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Kamenný barokní můstek
u Rudolce byl prohlášen kulturní
památkou. Na „znovuobjevení“ má
značnou zásluhu rodina Růzhova
SEDLČANY Kamenný mos-

tek blízko Rudolce, který
vede přes Sedlecký potok,
byl nově zařazen mezi kulturní památky. Historickou
stavbu lze podle sdělení
pracovnic odboru školství

a památkové péče Městského úřadu Sedlčany datovat do 18. století. Uvedly,
že na mapě z roku 1839 je
zaznamenán u staré cesty, která vedla z Vysokého Chlumce na Kosovu

Oddávající zastupitelka
Sedlčan Blanka
Vilasová má ráda výzvy,
nebránila by se proto ani
obřadu na vodě nebo
ve výškách
SEDLČANSKO Každý z 21

členů zastupitelstva města
Sedlčan má v tomto volebním období mandát k občanským obřadům. K těm
nejčastějším patří svatby.
Ne všichni si ale již významnou úlohu vyzkoušeli
v praxi. Blanka Vilasová

zkušenosti jako oddávající
udělala opakovaně a kromě
toho má ke snoubencům
ještě blízko díky svému současnému civilnímu zaměstnání. Působí jako organizátorka svateb a dalších akcí
v resortu Hulín u Jesenice.
Pokračování na straně 4

Cena 20 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Zubní lékařka Ilona
Šauerová ordinovala
v Sedlčanech po čtyři
desetiletí

Horu a Červený Hrádek.
Jde prý o jediný drobný
kamenný most na území
celého Příbramska, který je
pod ochranou památkářů.
V rozhodnutí, které nabylo
Pokračování na straně 7

Záchranářka
z Kvasejovic
pomáhá
na misích
po světě
i v hospicu
KVASEJOVICE Právě jsem
dočetl krásnou knížku
z roku 2021 Břehy nejsou
na dohled od Jitky Kosíkové. Autorka pochází z Kvasejovic a v Sedlčanech
má rozvětvenou rodinu.
V knížce jsou zobrazeny její zážitky, myšlenky
a emoce při zachraňování
lidí na moři nebo při návštěvách lidí, kteří nechtěli
strávit zbytek svých dnů
v nemocnici. Je to její život
– práce dětské sestry v Domácím hospicu a na misi
Lékaři bez hranic (MSF).
Pokračování na straně 10

Zubní lékařka Ilona Šauerová (vlevo) a zdravotní sestra Lucie
Daňhelková

SEDLČANY Již brzy ukon-

čí svoji činnost ordinace
zubní lékařky Ilony Šauerové. V rozhovoru upřesnila, kdy přesně to bude,
a také nám přiblížila svoji
dlouholetou práci.
Jak dlouho jste vykonávala svoji lékařskou praxi
a kde všude jste působila?

Celkově jsem ji vykonávala čtyřicet let a v Sedlčanech jsem byla od roku
1982. Působila jsem nejdříve
v areálu dnešní Mediterry,
kde jsem i dnes, a několik
let jsem byla i v Kovodružstvu. Na dva roky jsme
byli přemístěni v Kamenici
Pokračování na straně 8

Považuji to za super zkušenost
a doporučil bych to každému,
říká Petr Jüngling
S E D L Č A N Y/ P E T R O V I C E

Čtveřice mladých dobrovolných hasičů z Petrovic
strávila konec minulého
a první týdny nového roku
v sedlčanské nemocnici.
Šlo o výpomoc za pracovní síly, které vypadly
z pracovního procesu kvůli covidu.

„Nová vlna pandemie si
vyžádala opatření v poskytování nemocniční péče.
Z tohoto důvodu došlo
k přestěhování pacientů
ze středočeských nemocnic tak, aby byla ve větších
nemocnicích dostatečná kapacita na příjem pacientů
postižených koronavirem.

Jednou ze středočeských
nemocnic, kde se ocitli pacienti například z Benešova, Příbrami, Kostelce nad
Černými Lesy a podobně,
je i ta v Sedlčanech. Nemocnice přijala opatření, aby
mohla přijmout zvýšený počet pacientů. Místo se našlo,
Pokračování na straně 9

2

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Cena tepla vylétla o víc než
Co bude dál
s ordinací doktorky dvojnásobek
Burianové?
Vlastníků domu je
několik
SEDLČANY Rada města se

SEDLČANY I přes opakova-

né výběrové řízení, které
bylo v loňském roce vyhlášeno Krajským úřadem
Středočeského kraje, se
nepodařilo zajistit za praktickou lékařku Olgu Burianovou náhradu. Ta ze
zdravotních důvodů po letech musela ukončit svoji
praxi a ordinace v ulici 28.
října je nyní prázdná.
Rada města Sedlčany
v prosinci loňského roku
projednávala žádost likvidátora, v níž požadoval ukončení smluvního
vztahu ze září 2015 o nájmu a užívání prostor ordinace, čekárny a sociálního zařízení. Na základě
dohody obou smluvních
stran k 31. prosinci 2021
nájem pro poskytování
zdravotnických
služeb
s městem zanikl.
Miroslava Hölzela, starosty Sedlčan, jsme se
zeptali, zda a jak bude objekt v domě čp. 4 využit?
„Město je jeho vlastníkem pouze z jedné čtvrtiny, čtvrtinu vlastní ﬁrma
Kovotherm a pokud vím,
tak jde částečně i o židovský majetek. Ordinace
skončila na této adrese
v minulém měsíci, do té

doby jsme nechtěli podnikat žádné kroky. V radě
jsme ale o dalším postupu
města hovořili a jednou
z variant je nabídnout náš
majetkový podíl Kovothermu a bylo by na tomto podniku, jak by si dořešil vztahy s dalšími vlastníky,“
sdělil starosta. „Z mého
pohledu by byl objekt pro
město využitelný komplikovaně. Navíc společnost
Kovotherm nebude mít
zájem svůj díl odprodat,
protože má návaznost
na svůj areál a pozemek,
který využívají jako parkoviště,“ vysvětlil, proč by se
ke zmíněné možnosti přikláněl. „Budeme však záležitost ještě řešit,“ podotkl.
K majetkovým vztahům připomeňme, že
v místech, kde působí
společnost Kovotherm, jejímž nosným programem
je výroba teplovzdušných
kamen, stávala pro region
významná synagoga.
Marie Břeňová

Oříšková, vanilková,
citronová...
SEDLČANY V Luční ulici,

ve sportovním areálu Mrskošovna, má být k dostání
již letos – přibližně od začátku dubna do konce září
– kolem padesáti druhů
zmrzlin. O souhlas s umístěním pojízdné prodejny,
připojení na vodu a využívání toalet, požádal radu
města Martin Vild. Radní
jeho požadavku vyhověli.
Prodejce nabízí, že
v jeho nabídce chutí ne-

bude chybět ani mražená
pochoutka vhodná pro
alergiky nebo mlsaly, kteří mají bezlepkovou dietu. Zmrzlinář počítá zatím
s běžnou provozní dobou
od 13 do 19 hodin s tím,
že otevřeno bude mít v závislosti na počasí. Zdeněk
Šimeček, místostarosta
Sedlčan uvedl, že prodejce
bude platit městu nájem
podle běžného ceníku.
Marie Břeňová

ve středu 12. ledna zabývala kalkulací za gigajoule
(GJ), kterou jim předložila
Městská teplárenská společnost (MTS).
„Cena za GJ pro spotřebitele je propočtena
na 1 351 korun, zatímco
v minulém roce za uvedenou jednotku platili odběratelé 584 korun,“ informoval místostarosta Sedlčan
Zdeněk Šimeček. Zároveň
ale sdělil, že podle jednatele společnosti Ondřeje
Sůvy jde o nejtragičtější scénář. „Vše se odvíjí
od nákupu paliva. Pokud

se dobře pamatuji, tak vloni MTS nakoupila palivo
za sedm milionů a letos
za 25 milionů korun. Ale
padesát procent z objemu má naše teplárenská
nasmlouváno na celý rok
a zbývajících padesát procent budou nakupovat měsíčně. Jednatel tak doufá,
že cena by se v průběhu
roku mohla dostat níž,“
podotkl. „Všem odběratelům zaslala společnost
informace o kalkulaci
a navrhla jim, o kolik by si
měli navýšit zálohy,“ dodal
místostarosta. „Cenu tepla
jsme se v minulých letech

snažili snížit vybudováním
kogeneračních
jednotek
na dvou centrálních zdrojích tepla. Za úspěch jsme
považovali, že se nám
podařilo dosáhnout úspor
v řádech desítek korun
za GJ, ale vysokou cenou
plynu se efekt takřka ztrácí,“ dodal s tím, že v aktuální ceně za GJ se odráží
pouze cena nakupovaného plynu a nehrají v tom
roli například vyšší mzdy.
„K navýšení platů zaměstnanců MTS nebo dalších
nákladů nedošlo,“ potvrdil Šimeček.
Marie Břeňová

Dřevořezby našly
své místo
PETROVICE Veřejná rozprava o umístění soch z loňského letního řezbování
se uskutečnila již v září.
V lednu pak byly dřevořezby rozmístěny v Petrovicích a okolí.
Jako první své místo
našla Straka od řezbáře J.
Švarce. Ta dolétla na náves
v Zahrádce. Socha Vichr
od J. Nekoly dělá radost
v zámeckém parku v Petrovicích. Mnich od L. Skrbka pro změnu střeží jarní
studánku v lese u Petrovic.
Dřevořezba Mužík, které
vdechl život řezbář J. Čermák, působí radost dětem
na hřišti u ZŠ Petrovice
a společnost jí tam dělá
vyřezaná Kočka z rukou
M. Štěpánka. Vlčí hlavy
od řezbáře V. Křížka dostaly přiděleny působiště
odpovídající svému cha-

Straka od řezbáře Švarce hlídá náves v Zahrádce.

rakteru a hlídají Vlčí loch
na lesní stezce u Petrovic.
Dům s pečovatelskou službou ozdobila socha Rodina od J. Balouna. Lví trůn,

který vznikl spoluprací
řezbářů F. Šímy a J. Busche, už nyní těší veřejnost
v parčíku na náměstí.
Jana Motrincová

Sportovat mohou jen očkovaní
DUBLOVICE Znovuotevření
sportovní haly v obci pro
veřejnost je od ledna podmíněno přesnými pravidly.
Starosta Dublovic Otakar
Jeřicha informoval o podmínkách.
„Vstup budou mít pouze
zájemci, kteří prokážou
v kanceláři obecního úřa-

du svoje očkování proti
covid–19 platným tištěným
certiﬁkátem nebo pomocí
mobilní aplikace Tečka.
Na chodbě a v šatně bude
platit povinnost mít nasazené respirátory, použití
sprchy bude zakázáno.
U vchodu bude nutné použít dezinfekci.“ Starosta

zdůraznil, že po příchodu
do haly se musí bez výjimky každý návštěvník zapsat do knihy, čímž potvrdí
svoji účast v tělocvičně.
„V případě zhoršení epidemiologické situace bude
hala opět uzavřená,“ avizoval Jeřicha.
Marie Břeňová
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Dopravu dotují Sedlčany i Kosova
Hora mnohem více než vloni,
největší příspěvek jde na vlakové
spoje. „Trváme na tom, aby
lokálka byla zachována,“ shodují
se starostové
REGION Zástupci Sdruže-

ní obcí Sedlčanska (SOS)
na valné hromadě závěrem
minulého roku projednávali dopravní obslužnost,
která je pro každou z členských obcí SOS a jejich občany důležitá. Jak jsme již
v prvním letošním vydání
Sedlčanského kraje uvedli,
od ledna 2022 je v návaznosti na zavedení nových
standardů dopravní obslužnosti a nové metodiky
dopravcem
uplatňován
jiný přepočet.

Sedlčany dají
z rozpočtu 680
tisíc korun
Starosty města Miroslava Hölzela jsme se zeptali, jaký dopad budou
mít nová pravidla pro
Sedlčany.
„Kraj změnil k dopravní
obslužnosti přístup a celou
koncepci. Schválili jsme
do letošního městského
rozpočtu celkovou výši
680 tisíc korun. Je to velká
změna, protože ještě vloni
jsme hradili roční podíl 30
tisíc korun,“ sdělil. Doplnil,
že nejvyšší částku v celkovém objemu představuje
příspěvek na vlakovou dopravu. „Do loňského roku ji
plně hradil Středočeský kraj
a nyní požaduje, aby obce
měly na lokálních tratích
ﬁnanční podíl. Je jasné, že
provoz po kolejích je dražší
než autobusová doprava,
nicméně trváme na tom,

aby lokálka Sedlčany – Olbramovice zůstala dále
zachovaná. Je využívána
a zaplaťpánbůh, že ji nepotkal osud trati Rožmitál
– Březnice a některých dalších,“ sdělil starosta Hölzel.
Zároveň upozornil, že
vyšší náklady jsou letos
i na autobusovou dopravu. „Propočet je udělán
na současné linky, které
jezdí a také na rozšířené
spoje zavedené například
mezi městy Benešov –
Sedlčany – Příbram nebo
o přímé spojení ze Sedlčan do Tábora, a podobně.
Jsme domluveni s IDSK
(Integrovaná
doprava
Středočeského kraje), že
budeme během roku počet
spojů nezbytné dopravní
obslužnosti optimalizovat.
Tímto způsobem se budeme snažit náklady snížit,
na druhou stranu víme, že
autobusová doprava je pro
občany určitým komfortem
i nutností,“ pokračoval
s tím, že od dopravců musí
vyjít statistika, jak jsou autobusy využívané nebo
zda jezdí téměř prázdné.
„Pro nás výše příspěvku
není v rámci celkového
rozpočtu města ještě takovou fatální částkou. Vím,
že v případě dotování dopravní obslužnosti Dobříšska jde již o několik milionů korun,“ doplnil.
Připustil, že se těžko
hledá rovnováha mezi
množstvím peněz a mož-

ností dopravy pro veřejnost. Zároveň zdůraznil:
„Využívání nebo nevyužívání spojů podle statistiky
loňského roku neposkytuje v době koronaviru objektivní obrázek, z něhož
bychom měli vycházet.
Víme, že půl roku trval
nouzový stav, školy nefungovaly, rodiče pracovali z domova, řada lidí
se bála veřejnými dopravními prostředky cestovat...
Nedivím se, že kraj metodiku změnil a přistoupil
na racionální řešení podle
počtu kilometrů a množství spojů. Jde o nepopulární opatření, které bude
pro některé obce výrazně
dražší,“ dodal Hölzel.

Vlakové
spojení je
nepostradatelné
„Koncem minulého roku
jsme obdrželi prostřednictvím SOS předběžnou kalkulaci na zajištění dopravní obslužnosti v naší obci.
Skokové navýšení z původních pěti tisíc korun na 150
tisíc korun ročně je obrovské,“ konstatoval Martin
Krameš, starosta Kosovy
Hory. Také on potvrdil, že
na nárůst má vliv především dotování vlakové dopravy. I přesto označil vlakové spojení pro občany
obce za nepostradatelné.
„Věřím, že bude dlouhodobě udržitelné,“ doplnil.
Marie Břeňová
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Pátrání po zmizelé
seniorce stále není
uzavřeno. Olga
Krátká se pohřešuje
už více než tři týdny
N A L ŽOV I C E /C H LU M N e zvykle nízko nad krajinou
Nalžovic se v úterní dopoledne 11. ledna vznášel
policejní vrtulník. Obyvatelé obcí a přilehlých samot se mohli domnívat, že
šlo o součást pátrací akce
po jejich pohřešované sousedce Olze Krátké. Ta se
ztratila 25. prosince v dopoledních hodinách, kdy
podle rodiny šla na procházku fotit svá oblíbená
místa. Od pondělí 27. prosince pak policisté zveřejnili pátrací relaci a uvedli
veškeré informace potřebné k jejímu vypátrání.
Vedoucí Oddělení tisku
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
Vlasta Suchánková domněnku na dotaz naší redakce potvrdila: „Dnešního
dne (11. 1. – pozn. redakce),
kdy se konala další pátrací
akce a kdy byly i vhodné
povětrnostní
podmínky,
jsme přizvali i vrtulník Letecké služby Policie ČR.“
Dále tisková mluvčí sdělila, že v souvislosti s pátráním po pohřešované Olze
Krátké policisté udělali již
desítku
organizovaných
pátracích akcí s větším
množstvím policistů, se
psy, s drony i potápěči. Své
vyjádření obohatila i o výhled do budoucích dní.
Doslova uvedla: „Každé
pátrání po pohřešovaných
lidech pro nás není uzavřeno, pokud je nenalezneme.
A kromě pátracích akcí
prověřujeme místa, ke kte-

rým měla paní Krátká nějaký vztah – ke známým,
přátelům. Prověřujeme ale
také zdravotnická zařízení,
městskou hromadnou dopravu a podobně.“
Vzhledem ke stále neúspěšnému hledání pohřešované se mezi obyvateli
obce objevují různé domněnky a poznatky k případu. Vlasta Suchánková
se ke dvěma z nich vyjádřila následovně: „Informaci
o mobilu paní krátké, údajně zakopaném na pozemku, bych vyvrátila. Jedná
se o dezinformaci. Rovněž
také informace o jejím možném výskytu na autobusové zastávce, tato informace
nebyla toho dne relevantně
potvrzena.“
Závěrem svého vyjádření Suchánková čtenářům Sedlčanského kraje
vzkazuje: „Pátrání tak nadále trvá a nikdy nemůžeme vyloučit ani to, že lidé,
kteří jsou delší dobu pohřešováni, si mohli cíleně ublížit. A pokud má kdokoliv
informace, které by mohli
kolegům ve vypátrání ženy
pomoci, budeme rádi, když
je policistům sdělí. Pro nás
pátrání rozhodně nekončí
a budeme dále prověřovat
místa, kam ráda chodila
a kde se ráda zdržovala.
Současně jsme v intenzívním kontaktu s rodinou, kterou informujeme
o všem, co v souvislosti
s vypátráním Olgy Krátké
podnikáme.“
Lucie Kakosová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
NALŽOVICE Zatím nezjištěný pachatel odcizil z 9.
na 10. ledna laminátovou
pramici značky Bolen zelenošedé barvy o délce čtyř
metrů, a to společně s GPS

lokátorem značky Star. Loď
byla zajištěna řetězem v katastru obce. Majiteli vznikla
škoda ve výši 18 tisíc korun.
SEDLČANY Ze spáchání
přestupku proti majetku

je podezřelý 36letý muž,
který 16. ledna v nočních
hodinách ukopl u vozidla
zaparkovaného ve městě
boční zrcátko, dále zvrhl
dvě dopravní značky, po-

pelnice, odpadkový koš
a také poškodil skleněnou
výlohu. Následně nechtěl
uposlechnout výzvy policie, aby svého protiprávního jednání zanechal. Nyní

mu ve správním řízení hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc
korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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Oddávající zastupitelka Sedlčan Blanka Vilasová má ráda výzvy,
nebránila by se proto ani obřadu na vodě nebo ve výškách
Dokončení ze strany 1

Více nám řekla v rozhovoru.
Byla jste se nejdřív podívat na obřad, který vedl
některý z vašich ostřílenějších kolegů?
Byla a dokonce několikrát. Viděla a slyšela jsem
projev starosty Miroslava
Hölzela, místostarosty Zdeňka Šimečka, Andrey Chromcové a na Hulíně jsem měla
možnost vidět v akci i další
kolegy – Jaroslava Nádvorníka, Františka Hodyse, Martina Havla, Jiřího Buriana,
Báru Kelichovou, Libora Novotného, Pavla Švagra...
Co osobního jste do svého projevu přidala?
Snažím se pracovat s příběhy snoubenců, přidat je
vhodně do své řeči. Možná
trochu potlačuji oﬁciální
stránku a vkládám do projevu různé střípky, kterým
se třeba i společně zasmějeme. Nejlépe to jde uplatnit
u lidí, které dobře znám. Ale
i v tom případě se raději předem ujišťuji, jestli jim některá moje poznámka nebude
nepříjemná. Pokud souhlasí, jsou ve ﬁnále stejně překvapeni, protože netuší, jak
informaci použiji. Uzavření
sňatku je událost, na kterou
se má vzpomínat celý život,
proto by měla určitá pasáž
přímo cílit na snoubence
a neměla by být odbytá jen
nějakou frází. V řeči uplatňuji
také věty o lásce nebo souznění osob – podobně jako
ostatní kolegové.
Zažila jste na obřadu již
nějaký trapas?
Ne. Ale k humorným
okamžikům dochází. Občas
někdo spontánně zareaguje
na to, co vyplyne přímo ze
situace. Není to nic strojeného. Také mně u jednoho
páru, který jsem znala, ukápla slzička, když mi paní matrikářka začala snoubence
představovat. Včas jsem se
ale dokázala srovnat, v duchu jsme si řekla: A dost, teď
budu mluvit já...
Kde a kolik párů jste
v minulém roce oddávala?
Jestli dobře počítám, bylo
jich šest, některé sňatky byly
uzavírány na Hulíně a další
v sedlčanské obřadní síni,

na Červeném Hrádku... Kdybych nebyla o víkendech
tolik zaneprázdněná, byl by
počet ještě vyšší – komunikaci s lidmi mám ráda a nebojím se jí.
Jak vnímáte, že někteří
zastupitelé za sebou ještě
premiéru nemají?
Chápu je a nikoho bych
nenutila. Ne každý je komunikativní. Zastupitel Richard
Otradovec sice řečnické

postoj k obřadům některých z jednadvacítky poněkud nefér?
Já si přesnou částku už
nepamatuji, myslím, že šlo
o příspěvek asi tří tisíc korun. Je ale jasné, že za to si
pánové oblek nebo ženy
kostýmek, který by jim navíc
vydržel čtyři roky, nepořídí.
My ale neprezentujeme město jen při svatbách, ale i při
jiných společenských příleži-

Blanka Vilasová se snaží vyjádřit v řeči ke snoubencům, že i pro ni
je to blažený pocit, že je může oddat právě ona.

předpoklady má dobré, ale
na takový důležitý úkol se
cítí příliš mladý. Rozumím
právu oddávat tak, že nemá
jít o plošné nařízení. Důvodem je, aby si snoubenci
mohli oddávajícího vybírat z rozšířeného seznamu.
V oblasti patřící pod Sedlčany řeší snoubenci především
výběr s matrikářkou a ta vychází z oddávacích dnů. Oddávací dny pro další kalendářní rok bývají známy od 1.
prosince, harmonogram je
platný po schválení radou
města. Na konkrétního oddávajícího nedává matrika telefonní kontakt, ale jen jeho
mailovou adresu, na kterou
snoubenci napíší požadavek
a on jim odpoví...
Na začátku volebního
období byl odsouhlasen
oddávajícím zastupitelům
příspěvek na ošacení, aby
mohli město lépe reprezentovat. Není odmítavý

tostech. Pokud jde o mě, tak
mám dost velký výběr šatů,
které jsem si samozřejmě
musela zaplatit. Víte, já předtím chodila především v kalhotách, protože jsem byla
přesvědčena, že na šaty nemám tu správnou postavu.
Teď jich mám ve skříni tolik,
že jsem příspěvek na ošacení bohatě převýšila.
Podle jakého klíče si oblečení vybíráte? Přihlížíte
v módě například k věku
snoubenců?
Oblečení volím podle
počasí, podle toho, jestli
jde spíš o uvolněnější pojetí
svatby nebo naopak, nebo
i s přihlédnutím na prostředí. Je to různé...
Zmínila jste Hulín nebo
obřadní síň v Sedlčanech.
Oddávala jste ještě na jiném, třeba i méně obvyklém místě?
Ano, nebylo to až tak
neobvyklé, ale oddávala

jsem na statku v Nalžovicích
a také v Počepicích...
Existuje nějaké místo, které byste neakceptovala? Například mám
na mysli obřad v letadle,
v horkovzdušném balónu, na lodi, pod vodou,
na rozhledně...?
Potápěčská svatba by
mi asi tolik nevadila, protože jsem se sama potápění
věnovala, ale neumím si
představit, jak by to tam
fungovalo, když by nešlo
mluvit. Snad jedině posunkovou řečí? (smích) Jak
bych to zvládla ve vzduchu, to nevím, ale byla by
to na druhé straně výzva
a já se výzvám nebráním.
Sňatky, které jsou uzavírány na Hulíně, vnímáte
také z pozice organizátorky. Jak byste tuto svoji roli
přiblížila?
Je pravda, že jsem od začátku svého profesního
života organizovala velké
akce typu koncertů, divadel, veletrhů – každá z nich
má svoje speciﬁka. To platí
i o svatbách, kterých jsem
za rok zajišťovala kolem čtyřiceti. Přibližně stejný počet
akcí na Hulíně byly školení,
porady, ﬁremní víkendy...
Snoubencům a svatebčanům organizuji časový plán,
přípravu, uspořádání tabule,
u výzdoby například navrhuji, co a kde by mohlo být,
dávám tipy na graﬁku, můžeme zajistit i koláče, i když
v případě sladkostí to bývá
tak, že si je rodina většinou
zařizuje sama. Nachystáme
kompletní catering, to znamená služby gastronomického charakteru, od inventáře
po personál a podobně. Také
nabízíme ubytování. Dávám
z mojí databáze například
kontakty na kadeřnice, fotografy z regionu, dýdžeje
nebo muzikanty... Myslím, že
v tom mám zaveden dobrý
systém, což je důležité při
veškerém organizování, nejen u svateb.
Je něco, co v současné
době takzvaně frčí a je
nějaký požadavek, který
snoubencům vymlouváte?
Připomínky mívám k jejich špatně naplánovanému

časovému rozvrhu nebo
také k nevhodnému pořadí
podávaných jídel. Naopak
doporučuji oživit průběh
hostiny grilováním. Zvlášť
při větším počtu svatebčanů je dobré, po oﬁciální
části a krájení svatebního
dortu, rozptýlit se na Hulíně po celém areálu. Venku
si mohou rodiny i s dětmi zahrát například minigolf. Není nutné, aby celý
den byli pánové v obleku
a dámy ve společenských
šatech. Po házení kytice se
často převléká i nevěsta.
Jakou největší svatbu
jste dosud organizovala?
Celkem šlo o účast 150 lidí,
kdy svatební hostina v restauraci byla požadována
pro 115 z nich. Zbývající skupinka měla připravený raut
u grilu. Domnívám se a ráda
bych se mýlila, že v současné době bude naopak přibývat sňatků s účastí jen několika lidí – snoubenců, svědků,
rodičů... a to kvůli tomu, že se
skokově zvyšují všechny náklady a lidé se navíc obávají
v době koronaviru budoucnosti. Finanční situace mnohých mladých lidí začíná být
neutěšená... Už jsem zažila
v souvislosti s koronavirem
v průběhu příprav různé korekce – měnil se čas, snižoval
se počet lidí a původní plány
se vůbec nedělaly.
Přetrvávají i po letech
různé svatební tradice –
například únos nevěsty?
Stále dost často po uvítání ženich přenáší přes práh
nevěstu, následně se rozbíjí
talíř s tím, že střepy zametají
ženich s nevěstou, společnou polévku jedí svázaní
bryndákem děrovanou lžící.
Únos nevěsty v současné
době moc neuznávám. Zdržuje to a narušuje celý chod
svatby a plány a závěr nemusí být moc vtipný. Zažila
jsem, že ženich si vůbec únosu nevšiml, dvě hodiny si
ještě klidně popíjel a v „upraveném“ stavu na upozornění
svatebčana se pustil do jejího hledání. Tím se celkově
pro nevěstu přerušila svatba
na čtyři hodiny, což pro ni
nebylo jistě nic příjemného.
Marie Břeňová
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Obyvatel Sedlčan stále ubývá, nyní je jich 6 853
SEDLČANY Ani loňský rok

nezastavil klesající trend
v počtu obyvatel Sedlčan. Ty
tam jsou doby, kdy ve městě
bylo k trvalému pobytu přihlášeno v roce 1991 na osm
tisíc lidí, což byl počet téměř
totožný s Dobříší.
Ještě v roce 2010 žilo
v Sedlčanech a osadách,

které jsou součástí města,
7 576 lidí. Nyní se počet
obyvatel drží pod hranicí
sedmi tisíc. Přesnější údaje
poskytl Zdeněk Šimeček,
místostarosta
Sedlčan:
„V Sedlčanech žilo k 31.
prosinci 2020 celkem 6 987
obyvatel a k poslednímu
prosinci 2021 počet poklesl


Koupím garáž v Sedlčanech. Cena
270 000 Kč. Tel.: 770 180 081.
6/22

Prodám selata. Tel.: 732 149 464. 7/22

Koupím Jawa 23 Mustang a sedačky
do Škoda 120. Tel.: 737 445 268.
8/22

Prodám dvě křesla Poäng (IKEA),

na 6 853.“ Upřesnil, že nad
muži převažují ženy, kterých je v současné době
uváděno 3 583.
Za lepší zprávu označil
skutečnost, že po dlouhé
době se do Sedlčan přistěhovalo během loňského
roku víc lidí a méně bylo
těch, kteří naopak změnili

bydliště. „Přistěhovalo se
jich 152 a odstěhovalo 122,“
uvedl a pro srovnání ještě zmínil rok 2020, kdy se
přistěhovalo 77 a odstěhovalo 122 občanů. Úmrtí ale
převažují nad počty nově
narozených občánků. Vloni se narodilo jen 55 dětí
a zemřelo 105 obyvatel.

Za zajímavý údaj považuje Šimeček, že v Sedlčanech – v celé obci s rozšířenou působností – se
počet lidí příliš nemění.
Podle statistiky jich má
trvalý pobyt v této oblasti
21 817, v prosinci 2020 zde
bylo hlášeno 21 841 lidí.
Marie Břeňová

tmavě hnědá kostra, bílý sedák (600 Kč
za obě). Tel: 608 543 848.
9/22

P L O Š N Á I N Z E R C E od 14 Kč vč. DPH/cm 2

Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,

Přijmeme pracovníka na pozici

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

Rekreační středisko PROSAZ Líchovy
hledá zaměstnance na pozici

- KUCHAŘ
- POMOCNÝ KUCHAŘ
- UKLÍZEČKA

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

Možnost ubytování a závodního stravování

Bližší informace na tel.: 737 815 906

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici
^dZK^Ͳ^ĞĚůēĂŶƐŬĠƐƚƌŽũşƌŶǇ͕Ă͘Ɛ͕͘^ƚƌŽũşƌĞŶƐŬĄϳϵϭ͕ϮϲϰϬϭ^ĞĚůēĂŶǇ

,ůĞĚĄŵĞƉƌĂĐŽǀŶşŬĂŶĂƉŽǌŝĐŝ͗

PRACOVNÍK/CE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

.RQWDNWXMWH9ĕUD.DPHQtNRYiNDPHQLNRYD#VWURVF]WHO

Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče o seniory (práce
u lůžka), bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky za směnnost
a náročnost (plat cca 33 000 Kč hrubého)
Možnost variabilního plánování 12hodinových směn, dodatková
dovolená 1 týden (tzn. celkem 30 dní za rok), obědy zdarma,
příjemné pracovní prostředí
Dále nabízíme: možnost svozu na pracoviště, zprostředkování
zvýšení kvalifikace

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou,

Své nabídky spolu s životopisem zasílejte na e-mail:
konickova@dd-vojkov.cz
Tel.: 737 430 788, 317 835 186

8NOt]HĆND
WŽƉŝƐƉŽǌŝĐĞ
jŬůŝĚǀǉƌŽďŶşĐŚƉƌŽƐƚŽƌ
WŽǎĂĚĂǀŬǇ
WĞēůŝǀŽƐƚͻ^ĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƚ
ĞŶĞĨŝƚǇ
WƎşũĞŵŶĠƉƌĂĐŽǀŶşƉƌŽƐƚƎĞĚşͻ&ŝƌĞŵŶşƐƚƌĂǀŽǀĄŶşͻĞŶĞĨŝƚŬĂƌƚĂ

příspěvková organizace hledá nového

ŘEDITELE

MFC Invest 1. s.r.o.

Termín podání přihlášek nejpozději do: 1. 2. 2022
Předpokládaný termín konkurzu: 16. 2. 2022
Předpokládaný termín nástupu: 1. 3. 2022 nebo dle dohody
Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění
pozdějších předpisů:
- nejméně 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické
činnosti (§ 5 odst. 1 písm. b) zákona)
- znalost školské problematiky a s ní souvisejících právních
předpisů
- organizační a řídící schopnosti
Podrobné informace o konkurzu naleznete na
www.obeckamyk.cz nebo na tel. č.: 725 021 740,
Obecní úřad Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou 69, 262 63

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
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Křivka nákazy opět strmě stoupá
REGION Tento týden není pohled
do regionální covidové tabulky tak
příjemný, jako tomu bylo ve dvou
předcházejících. Čísla začala opět
stoupat, to celkové dokonce o 87 %.
Nulu už tam tentokrát bohužel najdeme pouze v případě Příčov a Radíče.
Počet potvrzených případů koronaviru klesl ve Vysokém Chlumci, Milešově, Křepenicích a Krásné Hoře nad
Vltavou. V Klučenicích, Svatém Janu
a Osečanech je stejný počet nakažených, jako tomu bylo před týdnem.
V ostatních obcích a městech došlo
k nárůstu, není výjimkou ani dvoj
a více násobek. Sedlčany jsou opět
na trojmístném čísle, i zde se počet
pozitivních případů znásobil dvojkou.
Obec s rozšířenou působností Votice měla v neděli 16. ledna 159 aktivních případů, což bylo 12,76 případu
na tisíc obyvatel. Za posledních 7 dní
tady přibylo 94 případů, což činí přírůstek 7,54 na tisíc obyvatel. O málo
hůře na tom byli obyvatelé ORP Příbram. Zde bylo 894 aktivních případů, což znamenalo v přepočtu 12,77
případu na tisíc obyvatel. Za posledních 7 dní tady přibylo 433 případů
a to znamenalo přírůstek 6,18 na tisícovku občanů. Sedlčany dopadly
v tomto srovnání regionů nejhůře.
S 319 aktivními případy to po přepočtení na tisícovku obyvatel vychází
na 14,52 s týdenním nárůstem o 201
nových případů. Ty vycházejí v přepočtu na 9,15 na tisíc obyvatel.
Olga Trachtová Hadáčková
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Zatím počítáme s tím,
že Rosa bude, říká
místostarosta Sedlčan
S pořádáním
městských slavností Rosa
letos radnice stále počítá.
V předchozích dvou letech do této akce zasáhl
a změnil plány pořadatelů
koronavir. V jakém stádiu
je příprava? Na to nám
odpověděl místostarosta
Sedlčan Zdeněk Šimeček.
„Předběžně je slavnost
stanovena na pátek 17. až
neděli 19. června,“ avizoval. „Plánovaný rozpočet
je ve výši 450 tisíc korun.
O vystoupení hlavního hos-

SEDLČANY

ta, který je mediálně celorepublikově známý, zatím
jednáme. Model slavností
by měl být takový, že vystoupí žáci základní umělecké školy, Blue Orchestra a také zahraje některá
z místních kapel. Zájem
o prezentaci mívá Veterán
klub Sedlčany a předpokládáme, že tomu tak bude
i letos,“ uvedl předběžně
Šimeček s tím, že v lednu
se programem více začne
zabývat kulturní komise.
Marie Břeňová

Zdeněk Zamrazil oznamuje všem
přátelům a známým, že se rozvedl
s Jarmilou Zamrazilovou
roz. Ječmenovou.

Pochodníkům přálo počasí

Krásné počasí si pořadatelé na pochod asi objednali. Foto: Martin Kříž

PŘEDBOŘICE Den jako malo-

vaný. Nejspíš si ho objednali
pořadatelé pochodu Předbořickou kolátorou, pro veřejnost známější pod názvem
z Předbořic do Předbořic.
Z návsi v Předbořicích se
v sobotu 15. ledna po obědě vycházelo na příjemný,
přibližně desetikilometrový

okruh přes Jalovčí, Mokřice,
Radešín a Zahrádku. Jak už
název pochodu napovídá,
vracelo se zpátky do Předbořic. Přibližně v půli cesty
bylo možné doplnit energii
výborným ovarem a teplými
nápoji.
Na výšlap lednovou
přírodou se vydalo okolo

dvou stovek turistů i ze
vzdálenějšího okolí. A byli
nadšení. Pořadatelé, mezi
které tradičně patří Hospoda u Kaštanu, SDH Předbořice a SDH Zahrádka, tak
mohou být spokojeni a začít pomalu plánovat trasu
pochodu budoucího...
Jana Motrincová
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Kamenný barokní můstek u Rudolce byl prohlášen kulturní
památkou. Na „znovuobjevení“ má značnou zásluhu rodina Růzhova
Dokončení ze strany 1

právní moci v předvánočním týdnu loňského roku,
je mostek charakterizován
jako „hodnotná technická
památka velmi starého původu.“ Co všechno výroku
Ministerstva kultury ČR
předcházelo? Co by mělo
nebo mohlo následovat?
O tom mají nejvíc informací a konkrétní představy
dva členové rodiny Růzhovy – sedlčanský zastupitel
města Filip Růzha a jeho
otec Jan...

trochu usnula,“ uvedl Filip
Růzha s tím, že spánek trval asi rok. „Po naší konzultaci na Ministerstvu kultury provedl NPÚ za účasti

zastávka vedla na sedlčanský odbor školství a památkové péče, na který se obrátil s žádostí, zda by bylo
možné tento cenný stře-

Plány s mostkem
zdaleka nekončí

Všechno začalo
před třemi roky
Filip Růzha nám nejprve upřesnil polohu této
stavební památky: „Jedná
se o mostek přes Sedlecký
potok, kde u Krčínovy cyklostezky přechází zaniklá
polní cesta. Jde tedy o součást malého okruhu okolo
Sedlčan přes osadu Doubravice.“ Vysvětlil, že všechno
začalo před třemi roky, kdy
otec na upozornění svého
bratra Milana mostek „znovuobjevil.“ Filip zajistil
zveřejnění mostku na portálu mapy.cz a v roce 2020
začal celou záležitost řešit
jeho otec s Národním památkovým ústavem (NPÚ).
„Souběžně jsme začali
prověřovat možnost návaznosti na budovanou
cyklostezku – třeba i se zastavením s informační tabulí. Potom celá záležitost
kvůli pandemii koronaviru

mostu kulturní památkou.
Jelikož pak komunikace
opět utichla, obrátil se syn
Filip na Ministerstvo kultury
a společnými silami se podařilo vše odbrzdit a řízení
o prohlášení mostu kulturní
památkou, v jehož rámci se
vyjadřovalo i město Sedlčany, jako vlastník mostu,
zahájit. Nakonec se vše povedlo a most byl za kulturní
památku prohlášen,“ okomentoval sled událostí.

Vyhlášením mostku za kulturní památku by neměl příběh této památky končit. Filip a Jan Růzhovi jsou přesvědčeni, že ke slovu by
se nyní měli dostat odborníci, kteří by zjistili, zda most a parapetní
zídka potřebují nějaké zásahy a v jakém časovém horizontu.

tatínka místní šetření a ministerstvo zahájilo v květnu
2021 řízení, na jehož konci
je další kulturní památka
v Sedlčanech,“ sdělil. „Prošel jsem si památkový katalog a podle údajů v něm
ze zřejmé, že nemovité kulturní památky byly v Sedlčanech prohlašovány během hromadného procesu
v roce 1958. Mostek by tedy
měl být po šedesáti letech,
včetně osad města, tím prvním,“ upozornil.

Jednání s úřady
odbrzdili
společně
Jan Růzha syna doplnil, že vůbec jeho první

dověký most zaevidovat
a následně chránit. „Bylo
mi však doporučeno, abych
se obrátil přímo na Národní
památkový ústav. Kontaktoval jsem tedy pana inženýra
Hrdličku. V té době ale platila přísná hygienická opatření a zaměstnanci NPÚ
nesměli vyjíždět do terénu.
Slíbil mi, že se ozve, až bude
možné podívat se na most
osobně. Po roce jsem se
připomněl a nakonec jsme
se dohodli, že se s námi
a jeho kolegyní Prixovou
setkáme přímo u mostku
na místním šetření. V terénu jsme se domluvili, že
NPÚ podá žádost na Ministerstvo kultury o prohlášení

Mostek je podle seniora
i juniora Růzhových unikátní svou zachovalostí,
včetně kamenného „zábradlí“. K uchování v původním stavu prý paradoxně
přispělo právě to, že polní
cesta zanikla, nebyla vyasfaltovaná, takže nikoho
nenapadlo mostek bourat
a nahrazovat novým, třeba
širším, kvůli automobilovému provozu. „Zůstal tak
zakonzervovaný uprostřed
ničeho, zarostlý kopřivami po ramena, a v tichosti
vydržel i tisíciletou vodu
v roce 2002 a všechny další – i předcházející – povodně,“ vyjádřil to výstižně
Filip za oba.
Jan Růzha potvrdil, že
vyhlášením mostu za kulturní památku celý příběh
a cesta za záchranou pro
úřady, ani pro ně osobně,
zdaleka nekončí. „Chceme zajistit, aby ho mohly

Jeseničtí hasiči bilancovali
JESENICE V klubovně ha-

sičské zbrojnice se uskutečnila v sobotu 15. ledna
výroční valná hromada
místního sboru dobrovolných hasičů.
„Náš sbor má za uplynulé dva roky na kontě účast
na 21 hasičských soutěžích
v požárním útoku. Úspěchy připomínají vystavené
poháry v naší klubovně.
Soutěžním vrcholem byla
účast družstva v seriálu
Brdské ligy, kde náš tým
v ročníku 2017 vybojoval

druhé místo a o rok později první místo,“ připomněl
ve výroční zprávě starosta sboru Miroslav Hrstka.
„Převzali jsme odpovědnost za uspořádání pátého
a šestého kola Brdské ligy
2021. Pro toto hasičské
klání jsou v jesenickém
fotbalovém dolíčku vytvořeny ideální podmínky.
Fotbalový areál má technické zázemí, na jehož
výstavbě jsme se podíleli
brigádnickou
činností,“
poznamenal Hrstka, kte-

rý také zhodnotil rozsáhlou společenskou činnost
sboru.
Jeseničtí hasiči v nedávné minulosti získali
r e p a s ova n é z á s a h ové
vozidlo Tatra 148 CAS 32,
cisternovou automobilovou stříkačku a osobní
dopravní automobil Fiat
Ducato. Velitel sboru Milan Jiroušek informoval
o činnosti výjezdové jednotky JPO III, která byla
povolána k 26 zásahům.
František Vávra

obdivovat i další generace.
Nyní se proto budeme snažit zajistit průzkum mostku,
abychom věděli, v jakém je
stavu a co případně potřebuje – jestli je třeba vhodné
most a blízké okolí očistit
od drnů a kopřiv na původní povrch cesty, nebo by
mu to spíš uškodilo, zda ho
nepoškozují kořeny, zda nevyžaduje případnou opravu. Někdy pravděpodobně
tekla voda i přes zídku zábradlí, ale naši předkové
ho naštěstí zjevně postavili
kvalitně, takže v současnosti most vidíme téměř v jeho
původní kráse,“ vysvětlil
Růzha senior.
„Za první úkol pro nadcházející sezónu považuji
především to, aby byla zajištěna průchodnost cesty
k cyklostezce a od mostku
směrem k silnici a Doubravici – loni po proklestění,
které technické služby zajistily v březnu, nebyla cesta
posekána a mezi mostkem
a cyklostezkou zarostla
dvoumetrovými kopřivami,
přičemž její neprůchodnost
jsme měli možnost vyzkoušet na vlastní kůži. Tak jsme
prošli velkou kopřivovou
omlazovací kúrou po celém těle, kterou bychom už
nechtěli opakovat (úsměv).
Byl bych moc rád, kdyby se
podařilo najít v příštím roce
prostředky na stavebně-historický průzkum,“ doplnil
Filip Růzha.
Marie Břeňová
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Zubní lékařka Ilona
Šauerová ordinovala
v Sedlčanech po čtyři
desetiletí
Dokončení ze strany 1

nad Lipou u Pelhřimova.
Kdy přesně vaše současná ordinace ukončí
svoji činnost?
Bude to k 31. březnu tohoto roku.
Nakolik se změnilo
vybavení klasické zubní
ordinace od dob vašich
začátků?
Hlavně se změnily materiály, ale také pracovní postupy jsou jiné. V současné
době má stomatologie neskutečný vývoj, takže nám
starším zubním lékařům se
o tom snad ani nemůže zdát.
Současným trendem je, že
mladí doktoři pracují s takovými pomůckami, jako jsou
lupové brýle a mikroskopy.
Kolik se po vašem
boku vystřídalo v sedlčanských zubních ordinacích zdravotních sestřiček?
Za celou tu dlouhou
dobu mi pomáhaly dvě.
Dříve to byla Věra Kodetová a teď tady mám Lucku
Daňhelkovou. S Věrou se
dodnes ráda potkávám,
a také si často píšeme. Rovněž s Luckou se nevídám
výhradně v ordinaci, ale
také často společně zajdeme na kafe. Jsme dobré kamarádky.
Nakolik dostává zabrat
váš organismus při každodenním dlouhém stání nad vašimi pacienty?

Kloubní aparát selhává
a hlavně dostávají zabrat
záda. Zatímco mladí doktoři dnes už pracují vsedě,
my jsme se učili výhradně
vstoje, takže po celou dobu
prakticky stojíme na jedné
noze a přetěžujeme svůj organismus. A protože trpím
revmatoidní artritidou, je to
pro mě dost náročné.
Mohou vaši pacienti
získat svoji zdravotní dokumentaci, kterou evidujete?
Určitě ano. Pokud budou
mít zájem, mohou v nejbližší době přijít. Zdravotní dokumentace jim bude k dispozici k okopírování.
Jaké máte plány pro
nejbližší budoucnost?
Budu se snažit dát zdravotně dohromady, budu
odpočívat, a také se věnovat svým zájmům. Ráda
cestuji, čtu, a také se ráda
věnuji turistice. Teď na to
vše budu mít více času.
Rozhovoru byla přítomna také zdravotní sestra
Lucie Daňhelková, která se
svěřila, že jí bude po svojí
kamarádce, s kterou byla
po dlouhá léta zvyklá se
potkávat hlavně v ordinaci, velmi smutno. „Budeme
se však nadále nejenom
setkávat, ale také si denně
třikrát, čtyřikrát, a možná
i desetkrát psát,“ dodala
s úsměvem.
David Myslikovjan

Keltská čarodějka přednášela
o japonských démonech
SEDLČANY Páteční podve-

čer přinesl do sedlčanské
knihovny lehce tajemnou
náladu i rozmanité informace. Anna Štefanová,
ﬁnišující studentka religionistiky se zaměřením
na východní náboženství,
se ve své druhé (závěrečné) přednášce věnovala
stále populárnějšímu tématu japonského komiksu
a animovaného ﬁlmu.
Čtyřiadvacetiletá
rodačka z Hrachova pomohla návštěvníkům s orientací v často slýchaných
pojmech japonská manga
a anime. „Manga obecně označuje komiksovou
tvorbu pocházející z Japonska. Lehce se liší názory na to, do jaké míry.
Někdo říká, že veškeré komiksy, které vychází v Japonsku můžeme označit
jako manga. Jiní tvrdí, že
manga musí nutně zachovat své typické rysy, jakými jsou velké oči postav
nebo bláznivé účesy. Anime je animovaná filmová
tvorba vycházející z mangy,“ osvětlila.
Neopomněla návštěvníky seznámit s japonskými
božstvy a démony, neboť
právě ti bývají hojně zastoupeni v současných japonských komiksech a ﬁlmech. Při své prezentaci
srovnala vedle sebe dva
obrázky téže mytologické
postavy: „Vlevo je původně
vyobrazený starý moudrý
čaroděj Abe no Seimei. Ta-

Hasiči nacvičovali
poskytování první pomoci
JESENICE V hasičské klu-

bovně SDH Jesenice se
13. ledna uskutečnilo školení první pomoci pod vedením zdravotnického záchranáře Petra Schejbala.
K prezentaci teoretických znalostí v situacích
ohrožení zdraví a života využil audiovizuální
techniku a k praktickému nácviku resuscitační

techniky figurínu dospělého člověka. V následné
soutěži jednotlivců v provedení nepřímé masáže
srdce na resuscitační figuríně s monitorem správné rychlosti zvítězil Petr
Jiroušek. Schejbal také
názorně předvedl základní resuscitaci s použitím
defibrilátoru a nejrychlejší přivolání záchranné

www.sedlcansky-kraj.cz

služby pomocí mobilní
aplikace Záchranka, která
zároveň vytáčí linku 155.
Přítomné vyzval ke stáhnutí aplikace do svých
osobních mobilů.
Školení bylo určeno
nejen členům místního
hasičského sboru, přizváni byli i jejich rodinní
příslušníci.
František Vávra

kový japonský Merlin, chcete-li přirovnání ze západního světa,“ ukazuje na tisíc

keltské čarodějky Scathách.
I když i tato postava vystupuje v anime sérii Fate/

Anna Štefanová přednášela v sedlčanské knihovně na téma japonské mangy a anime. Návštevníkům představila i svůj pozoruhodný
koníček – kostýmní tvorbu. Její vystavenou práci je ještě možno
tamtéž shlédnout do konce ledna.

let staré vyobrazení moudrého starce. „A vpravo už
můžete vidět sexy mladíka
s drakem v zádech. Důvod
je jednoduchý, stařec se tak
dobře neprodává,“ dodává
s pousmáním a odkazuje
na další smyslně vyobrazené postavy, původně spíše
strach nahánějících nadpřirozených bytostí.
Sama v kostýmu keltské čarodějky představila i svůj velký koníček
– cosplay. Tedy hru s kostýmy. Anna Štefanová je už
od dob studií na sedlčanském gymnáziu ručně vyrábí. Její kostýmy nejsou
nutně inspirované pouze
postavami z japonské mangy či anime. „Na dnešní
večer jsem oblékla kostým

Stay night. Tudíž jde vlastně
o keltskou čarodějku viděnou japonskýma očima,“
dodává.
Anna vyrobila už na třicet kostýmů. Do budoucna
se s nimi zamýšlí účastnit
soutěže na festivalu anime
v Brně. „Animefest je asi
největší událostí cosplay
v Čechách. Vítězství v brněnské soutěži kostýmů
zajistí postup do mezinárodních soutěží,“ dodává
a žehrá, že loňský i předloňský ročník byl kvůli
covidu zrušen. Precizní
kostýmní práci Anny Štef a n ové ov š e m m o h o u
návštěvníci v sedlčanské knihovně ocenit až
do konce ledna.
Lucie Kakosová
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Považuji to za super zkušenost a doporučil bych
to každému, říká Petr Jüngling
Dokončení ze strany 1

ale chyběl personál. Proto
byli na pomoc povoláni
dobrovolní hasiči. Mezi prvními, kteří se tohoto úkolu
bez zaváhání ujali, opustili
svou práci a nastoupili, jsou
i hasiči z JPO III Petrovice.
Ze dne na den se z nich stali sanitáři a k velké radosti
vyčerpaného personálu
nemocnice si rozdělili služby na prvních čtrnáct dní
v lednu,“ informoval senátor Petr Štěpánek.

ní jsou lidé mobilní, na těch
předchozích je většina
na ventilátorech a dalších
přístrojích,“ vysvětluje Petr
Štěpánek mladší. Psychicky ale ve smutném prostředí rozhodně nestrádají:
„Sestřičky, aby se v takovém prostředí nezbláznily,
neustále vtipkují. Je tam příjemná pracovní atmosféra.
Jinak se to dělat ani nedá.“

od šesté ranní do druhé
odpolední a od druhé odpolední do desáté večerní.
Původní plán, že budou
sloužit dvanáctihodinové směny, nebyl potřeba.
„Chodíme v jednom kuse,
včetně víkendů. A když
to tam vidíme, budeme se
snažit chodit i další víkendy,“ vysvětluje Jüngling,
nejstarší ze čtveřice. „Mně

nedošlo již dříve. Podle
sester bývají tyto situace
spíše nárazového charakteru. To hlavní, co ke své
práci v nemocnici potřebují, jsou jejich ruce. A to, co
podle nich dělá sestrám radost, je jejich mužská síla.
Učit se dlouho nemuseli:
„To okoukáte, není to nic
těžkého, může to dělat každý,“ dodává. Naopak jim

Ochota a čas
nestačí
„Výpomoc je různorodá, přes prádelnu, nošení
nějakých věcí, vození pacientů až po obracení pacientů na lůžku, což je pro
sestřičky fyzicky náročné,“
vysvětluje Tomáš Holec,
koordinátor výpomoci jednotek SDH v rámci Středočeského kraje.
V každém územním odboru byly poptávány jednotky, které by mohly svou
dobrovolnickou činností
vypomoci v nemocnicích.
„V rámci okresu Příbram
byly vytipovány dvě jednotky, Petrovice a Solenice. Jde
o doplnění armády, která je
zejména využívána na výpomoc,“ říká Holec s tím, že
armáda upřednostňuje pomoc v nemocnicích na JIP
a ARO, kde je vyšší počet
pozitivního personálu. Pomoc v některých zařízeních
proto odmítá. Výpomoc
ve zdravotnickém zařízení
musí být očkována nejen
proti covidu–19, ale i oběma žloutenkám. „Proto ten
počet lidí, kteří by mohli vypomáhat, není tak veliký,“
vysvětluje Holec.

Zaškolení dostali
přímo od sester
Čtveř ice petrovických mladých mužů byla
na svoji dočasnou práci
zaškolena přímo na místě.
Pomáhali na odděleních
následné intenzivní péče,
dlouhodobé intenzivní
ošetřovatelské péče a dlouhodobé lůžkové péče.
„Na tom posledním odděle-

večeří, který je na popovídání jako stvořený. Sestry
a ošetřovatelky, kterých
je tady mnoho desítek, by
podle obou mužů zasloužily metál. A přály by jim
lepší zázemí pro náročnou
práci. I když tady ale není
super moderní vybavení,
lidský přístup je důležitější: „Ty holky se ke všem
pacientům chovají suprově.
Klobouk dolů před tím, co
zvládají s úsměvem. Jsou
na pacienta opravdu milé,
i když ho jdou popatnácté
za den přebalit,“ uzavírá
Petr Štěpánek mladší.
„Já obdivuju hlavně ty tři
mladý. Mě jediný, co v jejich
věku zajímalo, bylo, kdy
bude otevřený sál nebo kdy
se kam dá jít na diskotéku.
Klobouk dolů před nimi,“
končí naše povídání Petr
Jüngling, který je přibližně
o deset let starší, než zbytek
dobrovolnické party.

Potřeba
dobrovolníků
ještě neskončila

Zleva: Petr Jüngling, Štěpán Šťastný, Aleš Lesák, Petr Štěpánek ml.

„Považuji to za super
zkušenost a doporučil bych
to každému,“ hodnotí dva
uplynulé týdny Petr Jüngling. „Přesně tak, vyřešil by
se tím problém ve zdravotnictví,“ dodává Štěpánek
mladší. „Já říkám, že by to
měl jít dělat každý po škole, aby se podíval, jaká je
práce na takovém oddělení.
Je tam hodně lidí s úrazy,“
podotýká Jüngling. Na odděleních nejsou covidoví
pacienti, ale je tam hodně
těch, kteří covid prodělali a ještě se nevypořádali
s jeho následky.
Tito dva muži pracují
spolu na směně. Střídají
se s nimi další dva – Štěpán Šťastný a Aleš Lesák.
Pracují na dvou směnách,

se povedlo uvolnit ještě
na příští týden,“ doplňuje
ho mladší kolega Štěpánek. Tři z nich jsou OSVČ
a podařilo se jim zorganizovat si svůj pracovní čas
tak, aby do nemocnice
mohli nastoupit. Aleše Lesáka ochotně uvolnil jeho
zaměstnavatel, Agir lom
Skoupý.
Pracovní náplň mladých hasičů je pestrá.
Dělají všechno, k čemu
není potřeba specializace.
Otáčejí pacienty, přebalují, myjí, krmí, vozí na vyšetření, nosí nejrůznější
věci. „Dneska jsme zažili
náš první exitus, odváželi
jsme zemřelého do márnice,“ říká Jüngling s tím, že
byl překvapen, že k tomu

tato práce přinesla mnoho
radosti, například pozitivní
zpětnou vazbu od pacientů. „Ti lidé jsou třeba úplně
mimo, ale usmějí se, poděkují,“ popisuje nabíjející situace Petr Jüngling. „Dneska nalíčili paní na vizitu,
já jsem na ni zamával, ona
také vždycky mává. Dneska
se se mnou babičky fotily,“
přidává své příhody se
spokojeným úsměvem Petr
Štěpánek.
Dobrovolníci mají také
prostor s pacienty popovídat, na což sestrám přes
obrovské papírování čas
nezbývá. Ranní směny
jsou pracovně hodně náročné, ale odpolední směna přináší i klidný dvouhodinový prostor před

Sedlčanská nemocnice
má požadavek na dobrovo l n i c ko u v ý p o m o c
do konce března, samozřejmě na základě vývoje
situace. Výpomoc petrovických dobrovolníků měla
původně trvat dva týdny,
ale protože jsou spokojení, dva si ji protáhli ještě
na další týden.
Miroslava Kudrnová,
ředitelka pro ošetřovatelskou péči a zároveň vrchní sestra oddělení následné intenzivní péče,
si pomoc dobrovolníků
z Petrovic pochvalovala:
„Jsme s kluky nadmíru
spokojení. To byla krása
těch čtrnáct dní s nimi.“
Pomoc uvítal i provozní ředitel nemocnice Filip
Zítko. „Petrovičtí hasiči se
dobře zapracovali a v převážně ženském kolektivu
jejich svaly umožnily našemu personálu alespoň trochu nabrat sílu před další
přicházející covidovou vlnou. Za to jim moc děkuji.“
Olga Trachtová
Hadáčková
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Záchranářka z Kvasejovic pomáhá na misích po světě i v hospicu
Dokončení ze strany 1

Jitko, váš děda Vojtěch, jak
jste pojmenovala jednu z kapitol
vaší knížky, zemřel dřív než jste
se narodila, protože na něj spadla zeď, když ji svému kamarádovi pomáhal rozebrat na cihly.
Váš táta zemřel tragicky v roce
2010, když pomáhal sousedovi
s fasádou. Vy taháte lidi z moře
na misi Lékaři bez hranic. Máte
snad to pomáhání v genech?
A nemáme to pomáhání v genech všichni? Pomáháme hlavně
sobě, aby se nám tu dobře žilo.
Nejen abychom měli co jíst a kde
bydlet, ale také abychom měli přátele, s kterými se můžeme podělit
o naše radosti a starosti. Já nepomáhám ostatním, ale sobě. Fakt, že
to má snad i pozitivní dopad pro
ostatní, je jen vedlejší produkt.
Říkáte, že pomáháte sobě.
Mně to zní trochu sobecky.
Tak to jste mi připomněl mou
kamarádku Ludmilu, které jsem
nedávno říkala o pozitivním sobectví. Chápete to? Pro ni to bylo
nemožné spojení. Jak může být sobectví pozitivní? A je.
Mně to taky nejde na rozum.
Jak jsem si přečetl v knížce,
procestovala jste celý svět studijně a pracovně. Není to tak, že
už je na tom světě moc lumpárny a hrozí prasknutí, tak se to
prostě obrátí jak přesýpací hodiny? To co bylo špatné, je dobré a naopak?
Zoufalí lidé dělají zoufalé věci,
to se ví dávno. A někdy naše vlastní zoufalství vrážíme do pomoci
druhým. Termín pro takové počínání je páchání dobra za každou
cenu. Přicházím na to, že bychom
si nejdřív měli pomoct sami. Pokud si dokážeme uvědomit, co
chceme a co ne, co nám dělá radost a co ne, tak to dokážeme říct
i těm kolem nás a ostatní tak dovedeme podpořit v jejich konání
a rozhodnutích.
Když se řekne Lékaři bez hranic, myslí se tím hranice mezi
státy. Byli jste v Afghánistánu
a dalších zemích, kam se nejezdí na dovolenou. Existuje také
hranice pomyslná, když je to
do určité míry dobré, ale když
tu hranici překročíte, tak už to
může škodit. Také laskavost,
ochota být na někoho hodný má
svou hranici. Uznáváte ji anebo
máte ráda, když se to přežene?
Všichni máme svou hranici, ale
je velmi pohyblivá. Pokud mluvíme
o svobodě a respektu, každý z nás
ji má někde jinde. Vyrůstala jsem

v rodině, kde nás bylo celkem hodně a každý jsme jiný. Hádáme se,
ale máme se rádi, škádlíme se, ale
pořád máme velký respekt jeden
k druhému a denně se mu učíme.
Neměli bychom vnucovat svůj pohled na svět druhým, ale spíš ho sdílet. Ne vždy se nám to daří i při sebevětší snaze. Já nejsem výjimkou.
A zde je ta hranice – svoboda a přijetí názoru těch ostatních kolem nás.
Pokud ji překročíme, tak to škodí.
V knížce jste se zmínila o nerozlučné trojici: minulost – současnost – budoucnost. Často
slýchám od lidí, že je důležité
to, co je teď, na tom co bylo nebo
bude nezáleží... Myslíte si, že to
co říkají, je pro život dobré nebo
špatné?
Nemyslím si, že na tom nezáleží. Záleží, a to velmi. Z minulosti
se máme poučit a můžeme stavět
na tom, co již existuje. Budoucnost
jsou naše plány a přání. Jen si myslím, že ani na jednom bychom neměli lpět. To je ta největší past a výzva.
V kapitole Zbyněk píšete, že
byste chtěla změnit naše národní prvenství v umírání lidí na nemocničním lůžku. Když jsem se
před půl stoletím připravoval
na maturitní písemky, moje babička, která s námi žila, začala
zadrhávat v řeči. Přijel pan doktor na motorce a řekl: “Je to mrtvička. Někdy se to vstřebá, ale
v jejím věku 79 let už asi ne a je
lepší, když to netrvá dlouho.”
Pak zase na té motorce odjel. Babička za dva dny doma umřela.
Předtím nebyla nikdy u doktora
a neuměla spolknout prášek.
Když chodili lidé kondolovat,
říkali: “Dopřejte jí tu pohodu,
dožila se krásného věku.” Když
bylo mojí mámě 99 let v prčické
léčebně, na tuhle příhodu svojí
maminky závistivě vzpomínala.
Vy jste to v knížce myslela asi
trochu jinak. Dnes už by se to té
mojí babičce takhle nepřihodilo. Vnímáte také tu pomyslnou
hranici, že se to někdy s prodlužováním života u starých lidí pomocí pilulek a kapaček přehání?
Dnešní medicína nám umožňuje to, co si naši předci ani nedovedli představit. Stále toho ale
hodně neumí. Neumíme a nikdy
nebudeme umět prodlužovat život donekonečna. Medicína neumí
zajistit takový konec života, jaký
bychom si přáli. Přejeme si večer
usnout a ráno se neprobudit. Bez
bolesti, bez dlouhé bezmoci. Většinou nejde o kapačky a pilulky, ale
o zdánlivé maličkosti, jako je být

doma se svými blízkými, podívat
se na svou zahradu nebo si dát
pivo. A jestli tohle je silnější, než
potřeba brát pilulky, je třeba popovídat si se svým lékařem a nastavit
to tak, aby to šlo. A k tomu právě
slouží Domácí hospic. Snažíme
se přání nemocného respektovat
a péči směrovat na ty aspekty života, na kterých nemocnému a jeho
rodině záleží.
Je to střídání čtyři měsíce
mise MSF a zbytek roku práce v Domácím hospicu únosné
z hlediska lidské psychiky?
Jistě máte svoje koníčky. Máte
na ně také dost času?
No jasně, to musí být, jinak bych
se zbláznila. I na misi jsem odpočívala, třeba s hrnkem kafe v ruce.
V Domácím hospicu je to stejné.

Jitka Kosíková se svou knihou

Když na to někdy zapomenu, hned
je to vidět. Znáte to, člověk je potom unavený, podrážděný a nepříjemný na ostatní. Snažím se dávat
si pozor, aby se to nestalo.
Na lodi máte chlazený prostor, kam ukládáte mrtvé lidi,
aby mohli být důstojně pohřbeni. Říkáte, že pohledem některých lidí z České republiky by
bylo snazší naházet je do moře.
Chápu vaše emoce při psaní
toho odstavce, kde odsuzujete
pohřbívání bez obřadu. Jedna ze skutečností, které se mi
na Sedlčansku líbí, je plný kostel lidí na pohřbech. Je to bez
obřadu doménou velkoměst?
Věcí pokroku?
Tuhle tradici bychom neměli
opustit. Je důležitá ani ne tak pro
zemřelé, jako pro pozůstalé. Je
to taková tečka, akt rozloučení.
Po pohřbu se chodí do hospody,
najíst se, popít a zazpívat si. To co
slýchám je strach z emocí, které
pohřeb vyvolává. Ale my je přece
potřebujeme ze sebe dostat, jinak
v nás mohou přetrvávat dlouho
a bránit nám dobře žít.

V knížce píšete, že nemáte
strach uprostřed rozbouřeného moře, ale naopak ho máte,
když ve svém bytě nečinně koukáte do stropu, protože zrovna
nemáte co dělat. Myslíte, že si
někdy zvyknete na nicnedělání
a koukání, když ne do stropu,
tak na televizi nebo hraní hry
v mobilu?
Já si myslím, že jsem velmi líný
člověk. Dělám to, co mě baví a dělá
mi radost. Takže já vlastně moc
nepracuju, já se tu na světě bavím
a odpočívám. A tohle doufám, že
nikdy nezmizí. A když potřebuju
vypnout, tak i to co říkáte dovedu.
Slyšel jsem o moderních pirátech v libyjských mořích, ale
stejně si nedokážu představit, že
v době míru střílejí po humanitární lodi, o které navíc vědí, že
nesmí být ozbrojená. Měla jste
chuť vzít pancéřovku a vrátit jim
to i s úrokem? Jste bojovnice?
Tak tuhle chuť jsem určitě neměla! V tomhle směru bojovnice
opravdu nejsem. Na misích jsem
si několikrát sáhla na hranici života a smrti, vím jak je křehká.
Na syrských hranicích jsme se
schovávali v zákopech, v mnoha
zemích v úkrytech. Někdy na pár
hodin, moji kolegové i na pár
dní. O tomhle riziku vím předem
a s ním i na mise jedu. Díky Bohu
to vždycky dobře dopadlo. Anděl strážný, co nade mnou drží
ochrannou ruku, má se mnou asi
pěknou fušku.
V knížce se můžeme dočíst,
že momentálně zakládáte Domácí hospic v Poličce. Kam vás tam
toulavé boty zanesly?
Domácí hospic sv. Michaela
v Poličce už běží a mám z toho
velkou radost. Podařilo se nám vykonat spoustu dobré práce a ještě
jí máme plno před sebou. Nejsem
malý snílek nebo troškař. Dnes už
má náš tým 15 lidí. Nejsou to jen
lékaři, doktoři, i když těch je nejvíc.
Potřebujeme zajistit nejen zdravotní
péči o nemocného a nastavit medikaci. Máme sociálního pracovníka,
který pomůže rodině zorientovat se
v možnostech třeba ﬁnanční podpory, aby mohl někdo z té rodiny
zůstat doma a o svého blízkého pečovat. S ním i s naším duchovním
mají prostor a čas probrat i jiné věci,
které je trápí nebo těší.
Jitko, moc hezky se s vámi povídá.
Ani mi neběhá mráz po zádech, protože umíte i to špatné obrátit v dobré.
Přeju vám aspoň tisíc andělů, aby
nad vámi drželo svou ochrannou
ruku.
Josef Macháček

www.sedlcansky-kraj.cz
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Stolní tenisté nečekaně nestačili na poslední tým tabulky
PRAHA Po bezmála měsíční přestávce pokračovaly o uplynulém víkendu souboje ve 2. lize
stolního tenisu skupiny A. Hráči Tatranu se
v pražském dvojboji utkali v sobotu s posledním týmem startovního pole a v neděli s mužstvem z popředí tabulky.

TJ Sokol Michle – Tatran
Sedlčany 10:8
Kde jinde naplno bodovat, než na půdě
dosud posledního družstva, které v patnácti
kolech soutěže vybojovalo jediné vítězství.
To si možná mohli říci sedlčanští příznivci
hry s malým míčkem, ale všechno bylo jinak.
Stolní tenisté Tatranu sice nastoupili v nejsilnějším možném složení, na konci mače sahali
alespoň po remíze, ale i ta jim nakonec těsně
proklouzla mezi prsty. V úvodních čtyřhrách
na jednom ze stolů zvítězili Pejša s Faktorem
nad svými soupeři bez ztráty setu a na druhém podlehl pár Kocura–Drechsler domácí
dvojici v pětisetové bitvě. Ve dvouhrách se
oba soupeři přetahovali o vedení, ale jenom
do stavu 6:5, kdy domácí bodovali hned třikrát za sebou. O osudu utkání se ale rozhodlo až za stavu 9:8, kdy měl vyrovnání na své
pálce Kocura. V další pětisetové hře byl však
nakonec úspěšnější domácí hráč. Ve dvouhrách vybojoval tři body pro Tatran Faktor
a po dvou přidali Pejša s Drechslerem.

TTC Elizza Praha B – Tatran
Sedlčany 10:1
Zatímco sobotní utkání trvalo bezmála čtyři
hodiny, v neděli bylo hotovo už za rovných sto
minut. Obě čtyřhry prohráli sedlčanští stolní tenisté, aniž by získali jediný set, a ve dvouhrách
podlehli s nulou hned šestkrát. Jediný bod vybojoval Pejša.
Přestože dvakrát prohrál, po sedmnácti kolech zůstal Tatran v šestnáctičlenné tabulce
na jedenáctém nesestupovém místě. Vede stále
pražská Slavia před Spartou.
Komentář k oběma víkendovým utkáním
nám poskytl vedoucí hráč Tatranu Radovan Faktor, který se v sobotu vracel společně se svými

Náhradní lyžařský kurz
osmáků se vydařil
JANSKÉ LÁZNĚ Zatímco v loňském školním roce

musel být naplánovaný lyžařský kurz žáků sedmých tříd sedlčanské 2. ZŠ Propojení z epidemických důvodů zrušen, letos si už žáci coby
osmáci vše vynahradili.
V první polovině ledna vyrazili s učiteli
a instruktory do Krkonoš na týdenní pobyt
na Černou boudu. Odměnou za roční čekání
jim byly nádherné výhledy ze samotného vrcholu Černé hory a skvělé podmínky pro sjezdové i běžecké lyžování a snowboarding. Žáci
zvládli kurz v plném rozsahu, včetně přednášek o lyžařské výzbroji a výstroji, mazání lyží,
snowboardingu, lyžařských závodních disciplínách a první pomoci. Chybět nemohly samozřejmě ani večerní programy žáků i učitelů
a závěrečné závody.
-prop-

žáky z 2. ZŠ Propojení z lyžařského kurzu a měl
co dělat, aby sobotní duel stihl. „Spoluhráči mě
po návratu z hor nabrali v Praze a jeli jsme přímo do Michle,“ uvedl Faktor. „Zápas byl pro nás
velkým zklamáním, ačkoliv jsme věděli, že v hernách v Michli a na Elizze se nám ve druhé lize
hraje zcela nejhůř. V sobotním utkání rozhodlo,
že Jirka Kocura, jehož limitovalo zranění ramene,
prohrál tři koncovky pátých setů a Pejša nečekaně
podlehl nejslabšímu hráči soupeře. Já sám o sobě
vím, že když přijedu z hor, obvykle hraju dost
špatně, ale tentokrát se mi přesto podařilo uhrát
nejvíce bodů (úsměv). V nedělním zápase proti
nám nastoupili kluci, kteří jsou rezervou pro první ligu, takže jsme neměli šanci. Zajímavostí je, že

proti nám hrál Vít Benák, syn Libora Benáka, který kdysi několik let nastupoval za A tým Tatranu.“
Radovan Faktor dále připomněl, že druhá
liga je nyní už za svojí polovinou a týmy tak
mají možnost upravit svoje soupisky. Například
Čakovice, které jsou dosud za sedlčanskými
stolními tenisty, posílily velmi výrazně. Bude
za ně nastupovat hráč s extraligovými zkušenostmi.
V příštím dvoukole si stolní tenisté Sedlčan
zahrají v malé hale gymnázia v sobotu 29. ledna s týmem SK Slavia Praha a o den později se
střetnou se Sadskou. První utkání začíná ve čtrnáct a druhé už v deset hodin.
David Myslikovjan
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výstava cosplayerky Anny
Štefanové; do 2. 2.

 Sedlčany – Pohoda club
21. 1. DJ Morka + host
21:00
28. 1. Pololetní Pepino
party
hraje Michal Pešina
a W.A.M.; 21:00

 Sedlčany – muzeum
Obrazy a obrázky Josefa
Lady
výstava obrazů; do 25. 2.

 Kosova Hora – Sokolovna
22. 1. Ples volejbalistů
pořádají Volejbalisté
Kosova Hora, hraje kapela
Repete; 19:00
 Sedlčany – U Dlabana
22. 1. Harmoniky Vržeto
k poslechu a tanci hraje
kapela Vržeto; 18:00
 Krásná Hora – kult. dům
28. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Krásná Hora
 Osečany – Na Růžku
29. 1. Myslivecký ples
hraje kapela VAT; 20:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
27. 1. Posedlí Dakarem
2022
oblíbený pořad se sedlčanskými závodníky Dakaru;
19:00
30. 1. Pod praporem
něžných dam
komedie Kena Ludwiga
v podání petrovických
ochotníků; 18:00
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
30. 1. Teď ne! aneb Na tohle teď není pravá chvíle
komedie Jean-Claude Islerta; 19:00

KINO
 Sedlčany – kult. dům
2. 2. Pocta divadlu Semafor
koncert Swing Bandu
Tábor; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Cosplay – imaginace ožívá

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

komedie USA; 20:00
29. 1. Milenci
francouzské drama, thriller; 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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
TJ Slavoj Obecnice – HC
River Boys Zvírotice; 20:25
22., 23., 30. 1.Veřejné
bruslení
14:00–16:00
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

www.sedlcansky-kraj.cz

HC Votice – HC Medvědi
Sedlčany; 18:30
Rybníkáři – Rumola; 20:25
28. 1. Pohárové utkání
Ševci Nový Knín – HC Hrádek; 18:30
TJ Slavoj Obecnice – HC
Huroni Vršovice; 20:25
29. 1. Pohárové utkání
HC River Boys Zvírotice –
HC Genemusic; 14:00
Stará garda Štětkovice – HC
Rebel Sázava; 16:00
HC Kňovice – HC Olbramovice; 18:00
30. 1. Pohárové utkání
HC Kačeři Příčovy – HC
Bubák Chlum; 16:30
DSK Daleké Dušníky – HC
Miličín; 18:25
HC Domino – HC Žabáci
Solopysky; 20:20
31. 1. Pohárové utkání
AHC Nový Knín – HC Čerti
Křepenice; 18:30
Stará garda Štětkovice B –
Rumola; 20:25

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
19. 1. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
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
28. 1. Píšu, píšeš, píšeme
program pro mladé budoucí autory, kteří jsou žáky 1.
stupně ZŠ; 13:00
28. 1. Hrajeme loutkové
divadlo
hraní pohádek, navazuje
Loutková výtvarná dílna;
15:00
 Sedlčany – hvězdárna
21., 22., 28., 29. 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.

Návrat do dětství s Josefem Ladou
V městském
muzeu byla zahájena první výstava letošního roku
nazvaná Obrazy a obrázky
Josefa Lady. V sedlčanském
muzeu je nainstalována podruhé, svoji premiéru měla
před 10 lety. Letos byla zařazena na program jednak
jako tematické dokreslení
zimního období a jednak
k připomenutí půlkulatých
výročí Ladova narození
(1887) a úmrtí (1957).
Ředitel muzea David
Hroch představil Ladovu
tvorbu a zásadní momenty,
které na ni měly vliv: „Josef
Lada, karikaturista, knižní
ilustrátor, kreslíř, scénograf,
spisovatel a malíř se narodil
v Hrusicích u Prahy v rodině
venkovského ševce jako nejmladší ze čtyř sourozenců.
Po úrazu v dětství přestal
vidět na pravé oko. Od samého začátku 20. století byly

SEDLČANY

Ladovy kresby publikovány
v mnoha předních časopisech a novinách. Současně
zveřejňoval své literární texty,
navázal kontakty s význačnými spisovateli, jimž začal
pravidelně ilustrovat jejich
knihy. V letech 1913–1915 by-

dlel v jednom z pražských
podnájmů s Jaroslavem Haškem, jehož Osudy dobrého
vojáka Švejka Lada později
také ilustroval.“ Z Ladovy
vlastní literární tvorby byly
zmíněny především knížky
pro děti a nezapomenutelní

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 13. ledna.

zvířecí hrdinové v čele s kocourem Mikešem. Ve 20. letech se Lada začal často vracet do rodných Hrusic, kde
vytvářel monumentální malířské dílo, kterým se začlenil
mezi nejoriginálnější světové
mistry moderní malby.

Výstavu koncipovanou
jako putovní zapůjčilo i tentokrát Oblastní muzeum
Praha-východ v Brandýse
nad Labem. Celý soubor
tvoří necelá stovka reprodukcí Ladových výtvarných děl, z nichž mohou
návštěvníci v Sedlčanech
vidět asi polovinu. Muzejníci dali veřejnosti nahlédnout i do zákulisí příprav
výstavy a ponechali v sále
bedny, v nichž se soubor
obrazů přepravuje. Tato
výstava totiž doputovala také do Texasu v USA,
o čemž svědčí nálepky z letiště v Dallasu, které byly
na bednách ponechány.
O hudební doprovod
se zpěvem, hrou na kytaru
i mluveným slovem postaraly Adéla Sedláčková a Natálie Jindráková. Výstavu lze
navštívit do 25. února.
Pavel Žak

SPORT
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Trenér Filip Škoch věří v lepší
budoucnost
PETROVICE Filip Škoch je
trenérem
petrovického
fotbalového A týmu mužů
(1. B třída skupiny E)
od února 2020. K trénování v Petrovicích se dostal
vlastně náhodou.
„Skončil jsem v Písku
u mládeže a potkal jsem se
s kamarádem, s nímž jsem
hrával za dorost v Petrovicích. Oslovil mě, zda bych
nechtěl v Petrovicích trénovat. Následovala schůzka s výborem a bylo to,“
říká s nadhledem sobě
vlastním mladý muž v našem rozhovoru.
Popíšete nám svoji
fotbalovou kariéru?
S fotbalem jsem začínal v Kovářově, pak jsem
hrál za žáky v Milevsku,
za dorost v Petrovicích.
Za muže jsem hrál opět
v Kovářově a také v Bernarticích. Do dnešní doby
fotbal v rodném Kovářově
aktivně hraji.
Jaké máte dřívější
trenérské zkušenosti?
Dvě sezóny jsem půso-

bil jako asistent u divizního Milevska a poté dva
roky jako asistent u ligové
U19 v Písku.
V čem je největší problém a naopak přednost petrovického týmu
mužů?
Bohužel největší problém je v tréninkové
docházce, která souvisí
s pracovní vytížeností
hráčů. Ale tým je určitě
kvalitní, hráči mají výborné individuální dovednosti.
Jaké jste zažili nejlepší a naopak nejhorší
utkání?
Nejlepší bylo domácí
utkání s Milínem a nejhorší určitě domácí průšvih v posledním utkání
s Cerhovicemi. Věřím, že
do budoucna už se vše
v dobré obrátí.
Pociťujete na fyzické
kondici fotbalistů dlouhou
dobu, kdy byl zákaz tréninku a různá omezení?
Na hráčích je to bohužel vidět hodně, ale

co vím, není to jen náš
problém. Různá přerušení způsobila problémy
v mnoha mužstvech. Nejen u nás.
Jak často hráči trénují?
V sezoně dvakrát týdně a teď v přípravě trénujeme třikrát týdně.
Jak hodnotíte přístup
hráčů k zápasům a tréninku?
U některých hráčů je
přístup příkladný, u některých je to už horší, což
je způsobeno několika
faktory – práce, rodina,
záliby...
Mužstvo jste převzal
po dlouholetém trenéru Liboru Štemberkovi. Jak dlouho trvalo,
než jste si s hráči padli
do noty?
Na to byste se musela zeptat spíš hráčů, zda
jsou se mnou spokojeni.
Jsem spíše kliďas, ale
rozzlobit se občas samozřejmě také dokážu. Já
spokojen jsem. Liborovi
bych chtěl za sebe podě-

kovat, protože v Petrovicích udělal pro fotbal
opravdu hodně.
Jak hodnotíte své působení v malém středočeském klubu?
Bohužel moc kladně
ne. Za výsledky je vždy
odpovědný trenér a já

Trenér petrovických
fotbalistů Filip Škoch

s našimi výsledky spokojený nejsem a dost mě
to mrzí. V tabulce jsme
předposlední, to hovoří
za vše. Musíme ale zabojovat, dobře se teď připravit. Věřím, že jaro zvládneme mnohem lépe. To je
náš hlavní cíl. Bez zájmu,
cílevědomosti a zodpovědnosti to však nepůjde.

Závodníci, mechanici a pořadatelé vyměnili
rychlé stroje za hokejky
SEDLČANY Na začátku
všeho byl tak trochu hec
ze strany jednoho závodníka ze Střezimíře, který navrhl, že by se měl
uskutečnit hokejový zápas mezi hráči, kteří jinak
mají zcela jiné priority.
Svoje rychlé stroje a snahu vítězit.
„Historicky první hoke-

jové utkání mezi jezdci,
mechaniky a pořadateli
z autocrossu a rallycrossu
se uskutečnilo v Sedlčanech na zimním stadionu
v první polovině ledna,“
uvedl předseda sedlčanského spolku Rallycross
klub AČR Daniel Kříž.
„Podtitulek přátelské utkání moc týmy nerespekto-

Účastníci hokejového souboje mezi vyznavači rychlých strojů

valy a předvedly hokej
se vším všudy. Nechyběly
hezké hokejové situace,
nekompromisní zakončení
s góly a dohrávání do těla,
které mnohdy končilo vyloučením hráče.“
V první třetině byl zápas víceméně vyrovnaný,
ale ve druhé a třetí části
utkání potvrdili autocro-

ssaři svoji hokejovost
i fyzickou zdatnost a tým
rallycrossu přehráli. Zaslouženě zvítězili 11:3.
„Věříme, že jsme se v tomto přátelském duchu neviděli naposledy, a že budeme v této nové tradici
moci pokračovat i v roce
2023,“ dodal Daniel Kříž.
David Myslikovjan

Nepomýšlel jste přece jen na cestu do velikého fotbalu?
Když se dívám na přítomnost, tak velký fotbal
je zatím hodně vzdálená
budoucnost.
Má váš tým věrné fanoušky?
Má. V Petrovicích chodí fanoušků dost a podporovali nás i přesto, že
jsme jim v sezóně moc
radosti neudělali. Za to
se jim omlouvám a děkuji
za podporu i bezvadnou
atmosféru, kterou během
zápasu dokážou vytvořit. Podpora je pro hráče
velmi důležitá. A jsem
také moc rád za všechny
skvělé lidi, kteří místní fotbal podporují a starají se
o něj. Ne všude to takhle
pěkně funguje. Nechci
nikoho jmenovat, abych
na někoho nezapomněl.
Máme výborně vedené
přípravky i žáky. Už teď
vidím, že zde roste další
skvělá generace fotbalistů.
Jana Motrincová

Remíza
s ligovými
dorostenci
1. FK Příbram
U19 – TJ Tatran
Sedlčany 3:3 (0:1)
PŘÍBRAM Divizní fotbalové mužstvo Tatranu zavítalo na své první letošní
utkání v sobotu 15. ledna
do Příbrami, kde sehrálo
přípravný přátelský zápas s ligovými dorostenci.
Po zimní pauze bylo v zápase vidět několik nepřesností, ale divák se přece
jen bavil, když viděl dohromady šest branek.
Tatran bude nyní pilovat
své dovednosti především
na hřišti s umělou trávou
ve Zberazské ulici. Zde
sehraje v sobotu 22. ledna
dopoledne druhé přípravné utkání, tentokrát proti
diviznímu soupeři, Meteoru Praha. David Štverák
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Macík si připsal dvakrát bednu, celkově dojel
sedmý. První závod světového poháru vyhrál
SAÚDSKÁ ARÁBIE/SEDLČANY Rally Dakar je u svého

konce. Jak se dařilo Martinu Macíkovi ve druhé polovině závodu? Neměl nouzi
o dobrodružství, nakonec
se ale radoval. Po 402 ostrých kilometrech sedmé
etapy byl na průběžném
desátém místě.
V osmé etapě čekalo
na závodníky 395 km drsné písečné tratě, podle
posádky Big Shock! Racing šlo o nejnáročnější
speciálku tohoto ročníku:
„Byl to nářez. Já si myslím,
že to byla zatím asi nejtěžší etapa letošního Dakaru.
Jeli jsme 400 závodních
kilometrů a prvních 200
byly jen a jen duny občas
přerušované kilometrovými přejezdy. A pak znova
duny. A zase a zase a furt.
I proto dojet do cíle dneska všem trvalo tak dlouho.
Bylo to fakt náročné, ale
jeli jsme palbu,“ hodnotil
v cíli Martin Macík.
Už v počátku etapy bylo
nutné měnit pneumatiku.
„V kaňonu v prachu, kde
jsme pořádně neviděli, jsme
něco přejeli a museli měnit
gumu. Bohužel to bylo zrovna na šutrech a nešlo tu úplně lehce, nechali jsme tam
asi deset minut,“ popisoval
podrobnosti palubní mechanik David Švanda. Díky
zlepšenému výkonu žlutého Iveca se ale podařilo
zahájit stíhací jízdu obrovskými dunami. Navzdory
následkům drsného terénu
na tělech posádky se tak
podařilo posílit i chuť závodit.

Úterní devátá
etapa měla
opožděný start
V dunách osmé etapy
uvízlo velké množství posádek. Pořadatelé se rozhodli
zvýšit jejich šanci na odstartování odloženým startem té deváté. Macíkově
posádce se v ní dařilo dobře, držela se mezi nejlepšími vozy. „Nádherná etapa.
Hrozně rychlá. Sem tam písek, ale jinak jsme jeli přes
šotoliny, šutry, skály, trialy.
Projížděli jsme krásná údolí.
Auto jede, takže jsme drželi
plyn. Myslím, že jsme dneska jeli na vítězství. Letěli
jsme fakt kudlu. Všechno si
sedlo. Navigace od Františka
na jedničku. Dnešní třetí místo je super. A mohlo to být
ještě lepší,“ pochvaloval si
Martin Macík své vklínění
mezi Kamazy. Na druhou
posádku navíc ztratili pouhé tři vteřiny.
Také v desáté etapě se
Karlovi dařilo. V jejím úvodu čekala na závodníky
technická, prašná a drsná
trať. Nástrahy čekaly také
na navigátory, ale František
Tomášek si s nimi poradil:
„Jen jednou jsme se otáčeli,
protože jsme si nebyli jistí,
jestli nám pípnul bod, ačkoliv jsme ho měli. A jeden
bod jsme minuli asi o deset
metrů, takže jsme se pro něj
vrátili. Jinak nám tam všechno padalo,“ popisoval v cíli.
„Posledních sto kilometrů
bylo fakt drsných. Uzounké
cestičky v horách, na které
se kamion vejde jen tak tak.
Snad dvacet kilometrů jsme

letěli jen nahoru a dolů mezi
šutry. To mě hodně bavilo.
Chvilku jsme mezi skalisky
jeli vláček za jednou z buginek – snad čtyři kamiony
a dvě buginy těsně za sebou
v horách,“ vyprávěl Martin Macík. „Navíc v jednom
místě jsme dostali ránu větví
do předního skla. Už jsme se
chystali na opakování loňské
jízdy v lyžařských brýlích.
Naštěstí okno vydrželo až
do cíle. Takže všechno v pořádku. Byla to zábavná etapa,“ dodal mechanik David
Švanda.

se pořád mezi nejlepšími,“
dodal František Tomášek.
Nástrahy trati ale nebyly
to jediné, s čím se tým žlutého kamionu popasoval:
„Potkali jsme Ignácia, který
to zakopal. Já si myslím, že
nemělo smysl vůbec nad ničím přemýšlet. Zastavili jsme,
vytáhli ho a pokračovali dál.
Myslím, že Šiky byl štěstím

sedmé místo v Rally Dakar.
Do ní startovali z celkového
osmého místa s čtyřminutovou penalizací za překročení rychlosti v zóně s rychlostním omezením. „Jsme
v cíli Dakaru a máme druhé
místo v etapě. A druhé letošní
pódium. Bylo to drsných posledních sto šedesát kilometrů přes rozbitá řečiště. Celý

bez sebe, že někdo zastavil,
že nemusel kopat,“ popsal
Martin Macík. Nástrahy drsné trati ale dnes potrápily
více závodních strojů, které
sedlčanská posádka na trati
míjela. „Dneska auta dostala
pěkně zabrat. Jsme rádi, že
to Karel vydržel. Ale jsme
zvědaví, kolik aut dorazí
do cíle, protože to byla fakt
rozbíječka,“ zamýšlel se mechanik David Švanda. Přesně tak má ale Dakar podle
Macíka vypadat.
Zejména poslední etapa se žlutočernému týmu
podařila. Macík se svou posádkou dojeli do cíle druzí
a celkově tak vybojovali

letošní Dakar byl náročný.
Ale zvládli jsme ho a jsme
v pořádku v cíli,“ svěřoval
se Martin Macík s tím, že
do další sezóny ví, na čem
je třeba pracovat.
Letošní Dakar byl současně rozjezdem světového
poháru Rally-Raid Championship 2022, který pokračuje v březnu závodem
v Abú Dhabí. Už během
Dakaru týmový manažer
Martin Pabiška zařizoval
odeslání části techniky přímo do Dubaje. „Věříme, že
i díky celoroční sérii závodů
budeme moci ještě lépe ladit
formu na Dakar příští,“ sdělil Martin Macík. A protože
ne všichni závodníci Rally
Dakar byli také na startovní listině tohoto světového
poháru, stal se Macík s Karlem a svou posádkou jeho
vítězem. „Po prvním, tom
nejtěžším, závodě sezóny
jsme na prozatímním prvním místě v bodování World
Rally-Raid Championship.
Každému členu týmu patří
velké díky za skvělou práci!“
pochvalovali si po dojezdu.
Olga Trachtová
Hadáčková

Poslední dvě
etapy potvrdily
celkový úspěch
Předposlední 11. etapa
s 346 ostrými kilometry přinesla jak zrádné úseky, tak
příležitost k pomoci a skvělé čtvrté místo v cíli, což znamenalo poskočení na celkovou osmou pozici. „Dnešní
etapa byla nesmyslně těžká.
Přesně, jak organizátoři slibovali. Obrovské nepravidelné duny, náročná navigace,
uskákaná rozbitá trasa.
Všichni jsme jeli v prachu,
kde nebylo nic vidět. Dneska
jsme si fakt mákli. Ale moc
se nám to líbilo,“ řekl v cíli
Martin Macík. „Klasický
start do prachu. První bodík
byl vpravo, ale všichni jsme
jeli vlevo. Takže jsme se museli vrátit a skoro celá první
pětka se motala na místě.
A od té doby jsme letěli v prachu. Ale trať byla hodně pestrá. Projížděli jsme něčím, co
se ani nedá popsat. Byly tam
i obrovské duny, které nebylo
snadné přejet. Ale drželi jsme
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Hokejisté Sázavy dál proplouvají
pohárovou soutěží bez jediné
ztráty, neobrali je ani hráči Chlumu
SEDLČANY Dalším týmem
v pořadí, který mohl hokejistům Sázavy v této
sezóně připravit první porážku v dlouhodobé sedlčanské pohárové soutěži
amatérských hráčů, byl
v sobotu 15. ledna Bubák
Chlum. Zápas byl celkem
vyrovnaný až zhruba
do jeho poloviny, ale potom se již naplno projevila síla favorita.
Po d l e p ř e d p o k l a d ů
vstoupil Rebel do utkání
náporem, ale už po půlminutě hry se musel začít
bránit v oslabení. I tak si
v něm však vypracoval
více šancí, než soupeř.
Potom uplynulo sotva
několik vteřin ze hry
pět na pět, když načapal
brankáře Sázavy střelou
z mezikruží Jan Mašek
a Chlum vedl 1:0. Inkasovaná branka vyburcovala
favorita k zařazení ještě vyššího rychlostního
stupně a třicet vteřin před
prvním klaksonem si gólmana Chlumu po svém
úniku vychutnal Milan Sýkora, který před brankovištěm několikrát zamíchal
pukem, položil si strážce
klece na led a s přehledem zasunul puk po ledě
k tyči do sítě. Ve druhé
třetině po dvou a půl

odehraných minutách
vrátil vedení na hokejky
Bubáku Radek Sosnovec,
jenomže už po chvíli bylo
zase vyrovnáno. Autorem
branky byl Lukáš Krätsmar-Šmogrovič. V té době
už měl Rebel velkou převahu, kterou korunoval
gólem před polovinou
utkání Jakub Kubík – 2:3,
a při hře čtyři na čtyři
přidal čtvrtou branku
Sázavy Milan Sýkora. Sázava vedla sice pouze
o dva góly, ale kontrolovala hru a ve třetí třetině
se dlouho už nikam nijak
zvlášť nehnala. A tak definitivní dvě razítka na vítězství favorita přidali až
čtyři a půl minuty před
závěrečným klaksonem
nejdříve Ladislav Lešťák
starší a hned vzápětí Jakub Kubík.
Králem nerozhodných
výsledků se minulý týden
stali prvoligoví příčovští
Kačeři, kteří ze sedmi
utkání remízovali hned
ve čtyřech z nich.
Výsledky – 1. liga:
Zvírotice – Vršovice 8:2,
Obecnice – Příčovy 2:2,
Genemusic – Štětkovice
0:5 kontumačně, Chlum –
Sázava 2:6. Na začátku nového týdne měly všechny
týmy první ligy za sebou

sedm utkání. Bez jediné
ztráty vévodil tabulce
tým Rebel Sázava, který
nasbíral už čtrnáct bodů.
O pět bodů zpět byly druhé Zvírotice a o šest třetí
Štětkovice. Bez jediného
bodu nadále zůstávají
osmé Vršovice.
2. liga: Olbramovice –
Solopysky 5:5, AHC Nový
Knín – Kňovice 7:3, Daleké Dušníky – Olbramovice
7:1. Po šesti odehraných
utkáních byl první s dvanácti body tým AHC Nový
Knín, druhé Domino mělo
tříbodovou ztrátu a o další dva body zpět byly třetí
Kňovice. Poslední osmý
Miličín měl body dva.
3. liga: Rybníkáři –
Neveklov 5:3, Štětkovice
B – Ševci Nový Knín 2:1,
Rumola – Votice 5:7, Medvědi – Hrádek 3:2. Na konci minulého týdne měly
všechny týmy třetí ligy
odehraných už šest utkání. Na prvním místě byli
s jedenácti body sedlčanští Medvědi, na druhou
příčku se vyšvihla devítibodová rezerva Štětkovic a na třetí místo klesli
Ševci z Nového Knína,
kteří ale mají rovněž devět bodů. Poslední osmý
Neveklov zůstal na nule.
David Myslikovjan

Smysl pro fair play vždy potěší
SEDLČANY Časomíra ukrojila ze sobotního prvoligového duelu pohárových
amatérských
hokejistů,
v němž se střetl Bubák
Chlum se sázavským Rebelem, sotva čtyři minuty, když nastala situace,
která se na sportovních
kolbištích na žádné úrovni
nevidí příliš často. Naopak
je častěji k vidění spíše simulování.
Co se tedy stalo?
Po střetu dvou protihráčů
rozhodčí signalizoval vztyčením paže vyloučení hokejisty Sázavy, a ten hned
vzápětí ukázněně odjížděl
na trestnou lavici. V ten
moment přijel za rozhod-

čím „faulovaný“ útočník
Chlumu Kamil Vančura
a sdělil mu, že se nejednalo o faul, ale o obyčejnou
srážku, vyplývající ze hry.
Rozhodčí vzápětí rozpažil

a trest odvolal. Běžná situace, může si někdo říci,
vždyť už se to stalo vícekrát. Smysl pro fair play
ale vždy potěší.
David Myslikovjan

Správný sport pro vaše dítě

Zimní stadion Sedlčany
NÁBOR DĚTÍ OD 4 DO 8 LET
v úterý 25. ledna od 16 hodin
KAŽDÉ DÍTĚ DOSTANE DÁREK
Nabízíme: 3x týdně trénink, zapůjčení
kompletní hokejové výstroje, hokejku, brusle,
šatnu a své místo, kvalitní trenérské vedení

Info: 603 535 997
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Hokejisté skolili
Nymburského
Lva šesti
přesnými zásahy
Nymburský Lev –
Tatran Sedlčany
3:6 (0:1, 0:1, 3:4)
NYMBURK Už popatnácté

vyjeli sedlčanští hokejisté Tatranu v této sezóně
v soutěžním utkání na led
a v úterý 11. ledna se
na ledě soupeře utkali s týmem, který byl v tabulce
o dvě místa před ním. Sedlčanským hráčům patřila
ve čtrnáctičlenné tabulce
devátá příčka a byli tedy
zatím z dosahu play off,
do něhož se po skončení
základní části soutěže dostane celkem osm týmů
krajské soutěže.

Oťukávání
skončilo až
na konci třetiny
„Tohoto našeho soupeře
jsme dosud vůbec neznali,
v krajské soutěži jsme se
potkali zcela poprvé,“ uvedl po návratu do Sedlčan
trenér Karel Pospíšil. „Možná proto jsme se zpočátku
oťukávali, ačkoliv přece
jenom více ze hry měl náš
tým.“ Oťukávání skončilo
až v 19. minutě hry, kdy
v přesilové hře skóroval
Filip Černý. Ve druhé třetině se vše odvíjelo kolem
zabezpečené hry z obou
stran. Hokejisté Tatranu si
museli dávat pozor hlavně
na nebezpečné brejky soupeře. „Přesto měli domácí
několik šancí, ale nám velice dobře chytal Hlaváček,“
připomněl trenér Pospíšil.
Ve 25. minutě přidal druhý
gól na konto Tatranu Vladimír Černý, což bylo signálem ještě více zlepšit hru
dozadu.

Vyrovnáno, ale ne
nadlouho
Třetí část hry zahájili hosté přesilovkou pět
na tři, měli spoustu dobrých příležitostí svůj náskok navýšit, avšak skóre

se nezměnilo. Tatran nejenomže nedokázal přesilovou hru využít, ale bezprostředně poté vyrobil
v obraně hrubou chybu,
soupeř se dostal do brejku
dvou hráčů na jednoho,
a docela lacino vstřelil kontaktní branku. Následovala
série vyloučení hokejistů
Tatranu, ale ti přesto dokázali odskočit ve vedení
opět na rozdíl dvou gólů.
Úspěšným střelcem byl
Švagr. Jenomže i domácí
hráči měli možnost rozehrát dvojnásobnou přesilovku, a v momentě, kdy
na led skočil první vyloučený hokejista Sedlčan, snížili
na 2:3. A potom, rovněž
v přesilovce, dokonce vyrovnali. V 52. minutě opět
překlopil vedení na stranu
Tatranu Burian, a tento
gól hostující tým pevně
posadil do sedla. Domácí hokejisté i vzhledem
k blížícímu se konci řádné
hrací doby začali více riskovat, otevřeli hru a hosté
toho dokázali využít. V 55.
minutě zvýšil Náprstek
na 3:5 a pojistku na vítězství přidal o dvě minuty
později Martin Pospíšil.
Sestava: Hlaváček –
Švagr, Šebek, Mašek, Tomáš Spilka – Filip Černý,
Burian, Vladimír Černý –
Martin Pospíšil, Náprstek,
Bém – Chwastek, Petržílka,
Ondřej Spilka. Trenér: Karel Pospíšil.
Díky tomuto vítězství
play off pro Tatran ještě
není zcela ztraceno. V příštích třech utkáních se rozhodne pravděpodobně
mezi týmy Hořovic, Solopisk a Sedlčan, kdo z této
trojice do vyřazovací části
krajské hokejové soutěže
postoupí. V dalším kole
hráči Tatranu nastoupí
v neděli 23. ledna proti
týmu SK Žižkov na ledě
soupeře.
David Myslikovjan

PUBLICISTIKA
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GLOSA

KO M E N TÁ Ř

Sbohem
Kalifornie, Elon

Že by fakt konstruktivní opozice?

Dvakrát jsem v nedávné
době zavzpomínal na moji
oblíbenou exministryni
Janu Maláčovou. Poprvé při
sledování pohádky Tajemství staré bambitky, kde Jiří
Lábus s Miroslavem Vladykou vysávají království stále
novými daněmi. Zazní hlášky jako: „Daň z hlíny? To je
skvělý nápad!“ Dobrý konec
pak korunuje ekonomicky
osvícený Tomáš Klus jako
princ: „Ode dneška bude
platit jediná daň, a to desátek
z úrody a z výdělku. Všechny
ostatní daně se ruší.“
Podruhé jsem si vzpomněl při sledování legendárního seriálu Jistě, pane
ministře z roku 1986, v kterém Sir Humphrey poučuje pana ministra o daních:
„Ministerstvo ﬁnancí nepostupuje tak, že by vědělo,
co potřebuje, a teprve pak
přemýšlelo, kde má ty peníze sehnat. Nejdřív shrábnou
tolik peněz, kolik jim beztrestně projde, a teprve pak
přemýšlejí, jak je utratit.“
Skoro jsem zamáčkl slzu.
Ale štěstí se na mě přece jen
zase na chvíli usmálo. Přečetl jsem si čerstvou myšlenku
této paní vyfocené v laškovné póze, že něco odpracovat znamená víc toho rozdat
na dluh, a že životní úroveň
se určuje rozhodnutím státu. Jsem rád, že ve vládě
nově sedí lidé, kteří vědí, že
platy jako v Německu bude-

me mít, až budeme mít i německou produktivitu.
Elon Musk přestěhoval
svoji automobilku Tesla
z Kalifornie do Texasu.
Shell se zase odstěhoval
z Nizozemí do Velké Británie. V obou případech byla
důvodem neúměrně vysoká daňová a byrokratická
zátěž. U Shellu navíc stále
radikálnější zelení aktivisté
vyhrožující „klimatickou
spravedlností“. Zajímavé je
sledovat reakce vlád obou
států. Ten údiv. My politici si vymýšlíme stále nová
pravidla a podnikatelé se
jim musejí přizpůsobit. Co si
to dovolují se prostě sebrat
a odejít? Takhle se ta hra
přece nehraje.
S Teslou i Shellem odešly desítky tisíc pracovních
míst, spousta peněz a ekonomický multiplikační efekt,
na kterém jsou závislé další
stovky malých ﬁrem. Snad
se díky tomu rozjasní v zamlžených hlavách politiků,
kteří jen přemýšlejí, jak podnikatele co nejvíc oškubat,
aby mohli za jejich peníze
takzvaně konat dobro. Je
potřeba už deﬁnitivně zapomenout na marxistický
třídní boj a vytvářet dobré
podmínky pro všechny. Pro
děti, pro jejich zaměstnané
rodiče, pro jejich prarodiče
v důchodu, ale v neposlední řadě i pro business.
Bohumil Vohanka

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

Bylo by krásné, mít sněmovnu plnou poslanců,
kterým záleží na naší
zemi. Zatím si mnoho lidí
vždy myslí, že si zvolili naopak prospěcháře, toužící
po osobním prospěchu.
Nevím, zda veřejnost
doufá v nějaké seriózní chování nové opozice vůči nové vládě.
Jestli jednání o důvěře
nové vládě bylo jakousi předehrou, nebo jen
ulevováním po prohře
u voleb, čert ví. Vydržel
jsem sledovat, doufám,
vše podstatné a snad
mohu shrnout výsledný
dojem. Poslanci ANO se
pochválili a novou vládu
kvapem odsoudili. Nebo
aspoň pomluvili. Poslanci za SPD byli v opozici,
ale někdy vládě pomoh-

li. Zatímco poslanci ANO
dlouhé hodiny vysvětlovali své vládní úspěchy,
poslanci SPD byli velmi
kritičtí. A to hned i k nové
vládě – přečetli něco o financování STAN a ústy
Okamury téměř šíleli,
jaký je to střet zájmů. Kde
byli, když se čtyři roky
mluvilo o opravdových
a obrovských střetech?
Berme těch promrhaných obstrukčních asi
23 hodin ve sněmovně
jako takový poslední pokus dokázat, že se snad
aspoň něco minulé vládě povedlo. Náznak konstruktivní opozice se tam
zatím neprojevil. Doufejme tedy, že další jednání
už budou věcná, alespoň
jak dosud byla, a že už
nebudou žádné další ho-

diny zbytečně utraceny.
Tento rok bude jistě
v mnoha ohledech ojediněle náročný. Sešlo se
těch potíží mnoho najednou a za něco snad tady
opravdu nikdo nemůže.
Proto by se slušelo v dolní komoře pracovat společně v zájmu nás všech
– tedy, že opozice bude
návrhy vlády kritizovat
konstruktivně a pokud
má nějaké síly a nápady
k nápravě, pak pomůže.
Ne jako ČSSD v opozici
před rokem 2013. Když
nepomohla, jen slibovala,
jak to, až bude vládnout,
zruší. Tak se stalo, zrušili a tím to zvadlo. Dodnes jsme bez nutných
reforem. Proto naše zem
opravdu nekvete.
Vladimír Roškot

ZAMYŠLENÍ

Jan Farský odletěl
do Spojených států
Jen málokterý poslanec
v poslední době vzbudil
tolik zájmu, jako Jan Farský (STAN). Inteligentní
právník s přesvědčivým
projevem byl po vyhraných volbách (měl nejvíce preferencí) zvolen
předsedou poslaneckého
klubu STANu.
Téměř vzápětí po vyslovení důvěry nové vládě odcestoval na půlroční
stáž v americkém Oregonu, čemuž předcházela
většinou kritika a jen málo
pochopení. Je přizván
k náročnému projektu,
o čemž rozhodla vážená
Fulbrightova komise. Poskytla stipendium pouze
lidem prokazujícím tvůrčí
myšlení, kteří z různých
oblastí i s různou minu-

lostí, budou mít potřebný
potenciál k vědecké spolupráci v rámci stáže. Nepůjde o málo. Jde o projekt
o možnostech transformace 250 let amerického
federalismu do plánu pro
příštích 25 let EU.
Je docela zajímavé
o tom přemýšlet. Jde
o jednoho člověka, který má být užitečný u nás
ve sněmovně nebo o devět časových pásem na západ. Když mu zavolají
ve 14 hodin, on bude mít
pět ráno. Se svou stranou může být v kontaktu
a moci tak vyjádřit občas
svůj názor, může i přiletět na důležité hlasování.
Je vyloučeno, že by seděl
tady a nějak se podílel
na vědecké práci v Orego-
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nu. Pokud by neletěl Jan
Farský, nikdo od nás by
jej už nenahradil. Tam by
možná chyběl, jako jeden
z ČR a z občanů východní
části EU.
Podle mého je to velmi
těžké rozhodování. Je otázka, zda se STAN po dobu
jeho nepřítomnosti bez něj
obejde. A je otázka, zda nebude v Oregonu potřebný
z hlediska EU a tím i pro
ČR. Většina politiků mu to
asi zazlívá, čímž nemyslím
Alenu Schillerovou, která
říká, že si neumí představit, že by naplno nepracovala pro svůj sněmovní
klub. Já si neumím představit, že by se tam kvaliﬁkovala... Prostě chápu obojí,
pro i proti.
Vladimír Roškot

