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Městská kasa se
neočekávaně naplnila
SEDLČANY H o sp o d a ře -

ní města za uplynulý rok
skončilo s nečekaně vysokým přebytkem. Starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel
uvedl, že výsledky předčily všechna očekávání.
„Přebytek je ve výši 29,15
milionu korun, což nám samozřejmě otvírá ruce pro
úpravu rozpočtu roku 2022,
který byl při schvalování očištěn od řady potřebných akcí,
které jsme při přípravě nemohli do plánů zahrnout. Fi-

nální částky daňových výnosů nám není nikdo schopen
predikovat a peníze přicházejí na účet města až ve vánočním týdnu,“ okomentoval starosta skutečnost, že
se daňové příjmy naplnily
velmi dobře. „V posledním
čtvrtletí loňského roku jsme
šetřili, nepovolovali jsme
žádné nákupy, abychom nedopadli negativně,“ podotkl.
Městskou kasu kromě
daní naplnily v závěru
roku také investiční dotace

ve výši čtyř milionů korun. „Byly nám proplaceny
peníze za úpravu volnočasového areálu v Luční ulici
– Mrskošovně a také jsme
obdrželi peníze za rekonstrukci suterénu rodinného
centra Petrklíč,“ uvedl.
Z vysokého přebytku
zapojili zastupitelé do letošního rozpočtu již šest
milionů korun, ale pořád to
znamená, že 23 milionů zůstává k dispozici. Jak budou
Pokračování na straně 2

Vítr
na Sedlčansku
velké škody
nenapáchal
REGION Od čtvrtka do ne-

děle platila na území
okresů Příbram a Benešov výstraha meteorologů
z důvodu silného větru.
Region se ale nacházel
v zóně nízkého nebezpečí.
To se nakonec potvrdilo i reálně. Od čtvrtka
do soboty nebyly krajskému operačnímu středisku hasičů hlášené žádné
události. Za neděli zaznamenali hasiči pouze šest
padlých stromů. „Celkově
bylo Příbramsko tentokrát
klidnou lokalitou. Stromy
Pokračování na straně 2

František Talaváňa říká:
Nejsme žádný béčka!
TÝNČANY Hasiči z malé
vesnice nedaleko Petrovic nelení a stále postupně zlepšují své zázemí.
V listopadu se svépomocí
pustili do opravy hasičárny v Týnčanech na návsi
a začali zde budovat moderní toalety pro muže

i ženy. Stavební činnost
stále ještě pokračuje a zatím v nákladech přišla
na 432 784 Kč. V současné době má SDH Týnčany 47 aktivních členů
a v jeho čele již několik
let stojí starosta František
Talaváňa.

Kdy vás napadlo začít
se stavebními úpravami
hasičárny, klubovny?
Už dávno. Byl zde totiž
pouze suchý záchod. Asi si
umíte představit, jak nepříjemné to pro všechny bylo.
Navíc v této budově, kde
Pokračování na straně 4

Cena 20 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Očkovací centrum
v kulturním domě po roce
skončí. Vakcinace bude
pokračovat v nemocnici
SEDLČANY Téměř po roce

v Kulturním domě Josefa
Suka v Sedlčanech ukončí
činnost očkovací centrum.
Třetí posilující nebo první
a druhou dávku vakcíny
proti koronaviru mohou zájemci získat na této adrese
naposledy ještě ve čtvrtek
10. února.
„Potom nás čeká stěhování,“ avizoval Filip Zítko,
provozní ředitel sedlčanské nemocnice. Zároveň
vysvětlil důvody, které
k tomuto rozhodnutí společnost Mediterru vedly:
„Zájem o očkování upadá.
Domnívám se, že je to zčásti
dáno i vysokou proočkovaností na Sedlčansku, které
patří v rámci České republiky mezi desítku nejproočkovanějších regionů.“ Velmi
zajímavé je celkové číslo
podaných dávek. Za uvedený rok jich bylo v očkovacím centru podáno 85
tisíc. „To je v našem regionu

velký úspěch. Z toho posilující dávku už dostalo 40 procent osob, které na ni měly
nárok,“ bilancoval.

Co se
podařilo před
stěhováním...
Ředitel vyzdvihl spolupráci s doktorkou Marií
Strejcovou, díky níž bylo
možné ještě před přestěhováním znovu zařadit
i očkování věkové skupiny
12+, která může být od 24.
ledna posilující dávkou
očkována. „Pro tuto věkovou skupinu máme vyhrazeny v kulturním domě ještě
termíny 3., 8. a 10. února
v čase od 13 do 14 hodin. Ale
dostavit se na očkování mohou samozřejmě i opozdilci
na 1. dávku nebo 2. dávku,
protože podle statistik je tato
věková skupina opravdu
málo proočkovaná. Kapacita je dostatečná a dostane se
Pokračování na straně 5
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Opraví šindele,
Ochotníci z Petrovic pobavili
mechanismus zvonění publikum komedií o dvou
a dětské hřiště
neúspěšných hercích
SLEDOVICE Zastupitelé
Vojkova pamatují i na osady, které pod obec a její
správu patří. Letošní plány
týkající se Sledovic nám
přiblížil starosta Vojkova
František Baťha.
„V osadě opravíme střechu zvoničky, na níž se
uvolnily dřevěné šindele,
provedeme nátěr a opravíme mechanizmus zvonění.
Dodržuje se tam zvyk, že
při úmrtí někoho z místních
doprovází zvonění jeho odchod ze světa.“ Upřesnil,
že celkové náklady na tuto
akci představují 42 tisíc korun, z této částky však po-

kryje 30 tisíc dotace Ministerstva zemědělství, kterou
se podařilo obci na uvedený účel získat.
Starosta doplnil, že
ve Sledovicích bude pokračovat rekonstrukce
dětského hřiště: „Spočívá
v úpravě terénu, výstavbě pergoly s posezením.
Dojde také k přemístění
herních prvků – v současné době se nacházejí pod
vzrostlými stromy a chceme předejít nebezpečí
z pádu větví, které nelze
vyloučit. Stávající prvky
pro děti rozšíříme o nové.“
Marie Břeňová

Městská kasa se
neočekávaně
naplnila
Dokončení ze strany 1

konkrétně využity, rozhodnou zastupitelé v rozpočtovém opatření číslo 1. „Všechny peníze nemůžeme ale
uvolnit do úprav komunikací.
Je to proto, že musíme počítat
s enormním nárůstem energií a novými zálohami, které
byly předloženy radnici za budovy městského úřadu. Ale
týká se to i našich organizací.
Proto výraznou část přebytku
budeme muset použít na zvýšení příspěvků,“ dodal.
Zrekapituloval, že původně plánovaný rozpočet
loňského roku byl schvalován v části příjmů 171,35
milionu korun, posledním
rozpočtovým opatřením
číslo 7 byly příjmy upraveny na 209,94 milionu
a skutečnost dosáhla 211,67
milionu korun. Výdaje skon-

čily částkou 182,52 milionu.
Starosta sdělil, že
do rozpočtu navrhuje úpravy konkrétních komunikací, ale nechtěl předbíhat
jednání rady. Ta se může
vyjádřit pro jiné priority.
„Určitě ale budeme pokračovat úpravami v Žižkově
ulici a také není dlouho
ukončena komunikace
u nové výstavby v Solopyskách,“ naznačil alespoň
dvě akce.
Předpokládá, že přebytek 21 milionů bude rozdělen přibližně na třetiny
s tím, že jedna třetina bude
investována na opravy komunikací, další na stavební
údržby a opravy a třetina
peněz půjde na náklady
spojené s navýšením energií, zejména tepla.
Marie Břeňová

Vítr na Sedlčansku
velké škody
nenapáchal
Dokončení ze strany 1

jsme odstraňovali v obcích
Dublovice, Sedlčany, Počepice, Osečany, Jezvina

a
Mezné,“ informovala
naši redakci mluvčí hasičů Tereza Fliegerová.
-oth-

SEDLČANY V kulturním
domě uvedl v neděli 30.
ledna Spolek divadelních
ochotníků Petrovice komedii Kena Ludwiga Pod praporem něžných dam, s níž
se v nedávné době představil nejenom na domácí
scéně v Obecním domě, ale
i na několika dalších místech. Sedlčanské publikum
ocenilo výkony všech devíti
protagonistů dlouhotrvajícím potleskem a účinkující
na oplátku po představení
kvitovali odezvu z hlediště.
Divákovi v sále jistě neušlo, že hra vědomě odkazuje
na legendární ﬁlm Někdo to
rád horké. Ne však dějovou
linií, ale tím, že také v tomto
případě dvěma mládencům,
neúspěšným shakespearovským hercům, stojí za to převléci se do ženských šatů,
našpulit rty a mluvit mnohem vyšším hlasem, než
jsou zvyklí. Zkrátka převtělit se do rolí dvou mladých
dam, usilujících o dědictví
po bohaté tetě, která chce
svoje jmění rozdělit mezi tři
neteře, z nichž dvě jsou dosud neznámo kde. Roli tetičky Florence mimochodem
zvládla bravurně dřívější
starostka Marie Křížová.
Přesvědčivý byl i současný
starosta obce, senátor Petr
Štěpánek, který si zahrál reverenda Duncana, a všem
jmenovaným sekundovali
Hana Šťastná (Meg), Veronika Bílková (Audrey), Richard
Kolín (doktor Myers), Jan
Zdeněk (Ben) a průvodce
dějem Jaroslav Paták. Hlavních rolí se zhostili a po většinu času ﬁstulí mluvili Jiří
Rybař (Jack) a Pavel Kubíček (Leo). A právě posledně
jmenovaného petrovického
ochotníka jsme požádali, aby
nám řekl něco o své roli.
Jak se vám hraje žena?
Musel jste se připravovat na tuto roli více, než
na svoje role předchozí?
Nemusel. Žena se mi
hraje docela dobře, jenom
mám trochu problém po delší dobu udržet ženský hlas
(úsměv). Jinak je to v pohodě, protože je to hra, ve kte-

ré se všichni dobře bavíme.
Co vás přivedlo
k ochotnickému divadlu?
Byl to tady vedle mě
stojící Petr Štěpánek, který
v Petrovicích vedl dětský
ochotnický spolek. Chodil
jsem tehdy asi do šesté třídy.
Na svoji první roli si vzpomínám úplně přesně, protože
doteď mi žena říká, že to byla
moje role životní. Ve hře Jak
kašpárek učil čerty zpívat,
jsem byl čert pískle.
Kolik rolí jste od té
doby zvládl a která z nich
vám nejvíce utkvěla v paměti?
Kolik bylo rolí, přesně
nevím, ale řekl bych, že
každý rok to byla zhruba
jedna s tím, že od svých
patnácti let do dvaceti jsem
měl pauzu. Mohlo jich být
tedy kolem dvaceti. Nejvíce
mi utkvěla v paměti role
Chlestakova v Revizorovi.
Kde všude jste uvedli
svoji nejnovější hru kromě domácí scény?
Premiéru jsme měli
na letní scéně v divadle
v Hostíně a také jsme ji hráli
v Kovářově a v Sepekově.
Měli jsme domluveno ještě
několik dalších představení,
ale z různých důvodů se neuskutečnily.
Už máte v plánu uvést
v blízké době své další
představení?
Ještě nejsme úplně domluvení, ale protože v Kojetíně se
měly konat oslavy, spojené
s výročím osmi set let založení obce, napsal jsem při této
příležitosti krátkou scénku.
Oslavy se z důvodu koronaviru také odložily, ale letos by
měly být, a já bych byl moc
rád, kdybychom tuto scénku s naším souborem dali
dohromady. Když byly oslavy osmi set let první zmínky o Petrovicích, hráli jsme
scénku o založení Petrovic
a Obděnic. A protože Kojetín
to má o rok odložené, scénku
jsem rozšířil a bude o založení Petrovic, Obděnic a Kojetína. Bude se jednat o čistou
historii (smích). Samozřejmě je všechno vymyšleno.
Ve scénce vystoupí Praotec

Petrovičák, Praotec Obděničák i Praotec Kojetíňák.
Oslovili jsme také Petra
Štěpánka a zeptali se ho,
nakolik mu zkoušky a představení s ochotníky zasahuje do jeho práce senátora
a starosty Petrovic.
„Když mě oslovil režisér
Jarda Kloud, byl jsem úplně v klidu, protože to bylo
na konci roku 2019, kdy jsem
sice věděl, že budu kandidovat do Senátu, ale říkal jsem
si, že na jaře 2020 to odehrajeme a budu mít čas na kampaň,“ odpověděl Petr Štěpánek. „Dopadlo to úplně jinak
a koronavirus naše veškeré
snažení přetrhl. Jak zkoušky,
tak i jednotlivá představení
mi zasáhla do mého plného
politického života, takže příliš mnoho volného času mi
nezbývá. Je to ale v pohodě,
dá se to zvládnout (úsměv).“
Petr Štěpánek také připomněl, že měl docela obavy,
aby stihl nedělní představení petrovických ochotníků
v Sedlčanech, protože byl už
od pátku na třídenním kursu
mysliveckých trubačů v Opavě. Lesnici považuje za nejlépe znějící nástroj, protože
se mu líbí barva jeho tónu.
Seznámil se s ním teprve
vloni, když v srpnu předávali v Davli, která je také jeho
senátním obvodem, hasičům
nové auto. V Davli byli také
trubači od myslivců a senátorovi se líbilo, jak troubili.
Slovo dalo slovo a lesnici si
brzy koupil. A málem kvůli
ní nestihl představení. „Opava je skoro čtyři sta kilometrů
od Sedlčan, a navíc neděle
byla hodně větrná, takže
jsem doufal, že budou volné
silnice, protože jsem hned
v prvním obraze. Z tohoto důvodu jsem v Opavě už nezůstával na slavnostní vyhlášení
a na závěrečný koncert a vyrazil jsem o něco dřív, abych
měl větší jistotu, že nenechám
ve štychu členy našeho souboru,“ doplnil s úsměvem senátor Petr Štěpánek.
David Myslikovjan
Fotogalerii z akce najdete
na webu www.sedlcansky-kraj.cz
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Minigolfové
hřiště bude
osmnáctijamkové
SEDLČANY Letos má být

podle vyjádření starosty
Miroslava Hölzela dokončena rekonstrukce hřiště
minigolfu v Háječku. Záchranné práce na obnově tohoto sportoviště začaly v loňském roce, kdy
se podařilo získat městu
dotaci prostřednictvím
participativního rozpočtu Středočeského kraje
Můj kraj 400 tisíc korun.
Tyto prostředky nestačily. Peníze pokryly obnovu šesti drah.
Vloni do úprav vložilo
město ze svého rozpočtu 200 tisíc korun, což
stačilo na vyřešení problémů dalších tří drah
– očištění, repasování,
v y p o d l ože n í , v ý m ě n u
poškozených částí a dalších zásahů nutných
k prodloužení jejich životnosti. Zastupitelé byli
nakloněni záměru, aby
v letošním roce sedlčanská radnice nevyhlašo-

Zůstala vzpomínka jen
a ta se vrací každý den
Ve čtvrtek 3. února
tomu bude 25 smutných
let, kdy nás navždy
opustil náš tatínek

Miroslav Bláha
z Vletic u Krásné Hory.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami

vala vlastní projekty participativního rozpočtu,
ale finanční prostředky
směřovala na dokončení
minigolfu tak, aby měli
hráči k dispozici osmnáct jamek.
„Podpoříme dokončení
přibližně 600 tisíci korunami tak, aby v tomto
areálu vzniklo plnohodnotné hřiště. Tento názor
z mé strany trvá a budu
uvedenou částku předkládat ke schválení do rozpočtového opatření číslo
1, které bude zastupitelstvo projednávat,“ sdělil starosta. Potvrdil, že
minigolf může veřejnost
využívat bezplatně a to
i s ohledem na podmínky participativního krajského rozpočtu. Zároveň
připustil: „Při vypůjčení
golfových holí a míčků
bude zřejmě správce požadovat od hráčů zálohu, ale ta se jim po odevzdání nepoškozeného
sportovního nářadí zase
vrátí.“
Starosta Hölzel doplnil,
že původní hřiště minigolfu bylo vybudováno
přibližně před čtyřmi desítkami let a bývalo hojně navštěvováno. „V posledních letech, kdy byly
dráhy dost poničené nebo
provizorně opravované,
tolik lidi nelákalo a raději
jezdili do Počepic, kde byl
daleko funkčnější minigolf
než v Sedlčanech,“ dodal.
Marie Břeňová

Dar zlevnil oplocení
o čtvrtinu
DUBLOVICE Všech devět za-

stupitelů Dublovic zvedlo
ruku pro cenovou nabídku,
kterou jim předložila ﬁrma
Michala Hejhala. Zakázka
se týká doplnění chybějícího oplocení v jedné části
hřiště Sokola Dublovice
a výměny pletiva v další
části. Náklady představují
42 tisíc korun včetně DPH.

Majitel ﬁrmy ale požaduje
o deset tisíc méně s tím,
že tuto částku věnuje obci
jako sponzorský dar.
-mb-
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Po několik víkendů mohou
od dubna řidiči v Oborách narazit
na „objízdnou past“
REGION Silničáři budou
nadále pokračovat v rekonstrukci na silnici hlavní
třídy I/18. Od dubna se mohou řidiči autobusů i sou-

le, kterým bude společnost
Stramosty a zakázku provede za 9,25 milionu korun
bez DPH. Do provozu uvede stavbu za 140 dnů.“ Zdů-

na značené objízdné trasy,“
upozornil na možné časové překážky a „pasti“.
Buček dále vyjmenovával, co rekonstrukce při-

Ze snímku je i laikovi jasné, v jakém stavu je v současné době most v Oborách. Foto: Ředitelství silnic
a dálnic ČR

kromých vozidel při cestě
ze Sedlčan do Příbrami
setkat s nástrahami. Dočasný provoz vedený jedním
směrem nebo dokonce
uzavírku silnice a objížďky s sebou přinese u obce
Obor y celková oprava
mostu přes potok Strupina.
Více nám k akci sdělil
Martin Buček z Ředitelství
silnic a dálnic ČR: „Jedná
se o celkové opravy mostu
dlouhého patnáct metrů.
Vybrali jsme již i zhotovite-

raznil, že důvodem investiční akce je velmi špatný
stav mostu, což je patrné
již na první pohled.
Informoval, že práce
jsou naplánovány t ak,
že při průjezdu Oborami
bude zachován jeden jízdní pruh a přes most bude
veden provoz kyvadlově.
„Při demolici mostu a položení obrusné vrstvy však
počítáme i s úplnou uzavírkou po dobu tří víkendů a převedením provozu

nese pozitivního. Zmínil
se například, že po nahrazení nevyhovující nosné
konstrukce novou, budou
vyměněny i úložné prahy,
římsy a svodidla. „V rámci
oprav pod a v okolí mostu
vznikne nové revizní schodiště, podél křídel mostu
chceme vydláždit plochy
před a za římsami a nově
bude vydlážděno lomovým
kamenem i koryto potoka
Strupina,“ doplnil.
Marie Břeňová

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

tiletý motorista 22. ledna
někdy po půlnoci dostal
v obci na zasněžené vozovce s vozem smyk a přes
travnatý svah sjel do vodního náhonu, kde zůstal
a u to m o b i l n a p ravé m
boku. Silně podchlazený
muž byl následně převe-

zen do nemocnice. Způsobená škoda činila deset
tisíc korun.
DUBLOVICE Po druhé hodině ranní 24. února došlo
v obci k dopravní nehodě
na silnici I/18. Devětačtyřicetiletá řidička vlivem
únavy za jízdy usnula,
poté sjela do protisměru,

kde narazila do oplocení
pozemku. Vozidlo zůstalo v konečném postavení
na levém boku. Ke zranění
osob nedošlo. Hmotná škoda byla vyčíslena na sto
tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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František Talaváňa říká: Nejsme
žádný béčka!
Dokončení ze strany 1

právě sedíme, se pravidelně konají i volby a různé
společenské akce. Bylo
tedy nezbytné sociální zázemí zřídit. Ale záchody to
nekončí. V plánu máme vybudovat třeba bar. Toho se
ujmou mladí hasiči, kteří si
to sami navrhnou a udělají.
Kdy jste s přestavbou
začali?
Vloni na podzim. Odrýpalo se, co bylo třeba,
udělala jímka a taras. Výkopových prací se ujali
naši hasičtí mlaďasové.
Vykopali i vnitřek a připravili vše k přestavbě.
Poté předali pomyslné
žezlo Jirkovi Divišovi
staršímu a Mírovi Kudrnů. Ti se pustili do stavebních úprav, kde základem
je zednická práce. Nyní
jsou již skoro hotové toalety pro ženy i pro muže.
Mimo jiné se zde ještě
budou dělat nová okna
a dveře, v plánu je natření futer dveří, co tady
zůstanou.
Jak hodnotíte spolupráci s Obecním úřadem Petrovice, který
přestavbu významně finančně podporuje?
Spolupráci musím pochválit. A jsem rád, že
jsme se konečně dočkali
a budeme mít pěkné zázemí. Když tak přemýšlím,
naposledy se tato budova
opravovala v roce 1996.
Tenkrát se otloukla stará omítka a udělala nová
fasáda. A v roce 2006 se
vlastně ještě stavěl přístavek garáže. Velmi nám
pomohla bývalá místostarostka Vlasta Roubíková,
která se postarala o sehnání peněz na naše přestavby.
Můžete mi říct něco
k historii tohoto objektu?
Původně byla hasičárna na návsi obecní kovárnou. To už je ale mnoho
let zpátky. Mohu vám přečíst údaje ze staré kronik.
V objektu číslo popisné
20 bývala obecní kovárna,

kterou koupil Kváča z čísla popisného 2 a přestavěl
ji na obytný domek, který
následně zdědil jeho syn
Josef. Ten dal domek synovi Františkovi. František si následně našel
nevěstu ze Skoupého, se
kterou měl devět dětí. Pět
synů a čtyři dcery. Jejich
potomky v okolí dohledáme dodnes. Po několika
letech se nynější hasičárna dostala do majetku
Václava a Marie Dvořákových z Krašovic. Po nich
si už nejsem jistý, záznam

čaly budovat supermarkety a v roce 1992 zde jeho
činnost skončila.
A jak to bylo dál?
Když došlo k zavření
místní hospůdky U Divišů
v roce 2007, najednou
jsme se nepotkali třeba
i celý týden a vesnice
moc nežila. Už v té době
tady bývala klubovna
a pekla se zde občas prasata. Ano, sem tam jsme
se scházeli, ale ne pravidelně. A co si budeme
povídat, to nám chybělo. Jednalo se totiž spíše

sičárnu navštívit naposledy, srdcem místnosti byla
velká kamna. Reaktor, jak
tehdy jeden z hasičů vtipně poznamenal. A jsou
tady stále. Jakoby se jim
zub času úplně vyhýbal.
A stále hřejí fest. Za malou chvilku, co v místnosti sedím, jsem zpocená
až na… zádech. Zlobím
pana Talaváňu, zda by
kromě hasičárny nenašli
pro místnost další využití.
Že by si tady mohli okamžitě otevřít saunu a konkurovat té petrovické

Hasičárna v Týnčanech dříve bývala kovárnou, čte zasloužilý dobrovolný hasič z kroniky.

už asi nemám, ale vím, že
v roce 1957 to tady koupila obec a zřídila se zde
úřadovna a kancelář JZD.
Když se podíváte támhle
na zeď, je zde zachovaná
fotografie, jak to tady dřív
vypadalo. Vlevo bývala
obecní úřadovna, vpravo
nebyly dveře, ale okno,
a sbíralo se tady i mléko.
Poté se zde budoval obchůdek. To bylo asi v roce
1972. Předtím byl totiž
obchod u rodiny Papežů
na druhém konci vsi. Byla
tam i hospoda. Vystřídalo
se tu pár prodávajících.
Jenže, bohužel pro obchůdek, po revoluci se za-

o nárazové akce. Pak jsme
si kolektivně řekli, že si
koupíme pár lahvových
piv a budeme se scházet
pravidelněji a posedíme,
popovídáme třeba každý
týden. To bylo v tom roce
v srpnu. A od Nového
roku už jsme si nekupovali lahvové pivo, ale sudy.
A rozjelo se nám to tady.
A celkově se najednou atmosféra ve vsi zlepšila.

Čilý společenský
život
František Talaváňa se
na chvilku odmlčí. Já se
tak trochu potím. Když
jsem byla týnčanskou ha-

ve sportovní hale. Stačilo
by na dvorek dát nádrž
na ledovou vodu a mohli
by otevřít. Ve středu by
se chodily saunovat ženy,
ve čtvrtek muži a v pátek
by bylo saunování společné... Od srdce se rozesměje a s úsměvem mi odpovídá: „Dejte pokoj, ještě to!
My jsme tady dohromady
všichni furt i bez sauny.“
Zvedne se a jde přiložit.
Krásná velká kamna totiž
sám vytvořil.
Poté pokračuje v hlasitém přemýšlení: „Snad se
to tady už dotáhne do konce. Určitě pak uděláme
kolaudačku a společně to

všichni oslavíme. Teď už
jen musíme doladit jímku
a plot. Okna a dveře jsou
objednané, to pak půjde
ráz naráz. Potom už jen
přidělat bojlery na elektriku. Ještěže můžeme využít kamarády, řemeslníky
z okolí. Slíbili, že jak budou mít čas, vlítnou na to.
Asi budeme muset nějak
vyřešit i podlahu, protože
je křivá, místy najdete skoro dvoucentimetrový rozdíl,“ nachází další možnosti vylepšení.
„Víte, jsem opravdu rád
za peníze získané od obce,
bez nich by to nešlo. My se
snažíme získávat finanční
prostředky například sběrem a prodejem starého
železa a do placení se
zapojujeme v rámci možností samozřejmě také.
Dobrá je i naše spolupráce s Bělozářkou. Vždy se
s lidmi od nich domluvíme a pomáháme jim čistit nebo vysekávat stráně
formou brigády. Prostě to,
co zrovna potřebují,“ vysvětluje hasičský starosta a pokračuje: „A ač se
lidé v současné době bojí
nemocí, židle v hasičárně prázdné nezůstávají.
Scházíme se pravidelně.
Zalíbilo se zde i partě
z Milešova, která sem jezdí posedět vždy na začátku týdne. Obtýden se tady
schází ženy z Týnčan,
Mezihoří a blízkého okolí. Ženskému setkávání
se už neřekne jinak, než
babinec. Slaví se tady narozeniny, svátky. Udržujeme čilý společenský život.
A samozřejmě jako všude
i tady jsou nejlepší neplánované akce. V dnešní
době, kdy vesnice jsou
skoro prázdné, a většina mladých lidí odchází
za prací i bydlením do velkých měst, je důležité mít
kde se setkávat. A to se
děje právě v naší hasičárně. Hasiči z Týnčan totiž
nejsou žádný béčka!“ dodává pan František.
Jana Motrincová

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

5

Očkovací centrum v kulturním domě po roce skončí.
Vakcinace bude pokračovat v nemocnici
Dokončení ze strany 1

na každého zájemce. Díky
naší spolupráci s paní doktorkou bylo možné k dnešnímu dni naočkovat přes
1 000 osob v této věkové
skupině,“ doplnil.

Kdy a kam je
možné zajít
Zítko ujistil čtenáře, že
očkování bude Mediterra zajišťovat i po uvedeném datu,
ale v prostorách nemocnice. Konkrétně v prvním poschodí budovy polikliniky

AKCE
na únor

(na plicním oddělení). „Zde
budeme v očkování plynule pokračovat každé úterý
a čtvrtek od 8 do 11.15 hodin
a od 12 do 14 hodin. V případě nutnosti jsme samozřejmě schopni přidat další dny.
Všichni zájemci budou automaticky přesunuti a o změně místa očkování informováni,“ přislíbil.

Výzva: Zachovejte
přízeň Sedlčanům
Filip Zítko zdůraznil, že
posilující očkování je velmi

důležité. „O tom nelze pochybovat. To je naprosto bez
debat,“ nepřipustil pochybnosti. Obrací se na veřejnost
s doporučením: „Zachovejte
přízeň Sedlčanům. Nově,
hlavně z kapacitních důvodů, budeme přijímat v nemocnici zájemce o očkování
s platnou registrací.“ Ředitel
zdůraznil, že nadále budou
k vakcinaci používat všechny dostupné a pro ČR schválené látky, jak je tomu dosud
a zároveň předpokládá, že
se přibližně od poloviny

Řádková inzerce pouze 10 Kč/řádek


Koupím garáž v Sedlčanech. Cena
270 000 Kč. Tel.: 770 180 081.
15/22

Prodám dvě křesla Poäng (IKEA),
tmavě hnědá kostra, bílý sedák (250 Kč/
ks – i jednotlivě). Tel: 608 543 848. 16/22

Koupím moped Stadion/Jawetta/Pionýr. Tel.: 771 221 112.
17/22

Koupím garáž pod nemocnicí. Tel.:
602 575 208.
18/22

Prodám zachovalé třípřezkové lyžáky Munari ME 200, vel. 28,5, cena 300 Kč.
Foto mailem. Tel.: 608 543 848.
19/22


Prodám seno, malé balíky. Tel.:
721 370 838.
20/22

Převedu záznamy
z videokazet
na DVD nebo flešku. Levně.
Tel.: 777 554 484
Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

března rozšíří ještě nabídka
o látku Novavax.

Testování dál jede
na maximum
Zítko se zmínil také o testovacím místě, které Mediterra
zajišťuje v prostorách sedlčanského kina. „Testování
jede dále na maximum. Tedy
šest dní v týdnu – od pondělí
do pátku v čase od 8.10 do 15
hodin a v sobotu od 8.10 do 13
hodin.“ Doplnil, že v průměru zde provedou denně až
200 PCR odběrů. „Budeme

se přizpůsobovat aktuální
poptávce a covidové situaci
na Sedlčansku, protože jsme
si vědomi velké důležitosti
této služby pro region,“ sdělil.
Podle předpokladů odborníků by však měla po 14. únoru
vlna vyvolaná mutací omikron ustupovat. Pokud se tak
skutečně stane, tak v závislosti na tom bude testovací
místo k dispozici podle jeho
slov ve zkrácené provozní
době pro odběry v pondělí,
ve středu a v pátek.
Marie Břeňová

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

Přijmeme pracovníka na
^dZK^Ͳ^ĞĚůēĂŶƐŬĠƐƚƌŽũşƌŶǇ͕Ă͘Ɛ͕͘^ƚƌŽũşƌĞŶƐŬĄϳϵϭ͕ϮϲϰϬϭ^ĞĚůēĂŶǇ

,ůĞĚĄŵĞƉƌĂĐŽǀŶşŬĂŶĂƉŽǌŝĐŝ͗

M. L. ELEKTRO
3URYR]QtHOHNULNiĥ
elektromontážní práce WŽƉŝƐƉŽǌŝĐĞ
hromosvodyKƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂƐƚƌŽũŶşĐŚǌĂƎşǌĞŶşĂďƵĚŽǀ
WŽǎĂĚĂǀŬǇ
elektronické zabezpečovací
^ĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƚͻKĚƉŽǀĢĚŶǉƉƎşƐƚƵƉ
a kamerové systémy WƌĂǆĞǀǉŚŽĚŽƵ

ĞŶĞĨŝƚǇ
WƎşũĞŵŶĠƉƌĂĐŽǀŶşƉƌŽƐƚƎĞĚşͻ&ŝƌĞŵŶşƐƚƌĂǀŽǀĄŶşͻĞŶĞĨŝƚŬĂƌƚĂ
KƐŽďŶşŽŚŽĚŶŽĐĞŶşͻĂůƓşǀǉŚŽĚǇ

Nabízíme
dlouhodobě udržitelný příjem
.RQWDNW9ĕUD.DPHQtNRYiNDPHQLNRYD#VWURVF]WHO
Volejte 734 462 216

Tel.: 723 279 026 (do 15 hod.)

ZEOS
ZEOS s.s. r.r. o.o. Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice

Tel./fax: 317 834 320 (do 15 hod.)

provede
provedepráce
prácena
nazakázku
zakázkui iss montáží
montáží
opravy
všech
motorových
vozidel,
traktorů,
 opravy
všech
motorových
vozidel,
traktorů,
zemědělských
strojů,
prodej
náhradních
dílů
zemědělských
strojů,
prodej
náhradních
dílů
prodej
vodoinstalačního
materiálu
 zámečnické a kovářské práce (mříže, kování, schody)
zámečnické
a kovářské
práce
(mříže, kování,
schody)
 svářečské
práce
v ochranné
atmosféře,
řezání plazmou
svářečské práce v ochranné atmosféře, řezání plazmou
 prodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
prodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
 prodej
motorových,
převodových
a hydraulických
olejů
prodej
motorových,
převodových
a hydraulických
olejů
 výroba
přístřešků,
markýz
–
polykarbonát
zastřešení bazénů - polykarbonát, ONDEX
výroba přístřešků, markýz - polykarbonát

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

R O Z VO Z J Í D E L

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

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

Své rozvaděče
nabídky
spolu s životopisem zasílejte na e-mail:
na štípačky
rychlospojky
konickova@dd-vojkov.cz
koncovky
Tel.:
737
788,v317
186 družstva - přidružená výroba
Najdete
nás v430
Petrovicích
areálu835
zemědělského
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz
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Křivka stoupá, omikron zatím na Sedlčansku na ústupu není
REGION Ačkoli celková křivka

nakažených v naší republice
už začala klesat, v regionu se
to ještě neprojevilo. Od minulého týdne došlo opět
k nárůstu počtu pozitivně
testovaných, konkrétně o necelých 18 %.
Pokles sledujeme v Klučenicích, Kňovicích, Křečovicích,
Nalžovicích a Nechvalicích.
Kamýk nad Vltavou, Křepenice, Milešov, Osečany, Příčovy
a Štětkovice měly v neděli 30.
ledna stejný počet nakažených, jako tomu bylo o týden
dříve. Téměř dvojnásobek případů onemocnění covid–19 je
v Sedlci-Prčici a Vrchotových
Janovicích. V dalších šestnácti obcích narostl počet případů koronaviru za posledních
sedm dní o jednotky.
Zatímco v neděli 23. ledna
bylo v obci s rozšířenou působnosti Příbram 1 422 aktivních případů, tedy 20,3 na tisíc obyvatel, tentokrát je to
2 039 aktivních případů, což je
29,13 na tisíc obyvatel. Z toho
nových za posledních 7 dní
je 1 673 případů, což činí 23,9
pozitivně testovaných na tisíc
obyvatel. V ORP Votice bylo
před týdnem 280 nakažených.
Za poslední týden je zde 328
nových případů a celkově je
tu aktuálně 388 aktivních případů nákazy koronavirem. To
je v přepočtu 31,14 na tisíc obyvatel, z toho 26,32 je nových.

případů nových a to je 26,57 na tisíc obyvatel.
Olga Trachtová Hadáčková

v neděli 30. ledna to bylo už 725
aktivních případů – tedy téměř 33
na tisíc obyvatel. Z toho bylo 584

I nadále je nejhorší stav na Sedlčansku. V neděli 23. ledna tady
byly 633 pozitivní osoby, zato
2.
10.

8.
10.

17.
10.

24.
10.

31.
10.

7.
11.

12.
11.

21.
11.

28.
11.

5.
12.

10.
12.

2.
1.

9.
1.

16.
1.

23.
1.

30.
1.

OBEC
Dublovice
Hřiměždice
Jesenice
Kamýk nad Vltavou
Klučenice
Kňovice
Kosova Hora
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
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2
0
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1
1
0
0
0
1
1
1
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1
0
1
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0
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0
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1
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1
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1
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5
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1
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6
1
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1
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4
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2
1
0
7
3
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2
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3
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2
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2
0
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5
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6
0
8
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0
1
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0
1
0
4
4
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5
9
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2
1
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11
7
2
2
1
3
12
1
19
8
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2
3
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68
0
3
6
3
9
6
4
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8
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5
5
23
14
14
6
3
4
4
16
3
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13
4
2
3
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6
8
6
13
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2
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8
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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

28
9
17
19
14
8
40
32
13
6
4
26
15
18
4
57
16
11
8
4
268
112
10
6
8
8
47
23
5

Celkem

31

23

28

53

70

103

188 343 454 504

514

217

197 369 710 836

Autor k připravované knize Na cvičišti SS: Budu rád, když některé poznatky
z historie nám pomohou lépe se orientovat v naší současnosti i budoucnosti
SEDLČANY Historik a spisovatel
Tomáš Zouzal, který letos oslaví 35. narozeniny, chystá vydání knihy s názvem Na cvičišti
SS. Navazuje na první díl jeho
obsáhlé knihy Zabráno pro SS.
(Pozn.: Vydána byla v roce 2016
a získala ocenění – Prémii Miroslava Ivanova v kategorii autorů
do 39 let.)
Zouzal avizoval, že by novou
knihu chtěl pokřtít a představit
v prosinci letošního roku. Podle
původního záměru si přál, aby
se dostala ke čtenářům již před
Vánocemi 2021, což se ale nepodařilo. A důvody? Připustil, že
do plánu zasáhla opatření proti
šíření koronaviru. „Ano, kniha
měla již být na světě. Nepodařilo se mi ji však zcela dokončit,
protože jsem měl ztížený přístup
k informacím, které jsem potře-

boval získat z archivů nebo prostřednictvím vyprávění pamětníků. S vyhledáváním potřebných
faktů tak bylo víc práce,“ podotkl
s tím, že do publikace o přibližně 400 stranách čerpal z pramenů českých i německých archivů. Připomněl, že kniha vzniká
na základě jeho více než patnáctiletého výzkumu.
Dílo Na cvičišti SS má mapovat historii výcvikového prostoru Böhmen po jeho zabrání
přes poslední válečné roky až
do května 1945. Nyní aktuálně
ještě pracuje na kapitolách týkajících se vězeňských táborů,
které byly zřizovány například
ve Vrchotových Janovicích,
na Hradišťku nebo v Bystřici.
„Byly určeny jak pro politické
vězně, tak i pro židovské míšence a manžele Židů,“ podotkl. Pu-

blikace končí květnem 1945, kdy
došlo k masakrům v Olbramovicích a v Sedlci, útoku místních
útvarů na Prahu a nakonec k odchodu SS do amerického zajetí.
„Z knihy vyplývají různá ponaučení z minulosti a doufám, že to
tak pochopí i čtenáři. Budu rád,
když některé poznatky z historie
nám pomohou lépe se orientovat
v naší současnosti i budoucnosti,“ zdůraznil.
Historik Zouzal plánuje
ve spolupráci se sedlčanským
muzeem na 17. března přednášku. „Chceme tak připomenout výročí 15. března 1939,
ale zároveň i osmdesát let,
které uplynuly od heydrichiády
a od začátku budování vojenského cvičiště SS na Benešovsku a Sedlčansku,“ dodal.
Marie Břeňová

Tomáš Zouzal vystudoval historii na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy.
Absolvoval výzkumné pobyty v Berlíně,
Freiburgu, Mnichově a Düsseldorfu. Působil jako učitel, věnoval se odborné dráze
historika v Masarykově ústavu, rchivu
Akademie věd ČR a Ústavu pro studium
totalitních režimů. V současné době
dokončuje knihu Na cvičišti SS. Snímek je
z pochodu vystěhovaným územím na severu cvičiště, kterého se vloni zúčastnil.

ZPRAVODAJSTVÍ
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Komise řešila za rok o jednatřicet přestupků více
SEDLČANY Na přestupko-

vou komisi v Sedlčanech
se vloni dostalo o 31 případů více než v roce 2020.
„V roce 2020 jich komise
projednávala 194, vloni počet vzrostl na 225,“ sdělil
místostarosta města Zdeněk Šimeček. Nejčastější
spory pramení z problémů
v občanském soužití.

Vloni jich bylo oznámeno 154, což je o 26 více než
rok předtím. Majetkových
případů se vloni dostalo
na přestupkovou komisi
28, v roce 2020 jich bylo
evidováno 30. Proti veřejnému pořádku se provinili
občané ve 21 nahlášených
případech, předešlý rok
jich bylo evidováno 18.

Dalších pět případů bylo
vloni zařazeno do kategorie
přestupky proti pořádku
na území samosprávy, dva
případy porušení obecní
vyhlášky obce se dostaly
před přestupkovou komisi
v roce 2020. Tři přestupky
se týkaly vloni návykových
látek, v roce 2020 byly projednávány jen dva. „Dva

případy byly posouzeny
jako porušení ochrany zdraví, ve srovnání s rokem 2020
to bylo o dva více. Jedenáct
případů bylo vloni kvaliﬁkováno jako přestupky v rámci
krizového řízení a změn některých zákonů, rok předtím
jich bylo pět,“ doplnil statistiku Šimeček.
Z obcí regionu nejčastěji

zaměstnala přestupkovou
komisi Kosova Hora, vloni
to bylo osmadvacetkrát,
což bylo o sedm kauz více
než v roce 2020. U ostatních
obcí se řešily v Sedlčanech
většinou jeden nebo dva
případy, kromě Krásné
Hory se čtyřmi kauzami
vloni a sedmi v roce 2020.
Marie Břeňová

Veronika Koňasová pomáhá lidem ke změně jejich
životního stylu
SEDLČANY Veronika Koňasová je z Milína a vede
v sedlčanském fitness
a wellness Vltavan Spor-

Náhoda (úsměv). Poslala jsem životopis, přišla na pohovor a od první
chvíle, kdy jsem vstoupila

Pro Veroniku Koňasovou je sport nedílnou součástí jejího života.

tu core trénink, což je
posilování vlastní vahou.
Je i osobní trenérkou
a manažerkou. Sport je
nedílnou součástí života
Veroniky a ve fitness se
pohybuje více než deset
let. Její další sportovní odborností je plavání. Také
o něm se zmínila v našem
rozhovoru
Veroniko, kdy jste se
začala zajímat o sport
a které jeho odvětví vás
oslovilo jako první?
O sport jsem se zajímala už na základní škole, když jsem závodila
a soutěžila za naší ZŠ Milín, a to v plavání, v běhu
na padesát metrů a štafetu, a v házené. Měla jsem
i další pohybové aktivity.
Úplně jako první mě však
oslovil baseball, ale pouze na amatérské úrovni.
Dělala jsem ho pro zábavu, ale zase jsem při něm
mohla uplatnit svou rychlost v běhu (úsměv).
Jaké cestičky vás zavedly do Sedlčan?

do Vltavanu, jsem cítila,
že se mi začíná plnit to,
co jsem si vždy přála. Pomáhat lidem změnit svůj
životní styl, a aby věřili
v sebe.
Můžete laikovi přiblížit, co všechno zahrnuje
posilování vlastní vahou a pro koho je určeno?
Core trénink je zaměřený na posilování středu těla. Ve středu těla
jsou iniciovány všechny
pohyby a nachází se zde
těžiště těla. Pevný střed

podporuje silové schopnosti organismu a jste tak
schopni podat v posilovně maximální výkon. Core
je vhodný pro všechny
věkové kategorie, cvičení
je také vhodné jako po-rehabilitační. Při správném cvičení dochází
k odstraňování různých
svalových dysbalancí,
k odstranění bolesti zad,
k obnovení správného
držení těla, zvýšení kondice a pohyblivosti. Jelikož se zvyšuje stabilita
a schopnost provádět
cviky v nestabilních polohách, je toto cvičení často používané i většinou
vrcholových sportovců.
Vhodné pomůcky jsou
balanční podložky, overbally a TRX…
Na chvíli vás přeruším. Přečetl jsem si
o vás, že jste držitelkou
osvědčení na závěsný
posilovací systém TRX.
Co je to za systém?
Závěsný
posilovací
systém TRX slouží ke cvičení vlastní vahou těla.
Cvičení na TRX buduje
sílu, rovnováhu, aktivuje tělesné jádro a zlepšuje flexibilitu. Pomocí

funkčních pohybů pracujete na zvýšení kondice
a komplexním posílení
svalů celého těla.
Kde jste pracovala
předtím, než jste začala
působit v Sedlčanech?
V roce 2014 jsem ukončila vzdělání v Norman´s
Academy jako instruktor
fitness, kde jsme měli
také základy čínské medicíny a kde jsme se učili
porozumět lidskému tělu.
Dříve jsem pracovala jako
instruktorka plavání, plavčík a lektorka aquagymu. Učila jsem plavat
děti z mateřských a základních škol a trénovala
závodní plavce v suché
přípravě. Suchý trénink
je nezbytnou součástí tréninků plavců pro zlepšení
jejich výkonu.
Do Sedlčan nyní jezdíte pravidelně. Stihla
jste už poznat město
a jeho okolí?
Do Sedlčan sice jezdím
každý den, ale díky pracovní vytíženosti a mé
zapálenosti pro cvičení,
jsem neměla možnost poznat okolí Sedlčan, pouze
při jízdě autem. Pohled
na okolí mě vždy doslo-

va fascinuje. Krajina je
opravdu nádherná a to
za každého počasí.
Že jste sportovkyní
tělem i duší, je na vás
znát na první pohled.
Přesto se někdy stane,
že v jídle zhřešíte a dáte
si něco nezdravého?
V jídle se snažím dodržovat disciplínu, ale jsou
také dny, kdy opravdu
v tomto směru zhřeším,
a to hlavně na sladkém.
Snažím se všem ve svém
okolí říkat, že sladké
nejím, ale moc se mi to
nedaří. Pořád dostávám
nějaké dobroty, a to je
potom těžké odolat. Tak
ano, jednou za čas něčím
sladkým opravdu zhřeším
(úsměv).
Stihnete mít vedle své
práce ještě nějakou další zálibu, která se vejde
do vašeho sportovního
života?
Dalším mým koníčkem,
hned po cvičení, je malování a kreslení obrazů.
Bohužel ale v poslední
době nedokážu tyto dvě
záliby skloubit dohromady, takže se věnuji především cvičení.
David Myslikovjan
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – kult. dům
2. 2. Pocta divadlu Semafor
koncert Swing Bandu
Tábor; 19:00
10. 2. Jaroslav Samson
Lenk – recitál
koncert muzikanta, skladatele a zpěváka folkové či
country hudby; 19:30
 Sedlčany – muzeum
4. 2. Saša Niklíčková
– večer autorského
šansonu…
večer při svíčkách se
svébytnou písničkářkou
a textařkou; 19:00
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
11. 2. Novoroční koncert:
Kamil Střihavka & The
Leaders Acoustic Band
koncert rockové legendy
s kapelou v akustickém
podání; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Obrazy a obrázky Josefa
Lady
výstava obrazů; do 25. 2.
 Sedlčany – kult. dům
Výstava výtvarného
oboru 1. stupně ZUŠ
Sedlčany
výstava rozpracovaných
projektů žáků; od 15. 2.

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
4. 2. Už tě mám dost
předpremiéra komedie
s britským humorem; 19:00
12. 2. Prachy!!!
Divadlo Palace uvádí hru
Raye Cooneyho; 19:00
15. 2. Skleněný strop
fascinující hru uvádí divadlo Ungelt; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
13. 2. Rarášci
hudební zábavná show pro
děti a rodiče; 15:00
14. 2. Splašené nůžky
hra Viktorie Hradské o zločinu, který se stal v jednom
příbramském kadeřnictví;
19:30

KINO

 Sedlčany
3. 2. Quo vadis, Aida
ﬁlmový klub; 20:00
4. 2. Okupace
české drama, okupace; 20:00
5. 2. Benedetta
historické romantické
drama; 20:00
6. 2. Dračí země
animovaný rodinný ﬁlm;
15:00
11. 2. Slalom
francouzské drama; 20:00
12. 2. Kurz manželské
touhy
česká komedie; 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
2. 2. Pohárové utkání
HC Rebel Sázava – HC
Kačeři Příčovy; 18:30
4., 6., 13. 2. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
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
9. 2. Pohárové utkání
HC Žabáci Solopysky – DSK
Daleké Dušníky; 18:30
HC Miličín – HC Kňovice;
20:25
11. 2. Pohárové utkání
HC Čerti Křepenice – HC
Domino; 18:30
Stará garda Štětkovice – HC
River Boys Zvírotice; 20:25
12. 2. Pohárové utkání
Rybníkáři – Stará garda
Štětkovice B; 14:00
Rumola – HC Medvědi
Sedlčany; 16:00
Novit Neveklov – HC Hrádek; 18:00
13. 2. Pohárové utkání
HC Genemusic – HC Huroni
Vršovice; 16:30
TJ Slavoj Obecnice – HC
Bubák Chlum; 18:25
HC Votice – Ševci Nový
Knín; 20:20

14. 2. Pohárové utkání
HC Kačeři Příčovy – Stará
garda Štětkovice; 18:30
HC Domino – AHC Nový
Knín; 20:25
16. 2. Pohárové utkání
HC Kňovice – HC Žabáci
Solopysky; 18:30
HC Miličín – HC Olbramovice; 20:25

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
2., 9. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
4. 2. Pohádková babička
čtení pohádek o květinách,
navazuje Květinová výtvarná dílna; 15:00
4. 2. Fikaní horalé aneb
Tradiční horský transport
setkání s etnografem
Alešem Smrčkou, součástí
i promítnutí dokumentu
Říkejte mi strýcu; 18:00
11. 2. Píšu, píšeš, píšeme
odpolední program pro
mladé budoucí autory, kteří
chodí na 1. stupeň ZŠ; 13:00
11. 2. Pohádková babička
odpolední čtení pohádek
pro děti, navazuje Zoologická výtvarná dílna; 15:00
14. 2. Bylo nebylo
dopolední program pro
rodiny s menšími dětmi;
10:00
15. 2. Když panda tančí
(James Gould-Bourn)
nové Listování s Lukášem
Hejlíkem a Pavlem Oubramem; 19:00

www.sedlcansky-kraj.cz

Základní škola
se zbarvila
do oranžova, děti ze
školky se hudebně
vzdělávaly
PETROVICE Poprvé v tomto
roce se v petrovické základní škole konal barevný
den. Jeho smysl spočívá
v tom, že se určí barva,
do níž se obrazně řečeno
obleče celá škola. Třídy se
zde ve výběru barev postupně střídají, tentokrát
vyšla řada na žáky páté
třídy. Ti zvolili energickou
barvu – oranžovou.
Ve středu 26. ledna,
když se škola ráno otevřela, bylo jasné, že se akce
setkala s velkým ohlasem.
Zapojili se nejen žáci a pedagogové, ale zahanbit se
nenechali ani ostatní za-

nost třídních kolektivů.
„Někteří kromě oblečení
barevně sladili i různé doplňky. Potěšilo nás, že se
s chutí opět zapojili téměř
všichni,“ dodala.
Následující den,
ve čtvrtek 27. ledna, navštívil Petrovice umělec
Ivan Urbánek, který přivezl do místních školek
interaktivní autorské
představení s názvem Já
nic, já muzikant! Ve zhruba hodinovém vystoupení si děti zahrály na různé
hudební nástroje, zpívaly a vyzkoušely si také,
jaké je být například di-

 Sedlčany – hvězdárna
4., 5., 11., 12. 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.

Ivan Urbánek hravou formou představil dětem v petrovických školkách hudební nástroje.

městnanci školy. Na chodbách se potkávaly různé
odstíny oranžové. Atmosféra byla hodně veselá.
Jak prozradila ředitelka
školy Hana Vošahlíková,
cílem myšlenky je zlepšit si náladu v náročných
časech a upevnit soudrž-

rigentem. Nechybělo ale
ani hravé přemýšlení
o hudbě. Dětem se tak
v průběhu představení
dostalo do podvědomí
velké množství informací
o hudbě. Z představení
byly nadšené.
Jana Motrincová
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Alena Krchová ilustrovala další knihu šprýmů,
obrázky odevzdávala těsně před porodem
R E G I O N Po d p l u k o v n i -

ce Alena Krchová, která
vyrůstala na Červeném
Hrádku u Sedlčan, kam se
ráda k rodičům vrací, má
na kontě ilustrace k další
knize. Vyšla v prosinci
minulého roku. Šprýmy
s/z rýmy jsou druhým
dílem dětské literatury
autorů Zdeňky Bratršovské a Františka Hrdličky,
s nimiž spolupracovala
při předchozích krátkých
hravých básničkách. Poslední obrázky ke knížce stačila odevzdat před
narozením chlapečka,
kterému je nyní devět
měsíců. Více nám řekla
v rozhovoru.
Připomenete, jak vás,
coby vhodnou ilustrátorku, autoři objevili?
Jsem členkou Klubu
ilustrátorů, který má vlastní stránky, na nichž si mě
dvojice českých autorů
našla. Oslovili mě s tím,
že je zaujaly moje ilustrace a přáli si, abych pro ně
ilustrovala jejich sbírku
limericků. Jedná se o klasickou formu humoristické poezie, která je typická
pro anglickou literaturu.
Limericky pro mě byly
zajímavé hned po prvním
přečtení. Jednalo se pro
mě o něco neobvyklého,
co do formy, tak i obsahu
básniček, jejich zábavnosti a vtipnosti. Po celou dobu naší spolupráce
jsme se až neuvěřitelně
dokonale se spisovateli

doplňovali. První díl knihy Šprýmy s/z rýmy vyšel
v roce 2019. Musím zdů-

z této knížky opět nabízejí
humorné blázniviny, mini
příběhy a groteskní krátká

Alena Krchová se nyní naplno věnuje péči o svého synka Vincenta.

raznit, že šlo o opravdu
skvělou spolupráci a vzešlo z toho i nové přátelství. Ilustrování prvního
dílu mě natolik bavilo, že
jsem neváhala ani vteřinu, když mě požádali,
abych doplnila obrázky
i díl druhý. Limericky

spojení. Já jsem se snažila o překračování hranice
textu, abych tím přinesla
do každého obrázku nějaký vtip, který básně vhodně doplní.
Můžete dát příklad
h u m o r n é b l á z n i v i ny
a přiblížit, jak jste se

s textem výtvarně vypořádala?
Na p ř í k l a d l i m e r i c k ,
který pojednává o sněhové lavině, která zbořila kus kravína a který
pokračuje „Krávy na to
vděčně hledí, sníh je
zbavil věčné šedi, život
pro ně začíná,“ jsem
doprovodila obrázkem
skotačících krav, které
mají uprostřed károvanou merunu. Myslím, že
to lépe vystihuje recenze, v níž se mimo jiné
o mně psalo: Výtvarnou
imaginací se ilustrátorce
daří znásobit účinek textu buď tím, že vylíčenou
epizodu nečekaně posune jinam, nebo tím, že ji
naopak uchopí takříkajíc doslova, tedy že například k výroku „stopy
zametá“ vytvoří postavu
se smetákem či k výroku
„stojí babka u branky“,
kdy si běžný čtenář představí zahradní branku,
vytvoří ilustraci babky
s holí, která má tretry
a za ní je fotbalová branka. Tolik citace... Lichotivé je si takové hodnocení
přečíst anebo najít na záložce knihy připomínku,
že jsem byla v roce 2016
oceněná za Nejkrásnější
knihu roku...
Kolik jste nad ilustracemi druhého dílu
šprýmů strávila času?
Spisovatelé mě požádali o ilustrování druhého dílu v době, kdy jsem

už byla těhotná. Bylo mi
jasné, že po narození
chlapečka nebudu tuto
práci vůbec stíhat, a že
mám proto na zpracování
jen pár měsíců. Zároveň
jsem se v té době ještě
naplno věnovala grafické
práci u Policie České republiky. Sbírka limericků
obsahuje na 42 celostránkových a půlstránkových
ilustrací. Knížku jsem
dokončovala těsně před
termínem porodu minulý
rok v dubnu...
Máte před sebou další
výzvu, na níž se těšíte?
Aktuálně je mou největší výzvou můj devítiměsíční syn Vincent,
který vyplňuje téměř všechen můj čas. Samozřejmě se ale snažím ve volných chvilkách pracovat
na grafice pro Policii České republiky. Vytvářela
jsem například grafickou
úpravu pro knihu 30 let
Policie České republiky,
kde jsem měla příležitost
kromě celkového navržení knihy navrhnout i logo
Policie České republiky
pro oslavu tohoto třicetiletého výročí. Aktuálně
navrhuji a zpracovávám
vizuální podobu dalších
knih pro Policii ČR. U Policie České republiky je
mnoho výzev, na kterých
bych se ráda podílela,
a jejichž podobu bych
ráda v budoucnu ovlivnila, ale nechci předbíhat.
Marie Břeňová

Projektanti mají posoudit stabilitu hvězdárny
SEDLČANY Pracovníci odboru investic Městského
úřadu Sedlčany dostali
od radních za úkol zajistit
takzvanou prvotní studii
stavebních úprav objektu
Lidové hvězdárny Josefa
Sadila v Sedlčanech. Co je
účelem tohoto dokumentu
a jaké další kroky budou
letos následovat? Na to
jsme se zeptali sedlčanského starosty Miroslava
Hölzela.
„Připravujeme se tím

na možnost vybudovat
na hvězdárně ochoz, což
by představovalo zhotovení venkovního schodiště
a vyhlídkového ochozu pod
kopulí. Jsme ve fázi zadání
posouzení statiky nové konstrukce, která by hvězdárnu obtáčela. Než budeme
znát výsledky, je předčasné o dalších krocích mluvit. Pokud studie dopadne
dobře a kdyby vše šlo jako
na drátku, tak bychom ještě
letos stavbu udělali. Byl by

to hezký bonbónek k 60.
výročí otevření hvězdárny.
Nejsem ale schopen nic
bližšího sdělit, ani netuším,
jaké náklady by tyto úpravy
znamenaly. To se dozvíme
až ze studie. Mohli bychom
ji mít k dispozici koncem
druhého čtvrtletí. Od ní se
odvine reálný projekt, ze
kterého vyplyne i ﬁnanční
náročnost,“ odpověděl starosta.
František Lomoz, dlouholetý vedoucí hvězdár-

ny, k tématu dodal: „Tento
záměr existuje již dlouho.
První úvahy o ochozu jsou
staré přibližně dvacet let.
Uvítali bychom, kdyby
se jej podařilo uskutečnit. Přínos bych rozdělil
do dvou částí. Jednak aby
po dokončení sloužila
hvězdárna jako vyhlídka.
Záleželo by ale na stanovení režimu, kdy by byla
přístupná. Víme, že v některých dnech je otevřena
hvězdárna při pozorování

celou noc. Provozně by
se muselo dořešit, kdy by
byl a kdy by nebyl ochoz
přístupný. Druhá výhoda
by se týkala pozorování
– návštěvníci by mohli poslouchat výklad a přitom
sledovat Měsíc, planety,
meteority a ostatní objekty
na celé obloze. Současné
pozorování ze štěrbiny
kopule takovouto vyhlídku na procházku oblohou
omezuje,“ dodal Lomoz.
Marie Břeňová

SPORT

10 strana

Na Slavii stolní tenisté
nestačili, ale diváci ocenili
úroveň utkání
SEDLČANY V osmnáctém

a devatenáctém kole druholigových soubojů skupiny
A se utkali hráči Tatranu
o uplynulém víkendu za domácími stoly v malé hale
gymnázia nejdříve s týmem
z čela tabulky a potom
s družstvem, které ﬁguruje
na jejím konci. Podle výsledků by se mohlo zdát, že se
jednalo o nezáživné zápasy,
ale jak nám potvrdil vedoucí
hráč Tatranu Radovan Faktor, vůbec tomu tak nebylo.

Tatran Sedlčany –
Slavia Praha 1:10
Obě úvodní čtyřhry se
staly kořistí favorita, když
Pejša s Faktorem uhráli jeden set a Kocura s Drechslerem zůstali na nule. V první
dvouhře se svým soupeřem
statečně bojoval Faktor, vedl
2:1 na sety, ale v koncovce
setu pátého těsně prohrál.
Až za stavu 0:5 bodoval
Pejša, ale to byl také jediný
úspěch ze strany domácích.

Tatran Sedlčany –
TJ Sadská 10:2
Tentokrát si stolní tenisté
Tatranu ve čtyřhrách všechno vynahradili. Pejša s Faktorem i Kocura s Drechslerem
ztratili jediný set. Potom byly
k vidění dvě pětisetové bitvy,
které však Faktor a Drechsler zvládli. Hosté se dostali
ke slovu jenom dvakrát, a to
za stavu, který byl jednoznačně ve prospěch domácích hráčů. Ti vyhráli hned
pět singlů bez ztráty setu, ale

v každém z nich museli hodně bojovat o každý míček.
Ve dvouhrách se o body postarali všichni stolní tenisté
Tatranu. Třikrát bodoval Pejša, dvakrát Faktor a Kocura
a jeden bod přidal Drechsler.
„Výsledky obou zápasů
sice odpovídají postavení
týmů v tabulce, ale sobotních
1:10 neodpovídá kvalitě tohoto utkání,“ uvedl Radovan
Faktor. „Na vedoucí tým tabulky se přišlo podívat docela
dost diváků, a po skončení
utkání se svěřovali, že takto
pěkný ping-pong v Sedlčanech už dlouho neviděli. Dokázali jsme hrát vyrovnané
zápasy i s těmito hráči, ale
přece jenom se ukazovalo,
že slávisté jsou úplně někde
jinde. Nedělní zápas vypadal
podle výsledku také jednoduše, ale i v něm bylo k vidění
spousta vyrovnaných soubojů. Všichni jsme hráli dobře,
ale nadstandardní výkon podal Jirka Kocura.“
V šestnáctičlenné tabulce nyní již třiatřicetibodový
Tatran stále zůstává na nesestupové jedenácté příčce,
která zaručuje, že by nemusel hrát ani baráž. Dvanáctý
Bor a několik dalších týmů
má však jedno či dvě utkání
k dobru. V dalším dvoukole
si sedlčanští stolní tenisté zahrají opět doma. V sobotu 12.
února přivítají Union Plzeň
A, o den později se střetnou
s týmem El Niňo Praha C. Sobotní zápas začíná ve čtrnáct
a nedělní už v deset hodin.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Fotbalisté Tatranu
byli na kondičním
soustředění v Sušici
SUŠICE/SEDLČANY Fotbalisté

Tatranu Sedlčany absolvovali od 28. do 30. ledna krátké zimní soustředění v Sušici. A tým byl doplněný

o několik hráčů z B a C mužstva. Každý den na sportovce čekalo několik tréninků,
ale i regenerace v místním
bazénu.

Další přípravný zápas hrají Sedlčany doma na umělé
trávě v sobotu 5. února od 14
hodin proti Tochovicům.
David Štverák

Florbalisté 1. ZŠ jsou
třetí v kraji
PRAHA Do celorepubliko-

vého ﬂorbalového turnaje
ČEPS Cup, který pořádá
Český ﬂorbalový svaz, se
zapojila také 1. základní
škola Sedlčany. Po postupu
z okresního kola v Dobříši vybojovali žáci prvního
stupně 3. místo v krajském
ﬁnále 26. ledna v Praze
Kobylisích. Školu reprezentovali Antonín Pešek, Filip
Vlas, Josef Douša, David
Student, André Vystyd, Pavel Pšenička, Štěpán Krištof
a Tomáš Kuthan.
-ma-

Tatran si udržel naději na hokejové play off, o vysokém
vítězství rozhodl už v první třetině
HC Rakovník B –
Tatran Sedlčany
3:10 (0:7, 2:3, 1:0)
RAKOVNÍK Už po šestnácté
vyjeli na led v této sezóně
hokejisté Tatranu, aby se
utkali s některým ze svých
soupeřů o body do tabulky
krajské soutěže. V sobotu
29. ledna jim stála v cestě
rezerva Rakovníka, a pokud
bychom měli měřit podle
výsledku minulého utkání
na sedlčanském ledě, byl

tento tým jasným outsiderem. Obdržel totiž patnáct
gólů a dal jediný.
Také tentokrát měl Tatran
hru ve své moci a polevil
teprve ve druhé polovině
zápasu, kdy už bylo o jeho
výsledku rozhodnuto. Vedení se ujali hosté ve druhé
minutě hry zásluhou Tomáše
Spilky a ve třetí přidal druhou branku Bartoš. Oba góly
padly v rozmezí pouhých
čtyřiadvaceti vteřin. Rovněž
dvě další přesné trefy Tatranu

byly slepené, když v 7. minutě skóroval Vladimír Černý
a o minutu později jeho jmenovec Filip Černý. Do konce
třetiny se treﬁli ještě Martin
Pospíšil, Burian a znovu Filip
Černý. Teprve za stavu 0:7
se dostali ke slovu i domácí
hokejisté, a to v době, kdy
bylo z druhé třetiny odehráno necelých pět minut. Skóre se však brzy opět měnilo
v jejich neprospěch. Osmý
gól Tatranu dal Ondřej Spilka,
devátý Filip Černý a desátý

znovu Ondra. V pětatřicáté
minutě hry to bylo již 1:10,
hosté sundali nohu z plynu
a v závěrečné dvacetiminutovce tak mohli domácí hráči
alespoň trochu zmírnit vysokou porážku. Šesti kanadskými body se blýskl útočník
Tatranu Filip Černý, který dal
tři góly a na další tři svým spoluhráčům nabíjel.
Sestava: Hlaváček – Švagr, Šebek, Mašek, Tomáš Spilka, Bartoš, Macháč – Filip
Černý, Burian, Ondřej Spilka

– Martin Pospíšil, Náprstek,
Vladimír Černý Chwastek,
Bém, Petržílka – Zavadil. Trenér: Karel Pospíšil.
Velmi důležitý bude pro
Tatran předposlední zápas základní části soutěže,
v němž se v sobotu 5. února
utká s hořovickými Cvočkaři na domácím ledě. Pokud
vyhrají za tři body, budou
mít vyřazovací část soutěže
na dosah. První buly rozhodčí vhodí v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz
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Hokejisté Genemusic hráli půl utkání bez střídání,
Štětkovice utnuly dlouhou sérii Sázavy bez porážky
SEDLČANY Nic netrvá věčně, ani láska k jedné

slečně, tvrdí trochu škodolibě jedno staré lidové
pořekadlo, ale v případě dlouhodobého pohárového turnaje amatérských hokejistů na sedlčanském
zimním stadionu se už od začátku loňského září
zdálo, že pro hráče týmu Sázavy to neplatí a oni
budou pořád bodovat. Rebel totiž v devatenácti
po sobě jdoucích utkáních nepoznal hořkost porážky. Až do soboty 29. ledna.
Ještě předtím se ale minulý týden odehrálo
několik dalších zajímavých duelů. Ve třetí lize
sedlčanští Medvědi nastříleli Voticím v první třetině šest branek, ani jednou neinkasovali a kráčeli k pohodlnému vítězství. A ejhle, nakonec
ještě o ně museli bojovat! Votice nasázely v prostřední části hry svému soupeři čtyři góly, snížily
na 4:6 a sahaly po remíze.
V prvoligovém duelu Zvírotic s týmem Genemusic neměli hráči z Benešovska až téměř do poloviny utkání jediného hráče na střídání a podle toho
to také vypadalo. Zvírotice však sevřely svého
soupeře jako do kleští už po úvodním vhazování
a po devatenácti vteřinách ranou až téměř od modré otevřel skóre zápasu Maxim Dudukin. Na začátku 3. minuty rozehráli Genemusic přesilovku, a to
hned čtyřminutovou. V její polovině najížděli dva
jejich útočníci zcela osamoceni na brankáře, avšak
gól nedali. A tak se na druhé straně radoval Aleš
Huml, který si najel před brankoviště na přihrávku
a nekompromisně zavěsil. Také ve druhé třetině
pokračovalo dobývání branky hokejistů z Benešovska, ale když po necelých šesti minutách dostal
přesný puk na útočnou modrou Tomáš Chochola
a po rychlém úniku vstřelil kontaktní gól, zdálo se,
že by utkání ještě mohlo mít dramatický náboj. Zvírotice odskočily na rozdíl dvou branek pět minut
před druhým klaksonem, když z úhlu procpal puk
mezi tyčku a gólmanovo rameno Radek Kutiš. V samotném závěru prostřední části hry si ale hokejisté
Genemusic vytvořili velký tlak, korunovaný gólem
po velkém závaru nakonec tak trochu ironicky ranou až od modré. Autorem branky byl Stanislav
Vajshajpl. Ve třetí třetině se Zvírotice dostaly ke slovu po necelých dvou minutách, kdy po přečíslení
obrany skóroval z bezprostřední blízkosti Radek
Kutiš a hned vzápětí přidal pátý gól Jiří Chlasták.
V závěru mače při hře čtyři na čtyři přidali šestou
branku Zvírotic Maxim Dudukin a sedmou Radek
Kutiš. Minutu a půl před koncem snížil Petr Švancara na 7:3, a když do sirény zbývalo třicet vteřin,
tentýž hráč upravil skóre na konečných 7:4.
Do duelu Štětkovic s dosud neporaženou
Sázavou lépe vstoupila Stará garda, když po necelých třech odehraných minutách nahodil puk
na branku až od modré Michal Vošmik a kotouč
prosvištěl mezi chumlem hráčů před brankovištěm až do sítě. Odpověď ale na sebe nenechala
dlouho čekat. V 6. minutě po přesné přihrávce
vyrovnal z úhlu z několika kroků najíždějící Jiří
Pantoﬂíček. V 5. minutě prostřední části hry nechala obrana Rebelu trestuhodně projíždět se
před vlastním brankovištěm Lukáše Růžičku,
a ten toho dokonale využil. Nikým neatakován
pohodlně zavěsil a Štětkovice vedly 2:1. Hned
vzápětí přidal třetí branku Zbyněk Pudil, ale už
po další odehrané minutě snížil na 3:2 Tomáš

Košatka. Hra nahoru dolů pokračovala a prakticky hned vzápětí po hezké akci celé pětky Štětkovic přidal čtvrtý úspěšný zásah Jiří Kahoun.
Jedinečnou příležitost ke snížení měla Sázava při
přesilovce v úvodu třetí třetiny, jenomže po úniku Jaroslava Laštovičky inkasovala popáté. Vzápětí kontroval Jiří Pantoﬂíček, pět a půl minuty
před koncem přidal čtvrtou branku Sázavy Tomáš Košatka, ale těsné vedení už Štětkovice udržely, ačkoliv to jejich soupeř v poslední minutě
zkoušel v otevřené hře bez brankáře.
Výsledky – 1. liga: Obecnice – Vršovice 9:1,
Zvírotice – Genemusic 7:4, Štětkovice – Sázava 5:4.
I přes porážku zůstala po devíti odehraných utkáních v čele tabulky šestnáctibodová Sázava, druhé

Štětkovice mají o čtyři body méně a o další bod
zpět jsou třetí Zvírotice.
2. liga: Kňovice – Daleké Dušníky 3:7, Solopysky – AHC Nový Knín 2:5, Miličín – Domino 3:3,
Olbramovice – Křepenice 4:5, Kňovice – Olbramovice 8:1. Tým AHC Nový Knín si upevnil vedení
v druholigové tabulce a nyní má už šestnáct bodů.
O čtyři body zpět je druhé Domino a další tři body
ztrácejí třetí Kňovice.
3. liga: Neveklov – Štětkovice B 4:7, Votice –
Medvědi 6:8, Rybníkáři – Rumola 3:1, Ševci Nový
Knín – Hrádek 4:4. Po osmi utkáních měli první
Medvědi patnáct bodů, o tři body zpět byl B tým
Štětkovic a třetí Ševci z Nového Knína zatím nasbírali deset bodů.
David Myslikovjan
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GLOSA

KO M E N TÁ Ř

Alenka v říši
Instagramu

Seriál Devadesátky dává naději
porozumět nedávné minulosti

Bývalá ministryně ﬁnancí
Alena Schillerová investovala do toho nejlepšího,
čili do sebe. Média a politici se budou ještě nějaký
čas dohadovat, jak velká ta
investice přesně byla, ale
špičkoví kadeřníci, fotografové, kameramani, střihači,
textaři, ti prostě za skývu
chleba a skleničku vody
pracovat nebudou. Bylo
potřeba jim zaplatit, a ne
málo, aby Alena vypadala
na sociálních sítích romanticky zasněně a zároveň
trošku sexy. Problém je, že
se jim za propagaci Aleny
platilo z veřejných peněz.
Jistě, problém je to pro
pár škarohlídů, jako jsem
já. Když létaly miliardy, co
je to pár milionů. Na rozdíl
od feministek nevyčítám
ženám, když přiměřeným
způsobem používají svůj
půvab jako zbraň. Vždyť
první dojem je založený
víceméně na vzhledu.
A k druhému dojmu se
řada lidí ani nedostane,
protože nemá schopnost
vyhodnotit, jestli ta pohledná paní mluví moudře
anebo blábolí nesmysly.
Ale dobře u toho vypadá, a to je hlavní. Proč ne.
Nám nezbývá než držet
palce našemu školství,
aby takových voličů bylo
co nejméně.
Václavu Klausovi se

tito voliči kdysi posmívali,
že sedí na státní pokladně
a hádá se o každou korunu, a po večerech chodí
po Strakovce a zhasíná
na chodbách, aby se ušetřilo za elektřinu. Já přesně
takový přístup k veřejným
penězům naopak od ministra ﬁnancí přímo očekávám. Asi si všichni umíme
představit, jak by vypadala
odpověď Václava Klause
na nápad Jany Maláčové
v době největší rozpočtové krize poslat babičkám
extra příspěvek pět tisíc
na kadeřníka.
Ta samá Jana se pak
rozčiluje nad tím, že nemáme životní úroveň jako
v západním Německu.
Jenže bohatství této země
vznikalo desítky let trvající
kombinací pověstné pracovitosti a pověstné šetrnosti
našich sousedů. Pracovat
a šetřit. Říká vám to něco?
Ano, je to heslo Aloise
Rašína, prvního československého ministra ﬁnancí.
A univerzální odpověď
na všechny utopické představy, že k prosperitě se dá
projíst na dluh. Příchozí
email od Jany? Auto-reply:
„Pracovat a šetřit.“
Aleně Schillerové nevyčítám, že se chtěla líbit. Vyčítám jí, že nebyla dost zásadová a nešla příkladem.
Bohumil Vohanka

Stali jste se svědky
zajímavé události, či potkali
mimořádného člověka?
Dejte nám hned vědět!
E-mail: tisk@sedlcansky-kraj.cz
tel.: 774 414 225

ČT uvádí seriál pod názvem
Devadesátky, který vychází
z literatury investigativních
novinářů. Například Jaroslav
Kmenta soustředil ve svých
knihách o kmotru Mrázkovi asi maximum možného.
Až na jméno Mrázkova vraha. Pro většinu z nás jsou
mnohé informace o té době
stále hodně zamotané, zamlžené, pokud nečteme
dostupná fakta. Seriál se tak
v zestručnění může zasloužit
o posunutí z převládajícího
zjednodušeného i mylného
dělení na černé a bílé – kdo
tady kradl, kdo proti tomu
bojoval, kdo nakonec vytěžil
maximum.
Pochopit všechny jednající osoby, jaké měl kdo podněty a motivace, nám ani po posledním dílu seriálu zřejmě
nebude dokonale umožněno. Kdyby tak někdo nalezl
Mrázkův notes... Možná jej
někdo má a využívá. Že šlo

o peníze, továrny a majetek
v různých podobách, je jisté.
I to, že svou roli sehrávali někteří politici, kteří pro peníze
nehleděli na svou čest, morálku, pověst. Trapně působilo povídání s ministrem vnitra a pak předsedou vlády
Stanislavem Grossem, když
až dětsky bezelstně pronesl:
„...přece nebudu jako ňákej
chudáček, až z funkce odejdu“. Že se našli ochotní policisté, státní zástupci a soudci,
netřeba pochybovat. Tiskové
konference po pádu Nečasovy vlády jsem poslouchal
a vůbec nechápal. A takový
jeden chtěl nyní do sněmovny. Nakonec policie
ve svobodném státě je jiná
liga než v totalitě. Tam byl
jako trestný čin příživnictví,
když nebylo v občanském
průkazu razítko zaměstnavatele. A náhle rychlá změna
– vraždy, cizí maﬁe, ruské
gangy se znalostmi terénu

i mnohých soudruhů, estébáků. Poctivým kriminalistům se hlava točila hrůzou.
A někomu zase štěstím
z krásných možností.
Bude zajímavé sledovat
další díly seriálu Devadesátky, i kdo koho bude z dalších osob hrát. Je jasné, že
tam bude chybět mnoho
důležitých souvislostí s podstatnými informacemi. Ale
určitě tam nebude fantazie
v duchu nějaké oprávněné
autorské licence. Pravdivého materiálu je již mnoho.
Hodně zločinů a podvodů
opravdu prorostlo do politiky. A za posledních osm let
máme korupční prostředí
hlubší a širší než předtím.
Nová vláda by měla být
odvážná, rychlá a využít
vzácné možnosti své moci.
Aby v naší společnosti byly
konečně i jiné hodnoty, než
peníze na dluh.
Vladimír Roškot

GLOSA

Neptej se...
Náhodou jsem si připomenul vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana. Při
podobné příležitosti vždy
řekne známý výrok nějaké
slavné moudré osobnosti.
Tentokrát pronesl na závěr
slova amerického prezidenta Johna Kennedyho:
„Neptej se, co může udělat
tvá zem pro tebe. Ptej se,
co ty můžeš udělat pro svoji
zem.“ (Ponechám stranou,
jak se tím sám řídí...)
Když se zamyslíme, asi
nás hned nic nenapadne.
Pro vlast se zdá vše málo
vznešené. Ale kdo je daňovým poplatníkem a nesnaží
se o raﬁnované daňové úniky, dělá mnoho. Nesporně
dosud vadilo, když jeho odvedené peníze vláda používala jako úplatky některých
voličů nebo jako dotace pro

sebe a přátele. Snad by to
nyní mohlo být jinak. Když
v zaměstnání něco vyrábíme, organizujeme, léčíme,
učíme, uklízíme... jistě prospíváme spoluobčanům
naší vlasti. Někdo je schopen vymýšlet, vynalézat
a přinášet prospěch daleko
širšímu okruhu obyvatel.
Mnohé vynálezy prospívají
celému světu. Významné je
pomáhat – nemocným, postiženým, slabým, neschopným, starým, zmrzačeným.
Či pracovat v armádě, v policii, záchranné pomoci. Riskovat své zdraví i život. Též
lze prospívat ostatním zábavou, hudbou, divadlem.
Všemi formami umění.
Můžeme se ptát sami
sebe i my senioři. Máme
příjem na dožití a mohli
bychom tedy jen ležet, se-
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dět, koukat. Jistě, někdo
nemůže ani chodit. A má
něco za sebou, za co si zaslouží stálou péči, umožňující dožít důstojně. V radosti
z vnoučat. Pokud máme to
štěstí, že ještě dobře chodíme a zdraví nám slouží,
neměli bychom brát tak doslova, že jsme už jen na odpočinku. Můžeme předávat
své dobré i špatné zkušenosti. Studovat v kurzech
pro seniory. Dbát o své
zdraví a ne vykládat, že
musíme brát deset léků (někteří si způsobují onemocnění a úrazy svou vinou).
Můžeme tak ušetřit peníze
pojišťoven pro ty, kteří mají
smůlu a trpí ne svou vinou
těžkou nemocí s drahou
léčbou. I to můžeme udělat
pro svoji zem...
Vladimír Roškot

