
uspořádal další trh. Už mi
dokonce lidé přislíbili, že
se přijdou podívat. Musím
akci ještě projednat s fotbalovým výborem, ale protože jsou lidé ve výboru
těmto akcím nakloněni,
určitě mi to dovolí. Mám
slíbeno od mnoha lidí, že
přispějí různými věcmi,
které by se mohly na bleším trhu prodat,“ uzavřel
František Urner.
David Myslikovjan

Tři králové si přizvali
na pomoc malého brášku
Dokončení ze strany 1

do stacionárních kasiček,
které budou v termínu
do 16. ledna umístěné
v Informačním centru
a v Městské knihovně Sedl-

čany. Dále bude možno přispět po konání nedělních
mší svatých ve farních kostelech. Další možností příspěvku do sbírky je bezhotovostním převodem skrze

Tři králové se v Sedlčanech objevili i v letošním roce.

QR kód, nebo bankovním
převodem v termínu do 31.
ledna na tříkrálový účet
č.: 66008822/0800, variabilní symbol pro Sedlčany:
777911932.
„Do 16. ledna jsou pokladničky umístěny mimo Sedlčany také na Obecním úřadu
v Kosově Hoře, Příčovech,
Jesenici a na poště v Počepicích. Moc si vážíme vstřícnosti
a ochoty pomoci všem spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na uskutečnění sbírky. Ať už tím, že
přijali na dva týdny pokladničku na hotovost, nebo roznášeli letáky do schránek,“
doplnila Švejdová.
Příspěvky ze sbírky budou použity pro sedlčanský Domácí hospic Křídla.
David Myslikovjan
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STRUČNÉ DĚJINY
SEDLČAN (1)

Počátky osídlení
Sedlčanska
Žádný historický přehled
není kompletní bez obecného úvodu o nejstarších
nálezech, které daný region ukotvují v proudu času
a díky nimž pak první písem-

keltské oppidum Hrazany.
Oppidum, tedy opevněné
hradiště, bylo výrobním a obchodním centrem, to hrazanské strategicky chránily svahy nad Vltavou a Mastníkem.

Oppidum Hrazany – pokus o rekonstrukci dvorců. Zdroj foto: Městské muzeum Sedlčany

né zmínky o jednotlivých
městech nevisí ve vzduchoprázdnu. Takovým nálezem je mamutí stolička, která
se našla u sedlčanské cihelny. Nemáme o ní mnoho informací, ale i bez kontextu
dobře poslouží jako připomínka, že dějiny této oblasti
se psaly dávno před založením prvních lidských sídel…
Nakonec ale lidé přišli a trvale se tady usadili.
Kopcovitý a poněkud nehostinný ráz této oblasti je
motivoval zdržovat se u vodních toků. Snad proto první
doklady o pobytu pravěkého
člověka v tomto regionu pocházejí až z pozdní doby kamenné, např. na kopci Malé
Kolo u Cholína bylo opevněné sídliště. Z doby bronzové se také dochovalo jen
několik ojedinělých nálezů.
Souvislé osídlení je doloženo až z mladší doby bronzové v podobě popelnicových
pohřebišť nebo stop po osadách (Křepenice, Zrůbek).
Nejvýznamnější naleziště
na Sedlčansku představuje

Vedly do něj 4 brány a opevnění bylo 5–10 m silné. Hrazanské oppidum bylo součástí soustavy opevněných
míst, která chránila starou
obchodní cestu podél Vltavy
k Dunaji. Na hrazanské oppidum upozornil sedlčanský
lékař a badatel Bohuš Kareš.
Na Hrazanech měl chatu
a sbíral archeologické nálezy
na povrchu. Díky němu se
o oppidu dozvěděl Archeologický ústav ČSAV, který
v 50. letech provedl důkladný
archeologický výzkum. Nalezené předměty se staly základem archeologické podsbírky sedlčanského muzea.
Oppidum zaniklo krátce
před počátkem našeho letopočtu a následující více než
tisíciletí můžeme zrekonstruovat prakticky pouze
za pomoci tzv. velkých dějin.
Sámova říše, Velkomoravská
říše, České knížectví…
Příště
se
podíváme
do doby posledních Přemyslovců, kdy se začíná psát
vlastní příběh města Sedlčan.
Pavel Žak
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Většina kaktusů Miroslava
Tožičky přezimuje na půdě, jen ty
metrákové zůstávají na verandě
Dokončení ze strany 1

ale hned, odkud se po pokoji až hnilobný odér šíří,“ připomíná si Miroslav Tožička
první pěstitelské zklamání,
kdy z místnosti květináč
bez milosti putoval na zahradu...

Květ zazáří jen
krátce
„Po nějakém čase jsem
se dozvěděl o kaktusáři
Drábovi, který bydlel kousek za Vojkovem. Jel jsem
se k němu podívat. Byla to
nádhera, měl jich plnou zahradu. Vodil mě kolem jednotlivých druhů a vyprávěl
mi o nich. Nezůstalo u jediné
návštěvy. Z každé jsem si
od něj přivezl dva nebo tři
kusy a začal si z nich dělat
pro svoje potěšení sbírku.
Vybíral jsem si takové, které
se mi líbily a snažil jsem se
také o to, aby nebyly na pohled jednotvárné,“ vypráví
se zaujetím sběratel. „Některý kaktus je hezký, aniž by
kvetl, jiný druh vypadá nenápadně až nehezky, že byste
do něj snad i kopli, když ale
rozkvete, je to skvost,“ usmívá se. Dodává, že okouzlení
z krásy trvá krátce. „Některý
květ vydrží jen den a ještě
k tomu potřebuje sluníčko,“
poznamenává. „Zajímavé je,
že žádný z mých kaktusů nevoní, kromě jednoho s ﬁalovými květy,“ ukazuje na dceřině mobilu jeho snímek.
Miroslav Tožička nečerpal vědomosti jen u kaktusáře Drába, ale našel si
i potřebnou literaturu. Tak
se například dočetl, že těchto okrasných rostlin existuje na 1 900 druhů, dozvěděl
se, jakou zálivku potřebují
a že nejvhodnější dobou
na zalévání je podvečer, že
potřebují přímé sluneční
světlo, jak se přesazují, kdy
je dobré nechat je přezimovat v teplotě do dvanácti
stupňů a kdy mají první
jarní budíček a spoustu dalších zajímavostí...

Upozorňuje, že i ty
nejmohutnější z exemplářů mohou být náchylné
na různá onemocnění.
„V současné době jsou možnosti chemického ošetření
na výši. Když jsem ale začínal, stalo se mi, že jsem
udělal postřik proti vlnatce
a ve středu kaktusu vůbec
nevyrostly trny a po nějakou dobu, než kaktus odrostl, nepůsobil hezky.“
Podotýká, že většina
jeho kaktusů přezimuje
v chladu na půdě a na verandě zůstávají jen ty veliké. „Nejtěžší z nich váží
i s květináčem kolem dvou
metráků – jde o druh s ná-

podotýká. Říká také, že o podobně spřízněné kaktusářské duši od smrti pana Drába
dlouho nevěděl. „Až po čase
jsem se ale setkal s panem
Brožem ze Sedlce-Prčice. Nevím to jistě, ale myslím, že to
byl on, kdo odkoupil celou
sbírku po panu Drábovi. Když
si s něčím nevím rady, zavolám právě jemu. Jednou nebo
dvakrát do roka, než za ním
jedeme, najdu si v knížce
nebo na internetu druh, který
se mi líbí a název si poznamenám. Když mě pan Brož
spatří, hned volává, jakou
zase od něho budu chtít koupit specialitu. Když ji nemá,
nabídne mi jiný pěkný druh

kterému se Miroslav Tožička dlouhodobě věnuje,
spisovatel vyjadřuje slovy: „Tihle kaktusáři, to je
něco jako sekta dervišů. Já
myslím, že jim místo fousů
rostou ostny a glochidy, jak
jsou do toho zažraní. U nás
máme dvě takové sekty...
myslím, že jedni věří, že
kaktusy mají nesmrtelnou
duši, kdežto druzí jim přinášejí krvavé oběti...“
A kaktusář z Dublovic
přidává vlastní poznání:
„Kaktus je radost. Není to ale
kytka jako například tulipán,
u kterého si vysadíte cibulku, v červnu vám vykvete
a za pár dnů odkvete... Když

„Kaktus je radost. Když si pořídíte dlouholetý druh, je to třeba rostlina pro celý život a dokonce vás
přežije,“ zamýšlí se Miroslav Tožička.

zvem Echinocactus grusonii, který je často přezdíván
Zlatá koule nebo pro svoje
trny také Tchynina stolice.
Je dost bolestivé se o něj
píchnout. S tím už má zkušenosti celá rodina, včetně
našeho psa,“ směje se.
Za celá dlouhá léta svoje
výpěstky veřejně neprezentoval. Sám se ale zajímal o to,
kde jsou právě výstavy pořádány. „Nejbližší bývala v Příbrami, ale vypravil jsem se
také do Plzně i dalších měst,“

a specialitku mi pomůže sehnat,“ dodává vesele na jeho
adresu. Je přesvědčen, že
kaktusářů je v regionu víc,
ale mají svoje pýchy ve sklenících. „Nepochlubí se s nimi
a hotovo. Ale třeba se mi někdo z nich po tomto našem
povídání ozve,“ doufá.

Kaktusářský sen?
Při setkání v Dublovicích přijde řeč na jednu
z povídek Karla Čapka,
v němž se o sběratelství,

si pořídíte dlouholetý kaktus, tak je to třeba rostlina
pro celý život a dokonce vás
přežije. A když jej v patnácti
pěstujete od semínka, třeba
až v seniorském věku teprve vidíte, jak vlastně kvete,“
dodává. A jaký je jeho kaktusářský sen? „Žádný takový
nemám, když se mi nějaký
druh zalíbí, tak si jej koupím.
Musí to být ale cena, na kterou běžný člověk dosáhne.
Vím, že v katalogu se mohou ceny klidně pohybovat

i kolem 40 tisíc korun. To ale
není nic pro mě,“ podotýká.

O rybaření
a profesích
Pan Miroslav říká, že
kaktusy nejsou jedinými
zázraky přírody, které obdivuje. O pestrosti ﬂory a fauny, kterou by měl člověk
chránit, může přemýšlet
například u rybaření. To je
další jeho záliba, i když zároveň upozorňuje, že v loňském roce ze zdravotních
důvodů ani nenahodil prut.
Svoje největší úlovky datuje do doby, kdy pracoval
v Příbrami na šachtě. „To
jsem chytil pár sumců, měřili
kolem jednoho a půl metru,
štika chycená na prut byla
dvanáctikilová a měřila 128
centimetrů, candát měl 118
centimetrů. To byl kusanec,“
vypočítává s pýchou.
Jeho profesní dráhu
zmiňme alespoň telegraﬁcky: „Vyučil jsem se v KDS
Sedlčany nožířem, potom
jsem pracoval asi sedm let
ve Výzkumném závodu uranového průmyslu v Příbrami
jako frézař. Při večerním jednoletém studiu jsem získal
další kvaliﬁkaci – výuční list
strojního zámečníka. Když
jsem se oženil, kvůli získání
bytu jsem přešel do dublovického zemědělského družstva, kde jsem jezdil s traktorem, později s náklaďákem...
Také jsem okusil práci v jedné německé ﬁrmě, která
tady nějaký čas fungovala.
Čtrnáct let jsem dělal u silničářů – jezdil jsem jako řidič
se sypači a válci...“ Doplňuje,
že když držel službu a nenapadl sníh a nebyly žádné
výjezdy, volno vyplnil přivýdělkem jako domácí dělník – vrtal kolečka do masostrojku pro Kovodružstvo.
„Když mi přiznali částečný
invalidní důchod, topil jsem
v místní základní škole,“
zmiňuje další řemeslo, které
si do svých 64 let vyzkoušel.
Marie Břeňová

KULTURA
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Každá písnička má svoje kouzlo
KLENOVICE Tři dlouholetí kamarádi hrající pro
všechny, kteří si rádi poslechnou českou lidovou
písničku – i tak by se dala
charakterizovat
kapela
Klenováci. Kapelník Václav Svoboda (harmonika), Kamil Tomášek (bicí)
a Jiří Soukup (harmonika)
těší svou muzikou posluchače už několik let.
Jak jste se dali dohromady?
Vašek: Naše kapela
vznikla v roce 2012. To
jsme s Kamilem ještě hráli
ve školní kapele v Klučenicích, která hrála převážně country. To nás ale moc
nebavilo a rozhodli jsme
se, že budeme hrát spolu,
ale trochu jiný žánr. V té
době jsme se ještě ani jako
kapela nijak nejmenovali.
Lidé z okolí o nás věděli,
že umíme hrát a tak nás
oslovovali, zda bychom
jim nechtěli zahrát třeba
na narozeninách nebo
hasičských akcích. To bývaly události zhruba pro
třicet lidí.
Kamil: Zjistili jsme, že
nám sedí dechovka a že
ji umíme zahrát hezky
a kvalitně, což většina lidí
ocení víc, než kdybychom
hráli mix žánrů. Začali
jsme ji hrát.
Vašek: A udělali jsme
dobře.
Jak vznikl název skupiny?
Vašek: V roce 2016 přišel Kamil, že bude setkání
harmonikářů v Kosobudech a že bychom si tam
mohli zahrát. Oslovili jsme
Jirku Soukupa, jestli by si
tam nechtěl zahrát s námi.
Věděli jsme, že hraje taky
na harmoniku.
Jirka: Mně hned došlo, když mi Vašek volal,
že ho znám vlastně z pobočky ZUŠ v Petrovicích,
kde jsme se oba učili hrát
na harmoniku a míjeli se
tam několik let. Jen jsem
nevěděl, že už Vašek hraje na vyšší úrovni. Kamila jsem poznal posléze.
A padli jsme si do oka.
I do noty.
Vašek: V Kosobudech

jsme pak měli velký ohlas
a zjistili jsme, že by to naše
hraní mohlo nabrat hlubší
směr. Dle reakcí publika
to vypadalo, že bychom
mohli mít třeba i nějakou
hezkou budoucnost a těšit
lidi naší muzikou. Přemýšleli jsme, jak se budeme
jmenovat, protože pracovní název byl Trio Music
a ten se moc nehodil. Napadl nás název Klenováci,
protože všechno vlastně
v Klenovicích vzniklo.
Na jaké akce jste nejčastěji zváni?
Vašek: Obecní výročí,

šlo k takovému zpřísnění
podmínek, že nikdo nechtěl nic pořádat.
Vracíte se na nějakou
událost pravidelně?
Vašek: Vracíme. Například do Kosobud na setkání harmonikářů, do Petrovic na pouťové posezení
s harmonikou a fotbalem
starých pánů a další. Opakovaně nás zvou i lidé,
kteří nás slyšeli.
Kamil: Hrajeme prý
hezky, svižně a údajně se
pěkně posloucháme a budou nás prý zvát i nadále.
Z toho máme radost!

o půlnoci přijde, že chce
zahrát Kabáty, zvládneme
to samozřejmě taky. Ale
po našem. Nebo i Keksáky. Jinak v našem repertoáru ale převažuje samozřejmě dechovka.
Bylo vaším snem hrát
pro veřejnost, nebo to
bylo celé spíš náhoda?
Vašek: Můj ano, mě
hraní opravdu baví. Nějakou chvíli hraji i s kapelou
Axiom. Plus mám další aktivity i mimo kapelu. Hrál
jsem třeba v Přeštěnicích
na festivalu se Slzou nebo
jsem teď natáčel s Mar-

Klenováci hrají dechovku. Nechtějí, aby upadla v zapomnění.

městské slavnosti, maškarní bály, akce myslivců
i hasičů, fotbalistů, oslavy
narozenin, svatby, posezení s dechovkou. Lidi naše
hudba začala víc oslovovat a nám najednou přicházela pozvání i na větší
akce. Než přišel koronavir,
hráli jsme v podstatě skoro každých čtrnáct dní,
někdy i každý týden.
Kde jste hráli naposledy?
Jirka: Na podzim v Sepekově, než se zase začala
zpřísňovat opatření. I tak
jsme se museli s pořadateli domlouvat hned třikrát.
Pokaždé, když už byl termín na hraní, buď se akce
úplně zakázaly, nebo do-

Jirka: No ono je to pro
některé pořadatele trochu
překvapení, čekají starší pány a přijedou jim tři
mladí kluci. Pro nás je to
pak úsměvné.
Jaký je váš repertoár?
Vašek: Kouzlo lidové
písničky je v tom, že ji
každý zná. Hrajeme bez
not, protože hrajeme podle sluchu. Já a Jirka jsme
chodili do zušky, Kamil
ne, ale i přesto nám to spolu hraje a ladí. Jsme dobrá
parta. Hrajeme dechovku,
kde je nekonečný výběr
a stále je co hrát.
Umíte zahrát i nějakou současnou populární hudbu?
Vašek: Když někdo

kem Ztraceným. Naplňuje mě to a baví. Umím si
představit, že by to byla
moje životní náplň.
Jirka: I mě to baví.
Od mala jsem hrál pro
rodinu a příbuzné a třeba po hasičských schůzích. Když se lidé přidali
k mému hraní se zpěvem,
bylo to vždy moc hezké
a těšilo mě to.
Kamil: Já to moc neplánoval, ale stejně jako kolegy i mě to baví a naplňuje.
Z každé akce jedu s dobrou náladou.
Vzpomeňte na nějakou akci, kde jste hráli a stalo se tam něco,
na co nezapomenete…
Jirka: No naše zážitky

a trapasy nejsou moc publikovatelné. Ale třeba
na maškarním plese mě
popadla parta masek,
převlečených za důchodce, a začali mě v přesile
přebalovat a pudrovat
jako mimino, aniž by mi
něco předem řekli. Měli
i transparent, kde vítali
úplně jinou kapelu než tu
naší. Mimochodem – kapelu neexistující. Byla to
sranda.
Kamil: Nebo občas,
když hrajeme dvě akce
po sobě, zapomeneme
v rychlosti na předchozí
akci stojánek na bubny
apod. A zjistíme to až na té
akci následující.
Plánujete vydat CD
s vlastní tvorbou?
Vašek: To zatím v plánu nemáme, i když je fakt,
že se nás občas někdo
po akci zeptá, zda máme
vlastní CD, že by si ho
koupil.
Máte fanoušky, kteří už jezdí vyloženě
na vás?
Vašek: Ano, naši fanoušci se vrací a hlásí se
k nám. Když někam jedeme, už tak trochu víme,
kdo nás tam čeká.
Kamil: Máme ale i méně
oblíbené fanoušky, kteří si
chtějí půjčovat bez svolení
naše nástroje, které přeci
jen mají svou cenu.
Kdy vás čeká nejbližší
vystoupení?
Jirka: Akcí je v plánu dost. Otázka je, jak to
všechno bude. Ale rádi
bychom navštívili domovy důchodců v Petrovicích, Vojkově, Sedlčanech,
Sedlci a další v okolí a potěšili seniory naší hudbou.
Vše se bude teprve domlouvat. Já sám hrál několikrát v Petrovicích a vždy
to mělo kladný ohlas.
Co si přejete do budoucna?
Vašek: Chceme, aby
hudba, kterou hrajeme,
neupadla v zapomnění.
Snažíme se hrát tak, abychom zaujali i mladou generaci. Což bych řekl, že
se nám daří.
Jana Motrincová
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – kult. dům
12. 1. Písničky bratří
Nedvědů
koncert Vojty Nedvěda
s kapelou; 19:30
18. 1. Večer hudby a poezie
tradiční 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
 Sedlčany – Pohoda
Club
15. 1. Music & Stand up –
Láska a Arny
two man show; 19:30
 Kosova Hora – Sokolovna
22. 1. Ples volejbalistů
pořádají Volejbalisté
Kosova Hora, hraje kapela
Repete
 Sedlčany – U Dlabana
22. 1. Harmoniky Vržeto
k poslechu a tanci hraje
kapela Vržeto; 18:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
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.

KINO
 Sedlčany
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
21. 1. Čas
horor USA; 20:00
22. 1. Paříž, 13. obvod
francouzské drama; 20:00
23. 1. Dračí princezna
rodinné fantasy; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion

12. 1. Pohárové utkání
HC Medvědi Sedlčany – HC
Hrádek; 18:30
HC River Boys Zvírotice –
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., 16., 22., 23 1.Veřejné
bruslení
14:00–16:00
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
19. 1. Pohárové utkání
Novit Neveklov – Rumola;
18:30
HC Hrádek – Rybníkáři;
20:25
21. 1. Pohárové utkání
HC Huroni Vršovice – HC
Rebel Sázava; 18:30

www.sedlcansky-kraj.cz

TJ Slavoj Obecnice – HC
River Boys Zvírotice; 20:25
22. 1. Pohárové utkání
HC Bubák Chlum – Stará
garda Štětkovice; 16:30
HC Genemusic – HC Kačeři
Příčovy; 18:25
23. 1. Pohárové utkání
HC Kňovice – DSK Daleké
Dušníky; 16:30
HC Žabáci Solopysky –
AHC Nový Knín; 18:25
HC Miličín – HC Domino;
20:20
24. 1. Pohárové utkání
HC Olbramovice – HC Čerti
Křepenice; 18:30
Novit Neveklov – Stará
garda Štětkovice B; 20:25
26. 1. Pohárové utkání
HC Votice – HC Medvědi
Sedlčany; 18:30
Rybníkáři – Rumola; 20:25

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
12., 19. 1. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
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
21. 1. Pohádková babička
čtení pohádek o policajtech, navazuje Policejní
výtvarná dílna; 15:00
21. 1. Šijeme medvídky
šikovné ruce pro děti starší
9 let; 18:00
24. 1. Papírové masky
výtvarná dílna pro nejmenší; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
14., 15., 21., 22. 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.

Ondřeje Hulana oslovila práce tatéra
už na základní škole
KOSOVA HORA Ondřeji Hulanovi je dvacet dva let,
bydlí v Kosově Hoře a pracuje v sedlčanském vel-

Mladý tatér Ondřej Hulan

koobchodním skladu COOP. Ondra sedlá jednoho
neobvyklého koníčka. Je tatérem a tetuje zájemce
ve svém okolí.
Ondro, kdy jste začal mít zájem o tetování,
nebo jak se slangově říká, o kérky?
Už na základní škole mě bavilo kreslení a vymýšlel jsem různé jednoduché obrázky. V šesté třídě jsme měli mladou učitelku, která měla tetování,
a ptali jsme se jí, jak se dělá. Učitelka nám řekla,
abychom si také zkusili něco nakreslit, a tak jsme
začali dělat různé obrazce a znaky. Potom jsem se
setkal s tetováním až na učňovské škole v Sezimově Ústí, kde jsem měl možnost vidět tetovací strojek a tetovací barvy. Potom jsem absolvoval měsíční kurs, zaměřený na péči o kůži.
Kolik jste měl zájemců?
Moc toho tenkrát nebylo. Za rok jsem udělal třeba dva nebo tři menší obrázky. Tetoval jsem spolužáky i další zájemce ze Sezimova Ústí. Když jsem
podle ohlasu lidí poznal, že se jim moje práce líbí,
docela mě to potěšilo. Já sám jsem v té době ale
ještě tetovaný nebyl. Abych řekl pravdu, ještě jsem
z toho měl trochu strach (úsměv).
Kdy jste tedy získal svoje první tetování?
Když mi bylo sedmnáct let. Tetoval jsem jed-

noho kluka z Milevska, a on si potom také koupil
tetovací strojek. Když jsem ho pak navštívil, měl už
potetováno skoro tři čtvrtiny těla. Protože už získal
větší zkušenosti a ukázal mi také obrázek, s jehož
pomocí mi vysvětlil, nakolik jsou jednotlivá místa
na tetování citlivá, šel jsem do toho také a nechal
si tetování udělat.
Kolik stojí tetovací strojek?
Patnáct set, i méně, ale také až desetitisíce.
Tetujete podle vlastních návrhů, nebo dáváte spíše důraz na přání zájemců?
Dnes už po těch několika letech mám nějaké
zkušenosti, takže pokud mi někdo dodá svůj návrh,
řeknu třeba, že tohle vypadá špatně a nakreslím
mu, jak by to podle mého názoru vypadalo lépe.
Dohodneme se a tetuji vždy až po konzultaci se
zájemcem. Tetuji nejenom kamarády, ale všechny,
kdo mě osloví. Zatím jsem měl nejvíce dvacet zájemců za jeden měsíc. Jsou mezi nimi výhradně
mladší lidé. Nejstarší byla pětatřicetiletá paní.
Věnuje se tetování ve vašem okolí ještě
někdo?
Myslím si, že se této činnosti věnuje docela dost
lidí, ale stejně jako já ji mají hlavně jako koníčka.
David Myslikovjan

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

13

Sedlčanští ochotníci se ve svém novém představení sejdou
v čekárně dvou doktorů
SEDLČANY Hned po Novém

roce začal sedlčanský spolek divadelních ochotníků
zkoušet novou hru Proč
muži neposlouchají a ženy
neumí číst v mapách. Nejednalo se ale o jejich první setkání při přípravách
této komedie, tentokrát
začali netradičně zkoušet
už v prosinci. O hře jsme si
povídali s jejím režisérem
Richardem Otradovcem.
Kdo vybral do vašeho
repertoáru tuto novou
hru?
Hru jsem vybíral já.
Když jsem o ní kdysi poprvé slyšel, jel jsem se na ni
podívat do pražského Divadla ABC. Jedná se o klasickou komedii, v níž se řeší
problémy mezi muži a ženami a hlavně v ní nastávají
mezi nimi komické situace.
Proto jsem si řekl, že právě
tato komedie by mohla i našeho diváka zaujmout.
Vaše zkoušky byly
tentokrát zahájeny tak
trochu netradičně už
v prosinci. Proč tomu
tak bylo?
Máme o měsíc přesunutou premiéru... Naši no-

vou hru jsme v minulých
letech uváděli koncem
dubna v rámci festivalu
Sukovy Sedlčany, a nyní
se všechno mění tím, že je
spousta odložených představení. Kulturní dům má
nabitý program, a proto,
doufejme, budeme hrát už
v druhé polovině března.
Proto se čtená zkouška
a první postavné zkoušky
konaly již v prosinci.
Kolik zde bude vystupovat účinkujících
a bude některý z nich
úplným nováčkem?
Zahraje si třináct členů
spolku a žádný nováček
mezi nimi není. Jedná se
o stálice a bardy našeho
ochotnického souboru,
jako jsou Jiří Dundr, Míla
Kelichová, Sláva Bloch,
Jana Smrtová, Jarda Repetný a další. Z mladších
si zahraje například Tereza
Boučková. Ve hře se objevím v menší roli také já
(úsměv).
Znamená to, že budete
mít méně starostí, když
pod vaší režisérskou taktovkou budou hrát samí
zkušení ochotníci?

Jak se to vezme. Tím,
že mám osvědčené herce,
méně starostí určitě budu
mít, pokud se týká zkoušení. Ale tím, že se jedná
o konverzační hru, ve které nikdo z nás prakticky neopustí jeviště, bude to náročné na text, aby všichni
věděli, jak mají navazovat
jeden na druhého. Nejvíce

něco o autorech hry?
Předst avení vzniklo
na základě stejnojmenné
knížky anglických manželů
Allana a Barbary Peasových. Dramatizaci knižní
předlohy měl na starosti Miroslav Hanuš, který
ztvárňuje Tondu Hložánka
v nekonečném seriálu Ulice. Je to nejenom herec,

Režisér Richard Otradovec (vpravo) se radí s ochotníky nad scénářem nové hry sedlčanského spolku.

toho budou mít na starosti
Sláva Bloch s Jardou Repetným, kteří jsou průvodci představením. Budou
ztvárňovat v komických
rolích dva hormony, mužský testosteron a ženský
estrogen.
Můžete prozradit

ale také režisér. Práva hry,
kromě svolení Mirka Hanuše, jsme museli získávat
od anglických autorů z Anglie. Jsme před podpisem
smlouvy a nyní už ladíme
jenom drobnosti.
Koncem ledna se
v Sedlčanech představí

vaši kolegové z Petrovic
s komedií Pod praporem
něžných dam. Půjdete se
také podívat?
Vždy, když tady hostuje některý z ochotnických
souborů, domluví se několik našich členů a na představení se jdeme podívat
a podpořit tak svoje kolegy. Případně si i předáme
zkušenosti. Petrovické
ochotníky známe, také my
jsme hráli v Petrovicích,
a protože naše nejnovější
představení má jednu scénu, která se nemění, také
tentokrát bude inscenace
vhodná k vycestování.
Jak vaše scéna bude
vypadat?
Protože autoři jsou lékaři, kteří hru napsali podle
svých zkušeností, bude
to čekárna dvou doktorů.
A právě v této čekárně se
všechno bude odehrávat.
Opět se bude jednat o hru
se zpěvy, podobně jako
u našich „Šedesátek“. Znovu jsme proto navázali spolupráci s hudebníky z kapely Blue Orchestra, kteří
nám nahrají podklady.
David Myslikovjan

Hasičský areál zdobí nová
víceúčelové zastřešená tribunka
ZADNÍ BOUDY V hasičské

klubovně se v pátek 7. ledna sešla na výroční valné
hromadě, kterou řídila zástupkyně starosty sboru

Martina Svobodová, členská základna Sboru dobrovolných hasičů Martinice.
„Z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace

jsme byli nuceni upravit
plán spolkových akcí. Neproměnili jsme například
náš areál s klubovnou v turistickou občerstvovací sta-

nici při pochodu Praha-Prčice, protože 55. ročník byl
zrušen. Ze stejného důvodu
jsme nemohli vyslat soutěžní družstvo žen na tradiční
okrskové hasičské soutěže...,“ připomněl ve své
zprávě o činnosti starosta
sboru Jiří Vaněk
„V červenci jsme zajistili pokračování několikaletého cyklu Letního
posezení s harmonikou.
Spolkový areál upravíme
na letní hospůdku. Na naší
přírodní scéně se představilo Duo Pa-Mi (Josef Holan a Jan Kotrbáček s heligonkou) a harmonikáři
bratři Procházkové. Divácky atraktivní součástí
spolkového areálu se stal
venkovní zasklený box,

kde vystavujeme koňskou historickou stříkačku. O její zrenovování se
osobní pracovní aktivitou
postaral starosta sboru
Jiří Vaněk. Nejaktivnější
členové sboru se ve svém
volnu podíleli na údržbě
a další výstavbě spolkového areálu. Budovatelským
vrcholem se stala výstavba víceúčelové zastřešené
tribunky. Je sídlem organizačního štábu v době
konání hasičské soutěže
a slouží k zabezpečení
společenských akcí sboru.
Úspěšně jsme uspořádali
šestý a sedmý ročník naší
spolkové hasičské soutěže Martinická osma,“ shrnul starosta.
František Vávra
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Macík se dále prokousává dunami, Šoltys skončil
SAÚDSKÁ ARÁBIE/SEDLČANY S Martinem Macíkem

a Martinem Šoltysem jsme
si v minulém čísle rozloučili
po první etapě. Tentokrát se
tedy zaměříme na druhou
až sedmou, které se jely
od 3. do 9. ledna.
Hned druhá etapa měla
být maratonská. Kvůli počasí ji ale organizátoři upravili.
Jela se klasicky a v cíli, který
byl přesunutý do Al Qaisumah, mohly posádky využít
svých mechaniků. Rychlostní zkouška tentokrát čítala
338 závodních kilometrů.
V cíli byl Macík sedmý, což
v tu chvíli znamenalo celkovou osmou pozici. Šoltys si
díky 11. místu v etapě vybojoval 17. průběžné.
„Další etapa za námi.
Dneska jsme od začátku
nasadili tempo. Uznávám,
že se jede fakt hrana, nikdo
vám nic neodpustí. Vyplatí
se držet vpředu, protože čím
méně aut před vámi projede,
tím lépe pro vás. Trať byla
hodně mokrá, uskákaná,
technická,“ hodnotil etapu
Martin Macík. Palubní mechanik David Švanda ještě
doplnil, že Karel drží překvapivě dobře: „Dnešní skok
z duny odneslo jen jedno
světlo a promáčklá kapota.“
Martin Šoltys startoval
posilněn zkušenostmi a sehraný se svým novým týmem. Ze startovní 21. pozice
se postupně propracoval
na 11. místo. „Dneska se nám
poprvé jelo krásně, neměli
jsme žádné trápení. Užili
jsme si každou část trati, ačkoliv jsme startovali zezadu
a museli předjíždět spoustu
aut a bugin,“ pochvaloval si
Martin Šoltys.

Obě posádky
zradil roadbook
V cíli třetí etapy byli Macík a spol. osmí a stejná příčka jim patřila také v celkovém pořadí. Šoltys se svou
posádkou dojel etapu jako
14., což v tu chvíli znamenalo celkové 16. místo. Jednoduché to ale rozhodně
nebylo. V úvodu této etapy
s 368 závodními kilometry
na okruhu v blízkosti předchozího cíle Al Qaisumah
se potýkali s nefungující
navigací: „Já jsem dneska

dokázal jet prvních šedesát
kilometrů bez roadbooku,
jen na oči. Pak se přístroj
v neutralizaci zkalibroval
a začal fungovat. Zdá se, že
to byla chyba organizátora.
Jako opravdový stopař jsem
tak vyčmuchával jednotlivé
body,“ popsal perné navigátorské chvilky František Tomášek. „Další rychlá etapa.
Posledních padesát kilometrů ale Karel nejel na stoprocentní výkon a ztratili jsme
asi dvanáct minut,“ popisoval Martin Macík.
Problémy s navigací měla
i druhá posádka týmu Big
Shock! Racing. Také oni jeli
podle stop ostatních vozů
a funkční roadbook měli až
od neutralizace.

Čtvrtá etapa byla
nejdelší
Náročná etapa s 465 závodními kilometry čekala
na závodníky pod číslem 4

vy. „Hadičky se znova
a znova propalovaly. Takže
jsme vymýšleli různá řešení.
Rozbili jsme bednu, kterou
máme v autě, a z jejího víka
jsme udělali ochranný plech.
Ten jsme přidělali na výfuk.
Pomáhal nám i Marťas Šoltys, který u nás zastavil a dal
nám i všechny svoje náhradní díly, které jsme pro opravu mohli využít,“ popisoval
pilot vývoj.
Ani jeho týmový kolega
to ale neměl jednoduché:
„První část erzety byla rozbitá, skákalo se, jelo se hodně
rychle. Všichni letěli. My jsme
asi po sto kilometrech udělali
pneumatiku. Ale rychle jsme
ji vyměnili a jelo se dál,“
popisoval Šoltys. Následně
si členové posádky všimli
na trati stojícího Martina Macíka a zastavili u něj. „Měl
popraskané, shořelé hadice,
takže jsme mu pomáhali
opravovat. Pak ujel pár kilo-

s technickými problémy.
„Vyrazili jsme snad z úplně posledního místa a krájeli
jsme jeden kamion za druhým. Trať byla hodně vyježděná, takže jsme my i kamion dostávali dost na zadek.
Fery všechny body krásně
našel, i když byla navigace poměrně složitá. Šlo to
dneska dobře. Každý ujetý
kilometr a vyřešená těžkost
na Dakaru přináší zkušenosti, které nemáte šanci jinde
získat. Tak my k Dakaru
přistupujeme. Jedeme dál,
co to dá, jsme ve hře o TOP
10 a současně sbíráme body
ve světovém poháru, jehož
je Dakar nově součástí,“
sděloval Macík v cíli etapy,
během které pomáhal spřátelenému týmu Italtrans
Racing. Arnoštovi s druhou
sedlčanskou posádkou bohužel uprostřed dun pomoci nemohli, neměli potřebné
díly. Arnošt tuto etapu nedokončil.

Šoltys řešil další
problémy

Dakar je plný rychlých etap s písečnými dunami.

ve středu 5. ledna. Martin
Macík čelil technickým problémům, které znamenaly
dojezd až na 21. místě. I tak
si udržel celkovou 11. pozici.
Jeho týmový kolega, který
mu v etapě pomohl, dojel
25. a celkově byl 18. „Hned
od začátku se jelo nádherně,
strašně rychle. Klasická vypalovačka. Měli jsme trochu
letecký den, když jsme přeskakovali vrcholky zkracovaček, za kterými se schovávaly díry. Dostali jsme spoustu
ran. Jedna byla obzvlášť
silná,“ popisoval Macík začátek etapy. Pak ale na přibližně 340. kilometru začal
jeho Karel vydávat zvláštní
zvuky, které vydával povolený děravý výfuk. Defekt měl negativní vliv také
na brzdy. Bylo tedy nutné
zastavit a pustit se do opra-

metrů a stalo se mu to znova.
Takže jsme opravovali podruhé a lépe. Pak už odstartoval hladce. Ale následně
zase nám chyběly díly, které
jsme dali Martinovi, když
jsme se dostali do podobných
problémů, ale poradili jsme
si,“ popsal Martin Šoltys perný den, v jehož závěru měli
mechanici plné ruce práce.

Macíkova stíhací
jízda
Pátá etapa se jela na okruhu kolem Rijádu a čítala 346
závodních kilometrů. Macík
i Šoltys byli na jejím startu
na chvostu závodního pole
a tak je čekal nelehký úkol.
Macík jej splnil bravurně,
v cíli přistál s desítkou. Celkově to bylo opět 11. místo, na kterém už byl jako
doma. Šoltys se potýkal

Před sobotním volným
dnem pro jezdce a nejplnějším dnem pro mechaniky
čekala posádky šestá etapa s 348 ostrými kilometry.
V cíli se na jedenáctce celkového pořadí u Macíka s Karlem nic nezměnilo, i když
dojeli tentokrát do cíle devátí a penalizace nakonec způsobila posun na 13. místo.
„Dál se letí hrozná kudla. Na to už jsme si zvykli.
Po trati byla spousta kamení.
Letěli jsme, jak jsme uměli.
Dělali jsme jednu pneumatiku. Někde jsme ji štrejchli
a jen pro jistotu, aby nám nebouchla a nezničila něco dalšího na kamionu, jsme ji asi
na sto osmdesátém kilometru vyměnili. Nezdrželi jsme
se tam déle než pět minut
a pokračovali dál. Na konci
trati bylo asi čtyřicet nebo
padesát kilometrů parádních dun. Jeli jsme v písku,
kde před námi nikdo nebyl
a najednou se pod námi objevil asi dvoumetrový schod.
Houpli jsme ho dolů a nabrali si na čumák. Natvrdo
jsme málem udělali stojku.
Naštěstí jsem stihnul přidat
plyn, auto se pěkně sebralo
a jeli jsme dál,“ líčil zážitky

z etapy v cíli Martin Macík.
Martin Šoltys s Romanem Krejčím a Jakubem
Jiřincem se v předchozí 5.
etapě v poušti několik hodin prali s opravou jednoho
z kol jejich speciálu. Do bivaku se jim podařilo dostat
až v 1 hodinu v noci. „Včera
na 190. kilometru, když jsme
přeskočili jednu dunu, nám
něco chruplo v kole. Zastavili jsme a kontrolovali, jestli
s autem nic není. Nejdříve
se zdálo, že není, ale pak se
ukázalo, že je naprasklé jedno kolo a nedalo se jet dál.
Museli jsme několik hodin
opravovat,“ popsal Martin
Šoltys. „Ráno jsme do šesté
etapy odstartovali asi v osm
hodin. Šlo to docela dobře.
Prvních sto kilometrů se
nám jelo hezky, odsýpalo
to, neměli jsme žádné problémy, ale na sto desátém
kilometru jsme skočili do strže, protisvahu. Byla to velká
rána, skočili jsme a zaryli
se předkem. Ránu odneslo
auto a moje záda. Když jsme
vylezli a začali auto rozebírat, záda bolela čím dál víc
a po dohodě s posádkou jsme
zavolali helikoptéru. Doktoři
následně konstatovali, že by
to zlomená záda být neměla.
Mám je zřejmě naražená, ale
bolí,“ pokračoval. Nakonec
dvě poslední nedokončené
etapy spolu s bolestí zad
znamenaly konec v závodu.

Dakar se přehoupl
do druhé poloviny
Nedělní sedmá etapa
byla pro Macíka s Karlem
první v letošním ročníku
bez podpory druhé posádky s Arnoštem. „Pěkná
etapa. Navigace dneska
docela těžká. Ale František
ji dobře zvládnul. Dvakrát
nebo třikrát jsme hledali bodík a chvilku jsme se kolem
kroutili, než jsme ho dostali.
Ale to nám mohlo vzít maximálně minutu a půl, víc ne.
S nižším výkonem si v písku
připadáme jako na výletě,“
hodnotil etapu v jejím cíli
Martin Macík. Byli tady
devátí se ztrátou jen 13 minut a díky tomu se dostali
v průběžném pořadí na desátou pozici.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Hasiči vyrazili na milevský led
OBDĚNICE Veřejné bruslení
je oblíbeným sportem i zábavou všech generací. Tato
tradiční aktivita se stala náplní sobotního odpoledne
8. ledna i pro obděnické
hasiče a jejich příznivce.
Milevský zimní stadion
se otevřel pro zhruba padesát zájemců a ohlas byl
velký. Panovala skvělá nálada a hasiči z Obděnic se
svými kamarády zde vydrželi utužovat fyzickou kondici devadesát minut.
Jana Motrincová

Zhruba padesátka bruslařů z Obděnic i okolí navštívila zimní stadion v Milevsku.

Hokejisté nesehráli špatnou partii, ale gól dát nedokázali
HK Příbram 99 –
Tatran Sedlčany
3:0 (1:0,1:0, 1:0)
PŘÍBRAM Ve svém čtrnác-

tém odehraném utkání
v krajské hokejové soutěži
sehráli hráči Tatranu zápas proti tvrdému soupeři, kterého přesto dokázali
často přehrávat. To nejdů-

ležitější ale hostujícímu
týmu chybělo, a to přesné
zakončení.
„Myslím si, že jsme
v první třetině byli lepším
týmem, do šancí jsme soupeře moc nepouštěli, ale
ve dvojnásobném oslabení jsme inkasovali,“ uvedl
po návratu do Sedlčan trenér Tatranu Karel Pospíšil.

„Ve druhé třetině z náhodné
situace, když domácí hráč
střílel z otočky, aniž věděl
pořádně kam, jsme dostali
druhý gól. Potom už soupeř
hru zavřel, my jsme útočili
do plných, nastřelili tyčku
a břevno, ale ani ze závěrečného velkého tlaku jsme
nic nevytěžili. Ve hře bez
gólmana jsme inkasovali

potřetí. Nesehráli jsme špatný zápas, ale nepadá nám
to do brány.“
V brance Tatranu byl
Hlaváček, před ním se střídali obránci Chwastek, Macháč, Švagr, Mašek, Tomáš
Spilka, Šebek a útočníci
Bém, Filip Černý, Náprstek, Bartoš, Vladimír Černý, Zavadil, Burian, Ond-

ra Spilka, Martin Pospíšil
a Petržílka. Trenér: Karel
Pospíšil.
Ve čtrnáctičlenné tabulce je Tatran nyní na devátém místě a další utkání
sehrál po naší uzávěrce už
v úterý 11. ledna, kdy se
v odloženém duelu střetl
s Nymburkem na ledě soupeře. David Myslikovjan

Pohárový šlágr nabídl velkou přestřelku
a hobby hokej v kvalitním balení
SEDLČANY Mnoho zajíma-

vého toho bylo k vidění
minulý týden v utkání
dlouhodobé pohárové hokejové soutěže, v němž se
střetl lídr prvoligové tabulky Rebel Sázava s druhými
Genemusic. Zápas byl hodně dramatický, a přestože
v jednu chvíli Rebel vedl
o tři góly, rozhodně neměl
nic jistého.
Pohled na střídačky
před utkáním byl již docela tradiční. Zatímco Sázava
měla k dispozici kompletní
dvě pětky a navíc ještě jedenáctého hráče do pole,
hokejisté z Benešovska
disponovali pouze dvěma
hráči na střídání. Rebel se
ujal vedení už po půldruhé minutě hry, kdy zasunul puk gólmanovi k tyči
bekhendem z bezprostřední blízkosti Jiří Pantoﬂíček.
V 5. minutě využil nedorozumění na útočné modré
benešovských hráčů Milan
Sýkora, celkem lehce jim
sebral kotouč, upaloval

s ním až k brance a nekompromisně zvýšil na 2:0.
Hned vzápětí přidal třetí
branku Vladimír Čapek,
a přestože se poté už hra
přece jenom vyrovnala,
hokejisté Genemusic stále
těžce hledali cestu k soupeřově kleci. Až pět minut
před prvním klaksonem
přišla jejich první úspěšná
akce, na jejímž konci stál
Stanislav Vajshajpl – 3:1.
V závěru třetiny hrála Sázava třicet pět vteřin přesilovku pět na tři, ale skóre
se už nezměnilo.
Z druhé části hry uplynuly sotva dvě minuty,
když se tak trochu náhodně dostal k odraženému
puku na červené čáře Petr
Švancara a dokázal toho
dobře využít. Nasprintoval
až před brankáře Sázavy
a s přehledem vstřelil kontaktní gól. Hned vzápětí
Genemusic rozehráli přesilovku, sevřeli soupeře
do kleští, ale po minutě
udělali chybu, rovněž

z poloviny hřiště unikl Jan
Kysela a nekompromisně
zvýšil na 4:2. Už za pár
vteřin ještě při početní výhodě snížil Petr Švancara
a drama pokračovalo. Bezprostředně po návratu vyloučeného hráče na led načapal gólmana Sázavy Jan
Prášil a dalekonosnou střelou od mantinelu, až za vrcholem jednoho z kruhů,
srovnal na 4:4. V následující minutě padly hned
dva góly. Nejdříve se opět
dostala do vedení Sázava
zásluhou Milana Sýkory
a hned vzápětí srovnal
na 5:5 Petr Švancara. Genemusic se poprvé v tomto
utkání dostali do vedení tři
minuty před koncem druhé třetiny, když gólmana
Rebelu propálil ze středu
kruhu kdo jiný, než zase
Švancara.
Třetí třetina už byla
mnohem více rozkouskovaná častými přerušeními. Po třech minutách při
přesilovce zvýšil na 5:7

Jan Horáček a poté měli
hokejisté Genemusic dokonce možnost hrát pětiminutovou přesilovku.
V jejím závěru se počet
hráčů na ledě vyrovnal
a šest a půl minut před
koncem dal kontaktní
branku Zdeněk Hašek.
Ještě stále při hře čtyři
na čtyři srovnal na 7:7 Milan Sýkora a tento útočník se potom trefil ještě
dvakrát. Definitivní porážku hráčů Genemusic
ztvrdil svojí samostatnou
akcí a gólem, který padl
přesně osmdesát dva
vteřin před třetí sirénou.
Zdálo se, že hokejisté
z Benešovska v tomto náročném utkání doplatili
na úzký kádr.
V souboji dalších týmů
z popředí prvoligové tabulky se rozešli smírně příčovští Kačeři se Zvíroticemi.
Chlapci od vody třikrát
vedli o jeden gól, ale Příčovy vždy stačily vyrovnat.
Výsledky – 1. liga: Sáza-

va – Genemusic 9:7, Chlum
– Obecnice 1:6, Štětkovice
– Obecnice 3:3, Vršovice
– Chlum 4:7, Příčovy – Zvírotice 3:3. Po šesti utkáních
je suverénem v prvoligové
tabulce Sázava, která nasbírala plný počet dvanácti
bodů. O pět bodů zpět jsou
druzí Genemusic i třetí River Boys Zvírotice. Na nule
stále zůstávají poslední
osmé Vršovice.
2. liga: Kňovice – Křepenice 3:3, Křepenice – Miličín 4:1. Na začátku nového týdne byl s deseti body
první tým AHC Nový Knín
o bod před Dominem. Miličín měl na posledním osmém místě dva body.
3. liga: Hrádek – Štětkovice B 3:9, Votice – Neveklov 6:3, Ševci Nový
Knín – Rumola 3:3. Po pěti
odehraných utkáních měli
první Medvědi i druzí
Ševci devět bodů, poslední osmý Neveklov zatím
na body stále čekal.
David Myslikovjan
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Umělé
prodlužování
hloupé nenávisti

Váňo, Váňo, Ivane

Češi mezi
pravdou a lží

Prezident Miloš Zeman nakonec jmenoval
vládu tak, jak ji navrhl premiér Petr Fiala, ale
neodpustil si poznámku, že mu Fiala slíbil řešit zahraniční věci v celé vládě. A že nebude
u nás organizovat setkání Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Vyslovení názvu tohoto
sdružení působí na neinformovaného člověka jako strašidlo…
Moji rodiče v Sedlčanech obchodovali
s oblečením a látkami. V Sudetech byl lehký průmysl, zejména textilky, takže tam nakupovali. Poznali slušné, poctivé, skromné
a přátelské lidi. Když se dostal v Německu
k moci Hitler, někteří tam na jeho sliby naletěli – to známe i u nás – ale byli tam také německy mluvící antifašisté. Když si po válce
měli sbalit kufry a opustit svou půdu, fabričku, chalupu, někdo se raději oběsil.
V roce 2009 vznikl sudeto-český krajanský spolek, který byl po různých průtazích
registrován v roce 2015. Ano, český. Spolek
dává najevo, že oni a jejich předkové žili se
sudetskými Němci po staletí v kompaktním
kulturním celku. Vedli zpravidla horský život, posléze se věnovali lehkému průmyslu, měli společné zvyky, dodržovali tradice.
Lišili se vlastně jedině jazykem, což pro ně
nebyl problém. Po vzniku Československa
roku 1918 se stát snažil Sudety dosídlit Čechy z vnitrozemí. S těmi se ti původní těžko sžívali, neměli nic společného. Proto své
tradiční německé sousedy po válce bránili
proti vyhánění všech našimi ultranacionalistickými Revolučními gardami. A celou tu pohromu jejich tradic a kultury pak pochopitelně dorazili komunisté po únoru v roce 1948.
Nevíme, o čem Fiala se Zemanem v souvislosti se Sudetoněmeckým krajanským
sdružením diskutovali. Nejde totiž o žádné
neonacisty a před řadou let se již i ti nejhouževnatější smířili, že se nebudou soudit
o náhradu majetku. A jestliže si jako krajané
usmyslí uspořádat někde ve svém bývalém
společném prostoru, kde žili po staletí, setkání, pak jim přece těžko může kdokoliv bránit. To patří mezi ústavní lidská práva. Fiala
mohl leda slíbit, že nebude pořadatelem.
Nemám dobrý pocit, když naši představitelé takto uměle prodlužují hloupou
nenávist v našich popletených lidech vůči
potomkům jednoho etnika. Jsem pro zveřejnění všech zločinů na nevinných německých lidech včetně žen a dětí, páchaných
našimi odpornými „hrdiny“.
Vladimír Roškot

Ivan Bartoš obhájil velmi přesvědčivě svoji pozici v čele Pirátů. Jinými slovy – zvítězil zdravý
rozum. Byl to on se svými nejbližšími spolupracovníky, kdo odpracoval největší díl na současném
úspěchu strany. A čím dál víc mi
připadá, že v tuto chvíli pouze on
má mezi Piráty dostatečnou autoritu na to, aby nějak usměrňoval
ten pytel plný blech.
Ivan z pohádky Mrazík to měl
mezi dívkami dobré. Ruské děvočky se mohly přetrhnout, aby
si získaly jeho přízeň. Zato dívky z partaje jdou tomu našemu
Ivanovi po krku. Prý je unavený
a potřebuje vystřídat, řekla Janka,
která kandidovala na předsedkyni
a hrdě se přihlásila ke komunismu.
Když Mikuláš Ferjenčík na tuto skutečnost vyhlásil vnitrostranickou
anketu, Jančina kamarádka s čtvrtmilionovým měsíčním platem europoslankyně si ho ostře podala, že
nic nedokázal a jde mu jen o placené funkce. Jestli takto vypadá atmosféra mezi Piráty, ani se nedivím, že
věcná a inteligentní Olga Richterová už toho měla plné zuby.
Že se pohádkové okouzlení komunismem do určité míry vrátí

u generace, která ho reálně nezažila, to jsme mohli očekávat. Ve skutečnosti komunistický princip
ve všech oblastech života připomínal kamna, do kterých nikdo nepřikládá, protože patří všem. Všichni
jen nastavují ruce, aby se ohřáli
a čekají, že se postará někdo jiný.
Nakonec kamna vyhasnou a všichni zmrznou. Utopistická představa,
že se vždycky najde dostatek obětavých a iniciativních altruistů, je
přesně ten důvod, proč to v praxi
nikde na světě nefunguje.
Mít ve straně takto silné aktivistické křídlo, to je jako jet na koni,
který pořád vyhazuje a jankovitě
si kráčí, kam ho napadne. Zatímco
předsedové ostatních koaličních
stran jsou jezdci, kteří se svým
koněm jedno tělo, jedna duše jsou,
Ivan Bartoš musí být stále ve střehu, co toho prdlouše pod ním v příští vteřině napadne.
Účast ve vládě je pro Piráty
skvělou příležitostí a zároveň velkou zkouškou. Pokud se dokážou
vnitřně srovnat, může z nich vzniknout strana, která bude přinášet
progresivistická témata, ovšem
konstruktivně a na úrovni.
Bohumil Vohanka

Může se stát, že zadavatel reklamy neovládá dobře češtinu, nicméně reklamní
agentura vyrábějící ceduli by na tom měla být lépe... Foto: Hana Procházková
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Dějepis nikdy nebyl v popředí mých zájmů, zejména pokud dával tušit politické vlivy. Ale po celou
dobu klopýtání k demokracii si mizerné vzdělání rád
doplňuji. Stále to vyžaduje
trochu snahy najít zdroj
dobrých informací. Objevuje se dost dezinformací.
Nevěrohodné texty poznáme, že nemají autora.
Pokud jde o historický a politický vývoj u nás
za posledních třicet let,
můžeme se spolehnout
na články a knihy takových
autorů, jako jsou Jaroslav
Kmenta, Pavel Šafr, Ondřej
Kundra, Erik Tabery a další. Někteří z nich jsou velmi
zaujati pátráním po pravdě
v posledních třiceti letech,
že nejen píší, co se zjistilo,
ale sami zjišťují. Tak třeba
Ondřej Kundra má díky
svým zdrojům v zahraničí
velkou zásluhu na odhalování původců událostí
ve Vrběticích. O vypátrání
mladého Andreje Babiše
se také nepostarala policie,
ale dva nezávislí novináři,
kteří pak byli odměněni
trapnými nadávkami...
Pro toho, kdo si vyčítá,
že v tom všem má guláš
a mohl by jím zase někdo
manipulovat, mám dobrou
radu. Snad lze ještě sehnat
nebo si vypůjčit knihu Pavla Šafra Češi mezi pravdou
a lží. V každé době naší historie sehrála velkou roli tu
pravda, tu velká lež nebo
zákeřná polopravda. Jsme
v centru Evropy, kde se
střetávaly zájmy různých
silných stran. A vidíme, že
to nebere konce. Šafrova
knížka prochází dějinami
od svatováclavské tradice
až po současnost. Recenzenty knihy byli nezávislí
odborníci, historici mimo
podezření z jakýchkoliv
politických ohledů.
Vladimír Roškot

