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Pamětní místo přibližuje
osudy hrdinů v době druhé
světové války, včetně
tragických událostí v tajně
vybudovaných bunkrech
VOJKOV V Minar ticích
u železniční zastávky je
umístěn informační panel. Pojednává o dvou
tajně vybudovaných bunkrech a o akcích odbojářů proti fašistům. Vypráví
o osudech těchto hrdinů.
Na místo nás upozornil
František Baťha, starosta
Vojkova.

„Otcem myšlenky byl
Bohumil Kabíček mladší.
Věnoval vyhledávání informací neskutečně velké
množství hodin, pátral
po archivech, snažil se
vyhledávat pamětníky, a tak se mu podařilo
získat cenné poznatky
o historii v našem okolí,“
chválí nápad místního

Cena 20 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Ornitologa Petra
Maška z Krásné Hory
fascinuje příroda
od dětských let
KRÁSNÁ HORA „O přírodu, zvláště o ornitologii,

A dodává: „K této zálibě
mě nikdo nevedl. Asi v tom

občana. Obec zajistila
výrobu panelu a vše potřebné kolem jeho umístění. „Finančně nám pomohl dotační titul, který
jsme získali díky tomu, že
je pamětní místo součástí
geoparku a turistické destinace Kraje blanických
rytířů,“ dodává starosta.
Pokračování na straně 9

Odmítnutí žadatelé o změnu
územního plánu nejsou bez šancí
SEDLČANY Veronika Stibo-

rová, zaměstnankyně Městského úřadu Sedlčany,
odboru výstavby a plánování, se v současné době
intenzivně věnuje posouzení požadavků o změnu

územního plánu číslo 2.
Jde o konkrétní lokality,
které zastupitelé v závěru
loňského roku doporučili
kraji ke schválení, ale byly
tímto orgánem odmítnuty.
„Máme ke stanovisku

krajského úřadu výhrady.
Proto připravujeme podklady, abychom mohli argumentaci u jednotlivých
žadatelů rozšířit a doplnit.
Po konzultacích s krajem
toto naše stanovisko bude
vhodné poslat ve fázi, kdy
bude doplněno ještě naším
Pokračování na straně 2

Ornitolog Petr Mašek ukazuje dětem zblízka ledňáčka, kterému se
pro pestrost peří přezdívá „létající drahokam“.

mám zájem od velmi útlého věku. Pamatuji si, jak
v první třídě na otázku
paní učitelky, která se mě
ptala, čím chci být, až budu
dospělý, jsem jí odpověděl, že přírodovědec,“ říká
Petr Mašek z Krásné Hory.

ale sehrály roli geny po dědečkovi, který byl do přírody v dobrém slova smyslu
úplný blázen.“

Není nad praxi
Petr Mašek díky
Pokračování na straně 3

Základem všeho je velká trpělivost,
říká kreativní mladá dáma
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Iva Procházková

z městečka nad Vltavou
si sama šije nejen boty
na míru, ale zručně vytváří také další zajímavé výrobky. Její příběh vypráví
o trpělivosti a hledání nových cest.
Jaké byly vaše začátky?
Občas si přijdu, že jsem
stále na začátku. Ale ne!
Postupem času a neustálým zkoušením se samozřejmě zdokonaluju. Jinak
začátky byly legrační. Ta-

kový pokus omyl. Když se
občas podívám, jak vypadaly moje capky na začátku a jak vypadají teď, tak
musím říct, že jsem určitě
už ušla pěkný kus cesty.
Jste vyučená v řemesle nebo jste se vše naučila sama?
Nejsem vyučená v tomto směru. Ale vzhledem
k tomu, že jsem poměrně
dost kreativní a myslím si,
že i zručná, tak mi nedělá
problém se rychle naučit
různé věci. Jako malou
mě teta a babička naučily

plést a háčkovat, mamka
mě pak naučila pracovat
se šicím strojem. Dokonce
jsem se naučila i předení
na kolovrátku. Takže základy mám.
Absolvovala jste nějaký kurz?
Jediný kurz, jakým jsem
kdy prošla, byl kurz na šití
bot. Byl úžasný a hodně
jsem se na něm naučila.
Do budoucna mám totiž
plán. Chtěla bych se naučit
šít boty na kopytě.
Jak složitý je výrobní
Pokračování na straně 8
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Chodci se budou cítit
ve Vojkově bezpečněji
VOJKOV Zvýšení bezpeč-

nosti chodců i silniční
dopravy je hlavním důvodem výstavby chodníku ve Vojkově. Dosud
chodí občané podél komunikace. Starosta obce
František Baťha upřesnil,
že nový chodník vyroste
letos podél silnice třetí
třídy.

Vítr sebral trampolínu

době se vypracovává geometrický plán, při němž
dojde k zaměření stavby,“
informoval dále starosta.
Dodal, že většina pozemků, určených ke stavbě
chodníku, je majetkem
Středočeského kraje, ale
budou podle dohody převedeny na obec.
Marie Břeňová

„Je to páteřní silnice
od silnice I/18 až na konec
obce za místní hřbitov,“
upřesnil. Délka chodníku
o šířce 1,5 metru bude 556
metrů. „Dokončujeme projekt výstavby. Celkové náklady investice představují
3,5 milionu, z této částky
pokryjeme dotací 2,3 milionu korun. V současné

www.sedlcansky-kraj.cz

KOSOBUDY V malé vesnici nedaleko Klučenic je
na jižním okraji Divišův
rybník. Právě do něj silný vítr přemístil trampolínu pro děti, která byla
umístěna nedaleko hráze.

„U nás teď mají ryby volný
program zajištěn,“ říkají
v nadsázce místní obyvatelé majiteli rybníka a hecují ho, co pořídí rybám
pro zábavu příští rok.
Jana Motrincová

Výsledky Tříkrálové sbírky
na Sedlčansku jsou již známy
SEDLČANY Již podruhé se

v prvním měsíci roku kvůli
koronaviru konala Tříkrálová sbírka ve městě a jeho
okolí v poněkud jiných
podmínkách, než tomu
bylo zvykem v předchozích letech. Ačkoliv se tři
králové v ulicích Sedlčan
alespoň nakrátko přece

jenom objevili, dárci přispívali především do stacionárních kasiček a také bezhotovostním převodem.
„Při letošní Tříkrálové
sbírce na Sedlčansku se vybralo v hotovosti 47 643 korun,“ uvedla koordinátorka
sbírky Jaroslava Švejdová.
„Bezhotovostně na účet

se vybralo 19 300 korun.
Celkový výnos tedy byl
66 943 Kč. Z toho šedesát
pět procent putuje pro Domácí hospic Křídla v Sedlčanech. To je 43 512 korun.
Zbytek bude použit pro humanitární účely a diecézní
záměry.“
David Myslikovjan

V lednu mnoho sněhu nebylo
SVATÝ JAN Nejnižší lednová teplota byla na Svatojansku 16. v měsíci, stejně
jako v roce 2013. Před devíti
lety ale mrzlo až praštělo,
teploměr ukázal -19,4° C,
kdežto letos to bylo jen -6,6°
C. Ukazují to data z amatérské meteorologické sta-

-4,69°C. Však také v roce
2017 bylo v lednu 22 ledových dnů (kdy nejvyšší
denní teplota je nižší než
0°C), zatímco letos takové
dny byly pouze dva. Srážek spadlo 17,7 mm, což je
spíše menší lednová hodnota.
-red-

nice Miroslava Votruby.
Celkově letošní leden ničím nevybočoval. Průměrná
měsíční teplota byla 1,1°C.
Ve sledovaném období byl
nejteplejší leden v roce 2018
s průměrem 3,19°C a nejstudenější v předchozím roce
2017 s průměrnou teplotou
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8

1

9
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1

9

2
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2
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ledové – teplota max.
nižší jak 0 st. C

nejnižší v měsíci
teplota
v st. C

srážky
v mm

Podvýbor pro heraldiku
neodpověděl
SEDLČANY V září loňského
roku odešel z Městského úřadu Sedlčany do Parlamentu
ČR dopis, v němž byl podvýboru pro heraldiku sdělen
požadavek, aby symboly
města byly zařazeny do oﬁciální databáze. Kolem textu
se ještě předtím rozpoutala
na zastupitelstvu dost dlouhá debata.
Jejím výsledkem byl nesouhlas s původním zněním
a formulací: „...město žádá,
aby mohlo nadále užívat
uvedené městské symboly.“
Zastupitelé napříč politickým spektrem poukazovali
na to, že nemá jít o jakousi
poníženou prosbu. „Používání symbolů je naše právo

-19,4

-11,7

-4,0

-14,8

-16,5

-4,3

-9,0

-6,5

-7,5

16.

26.

31.

22.

11.

22.

22.

2.

31.

16.

Dokončení ze strany 1
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16.
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11

13

17

13
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návrhem na redukci stávajících ploch, které byly
v minulosti ve schváleném
územním plánu určeny pro
výstavbu a nebyly však tímto způsobem dosud využity.
Finální návrh bychom mohli mít k dispozici během
týdne nebo dvou,“ avizoval
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel s tím, že redukci
musí schválit zastupitelstvo, které bude svoláno
na pondělí 7. března. „Tím-

deštivé dny v měsíci

a hrdost od doby našich předků, kdy toto město patřilo
do majetku Rožmberků. Ti ho
udělovali, ne žádná sněmovna,“ argumentoval mimo jiné
například Jiří Burian.
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel nám potvrdil,
že odpověď podvýboru
pro heraldiku dosud žádná
nepřišla. Omluvil zdržení
slovy: „Domluvili jsme se
na radě města, že ještě několik týdnů vyčkáme, než
se nové výbory a podvýbory
ustanoví. Volby byly sice již
v říjnu minulého roku, ale
až v lednu se ustavila nová
sněmovna a jednotlivé výbory a podvýbory teprve vznikají.“
Marie Břeňová

Odmítnutí žadatelé
o změnu územního
plánu nejsou bez šancí

dne

úhrn od počátku roku

vítr
v m/s

V Kosobudech přenesl vítr trampolínu do rybníka.

to krokem bychom vyargumentovali potřebu zařazení
nových ploch do změny
územního plánu číslo 2,“
vysvětlil Hölzel. „Následně
by zastupitelstvo znovu projednalo reakci krajského
úřadu, kterou dostaneme
po našem rozporování původního stanoviska,“ dodal
k vývoji. „Pokud bude potřeba, svoláme zastupitelstvo, které by řešilo územní
plán, ještě v dubnu,“ doplnil.
-mb-
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Ornitologa Petra Maška z Krásné Hory fascinuje
příroda od dětských let
Dokončení ze strany 1

svojí vášni pro přírodu vystudoval biologii
na Přírodovědné fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. „Studium pro mě bylo
důležitou životní etapou,
kdy jsem se mohl svému
koníčku věnovat opravdu do hloubky a dát mu
i vědecký základ. Od té
doby se ornitologií s větší či menší intenzitou zabývám do současnosti,“
podotýká a dodává, že
nejkrásnější chvíle stejně
zažívá v praxi – to je jeho
nejlepší učebnice. „Nezůstal jsem pouze u pozorování toho, co se kolem mě
děje. Začal jsem kroužkovat ptáky. Okolí Krásné
Hory nad Vltavou je mým
hlavním působištěm,“ dodává bývalý středoškolský učitel, který však
posledních deset let pracuje v oblasti farmacie.

Parta kamarádů
založila spolek
Pan Petr patří mezi
zakládající členy Přírodovědného spolku Dobříš. Oficiálně vznikl teprve v loňském roce, ale
ve skutečnosti se parta
kamarádů začala scházet a věnovat společně
ochraně přírody již kolem roku 2016. „Hlavním
cílem a posláním našeho
spolku je ochrana přírody a krajiny, zejména
ochrana volně žijících
ptáků a jejich prostředí, výzkum a osvěta veřejnosti. Zajímáme se
především o ptáky, ale
v hledáčku našeho zájmu
jsou i další skupiny fauny

a flóry – například obojživelníci, motýli a vzácné
druhy rostlin. Snažíme se
rozšiřovat povědomí o jejich životě a propagovat
ochranu přírody obecně.
Provádíme ornitologický
výzkum, mimo jiné monitoring vybraných druhů,
kroužkování ptáků a podporujeme péči o zájmové
druhy a lokality,“ přibližuje alespoň stručně některé činnosti. V současné době má spolek osm
členů, jeho předseda má
velmi příznačné příjmení
– Strnad.

akcí, které by chtěli letos zastupitelé Vojkova
přednostně uskutečnit,
je investice do kvalitního
a modernizovaného veřejného osvětlení v osadě
Minartice.
Starosta Vojkova Franti-

„V rámci kroužkování
ptáků se věnuji v současné době jednomu
konkrétnímu vědeckému
projektu. Má název RAS
čili Retraping Adults for
Survival, kdy se opakovaným odchytem vlaštovek v Kunclově mlýně
na Brzině snažím zjistit,
kolik dospělců meziročně přežívá cestu do tep-

spíš řečnickou otázku.
Upozorňuje na samečka s kroužkem S 771171.
„Okroužkoval ho na nočním shromaždišti v srpnu
2016 na rybníku Kuňhelec jako jednoletého
ptáka Martin Strnad. Já
jej zachytil a kontroloval na hnízdišti v Kunclově mlýně v letech 2019
i 2020. Jsem opravdu
zvědavý, jestli se z každoroční pouti do Afriky
na Brzinu opět se svým

Osvěty není
nikdy dost
„O osvětu se snažím celkem usilovně jak sám, tak
s mými kamarády. Není jí
nikdy dost,“ uvažuje. „Několikrát za rok pořádáme
akce pro veřejnost. Například jde o Vítání ptačího
zpěvu na Slapech, ptáky
odchytáváme i v rámci výuky různých základních
a středních škol, Den ptactva jsme uskutečnili v Kytíně,“ vypočítává krásnohorský ornitolog některé
počiny. Na stránkách
spolku se objevují videa, která pořizuje další
zakládající člen Antonín
Janča. Z nich je například
patrné, jak je káně lesní
užitečné při lovu polních
myší. Zajímavé je také pojednání o zimování motáků pilichů, což je jeden ze
čtyř druhů motáků, s nimiž se můžeme na území
České republiky setkat.
Do okolí Dobříše povede
4. března noční vycházka
za sovami.

Téměř milion
do osvětlení
MINARTICE V seznamu

Vlaštovčí
výzkum v Brzině

šek Baťha upřesnil, že celkové náklady činí přibližně 800 tisíc korun. „Půjde
o uložení vedení nízkého
napětí veřejného osvětlení
do země, včetně výměny
stožárů a svítidel v místní
části Minartic,“ sdělil.
Marie Břeňová

Co je to RAS?
Petr Mašek k dlouhodobému monitorovacímu programu RAS ještě
vysvětluje: „Jeho cílem
je zjišťovat meziroční
změny v přežívání dospělců vybraných druhů
ptáků na hnízdištích. Jestliže předpokládáme, že
dospělci některých druhů ptáků se vždy vrací
na místo hnízdění z minulého roku, můžeme pomocí kroužkování a zpětných kontrol jednoduše
zjistit, kolik ptáků přežilo
do dalšího roku. V České republice se mu ornitologové věnují od roku
2009 a do současnosti se
výzkum týká 21 ptačích
druhů.“

Pomoci může
každý
Odchyt a následné vypuštění ptáka po kroužkování vyžaduje
citlivé zacházení. Jak je ze snímku patrné, pěvec mlynařík je také
pěkný fešák.

lých krajin,“ podotýká.
Na otázku, jak si tedy
žijí vlaštovky v Kunclově mlýně, má pohotovou odpověď. „Jedná se
o dlouhodobý monitorovací projekt. Výsledky
mám z prvních tří sezón.
Jednoduše řečeno, ze 44
dospělých hnízdících vlaštovek v roce 2019 jich
do hnízdění v následujícím roce prokazatelně
přežilo všechny útrapy,
které je po zbytek roku
čekaly, šestnáct. Do roku
2021 pak už zůstalo
pouhých šest. Je to málo
nebo hodně?“ pokládá

švitořením vrátí,“ dělí
se Mašek o příjemný
zážitek.
Chválí obyvatele Kunclova mlýna: „Jsou to
velmi šikovní a milí lidé,
hospodařící citlivě v souladu s přírodou. Umožňují
mi pozorování v lokalitě, která je ideální pro
kroužkování nejen mláďat
na hnízdech, ale i dospělých jedinců. Většina hnízd
se totiž nachází v hlavní
konírně, která má jeden východ, který dokážu přehradit šestimetrovou sítí a tak
by mi nemělo proklouznout ani pírko,“ usmívá se.

„Příroda je krásná, ale
život drobných pěvců je
velmi náročný a přežít
zimu pro ně není žádná
samozřejmost,“ říká bez
sentimentu. Proto osvěta veřejnosti na úseku
ochrany přírody je podle Maška tolik důležitá.
Souhlasí s tím, že každý
člověk – i ten bydlící
ve městě, pomáhá už jenom tím, že v zimě na krmítku opeřencům přilepší vhodnou potravou
a v létě se postará, aby
měli v pítkách dostatek
čisté vody. Řada lidí si
bohužel také neuvědomuje, jaké stresy působí ptákům nepřiměřený
hluk a stále tolik oblíbené ohňostroje a rachejtle.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
PROSENICKÁ LHOTA Osmačtyřicetiletý řidič nákladního vozidla najel
u místní školky 1. února
v ranních hodinách při
odbočování na okraj vozovky, přičemž poškodil

povrch silnice a vyvrátil
dopravní značku. Vzniklá škoda činila 50 tisíc
korun.
SEDLČANY Policisté spolu s městskými strážníky
zadrželi 6. února v nočních

hodinách pachatele, kteří
kradli kabely v jedné ﬁrmě
v Sedlčanech. V dané věci
probíhá další šetření.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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K výročí připraví každý spolek
a organizace program
KOSOVA HORA Kosova Hora

si letos připomene 750 let,
které uplynuly od první
písemné památky o obci.
Program k tomuto výročí
se začíná již rodit.
„Přípravná skupina se
poprvé sešla 19. ledna.
Schůzky se zúčastnili zástupci všech našich spolků
a organizací a také zastupitelstva. Došlo k zásadnímu
rozhodnutí, že každý spo-

lek a organizace připraví
svůj doprovodný program,
a to v různých termínech
v závislosti na svých možnostech,“ uvedla Lenka
Havlíčková, místostarostka
Kosovy Hory. „Hlavní slavnost pak bude jednodenní
záležitostí. Půjde zřejmě
o červnový termín, ale datum ještě upřesní zastupitelstvo a deﬁnitivně jej potvrdí 2. března,“ avizovala.

„Do programu bychom rádi
zakomponovali jak zábavu,
tak i například přednášku
o historii obce, sraz rodáků,
prohlídku zrekonstruované
školní budovy a podobně,“
naznačila představy o základní linii. Havlíčková
dodala, že si váží ochoty
spolků a organizací pomoci s přípravami a také vítá
jejich nápady.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Křepenice chystají
změny územního plánu
KŘEPENICE Zastupitelé
obce Křepenice připravují
změnu územního plánu.
Na zasedání v lednu letošního roku přijali usnesení k tvorbě územního
plánu a vyzvali fyzické
nebo právnické osoby,
které mají vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na území obce, aby
podaly podněty a návrhy
na změny využití pozemku. Termín k tomuto kroku

mají do 30. března. Žádosti mohou podávat buď
prostřednictvím předepsaného formuláře, který
je k dispozici na obecním
úřadu nebo v elektronické
podobě.
Podle přijatého usnesení se na nákladech spojených ze změnou územního plánu budou ﬁnančně
poměrnou částí navrhovatelé podílet.
Marie Břeňová

Byty v domě Mastník jsou všechny
prodány, při výkopových pracích
byl jediným nálezem trpaslík
SEDLČANY Na dolní část

Tyršovy ulice se naskýtá
již při pohledu z náměstí TGM jiný pohled než
tomu bylo přibližně před
deseti měsíci, kdy zde
začala společnost Gefira
stavby, jejímž jednatelem
je Ondřej Pína, stavět bytový dům Mastník.
Název stavba dostala
od potoka Mastník, který
je odtud na dohled. Jaký
je o byty zájem? Dostanou noví majitelé klíče
do konce letošního roku,
jak původně dodavatel
avizoval? S těmito a dalšími dotazy jsme se obrátili
na nejinformovanějšího
člověka, kterým beze sporu Ondřej Pína je.
Co zbývá na domu
Mastník ještě dokončit?
Na bytovém domě
máme hotovou hrubou
stavbu, kompletní rozvody technických instalací – vody, kanalizace,
elektrických rozvodů,
vzduchotechniky, jsou
dokončené vnější výplně otvorů, vnitřní omítky
a doděláváme i hrubé
podlahy. Koncem února nastupují obkladači
a sádrokartonáři a jak počasí dovolí, zahájíme práce na fasádách.
Máte některé byty ještě volné nebo naopak

e x i s t uj e s e z n a m n á hradníků?
Byty jsou od října
minulého roku komplet

mín dnes konkretizoval.
Poměry ve stavebnictví
a na stavebním trhu nejsou moc dobré. Jsou ma-

nebo zdržovačka, s níž
jste původně nepočítali?
Na tuto otázku jsem
v podstatě již odpověděl.

Bytový dům Mastník v blízkosti potoka Mastník roste jako z vody.

prodány, což mě velmi
těší. Seznam náhradníků
máme, ale zatím žádný
klient si koupi bytu nerozmyslel.
Kdy odhadujete, že
majitelům předáte klíče?
Není vůbec jednoduché, abych takový ter-

teriály, kdy čekáte několik měsíců jen na to, aby
vám výrobce objednávku
přijal. Termín vlastního
dodání je úplně jiný příběh. Věřím ale, že termín,
kterým jsme se klientům
zavázali, dodržíme.
Vyskytly se během
stavby nějaké těžkosti

Problém jsou termíny
dodání materiálů, jejich
nesmyslně vysoká cena
a zásadní problém je fatální nedostatek lidí, co
chtějí pracovat. To ale
platí společně pro celý,
a nejen stavební, trh.
Narazili jste v průběhu zemních prací na za-

jímavost – stopy historie, chodby, a podobně?
Naštěstí ne, i když stavíme v lokalitě, kde je
podzemí historicky dosti podkopané. Nicméně
měli jsme štěstí. Jediné co
jsme při výkopech našli,
byl sádrový trpaslík, který zřejmě zdobil zahradu
některého z již neexistujících domů v lokalitě.
Když jste se s městem Sedlčany dohodli
na směně pozemků, tak
požadovali zastupitelé
dát do smlouvy nějaké
konkrétní podmínky,
které měly být pro firmu závazné? Podaří se
je dodržet?
Po d m í n k y s m l o u v y
jsou záležitostí smluvních
stran, ale mohu čtenáře
ubezpečit, že všechny,
které pro nás ze smlouvy plynou, jsme splnili
a dále plníme.
Připomenete ještě počet a velikost bytů?
V bytovém domě
Mastník je 22 bytových
jednotek, 12 garážových stání v suterénu
a sedm venkovních parkovacích stání. Velikosti bytu jsou přibližně
od 33 metrů čtverečních až do necelých 100
metrů čtverečních.
Marie Břeňová

A KC E
na únor

Řádková inzerce
pouze 10 Kč/řádek


Koupím garáž v Sedlčanech. Cena
270 000 Kč. Tel.: 770 180 081.
21/22

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

Koupím moped Stadion/Jawetta/Pionýr. Tel.: 771 221 112.
23/22

Koupím garáž pod nemocnicí. Tel.:
602 575 208.
24/22

Prodám zachovalé třípřezkové lyžáky Munari ME 200, vel. 28,5, cena 300 Kč.

Foto mailem. Tel.: 608 543 848.
25/22

Prodám seno, malé balíky. Tel.:
721 370 838.
26/22

Pronajmu byt 3+1 s garáží a zahrádkou v Sedlčanech. Tel.: 724 232 555. 27/22

Koupím kotel Viadrus U26; 4 nebo 5
článků. Tel.: 732 362 169.
28/22

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

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

Přijmeme pracovníka na

^dZK^Ͳ^ĞĚůēĂŶƐŬĠƐƚƌŽũşƌŶǇ͕Ă͘Ɛ͕͘^ƚƌŽũşƌĞŶƐŬĄϳϵϭ͕ϮϲϰϬϭ^ĞĚůēĂŶǇ

OBSLUHU STROJŮ

,ůĞĚĄŵĞƉƌĂĐŽǀŶşŬĂŶĂƉŽǌŝĐŝ͗

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

DESIGN WOOD STUDIO s.r.o.
PŘIJME
do modernizovaného provozu

šikovného
TRUHLÁŘE – NÁBYTKÁŘE
 mzda min. 30 000 – 35 000 Kč ČISTÉHO
za základní pracovní dobu
 obědy zdarma
 provozovna Nechvalice
 převážně výroba nábytku z hotových nábytkových dílců
 ŘP sk. B – montáže nábytku u zákazníků
 úsměv a příjemné vystupování

V případě zájmu nás kontaktujte na
e-mail: kristyna@woodstudio.cz
nebo na tel.: 776 776 730

www.woodstudio.cz
Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

PRADLENA

2SHUiWRUVYDĥRYDFtKRURERWD
WŽƉŝƐƉŽǌŝĐĞ
KďƐůƵŚĂƐǀĂƎŽǀĂĐşŚŽƌŽďŽƚĂ
WŽǎĂĚĂǀŬǇ
^ĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƚͻKĚƉŽǀĢĚŶǉƉƎşƐƚƵƉ
sǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵǀǉŚŽĚŽƵ͕ǌĂƵēşŵĞ͕ǌĂƓŬŽůşŵĞ
ĞŶĞĨŝƚǇ
WƎşũĞŵŶĠƉƌĂĐŽǀŶşƉƌŽƐƚƎĞĚşͻ&ŝƌĞŵŶşƐƚƌĂǀŽǀĄŶşͻĞŶĞĨŝƚŬĂƌƚĂ
KƐŽďŶşŽŚŽĚŶŽĐĞŶşͻĂůƓşǀǉŚŽĚǇ
.RQWDNW9ĕUD.DPHQtNRYiNDPHQLNRYD#VWURVF]WHO

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

 ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
(požadujeme znalost podvojného účetnictví,
praxe výhodou, mzda 27 000 Kč)

 ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
(požadujeme znalost wordu, excelu, telefonické
komunikace, praxe výhodou, mzda 23 500 Kč)

 ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
(požadujeme znalost personalistiky a zpracování
mezd, praxe výhodou, mzda 23 500 Kč)

 PRACOVNICE NA OBSLUHU
BALÍCÍCH STROJŮ
(mzda 22 600 Kč)

 VEDOUCÍHO DRŮBEŽÍCH JATEK
(podmínka výuční list – řezník nebo SŠ
potravinářská – obor zpracování masa,
výhledově možnost ubytování, mzda 28 000 Kč)

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

 DĚLNÍK DO PROVOZU JATEK

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

Tel.: 734 428 696

(požadujeme dobrou fyzickou kondici,
mzda 160 Kč/hod.)

Nástup možný ihned
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Radujeme se
z čísla, které
nás před
rokem děsilo
REGION V celém námi sle-

dovaném regionu 29 obcí
bylo v neděli 6. února přibližně tolik nakažených,
jako na počátku listopadu
v roce 2020. Před rokem
touto dobou jsme tak vysokých čísel pozitivně testovaných nedosahovali,
a přesto realita všedních
dnů vypadala mnohem negativněji, než je tomu dnes.
K nárůstu ještě došlo
v Kamýku nad Vltavou, Milešově, Příčovech, Svatém
Janu a Zduchovicích, setrvalý stav je v Solenicích,
ale v ostatních obcích sledujeme pokles počtu pozitivně testovaných.
V řeči čísel za obce s rozšířenou působností vidíme
pokles v Příbrami z 2 039
aktivních případů na 1 986.

Namísto 29,13 na tisíc obyvatel jich je tady už jen 28,37.
Za posledních sedm dní
tady přibylo 1 568 nových
případů. Na Sedlčansku
klesl počet pozitivně testovaných ze 725 na 516. V přepočtu na tisíc obyvatel je to
pokles z 33 na 23,5. Za posledních 7 dní tady bylo
nově identiﬁkováno 367 nákaz. Také na Voticku vidíme
pokles aktivních případů.
Zatímco poslední lednovou
neděli tady bylo 388 nakažených, tu první únorovou to
bylo o rovnou stovku méně,
tedy 288. Nových případů
za posledních 7 dní je zde
226. V přepočtu klesl počet
případů koronaviru z 31,14
na 23,11 na tisíc obyvatel.
Olga Trachtová
Hadáčková

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
Celkem

www.sedlcansky-kraj.cz

7.
11.

12.
11.

21.
11.

28.
11.

5.
12.

10.
12.

2.
1.

9.
1.

16.
1.

23.
1.

30.
1.

6.
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

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

17
8
6
32
10
5
24
16
12
1
5
14
11
11
1
43
7
7
9
2
213
80
10
10
6
7
36
18
8

103 188 343 454 504 514 217 197 369 710 836 629

Nejmenší sbor dobrovolných hasičů
v regionu obdržel čestné uznání
VELBĚHY Dobrovolní hasi-

či ve Velběhách jsou činní již déle než půl století,
a přestože jsou i vzhledem
k velikosti osady nejmenším hasičským sborem
okrsku č. 14, rozhodně nezahálejí. V současné době
má sbor dvanáct členů,
z nichž nejstarší oslavil
v loňském roce již devadesáté narozeniny.
V místním hasičském
klubu se v sobotu 5. února konala výroční členská schůze SDH Velběhy
a jeho členové měli bezmála stoprocentní účast.
Přišel mezi ně také velitel
sousedního SDH Osečany
Martin Moulík a starosta
okrsku č. 14 František Hofman, který velběžským
dobrovolným hasičům
řekl: „Pravidelně se schá-

zíte, fungujete v rámci
svých možností, a já jsem
velice rád, že to takto je. Je
pěkné, že i v těchto svých
letech máte chuť se scházet a dokonce i plánovat

o zásazích při požárech,
ale i o pomoci, udělat něco
nového, nebo se dohodnout a jen tak se sejít. Vesnice žije jinak, než město.
Pořád platí, že lidé na ves-

do budoucna. Vždyť činnost hasičů není výhradně

nici mají k sobě blíž, a já
bych byl rád, aby to u vás

tak zůstalo i nadále. Vždyť
mnozí by vám mohli závidět, že se scházíte v tak
hojném počtu a že jste
schopni vykonávat svoji
činnost, která je velice záslužná.“
Na výroční schůzi SDH
Velběhy se také mluvilo
o odložených oslavách
osmi set let od první zmínky o osadě a o padesátém
výročí založení velběžského sboru dobrovolných
hasičů. Obě tyto oslavy
se měly konat v roce 2020,
ale z důvodu pandemie
se uskutečnit nemohly.
Zaznělo také, že starosta
SDH Velběhy Lukáš Tožička připravuje k výročí založení sboru plaketu pro
každého jeho člena. A rovněž se na schůzi hodně
plánovalo a vzpomínalo.

Jaké byly kdysi oslavy
Mezinárodního dne žen,
vzpomínalo se na brigády v osadě i jejím okolí,
na stavění májek, pálení
čarodějnic, pravidelné
zkoušky stříkaček i na výstavbu požární zbrojnice
v první polovině sedmdesátých let a na budování požární nádrže. Také
mnohé akce členů SDH
Velběhy utlumil covid, ale
rozhodně je nepřerušil docela.
V závěru výroční členské schůze velběžských
hasičů předal starosta
okrsku č. 14 František
Hofman starostovi SDH
Velběhy Lukáši Tožičkovi
čestné uznání (foto), které symbolizovalo ocenění
za činnost sboru.
David Myslikovjan
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Pavel Křížek vyprávěl příběhy s dobrým
koncem samičky motáka, raněného sokola
a husy domácí
HRACHOV Stanice Ochrana
fauny ČR v Hrachově poskytuje azyl handicapovaným živočichům. Návštěvník jich zde najde desítky.
Většina z nich je tu umístěna trvale, protože by jinak
tito tvorové nepřežili. Jiní
se však dostanou do takové zdravotní kondice, že
se mohou vrátit do volné
přírody. Pavel Křížek, šéf
a zakladatel hrachovské
záchranné stanice, nám
přiblížil tři příběhy.

Operace se
zdařila
Do Hrachova se dostala nedávno zraněná samička motáka. „Přivezl ji
k nám ornitolog Josef Ve-

la se, moták se po ní dobře
zotavoval a začal přijímat
potravu a létat. Tak jsme
se s Josefem Veselým dohodli, že pro tohoto dravce zařídíme vysílačku.
Přivezli ji Luboš Peške
a Dušan Rak. Oba pánové se věnují monitoringu
ptáků pro Akademii věd
ČR. Po vypuštění motáka
do volné přírody sledujeme na obrazovce počítače
prostřednictvím družice
jeho pohyb,“ sdělil Pavel
Křížek.
„Informace o něm sledujeme pravidelně dvakrát
za den – v 8 hodin ráno
a v šest večer, abychom
věděli, kde se právě pohyboval,“ pokračoval ve vy-

I huse domácí nakonec poskytl šéf hrachovské fauny výměnek.

selý. Pomoc přišla právě
včas. Byla zraněná na volátku, měla jej po nárazu
proříznuté. Pro její záchranu byla nutná operace. Byla provedena ve veterinární ordinaci Martina
Pána v Sedlčanech. Zdaři-

právění. „Vypustili jsme ho
v pondělí nad Hrachovem.
První čtyři dny se pohyboval pouze kolem Kamýku
nad Vltavou a Zduchovic.
Další den ráno do toho ťal
a kolem poledního přelétával město Sedlec-Prčice, le-

těl na Načeradec a na přenocování přistál ve tři
hodiny odpoledne v Lokti
u dálnice D1 poblíž Želivské přehrady. Tam si dva
dny odpočinul a potom
v pátek absolvoval velký
přelet přes Humpolec až
ke Slavonicím. Od pátku se zdržuje v blízkosti
Slavonic, zřejmě se tam
samičce hodně líbí. Bude
tam zřejmě na pozemcích
přemnožený hraboš polní,
tak má dostatek potravy
a nejspíš tam bude i rákosina, kde nocuje,“ uvedl
Křížek.

Zjišťovali jsme proto přes
maďarskou centrálu, kdy
byl okroužkován. Získali

domácí. Zajímalo nás, jak
ty se do záchranné stanice dostaly. Šéf obecně

Sokol vylétl
z maďarského
hnízda
Dalším dočasným obyvatelem hrachovského
centra je sokol, který
na svůj let zatím čeká.
„Narazil v Oborách při
útoku na holuba do drátů. Naštěstí rentgenové
snímky ukázaly, že neutrpěl zlomeninu, ale má
jen nateklou svalovinu.
Křídlo, které měl v době
převzetí do péče svěšené,
má opět rovné a drží jej
u těla. Pokud bude jeho
rekonvalescence dál zdárně pokračovat, přibližně
za čtrnáct dnů bychom ho
mohli vypustit. V současné době jednáme o tom,
zda bychom i na něj mohli
upevnit vysílačku,“ podotkl Křížek. Upozornil ještě
na jednu zajímavost: „Sokol má na pařátu upevněné maďarské kroužky.

Pavel Křížek věří, že sokola brzy bude možné vrátit do volné
přírody.

jsme informaci, že to bylo
před třemi roky, když byl
ještě mládě.“
Do Hrachova se v posledních dnech a týdnech
dostaly také labutě, které
při ranních mlhách měly
smůlu a narazily do drátů.
„Výjezdů je docela málo,
snad bych zmínil netopýry,
kteří při oteplení migrují
mezi zimovišti a stává se,
že lidem zaletí do obydlí.
Máme tu také strakapouda, krahujce a kosa, kteří
utrpěli zranění nárazem
do skla.“

Kamarádku nelze
zaříznout...
Pozornost mezi jinak
divoce žijícími tvory vzbuzují dvě sněhobílé husy

prospěšné společnosti
nejdřív jen mlčky udělal
gesto rukou, ale potom
vysvětlil: „To je takzvaná
Křížkova charita.“ Svěřil
nám, že před časem přišel
za ním do Hrachova pro
něj neznámý pán, který
mu sdělil, že by chtěl splnit poslední přání umírající příbuzné: Vyhledat Křížka a předat mu husu, která
prý nesmí skončit na pekáči, protože se z ní stala
časem ženina společnice
a kamarádku přece nelze
zaříznout a sníst! „Dopadlo to tak, že jsem té huse
poskytl výměnek a aby jí
nebylo smutno, tak jsem
jí ještě přikoupil husáka,“
dodal s úsměvem.
Marie Břeňová

Na věžní hodiny není spolehnutí
SEDLČANY Seřizovat si
čas podle hodin na věžičce budovy sedlčanského
muzea není moudré. Jak
potvrzují i profesionální
prodejci hodin, budíků
a hodinek, kteří na věž
denně vidí, ručičky neukazují spolehlivě. Předchází
se, zpožďují a někdy dokonce zastavují.

O odchylkách ví i Jaroslav Pospíšil, který se
dlouhodobě o časomíru
jak na věži muzea, tak
na kostele sv. Martina,
stará. Na muzeu jsou hodiny elektrické a zastavují
se tak i v případě výpadku proudu. Jak v loňském
roce čtenářům již vysvětlil, příčinou nepřesností je

kovová tyč u kyvadla, která se teplotou roztahuje
a chladem zase smršťuje.
Už pouhý jeden teplotní
stupeň stačí k odchýlení
ručičky o dvanáct vteřin,
což ale v součtu více dnů
není zanedbatelné.
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel o nespolehlivosti hodin na muzeu ví.

„Řešíme to již delší dobu.
I když Jaroslav Pospíšil
chodí hodinový stroj seřizovat, musí dojít k výměně za takový, který nebude tolik citlivý na střídání
teplot a který také umožní
jednodušší ovládání. Takové systémy již existují,
i když to není levná záležitost. Spolupracujeme s fir-

mou, která se věnuje věžním hodinám v celé České
republice. Zajišťovali jsme
s ní zvonění do kapliček
v našich osadách. Současně víme, že dodací lhůty,
než na zakázce začne firma pracovat, jsou dlouhé –
minimálně roční, ale svojí
práci rozumí,“ dodal.
Marie Břeňová
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Základem všeho je velká trpělivost,
říká kreativní mladá dáma
Dokončení ze strany 1

postup u bot, které šijete
ručně?
Boty, které ručně šiju,
nejsou složité na výrobu.
Jen člověk musí vědět jak
na to. Důležité je samotné
šití. A samozřejmě je i velmi důležité mít střih. To je
základ. Ten si buď sama
nakreslím nebo se dá i koupit. Já si střih na boty kupuju a pak dále upravuju. Jelikož mám docela širokou
nohu s vysokým nártem,
tak si střih musím mírně
poupravit, aby vše sedělo.
Co potřebujete za nástroje, když šijete doma
v ruce kabelku, boty
nebo capáčky?
Pro začátek je důležitý
materiál, střih a kvalitní
nůžky. U capáčků je dále
důležitý šicí stroj a někdy

Primárně se zabývám
šitím dětských capáčků,
které jsou vhodné pro
první krůčky i pro už chodící děti. Dále šiju fusaky
do kočárku, nosící vsadky
do bund (to je dost speciﬁcké), na přání kabelky,
boty zatím pouze pro sebe
nebo kamarády a příbuzné,
oblečení jak pro děti, tak
pro dospělé. Ale převážně
se zabývám šitím a neustálým vylepšování dětských
capáčků tak, aby se shodovaly s ﬁlozoﬁí bot barefoot.
Teď vymýšlím úplně novou
řadu capek pro ještě nechodící děti.
Stalo se vám někdy, že
se něco nepovedlo? Co
potom s výrobkem děláte? Jde předělat na něco
jiného?
No jéje! To víte, že se

Střih na boty se dá koupit a upravit nebo si ho Iva Procházková sama kreslí.

i pevné nervy. Naopak,
když vytvářím kabelku
například kombinace kůže
– bavlna, tak vedle šicího
stroje potřebuju i kladívko, lepidlo, průrazník (tím
dělám dírky pro jehlu),
povoskovanou nit, prkýnko (abych neudělala díry
do stolu), kleště a sedlářské jehly. A když si šiju
boty, tak nechám šicí stroj
odpočívat a celý proces je
čistě ruční práce. Je ještě
potřeba misková barefoot
podešev, na kterou se ušitá
bota přišije. No a nedílnou
součástí toho všeho je mít
velkou trpělivost.
Vytváříte širokou škálu různých věcí. Jaké aktuálně?

občas něco nepovede. Například, když vymýšlím
lepší střih na capky nebo
naopak zkouším úplně
nový střih. To pak buď
vzteky vyhodím nebo si
ho dám bokem „vyhnít“.
Po čase se k tomu nepovedenému kousku vrátím
a přemýšlím, jak to udělat
lépe. Co změnit, kde přidat
a kde zas ubrat. Většinou
nepovedený kus musím
vyhodit, ale když šiju třeba
oblečení a něco se nepovede, tak to jde opravit. Někdy mám den blbec a nejde mi vůbec nic. To pak
musím jít úplně od toho
a dělat něco jiného. Pak se
k tomu, co jsem vytvářela,
druhý den vrátím a jde mi

práce hned zase krásně
od ruky.
Co vás nejvíce baví
a naplňuje?
Baví mě každé mé tvoření. Jsem člověk, co se
nerad nudí a musí neustále něco vytvářet. Ale
nejvíce mě baví a naplňují
právě ty capáčky. Vzhledem k tomu, že jsem jim
věnovala kus svého života
a sebe, tak po dokončení
páru mám vždy velkou
radost, že se krásně povedly. A pak mám ještě
větší radost, když mi napíše nějaká maminka, že je
z capáčků nadšená a třeba
mi pošle fotku svého spokojeného dítěte i s botičkami na nožičkách. To si pak
říkám, že to má opravdu
smysl. Ale samozřejmě, někdy se stane, že si potřebuji i od capáčků odpočinout.
To si pak ráda ušiju třeba
tenisky nebo něco na sebe.
Chodíte oblečená
do své tvorby? Kabelky,
boty, doplňky?
No jasně. Je to úplně
nejlepší pocit, když si něco
ušijete, povede se vám to,
tak se tím chcete pochlubit
světu. Je to váš originální
ručně vyrobený kousek.
A nikdo jiný ho nemá. Před
několika lety jsem si ušila
takový hopsafrak (něco
jako bundo-mikinu) a je to
dodnes můj nejoblíbenější
kousek v šatníku. Pak strašně ráda chodím v botách,
co si ušiju. Kabelku, co je
taky z mojí tvorby, nosím
denně. A třeba dcera teď

má na sobě zimní kombinézu ode mě.
S jakými materiály
nejraději pracujete?
S kůží. Je to úžasný ma-

teřské. Jak to všechno
stíháte?
Maminka jsem, ale už
ne na mateřské. Vloni v říjnu jsem nastoupila zpět

Iva Procházková

teriál. Pokaždé, když mi
přijde nová várka hovězí
kůže, tak první co je, že
musím nasát tu její vůni.
Pak ji rukama uhladím
a až pak sroluju a uskladním. Pak ještě velice ráda
pracuju s kočárkovinou.
Tento materiál má neuvěřitelně širokou škálu použití.
A také s přírodními materiály, jako je bavlna a len.
Jste maminka na ma-

Iva přiznává, že ji nejvíc těší vyrábět různé capáčky pro děti.

do zaměstnání. Tak to bylo
trošku divoké. Dokonce
jsem musela na čas pozastavit objednávky, abych
vše stihla, nešidila rodinu
a hlavně dceru. A měla čas
na to, aby si vše zase hezky
sedlo. Bylo to náročné, ale
naštěstí mám systém a zase
všechno šlape. Neříkám, že
je to snadné, ale mám velkou oporu ve svém manželovi a dceři, takže se vše dá
zvládnout. Práce i koníček
v podobě tvorby a šití.
Jaké máte plány
do budoucna?
Tak plán je jednoduchý –
chtěla bych mít svou malou
dílničku, kde budu vytvářet
své originální kousky, aby
mě moje šití a tvoření uživilo a mohla jsem se tomu
všemu konečně začít věnovat naplno. A jak jsem zmiňovala, naučit se šít boty
na kopytě, jak se šijou už
od nepaměti…
Jana Motrincová
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Pamětní místo přibližuje osudy hrdinů v době
druhé světové války, včetně tragických
událostí v tajně vybudovaných bunkrech
Dokončení ze strany 1

„Pan Kabíček okolí upravil a vysadil v jeho okolí
několik lip,“ doplňuje.

Raiskup, Lanc
a Zákora
„Pamětní místo vzniklo
jako vzpomínka na hrdinnou odbojovou činnost
Josefa Raiskupa, Josefa
Lance, Zdeňka Zákory
a jejich spolupracovníků,
kteří boj proti nacismu
zaplatili v mnoha případech životem,“ představují hlavní aktéry první
věty na panelu s tím, že
skupina odbojářů vedená Raiskupem působila
v oblasti jižních, západních a středních Čech.
Prováděla sabotážní
akce, ukrývala uprchlé
vězně a na konci války
uskutečnila přímé ozbrojené střety s okupanty.
Poté, co byl na Raiskupa vydán zatykač,
ukrýval se u Zdeňka Zákory ve Vojkově, později
u Vojtěcha Mrázka ve Vrchotových Janovicích
a u Antonína Rubeše
ve Sledovicích. Raiskup,
zvaný Malesta, unikal
gestapu takřka do sa-

rozhodnutí až do své
smrti v roce 1950 Zákora,
který byl jako kamarád
v roce 1941 jeho svědkem na svatbě, litoval.
Zákorova hlavní odbojová činnost spočívala
v tom, že přivážel na Vojkovsko, kde bydlel, tiskoviny a rozšiřoval je
po okolí. Proto se musel
před gestapem skrývat...
Tragicky vyhasl život
Josefa Lance, zvaného
Černý Petr. Podle informací zjištěných Bohumilem Kabíčkem, zemřel
11. srpna 1943 poté, co
opustil svůj úkryt. Vydal
se do hájovny Petříkov
u Varvažova pro potraviny, kde padl do léčky
gestapa a byl zastřelen.

Dva tajné
bunkry
Zájemce o vojenskou
historii potěší informace
o dvou bunkrech v okolí
Minartic. Ten větší měl
rozměry tři krát čtyři
metry a výšku kolem
dvou metrů. Jeho stěny
byly pokryty prkny a polepeny papírem, strop
byl zajištěn lepenkou
a posypaný třiceticenti-

osob. V říjnu téhož roku
se počet rozrostl ještě
o Francouze Maurice Vollota, který uprchl z území cvičiště, kde byl nasazen na nucené práce. Při
stavbě bunkru pomáhali
místní vlastenci, kteří dodávali skrývajícím se odbojářům také potraviny.
Vznikl proto, že malý
bunkr, který byl v lese
na okraji vojenského
prostoru SS u Minartic,
ro z m ě rov ě n ev y h ovo val. Skrýval se v něm
dva roky Václav Vovsík
z Křečovic a poté, kdy se
v něm ukrýval také Zdeněk Zákora z Vojkova, byl
pro dva malý... Podle historických análů 14. prosince odbojová skupina
osvobodila čtyři polské
zajatce z lomu u Vrchotových Janovic a malý bunkr pak skýtal této čtveřici
skrýš.

Dohodli se, že úkryt
opustí po skupinkách.
„Jako první se dali na útěk
Houška a Vovsík, ostatní utéct nestačili. Vojáci

Přepadení
vojáky SS

SS do bunkru komínem
hodili ruční granát, který
zabil Jaroslava Davida.
Josefovi Kroužkovi nacisté prostřelili kabát a dalekohled, ale podařilo se mu
uprchnout. Antonín Kučera byl střelen do břicha
a zraněním podlehl. Vollot
byl zajat...,“ zachycuje příběh statečných mužů pro
současnou i ty příští generace Kabíček. Těla Kučery
a Davida si pak prý přivázali vojáci SS jako trofeje
a na výstrahu na blatníky
svých automobilů.

Dejme, díky společnému počinu obce Vojkov
a jejímu obyvateli Kabíčkovi, nahlédnout ještě
do událostí 22. prosince
1944, kdy došlo k pře-

U železniční zastávky v Minarticích je panel věnovaný hrdinné
odbojové činnosti v době 2. světové války.

O těch, kteří
zázrakem přežili
Raiskupa, Lance a Zákoru připomínají dobové fotograﬁe. Pod nimi jsou podrobněji jejich osobní data
a popsány životní osudy.

mého konce války. Byl
zastřelen v březnu 1945
u Zadních Bud Zdeňkem
Zákorou a Jaroslavem Šikou – vlastními spolubojovníky, kteří se nechali
přesvědčit o tom, že spolupracoval s gestapem.
Prokázalo se, že to byla
lež. Svého ukvapeného

metrovou vrstvou hlíny
a zamaskovaný jehličím.
Uvnitř se vešlo osm lůžek, vybaven byl přikrývkami, petrolejovými
vařiči, lékárničkou a stojanem na pušky. Místní
badatel Kabíček zjistil, že
22. února 1944 se v tomto bunkru skrývalo šest

padení velkého bunkru
vojáky SS. Václav Houška, Václav Vovsík, Josef
Kroužek, Maurice Vollot,
Jaroslav David a Antonín Kučera – to byla jeho
osádka. Když hlídkující
Vovsík zahlédl vojáky,
ihned to oznámil ostatním mužům v bunkru.

ve Vrchotových Janovicích, kam byl po zatčení
svými katany dopraven,
nepodlehl. Konce války
se dočkal v koncentrač-

Jako zázrakem vyvázli
z pařátů nepřítele Václav
Houška a Václav Vovsík.
Jeli ve vlaku a z okna pozorovali, co se u bunkru
děje. Hlídky SS, který
vlak prohlížely, na zkontrolování obou hledaných mužů „zapomněly.“
Do bojů se oba zapojili
v posledních dnech války na Pacovsku. Válku
přežili.
Francouz Vollot týrání

ním táboře v Terezíně,
kde se ocitl po zatčení
také Josef Kroužek. Také
oni se vrátili domů.

Nejlépe osobně
Pamětní místo je nejlépe poznat osobně. S tím
souhlasí i vojkovský starosta. Doporučuje podniknout výlet do Minartic pěšky, automobilem
nebo nejlépe lokálkou.
Jízda po kolejích je jako
stvořená k přemýšlení
o tom, jaké pocity při jízdě vlakem asi prožívali
Houška a Vovsík... K pozůstatkům bunkrů turisty nasměruje zakreslení
polohy na panelu. Informací i fotodokumentace
tam najdou návštěvníci
víc. Je možné si na něm
přečíst i báseň Josefa
Votruby, opsanou z diplomu odbojového hnutí
Jihočeského kraje, který obdržel po skončení
války Jaroslav Kabíček
z Minartic za svůj vlastenecký postoj v dobách
národní nesvobody.
Marie Břeňová
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Markéta Hrdličková nešla ve šlépějích svých rodičů
a bílý plášť nikdy neoblékla
SEDLČANY Markéta Hrdlič-

ková (49), s výjimkou vysokoškolských studií, žije
v Sedlčanech. Její otec Petr
Bilina složil Hippokratovu přísahu a působil celá
desetiletí jako lékař v regionu. Starší z jejích bratrů Petr se věnuje tomuto
poslání na postu primáře
ARO v Oblastní nemocnici
Příbram a Markétina matka
pracovala jako zdravotní
laborantka.
Markéta se však nevydala ve šlépějích rodičů
a bílý plášť neoblékla.
Od dětství inklinovala
ke knihám a jejím pracovištěm je přibližně čtvrtstoletí
Národní knihovna v Praze.
V knihovnickém prostředí
také poznala svého budoucího manžela, s nímž
vychovává dva syny – desetiletého Jáchyma a patn á c t i l et é h o Fra n t i šk a .
Manžel přednáší na Univerzitě Karlově bohemistiku a komparatistiku, jejíž
náplní je světová literatura, to znamená písemnictví
všech jazyků.

Rodiče
rozhodování
neovlivňovali
„Mám dva sourozence.
Naši rodiče k nám vždycky
byli tolerantní a nechávali rozhodnutí o povolání
na nás. Všechny nás v rodině spojovala láska k přírodě a láska ke vzdělání.
Nějak přirozeně vyplynulo,
že Petr se bude věnovat
medicíně, Jan je lesním inženýrem. Mě asi ovlivnil
petrovický děda František
Bilina. Byl to pedagog, který učil v Petrovicích, Počepicích a Chyškách... Je
pravda, že od učitelského
povolání mě naši trochu
zrazovali,“ připouští paní
Markéta. Zdůrazňuje, že
učitelského povolání si nesmírně váží.
„V Sedlčanech jsem studovala gymnázium, potom
jsem nastoupila na Vyšší
školu informačních studií
v Praze, na níž jsem navázala studiem na Karlově
Univerzitě, kde bylo možné
zaměřit se na několik mož-

ných oblastí – informační,
knihovědnou a knihovnickou,“ vysvětluje a dodává, že její spolužačkou
byla například sedlčanská
knihovnice Alena Budková. Markéta neseděla
takzvaně jako panenka
v koutě v očekávání, že ji

ní v hlavním městě s péčí
o rodinu, vysvětluje: „S každým synem jsem byla tři
roky na rodičovské dovolené. Potom mi knihovna
vyšla vstříc a umožnila mi
poloviční úvazek, do Prahy
jsem jezdila dva dny v týdnu. S manželem jsme mu-

Markéta Hrdličková u obrazu Josefa Lady na výstavě v sedlčanském muzeu podotýká, že knihy s jeho říkadly byly součástí jejího
dětství. A z Ladových knih předčítala i svým dětem.

tam někdo objeví a nabídne jí zaměstnání podle jejího gusta. „Sama jsem se
o místo v Národní knihovně
v hlavním městě ucházela.
Absolvovala jsem úspěšně
výběrové řízení a byla jsem
přijata,“ říká. Podotýká, že
již v průběhu vysokoškolských studií si vyzkoušela
práci v několika knihovnách, včetně té národní
a po získání diplomu zde
zůstala na plný úvazek.
„Nejdřív jsem působila
v oddělení referenčních
služeb a když v roce 2000
začal projekt archivace
českého webu, požádala
jsem, zda bych se tomuto
úkolu mohla věnovat. Byla
to nová práce, při níž se
na začátku nového tisíciletí
spousta dokumentů začala
přesouvat z tištěné podoby
na internet a archivovat,“
dodává s tím, že sice počítače nejsou její srdcovou
záležitostí, ale chápe, že se
musí v této oblasti neustále
vzdělávat.

Jak se daří
skloubit rodinu
a zaměstnání?
Paní Markéta na otázku, jak se jí dařilo zejména
v době, kdy byli synové
malí, skloubit zaměstná-

seli vždy promyslet, co kdo
zařídí, kdo vyzvedne děti,
kdo nakoupí a vyřídí další
nutné záležitosti. Bylo to
dost náročné. V posledních
letech je možné pracovat
i z domova a koronavir
tomu otevřel dveře.“

O manželovi
a dětech
„Můj muž je velmi sečtělý člověk. Má to svoje
přednosti i úskalí. Projevuje
se jako introvert, kdežto já
jsem spíš extrovert, mám
ráda společnost a jednám
víc impulzivně. Máme také
odlišný druh energie. Zatímco on je uvážlivý, já jsem
temperamentní. To není
úplně ideální například při
výchově dětí. Oba ale zastáváme názor, že řešení
problémů s dětmi fackami
nebo dokonce jiným násilím nikam nevede. A také
neustálé dirigování neuznáváme,“ podotýká.
„Starší syn je po tátovi
uzavřenější. Odmalička je
vášnivý entomolog – zajímá se o hmyz. To považuji
za velký dar. Má v této oblasti značné znalosti. Míváme doma spoustu housenek
a pozorujeme jejich vývoj,
neumrtvujeme je éterem,
abychom pak nějakého

motýla nebo brouka napíchli na špendlíky do vitrínek, to ne. Jen když některý takový tvoreček zemře,
uchováme ho v sušeném
stavu (směje se). Mladší
Jáchym je podobně jako
já společenský, pohybově
nadaný. Od útlého dětství
oběma klukům hodně čteme,“ říká. Uvědomuje si,
že tato doba spíš směřuje
k informačním technologiím a různým únikům ze
skutečného do virtuálního
světa. „Samozřejmě, že se
snažíme také tyto prvky
do vzdělání zakomponovat, ale o to víc jim klasické
knihy přibližujeme četbou.
V tomto ohledu si také nesmírně vážím svého muže,
líbí se mi jeho přístup, jak
s kluky hovoří, jaká témata
jim odkrývá a čemu se společně věnují,“ chválí svého
životního partnera. Těší ji,
že oba synové jsou citliví,
přemýšliví. „Nejsou super
jedničkáři, ale známkování
nepovažujeme pro jejich život za úplně to nejdůležitější,“ dodává.
„Asi i proto jsem takzvaně rozkročená do vzdělávacího projektu MAP
na Sedlčansku,“ zamýšlí se
současně nad tím, že i její
celý život se točí kolem
vzdělávání, třídění informací. „Když na mě někdy
přijde splín, tak zapochybuji, zda je to správná cesta,
ale pak si uvědomím, že
pro mě je důležitá kontinuita, že neskáču z jednoho
oboru do druhého, ale vše
má v mém životě určitou linii a návaznost,“ podotýká.

Klimatická krize
není jen pojem
„Žijeme v panelovém
bytě. Vím o sobě, že potřebuji čistý vzduch a přírodu
kolem sebe. Trochu mě
trápívají názory lidí na sídlišti, kdy vnímám, že dávají přednost před stromy
a ptačím zpěvem parkovacím místům. Pokácí klidně
strom, aby z něj nepadalo
listí nebo jehličí... Klimatickou krizi mnozí chápou
jako pojem, jako vymyšlený
nesmysl a neuvědomují si,

že se na planetě něco děje.
Fakta hovoří jasně o tom,
že pokud se takto drasticky
budeme chovat k přírodě
a když dáme přednost betonu před parkem, skladům
před zemědělskou půdou,
příroda se brání a tyhle chyby nám všechny vrací...,“
uvažuje.
Důležitou součástí života Markéty Hrdličkové
je sport. „Nejsem žádný
vrcholový běžec, ale vyčistím si běháním vždycky
hlavu. Absolvovala jsem
v minulosti tři půlmaratony, což je kolem dvaceti
kilometrů, a vždy za dvě
hodinky. Nejsou to sice výsledky ke chlubení, ale byl
to pro mě pokaždé zajímavý zážitek. Samozřejmě
ale běhám, hlavně s blížící
se padesátkou, menší trasy,“ nepopírá. Dodává, že
také miluje vodu. „Jsem
takový vodomil,“ přibližuje
ve zkratce další svoji zálibu, která jí přináší radost.

Šimona sledují
v televizi
i v divadle
Šimon Bilina, kterého
v současné době mohou
televizní diváci vidět každý týden v seriálu Zoo
jako tajemného Adama řečeného Haďák, je synovcem Markéty Hrdličkové.
„Je to syn mého bratra
Petra. Je zajímavé, že můj
mladší syn už dlouho touží chovat hada, což jsme
mu nesplnili. Teď může Šimona pozorovat s hadem
například i obtočeným
kolem krku na obrazovce, čímž se obdiv obou
k plazům jaksi propojil,“
podotýká. Zatím umělecký růst příbuzného znala
rodina především díky divadelním rolím. „Babička
i jeho rodiče jezdí pravidelně na všechny premiéry, občas i na reprízy, jak
v Brně, tak v Praze. Já
jsem v Praze viděla zatím
jedno představení. Divadlo i Šimona mám ráda,
ale z časových důvodů
jsem zatím jiné ‚volňásky‘
nevyužila,“ usmívá se.
Marie Břenová
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Etnolog Aleš Smrčka na besedě představil svoji
publikaci i filmový dokument a svěřil se, že se mu
splnilo přání být řidičem autobusu
S E D LČ A N Y V m ě s t s k é
knihovně se v pátek 4.
února konala beseda s etnologem Alešem Smrčkou, který má blízký vztah
k regionu. Beseda dostala
název Fikaní horalé aneb
Tradiční horský transport
a její součástí bylo promítání ﬁlmového dokumentu
Říkejte mi strýcu. Spoluautorem snímku je otec Aleše
Vít Smrčka.
Etnologie je společenská věda, jež se zabývá
srovnávacím studiem kultur a společností a dvaatřicetiletý Aleš Smrčka
do prosince loňského roku
působil právě v Etnologickém ústavu Akademie věd
ČR v oddělení pro výzkum
kulturního dědictví. Jeho
současná práce je ze zcela
jiného ranku, a mladý etnolog si díky ní plní svoje sny
z dětství. Stal se totiž řidičem autobusu městské hromadné dopravy hlavního
města Prahy. Magisterské
studium Aleš absolvoval
v Ústavu etnologie na Filozoﬁcké fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Doktorát
získal v Ústavu evropské
etnologie Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity
v Brně. Pokud se týká pedagogické činnosti Aleše
Smrčky, působil rovněž
na brněnské Masarykově
univerzitě.
Bezprostředně před začátkem besedy
jsme si povídali nejenom
o jeho práci, ale i vztahu
k Sedlčansku.
Aleši, pocházíte odtud
z regionu?
Ne, narodil jsem se
v Praze, ale měl jsem tady
babičku a dědu. Taťka
i strýc, lékař Václav Smrčka, se tu narodili, a já jsem
do Sedlčan s rodiči často
jezdil. Jsem ženatý, máme
dvě děti a společně s manželkou jsme uvažovali
o tom, že bychom začali
žít tady. Nakonec z toho
sešlo s tím, že jsem si ale
bydliště v Sedlčanech ponechal, protože to tady
mám rád. Po taťkovi mám
byt a jezdím sem se svojí

rodinou, jak mi to dovolí
čas, ačkoliv už ne tak často jako dříve.
Co předcházelo zprostředkování dnešní besedy?
Když vyšla knížka Tradiční horský transport,
měl jsem autorské výtisky
a snažil se je předat některým knihovnám. Říkal
jsem si, že mezi nimi nesmí
chybět knihovna v Sedlčanech. Přišel jsem s knihami, bavil se s knihovnicí

dostal díky taťkovi a strýci.
Taťka je vystudovaný novinář a etnograf a se strýcem
už v dobách za minulého
režimu navštěvovali pamětníky v Povltaví a zajímala je voroplavba. V roce
2006 jim vyšla publikace
Na staré řece, a protože
jsem v té době jezdil s rodiči do Krkonoš ke známým,
brával mě taťka i tam s sebou na návštěvu pamětníků. Narazil i na jednoho
starého dřevaře, který

Aleš Smrčka představil na besedě svoji publikaci a ﬁlmový dokument. Na snímku je se svým otcem Vítem Smrčkou.

Alenou Budkovou a ji moje
povídání zaujalo. Slovo
dalo slovo a paní Budková mi nabídla možnost
přednášky. Já jsem za pozvání rád, protože mohu
zprostředkovat
místním
lidem toto zajímavé kulturní téma. Název přednášky
Fikaní horalé ale není můj.
Říkal jsem si, jak ji nazveme, a Alena Budková se
svěřila, že to knihovnice
promyslí. A promyslely
(úsměv). Mně se ten název líbí, protože vystihuje zkušenost a mazanost
lidí na horách, aby přežili
v těžkých podmínkách,
ačkoliv mnohdy nebyli ani
nijak fyzicky zdatní.
Můžete čtenářům
přiblížit vaši publikaci
Tradiční horský transport? Vás blíže zaujali
horalové?
K tomuto tématu jsem se

v Krkonoších svážel dřevo na rohačkách. Krásně
povídal a měl znalosti dřívějšího, německy mluvícího obyvatelstva v Krkonoších. Vyprávěl o svážce
na rohačkách a já mám
v knize s ním i zaznamenaný rozhovor. Na střední
škole jsem váhal, co bych
chtěl studovat, a jedna
z možností byla právě etnologie. Už dříve mě bavila
doprava, například autobusy, ale zaujaly mě i staré
formy dopravy. Začal jsem
potom, hlavně už na vysoké škole, jezdit do hor sám
i s taťkou. Dostal jsem se
také na Šumavu a v rámci
studií etnologie jsem svoji
činnost rozšířil i na Beskydy. Díky těmto návštěvám
mě téma zaujalo, řekl jsem
si, že by bylo dobré v tom
pokračovat, a proto jsem
začal studovat etnologii.

Za jakých okolností
vznikl váš dokumentární ﬁlm Říkejte mi strýcu,
na němž se podílel i váš
tatínek?
V rámci dizertace jsem
jezdil do Beskyd a společně s taťkou jsme se seznámili s panem Stoklasou,
kterému již tenkrát bylo
kolem pětadevadesáti let.
Je dodnes vitální, ačkoliv
už má sto roků. Já jsem
v té době dělal pro taťku
kameramana do různých
magazínů k zemědělství
a k energetice, tedy úplně
mimo obor. Zaujalo nás,
že pan Stoklasa má saně
a že je schopný nám v létě
předvést svážku dříví
na těchto saních. Etnolog
Ludvík Baran, který se zabýval v padesátých letech
dvacátého století tradiční
dopravou, také prý něco
natočil, ale tento ﬁlmový
dokument se ztratil, takže
nic u nás o letní svážce
na saních nebylo ﬁlmově
zaznamenáno. Řekli jsme
si proto, že by bylo dobré zaznamenat nejenom
rozhovor pro budoucí
knížku, nebo v té době dizertační práci, ale i samotnou svážku. Nejdříve jsme
chtěli pořídit výhradně
archivní záznam, jenomže
pak jsme začali vidět nejenom dané téma, ale i toho
člověka. Pan Stoklasa nám
říkal, abychom ho raději
oslovovali „strýcu“ a podle toho byl také nazván
dokument. Ačkoliv neměl
lehký život, byl velkým
optimistou a i současné
problémy bral s nadhledem. Zaujala nás jeho
osobnost a rozhodli jsme
se ho zachytit ve ﬁlmu
i jako člověka. Dokument
jsme nabízeli České televizi, tam jsme nepochodili,
ale vzala to TV Noe. Dokumentární ﬁlm se odvysílal
a potom byl ještě součástí
konferenčního sborníku.
Přiznám se, že když
jste mi na začátku našeho setkání vyprávěl, že
v současné době jste řidičem autobusu, moc jsem

vám nevěřil. Proč jste si
vybral vy, původním povoláním etnolog, právě
tuto práci?
Začal jsem jezdit autobusem brigádně už
v roce 2013. Vyzkoušet si
tuto profesi jsem měl jako
sen již ve svém dětství.
V Sedlčanech, když jsem
byl malý kluk, jezdil pan
Kopka. Vzpomínám si,
že měl vždycky dobrou
náladu. A potom ještě jeden milý řidič, který často jezdil s červeno-bílou
Karosou (vepředu s nápisem Turbo) a mamka mu
přezdívala rychlý řidič.
Jezdit s autobusem mě
pořád lákalo i v pozdějším věku a nakonec se
mi toto přání splnilo. Jezdil jsem v Praze nejdříve
u soukromníků, od roku
2017 u Dopravního podniku brigádně, a protože
mi loni nebyla v Etnologickém ústavu nabídnuta práce na celý úvazek,
rozhodl jsem se pracovat
jako řidič autobusu naplno. Jezdím na více městských linkách. Tato práce
mě velice naplňuje, ale
určitě chci ve svém volném čase zůstat i ve svém
oboru. Dělám redaktora
Národopisného věstníku,
což je odborný časopis,
který vychází dvakrát
ročně. Chci se tak udržovat ve svém oboru, abych
z něj úplně nevypadl.
Aleš Smrčka na své besedě v knihovně kromě
ﬁlmového dokumentu podrobně představil i svoji
publikaci Tradiční horský
transport, která přibližuje fenomén horského
transportu v Krkonoších,
na Šumavě a v pohořích
severovýchodní Moravy
jako nedílnou součást tradiční lidové kultury. Práce vychází z terénní dokumentace, dostupných
pramenných zdrojů a historického obrazového materiálu. Stranou nezůstalo
ani zhodnocení dosavadního vývoje bádání.
David Myslikovjan
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – kult. dům
10. 2. Jaroslav Samson
Lenk – recitál
koncert muzikanta, skladatele a zpěváka folkové či
country hudby; 19:30
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
11. 2. Novoroční koncert:
Kamil Střihavka & The
Leaders Acoustic Band
koncert rockové legendy
s kapelou v akustickém
podání; 19:00
 Sedlčany – Pohoda club
19. 2. Live band
zahrají kapely RV 4, Kaktus
Verde, následuje afterparty;
21:00

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
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 zábavní 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
24. 2. Úsměvy Radima
Uzla
zábavný pořad; 19:30

KINO
 Sedlčany
11. 2. Slalom
francouzské drama; 20:00
12. 2. Kurz manželské
touhy

česká komedie; 20:00
18. 2. Aleksi
chorvatské drama, komedie; 20:00
19. 2. Margrete – královna severu
historické drama; 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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., 20., 23. 2. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
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
18. 2. Pohárové utkání
HC River Boys Zvírotice –
HC Rebel Sázava; 18:30
HC Huroni Vršovice – HC
Kačeři Příčovy; 20:25
19. 2. Pohárové utkání
HC Olbramovice – HC
Domino; 16:30
Ševci Nový Knín – Novit
Neveklov; 18:25
20. 2. Pohárové utkání
HC Bubák Chlum – HC
Genemusic; 16:30
HC Medvědi Sedlčany – Stará garda Štětkovice B; 18:25
HC Hrádek – Rumola; 20:20
21. 2. Pohárové utkání
HC Rebel Sázava – TJ Slavoj Obecnice; 18:30
HC Votice – Rybníkáři; 20:25
23. 2. Pohárové utkání
Rybníkáři – HC Medvědi

Sedlčany; 18:30
Novit Neveklov – HC Votice; 20:25

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
9., 16. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
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
18. 2. Listování s Literární prádelnou
listování z knih v podání
dětí, navazuje výtvarná
dílna Můj jarní prázdninový deník; 15:00
18. 2. Kytička z korálků
program Šikovné ruce pro
děti od 9 let; 18:00
21. 2. Sněhuláková výtvarná dílna
dopolední program pro
menší děti; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
11., 12., 18., 19. 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.

www.sedlcansky-kraj.cz

Tatran předvedl
několik hezkých akcí
TJ Tatran Sedlčany
– SK Tochovice
3:0 (1:0)
SEDLČANY V sobotu 5. úno-

ra sehrál fotbalový A tým
Tatranu svůj třetí přípravný zápas, tentokrát proti
diviznímu týmu z Tochovic
na domácí půdě. Soupeř
je nováčkem ve skupině C
soutěže a stejně jako domácí mužstvo se nachází
v tabulce v sestupových
vodách.

Sochůrek otevřel
skóre
I když Tatranu chybělo
v sestavě minimálně sedm
hráčů, tak svůj souboj
na umělé trávě rozehrál
viditelně lépe a od úvodních minut ukázal, že jde
za vítězstvím. Ve 3. minutě
sklepnul Sochůrek míč
na Davida Čiperu, který střílel pohotově z první. Pokusu ale chyběla větší razance a po zákroku gólmana se
kopal pouze roh. Za další
čtyři minuty se k dlouhému
odkopu přes celé hřiště dostal Sochůrek, ale treﬁl jen
nohy tochovického brankáře. Tatran z převahy vytěžil
první branku ve 25. minutě,
když Kdolský vyslal do levého křídla Davida Čiperu,
který našel přesně na penaltě Sochůrka a ten střelou
po zemi k tyči otevřel skóre
– 1:0. Tochovice byly nebezpečné jen po špatných
rozehrávkách z nohou domácích fotbalistů. Po jedné z nich se ve 31. minutě
dostal do šance Zmeškal,
který se v úvodu minulé
sezóny objevil i v sedlčanském týmu. Jeho pokus ale
připravený brankář Lukáš
Dřevojan vyrazil na roh.
Poslední slovo do konce
poločasu měl domácí tým,
který ve 40. minutě díky
Dvořákovi vrátil přetažený
roh na Sochůrka, ale jeho
pohotová střela skončila
těsně nad břevnem.

Hanuš vše propálil
Hned na začátku druhého poločasu se ve 49.
minutě měnil stav utkání.
Kdolský zahrával rohový

kop, na zadní tyči našel Haška, který prudkou hlavičkou zvýšil k radosti domácích fanoušků na 2:0. V 52.
minutě pozlobil soupeř.
Po rychlých narážečkách
na pravé straně se hostující
hráč dostal do vápna, kde
byl zfaulován. Míč následně skončil v síti, ale dříve
zazněla píšťalka rozhodčího, který ukázal na pokutový puntík. K exekuci penalty se postavil Zmeškal,
ale jeho přízemní střelu
k pravé tyči brankář Glogar, který nastoupil do druhého poločasu, výborně
zneškodnil. A tak se v 63.
minutě prosadil Tatran potřetí po hezké akci, která
začala od Davida Čipery,
jenž uvolnil do levého křídla Novotného, který ještě
našel před bránou volného
Matouška. Jeho pokus hostující brankář sice výborně
vyrazil, ale šance neskončila. Odraženého míče se
zmocnil Doubrava, který
vylepšil střeleckou pozici
Davidu Čiperovi. Opět se
blýskl zákrokem hostující
brankář, míč vykopl nakonec jen k připravenému Hanušovi a ten propálil vše,
co mu stálo v cestě. Tedy
jen ne síť – 3:0. V 84. minutě
byl před vápnem faulovaný
Sochůrek a Hanuš střílel
z 18 metrů jen těsně nad
břevno. O tři minuty později zahrával opět Hanuš další
trestný kop, tentokrát z 25
metrů a jeho skákavá střela nadělala tochovickému
brankáři velké problémy.
Minutu před koncem pak
ještě po rohovém kopu rozezvonil břevno hlavičkující Repetný.
Sestava Tatranu: L.
Dřevojan (46. Glogar) – Repetný (46. Doubrava), L.
Brotánek, Novotný, M. Krůta – Hašek (68. Repetný),
Kdolský (58. T. Čipera), M.
Dvořák, D. Čipera (70. Sochůrek), Hanuš – Sochůrek
(46. L. Matoušek).
Další zápas čeká Tatran
v sobotu 12. února od 14
hodin v Milevsku s místním
týmem hrající jihočeský
krajský přebor.
David Štverák

SPOLEČNOST
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Knihovnice si vychovávají čtenáře od plenek,
vzdělávání s předními lektory chtějí umožnit i rodičům
SEDLČANY Rada města z pozice zři-

zovatele podpořila a dala souhlas
knihovně k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje

pracovníků. Sedlčanská městská
knihovna však začala s vítáním
občánků v roce 2004. Brzy po narození od nás miminka dostávají

S knížkou do života je projekt, do kterého se zapojily sedlčanské knihovnice v roce
2018, kdy noví občánci dostali dárek a doživotní průkaz do knihovny zdarma. Pro
tříleté je přichystán batůžek s knížkou.

na projekt S knížkou do života.
O krajskou ﬁnanční podporu, která
by byla využita na vzdělávání sedlčanských rodičů předními lektory,
se knihovnice snaží letos dosáhnout poprvé. Ředitelka sedlčanské
knihovny Blanka Tauberová projekt S knížkou do života přiblížila
v rozhovoru.
Jak dlouho podporujete lepší
vztah ke knihám a k takzvané
čtenářské gramotnosti v projektu S knížkou do života?
Jde o mezinárodní projekt
Bookstart, který se v českém prostředí jmenuje S knížkou do života
a začal v roce 2018 díky iniciativě
Svazu knihovníků a informačních

na společném setkání dárek – leporelo, které je připraveno speciálně
k tomuto účelu nejlepšími českými
autory. Dostávají i další pozornosti
– kromě jiného také seznam dalších knížek, které doporučujeme,
aby s nimi rodiče pracovali. Průkazka zdarma do knihovny, která
platí celoživotně, je zachována.
V čem vidíte hlavní poslání
projektu?
Zapojit do něj aktivní rodiče
a pomoci jim, aby se mohli prostřednictvím knihovny, společně
se svými nejmenšími dětmi, seznámit s knihou, příběhy a informacemi v ní a textu porozumět.
Víme, že v současných rodinách

se příliš s knížkami nepracuje.
Různými výzkumy a projekty
je dokázáno u nás i ve světě, že
četba má vliv na úspěchy jak při
studiu, tak i později při uplatnění
na trhu práce a obecně i v běžném životě. Od nejútlejšího věku
se děti učí díky četbě přemýšlet,
vyjadřovat se...
Jak do projektu mohou rodiče vstoupit?
S Sedlčanech to v praxi funguje tak, že první informaci dostávají rodiče už na matrice formou
dopisu, který jim adresujeme.
Na základě toho se rozhodnou,
zda dárek od nás chtějí dostat
na radnici při vítání občánků nebo
u nás v knihovně na malé slavnosti nazvané Setkání miminek. Pokud zvolí předání na radnici, bývá
u toho naše zaměstnankyně Jana
Roškotová, která rodičům zodpoví
různé dotazy nejen k projektu.
Kolikrát ročně zmíněnou malou slavnost v knihovně pořádáte?
Záleží na tom, kolik dětí se narodí a kdy se nám podaří naplnit
skupinku alespoň pěti miminky.
A pro skupinky pak děláme krátký program. V posledních dvou
letech mohla být setkání pořádána
jen pokud to koronavirová opatření dovolila. Přizpůsobit se situaci
musela také komise pro občanské
obřady města, kdy tradiční vítání
občánků bylo dočasně nahrazeno
vyzvedáváním dárků na radnici,
včetně dopisu s blahopřáním pro
rodiče.
Za jak dlouho po prvním setkání u kolébky se uskuteční
druhé?

Termín, kdy se můžeme příště
potkat, se dozvědí rodiče hned při
tom prvním. Je určeno, na rozdíl
od toho prvního, kterého se může
účastnit širší rodina, prarodiče
nebo kamarádi, užšímu kroužku.
Tím mám na mysli rodiče a miminko. S nabídkou programů pro tento
„klub“ přicházíme zpravidla dvakrát měsíčně. Jedno je zaměřeno
na setkání s knížkou, druhé na výtvarné dílny.
Protože projekt S knížkou do života už trvá více než tři roky, předáváme, opět při malé slavnosti,
dětem batůžek s dárkem pro tříleté. V něm je mimo jiné krásná
knížka, kterou pro nás napsala
Ivona Březinová. Jde o klasické
pohádky, ale převyprávěné pro
lepší pochopení současných dětí.
A ještě poznámka – v knihovně nepoužíváme při slavnosti kolébku,
ale postýlku...
Znamená to, že už máte kluby dva?
Ano. Klub s názvem Klíčíme je
zaměřen na kluky a děvčata do tří
let věku a druhý s názvem Rosteme je určen pro ty starší od tří
do šesti let a schází se u nás s rodiči pravidelně poslední středu
v měsíci od 16.30 hodin.
Jak aktivity ﬁnancujete?
Dárkové sety hradíme z rozpočtu knihovny. Letos poprvé
knihovna požádala o dotaci Středočeského kraje. V podmínkách
kraje je uvedeno, že lze získat
příspěvek i na úhradu lektorů
a tak jsme se o to pokusili. Zatím
nevíme, zda uspějeme.
Marie Břeňová

Děti poznají život
v mraveništi, ale také se
budou učit lyžovat
DUBLOVICE Život v mrave-

ništi je název výukového
programu, při němž bude
dětem z dublovické mateřské školy v pátek 11. února
vyprávět o pozoruhodném
životě mravenců pracovník
Ochrany fauny Hrachov.
Dozvědí se například, že
tito malí tvorečkové nejsou obtížným hmyzem,
ale mají v celém ekosystému svoji důležitou úlohu.
Srozumitelným způsobem
získají nejmladší posluchači různé zajímavé informa-

ce. Například jaký vládne
v mraveništi řád a že mravenci mají svoje architekty,
zemědělce nebo vojáky...
Ve ski areálu Monínec
se zúčastní od 14. do 18.
února školáci a přihlášené
děti z mateřské školy lyžařského výcviku. Hned další
týden – od 21. do 25. února budou mít žáci prázdniny, ale i v době tohoto
volna se mohou stravovat
ve školní jídelně, která zůstane v provozu.
Marie Břeňová

V pátek 4. února se v sedlčanském muzeu podruhé představila Saša Niklíčková, šansoniérka s písněmi
‚dojemnými k uřehtání‘. Foto: Městské muzeum Sedlčany
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Hokejisté rozhodli o svém vítězství třemi góly
v rozmezí necelých dvou minut
Tatran Sedlčany
– HC Cvočkaři
Hořovice 3:2 (0:0,
3:1, 0:1)
SEDLČANY Na domácím zim-

ním stadionu v sobotu 5.
února sehráli hokejisté Tatranu svoje poslední utkání
v základní části tohoto ročníku krajské soutěže. K dispozici měli ještě odložený zápas v Praze se Žižkovem, ale
ten se již hrát nebude. Proč?
„Tým Žižkova neměl k dispozici domácí led, a tak jsme
soupeři nabídli, že bychom
náš vzájemný duel odehráli
na sedlčanském zimním stadionu místo našeho tréninku,“ uvedl trenér Tatranu
Karel Pospíšil. „Soupeř to odmítl, takže jsme získali kontumačně tři body.“

Gól v oslabení byl
na dosah

Před utkáním s Hořovicemi to vypadalo, že Tatran
bude mít jistotu postupu
do vyřazovací fáze soutěže
pouze pokud zvítězí. Nakonec ale bylo všechno jinak.
Protože tým HC Příbram
B porazil Solopisky, postupovaly by Sedlčany i tak.
Oba týmy však musely
hrát naplno, uvědomovaly
si důležitost utkání, a proto
byly zpočátku k vidění spíše hokejové šachy. Hrálo se
na obou stranách pozorně
v obraně a k vidění nebyly
ani náznaky šancí. Spíše se
jednalo o hokejové rojení,
když jeden hráč kroužil kolem druhého a dával pozor,
aby neudělal chybu. Po bezmála čtrnácti minutách hry
putoval na trestnou lavici
hráč Hořovic a konečně se
něco začalo dít. Domácí hokejisté zamkli svého soupeře v jeho obranném pásmu,

vytvořili si několik dobrých
příležitostí, avšak stav zůstával nadále bezbrankový.
V závěru první třetiny vyfasovali menší trest i domácí, ale několik vteřin před
koncem mohli inkasovat
Cvočkaři po úniku Filipa
Černého.

V závěru nastala
„šavlovačka“
V úvodu třetiny druhé
hosté ještě dohrávali přesilovku, chvíli dokonce měli
možnost hrát pět na tři, ale
ani tuto výhodu nevyužili. Od poloviny 25. minuty
hráli už podruhé v oslabení
také Cvočkaři, jejich obrana přečkala několik závarů
a v době, kdy do návratu
jejich vyloučeného hráče
chybělo dvacet vteřin, unikl
hostující útočník a s přehledem proměnil. Inkasovaná
branka byla pro domácí ho-

kejisty dost smolná. Obránce Tatranu Jakub Grin při
vyvážení puku nešťastně
uklouzl, snažil se sice vleže
ještě puk odehrát, ale nepovedlo se mu to a soupeř
této situace využil. Nečekaný gól Hořovic ale hráče
Tatranu nijak nerozhodil.
Brzy se z vedení soupeře
vzpamatovali, už v čase
29.20 srovnal stav utkání
Vladimír Černý, hned nato
překlopil vedení na stranu
Tatranu Bém a vedení ještě
pojistil Filip Černý. Tyto tři
branky padly v rozmezí sto
patnácti vteřin. Hosté ještě
kontrovali ve 43. minutě
hry, ale vyrovnat se jim už
nepodařilo. Závěr zápasu
byl dost hektický. Hrálo se
hodně do těla, soupeř se
snažil vyrovnat a z přemíry snahy na obou stranách
pramenily fauly. Vše vygradovalo několik vteřin před

závěrečným klaksonem,
kdy hosté tvrdě dohráli
Šebka, strhla se „šavlovačka“ a bitka. Vítězství v utkání, které bylo mnohem bohatší na trestné minuty, než
na góly, však Tatran uhájil.
V brance Tatranu byl
Hlaváček, před ním se střídali obránci Jakub Grin,
Macháč, Švagr, Mašek,
Chwastek, Tomáš Spilka,
Vild, Šebek – Vladimír Černý, Zavadil, Ondřej Spilka,
Petržílka, Bartoš, Martin
Pospíšil, Bém, Burian, Filip Černý. Trenér: Karel
Pospíšil.
Ve čtrnáctičlenné tabulce, sestavené z obou skupin
krajské soutěže, patří Tatranu sedmá příčka. Ve své skupině jsou hokejisté Sedlčan
čtvrtí. Znamená to, že v play
off narazí na první tým druhé skupiny.
David Myslikovjan

Huroni vyrazili na válečnou stezku a v boji se
Štětkovicemi získali první vítězství
SEDLČANY Zřejmě největ-

ším překvapením v dlouhodobé pohárové soutěži
amatérských hokejistů
v minulém týdnu bylo vítězství vršovických Huronů
nad štětkovickou Starou
gardou v první lize. Zatímco Štětkovice patří ke spolufavoritům na celkové
vítězství, Vršovice dosud
ve druhé fázi turnaje nezískaly ani bod.
Tentokrát se překvapivě
Huroni dostali do vedení
už po dvou minutách hry
zásluhou Petra Vilímka.
Vyrovnání ale na sebe
nenechalo dlouho čekat.
Na konci 4. minuty dostal
přesnou přihrávku před
brankoviště štětkovický
Václav Herma a bekhendovým blafákem nekompromisně skóroval. V 6.
minutě hry se už favorit
dostal do vedení po rozebrání obrany Huronů.
Autorem gólu byl Lukáš
Růžička. A když hned
vzápětí přidal třetí úspěšný zásah Štětkovic David
Pospíšil, zdálo se, že se

zápas bude vyvíjet podle
papírových předpokladů.
A to přesto, že Stará garda
neměla na vystřídání jediného hráče. Nakonec ale
zřejmě především na to
doplatila. Už v 8. minutě
vršovičtí Huroni dali zásluhou Pavla Cabaly kontaktní branku a brzy po rozehrání ve středovém kruhu
krásnou rychlou střelou
švihem z mezikruží na lapačku gólmana srovnal
na 3:3 Petr Vilímek. Vedení
si na svoji stranu opět vzaly Štětkovice minutu před
prvním klaksonem, když
z úctyhodné vzdálenosti,
od mantinelu až od modré
čáry, napřáhl Jakub Hozman a puk proletěl kolem
všeho, co mu stálo v cestě.
Včetně brankáře. V úvodu
druhé třetiny se hrálo přesně pět minut bez jediného
přerušení, jakoby Huroni, kteří měli alespoň dva
hráče na vystřídání, chtěli
svého soupeře vyčerpat.
Skóre se ale až do konce prostřední části hry
nezměnilo. Potom to ale

přišlo! Ve třetí třetině Vršovice spustily uragán, když
hned třikrát za sebou skóroval Jan Kašpar a jednou
Jiří Nový. Na konečných
7:5 kontroval v závěru
mače David Pospíšil.
Zajímavé bylo také sledovat, jak se dlouho neporažená Sázava vzpamatuje
z první porážky v této pohárové sezóně. A nutno
podotknout, že celkem
v pohodě navázala na předchozí šňůru vítězství
a s přehledem porazila příčovské Kačery. Na poměry
soutěže se sice toto prvoligové utkání hrálo dlouho
bez gólů, ale to neznamená,
že si obě mužstva nevypracovala dostatek příležitostí.
Naopak, bylo jich docela
dost, avšak buď dobře zasahovali brankáři, nebo měli
střelci vychýlenou mušku.
Až dvě a půl minuty před
prvním klaksonem ranou
po ledě ze středu jednoho
z kruhů dal úvodní branku
Jan Kysela a Rebel vedl 1:0.
Hned vzápětí Sázava rozehrála přesilovku, a v době,

kdy vyloučenému hráči
Příčov chybělo k návratu čtyřicet vteřin, pěknou
ranou z mezikruží zvýšil
Lukáš Krätsmar-Šmogrovič
na 2:0. Druhá třetina byla
podobná té první, také v ní
se dlouho neujala jediná
střela, ale jeden rozdíl se
přece jenom našel. Chyběly
hezké akce a brankové příležitosti. Čtyři minuty před
jejím koncem však předvedl Milan Sýkora pěknou
stahovačku ve chvíli, kdy
už se zdálo, že nechá puk
za sebou a mazácky zvýšil
na 3:0. Ve třetí třetině přidal
čtvrtý gól Sázavy Petr Pantoﬂíček a pouhých jedenáct
vteřin před koncem uzavřel
na konečných 5:0 Jiří Pantoﬂíček, když si nejdříve
po přihrávce před brankoviště náznakem zakončení
položil na led gólmana a pohodlně zavěsil.
Výsledky – 1. liga: Příčovy – Chlum 3:1, Sázava
– Příčovy 5:0, Vršovice –
Štětkovice 7:5. Před naší
uzávěrkou měla první Sázava na svém kontě již osm-

náct bodů a o šest bodů
zpět byly druhé Štětkovice
i třetí Příčovy. Vršovice
i přes vítězství zůstaly se
dvěma body na posledním
osmém místě.
2. liga: Daleké Dušníky –
Miličín 2:4, Domino – Solopysky 2:1, AHC Nový Knín
– Křepenice 11:2, Olbramovice – AHC Nový Knín 2:8.
Tým AHC Nový Knín si
upevnil vedení v druholigové tabulce a nyní má již
dvacet bodů. Druhé Domino nasbíralo bodů čtrnáct
a třetí Kňovice jich měly
devět. Oba tyto týmy však
odehrály o jeden zápas
méně. Poslední osmý Miličín měl bodů pět.
3. liga: Štětkovice B –
Rumola 0:2. První zůstali
s patnácti body sedlčanští
Medvědi a přes porážku
patří nadále druhá příčka
rezervě Štětkovic. Třetí
novoknínští Ševci ji ale
mohou brzy dostihnout,
protože mají pouze dvoubodovou ztrátu a jedno
utkání k dobru.
David Myslikovjan
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Pijavice, neštovice, bradavice...
Protože je teď divná doba
a většina lidí, které potkávám, je ze všeho v našem státě, ale i světě už
naštvaná, rozhodla jsem
se, že napíšu příběh s pozitivním nádechem, který třeba někomu trošku
zvedne koutky...
Mám dceru a mám
syna. Oba naštěstí mají
velký smysl pro humor.
Moji přátelé říkají, že jsou
prý komedianti po mamince. A já se pak naoko zlobím. O co ti dva mají lepší
„hlody “, o to se já častěji
dostávám do situací, kdy
bych nejraději zalezla
do nejbližšího kanálu.
Nebo se alespoň na chvíli
stala neviditelnou.
Nedávno jsem šla kolem budovy v Sedlčanech,
kde sídlí kancelář VZP.
Okamžitě mi v mysli vyskočila vzpomínka, která
se udála už skoro před
třemi lety. To byl můj syn
čtyřletý a zrovna jsme
spolu usedli do čekárny
právě této pobočky, kde
jsem měla něco k vyřízení. Neseděli jsme tam
sami. Čekal tam s námi
pán středního věku. A už
tam nejspíš seděl minimálně týden, dle šíleného kručení v břiše, které
se z jeho strany ozývalo.
A ani různým pokašláváním a šoupáním na sedačce mu zvuky útrob nešlo
přehlušit. V té době se
ještě nenosily roušky (to
je možná třeba připome-

nout) a i cizím lidem bylo
velmi dobře vidět do tváře. Hladový pán měl barvu
rudé růže a očividně mu
bylo velmi trapně. Pomalu jsem se začínala dusit
smíchy, protože situace se
stávala hezky vtipnou. Mít
s sebou alespoň rohlík,
snad mu ho podám, aby
se chudák najedl. Trochu
trnoucí jsem ale čekala
na reakci našeho synka.
Ten chvilku beze slova
poslouchal. Moje obavy
narůstaly. Reakce dítěte
netrvala dlouho. Za chvilku vytřeštil oči. „Mami
slyšíš to?“ A já snažně, jakože vůbec nic neslyším,
protože mi bylo pána líto,
odpovídám: „A co?“ Syn
mi hned neodpověděl, ale
dál napjatě poslouchal.
Po dalším zpěvu pánova
břicha konstatoval, že se
bojí. A jéje. Nebylo zbytí.
Musela jsem se tedy samozřejmě zeptat, proč? Odpověď, která přišla, změnila atmosféru v čekárně
z trapné na velmi veselou.
Syn mi vzorně odpověděl
a samozřejmě pěkně nahlas. „Protože tady, mami,
někde hrozně řve dinosaurus!“ To už nevydržel
mít vážnou tvář ani dotyčný pán a od srdce jsme se
oba pěkně zasmáli…
Expertkou na vtipné
historky byla v raném
dětství i dcera. Ta mi pro
změnu jednou po příchodu ze školky jako pětiletá oznámila, ať chystám

svatbu a začnu péct koláče, že se v pátek bude
vdávat a bude si brát
Pavlíka. Naštěstí se Pavlík za dva dny zamiloval
jinde a péct koláče jsem
nemusela. Také jsem díky
ní holila pana prezidenta.
Alespoň to zasvěceně vykládala paní na autobusové zastávce. Ta se na mě
pochybovačně podívala.
„A opravdu ho maminka
holila?“ ptala se paní opatrně znova. „No, vždyť to
říkám,“ na to odpověděla
už trošku popuzeně dcera. Rychle jsem směrem
k vytřeštěné paní pronesla: „Neholila, volila!“
Netrvalo dlouho, když
už byl prezident oholen
i odvolen, tak jsem se dozvěděla po jejím příchodu ze školky, že tam má
její kamarádka pijavice.
Zkoušela jsem jí napovědět, jestli nemyslela třeba
neštovice. Dcera jen mávla rukou a odvětila: „Ty
má taky, mami. Ta má totiž všechno!“ Že šlo o bradavice, jsem se dozvěděla
až druhý den od paní učitelky, kterou jsem náhodně potkala v obchodě…
Dcera také jako malá
jednou přinesla velký košík trávy ze zahrady. Ručičky, chudák, měla celé
zelené. „Kam to neseš,
prosím tě?“ ptala jsem se
jí. „Mami, já to nesu králíkům.“ –– „Kočičko moje,
my ale nemáme králíky!“
–– „To nevadí mami, tak
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to odnesu sousedům nebo
si to uvaříme k večeři.“
Celou situaci pobaveně
sledovala moje kamarádka, která u mě tehdy byla
na kafi. Od té doby často
poslouchám, že si beztak vaříme trávu, a když
chceme změnu, dojdeme
se napást na louku. Protože děti přece nelžou...
Poslední příběh je
také z dob dětství dcery.
Jako malá zapálená dobrovolná hasička jezdila
v podstatě celé jaro se
svým týmem po různých
soutěžích. To znamenalo
v sobotu brzy vstávat, zabalit batoh, helmu, dres,
připravit oblečení na převlečení, přidat svačinu
a pití a nějaké to kapesné.
Odjezd vždy býval a dodnes je, z náměstí v Petrovicích. Vedoucí od hasičů vždy brali dvě velká
auta, aby se všechny děti
na soutěž pohodlně dostaly, pokud zrovna nejeli i rodiče. Odvedla jsem
dceru k jednomu z nich
a ta okamžitě běžela
za kamarády. Hned se
začali předhánět kdo má
lepší svačinu a kdo si co
koupí za kapesné od rodičů na soutěži u stánku.
„Já si koupím klobásu!“ ––
„A já párek v rohlíku!“ ––
„Třeba bude i zmrzlina!“
Veselé štěbetání přerušil
hlas hasičské vedoucí,
která se ptala naší dcery,
jak se těší na soutěž, zda
nezapomněla helmu a co

si koupí ona. A já, stojíc za hasičským autem,
jsem nevěřícně poslouchala její odpověď. „Já si
nic moc nemůžu koupit.“
–– „Proč? Zapomněla jsi
si penízky?“ –– „Ne, já je
mám. Dostala jsem celých
pět korun.“ –– „Pět korun
jo?“ A dcera naprosto
vážně odvětila: „No, naši
mi nikdy víc nedávají, že
bych prý moc utratila!“
Představila jsem si výraz
vedoucí i dětí a pak už
jsem nevydržela pro změnu já. Houkla jsem na oko
rozzlobeně na dceru zpoza druhé strany auta, kde
o mně nikdo z nich stále
neměl žádné tušení: „Tak
jestli máš jen pět korun,
tak mi pojď vrátit ty dvě
stovky, co jsi ze mě ráno
vydyndala!“ Dcera okamžitě zanechala divadla,
které předváděla a říká:
„Né, mami, vždyť tady
všichni vědí, že si přece
dělám srandu!“ A utekla rychle za kamarády
do auta, aby náhodou
kapesné nemusela přece
jenom vracet.
Vtipné je, že teď se situace pomalu otáčí. Syn
je ještě malý. Ale dcera už
mě přerostla. Navštěvuje
gymnázium a samozřejmě se za rodiče jako každý puberťák tak trochu
stydí. Přišla moje chvíle.
Teď si dělání trapasů v její
přítomnosti pro změnu
začnu užívat já!
Jana Motrincová

BIOSKA SEDLČANY s. r. o.

přijme pracovníky
do kovovýroby
– svářeče, obráběče
Případné dotazy zodpovíme
na tel.: č. 318 821 335 nebo 777 600 697
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Proč zlevňovat,
když můžeme
zdražit
Nejspíš jednou přijde
doba, kdy benzin a naftu
v našich autech nahradí
jiný zdroj energie. Politici nenechali nic náhodě, a rovnou rozhodli,
jaký zdroj to bude. Proč
čekat na přirozený technický a tržní vývoj, když
pár chytrých hlav z NDR
může o budoucnosti rozhodnout od stolu a hned.
A aby se náhodou nestalo, že přirozený vývoj půjde jinou cestou, než bylo
politiky již rozhodnuto,
vymýšlí k tomu pravidla,
omezení a incentiva, které přirozený vývoj vždy
laskavě, nicméně nekompromisně, postrčí zpátky
na naplánovanou cestu
pokroku.
Základní teorie motivace hovoří o cukru
a biči, a zpravidla doporučuje vhodnou
kombinaci těchto nástrojů.
V Německu a několika
dalších bohatých zemích
šli cestou cukru a zavedli
štědré dotace na elektromobily, které srazí jejich
cenu z oběžné dráhy aspoň do stratosféry. Jsou
to dotace vyplacené
z veřejných peněz, tedy
z daní, takže euro, které
sebere stát, pak přiteče
jako euro, které stát dává.
Ale kdyby stát poplatníkovi to euro rovnou
nechal, mohl by ho poplatník, nedejbože, utratit
za něco jiného, než jak si
přeje centrální plánovací
komise.
Třeba v Nizozemsku
ale na to šli od lesa a řekli
si, proč zlevňovat elektromobily, když můžeme

zdražit tradiční auta. Nebude nás to stát žádné peníze a ještě na daních přiteče něco do státní kasy.
Navíc běžný občan bude
mít snazší rozhodování,
protože jak elektromobil,
tak benzíňák, budou oba
za milion.
A máme to vymyšlené, spokojeně si zamne
ruce vrcholný politik,
a nasedne do svého služebního elektrického
BMW, které jsme mu zaplatili z našich daní, včetně řidiče, který ho povozí, kam bude potřebovat.
Ale zase tu máme ty obyčejné lidi, kteří vznešené
vize prostě nepochopí.
V Nizozemsku se loni
prodalo něco přes 300
tisíc nových aut a přes 2
miliony ojetin. Od roku
2015 prodej nových aut
setrvale klesá a prodej
ojetin roste. Asi toho
biče bylo málo, bude
potřeba více zregulovat
ojetiny.
Já elektrickým autům
fandím. Mají spoustu
výhod. To ticho, ta kinetická účinnost, konstrukční zjednodušení,
nic nečoudí. Souhlasím
i s tím, že dnes drahé
technologie postupně
zlevní a zefektivní, tedy
výsledkem bude kvalita
za dostupnou cenu. Tak
proč prostě nemůžeme
počkat, až se tak přirozeně stane. Nejlépe by
to shrnula asi Helena
Růžičková v roli Škopkové: „U nás jde přestavba
tak rychle, že my už dnes
se máme líp než zítra.“
Bohumil Vohanka

www.sedlcansky-kraj.cz

Není mi z toho dobře
Zdá se, že dění u hranic
mezi Ruskem a Ukrajinou
nás ani moc nezajímá.
Mezi námi a Ukrajinou je
ještě Slovensko a to hlavní se děje ještě dále – až
na východě Ukrajiny. Zásluhou našich reportérů
můžeme občas v televizi
vidět zprávy o Ukrajincích
u hranic s Ruskem – jak žijí,
bydlí, mluví. Čeho se bojí,
co chtějí, na co si zvykají,
co si nepřejí. Někde mají
od ruských vojáků jen
stovky metrů... Je zřejmé,
že Rusko sympatie pozbývá. Odhodlání Ukrajinců
bránit svou vlast roste.
Snad každý z nás potkal při nějaké příležitosti
Ukrajince. Snaží se, aby
byli schopni dělat i kvaliﬁkovanou práci. Žijí tady co
nejskromněji, peníze posílají svým rodinám. Jsme
pro ně bohatý západ. Nyní
aby se rozhodovali, zda

nadále u nás živit svoje
rodiny nebo se vrátit, aby
se připravovali na jejich
ochranu.
Prezident Putin nepíše
podobné scénáře poprvé.
Na zvolené části bývalého
Sovětského svazu začne
dezinformační kampaň
s bojovými akcemi polovojenských skupin, až vznikne separatistický kvazistát.
Ten má zemi destabilizovat. Tak je to v Moldavsku,
Ázerbájdžánu i v Gruzii.
Ukrajina má průmyslový
Donbas, kde separatisté
po těžkých bojích od roku
2014 ovládají Doněckou
a Luhanskou lidovou republiku. Kde je příležitost,
dělá Kreml vše pro alespoň částečný návrat moci,
jako v dobách Sovětského
svazu.
A co my? Jakožto člen
NATO jsme naštěstí zajedno s ostatními členy

a po spolupráci na misích
opět důvěryhodnější. Ale
po odmítnutí amerického
radaru v Brdech nejsme
stále na úrovni Polska
i Bulharska, kde mají nárok
na bezvýhradnou ochranu.
Postoj prezidenta Miloše
Zemana nebo přítomnost
SPD ve sněmovně s požadavky na vystoupení ze
západních struktur nejsou
nějaká tajemství. Kdo chce
být stále jen vychytralý,
využívající jen výhody
plynoucí z EU a NATO, přičemž hraje na obě strany,
důvěru hodně oslabuje.
Jestliže nyní věnujeme Ukrajině přebytečnou
munici, protože kupujeme francouzské kanóny
o větší ráži, dáváme aspoň najevo, na kterou
stranu se v této věci stavíme. Ale i tak mi z toho
všeho není dobře.
Vladimír Roškot

KO M E N TÁ Ř

Byl by to zajímavý pokus
Blíží se prezidentské volby.
Za posledních devět let se
naskytla řada důvodů, abychom si udělali pravdivou
představu, co prezident
musí, může nebo nemůže a opustili chiméru, že
je všemocný. Role prezidenta je sice velmi reprezentativní pro zahraničí
i doma, ale většinou jde
v podstatě o jeho formální podpis a razítko. Není
zodpovědný v rámci moci
zákonodárné, výkonné,
natož soudní. Je jen několik přímých pravomocí
bez další kontrasignace,
z nichž nejdůležitější je
snad jmenování předsedy
nejvyššího soudu, prezidenta NKÚ a členů bankovní rady ČNB. Také může
udělit milost. Pokud slibuje
něco zařídit, rozhodnout,
něčemu zabránit, nebo do-

konce zlevnit, jen se vytahuje. Spoléhá na neznalost
voličů.
Již se zaplňuje tablo
kandidátů na vystřídání
Miloše Zemana na Hradě.
Snad tedy bude v dohledné době zase vše tak, jak
má být. Podle sociálních
sítí je hodně voličů pro
Miroslava Kalouska. Zdá
se to jako žert, vzhledem
k tomu, že to je přece ten,
který za všechno může...
Kalousek nedávno přiznal,
že o kandidatuře přemýšlel, protože nebyl nikdy ani
není trestně stíhaný, pokud
to tedy snad není podmínkou. Několik měsíců uvažoval o tom, jak by ten úřad
měl civilněji fungovat. Proč
všelijaké obřady s příchodem prezidenta připomínají spíše hrátky kolem vladaře, monarchy. Přemýšlel, že
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je na čase, abychom měli
prezidenta podle Ústavy
ČR. Tedy něco pozměnit.
Ne snad hned v Ústavě,
ale ve způsobu prezidentovy úřednické práce. Jak
známe Kalouska z projevů
ve sněmovně, měl nepochybně promyšleno, jak
v kampani sdělit své představy. Nechal si vypracovat
analýzy, jak by probíhala
jeho kampaň, co by to stálo a zda je dost voličů, kteří
mu rozumějí.
Mrzí mě, že to vzdal. Byl
by to zajímavý pokus, nakonec i takový test, jak jsme
na tom. Říjnové volby ukázaly, že jsme se již hodně posunuli. Ale někteří komentátoři
znalí věci říkají, že takového
prezidenta si ještě nezasloužíme. Škoda. Je to zkušený,
chytrý, zásadový politik.
Vladimír Roškot

