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Do školy přišla pouze
třetina žáků
NALŽOVICE/CHLUM

Od čtvrtka 20. ledna
do pondělí 24. ledna byla
základní škola v Chlumu
pro své žáky uzavřena.
Ředitelka školy, Jaroslava
Procházková, se po dohodě se zřizovatelem školy
(obec Nalžovice) rozhodla
vyhlásit třídenní ředitelské
volno. Důvodem byla vysoká absence žactva.
„Dnešní den (středa 19.
ledna, pozn. redakce) se
do školy dostavila pouze
jedna třetina žáků,“ odůvodňuje ředitelka rozhod-

nutí a vysvětluje: „Některé
děti jsou covid pozitivní,
dvě třídy z devíti jsou v karanténě, některé žáky
vytrasovala hygiena, jiní
žáci jsou běžně nemocní.
Některé děti jejich rodiče
v této době do školy raději
neposlali.“
Volné dny ředitelka dle
svých slov vyhlásila v době,
kdy se nemoc šíří mezi celou populací a stát školy
plošně neuzavře: „Ředitel
školy nemá jinou možnost,
jak šíření zabránit než tímto
opatřením. Přísná hygienická

opatření prostě v této době
nejsou účinná. Stát nechal vše
na ředitelích,“ míní. „Celkem
pět dnů ředitelského volna
jsem od září šetřila a tři z nich
dávám v době, kdy je to podle
všech aktérů ve škole nejrozumnější,“ dodává.
Situace v přidružené
mateřské škole byla o něco
lepší. „V mateřské škole je
také pouze polovina dětí,
ale zde se volné dny ředitelem zatím dávat nesmějí,“
osvětlila ředitelka trvání
provozu mateřinky.
Lucie Kakosová

Z lipových korun zmizí jmelí, ale
zlatohlávek o domov v dutině
stromu nepřijde
VOJKOV Na ploše 3 900

metrů čtverečních bude
v obci od března do září
udělána obnova lipové
aleje. V lokalitě dojde
k ošetření 120 kusů dřevin, k vysazení 15 stromů
a po odborném posouzení musí být pokáceno 47
stromů, které jsou odumřelé, nemocné nebo silně
poškozené a nacházejí se
v blízkosti komunikace.
„U dubového stromořadí,
které na dvouřadou lipovou
alej navazuje, bude nutné odstranit nálety dřevin
v okolí. U stávajících perspektivních malých stromků v aleji bude proveden
takzvaný výchovný řez.
Pokud to bude jen trochu
možné, nebudou některé
stromy úplně pokáceny, ale
zůstanou zde jejich zachovalá bezpečná torza jako
útočiště pro hmyz,“ vysvětlil František Baťha, starosta
Vojkova. V lokalitě byl proveden entomologický průzkum, v jehož rámci bylo

zjištěno, že díky značnému
množství dutin a prasklin
jsou stromy biotopem pro
řadu hmyzu, z nichž nejvýznamnějším je zlatohlávek skvostný. „Na základě
tohoto a dendrologického
průzkumu, zaměřeného
na zjištění zdravotního stavu dřevin, byla navržena
opatření s tím, že stávající
zeleň má být zachována
v maximální možné míře,“
potvrdil starosta. Díky
citlivému a odbornému
zásahu zlatohlávek a další, takzvané saproxylické
druhy hmyzu, které jsou
ochranářsky významné,
o svůj současný domov
nepřijdou. Při ošetření ale
bude nutné z korun stromů odstranit jmelí – cizopasnou rostlinu, která je
pokládána za symbol štěstí. „Kvůli jmelí jsou však
stromy silně oslabené a dokonce některé jeho vlivem
odumřely,“ objasnil starosta důvod jednoho z plánovaných zásahů.

Ve výběrovém
řízení vyhráli
ochranáři přírody

Cena 20 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Díky sněhové
přeháňce je
autobusová zastávka
na odpis

VYSOKÝ CHLUMEC I když
se předpovědi meteorologů o velkém množství
sněhu ve skutečnost ne-

proměnily, i čtvr teční
sněhová přeháňka stačila
k tomu, aby autobusovou
Pokračování na straně 2

Pod hladinou je
jiný svět

„Lipová alej se nachází

VLTAVA Mladou dámu Pav-

Pokračování na straně 10

línu Langerovou jsem ješ-

tě před týdnem neznala.
Oslovila jsem ji až poté, co
jsem na internetu viděla
krásné fotky, které zveřejňovala ze zimního potápění na vodní nádrži Orlík.
Myslela jsem si, že v zimě
se potápěči zase až tolik
pod hladinu nedostanou,
pokud to vyloženě nemají
v popisu práce. Ale opak
je pravdou. Pokud člověk
svému koníčku propadne,
nezastaví ho ani teploty
pod nulou…
Pavlíno, jak jste se dostala k potápění?
V podstatě náhodou –
kamarádka chtěla doprovod na zkušební ponor
a vzala si mě s sebou jako
podporu. Tak jsem to také
zkusila a hned poté podepsala přihlášku.
Jak dlouho už potápění provozujete?
Pokračování na straně 13
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Radní se zajímali
o plnění povinností
nájemce jatek
SEDLČANY Rada města se

každoročně na jednom ze
svých zasedání zabývá tím,
jak jsou plněna ustanovení o pronájmu městských
jatek. Jejich uživatelem je
od roku 2015 Zemědělská
společnost Kosova Hora.
„Společnost hradí běžný nájem a kromě toho je
ve smlouvě povinnost, aby
nájemce ročně investoval
do oprav, rekonstrukcí
a na údržbu částku minimálně 140 tisíc korun. Ze-

mědělská společnost nám
proto pravidelně předkládá vyúčtování. Každoročně tuto částku převyšují
v návaznosti na to, jak
jsou zpřísňovány podmínky pro provoz hygieniky,
veterinární správou a dalšími předpisy,“ sdělil sedlčanský starosta Miroslav
Hölzel. Upřesnil, že vloni
nájemce
proinvestoval
a vložil do areálu jatek
částku převyšující půl milionu korun.
-mb-

www.sedlcansky-kraj.cz

Výstavba potrvá ještě
čtyři roky
S O L E N I C E / M I L E Š OV A ž

do konce roku 2026 potrvá
dle aktuálního harmonogramu výstavba nového
doplňkového bezpečnost-

no. Nyní je cílem projektu
zajistit bezpečnost Orlíka
i pro případ výskytu zcela
extrémních povodní.
A v čem stavba spo-

240 tisíc obyvatel a jejich majetku na dolním
toku Vltavy. Předpokládané náklady se vyšplhají na 1,78 miliardy Kč.

Komunikace bude
vydlážděna žulou
K A M Ý K N A D V LTAV O U

Do zlepšení kvality komunikací bude letos obec
investovat peníze z vlastního rozpočtu i z dotačních titulů.
„Nyní je například pro
nás aktuální oprava úseku Za stodolami na samé
periferii obce. Jde o místní
komunikaci, která je v sou-

časné době v dezolátním
stavu, rozpadá se... Podle
původního záměru měla
být hotova na podzim, ale
ﬁrma zakázku z kapacitních důvodů posunula
a pustí se do ní na jaře.
Provedení jsme si objednali
v žulových kostkách,“ sdělil kamýcký starosta Petr
Halada.
-mb-

Povodí varuje
VLTAVA Povodí Vltavy varuje před vstupem na zamrzlé hladiny nádrží a řek.
„Upozorňujeme na nebezpečí, které může akutně hrozit při jízdě, chůzi
a bruslení na zamrzlých
vodních hladinách. Každý
vstup na zamrzlou hladinu
povrchové vody je rizikem,

a proto je možný pouze
na vlastní nebezpečí! Během celé zimy může docházet k výraznějšímu pohybu
hladiny a pod ledem mohou
vznikat velmi nebezpečné
vzduchové mezery, které
nejsou vidět a znamenají
velké riziko.“
Jana Motrincová

Parkoviště se stánkem u přehrady je zrušeno, stromy vykáceny... Foto: Hana Procházková

ního přelivu na vodním
díle Orlík. Zabezpečení
proti účinkům velkých vod
bude vyřešeno vybudováním doplňkového bezpečnostního přelivu a skluzu
s vysokou kapacitou.
Přípravy na výstavbu
přelivu, který doplní stávající přeliv na hrázi přehrady Orlík, se datují do období po katastrofální povodni
v roce 2002. Při této povodni bylo vodní dílo vystaveno podstatně většímu
zatížení, než na jaké bylo
vyprojektováno a postave-

OSEČANY V noci na sobotu 22. ledna sjelo auto
s čtyřiasedmdesátiletým
mužem do potoka. Žádná
zranění neutrpěl, byl ale
navzdory malému množství vody v potoce promrzlý a tak skončil v péči
záchranné služby. Podle
policejní mluvčí Barbory
Schneeweissové byl s vel-

kou pravděpodobností pod
vlivem alkoholu, protože
odmítl dechovou zkoušku.
Olga Trachtová
Hadáčková

V současnosti stavba nevyžaduje žádná dopravní
omezení.
Naše čtenáře zajímalo,
proč došlo i k vykácení
části stromů u přehrady,
stejně tak ke zrušení návštěvníky oblíbeného
malého parkoviště se stánkem. S dotazem, jsem se
obrátila na Obecní úřad
v Solenicích. Tam mi sdělili, že i v tomto případě se
jednalo o činnost v rámci zabezpečení přehrady
před účinky velkých vod.
Jana Motrincová

Díky sněhové přeháňce je
autobusová zastávka na odpis
Dokončení ze strany 1

Z auta vytáhli
promrzlého
seniora

čívá? Budovat se bude
doplňkový bezpečnostní
přeliv se třemi poli hrazenými segmentovými uzávěry, umístěnými na pravé straně hráze v horní
vodě, na něž navazuje železobetonový skluz o délce 367 metrů a šířce 16
metrů pro převedení povodňového průtoku pod
vodní dílo. Ten zásadně
zvýší bezpečnost vodního díla před extrémními
povodněmi a současně
zvýší i míru ochrany před
povodněmi pro více než

zastávku U sloupu, kde
se kříží cesty na Vysoký
Chlumec, Rovinu, Úklid
a Sedlčany, poškodilo
vozidlo, které vyjelo z komunikace. Řidička naštěstí vyvázla bez zranění.
Nehoda se stala v půl
dvanácté 20. ledna. „Řidička, která jela v osobním
voze Daewoo Matiz od Vysokého Chlumce na Sedlčany, nepřizpůsobila při
projíždění levotočivé zatáčky rychlost jízdy stavu
a povaze vozovky, a také
povětrnostním podmínkám.
V důsledku toho se dostala
s vozem do smyku, vyjela

mimo vozovku na autobusovou zastávku, kterou
poškodila. Řidička měla
negativní dechovou zkoušku, nehoda se obešla bez
zranění,“ uvedla policejní
mluvčí Vlasta Suchánková s tím, že celková škoda
byla předběžně odhadnuta
na 125 tisíc korun.
Zastávka zde v této podobě stála něco málo přes
dvacet let, kdy byla pořízena jako náhrada za bývalou plechovou zelenou,
které stály všude po vesnicích. Její výstavba byla ﬁnancována v rámci dotace
na podporu místního rozvoje. V rámci této dotace

byla ještě v té době vystavena zastávka ve Vápenici
a u Trubáčku ve Vysokém
Chlumci.
„To, co ze zastávky nyní
zbylo, bude po prohlídce
místa pojišťovnou odstraněno. Do té doby je místo zajištěno. O případné obnově
bude rozhodnuto, předpokládám, na jaře. Zastávka
byla z převážné většiny využívána spíš cyklisty a motorkáři, kteří zde při cestě
kolem odpočívali nebo zde
nacházeli úkryt před deštěm,“ sdělil naší redakci starosta městysu Jiří Svatek.
Olga Trachtová
Hadáčková

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

Vloni uzavřelo
manželství 136 párů
SEDLČANY Vloni si vyměni-

lo podle údajů sedlčanské
matriky prstýnky a před oddávajícím si řeklo svoje ano
136 párů snoubenců. Je to
o 23 uzavřených sňatků více
než v roce 2020 a naopak
o 25 méně než v roce 2019.
Církevních sňatků z tohoto
počtu se uskutečnilo vloni
47, předloni 34 a v roce 2019
jich bylo 59.

Nejčastějším místem zvoleným ke vstupu do manželství bývá Hulín u Jesenice,
kde bylo 47 svateb. Nejoblíbenějšími měsíci, kdy se zamilovaní rozhodnou uskutečnit
tento důležitý životní krok,
bývají červen, srpen a září.
Ani pověrami opředený květen nevyšel vloni zkrátka. Májový termín si vybralo sedm
párů snoubenců.
-mb-
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Petr Halada se opět těší na bublaninu
KAMÝK NAD VLTAVOU V obci
zastupitelé rozhodli o obnově třešňové aleje. „Z celkového počtu asi stovky stromů
se vloni na jaře podařilo část
osázet novými stromky, dokonce několik plodů do podzimu dozrálo a mohli jsme
je ochutnat. Na bublaninu to
ale nebylo, do té jsme si mohli natrhat ještě z těch starších
peckovin. Letos budeme v záměru pokračovat. Co nejdříve
se domluvíme, jaké další dře-

viny vykácíme z důvodu, že
jsou suché nebo rozpraskané.
Postupně za ně dosadíme náhradní ovocné stromky – třešně několika odrůd,“ uvedl kamýcký starosta Petr Halada.
„Na projekt, jehož celkové náklady byly vyčísleny přibližně na 260 tisíc korun, se
nám podařilo získat od Ministerstva životního prostředí
ČR stoprocentní dotaci,“ podotkl. „Již vysázené stromy
pravidelně zaléváme, stará-

me se o ně. Každý si vysadil
nějaký náš občan a je jeho
patronem. U každé ovocné
dřeviny bude proto cedulka,
na níž by mělo být konkrétní jméno nebo text, který si
tam ten který patron bude
přát napsat. Například Marušce a Jeníčkovi,“ usmál
se starosta.
Už se prý na piškotovou
dobrotu s osobně natrhaným čerstvým ovocem těší.
Marie Břeňová

V loňském roce vyjížděli sedlčanští profesionální hasiči
k případům častěji než obvykle
SEDLČANY/REGION Nadprůměrný počet událostí hlásí
statistika sedlčanské stanice
Hasičského
záchranného
sboru Středočeského kraje

Petra Hrona označit za průměrné. „Vloni jsme asistovali
u 47 dopravních nehod, likvidovali jsme 18 úniků nebezpečných látek vzniklých prá-

dočasné ubytování ve své
sokolovně a druhý den si rodiče své děti postupně vyzvedávali. Nikdo nebyl zraněn,“
dodává s uspokojením.

Jednou z nehod, kde sedlčanský HZS asistoval, byla nehoda 9. listopadu u Týnčan. Foto: Archiv HZS

za uplynulý rok. „V roce 2021
jsme zaznamenali značný
nárůst výjezdů v oblasti technické pomoci,“ sděluje velitel
sedlčanské stanice komisař
Petr Hron. Dle statistických
záznamů, které má k dispozici, činila technická pomoc
sboru dokonce více jak polovinu z celkového počtu 407
událostí.
„Technickou pomocí označujeme například likvidaci
stromů po větrných smrštích,
otevírání bytů či pomoc
s transporty pacientů,“ osvětluje. „Vloni nás potkaly dvě
silné větrné smrště a byla
zapotřebí naše asistence při
převozu covidových pacientů,“ vysvětluje si nebývalý
nárůst událostí technického
charakteru.
Další odvětví širokého záběru činností hasičského záchranného sboru lze podle

vě převážně únikem kapalin
z havarovaných automobilů
a konečně, vyrazili jsme k 41
požárům,“ shrnuje velitel.
Přímá škoda, která požáry vznikla, celkově činí 12
mil. korun. Hasiči svým zásahem pak uchránili majetek
v hodnotě 8 milionů. To podle velitele značí, že šlo o více
drobnějších požárů a žádný
by v loňském roce neoznačil
za výjimečný.
Za „skutečně atypickou“
událost loňského roku Petr
Hron považuje evakuaci dětí
z dětského tábora. „Mezi zásahy z hlediska množství evakuovaných osob patřil v roce
2021 srpnový zásah v letním
táboře Junáka v Třebnicích.
Rozvodněný potok vytopil
tábořiště a postupně bylo evakuováno 48 dětí a 12 dospělých,“ vzpomíná. „Město Sedlčany poskytlo evakuovaným

Profesionální hasiči nezachraňovali však pouze lidi,
ale i zvířata. Z 23 loňských
takto zaměřených výjezdů
zachránili i srnu ze sedlčanské přehrady. „V předjaří
jsme na retenční nádrži zachraňovali dvě srny z prolo-

meného ledu. Jedné se nakonec podařilo samotné dostat
na břeh a utéct. Druhou jsme
vytáhli z vody a předali záchranné stanici v Hrachově,“
vzpomíná.
K planým poplachům
vyjeli hasiči celkem 18x.
„Operační středisko ohlásí
výjezd, ale když hasiči přijedou na místo, je již vše
vyřešeno, požár svépomocí
uhašen,“ přibližuje velitel
obvyklý důvod planého
poplachu a ubezpečuje, že
v takovém případě výjezd
ohlašovatel nehradí, tak jak
se stále ještě někdy traduje:
„Skutečně si nepamatuji, že
by snad za celou existenci sedlčanského sboru byl
někomu účtován výjezd
k planému poplachu. To by
se muselo prokázat, že šlo
o vyloženou schválnost.“
Petr Hron se rád ohlédne
i za zcela jinou událostí sboru. „V říjnu se nám, s roční

odmlkou, konečně podařilo
oslavit dvacet let existence
profesionálního sboru v Sedlčanech.“ I tak musel však
sbor vzhledem ke zhoršujícím se epidemickým
podmínkám oslavy svého
výročí osekat o události pro
veřejnost. „Omezili jsme se
nakonec pouze na neveřejné setkání se současnými
i bývalými členy sboru a zastupiteli města v Kulturním
domě Josefa Suka. I tak jsem
rád, že jsme mohli alespoň
touto formou výročí oslavit,“
přiznává a dodává: „Pro
veřejnost jsme alespoň připravili informační brožuru
20 let profesionálních hasičů
v Sedlčanech, která je zdarma k dispozici v informačním středisku. První várka
byla k mému potěšení velmi brzy rozebrána, a proto
dodáváme do informačního
střediska další.“
Lucie Kakosová

Společnost MAS Sedlčansko, o.p.s.
vyhlásila dne 24. 1. 2022 výzvu z Programu rozvoje venkova

9. VÝZVA PRV MAS SEDLČANSKO, O.P.S.
Datum příjmu žádostí o podporu je od 31. 1. 2022 a datum ukončení příjmu
žádostí o podporu je 1. 3. 2022
Seminář pro žadatele proběhne 26. 1. 2022 od 15:00 v kanceláři společnosti
MAS Sedlčansko, o.p.s. na adrese Petrovice 139

Podrobnější informace najdete na
http://www.mas-sedlcansko.eu/vyzvy-mas/

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Kosova Hora usiluje o dohled sedlčanských
strážníků v obci. Zatím marně
K O S O VA H O R A H n e d
po Sedlčanech nejvyšší
počet případů, které končí
u přestupkové komise, vykazuje Kosova Hora. Vloni
jich bylo evidováno 28.

Smlouva není
na stole
Narušování veřejného
pořádku, vandalismus
a další negativní jevy by
podle starosty obce Martina Krameše i místních
zastupitelů pomohla lépe
ohlídat městská policie
ze Sedlčan, která však
zatím kompetence mimo
město Sedlčany a jeho
osady nemá.
„Naše představa by byla
taková, že se bude jednat o prevenci kriminality
v našem katastru, to znamená, že by strážníci vyjížděli do Kosovy Hory jak
preventivně na kontroly,
tak na základě případného hlášení našich spoluobčanů. Vše by především
záleželo jak na kapacitní
situaci městské policie, tak
na našich ﬁnančních možnostech. Konkrétní výši
kompenzace by samozřejmě schvalovalo zastupitelstvo obce na základě předložené nabídky městem
Sedlčany,“ vysvětlil starosta Krameš s tím, že do stádia požadovaných ﬁnancí
za domluvené služby zatím jednání nedospělo.
Starosta Kosovy Hory
doplnil, že o uzavření
dohody usilují od loňského roku. „Městská rada
v Sedlčanech tuto možnost
neschválila. Vzhledem
k tomu, že jednání byla
na samém počátku, nebyla
projednávána ani žádná
konkrétní smlouva, která
by upravovala podmínky,
za jakých by služba městské policie byla poskytována. Rada města pro to
má jistě svoje důvody. Já
věřím, že do budoucna se
podaří službu městských
strážníků pro naši obec
dohodnout, a tím bezpečnostní situaci zlepšit,“ dodal Krameš.
Připomněl, že v Kosově Hoře mají zaveden ka-

merový systém, který má
přímé napojení na Policii
České republiky. „Z místního oddělení mám informace, že již v několika případech kamery pomohly
k dořešení nezákonného
jednání. V případě zajiště-

Petr Krch si je vědom,
že rozšíření spolupráce
by prospělo celému
regionu Sedlčanska.

ní služeb městské policie
by byl umožněn dohled
i městským strážníkům,“
avizoval.

Krch: Pachatel
může dvěma
kroky překročit
katastr
O názor jsme požádali
Petra Krcha, velitele sedlčanské městské policie.
„Dnes už nestačí chránit veřejný pořádek jen
na úzce vymezeném území obce, ale v celém regionu Sedlčanska. V době, kdy
stačí pachateli dvěma kroky přejít z katastru do katastru a nebo přejet autem
během chvilky, je potřeba
dívat se na to jako celek
a s tím pracovat.“
Potvrdil, že v okolí Sedlčan jsou obce, které mají
zájem o spolupráci a o ﬁnancování svého dílu nákladů. Popřípadě uvažují
o pozici „svého“ strážníka,
který by však byl součástí
týmu sedlčanské městské policie. „Plně chápu
snahu starostů, kteří musí
vše řešit sami – od úplně
základních záležitostí, jakými je problematika psů,
vybírání poplatků, kontroly
dodržování vyhlášek... až
po řešení občanského soužití, potíže v dopravě, při
ochraně obecního majetku
a nebo při zajištění provozu
kamerových systému a po-

dobně. V případě zavedení
spolupráce s těmito obcemi
bychom měli daleko více
práce, a tak bychom vlastně
proti takovému řešení měli
být. Mohli bychom se dívat
přezíravě a myslet si, že my
to máme v Sedlčanech vyřešené, ať si to každá obec
nějak zajistí sama. Ale tak
tomu není.“
Chápe prý, že takové
zřízení obecní policie
představuje spoustu starostí a že je pro starosty
přijatelnější způsob, o který se snaží Kosova Hora.
„Máme zkušenosti, že osoby páchající trestnou činnost jsou naší důslednou
činností vytlačeni mimo
Sedlčany a okolní obce to
musí řešit samy ve spolupráci s Policií ČR. Ta musí
pomáhat i okolním regionům. Kolegové z Policie
ČR vědí, že pokud by se
naše spolupráce rozšířila
do některých obcí, určitě
by to těm obcím prospělo
a hlavně regionu Sedlčanska,“ dodal Krch.

Šimeček: Jednání
pokračují
Zdeněk Šimeček, místostarosta Sedlčan, k tématu doplnil: „Ano, starosta
Kosovy Hory s námi jednal.
Zatím jsme nedokázali vyčíslit náklady za tuto službu a ani jsme nedospěli
ke konkrétnímu celkovému
řešení. Pokud by v této obci
měl působit jeden strážník,
vyšly by náklady přibližně
na milion korun ročně. Ale
pokud vím, nemělo by jít
o plný úvazek. Zatím je ale
vše v jednání,“ dodal.
Po d o b n é s m l o u v y
o výpomoci mezi obcemi existují. Například Benešov ji má uzavřenou
podle našich informací již
od roku 2017 s Poříčím nad
Sázavou. Strážníci dohlíží
na veřejný pořádek, na dopravní situaci a parkování
v určitých lokalitách a plní
za domluvenou ﬁnanční
kompenzaci další sjednané úkoly. To je také model,
který by uvítali ve své obci
i zastupitelé Kosovy Hory.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Na radnici nedošlo
k žádnému navýšení
pracovních míst
SEDLČANY Celkový počet

zaměstnanců Městského
úřadu Sedlčany, včetně
pracovnic místního turistického informačního centra a technické podpory, je
v současné době nastaven
na 77 pozic, přičemž jsou
pracovní úvazky naplněny na 75,6. V tomto údaji
nejsou započteni starosta
a místostarosta města.
„Oproti předchozímu
roku nedošlo k žádnému
navýšení zaměstnanců,“
konstatoval místostarosta Sedlčan Zdeněk Šimeček. „Letos plánujeme
posílit ekonomický odbor,
ale bude to na úkor místa
v odboru vnitřních věcí,“
avizoval. „Šestnáct zaměstnanců má zkrácený
pracovní úvazek, mateřskou dovolenou čerpá dvanáct žen, všechny by se ale
měly vrátit do úřadu v letošním a nebo v příštím
roce,“ podotkl místostarosta. Bilanci doplnil, že
na radnici také pracují
čtyři důchodci.
V organizačních složkách města a u městské
policie je dalších 26 zaměstnanců, jejichž celkový
pracovní úvazek je naplněn na 23,6. Jde o správu
budov a zařízení, kde je 10
pracovníků na 8,3 úvazku,

pečovatelskou službu vykonává pět zaměstnanců
(na pět pracovních úvazků), u městské policie pracuje 11 strážníků na 10,5
úvazku.
Šimeček také upřesnil
statistiku z pohledu jednotlivých odborů městského úřadu: „Agendu
na odboru vnitřních věcí
zajišťuje osm lidí, na ekonomickém odboru máme
šest úředníků, na odboru
výstavby a územního plánování je jich pět, na odboru životního prostředí deset
na 9,6 pracovního úvazku,
na odboru sociálních věcí
je devět lidí na 9,6 pracovního úvazku, na odboru
sociálních věcí devět zaměstnanců na 8,8 úvazku,
na odboru školství a památkové péče jsou zaměstnány dvě úřednice. Nejpočetnější odbor dopravy
a silničního hospodářství
zajišťuje dvanáct úředníků, kteří mají celkem 11,9
pracovního úvazku. Živnostenský odbor má pět
pozic, odbor krizového řízení dvě, odbor majetku tři
(na 2,9 úvazku) a na odboru investic jsou dva pracovníci. Turistické informační
centrum je obsazeno pěti
pracovnicemi.“
Marie Břeňová

Radnice kvůli
povodňovému projektu
oslovila tři ﬁrmy
SEDLČANY Odboru majetku

bylo vedením sedlčanské
radnice v lednu uloženo
zajistit výběrové řízení
na projekt, který vymezí
u retenční nádrže území
ohrožené zvláštní povodní. Jde o dokument, který
musí být podle zákona
zpracován, jeho předpokládaná cena se pohybuje
kolem 600 tisíc korun.
„Začátkem letošního
roku Tomáš Langer, zaměstnanec tohoto odboru, oslovil tři ﬁrmy – Vodohospo-

dářský rozvoj a výstavbu,
DHI akciovou společnost
a Hydrosoft Veleslavín –
Praha. Cena za dokumenty
je nehorázně vysoká, potěšitelná je zpráva, že se
nám podařilo získat dotaci
ve výši 85 procent,“ sdělil
místostarosta Sedlčan Zdeněk Šimeček.
Po d k l a d y, k t e r é s i
k této investici zastupitelé
na prosincovém jednání
od starosty Sedlčan Miroslava Hölzela vyžádali, jim
byly zaslány.
-mb-


Koupím garáž v Sedlčanech. Cena
270 000 Kč. Tel.: 770 180 081.
10/22

Prodám dvě křesla Poäng (IKEA),
tmavě hnědá kostra, bílý sedák (600 Kč
za obě). Tel: 608 543 848.
11/22

Nabízím možnost přivýdělku za pomoc s péčí o osobu v pokročilém seniorském věku, vesnice 5 km od Sedlčan. Tel.:
720 290 234.
12/22

Koupím moped Stadion/Jawetta/Pionýr. Tel.: 771 221 112.
13/22

Koupím garáž pod nemocnicí. Tel.:
602 575 208.
14/22

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

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
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Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

PRADLENA

Požadavky:
zájem o práci, spolehlivost, ochota, řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
pravidelný plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc
osobní ohodnocení
2x ročně odměny, obědy zdarma, příjemné pracovní prostředí

Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
ekonom@dd-vojkov.cz; tel.: 739 624 623, 317 835 186

Kominictví Tuháček
tel.: 777 811 898
kominictvi.tuhacek@seznam.cz
 čištění  frézování
 vložkování
 revizní zprávy  sanace
 stavby a opravy komínů
 zajišťování revize

BIOSKA SEDLČANY s. r. o.

přijme pracovníky
do kovovýroby
– svářeče, obráběče
Případné dotazy zodpovíme
na tel.: č. 318 821 335 nebo 777 600 697
Přijmeme pracovníka na

OBSLUHU STROJŮ
Požadujeme: šikovnost, samostatnost
zaučíme
Termín nástupu: ihned
Pracoviště Sedlčany
Info na tel.: 607 869 641 – paní Lundáková
Životopisy zasílejte na mail: l.lundakova@seznam.cz
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Omikron ukazuje svou sílu, na Sedlčansku padl rekord
REGION Zatímco v minulém čísle
jsme konstatovali mezitýdenní nárůst o 87 % a dvě obce ještě neměly žádný potvrzený výskyt, situace
k počátku tohoto týdne vypadala
o mnoho hůře. Mezi 16. a 23. lednem
vzrostla suma potvrzených pozitivních případů onemocnění covid–19
o více než 92 %, tedy opět téměř
na dvojnásobek.
Nulu už tentokrát v tabulce nevidíme. Ve Vojkově je setrvalý stav
a ve Svatém Janu došlo ke snížení
o jednoho. V ostatních obcích se
situace zhoršila, mnohde několikanásobně. Od října 2020, kdy jsme
začali situaci v našem regionu systematicky sledovat, jsme se k sumativnímu číslu převyšujícímu sedm
set nedostali. Rekordních bylo doposud 665 pozitivních z 1. listopadu
2020. Sedlčany měly tehdy 269 pozitivně testovaných, v neděli jich tady
bylo o 7 méně.
V obci s rozšířenou působností
Příbram bylo v neděli 23. ledna 1 422
aktivních případů, tedy 20,3 na tisíc obyvatel. V ORP Votice bylo 280
nakažených, což činilo 22,5 na tisíc
obyvatel. Nejhůře je na tom stále
Sedlčansko, které má 633 osob covid+ a to je v přepočtu 28,8 na tisíc
obyvatel. Nových za posledních 7
dní je tady 496 (22,6 na tisíc), na Voticku 219 (17,6 na tisíc) a na Příbramsku 1064 (15,2 na tisíc obyvatel).
Olga Trachtová
Hadáčková
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Krásná Hora nad Vlt.
Křečovice
Křepenice
Milešov
Nalžovice
Nedrahovice
Nechvalice
Osečany
Petrovice
Počepice
Prosenická Lhota
Příčovy
Radíč
Sedlčany
Sedlec-Prčice
Solenice
Svatý Jan
Štětkovice
Vojkov
Vrchotovy Janovice
Vysoký Chlumec
Zduchovice

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

0
0
0
2
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
10
2
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
3
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
11
3
1
0
2
0
0
0
1

1
0
0
8
2
0
1
1
0
0
0
1
1
2
0
1
0
1
0
0
21
5
1
0
2
0
4
0
1

2
0
0
7
3
0
2
1
2
0
0
2
1
5
0
4
0
2
0
1
24
6
1
0
1
0
4
0
2

2
1
0
7
3
0
2
6
3
0
0
2
1
5
0
5
0
3
0
1
42
11
1
0
1
0
5
0
2

16
2
0
19
2
0
1
12
5
0
2
2
2
6
0
8
1
11
0
1
63
22
0
0
1
0
4
4
4

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
94
2
6
8
6
13
21
2

12
7
9
20
8
7
29
23
20
6
4
7
8
19
7
40
12
3
3
0
109
89
2
7
7
9
13
23
1

9
8
2
20
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

9
4
9
10
1
3
21
6
11
2
1
11
2
9
2
24
4
1
0
0
162
31
5
5
6
3
14
10
3

22
5
10
19
17
9
36
22
14
6
4
30
6
30
4
51
14
9
8
3
262
59
7
4
8
3
25
19
4

Celkem

31

23

28

53

70

103

188 343 454 504

514

217

197 369 710

Hasiči okrsku mají mezi sebou mistryni světa
NOVÉ DVORY V klubovně

Domu hasičů se uskutečnila v neděli 23. ledna
výroční valná hromada
Okrskového sdružení hasičů Sedlec-Prčice za účasti
zástupců dobrovolných
hasičských sborů aktivně
činných na území města.
Jednání řídil velitel okrsku
Martin Chocholoušek.
Starosta okrsku Vlastimil
Šíbal ve své zprávě vzpomenul, jak devastující vliv měla
na kulturně-společenskou
a sportovní činnost hasičů
z okrsku v roce 2020 epidemie koronaviru. To následující rok 2021 už byl příznivější:
„Okrskový výbor uspořádal
první setkání hasičů pro své
členy, jejichž členství trvá
čtyřicet a více let. Stalo se i příležitostí představit veřejnosti
současnou a historickou hasičskou techniku na prostranství
před hasičskou zbrojnicí SDH

Sedlec. Pod kopcem Porostlý
při okresní silnici ze Sedlce
na Kvasejovice byl za účasti
zástupců hasičských sborů
slavnostně požehnán opravený kříž za Josefa Němečka
z Měšetic,“ vyjmenoval Šíbal
některé akce okrsku. Mezi
ně také patří Memoriál Karla Stibora v petanku (SDH
Měšetice), Memoriál Míry
Kabíčka pro dětské týmy
(SDH Sedlec), Dětský den
(SDH Kvasejovice), nohejbalový turnaj a dětský den
(SDH Chotětice), Anenská
pouť a turnaj v nohejbale
(SDH Přestavlky) a zajištění
dopravy při svatomartinském lampionovém průvodu městem (JPO II Sedlec
a JPO 5 Prčice). Starosta
okrsku také poděkoval hasičským sborům za průběžnou
údržbu hasičských zbrojnic,
techniky a výstroje a výjezdové jednotce SDH Sedlec

JPO II za úspěšné zásahy.
Významné pro místní
hasiče bylo také Mistrovství
světa v požárním sportu
v kazašské Karagandě, kde
za tým České republiky
v královské disciplíně (požárním útoku) soutěžila Klára Hulínská z SDH Kvasejovice. Češi vyhráli a Klára je tak
mistryní světa.
Okrskové valné hromady

se zúčastnil jako host také
senátor Petr Štěpánek. Starostka města Sedlec-Prčice
Miroslava ve svém příspěvku řekla, že bez hasičů by
prakticky zanikl společenský
život na osadách města.
Tradiční součástí valné
hromady je předání ocenění sborům a jednotlivcům
za aktivní práci. U příležitosti
výročí založení sboru pře-

vzaly ocenění: SDH Kvasejovice, SDH Přestavlky, SDH
Jetřichovice (120 let), SDH
Uhřice (70 let), dále SDH
Sedlec za uspořádání MČR
hry Plamen, starostka OSH
Benešov Dana Vilímková
za dlouholetou spolupráci
s okrskem a Klára Hulínská
za reprezentaci na mistrovství světa v Kazachstánu.
František Vávra
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Projekt zaměřený na rozvoj vzdělávání uzavřelo po čtyřech letech
setkání s názornými ukázkami, jak lze například pomocí kostek
znázornit Pythagorovu větu nebo jak lépe pracovat s knihou
SEDLČANY V sedlčanském

kulturním domě se v úterý
18. ledna v podvečerních
hodinách uskutečnilo setkání učitelů, ředitelů škol,
zástupců obcí a podniků
zapojených do Místního
akčního plánu II (MAP II),
jehož hlavní myšlenkou je
rozvoj vzdělávání v regionu Sedlčanska moderními
metodami.

Partnerem
projektu byl
Kamýk
Ve společenském sále
byly prezentovány výsledky spolupráce týmů pedagogů a odborníků. O konkrétních zkušenostech
hovořili zejména učitelé,
kteří měli na výsledcích
MAP II největší podíl. Přítomným tak dokazovali,
jak se dá zajímavě učit
v oborech čtenářství, matematiky, přírodovědy a také,jak lze rozvíjet řemeslnou zručnost a kreativitu.
Úvodní slova patřila
Petru Haladovi, starostovi
Kamýka na Vltavou. Zdůraznil spolupráci s Evou
Zirhutovou, kterou označil
za dobrého ducha postupu vzdělávání. Z úzkého
týmu dále ocenil přínos
Radmily Veselé nebo Markéty Hrdličkové a dalších
(Jany Maškové, Ervína Haintze...), kteří dohlédli, aby
byly žádosti podány včas
a peníze se dostaly na potřebné aktivity. A kteří také
s jednotlivými zapojenými
vzdělávacími subjekty komunikovali.
Právě Kamýk byl partnerem projektu MAP II,
který označil Halada za báječný a smysluplný, měl
náboj a byl pro region přínosem. Projekt podporující vzdělávání byl zahájen
v únoru 2018 a zakončen
v lednu 2022. Na jeho provedení bylo možné vyčerpat až 11 milionů korun.
Halada potvrdil, že se obec
chopila základní myšlen-

ky projektu – spojit předškolní zařízení, základní
i střední školy i umělecké
školy působící v regionu
v partnerství a podílet se
tak společně na vzdělávání současné generace žáků
a studentů.

Základní pilíř –
spolupráce
Podařilo se zapojit 32
školských subjektů, kromě pěti lidí, kteří se věnovali koordinaci projektu,
finančním záležitostem
a dalším úkolům, bylo pro
MAP II získáno 70 spolupracovníků z řad pedagogů a odborníků. Ke spolupráci se přihlásily také
knihovny v Sedlčanech,
Voticích, Příbrami, Praze
a dále například Agentura pro sociální začlenění
a další subjekty. Externími
spolupracovníky byli konkrétně Miroslav Hřebecký,
Ondřej Bárta, Tomáš Feřtek z České televize nebo
Petr Koubek.
Vytvořeno bylo pět
pracovních skupin, které se věnovaly čtenářské
gramotnosti, matematické
gramotnosti, ﬁnancím, rovným příležitostem a rozvíjení řemeslné zručnosti
v dílničkách a vytvářely
tak výukové materiály pro
ostatní.
Během tří let se podařilo vybavit v rámci MAP II
partnery soubory pomůcek určených pro rozvoj
logiky a kreativního myšlení, poskytnuty jim byly
výukové materiály a logické a deskové hry nebo
mohli využít příležitostí
k vybavení počítačovou
technikou nebo nástroji
do řemeslných dílen. Promítnuto bylo v úterý 18.
ledna v sále na ukázku
několik krátkých ﬁlmů.
V jednom snímku sdělovala svoje poznatky z praxe
družinářka, další doplňoval vystoupení učitelky
gymnázia. Ta kromě jiného

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Sedlčansko II, r.č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008636

ukazovala, jak lze obavy
z matematiky překlopit
do kategorie radosti. Dokázala to i tím, jak za pomoci
kostek přiblížila studentům
místo nabiﬂovaných vzorečků srozumitelně Pythagorovu větu, obsahy nebo
povrchy těles a podobně.
Okomentovala také, jak si

nějaké technické pomůcky
k výuce.“
Starosta Nechvalic Jiří
Hejhal považuje za přínos, že na prostředky EU
se díky projektu podařilo
dosáhnout. „Škola získala
pomůcky, inspirativní byly
i semináře,“ podotkl.
„Mám to štěstí, že

od každé je k dispozici 40
výtisků a jsou partnerům
projektu k dispozici.
Příznivě vnímá projekt
MAP také Věra Burianová,
ředitelka ZŠ Dublovice.
„Osvědčily se jak hry, tak
pomůcky. Naše družinářka
a další moje kolegyně se zúčastňovaly dalšího vzdělávání. I to bylo fajn. Také my
ředitelé jsme měli společná
setkání. Semináře byly perfektní a navíc jsme se mohli
lépe poznat a vzájemně si
předávat informace o tom,
co na školách prožíváme.“
A pohled kamýckého
starosty Halady? „Projekt
nám přinesl především dost
práce. Myslím, že Kamýk
se o jeho úspěšnost dost
zasloužil. Dokonce si dovolím poznamenat, že kdyby
do něj Kamýk nevstoupil,
tak by ani nebyl. Jsem přesvědčen, že jeho naplňování pozvedlo úroveň školství
na Sedlčansku. Přineslo to
do škol nové vize a nové
možnosti.“

Naváže MAP III
Jitka Jandová prezentovala na setkání, jak s knihou Škola Malého
stromu od amerického spisovatele Asa Earl Cartera její žáci pracovali.

žáci osvojili učivo o zlomcích metodou s počítacími
tyčkami. Další pomůcky
zase lépe umožnily mladým pochopit v matematice sčítání a odčítání záporných čísel.

Několik názorů
účastníků
Na konkrétní přínosy
místního akčního plánu
jsme se zeptali několika
účastníků. Vladimíra Křenková, ředitelka ZUŠ v Sedlčanech, uvedla: „Naše škola
se zapojila hned v několika
směrech. Někteří učitelé se
stali lektory pro ostatní instituce, a tak jsme obohatili
výtvarný obor jiných škol.
Dále jsme propojili čtenářskou dílnu s výtvarnými
technikami. Využili jsme
nabídky seminářů pro učitele a účastnili se několika takových setkáních s lektory.
Získali jsme pro školu také

mohu spolupracovat s kolegy z MAPu nad četbou.
Na tomto setkání budu
představovat lekci, kterou
jsem připravila a použila
při výuce u nás ve škole
Propojení. Přečtu ukázku
z knihy Škola Malého stromu od amerického spisovatele Asa Earl Cartera. Jde
o příběh malého chlapce,
míšence, který v pěti letech
ztratí oba rodiče a je vychováván v indiánském stylu.
Knihu mám vypůjčenou
od Evy Zirhutové, koordinátorky projektu. Na četbu
navážu seznámením s několika pracemi našich šikovných žáků, kteří příběh
zpracovali několika novinářskými styly a odlišnými
pohledy,“ sdělila nám Jitka
Jandová, zástupkyně ředitele 2. ZŠ Propojení Sedlčany. Škola Malého stromu
patří do souboru 40 doporučených knih, z nichž

„Doufáme, že díky spolupráci, kterou se podařilo navázat a díky tomu, že se zde
odehrávají zajímavé a užitečné aktivity a činnosti,
tak v nich chceme i v zase
trochu jiné rovině pokračovat,“ avizovala Radmila Veselá, že na MAP II naváže
již v únoru MAP III. Potrvá
do listopadu 2023 a počítá
s rozpočtem 2,59 milionu
korun. „Jeho nositelem je
opět Místní akční skupina
Sedlčansko,“ zdůraznila.
Připomeňme, že Místní
akční skupina Sedlčansko,
je obecně prospěšnou
společností, která byla
založena v Krásné Hoře
v listopadu 2005 za účelem
zlepšování kvality života
a životního prostředí a získávání ﬁnanční podpory
z EU a z národních programů. Jedním z nástrojů
společnosti je také aktivní
získávání a rozdělování
dotačních prostředků. Podařilo se to i v případě zmíněných místních akčních
plánů.
Marie Břeňová
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SEBRE, SEBRE, krajinu nám neseber!
Předpokládám, že mnozí čtenáři
Sedlčanského kraje ten kout
znají, přestože se nachází
mimo správní území Sedlčan i Sedlce-Prčice. Protože
ho vyhledávají jako vděčný cíl výletů a procházek.
Jedná se o část přírodního
parku Jistebnická vrchovina, konkrétně o louku, která
leží u vesnice Alenina Lhota
a která je v současnosti využívána jako pastvina.
Developerská ﬁrma SEBRE Holding, a. s. si usmyslela, že na této louce postaví
ALENINA

LHOTA

nocena jako lokalita s vysokým stupněm ohroženosti
vodního režimu; problémy
s úbytkem vody ve studních
se přitom v blízkém okolí
dlouhodobě řeší, další výstavba může mít výrazně
negativní dopad na hydrologický režim (stavbou je plánováno 20 vrtů na tepelné
čerpadlo a 7 vrtů na vodu)
- k problematice ohrožení krajinného rázu vymezením takto velké stavební
parcely se jasně vyjádřil
Odbor životního prostředí
v Táboře ve svém stanovis-

kreačních areálů a objektů
k rekreaci v sídlech a jejich
okrajích.“
- v severní části Přírodního parku Jistebnická
vrchovina se nachází nadregionální biocentrum s několika biokoridory, které
slouží k migraci rostlin a živočichů; jeden z biokoridorů prochází i osadou Alenina Lhota
Podrobnější informace
pak lze dohledat na webových stránkách spolku Pod
Javorovou skálou.
O osudu louky budou

Územní studie ubytování Čertovo břemeno

ubytovací resort (o rozloze
1,4 hektaru) pro klienty
golfového hřiště, které se
rozkládá naproti přes silnici. Svůj záměr zdůvodňuje
mimo jiné tím, že golfové
hřiště je v současnosti prodělečné a ubytovací resort
by pomohl jeho rentabilitě.
K tomu přidává i tradiční
zaklínací formuli, že resort
poskytne práci mnoha místním obyvatelům.
Ale místní obyvatelé sepsali proti projektu petici.
Osobně jsem moc rád, že
někdo tuto petici vytvořil,
že na ní přibývají podpisy
lidí z okolí blízkého i vzdálenějšího. A že se našly
osobnosti, které vynakládají
mnoho svého času a hodně svých sil na to, aby tento projekt zastavily. Sdílím
s nimi všechny důvody, které na svém webu www.podjavorovouskalou.cz uvádějí.
Z nich vybírám následující:
- resort je naplánován
na pozemku s nejvyšší kvalitou půdy a nejvyšším stupněm ochrany
- jedná se o pramennou
oblast, která dotuje místní
potok, vodní plochy i podzemní prameny a je hod-

ku z 12. 7. 2021: „Vymezení
plochy (myšlena zastavitelná plocha v Alenině Lhotě)
znamená významný dopad
na krajinný ráz ve velmi
citlivé lokalitě v jádru přírodního parku. Záměr dále
neakceptovatelně rozšiřuje
z hlediska ochrany přírody
problematické aktivity spojené s existencí a provozem
golfového hřiště a dále snižuje prostupnost krajiny. Podobné masívní navyšování
rekreační kapacity směřuje
k neakceptovatelnému zvyšování zátěže území a přímému ohrožení nejen jeho
přírodních a estetických
hodnot.“
- návrh ubytovacího
resortu je také v přímém
rozporu s doporučeními
v koncepčním dokumentu
„Rozbor hodnot sídel správního obvodu ORP Tábor
a návrh jejich ochrany“; zde
je mj. konstatováno, že areál
golfového hřiště v Alenině
Lhotě představuje významné narušení rámce venkovské krajiny a výslovně apeluje, že je třeba: „Zamezit
zastavování sídla rekreačními v návaznosti na areál
golfu, zamezit výstavbě re-

rozhodovat jistebnické zastupitelky a jistebničtí zastupitelé. Bude záležet na tom,
zda budou respektovat, že
místo ohrožené developerským projektem je součástí
chráněného území a že vyjádření kompetentních institucí jasně mluví proti uskutečnění projektu. A na tom,
zda dojdou k závěru, že autorem projektu je sice uznávaný a oceňovaný architekt
(Stanislav Fiala) a že projekt
sám o sobě je pozoruhodný,
ale do přírodního parku naprosto nepatří.
Pokud čtenářům Sedlčanského kraje není osud
výjimečné lokality v chráněném území Jistebnické
vrchoviny lhostejný, prosím
je o pomoc. Tedy například
o podepsání petice s názvem Zastavení developerského projektu v přírodním
parku Jistebnická vrchovina. Ale také o šíření povědomí o petici, případně o vlastní otevřené dopisy.
Mohlo by se zdát, že proti
mocnému developerskému
gigantovi nemůžou zájmy
výjimečně zachovalé krajiny uspět. Pevně věřím, že
můžou.
Tomáš Míka

www.sedlcansky-kraj.cz

Aleš Balík
zdědil
svůj vztah
k železnici
po dědečkovi
S E D LČ A N Y/ŠT Ě T KOV I C E

Aleši Balíkovi je třicet jedna let, bydlí ve Štětkovicích a pracuje jako strojvedoucí. Mašinu v současné
době prohání na trati Sedlčany – Olbramovice. A právě před jeho odjezdem ze
sedlčanského vlakového
nádraží jsme mu v kabině
strojvedoucího položili několik otázek.
Jak dlouho jezdíte
na této trase a proč jste
se vlastně rozhodl, že
byste chtěl dělat strojvedoucího?
Ze Sedlčan do Olbramovic jezdím asi pět let.
K zájmu o železnici mě přivedl můj děda, který kdysi
na stejné trati také jezdil.
Vzpomínám si, že končil
někdy po devadesátém
roce. Vozil mě s sebou už
od mých dětských let. Nejdříve jsem se opravdu jen
vozil, ale potom už jsem se
i začínal o tuto práci zajímat.
Kolik strojvedoucích
teď jezdí sedlčanskou lokálkou?

Je nás šest. Dva strojvedoucí jsou z Kosovy Hory,
jeden z Votic, jeden z Božetic a pátý bydlí u Mokrovrat poblíž Dobříše.
Jak dlouhé jsou vaše
šichty?
Je to různé, jezdíme
hlavně podle potřeby.
Jezdil jste i na jiných
tratích?
Ano. Jezdil jsem na Vlašimce směrem na Zruč nad
Sázavou a také na druhou
stranu přes Týnec nad Sázavou do Vraného. Bylo
to podobné, jako je to teď
na této trati.
Studoval jste školu se
zaměřením na vaše současné povolání?
Ne, vyučil jsem se automechanikem a studia jsem
ukončil maturitou. Tomuto
zaměstnání jsem se ale nevěnoval a ani se mi po něm
nijak nestýská. Sám sobě
si ale auto opravit dokážu
(úsměv). Mým koníčkem
jsou také motorky. Mám svůj
stroj, Yamahu 450. Nezávodím s ní, ale jezdím rekreačně.
David Myslikovjan

Aleš Balík vozí cestující na trase Selčany – Olbramovice.

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

9

Krásná Hora se může pochlubit příjemnou hospůdkou na jedné
straně náměstí a na druhé téměř zrekonstruovanou sýpkou
KRÁSNÁ HORA Jany Maškové, místostarostky městečka
Krásná Hora nad Vltavou,
jsme se zeptali:
Jaké významnější investiční akce letos plánujete?
Především rozšíření vodovodu směrem z náměstí
do jižní části města, kde
mají všichni zatím k dispozici studny. S touto akcí bude
souviset vyhloubení nového vrtu. Dokončujeme také
rekonstrukci sýpky – původní tvrze – kam se přestěhuje
městský úřad a kde bude
v poschodí výstavní síň
s expozicí zaměřenou především na hornickou činnost na Krásnohorsku a kde
také chceme připomenout
významné osobnosti našeho města – spisovatelku Elišku Krásnohorskou, operní
pěvkyni Emu Destinnovou
a myslím si, že minimálně
by měla v muzeu být alespoň zmínka o Ferdinandu
Hausmannovi, už jen z toho
důvodu, že zde působil jako
lékař a patřil k zakladatelům
místního sokola. (Pozn. red.:
O této osobnosti přinesl
informace vánoční speciál
Sedlčanského kraje.)
Jak jsou práce zhotovitele, ﬁrmy S-B Barták,
daleko?
Zbývá dokončit jen detaily, myslím si, že za dva,
maximálně za tři měsíce, by
se mohl městský úřad začít
stěhovat.
Připomněla byste celkové náklady?
V rámci programu Revitalizace pro nepodnikatelské využití brownfeld jsme
zažádali o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Měli bychom dosáhnout
na necelých osmnáct milionů s tím, že celkové náklady

se budou pohybovat kolem
27 milionů korun.
Když se ohlédnete
do roku 2020 nebo 2021,
z jakého počinu máte
osobní radost?
Rozhodně nelitujeme, že
jsme před třemi lety koupili
od soukromých majitelů již
delší dobu uzavřenou a chátrající restauraci. Budova se
nachází na náměstí a dělala
tam ostudu. Opravili jsme
ji a znovu otevřeli, funguje
od června 2020 a jmenuje
se Na Sále. Tímto rozhodnutím zastupitelů jsme získali
místo, kde se dobře vaří,
což nám tu chybělo. Věděli jsme, že v patře býval
sál a kino a dokud nebyl
v Krásné Hoře u zemědělského družstva postaven
veliký kulturní dům, tak
sloužila tato část objektu
jako kulturní středisko. Díky
ﬁnanční podpoře Místní
akční skupiny Sedlčansko
a prostřednictvím dotací
z Integrovaného regionálního operačního programu se
nám podařilo prostor upravit, čímž vznikla místnost
přibližně pro 150 lidí. Pořádají se v ní semináře, ale
také slouží pro cvičení – například jógy. Díky tomu, že
je zde k dispozici i projekční
plátno, jsou prostory vhodné i pro další aktivity, včetně
těch školních. Získali jsme
i skvělé místo pro koncerty
a různé komunitní akce.
Kolik jste do obnovení restaurace investovali
peněz?
Jednalo se o částku
v rozpětí tři až čtyři miliony
korun.
Kdo má restauraci
Na Sále v nájmu?
Dostala ji do pronájmu
Eva Kirnig a spolupráce s ní
je naprosto perfektní. Zařídi-

la si ve dvoře i venkovní zahrádku, kde je při pěkném
počasí příjemné posezení.
Ve dvoře se nachází také
veterinární ordinace, kterou
jsme nově otevřeli. Součástí dvora jsou i dvě stodoly,
které bychom po úpravách
rádi využili pro služby obča-

Hory přijíždí rekreanti z Orlíku, kteří jdou do místní
prodejny nakoupit a při té
příležitosti si dají i občerstvení. Vede tudy mezinárodní cyklistická stezka, což
znamená pro naše městečko další příliv turistů. A až se
otevře v přestavěné sýpce

Jana Mašková (vlevo) hodnotí spolupráci s Evou Kirnig jako
perfektní.

nům – zájem o prostory by
měla kadeřnice, pedikérka
i masérka...
I když už rok 2020 byl poznamenaný koronavirem,
tak paní hostinská nelenila
a otevřela si výdejní okénko. Díky akcím – výstavbě pečovatelského domu,
technického ateliéru, bytovky a rekonstrukci sýpky,
neměla nouzi o strávníky.
A i po uvolnění restrikcí je
stále dost dělníků, kteří se
sem chodí najíst. Cestu si
do restaurace našli i lidé
z okolí a v létě do Krásné

i muzeum, budou mít k návštěvě o důvod víc a Krásná
Hora by díky tomu mohla
ještě dále vzkvétat.
Stěny restaurace zdobí zarámované půvabné
obrázky místního občana Stanislava Kofroně,
o němž je známo, že byl
nejen výtvarník, ale také
folklorista, hudebník, publicista a kronikář Krásné
Hory... Podobný rukopis
je vidět také přímo na stěnách, které však jsou datovány rokem 2020, více
než deset let po jeho smr-

ti. Kdo je autorem těchto
maleb?
Krásnohorské náměstí,
včetně technické památky
– korce na obilí, kostelík,
chalupy... namaloval místní
štamgast Ivo Kašpar. Jeden
obraz udělal podle předlohy a druhý podle fotograﬁe
pořízené na náměstí.
Zmínila jste se o stavbě pečovatelského domu.
Můžete být konkrétnější?
Výstavba je na místě, kde
bývala dříve líheň. Původní
budova se zbourala a staví
se nová. Akce je podpořena
dotací Ministerstva ﬁnancí.
Jde o investici v hodnotě kolem jedenácti milionů a přislíbeno máme deset milionů. Vzniknout by tak mělo
šest bytů pro seniory, tři
z nich jsou jednopokojové
s kuchyňským koutem a tři
dvoupokojové s příslušenstvím. Dokončeny by měly
být během půl roku.
Chtěla byste rozhovor
ještě nějakou informací
doplnit?
V roce 2020 se nám
za podpory Místní akční
skupiny Sedlčansko v rámci programu neproduktivních investic podařilo
z Programu rozvoje venkova udělat v lesích u místní
přírodní památky – viklanu
– informační tabuli, včetně
posezení a koše na odpadky a turistického ukazatele.
Jedna tabule je věnována
fauně a ﬂóře na Krásnohorsku a je doplněna informacemi o vzniku viklanu.
Druhá tabule vypráví o hornictví, kdy jsem informace
shromažďovala ze všech
možných zdrojů, ke kterým
jsem se dostala. Myslím, že
jsou velmi zajímavé a řekla
bych, že i vyčerpávající.
Marie Břeňová

Eva Kirnig si pronájmem restaurace splnila sen, novými
nápady noční můry zahání
KRÁSNÁ HORA Eva Kirnig

pracuje v gastronomii celý
život. „Pronájmem restaurace Na Sále jsem si splnila
svůj sen. Ale trochu se toto
moje rozhodnutí stalo noční můrou tím, že do mého
podnikání vstoupila pande-

mie koronaviru a je proto
všechno daleko těžší než
jsme očekávali.“ Jedním
dechem dodala: „Restaurace ale funguje velmi dobře.
Myslím, že jsme provoz postavili na super základech.
Na venkovní zahrádce

se dají pořádat i zábavy,
na pátky a soboty připravujeme speciality, kdy vymýšlíme různé tematické akce.
Pořádali jsme například
burger víkend, rybí nebo pizza víkend.“
A jaké spřádá další plány?

„Chceme otevřít v budoucnu
pizzérii, protože víkendová
akce na zkoušku byla skvělá
a byl o ni velký zájem. Snažíme se, bojujeme! Myslím, že
všechno zvládneme,“ sdělila
s úsměvem.
„Držet ceny je těžké, pro-

tože dodavatelé zdražovali,
mzdy a náklady jdou nahoru. Musíme proto také lehce navyšovat, ale zároveň
s ohledem na to, že Krásná
Hora je malé město, kde
se ceny nedají střílet do nebes,“ doplnila.
-mb-
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Z lipových korun zmizí jmelí, ale zlatohlávek
o domov v dutině stromu nepřijde
Dokončení ze strany 1

na pozemcích tří vlastníků, od kterých jsme získali plnou moc na vyřízení veškerých záležitostí týkající se tohoto projektu,“ sdělil dále
starosta. Obec uspěla s žádostí
o dotaci podanou na Ministerstvo
životního prostředí ČR. „Už nám
bylo zasláno rozhodnutí, že z Operačního programu životního prostředí na tuto takzvanou zakázku
malého rozsahu získáme 1,43 milionu korun. Na dalších nákladech
se budou spolupodílet všichni vlastníci přibližnou částkou čtvrt milionu korun,“ uvedl Baťha. Ve výběrovém řízení na zhotovitele byla
po posouzení nabídek v prosinci
vybrána společnost Český svaz
ochránců přírody Vlašim, s níž již
byla sepsána smlouva o dílo.

Obnovou závazek
zhotovitele nekončí
„Ve smlouvě uzavřené se zhotovitelem je uvedena částka 1,48
milionu korun, která zahrnuje
veškeré práce – to znamená ošetření dřevin, prořez, zajištění poškozených stromů, vykácení těch
odumřelých a následnou výsadbu.
Každá dřevina je v projektu rozpracovaná do detailu, aby byl jasný způsob, jak bude ošetřena. Kromě toho je smluvně ošetřeno, jak
společnost ochránců přírody bude
o alej pečovat dalších deset let.

Bude zajišťovat dle potřeby zálivku, v dubnových měsících provede
vždy kontrolu kotvících a ochranných prvků a od dubna do srpna
se její zaměstnanci budou věnovat
kontrole, při níž se zaměří na výskyt chorob a škůdců. V červnu
a říjnu budou provádět vyžínací
práce a vždy po pěti letech v červnu a září výchovný řez,“ speciﬁkoval důležitá ujednání Baťha.

Starosta připomíná
baronku a plánuje...
„Lipová alej patřila v minulosti
k zámku a byla součástí promenády panstva k rybníku Svatý Jan
a kapličce sv. Jana Nepomuckého, která byla též nedávno zrekonstruovaná. Uprostřed rybníka
Svatý Jan je malý ostrůvek. Byl
na něm altánek, kde občas baronka ze zámku z rodu Coudenhove
odpočívala. Na ostrůvek byla dopravena lodičkou,“ přidal starosta zajímavý střípek z historie.
Doplnil, že v současnosti vlastní rybník obec, a to i s přilehlým
lesem. „U lesa s názvem Bažantnice jsme vybudovali i Lesní vycházkovou stezku, o které se Sedlčanský kraj již zmiňoval,“ podotkl.
A přidal další plány: „Máme vizi,
že bychom zmíněný ostrůvek
opravili a zvětšili, protože se působením vody a času rozpadá.
Byla by to další zajímavost pro ná-

vštěvníky Lesní vycházkové stez- padních vod plánujeme obnovit
ky.“ Upozornil, že na lesní stezce též ovocnou alej, v níž jsou poje možné obdivovat nádherné dobně jako v lipové aleji již ovocvzrostlé stromy,
především duby.
„Zakončena je
prozatím u dalšího rybníka Spálený, který postupně plánujeme též
revitalizovat. Vycházková stezka
bude pokračovat
dál vyschlým vodním náhonem. Už
nyní se tu dá projít, ale pro lepší
schůdnost máme
v plánu úpravu
terénu,“ avizoval.
Doplnil, že odtud
bude možné dojít
k obecní cestě vedoucí od potoku
M a s t n í k . O ko l o
vybudované čistírny odpadních
vod se dostanou
turisté zpět k zámečku ve Vojkově. „Vznikne tím
krásný vycházko- Obnova aleje počítá se zachováním zeleně v maximální
vý okruh nádher- možné míře. Foto: archiv ČSOP Vlašim
nou přírodou okolo vodního toku né stromy přestárlé, poškozené
Mastník o přibližné délce dva nebo odumřelé,“ upozornil staa půl kilometru,“ doplnil s tím, rosta Vojkova, jakým dalším pože už v současné podobě je trasa činem by si přál on i zastupitelé
hodně využívaná na procházky vycházkovou trasu pro návštěvníky učinit ještě atraktivnější.
dospělých s dětmi i se psy.
Marie Břeňová
„Podél cesty okolo čistírny od-

Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz
Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO
 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek

Odhady cen a prodej nemovitostí
Realitní makléř Jiří Dráb
www.JiriDrab.cz

Tel.: 606 731 978

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS,
PROTHERM, KOVARSON,
BENEKOV atd.

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva
AKCE na kompletní koupelny – sleva až 20 %
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Obec dotuje
svým
občanům
nedělní
bruslení
ŠTĚTKOVICE Na zamrzlou

hladinu rybníků, Vltavy
nebo sedlčanské retenční
nádrže s dostatečně silným ledem nelze při dosavadní podobě zimy spoléhat. To ale není důvod,
proč se této sportovní
aktivity vzdát. S „ledovou
nabídkou“ přišlo za obyvateli Štětkovic místní zastupitelstvo. Obec za ně
uhradila náklady, aby si

Josef Kunc rád vzpomíná
na časy, kdy hrál hokej za dorost Tatranu Sedlčany.

mohli o nedělích, vždy
od 9 do 10 hodin, na sedlčanském zimním stadionu
zabruslit. Více nám k tématu řekl v krátkém rozhovoru starosta Štětkovic
Josef Kunc.
Co vás vedlo k myšlence uhradit vašim občanům vstupné? A jak to
funguje?
To je jednoduché. Obec
chce tímto způsobem podpořit jejich sportovní aktivity. Po dohodě s rodiči
dotujeme vstupné dětem,

u dospělých je dobrovolné. Podle mých informací
ale na bruslení přispívají.
Jak se na zimáku
prokazují, že jsou právě
z vaší obce?
Našim občanům věříme, a proto nevidím důvod, proč by se měli nějak
legitimovat.
Jde o novinku letošního roku? Jaký jste zaznamenali zájem?
Začali jsme s tím vloni
v listopadu, tak už vlastně
nejde o novinku. Zájem je
a pokud se nic nezmění,
budeme pokračovat v nedělním bruslení i v únoru.
S organizací nám pomáhají
hlavně rodiče.
Jaký je váš osobní
vztah k bruslení? Proháněl jste se na „šlajfkách“
nebo lepších bruslích
na rybníku už jako kluk?
Hrával jste později za nějaké hokejové mužstvo?
Vyrůstal jsem přímo
u potoka Mastníku, bydlel jsem až do patnácti let
v domě Zahradnictví bratří Buzků v Nádražní ulici
v Sedlčanech. Jako kluk
jsem hrál za dorost Tatranu Sedlčany a musím sebekriticky přiznat, že ne moc
dobře. Naším tehdejším
trenérem byl Toník Tesař.
Byly to ale nádherné doby!
Za Štětkovice, kde již dlouho s rodinou žiji, jsem nikdy nehrál. Především ze
zdravotních důvodů.
Marie Břeňová

Děkujeme nadaci firmy S-B Sedlčany
a všem sponzorům za příspěvek na pořízení
kompenzačních pomůcek, které zkvalitnily náš
život na invalidním vozíku. Obzvláště v dnešní
nelehké době je to pro nás i morální podpora
a chuť do dalšího života, který prožíváme.
Simona Lachoutová a Jaroslav Janda,Sedlčany
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Koronavir vloni ovlivnil
návštěvnost v Sedlčanech
SEDLČANY Ze statistiky Turistického informačního
centra (TIC) v Sedlčanech je
zřejmé, že se opatření proti
šíření koronaviru projevila
na návštěvnosti nejen v této
kanceláři na náměstí TGM,
ale obecně v Sedlčanech.

Méně turistů méně
utrácelo
„V letech 2017, 2018
i v roce 2019 se návštěvnost
v TIC pohybovala vždy kolem jedenácti a půl tisíce lidí,
v roce 2020 klesla na 5 590
a vloni na 5 862,“ bilancoval
místostarosta Zdeněk Šimeček. Nejčastější věkovou
skupinou podle pozorování
zaměstnankyň TIC byli senioři, kteří si dopřávali za snížené jízdné výlety autobusy
a vlaky.
Také u prodeje knih
a různých upomínkových
předmětů, které TIC nabízí, byl v uplynulých dvou

ského muzea. Ve srovnání
s rokem 2020 vzrostl zájem
lidí o výstavy, a to dokonce
o čtrnáct procent. Přilákaly tak 4 200 návštěvníků.
O šest procent víc lidí než
před rokem si prošlo stálé
expozice a muzejníci jich
mají podchyceno celkem
795. „Omezení provozu spojené s opatřeními proti koronaviru poznamenaly tak
snížení návštěvnosti u přednášek, večerů při svíčkách
a dalších akcí na 606 lidí.
V porovnání s rokem 2020 je
to méně o 19 procent,“ dodal
s tím, že celkově tak využilo
některé z uvedených nabídek muzea za rok 5 601 návštěvníků.

Lada, Lhoták
i postavy
z Večerníčka
Ředitel Hroch nás také
seznámil s plány na letošní
rok. V současné době jsou

do září v magickém sklepním prostoru, který byl
zpřístupněn veřejnosti vloni
v listopadu.
Děti i dospělé jistě zaujme
výstava začínající 18. června,
kdy se až do 2. října v muzeu usadí Krysáci, známé
postavy z Večerníčka. Od 6.
října do 20. listopadu svoji
dosavadní činnost přiblíží
sedlčanský divadelní spolek
Našlose. Konec roku by měl
patřit vánoční výstavě, a to
od 1. prosince s přehoupnutím do 6. ledna příštího roku.
První letošní Večer při
svíčkách by měl patřit v pátek 4. února od 19 hodin
písničkářce a textařce Saše
Niklíčkové, která má na kontě dvě studiová alba a jejíž
tvorba jí vloni vynesla autorskou Portu.
V kalendáři mají svoje
místo také lidová řemesla.
Velikonočním řemeslným
dnům by mohla patřit celá

Lucie Kaderková (vlevo) a Lenka Peterková mají na Turistickém informačním centru pestrou nabídku
různých suvenýrů a publikací. Na památku si mohou například návštěvníci odnést na dřevě namalovanou sedlčanskou hvězdárnu a žádaná je brožura přibližující současné i minulé názvy sedlčanských ulic
a některé osobnosti – děkana Bučila, K. H. Máchu a další, podle nichž byly pojmenovány.

letech zájem nižší. „V roce
2017, 2018 a 2019 se prodej
suvenýrů pohyboval v rozmezí 113 tisíc až 140 tisíc
korun, zatímco rok 2020
přinesl do pokladny 79 tisíc
a v roce 2021 pouze 64 tisíc
korun,“ upřesnil Šimeček.

Zájem o výstavy
byl vyšší
Zajímavá čísla také nabídl David Hroch, ředitel měst-

v muzeu k vidění až do 25.
února obrázky Josefa Lady.
Nahradit by je od 3. března
do 24. dubna měla prezentace díla dalšího známého
českého malíře Karla Lhotáka. Místní fotograf Milan
Dlouhý má k dispozici výstavní místnost od 28. dubna do 12. června. Fotograﬁe
a dokumenty přibližující
komunitu Benediktinů by
měly vyniknout od června

budova od 8. do 9. dubna
a vánočním řemeslům od 25.
do 26. listopadu. V loňském
roce musely být zrušeny.
Ředitel Hroch se svými kolegy mohou jen doufat, že
pořádání těchto akcí, které
patří k těm nejoblíbenějším,
pandemická situace dovolí.
Proto i ředitel Hroch upozornil, že jde o předběžné
plány a termíny.
Marie Břeňová
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Lady
výstava obrazů; do 25. 2.

s britským humorem; 19:00

SPORT
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
28. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Krásná Hora
 Sedlčany – Pohoda club
28. 1. Pololetní Pepino
party
hraje Michal Pešina
a W.A.M.; 21:00
 Osečany – Na Růžku
29. 1. Myslivecký ples
hraje kapela VAT; 20:00
 Sedlčany – kult. dům
2. 2. Pocta divadlu Semafor
koncert Swing Bandu
Tábor; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Cosplay – imaginace
ožívá
výstava cosplayerky Anny
Štefanové; do 2. 2.
 Sedlčany – muzeum
Obrazy a obrázky Josefa

KINO
 Sedlčany
28. 1. Soused
komedie USA; 20:00
29. 1. Milenci
francouzské drama, thriller; 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
4. 2. Už tě mám dost
předpremiéra komedie

 Sedlčany – zimní stadion
26. 1. Pohárové utkání
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., 6. 2. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
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

www.sedlcansky-kraj.cz

Stará garda Štětkovice B –
Rumola; 20:25
2. 2. Pohárové utkání
HC Rebel Sázava – HC
Kačeři Příčovy; 18:30
4. 2. Pohárové utkání
HC Olbramovice – AHC
Nový Knín; 18:30
HC Huroni Vršovice – Stará
garda Štětkovice; 20:25
5. 2. Hokejový zápas
TJ Tatran Sedlčany – HC
Cvočkaři Hořovice; 17:00
6. 2. Pohárové utkání
HC Genemusic – TJ Slavoj
Obecnice; 16:30
Ševci Nový Knín – Rybníkáři; 18:25
HC Hrádek – HC Votice; 20:20
7. 2. Pohárové utkání
HC Bubák Chlum – HC
River Boys Zvírotice; 18:30
HC Medvědi Sedlčany –
Novit Neveklov; 20:25

OSTATNÍ
 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
27. 1. Knižní piknik
knižní tipy pro nejmenší
a cenné rady, jak s dětmi
přistupovat ke knihám, děti
vítány; 10:00

 Sedlčany – knihovna
28. 1. Píšu, píšeš, píšeme
program pro mladé budoucí autory, kteří jsou žáky 1.
stupně ZŠ; 13:00
28. 1. Hrajeme loutkové
divadlo
navazuje Loutková výtvarná dílna; 15:00
 Sedlčany – hvězdárna
28., 29. 1., 4., 5. 2. 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.

Členové kapely Máte čas? v restauraci Colorado
dokázali, že mají rádi dobrou náladu
SEDLČANY Sedm žlutých ka-

mínků, Toulavej, Ohio, Kůň
bílej jak sníh a desítky dalších trampských, folkových
a country písniček zazněly
v pátek 21. ledna v restauraci Colorado v Nádražní

čeru si udělalo čas spoustu
příznivců
romantických
příjemných melodií, kteří
naplnili hospodu prakticky
do posledního místa. Pozornost přitahovala zvlášť
skupina mladých lidí v ko-

rá tradice, která zde bývala
v podobě hudebních večerů kdysi samozřejmostí.
„Hudební večery jsme
začali pořádat, aby se
u nás něco dělo a abychom
našim návštěvníkům zpří-

V restauraci Colorado v pátek zahráli kamarádi, vystupující pod názvem Máte čas?

ulici. O skladby se postarala čtveřice sedlčanských
hudebníků, kteří vystupují
pod názvem Máte čas?
Sami tuto otázku vlastně
ani pokládat nikomu nemuseli, protože v pátečním ve-

vbojských kloboucích
a v oblecích, známých z ﬁlmů z Divokého západu. Parta dorazila do Sedlčan z Tomic. Návštěvníci Colorada
kvitovali, že se do těchto
míst před časem vrátila sta-

jemnili pobyt u nás,“ připomněl před zahájením
produkce provozovatel
a šéfkuchař restaurace
Colorado Aleš Lišman.
„Dnešní doba nepřeje žádnému druhu podnikání, ale

přesto se snažíme pořádat
rovněž různé tematické
víkendy, jako je dnešní
vystoupení, a děláme i zabijačkové hody. Bojujeme,
jak se dá. Oslovili jsme
v poslední době také několik dalších ﬁrem, které
od nás začaly brát obědy.“
Country večer se rozjel
velice rychle, hrálo se a zpívalo o sto šest, a tak už zbývalo jenom představit muzikanty. Na mandolínu zahrál
Jarda Masarik, na dvanáctistrunnou kytaru Zdeněk
Rajlich, na šestistrunnou
kytaru Míra Janoušek
a rovněž na „šestistrunku“
Renata Mindžaková. O kapele jsme si povídali s Jardou Masarikem.
Jak dlouho hrajete
a které písničky zařazujete nejraději do svého
repertoáru?
V tomto složení vystupujeme pro potěšení naše
i posluchačů dvanáct let.
Nejraději hrajeme Nedvědy, trampské písničky, folk

i country. Vlastně rádi hrajeme všechno.
Také jste chodili trempovat?
V mládí trempoval můj
táta, a myslím si, že i skoro
my všichni, co tady dnes
hrajeme. Zdeněk Rajlich už
od pětašedesátého roku.
Jak často se vaše čtyřčlenná parta schází?
Scházíme se každý první
pátek v měsíci U Dlabana
u fotbalového hřiště a hrajeme si pro radost a pro
naše kamarády, protože
máme rádi dobrou náladu.
Mezitím si popovídáme
a dáme si něco dobrého
k pití. Hlavně nám chutná
pivo (smích). V Coloradu
ale v tomto složení hrajeme
poprvé.
Kdo z vás nejčastěji
zpívá?
Všichni. A s námi obvykle i celá hospoda. Nikoho
od zpěvu neodrazujeme
a z hospody nevyhazujeme. Právě naopak (úsměv).
David Myslikovjan

TÉMA
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Pod hladinou je jiný svět
Dokončení ze strany 1

Asi dvanáct let.
Proč zrovna vodní nádrž Orlík?
Přijala jsem pozvání
od kamaráda k ponoru
na Orlíku. A ten mi učaroval, nejen svět pod hladinou, ale také překrásné
okolí, příběhy zatopených
vesnic, kostela, kapliček…
Jak je ﬁnančně náročný tento koníček?
Pokud se chcete potápět rekreačně v létě v teplé
vodě do malých hloubek,
tak se vlezete asi do dvaceti tisíc. Pokud chce člověk
dělat technické potápění
celoročně, i ve studené
vodě, musí peníze přidat...
Kde jsou podle vás
nejzajímavější místa pro
potápění?
Pro každého jinde a je
to dobře. Nejdůležitější
pro potápěče má být zážitek, je to přece jen rekreační a relaxační koníček.
Někdo je prostě jen rád
ve vodě, někdo se podívá na ryby a u jiného to
bude objevování historie.
Například jako u mého výborného kamaráda potápěče Jirky Soukupa. Jemu
patří z mé strany velký
obdiv, tráví totiž mnoho
času studiem archivů,
map, vychází i z pořadu
Hledání ztraceného času,
a teprve po této přípravě
jde objevovat zatopenou
historii. Třeba bývalou
hájovnu Nákle pod zámkem Orlík. Pro mě je velká
čest, když tam pak mohu
jít pod vodu s ním a tu
historii s příběhem obdivovat také.
Můžete mi přiblížit,
jak to vypadá pod hladinou Orlíka? Potápěla
jste se například někdy
i na Těchnicích, v zatopeném kostele sv. Štěpána
na přehradě?
Často se na této lokalitě
potápíme a velmi rychle
jsme v hloubce přes padesát metrů, protože tady
bylo údolí Vltavy velmi
strmé. Jsou tu domky se
zachovalými velkými komíny, cesta i s patníky, také
hodně stromů, u kterých je

potřeba dávat velký pozor.
Proč?
Větve stromů i po tolika letech od zatopení
jsou pružné, mnohdy plné
vlasců od rybářů a potápěč v nich může uvíznout.
Potápět se ke kostelu sv.
Štěpána je neskutečný zážitek. Je v hloubce přes
padesát metrů a potápím
se k němu často. A vždy
s velkou pokorou. Ten
kostel tam stojí celý, před
z a p l ave n í m o d s t ra n i l i
jen věžičku a střechu.
A proplouvat pod gotickou klenbou, dívat se
na zbytky dřevěných výplní v oknech, kde byly
skleněné vitráže, vidět
nádherné litinové zábradlí
u oltáře, vnitřní schodiště
do věže… To je vždy nezapomenutelný zážitek. Moc
se možná neví, že betlém
právě z kostela sv. Štěpána je uložený v muzeu
v Klučenicích. Každému
doporučuji do muzea zajít a popovídat si tam samozřejmě nejen o něm
s Oldou Žirovnickým, který to tam má na starosti.
Je úžasné, když je třeba
v muzeu beseda a vy si
může popovídat se starousedlíky, kteří ještě hodně
pamatují. Jak se jim žilo,
kde měli domečky, a popisovat jim, jak to vypadá
teď pod vodou. Potom pro
mě potápění dostává hodně lidský rozměr.
Pot á p í te s e r a d ě j i
v zimě nebo v létě?
Obě období mám ráda.
Jen v létě si rádi užijeme
po ponoru větší pohodu
na slunci s ohněm, špekáčky a kafíčkem.
Co zajímavého jste našla pod hladinou?
Pro mě je každý ponor
velkým zážitkem. I na lokalitě, kde jsem byla několikrát, nacházím stále něco
nového – ať je to vikýř
u domku, sklípek, část dřevěné konstrukce na skleněnou vitráž u okna kostela, ohrada pro kozu nebo
stará mlátička na obilí.
Potápíte se cíleně
za něčím nebo spíše zkoumáte svět pod

hladinou náhodně?
Vždy máme cíl. Třeba
domeček pana Tesky, který v Těchnicích žil a u nějž
se scházeli místní na besedu. Byl řezbář a vyřezal
bez použití hřebíku celý
dřevěný strop na zámku
Orlík. Málo se ví, že jeho
bratranec nebyl nikdo jiný,
než slavný Mikoláš Aleš.
Nebojíte se? Mě by pod
vodu nikdo nedostal...
Technické potápění je
o stálém tréninku a velké pokoře. Že máte kurz

nedostat se do paniky. Ale
je fakt, že i já zažila potápěče v panice a to se potom
těžko pomáhá.
Jste žena, nesetkala
jste se někdy s tím, že by
vás kolegové chlapi potápěči „nebrali“?
Ne. Mám skvělé kamarády a platí zásadní: je jedno,
jestli jste žena nebo muž,
hlavně musíte být samostatná. I oni si chtějí ponor užít a ne se o vás bát.
Musím dát najevo, že vím,
jak se pod vodou chovat,

Pro Pavlínu je potápění velkým koníčkem. Bez kompasu pod
vodu nejde.

a následný certifikát
na takové ponory, to ještě nic neznamená. Voda
vás musí bavit a zároveň
musíte být schopna se
učit. A to pořád. Být samostatná, skvěle ovládat
svoji výstroj a umět si
poradit i v krizových situacích. Třeba při zamotání do vlasců, zachycení
do větví, ztráty orientace. Pod vodu chodíme
s kompasem, a když se
mě i ve tři hodiny ráno
zeptáte na návratový
azimut z kostela v Těchnicích na břeh, tak vám
řeknu 270°.
Už jste měla pod vodou nějakou krizi?
Ano. A vím, že se stát
mohou. Musím umět krizovou situaci v klidu vyhodnotit a hlavně vyřešit,

a jak si poradit. Nespoléhat
na druhého. Ano, jistě rád
pomůže, ale můžou být situace, kdy si musíte prioritně pomoci sama.
Je dnes vyrovnaný počet žen potápěček nebo
je to stále sport, kde je
více mužů?
Zatím je více mužů –
mluvím teď hlavě o technickém potápění. Ona už
samotná výstroj váží přes
50 kg a musíte si ji k vodě
sama donést, což je mnohdy hodně daleko.
Co má udělat člověk,
který se chce začít potápět?
Udělat si nejdř íve
zkušební ponor, nejlépe
v bazénu, vyzkoušet si
v bezpečí, pod dohledem
instruktora, v teplé vodě,
jaké je to být ve 3D pro-

středí. Já si s nováčky pod
vodou na bazénu hraji –
proplouvají obručí, házíme
po sobě gumové rybičky,
seberu jim ploutve a děláme kotrmelce… A oni zapomenou na strach a velmi
přirozeně si to pod vodou
dokážou užít.
To mě přivádí k otázce, jaká je vaše civilní
profese?
Věnuji se práci s lidmi.
Vzdělávání dospělých,
personalistice a marketingu. Mám vlastní ﬁrmu.
Musím se zeptat
i na praktické věci. Venku jsou teploty pod nulou, je vám při potápění
zima?
Na zimu jsme připravení, nechodíme v neoprenu,
ale v suchém obleku. Pod
ním mám normální mikinu, tepláky, a dopouštím
si do něj vzduch. A právě
ta vrstvička vzduchu nám
dělá izolaci. Pokud plánuji ponory v zimě, kdy má
voda kolem čtyř stupňů
a chci být pod vodou dvě
hodiny, mám na sobě navíc i vyhřívanou vestičku.
Jak nejvíc hluboko
jste byla?
Ponory se pohybují asi
do 65 metrů.
Pro vás možná častá
otázka, ale nemohu si ji
odpustit. Viděli jste velké
sumce?
Ano, často. Také štiky,
úhoře a pro mě krále Orlíku – candáty.
Máte sen, jaký ponor
a kde byste ráda uskutečnila?
Moje sny se týkají Orlíku, stavení a mlýnů,
na kterých jsem ještě nebyla. Plus k tomu mám
i jako jeskynní potápěčka
rozdělaný projekt v Bosně. Před dvěma roky jsme
tam po proplavání sifonu
objevili s kamarádem přes
jeden kilometr chodeb
v jeskyni Malá Komnica.
Ta má určitě pokračování.
Zastavil nás zatím ale další
covid a náročná logistika
na přepravu výstroje, zrovna tam ji musíte kilometr
odnést na zádech.
Jana Motrincová
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Hokejisté Příčov přestříleli tým Genemusic,
Štětkovice položily na lopatky Chlum
SEDLČANY V první lize dlou-

hodobé pohárové soutěže
amatérských hokejistů nadále
kraluje tým Sázavy, ale na dalších místech je to už velmi
vyrovnané. Druhé Štětkovice
a šestý Genemusic od sebe
dělí pouhé tři body. Těmto
týmům se o uplynulém víkendu ale vedlo hodně rozdílně.
Genemusic v sobotu vedli nad příčovskými Kačery
po první třetině 2:1, ale v závěru druhé už prohrávali 4:5.
Dvě minuty před jejím koncem po samostatném úniku
přidal střelou švihem z místa
těsně před brankovištěm
šestý gól Příčov Jan Spilka
a po pěti minutách ve třetí třetině zvýšil František Pilík už
na 4:7. Ještě ale nebyl konec.
Hráči Genemusic okamžitě
dvakrát kontrovali a bylo zaděláno na pořádné drama. Jedinečnou příležitost srovnat
skóre dostali hokejisté z Benešovska dvě minuty před
závěrečným klaksonem, kdy
rozehráli přesilovku. Spustili
sice pořádnou kanonádu, ale
po minutě při úniku útočníka
Příčov zatáhl obránce Genemusic za záchrannou brzdu,
unikajícího soupeře podrazil
a dohrávalo se ve čtyřech
hráčích na obou stranách.
Dvacet sedm vteřin před koncem, v době, kdy Genemusic
už riskovali bez brankáře, rozhodl David Kabyl – 6:8.
V duelu Chlumu se Štětkovicemi byla rozhodující
už první třetina, která byla
ve znamení převahy Staré gardy. Vedení se ujala na konci
3. minuty hry, kdy doťukával
puk do sítě z bezprostřední

blízkosti Michal Grin. Potom
sice nápor Štětkovic z důvodu
oslabení na chvíli ustal, ale
po návratu vyloučeného hráče na led se vše vrátilo do starých kolejí. V 8. minutě přidal
druhý gól na konto favorita
Lukáš Růžička a hned vzápětí
unikl Karel Pospíšil. Nechal si
odklouzat brankáře k jedné
z tyčí a s přehledem zasunul
puk bekhendem do sítě k tyči
druhé. Brzy to bylo už 0:4,
když další gól Štětkovic přidal
Zbyněk Pudil. Chlum mohl
snížit v závěru první třetiny,
kdy si obránce Štětkovic před
svým brankářem tak dlouho
pohrával s pukem, až ho skoro
gentlemansky přenechal protihráči, ale ten z několika kroků
minul. Po minutě prostřední
části hry se Chlum však přece
jenom dočkal, když na útočnou modrou dostal přesný
puk Kamil Vančura a s přehledem střelou mezi betony
gólmana snížil na 1:4. A když
po dvou minutách pěknou ranou z kruhu do horního růžku
branky na lapačku gólmana
přidal druhý úspěšný zásah
Chlumu Jan Mašek, zdálo se,
že z jednoznačně se vyvíjejícího zápasu by ještě mohlo být
drama. Potom se ale povedl
únik štětkovickému Lukáši
Růžičkovi a šest minut před
druhým klaksonem už to bylo
zase o tři góly. O chvíli později
najížděl další štětkovický hráč
zcela sám na brankáře, ale
počínal si přitom spíše jako
ve ﬂorbalu. V mezikruží přibrzdil, postupoval krok za krokem, a gólman ho vychytal. Ze
třetí třetiny uplynuly tři minuty, když se obranou Štětkovic

proháčkoval Kamil Vančura,
mazácky snížil na 3:5, jenomže Štětkovice opět kontrovaly,
a to hned třikrát. Dvakrát skóroval Jiří Kahoun a jednou Michal Vošmik.
Výsledky – 1. liga: Vršovice – Sázava 3:11, Obecnice – Zvírotice 3:2, Chlum
– Štětkovice 3:8, Genemusic
– Příčovy 3:8. Po osmi odehraných utkáních byla v čele
tabulky stále bez jediné ztráty
šestnáctibodová Sázava, před
druhými Štětkovicemi a třetími příčovskými Kačery. Oba
tyto týmy zatím nasbíraly
deset bodů. Poslední osmé
Vršovice jsou stále na nule.
2. liga: Kňovice – Domino
1:3, Miličín – AHC Nový Knín
4:9, Solopysky – Křepenice
6:5. Před naší uzávěrkou měla
všechna druholigová družstva
za sebou sedm zápasů. Oba
vedoucí týmy naplno bodovaly, takže první AHC Nový
Knín měl už čtrnáct a druhé
Domino jedenáct bodů. Kňovice i přes porážku zůstaly se
sedmi body na třetím místě
a poslední osmý Miličín má
stále pouze body dva.
3. liga: Ševci Nový Knín –
Medvědi 4:5, Votice – Štětkovice B 5:5, Neveklov – Rumola 4:6, Hrádek – Rybníkáři 4:6.
Také všechny týmy třetí ligy
měly na svém kontě sedm
duelů. Vedení v tabulce si
upevnili nyní už třináctibodoví sedlčanští Medvědi, o tři
body zpět byl B tým Štětkovic, na který ztráceli jeden
bod Ševci z Nového Knína.
Poslední osmý Neveklov zatím stále na první bod čeká.
David Myslikovjan

Závěr základní části krajské soutěže bude
pro hokejisty Tatranu hodně napínavý
SEDLČANY Hráči Tatranu se

měli v neděli 23. ledna utkat
v dalším kole krajské hokejové soutěže s týmem SK Žižkov
Praha na ledě soupeře na známém stadionu Na Nikolajce.
Uprostřed minulého týdne
však dorazila zpráva, že domácí hokejisté požádali o přeložení tohoto zápasu.
„Utkání s Žižkovem je odloženo z důvodu karantény
tohoto týmu,“ upřesnil trenér
hokejistů Tatranu Karel Pospíšil. „Žižkov je dalším muž-

stvem, s nímž jsme se dosud
neutkali a které tedy vůbec
neznáme. Víme ale, že v této
sezóně dokázali porazit už
několik silných soupeřů. My
se nyní připravujeme na další zápasy, trénujeme a doufáme, že nás nepotká stejný
osud, jako některé jiné týmy.
Kdy se bude konat odložený
zápas s Žižkovem, zatím nevíme. Co ale dobře víme je,
že musíme naplno bodovat
ve všech třech zbývajících zápasech, abychom měli jistotu,

že postoupíme do play off.“
Hokejisté Tatranu se tak
nyní soustředí na další utkání
základní části tohoto ročníku
soutěže, v němž se rovněž
na ledě soupeře v sobotu 29.
ledna utkají s B týmem Rakovníka. V posledním kole základní části se střetnou přesně
o týden později s hořovickými
Cvočkaři, které v polovině listopadu porazili na jejich ledě
po boji 3:2. Tento zápas rozehrají na domácím zimním stadionu v sedmnáct hodin. -dav-
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David Krůta nadělil bývalým
spoluhráčům dva góly
TJ Tatran Sedlčany
– FK Meteor Praha
VIII 0:2 (0:1)
SEDLČANY Tatran sehrál bez
mnoha opor doma na umělé
trávě v sobotu 23. ledna svůj
druhý přípravný zápas, tentokrát proti diviznímu pražskému Meteoru. Na lavičce
chyběli Michael Dvořák,
Pavel Lípa, Milan Krůta, Sosnovec, Krotil, Marek Sirotek,
Hašek a Hrabák. Luboš Soldát po deseti letech přestupuje do Jíloviště, které hraje
1. A třídu.

Šance na obou
stranách
První šanci si domácí
celek vytvořil v 8. minutě,
kdy se dostal míč k Čiperovi, který si na vápně poradil
s obráncem, posunul balon
na Kdolského, jehož pomelice orazítkovala levou tyč.
Ve 13. minutě domácí tým
rychle rozehrál míč po faulu
ve středu hřiště. Repetný se
uvolnil až do pravého křídla a přesně našel ve vápně
Kouklíka, který pohotově zakončil, ale míč skončil vedle
levé tyče. Následovalo vysunutí Habarta Čiperou za pražskou obranu. Ten postupoval
z levé strany sám na branku.
Ale místo zakončení hledal
vpravo Repetného, který byl
zablokován hostující obranou a ke střele se nedostal.
Teprve pak se více do hry
dostali hosté a ve 23. minutě
vystřelil tvrdě z 20 metrů David Krůta. Brankář Dřevojan
jeho pokus vyrazil na roh.
David Krůta, který ještě minulý rok oblékal zelený dres
a střílel góly za Sedlčany, se
na jarní sezónu přestěhoval
do Meteoru. Ve 27. minutě
už byl ale Krůtův pokus
úspěšný a po povedené
kombinaci na levé straně se
kapitán tvrdou střelou z 18
metrů prosadil – 0:1. Vydařenou desetiminutovku zakončili hosté ve 32. minutě.
Po nakrátko rozehraném
rohu přišel přesný centr
a vysoký hostující útočník
orazítkoval hlavou břevno.
Na konci poločasu mohl domácí celek vyrovnat, když
Haas vysunul na levé straně

Habarta, ten ještě vyšperkoval střeleckou pozici pro
Repetného, ale jeho zakončení postrádalo větší razanci,
a tak hostujícího brankáře
Tomu moc nevyděsil.

Snaha, břevno
a Krůta
I v druhé půli se hrálo vyrovnané utkání. V 57.
minutě se na levé straně
vápna dobře uvolnil střídající Jirák, na penaltě přesně
našel Doubravu, jehož střela z první byla zblokována
hostující obranou. O deset
minut později byl nějakých
20 metrů od brány faulován
Novotný. K rozehrání přímého kopu se postavil Hanuš
a pěknou střelou přes vyskakující zeď prověřil brankáře
Tomu, který balon vytěsnil
na roh. Tatran se snažil vyrovnat, ale v 72. minutě udeřili znovu hosté. A kdo jiný
se gólově prosadil, než David Krůta, který moc dobře
znal v tomto utkání nejen své
protihráče, ale i zázemí. A tak
nekompromisně prostřelil
bezmocného brankáře Glogara, který nastoupil do druhého poločasu. Závěr zápasu patřil domácímu celku.
V 80. minutě zahrával Habart
roh z pravé strany, na první
tyči našel Novotného, ale
jeho hlavička skončila nad.
V 83. minutě propadl na levé
straně míč k Habartovi a ten
pohotovou křižnou střelou
jen těsně minul Tomovu
svatyni. Před závěrečným
hvizdem ještě orazítkoval
břevno Kouklík.
Sestava Tatranu: Dřevojan L. (46. Glogar) – Doubrava (65. Repetný), Hofman
(80. Doubrava), L. Brotánek, Hanuš – Repetný (46.
Jirák), Kdolský, Kouklík
(46. Novotný), Čipera D.
(65. Kouklík), Habart –
Haas, (46. Sochůrek).
V tomto týdnu vyvrcholí sedlčanským fotbalistům
první část přípravy soustředěním v Sušici. Další zápas
čeká Tatran opět na domácím umělém povrchu v sobotu 5. února od 14. hodin.
Do Sedlčan zavítá další divizní tým – Tochovice.
David Štverák
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Záznamník z covidové postele aneb tak dlouho
jsem kalkulovala, až jsem se přepočítala
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Tento text mám hlavě

už skoro dva roky. Tedy
od doby, kdy jsme začali žít
s koronavirem. Ale, světe,
div se, „příležitost“ jsem dostala až teď, s omikronem.
Od poloviny prosince,
kdy mi vznikl nárok na posilující dávku očkování proti
koronaviru, jsem spekulovala nad tím, kdy bude ten
nejvhodnější čas. Abych
pak měla dva dny volna –
co kdyby mi nebylo dobře.
Aby nám to nekolidovalo
s nějakou návštěvou, protože by pak mohl být problém
s dodržením doporučení
dva dny před a dva dny
po si nedávat kávu ani alkohol. Ne že bych bez toho
nemohla být, ale se společenskými událostmi to tak
nějak jde ruku v ruce. Takže
jsem, po důkladném zvážní,
zvolila pátek 14. ledna.
Den 1., pátek: Právě začalo odpoledne, na které
jsem objednaná na přeočkování třetí dávkou proti
koronaviru. Ve škole mám
dřívější odchod domluvený. Ještě řešíme, co udělám
o víkendu, když stejně mám
být po vakcinaci v klidu.
Pak už odjíždím směrem
na Sedlčany. Pocit šimrání
na průduškách zaháním
přesvědčením, že se jen
moc zkoumám. Vstupuji
do KDJS, který jsem si sama
pro sebe přejmenovala jako
Kovidový dům jistoty pro
Sedlčansko. Vyplňuji formulář. Ano, cítím se být zdravá.
Kolečko, které tam odstupuji, většina z nás zná.
Přijíždím domů. Jsem
unavená, ale pro syna
do školky vyrážím pěšky.
Chvíli po návratu začínám
mít zimnici. Divné, říkám si
při pomyšlení na dva předchozí průběhy, kdy mě jen
bolela ruka po vpichu. Že
by ten pocit šimrání na průduškách nebyl jen tak?
Polykám první Paralen.
Manžel zatápí po příchodu
z práce v krbu. Choulím se
nabalená do teplého oblečení na gauči pod dekou.
Ani jíst mi nechutná, jen
mám velkou žízeň. Jdu brzy

spát, ale spánek není kvalitní. Tolikrát, jako dnes, jsem
se za noc ještě nezpotila.
Den 2., sobota: Ráno začínám sprchou. Za dvě hodiny bych měla jít na pohřeb,
ale nějak se na to necítím.
Asi bych tam nevydržela
ani stát, natož zpívat. Navíc
mě čím dál častěji napadá
pochybnost, zda jsem se
opravdu měla nechat včera
ďobnout. Celý den polehávám, pospávám, po čtyřech
hodinách polykám tabletu.
Odpoledne přichází zpráva,
že má žákyně má pozitivní
antigenní test. Má pochybnost narůstá. Nevydržím
to a sahám po testu, který
mám doma na pondělní
ráno. Jeho výsledek mě
opět činí klidnou, objevila
se na něm jen jedna čárka.
Syn tedy v pondělí může
do školky a manžel normálně do práce.
Pro dceru k autobusu po návratu z hor jede
její otec a bere si ji k sobě
do doby, než mi bude dobře. Naše ředitelka mezitím
rozhoduje o tom, že v pondělí budeme mít ředitelské
volno a všichni podstoupíme PCR test. Jsem ráda.
Navíc na úterý, než budeme
mít výsledky, dáme dětem
zadání k samostatné práci.
A já mám dva další dny relativního klidu na to, dát se
dohromady.
Den 3., neděle: Další
den, kdy se budím zpocená.
To se mi normálně nestává.
Během dne se trochu mírní únava, zimnice ustává.
Začínám pokašlávat a cítím
ucpaný nos a tak z lékárničky vytahuji další dvě krabičky. Paralen naopak odkládám. Celý den se snažím
odpočívat, i když to vlastně
nejde. Článek o Dakaru mi
zabírá celé dopoledne, petrovičtí hasiči v nemocnici
odpoledne. Mám problémy
myslet. Večer věnuji přípravě do školy na nadcházející dny. Na dny, o kterých
vůbec netuším, jak budou
vypadat. Do postele padám
zmordovaná hned po osmé
hodině.
Den 4., pondělí: Hned

ráno vyrážím na PCR test.
Synův transport do školky
si bere na starost manžel.
Dělám to nejnutnější ze
svých pracovních povinností a vracím se zase do horizontální polohy. Spánek
mě přemáhá na polovinu
dopoledne. Pak se, trochu
odpočatá, pouštím do webináře, který na mě čeká. Tři
hodiny trávím koukáním
na videa, sebereﬂexí, plánováním. Posilněna novými
informacemi, vědomostmi
a nápady vyhledávám další
informace k tématu na internetu a snažím se o četbu
odborné literatury. Jde mi to
ale dneska ztuha. Navíc při
hledání na internetu narážím
na článek o tom, že omikron
nedoprovází ztráta čichu
a chuti, ale nadměrné noční
pocení. A safra... Večer opět
odpadám nezvykle brzy.
Den 5., úterý: Dopoledne trávím přípravou na dny
mezi návratem do školy
a pololetním vysvědčením,
mým prvním. Opět mi to
dává dost zabrat. Asi by dávalo, i kdybych byla ﬁt, ale
můj stav tomu rozhodně
nepomáhá. Po obědě si musím lehnout. Budí mě pípání
prvních zpráv o tom, kolik
z nás je covid+. Jsem mezi
nimi. Škola není schopna
prezenční výuky. Od zítřka
přecházíme na distanční.
Kolik se přihlásí dětí, je
otázkou. Jak to zvládneme
my, pozitivní učitelky, je
skoro záhadou. Ale jsme
odhodlané se s našimi žáky
vidět alespoň přes obrazovky. Čas mezi třetí odpolední
a devátou večerní je zcela
naplněn vzájemnou komunikací mezi mnou a kolegyněmi a přípravou distanční
výuky.
Někdy uprostřed toho
opět sahám po Paralenu.
Bolí mě hlava, buší mi srdce. Cítím přetlak. Dávám si
krátkou přestávku. Během
ní diskutujeme s manželem,
nakolik má v naší situaci
smysl, abych se od nich izolovala. Můj pohled se lehce
stáčí k lístku se seznamem
pro nákup v drogerii. Je
na něm dezinfekce povr-

chů. Tak to už asi nestihnu... V devět večer jsem
ale připravená podle svých
představ. Jedna z místností
u nás v patře se proměnila
na improvizovanou učebnu
se štůsky učení (to, co mi
doma chybí, můžu naštěstí nahradit aplikací), bloky
(popsanými i prázdnými),
psacími potřebami a dvěma
počítači, na kterých budu
následující dny pracovat.
Den 6., středa: Ráno
začínám svou mnohasložkovou medikací. Syn je
s manželem v přízemí, stráví tam společně dopoledne
v karanténě. Já odcházím
na své dočasné pracoviště o patro výš. Připojuji se.
První hodina v pohodě, jen
se nepřipojili všichni. Druhá hodina obdobná, jeden
žák volá, že má problém se
připojit. Na třetí už se ani
nepokusil. Během čtvrté hodiny se sice trošku rozčiluji,
když si žáci chtějí diktovat,
co budou nebo nebudou
dělat, ale po chvilce hartusení se práce rozjíždí. Blíží se
poledne a já uléhám po dopolední výuce vyčerpaná
a zachumlaná na lehátko
na terasu a sbírám alespoň
pár slunečních paprsků.
Myslím přitom na vitamin
D, na to, jak jsem ráda, že žijeme v rodinném domě obklopeném zahradou, a také
na to, jaké máme štěstí, že
tu máme restauraci, ze které
je možné nechat si přinést
oběd. Část odpoledne opět
spím, část věnuji synovi,
část práci. Ale další tabletu
už polknout nemusím.
Den 7., čtvrtek: Na dnešní den mám v kalendáři
jen tři vyučovací hodiny.
Ráno tedy vynechávám
tabletu s vírou, že to zvládnu. Po obědě opět uléhám
a dvě hodiny spánkem čerpám energii na odpoledne.
To probíhá celkem v klidu
a pohodě, vlastně už jsme si
stihli vytvořit rodinnou covidovou rutinu. Odpoledne
věnuji další práci do školy
a večer trávím s rodinou
u ﬁlmu s pocitem dobře odvedené práce.
Den 8., pátek: Ráno opět

usedám ke dvěma počítačům. Namísto připravené
pilulky si chystám takový
program na poslední hodinu, aby mohli žáci pracovat
více méně sami, kdybych já
už to nedala. Ale zvládám.
Odpoledne opět začínám
spánkem. Jeho zbytek je
naplněný tvorbou slovního hodnocení, které budu
za pár dnů rozdávat k vysvědčení. Večer se ještě
na hodinu a půl připojuji
k pracovní skupině čtenářské gramotnosti, abych
mohla opět padnout do postele dostatečně vyřízená.
Těsně před usnutím mě ještě přemáhá záchvat kašle.
Den 9., sobota: Původně jsme měli tento víkend
strávit u dcer v Praze. Už
je to tedy podruhé za tuto
zimu, kdy k tomu nedojde,
a v obou případech je viníkem můj zdravotní stav. Pouštím se se synem do sklízení
vánoční výzdoby našeho
domu v domnění, že taková
drobnost mě nemůže unavit. Opak je pravdou. Pak
ještě zvládám uvařit oběd
a už se těším na biatlon,
který mi dopřeje klid na odpočinek. Mezi oběma přenosy opět upadám do říše
snů. Infarktový závěr štafety
v podání Lucie Charvátové
na mě ale působí poněkud
neodpočinkově. Zbytek dne
je ale klidný, i když musím
zvládnout ještě pár pracovních povinností nad klávesnicí počítače.
Den 10., neděle: Dopoledne zvládám trochu domácích prací a uvařeno mám
od včerejška. Přesto opět
mezi biatlonovými přenosy
uléhám, i když mi dnes stačí už jen pár minut dřímoty. Pak si dělám pro jistotu
antigenní test. Naštěstí ho
máme já i všechny kolegyně
negativní, takže se můžeme
těšit na prezenční výuku.
Odpoledne proto usedám
k přípravě na příští týden.
Dnešek tedy uzavírám s tím,
že je to můj poslední covidový den. A věřím, že to tak
zůstane už navždy.
Olga Trachtová
Hadáčková
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KO M E N TÁ Ř

GLOSA

Ve válce a šťastný

Konec pohádky

Všimli jste si někdy, že
kolem nás jsou lidé, kteří
ke svému štěstí potřebují
být ve válce? Bez konfliktů jejich život zůstává
nenaplněný. A pokud,
nedejbože, jejich oblíbená válka skončí, najdou
si rychle nějakou jinou.
Bojují i tam, kde to vůbec
není potřeba, protože bojovat za něco, je hlavním
smyslem jejich bytí.
Nedávno jsem četl článek, který oslavoval, že
absolventek vysokých
škol je více než absolventů. Býval bych to vzal jako
neutrální statistický fakt,
ale autor článku zabalil
tento údaj do dramatických kulis spravedlivého
boje žen proti mužům.
Označil toto vítězství
za první krok k tomu,
aby ženy zvítězily nejen
v jedné bitvě, ale v celé
válce proti mužskému vykořisťování, které je dle
pisatele neudržitelné. Tak
jsem si uvědomil, jaký
jsem prosťáček, který
se raduje z toho, že svítí
slunce, čtu pěknou knihu
nebo drbu naše kočky
za ušima. Já se raduji z nepodstatných maličkostí,
zatímco bych měl nejspíš v práci dát výpověď
a uvolnit tak místo nějaké
ženě, která je mnou nespravedlivě utlačovaná.
Začínám si uvědomovat,
že když do mého týmu najdu šikovnou ajťačku, tak
my s kolegy budeme mít
upřímnou naivní radost,
že konečně nejsme ryze
mužský kolektiv, ale militantní feminista to oslaví
ve zcela jiném kontextu.
Ženy proti mužům, muži
proti ženám. Boj, válka,
vítězství. Buď zabiju já
tebe nebo ty mě.
Když se rozhlédnete,
najdete více takových
lidí v různých oblastech.
Mám pocit, že třeba pan
doktor Kubek bude vést

válku s koronavirem,
i když už nebude představovat žádnou hrozbu.
Zatímco my ostatní budeme jednoduše rádi, že
ho máme z krku, on bude
s nasazeným respirátorem
hrozit prstem a varovat:
„Však počkejte, až vznikne
nová mutace.“ A na rozdíl
od nás, on se bude radovat, pokud opravdu vznikne, protože dojde na jeho
slova a válka může opět
naplno započít.
Boj za očkování a proti
očkování. Boj proti uhlíku. Boj za uniﬁkovanou
rovnost ve všem a všude.
Boj za práva pracujících.
Boj za práva seniorů. Boj
za práva žen. Jižní Korea
už zaznamenala i organizovaný boj za mužská práva
jako reakci na to, že všichni
ostatní za svá práva již bojují. Válka proti autům. Všeobecný boj proti výstavbě
jakékoliv nové dálnice.
Řekl bych, že společným znakem všech těchto válek je absence věcné
a slušné diskuse. Ten, kdo
vyhlašuje boj, ten ultimativně nadiktuje požadavky, a dokud je všechny
do jednoho nedostane,
svůj boj neskončí. Avšak
i když všeho požadovaného dobude, nadiktuje
nový seznam požadavků,
a bojuje dál. Cílem tak
není něčeho smysluplného dosáhnout, cílem se
stává boj samý.
Nepopírám, že je potřeba bojovat. Za velké věci,
třeba za svobodu, za pravdu, proti útlaku. O všem
ostatním diskutujme. Rozumně, otevřeně, lidsky.
Bojovníci všech zemí, běžte se projít do lesa, nadýchat čerstvého vzduchu,
zaposlouchat se do zpěvu ptáčků, a zakopejte
válečnou sekeru s celým
světem. A především se
sebou samým.
Bohumil Vohanka

Ještě asi doznívá atmosféra vytvářená vánočním televizním stereotypem, atmosféra pohádek.
Na dobrou pohádku se
dívá každý rád. Od každé
pohádky se očekává, že
po různých peripetiích
vše dobře dopadne pro ty
hodné a špatně pro ty zlé.
A my jim to přejeme.
Pohádková klasika svého druhu má něco společného. Obvykle je tam
kouzelný dědeček, nebo
babička i zvířata a věci,
nadané krásnou kouzelnou schopností. Dávají
tak vytouženou představu, jak by bylo krásné mít
vždy, kam se obrátit o pomoc. A tak v bídě pomáhalo kouzlo „stolečku vař“,
„oslíčku otřes se“ nebo
na obranu či potrestání
„obušku z pytle ven“. Oblíbenými postavami jsou

hrdinové, kteří zabijí draka, osvobodí princeznu
a mají půl království, nebo
koumáci, kteří přechytračí
krále, čerta či smrťáka...
Někdy je ve starších pohádkách hloupý Honza
ležící dlouho za pecí a přijde čas, kdy konečně sleze
a vyjde do světa na zkušenou s buchtami v uzlíku.
A přijde ke štěstí, když dědečkovi dá buchtu. Nebo
nadrobí
mravenečkům,
ptáčkům a rybičkám, což
se vyplatí, pak mu pomohou plnit úkoly.
Dávno mám pocit, že
ty národní pohádky poněkud ovlivnily logiku myšlení velké části národa.
Třeba, že snad Česká národní banka je ten oslíček,
který se otřese a trousí
peněz, kolik potřebujeme.
Jen to musí vláda nařídit. A nemusí se ohlížet

na nějaké hlouposti, jako
je produktivita. Prostě,
když my potřebujeme,
tak chceme a dostaneme.
A když řekla ministryně
financí „našly se peníze“
například pro sociální
služby (stále podhodnocené), znamenalo to jen,
že dávno už žádné nejsou
a opět si půjčujeme.
Nyní doufejme, že
daňoví poplatníci uvěří
v hospodárnost vlády,
a proto nebudou hledat,
jak daně krátit i bez EET.
A my senioři se nebudeme muset stydět za předvolební úplatky, budeme
doufat, že naše vnoučata
už budou schopna dokončit splácení našeho
dluhu. A bude líp bez
nějakých pohádek a iluzí
o čem sníme, když náhodou spíme…
Vladimír Roškot

KO M E N TÁ Ř

Stínová vláda se bude radit
každý týden
Stínová vláda je institut,
který se u nás už dlouho
nevyskytoval. Většinou
stačí opozici její poslanci ve sněmovně. Opozice
je od toho, aby sledovala
vládu a její návrhy zákonů. Pak analyzuje, hledá
pochybení, dává pozměňovací návrhy a pilně
kritizuje. Pokud na to
má síly, může pracovat
celkem úspěšně ve prospěch státu i občanů.
To stínová vláda už je
něco jiného. Je složena
z osob, které se připravují
pro případ, že vláda padne. Každý má přiděleno
své ministerstvo, kam se
nastěhuje hned po jmenování nové vlády. Potom
by takový stínový ministr, pracující dejme tomu
na reformách státní sprá-

vy, mohl svým kritickým
přístupem a dobrými návrhy plnit roli konstruktivní opozice nejlépe. My
bychom nakonec ani nemuseli nic tušit. Byla by
to věc politických porad
s ministrem a s příslušným koaličním klubem
ve sněmovně.
Když nahlédneme
do seznamu stínových
ministrů za ANO, vidíme několik osvědčených
osob (komu, že?), jako
je Schillerová, Havlíček,
Dostálová, Brabec, kteří
mají každý po svém máslo na hlavě z dosavadního vládnutí ve věcích
dotací. Ti by ministrovali
beze změny. To i téměř
neviditelný Metnar. Potom jsou tam celkem
známí poslanci z minulé-
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ho období – Vondráček,
Kolovratník nebo bývalé
hejtmanky Jer manová
Pokorná a Mračková Vildumetzová. Dále pak zatím
neznámí Špičák, Vondrák,
Bžoch, Juchelka, Tureček.
Tato stínová vláda se
usnesla, že se budou
každý týden radit a Fialovu vládu pak tvrdě
kritizovat. Předseda stínové vlády prohlásil, jak
je šokován, jak za pouhý
měsíc stačila vláda kazit
tolik věcí. On je šokován,
my občané jsme s tím povětšinou smířeni. Noha
na plynu zadlužování
nutně musela ubrat. Je
smůla, že se současně
zdražuje vše, počínaje
energiemi a roztáčí se inflační spirála.
Vladimír Roškot

