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Za téměř ročním očkováním proti
koronaviru v kulturním domě
udělala Mediterra slavnostní tečku.
„Tenhle maraton nechci opakovat,“
podotkl krajský radní Pavlík
SEDLČANY Poslední dávky

vakcíny

proti

koronavi-

ru aplikovali zdravotníci
v sedlčanském kulturním

domě zájemcům ve čtvrtek 10. února až do odpoledních hodin. Od 15.
hodiny pak koncertní sál
zaplnili lékaři, zdravotní
sestry, zaměstnanci Mediterry a dobrovolníci, kteří
pomáhali s technickým
a organizačním zázemím
téměř celoroční akce.

Cena 20 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Šéf Ochrany fauny Hrachov
se obává: Pokud vláda
seseká rozpočty neziskovým
organizacím, bude to i pro
nás velký průšvih
HRACHOV Pavel Křížek, šéf
Ochrany fauny ČR v Hrachově, říká: „Letos si připomínám dvě výročí. Bylo to
před 25 lety, kdy jsem z invalidního důchodu vzal dva
tisíce korun a založil jsem
Ochranu fauny ČR. A v květnu to bude přesně deset let,
co se Ochrana fauny přestěhovala z Votic do Hrachova.“

Obává se však toho, že „dárkem“ ke dvěma jubileím
budou úsporné škrty, které
prý ministerstvo chystá…

Nejistá
budoucnost?
„Víme, že republika je
až neuvěřitelně zadlužená.
Je to výsledek konání nejen
Pokračování na straně 8

Radní Pavlík:
Maraton nechci
opakovat
„Tenhle maraton nechci opakovat,“ podotkl mimo jiné Pavel Pavlík
(druhý zleva). Na snímku je při debatě s Miroslavem Hölzelem,
Martinem Severou a Sergejem Jurčenkem (vpravo).

Mezi pozvanými hosty
byl starosta Sedlčan Miroslav Hölzel, ředitel kulturního domu Martin Severa
Pokračování na straně 4

Petr Halada zaměřil videokonferenci
na myslivost. „Sám jsem se něčemu přiučil,“ říká
KAMÝK Petr Halada, staros-

ta Kamýku nad Vltavou, je
zároveň v rámci Středočeského kraje předsedou komise pro spolupráci s městy a obcemi. Organizuje pod
záštitou hejtmanky Petry
Peckové pravidelné videokonference čili webináře se
zástupci samosprávy. Téma
zatím té poslední bylo
zaměřeno na myslivost.
Zástupci mysliveckého
spolku, Českomoravské
myslivecké jednoty a Lesnicko-dřevařského vzdělávacího institutu připravili
okruh otázek, o nichž se
domnívali, že budou pro
obce zajímavé. Týkaly se
myslivosti v ČR v oblasti
legislativy, plánování lovu
a chovu zvěře, škod způsobených zvěří a možností,
jak jim předcházet. Debaty
se kromě Halady, který měl
funkci moderátora, zúčastnila části videokonference

zástupkyně kraje, radní pro
oblast životního prostředí
a zemědělství. Účastníci

kladli dotazy z praxe jednotlivých obcí. Příjemným
Pokračování na straně 6

Starosta Baťha: Propojením
s přivaděčem nám spadl
velký kámen ze srdce, který
nás tížil celá desetiletí
VOJKOV Vojkov je obcí,

která jako jedna z prvních
požádala město Sedlčany
o připojení na vybudovaný přivaděč pitné vody
a získala souhlasné stanovisko. Poprvé začala
odebírat vodu v listopadu
2018. „Podzim toho roku byl
abnormálně suchý a dosta-

tek vody nebyl ani v těch
nejsilnějších vrtech. Nebýt
přivaděče, tak byl Vojkov
v období Vánoc bez vody,“
ohlédl se za situací před
několika lety František
Baťha, starosta obce. Přiblížil zároveň podrobněji
celý systém zásobování,
Pokračování na straně 7

2

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

Dublovicím počet
obyvatel za 50 let
neklesl
DUBLOVICE V obci za půl

století obyvatel neubylo.
Dokazuje to statistika, s níž
zastupitelé podrobně seznámili občany.
V roce 1971 žilo v obci
k 31. prosinci 616 lidí.
Ke zlomovému nárůstu
došlo v roce 1976, kdy se
k Dublovicím připojily

osady Líchovy, Chramosty
a Zvírotice a počet k poslednímu dni roku byl 992.
V roce 1981 bylo v obci trvale přihlášeno 1 034 osob
a od té doby k jejich úbytku pod tisíc nedošlo. V závěru roku 2019 i 2020 se
čísla nezměnila a na území
obce žije 1092 lidí.
-mb-

Nový vozík zvýší
kapacitu výtahu pro
lodě
VLTAVA V rámci modernizace dostane lodní výtah
na hrázi Orlíku nový vozík,

kázal obsloužit zhruba 70
procent lodí, nový zvládne
97 procent lodí s maximál-

Nový lodní výtah na Orlíku bude překonávat přes 70 výškových
metrů. Foto: Metrostav

který bude uveden do veřejného provozu už na jaře
letošního roku. Inovovaný
vozík zvýší kapacitu lodního výtahu. Dokáže přepravit více než 2 000 lodí
za sezónu, zatímco dosavadní rekord z roku 2020
byl přibližně 1 500 lodí.
Nový vozík zvládne přepravit i větší plavidla, než
bylo dosud možné. Maximum toho současného je
délka plavidla 8,5 metru,
nový zvládne i lodě s desetimetrovou délkou.
Metrostav provedl před
zahájením projektových
p ra c í p r ů z k u m f l ot i l y
na českých řekách. „Zatímco původní vozík do-

ní délkou 10 metrů. Mimo
jiné došlo i ke zvětšení kolejové dráhy výtahu na návodní straně hráze o 10
metrů do délky a o 3 metry do hloubky. To umožní
provozovat výtah i za snížených stavů hladiny,“
seznámil veřejnost s novinkami vedoucí projektu
Tomáš Beržinský z Metrostavu. Přeprava plavidel
ve vozíku bude prováděna nasucho po kolejové
dráze.
Celý projekt navrhla společnost Metrostav,
nový vozík přes rok skládali chrudimští technici
společnosti EL-VY.
Jana Motrincová

www.sedlcansky-kraj.cz

Na očkovacím centru kulturák
nezchudl ani nezbohatl
Nájemní
smlouvu s Mediterrou
Sedlčany, která zabezpečovala téměř celý jeden
rok v prostorách Kulturního domu Josefa Suka
v Sedlčanech očkování
proti koronaviru, uzavíral Martin Severa, ředitel
KDJS, z pozice zástupce

SEDLČANY

právního subjektu příspěvkové organizace.
„Město Sedlčany k celé
záležitosti vakcinace přistoupilo tak, že jde o prospěšnou službu, proto
byl pronájem bezplatný
s tím, že Mediterra hradila služby – spotřebu tepla,
elektrické energie, vody,

užívání sociálního zařízení a úklid. Provozem očkovacího centra kulturnímu
domu nevznikala finanční ztráta, ale nepřineslo
mu to za pronájem nebytových prostor ani žádný
zisk,“ sdělil sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel.
Marie Břeňová

Základ je stejný: Chuť pomáhat
PETROVICE O aktivitách

čtveř ice petrovických
d o b r ovo l n ý c h h a s i č ů
v sedlčanské nemocnici
jsme psali nedávno. Obdobná parta odjela ochotně pomoci také po tornádu na Moravu.
Petr Jüngling tam odjel
v podstatě hned. „Čtyři jsme tam byli čtyři dny
v kuse a pak se tam vystřídalo dalších asi dvacet lidí
od nás,“ říká. Jejich úkolem tehdy bylo postavit
zázemí pro další dobrovolníky a začít potřebné
práce. „Naše JPO pětka
je na to předurčena. V Příbrami postavili evakuační
kontejnery a my dva až
třikrát do roka trénujeme
stavění a bourání stanů
a další podobné činnosti. Takže když jsme tam
pak jeli s profesionálními
hasiči z celého kraje, tak
oni paradoxně poslouchali nás, protože my jsme
věděli, co s tím,“ vypráví
své letní zážitky. A podotýká, že je jasné, že nikdo
nemůže umět všechno
a proto je podle něj dobré, že mají hasiči různou
specializaci.
JPO V Petrovicko je
jednotka určená k ochraně obyvatelstva. JPO
III Petrovice je klasická
jednotka dobrovolných
hasičů. „My nemáme specializaci, protože v našem
případě ji mít ani nejde.
Dojezd sedlčanských hasičů je k nám asi dvacet minut, takže musíme pokrýt
úplně všechno,“ upřesňuje Petr Štěpánek junior.
V rámci jednotky tak mají
nejen velitele, ale také
strojníky, zdravotníky
nebo třeba pilaře. Většina

místních výjezdů jsou totiž požáry nebo spadané
stromy.
Srovnání pomoci
po tornádu a v nemocnici
je složité. Na Moravě ale
byly podle obou mužů
jednoznačně směny náročnější a delší. „Vstávali
jsme v šest hodin ráno,
hlásili jsme se v konkrétní vesnici a v té jsme byli
do šesti do večera. Pak
jsme se vrátili na základnu, umyli se, navečeřeli.
Pak nás ještě svolal velitel, abychom si řekli, co
je třeba dále. Skoro jsme
nespali, chodili jsme spát
až hodinu, dvě po půlnoci. A v šest zase nanovo,“
popisuje Petr Jüngling.
„To neštěstí tam bylo hodně aktuální. V sedlčanské
nemocnici to bylo něco jiného,“ říká s tím, že práce
na Moravě byla o fyzické
dřině. „Já bych to ale nerad srovnával, každá ta
práce má svoje,“ dodává.
Základ je ale stejný:
chuť pomáhat. Kdo ji má,
má potvrzení od lékaře
a je plnoletý, může vstoupit do jednotky. A pak už
se vše odvíjí od aktuálních potřeb a možností
jednotlivců. „Přijde nám
zpráva a my jen odklepneme, jestli jedeme nebo ne.
Nikdo nikomu nevyčítá, že
zrovna nebyl. Také nikdo
nemachruje, že zrovna
byl. Je to o tom, že když
můžu, tak jedu. Pořád
jsme dobrovolní hasiči,“
říká Petr Štěpánek mladší.

Podpora hasičů
v obci je velká
Takto aktivní hasiči
pochopitelně nezůstávají
stranou zájmu obce. Jed-

notka JPO V Petrovicko
– Kojetín byla vybavena
novou požární stříkačkou Rosenbauer FOX 4
za 465 965 Kč. „Na tuto
stříkačku jsme obdrželi
dotaci z Programu rozvoje
venkova prostřednictvím
MAS Sedlčansko ve výši
372 772 Kč,“ informuje
starosta obce Petr Štěpánek. Dalším vybavením
pro jednotku byl nákup
přívěsného vozíku a dalšího vybavení pro účely
o c h ra ny o by va t e l s t va
v celkové výši 109 642 Kč.
Dotace na tyto prostředky ve výši 100 tisíc Kč
poskytl Středočeský kraj
z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS. Jednotka Petrovicko
– Kojetín pak byla ještě
dovybavena prostředky
osobní ochrany z rozpočtu obce ve výši 88 098 Kč
a jednotka Petrovice prostředky za 20 792 Kč. Navíc dostalo SDH Kojetín
11 300 Kč z Fondu podpory společenských organizací za práci s mládeží.
V uplynulém roce
také pokračovaly přípravy stavby nové hasičské
zbrojnice ve Skoupém.
„Podařilo se nám vyměnit
pozemky se společností
Agir, připravit projektovou
dokumentaci a podat žádost o dotaci. Vynaložené
finanční prostředky zatím
činí 161 373 Kč. Hasiči
z Týnčan se svépomocí
pustili do opravy klubovny, kde mimo jiné vybudovali sociální zázemí. Ještě
se na tom pracuje a zatím
to obec stálo 432 784 Kč,“
doplňuje starosta.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Křepenické
občany nejvíc
oslovil zelený
papoušek
KŘEPENICE Vybavíte si, jaký

obecní znak mají Křepenice? Pokud nevíte, že jde
především o vyobrazení
zeleného papouška, není to

žádná ostuda. Jak starosta
Jaroslav First uvedl, mají
tento symbol teprve krátce. Používat ho může obec
od března 2020. Do té doby
Křepenice znak neměly.
„To nám v zastupitelstvu
u obce s tak dlouhou historií přišlo jako velká škoda.
Oslovili jsme proto heraldika Jana Tejkala a požádali
ho, zda by nám jej nezpracoval. Domluvili jsme se
s ním na předložení pěti
návrhů. Z nich se nakonec
vyklubalo deset modiﬁkací.
Na zastupitelstvu jsme vybrali tři, o nichž jsme následně nechali hlasovat občany
v anketě,“ uvedl křepenický
starosta. Nejvíc se líbil ná-

vrh, v němž je dominantní
zelený papoušek. Proč právě tento pták? Na to má starosta First pohotovou odpověď: „Papoušek byl převzat
z rodového erbu Krčínů, který obsahoval kromě papouška ještě štiku a kapra. Jakub
Krčín z Jelčan a Sedlčan
byl nejvýznamnější vlastník a obyvatel Křepenic.
Na znaku se také nachází
symbol rožmberské růže
jako odkaz k rodu Rožmberků, kterému Křepenice patřily asi nejdéle.“ Nezapomněl
ani na zmínku o modrém
poli, které má mít opět historickou vazbu k regentovi
Krčínovi, známému zakladateli rybníků, který vodní plochy nezakládal jen
na jihu Čech, ale významná
a dosud funkční díla vznikla také na Sedlčansku. Jednoduše řečeno, kde Krčín
žil, žily i rybníky...
„Znak nám byl podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR schválen
předloni v březnu. Protože
k udělení došlo v průběhu
covidové vlny, nebylo možné k této události uspořádat oﬁciální slavnostní předání,“ doplnil First.
Marie Břeňová

Čtenáři našeho týdeníku
jsou všímaví
SEDLČANY Když jsme po-

řizovali minulý týden reportáž z výroční členské
schůze nejmenšího sboru
dobrovolných hasičů v regionu, který sídlí ve Velběhách, netušili jsme, jak
má náš týdeník všímavé
čtenáře. Alespoň ty na našem webu. Dostali jsme

totiž zkopírovanou fotograﬁi jednoho z členů sboru
a snímek slavného amerického ﬁlmového herce
Kirka Douglase. „Řekněte
sami, nejsou si oba pánové
podobní? Dobrovolnému
hasiči schází pouze klobouk,“ napsal nám čtenář.
-dav-
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Sedlčany s dalším omezením
reklam nepočítají
SEDLČANY Některá města,

mezi které se řadí i Příbram, se rozhodla regulovat reklamy ve veřejném
prostoru. Podle přijatého
nařízení tak od 1. února
letošního roku město jasně
vymezuje místa v Příbrami
i osadách, kde je reklama
zakázána. Nově nemůže
být podle zásad schválených zastupiteli například
na plotech, na zábradlích
či sloupech veřejného

přirozený vzhled. Z uvedeného nařízení budou
existovat výjimky, které se
týkají například charitativních, kulturních či sportovních akcí.
Zajímalo nás, zda také
město Sedlčany nepřipravuje po vzoru Příbrami
podobné kroky. Starosta
Miroslav Hölzel uvedl, že
se zmíněným tématem
na radě ani na zastupitelstvu nezabývali. „Od 90. let

Volební kampaň by měla dodržovat pravidla. Jeden příklad
za všechny - kandidát ČSSD zůstává na plotě u výjezdu ze Sedlčan
hodně dlouhou dobu po senátních volbách.

osvětlení. Reklamy odporující novým pravidlům
mají do konce prvního
pololetí zmizet. Cílem tohoto rozhodnutí je vyčistit
ulice od rušivé reklamy
čili od vizuálního smogu
a vrátit jim postupně jejich

minulého století má radnice
uzavřenu smlouvu s místní
Reklamní agenturou Kachna. Jsou v ní konkretizována místa ve městě, kde se
mohou umístit reklamní tabule, které jsou však v jednotném provedení. V rámci

povolených tabulí si různé
subjekty u této agentury
mohou reklamu objednat
a zaplatit. Dohoda obsahuje
i pravidla pro místní informační systém, to znamená,
že zároveň ﬁrma Kachna
ve stejném designu, ve stejném provedení vyhotovuje
směrovky s názvy ulic, směrovky k různým důležitým
objektům, ať jde o sportoviště, nemocnici, policii,
domov seniorů a podobně.
Nikde jinde, než na těchto
povolených místech žádné
reklamní zařízení bez krátkodobého souhlasu města
být nemůže,“ zareagoval
na dotaz. „Pokud je reklama umístěna na soukromém pozemku, tak s tím nic
neuděláme,“ podotkl.
Zároveň dodal, že
pokud jde o neaktuální informace související
například s předvolební
kampaní, může pověřit
městskou policii, aby zjistila, zda billboard je umístěn na konkrétním místě se
souhlasem vlastníka nebo
ne. „Přibližně před dvěma
roky byla řada nepovolených konstrukcí z veřejných prostranství odstraněna. Město jsem v té době se
strážníky osobně procházel,“ dodal starosta.
Marie Břeňová

S testováním zaměstnanců
radnice končí
S E D LČ A N Y N a p o s l e d y

se podrobí testům proti
koronaviru zaměstnanci sedlčanské radnice
a příspěvkových organizací města ve čtvrtek 17.
února. „Tato povinnost

rozhodnutím vlády končí
a naposledy tak ve čtvrtek dojde k plošnému
testování všech našich zaměstnanců,“ uvedl sedlčanský starosta Miroslav
Hölzel. „Za celou dobu

trvání pandemie byly pozitivní nálezy potvrzeny
jen v jednotkách případů
a žádné větší problémy
při výkonu práce to nezpůsobilo,“ dodal.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
KOSOVA HORA Osmnáctiletého řidiče zastavila
policejní hlídka v katastru obce krátce po poledni 9. února. Jak se násled-

ně ukázalo, mladík měl
pozitivní test na drogy,
konkrétně na THC. Tím
se stal podezřelým ze
spáchání přečinu ohrože-

ní pod vlivem návykové
látky.
Informace v této rubrice pocházejí ze svodek
PČR Příbram
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Za téměř ročním očkováním proti koronaviru
v kulturním domě udělala Mediterra
slavnostní tečku. „Tenhle maraton nechci
opakovat,“ podotkl krajský radní Pavlík
Dokončení ze strany 1

i středočeský krajský radní
pro oblast zdravotnictví
Pavel Pavlík. Radní ještě
před oﬁciálním zahájením
akce poznamenal: „Tenhle
maraton nechci opakovat!
Bylo to hodně náročné, ale
myslím, že jsme jej zvládli
s bravurou a se ctí.“ Z třiceti
očkovacích center ve Středočeském kraji se počtem
aplikovaných dávek zařadily Sedlčany na šesté
místo.

Rok života, rok
zkušeností
Lékařský ředitel společnosti Mediterra Sergej
Jurčenko označil zajišťování vakcinace od 1. března
2021 do letošního 10. února
za rok života. „Prožili jsme
ho spolu, přinesl s sebou
různé zážitky i zkušenosti,
na což budeme asi hodně
dlouho vzpomínat.“ Ohlédl se s úsměvem krátce
za úplnými začátky, kdy
v určité euforii přinášeli
jednotlivci i školy týmu
jako projev uznání a vděku
za jejich záslužnou práci
různé dobroty, děti malovaly obrázky.

Osmdesát dva
tisíce jehel
a injekčních
stříkaček
Jurčenko připomněl,
že s vakcinací začínali 11.
ledna minulého roku v nemocnici. Tyto prostory
však byly kvůli velkému
počtu zájemců nedosta-

čující, a proto hledalo vedení Mediterry větší zázemí. „Dali jsme si slib, že
do konce srpna 2021 naočkujeme 60 tisíc lidí, skutečnost byla 62 tisíce,“ podotkl Jurčenko. K současné
bilanci doplnil: „Po jedenácti a půl měsících docházíme k číslu 82 tisíce očkovaných, což představuje
stejné množství injekčních
stříkaček a jehel, znamená
to i 82 tisíce záznamů v počítači a tolik vystavených
certiﬁkátů...“
Za tento neobvyklý kus
práce poděkoval každému,
kdo se jí zúčastnil. „Každá
ruka, i dobrovolníka, pro
nás znamenala velikou pomoc. Bylo mi ctí s vámi pracovat a budeme v činnosti
pokračovat dál,“ dodal.

Předsilvestrovský
dárek: První
politická krabice
Lékařský ředitel nemocnice předal slovo
radnímu Pavlíkovi, který
ocenil, že fungování velkokapacitního očkovacího centra v Sedlčanech
výrazným způsobem napomohlo zvládnout situaci na podzim roku 2021
a znovu letos v únoru tak,
že ve Středočeském kraji
nebyl a není takový nápor
na lůžka intenzivní péče
a nápor na hospitalizaci
pacientů. „Jsem skutečně
přesvědčený o tom, že je to
díky očkování. To, co cítím
v sobě, je hrdost. Hrdost,
že jste to zvládli, hrdost
na město, že se na tom po-

dílelo. Věřím, že celá krizová situace přinesla něco
pozitivního, a to, že jsme
schopni v rámci Středočeského kraje spolupracovat
navzájem – bez rozdílu,
zda jsme krajská, městská
nebo soukromá nemocnice. Naším společným
zájmem přece je pečovat
o zdraví pacientů,“ uvedl mimo jiné. Připomněl
klíčové datum v prosinci
roku 2020, kdy tehdejší
premiér vyškrtl Středočeský kraj ze seznamu těch,
kteří dostanou vakcíny
od ﬁrmy Pﬁzer. „Po náročném dohadování a telefonování to dopadlo dobře
a 30. prosince jsme obdrželi dodávku, které jsme
říkali první politická krabice, a pak už to fungovalo.
Byly okamžiky, kdy jsme
se na sebe mračili, kdy
jsme si dokonce nadávali,“ připustil Pavlík. Předal
Sergeji Jurčenkovi desky
s děkovným vzkazem pro
Mediterru, která hodnotí dosavadní spolupráci
v superlativech.

Skvělá týmová
práce
Starosta Miroslav Hölzel
byl dalším řečníkem, který
nešetřil chválou a ocenil
skvělou práci všech, kteří
se na ní podíleli. Nebylo
jich málo. Bezproblémový
chod očkovacího centra
zajišťovalo 45 administrativních pracovníků a přibližně 20 zdravotníků. Stálý tým sestřiček a lékařů
sedlčanské nemocnice po-

stupně doplňovali praktičtí lékaři, internisté i lékaři
pro děti a dorost. „Nebylo
by tohle všechno možné
uskutečnit bez pomoci radního Pavlíka, ale především
díky vám, kteří jste vše
v očkovacím centru odpracovali,“ oslovil přítomné.
„Bylo to mnohdy za složitých podmínek a časové náročnosti. Nejdůležitější je,
že vaši práci ocenili sami
občané a za celou dobu
jsem slyšel jen chválu, jak
to v Sedlčanech funguje,
jak je vše dobře zorganizováno, jaké je zde skvělé
prostředí a vlídné jednání
s klienty. Doufejme, že takovéto záležitosti a především po tak dlouhou
dobu nebude nutné řešit.
A pokud ano, tak ne v tak
masivním rozsahu,“ dodal
Hölzel. Starosta spolu s ředitelem Severou pobavili
přítomné poznámkou, že
díky provozu centra kulturní dům udělal historický rekord v návštěvnosti.
Martin Severa poznamenal, že v době pandemie
a vládních opatření, kdy
kulturní dům nesměl svoji
obvyklou činnost vykonávat, nebo jen v omezené
míře, považoval využití objektu pro očkování za smysluplné.
Jurčenko připomněl,
že vakcinace nekončí, ale
od úterý 15. února pokračuje na poliklinice dva
dny v týdnu a dále podle
toho, jak se bude situace vyvíjet. „Náš život se
po dnešku nijak nemění.

Tak, jak jsme pracovali,
budeme pracovat dál. Jen
se přizpůsobujeme zájmu.“
Uvedl: „Neloučíme se s ředitelem Severou a s kulturním domem navždy. Kdyby
vznikla nová potřeba, jsme
schopni se do týdne vrátit
a využívat toto zázemí,
které se pro velký počet lidí
osvědčilo, dál.“
Do očkování se i v dalších týdnech zapojí také
zdravotní sestra a zaměstnankyně Mediterry Šárka
Králová. „Když jsme téměř
před rokem v kulturním
domě začínali, bylo to takové dobrodružství. Nevěděli jsme, do čeho jdeme,
ale vzpomínám na tu dobu
ráda,“ poznamenala. Potvrdila, že mezi desítkami tisíc
lidí se potkala s jednotlivci,
kteří si nechali aplikovat
dávku „z donucení“. „Dávali najevo, že jim snad
chceme očkováním ubližovat. Já je vždycky ujišťovala, že mohou kdykoliv
odejít, že je do ničeho nenutím,“ podotkla.

Malá osobní
poznámka
A na závěr si dovolím
malou osobní poznámku.
Pří výčtu jmen, která při
„děkovačce“ zazněla, možná trochu unikla organizátorům akce skutečnost, že
mezi prvními dobrovolnicemi, které nabídly svoje
služby, byly zaměstnankyně sedlčanské knihovny.
Bezplatně odpracovaly
kolem 42 dnů!
Marie Břeňová

Rozpočtové opatření počítá s vyššími příjmy
SEDLČANY Rozpočtovým

opatřením číslo 1 se budou zabývat zastupitelé
v pondělí 7. března na avizovaném jednání v Kulturním domě Josefa Suka
v Sedlčanech. „Rozpočet

jim bude předkládán v podobě, kdy v příjmové části
je nově 209,67 milionu korun, což představuje oproti
schválenému rozpočtu 186
milionu korun výrazné zvýšení. Výdaje chceme naplnit

jen do výše 207,87 milionu
korun s tím, že 1,8 milionu
navrhujeme ponechat jako
rezervu na nepředvídatelné
výdaje,“ stručně okomentoval starosta Sedlčan Miroslav Hölzel návrh rady

města z 9. února. „Jednotlivé položky rozpočtového opatření budeme ještě
dopracovávat a byl bych
nerad, kdyby se konkrétní
akce, které by mohly být
nakonec odloženy, objevily

v médiích,“ podotkl na tiskové besedě ve čtvrtek
10. února. Zastupitelé se
také podle programu seznámí se zprávami ﬁnančního a kontrolního výboru
za uplynulý rok.
-mb-

A KC E
na únor

Řádková inzerce
pouze 10 Kč/řádek


Koupím garáž v Sedlčanech. Cena
270 000 Kč. Tel.: 770 180 081.
29/22

Koupím moped Stadion/Jawetta/Pionýr. Tel.: 771 221 112.
30/22

Pronajmu byt 3+1 s garáží a zahrádkou v Sedlčanech. Tel.: 724 232 555. 31/22

Koupím kotel Viadrus U26; 4 nebo 5
článků. Tel.: 732 362 169.
32/22

Prodám akvárium 200 l s vybavením,
knihy jakéhokoliv žánru, lyže běžky – dámské,
pánské + boty vel. 8 a 5. Tel.: 737 701 008. 33/22

Prodám černé klavírní křídlo. Tel.:
722 942 716.
34/22
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Máte doma někoho, o koho se
staráte a už to sami nezvládáte?
Ráda vám s tím pomohu.
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Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,

WŽƉŝƐƉŽǌŝĐĞ
KďƐůƵŚĂƐǀĂƎŽǀĂĐşŚŽƌŽďŽƚĂ
WŽǎĂĚĂǀŬǇ
^ĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƚͻKĚƉŽǀĢĚŶǉƉƎşƐƚƵƉ
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ĞŶĞĨŝƚǇ
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KƐŽďŶşŽŚŽĚŶŽĐĞŶşͻĂůƓşǀǉŚŽĚǇ

nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545
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Ošetřovatelka Kateřina Šimková

Tel.: 737 626 073

Kominictví Tuháček
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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
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky za směnnost
a náročnost (plat cca 33 000 Kč hrubého)
Možnost variabilního plánování 12hodinových směn, dodatková
dovolená 1 týden (tzn. celkem 30 dní za rok), obědy zdarma,
příjemné pracovní prostředí
Dále nabízíme: možnost svozu na pracoviště, zprostředkování
zvýšení kvalifikace

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

Přijmeme pracovníka na

OBSLUHU STROJŮ
Požadujeme: šikovnost, samostatnost
zaučíme
Termín nástupu: ihned
Pracoviště Sedlčany
Info na tel.: 607 869 641 – paní Lundáková
Životopisy zasílejte na mail: l.lundakova@seznam.cz

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

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)

 DĚLNÍK DO PROVOZU JATEK
(požadujeme dobrou fyzickou kondici,
mzda 160 Kč/hod.)

Nástup možný ihned

Tel.: 734 428 696
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Situace v regionu
se i nadále zlepšuje
REGION Od konce ledna
klesl počet nakažených
koronavirem na Sedlčansku na polovinu,
od posledního sledovaného čísla o 33,5 procenta. K nárůstu došlo
již jen v Nalžovicích
a Prosenické Lhotě,
v obou případech jde
ale o jednotky případů.
Setrvalý stav ještě
sledujeme v Křepenicích a Osečanech, kde je
jeden nakažený, a také
v Počepicích, kde je
opět sedm potvrzených
případů. V ostatních
obcích došlo k poklesu,
někde dokonce o polovinu nebo dvě třetiny.
Křivka tak dosahuje
přibližně k hodnotám,
ve kterých se pohybovala v polovině ledna.
Obec s rozšířenou
působností Př íbram
měla před týdnem
1 986 případů, v neděli
jich bylo pouze 1 300.
V přepočtu na tisíc
obyvatel to znamená
pokles z 28,37 na 18,57.

Nových případů za posledních sedm dní tady
bylo 953, což je 13,61
na tisícovku. V Sedlčanech a jejich okolí
bylo v neděli 6. února
516 pozitivních případů, v neděli 13. února
již pouze 346. V přepočtených číslech tedy
došlo k poklesu z 23,5
na 15,74 na tisíc obyvatel. Nových případů
za posledních sedm
dní tady bylo zaznamenáno 264, tedy 12
na tisíc lidí. Také Votice sledují další pokles.
Konkrétně jde v absolutních číslech o snížení z 288 na 180, to
znamená z 23,11 na 14,5
přepočtených
případů na tisíc obyvatel.
Pokud se také zde podíváme na nově zaznamenané případy v posledních sedmi dnech,
vidíme, že je jich 142,
což znamená 11,4 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
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Petr Halada zaměřil videokonferenci na myslivost. „Sám
jsem se něčemu přiučil,“ říká
Dokončení ze strany 1

zjištěním prý podle některých aktérů bylo, že obraz české myslivosti i přes
ovlivňování veřejnosti některými médii nevyzněl
špatně. Překvapením však
byla podle jednoho z organizátorů, Aleše Maxy, určitá
všeobecná neznalost části
populace, která si myslí, že
myslivec může lovit, kde
chce a co chce. Petra Haladu jsme v krátkém rozhovoru požádali, zda by nám přiblížil komisi a další témata
videokonferencí.
Jste i předsedou komise pro spolupráci s městy a obcemi. Jak dlouho
v této funkci působíte
a jaké je její složení?
V komisi jsem od prosince 2020. Je tvořena
z á s t u p c i j e d n ot l i v ý c h
subjektů zastoupených
v zastupitelstvu kraje, dnes

ji tvoří devět členů a má
několik stálých hostů, mezi
které například patří výkonná ředitelka Svazu měst
a obcí ČR, předseda krajské
sítě Místní akční skupiny
nebo předseda Asociace
dobrovolných svazků obcí
Středočeského kraje.
Je videokonference
novinkou loňského a letošního roku?
Webináře jsou určeny
zástupcům samospráv Středočeského kraje, pořádáme je na aktuální témata,
reagujeme v nich na požadavky starostů obcí. Před
vypuknutím koronaviru
jsme pořádali klasické semináře.
Videokonference moderujete, kolik času vám
zabere příprava?
Připravujeme je půl roku
dopředu. Nejdříve se vybírá téma, hledají se hosté

a odborníci, sjednává se
technika a technické zabezpečení akce. Následně se
připravuji k tématu. Zajímavé je klást hostům dotazy,
které přicházejí od účastníků webinářů.
Jaká témata jste dosud
probírali?
Aktuální zejména byla
témata k obecně závazným

Petr Halada, starosta
Kamýku nad Vltavou, je
zároveň v rámci Středočeského kraje předsedou
komise pro spolupráci
s městy a obcemi.

vyhláškám o odpadech,
standardy dopravní obslužnosti ve Středočeském
kraji, k cestovnímu ruchu,
ke krajským dotačním titulům a k památkové péči.
Myslíte si, že webináře
mají pozitivní dopad? Přiučil jste se na nich také
něčemu?
Pro mne jsou všechny přínosné. I když jsem
ve funkci starosty Kamýku nad Vltavou dost dlouho, stále se mám co učit.
Na videokonferenci zaměřené na myslivost jsem se
opravdu přiučil tomu, jak
mám postupovat při nálezu
uhynulé zvěře na katastru
obce a jak najít správnou
honitbu. Zaujalo mne třeba
plánování lovu hospodářem mysliveckého spolku,
obtížnost zkoušek myslivců
a problematika vztahu majitelů pozemků a honiteb.

O jakém příštím tématu uvažujete?
O zaměření na dotační
programy Středočeského
kraje, IROP II (Integrovaný
regionální operační program) a další webinář bude
na téma vztah zřizovatele
a školy.
Mohou se k videokonferenci připojit další zájemci? A jak se o akci vůbec dozvědí?
Pozvánku na webináře
rozesíláme na všechny
radnice Středočeského
kraje, na dobrovolné svazky obcí a Místní akční
skupiny a často se připojují také úředníci samosprávných celků. A ještě
poznámka: Všechny webináře jsou ke zhlédnutí
pro zájemce dodatečně –
v případě, že by na připojení neměli právě čas.
Marie Břeňová
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Starosta Baťha: Propojením
s přivaděčem nám spadl velký kámen
ze srdce, který nás tížil celá desetiletí
Dokončení ze strany 1

který má svoje speciﬁka.

Vojkov má vlastní
vodovod
„Vojkov má již od 70. let
minulého století vodovod
vlastní. Původně byl budován hlavně pro provoz
místního domova seniorů
a pro několik nemovitostí. Postupně se rozšiřoval
do dalších ulic a připojovali
se další uživatelé. V současné době jsou, až na několik
výjimek, kterými jsou rekreační objekty, připojeny
všechny nemovitosti,“ uvedl Baťha s tím, že obec si
vodovod spravuje po celá
desetiletí sama. Původně stačilo k zásobování
pět kopaných obecních
studní. Veškeré zdroje se
nachází v lokalitě nad Vojkovem směrem na Bezmíř
a Vrchotovy Janovice.
Starosta nepopírá, že
obecní vodovod má svoje
výhody i nevýhody: „Výhodou je, že voda nemusí
být tlakována do potrubí
čerpadly, protože teče samospádem. Tlak v nejvýše
situovaných nemovitostech
je kolem 3,5 baru, což je
dostačující. Do spodní části
obce ale musí být redukován, aby nebyl příliš velký.
Původně tekla voda z těchto kopaných studní přímo
do sběrného potrubí. Při
nedostatku vody však docházelo k zavzdušnění potrubí a trvalo někdy i celý
den, než se podařilo systém
opět zavodnit.“ Situaci pomohlo zlepšit vybudování
podzemního
vodojemu
o obsahu 50 kubických metrů. Do něho se přečerpává voda ze všech vodních
zdrojů. Za velkou přednost
Baťha označil, že i při výpadku elektřiny do doby,
než se vodojem vyprázdní, dál zásobování funguje.
„Postupem času, z důvodu
úbytku spodní vody v těchto studních, se vybudovaly

vrtané studny – nejdříve tři,
k nimž přibyly ještě dvě,“
podotkl starosta s tím, že
se ale objevily jiné problémy, především s kvalitou
podzemní vody...

Nežádoucí prvky:
mangan a radon
Potíže spočívaly v tom,
že v okolí Vojkova se
v podloží vyskytují v nadlimitních hodnotách nežádoucí prvky, především
mangan a radon. Aby se
tato podzemní voda dala
používat jako pitná, znamenalo to investovat přibližně 2,5 milionu korun
do vybudování úpravny.

rybníka. Musí se povolat
hledač poruch, a tím se
opět vše prodraží. Poté se
musí stavební technikou
dané místo odkrýt, opravit
a znovu uvést do původního stavu,“ upozornil na další zádrhele. V nejhorším
případě se objeví závada
pod komunikací. Bývá prý
téměř pravidlem, že podle zákona schválnosti jde
o komunikaci nově opravenou.

Nemusí spoléhat
jen na přivaděč
Ale ani nové vrty nezajišťovaly po celý rok vody
dostatek. „Vydatné byly

žíváme nadále a v případě
nějakých poruch či nedostatku vody víme, že se
můžeme spolehnout na přivaděč. Tímto propojením
nám spadl velký kámen ze
srdce, který nás tížil celá desetiletí,“ kvitoval starosta,
že nyní mají zvláště v případě nouze rychle dostupný zdroj vody. František
Baťha i zastupitelé obce se
zabývali otázkou, zda by
nebylo výhodné využívat
vodu pouze z přivaděče.
K jakému došli závěru?
„V potrubí přivaděče ve vsi
se čas od času objevují poruchy. Někdy se závada
v úniku vody hledá několik

Vojkov má již od 70. let minulého století vodovod vlastní. Původně byl budován hlavně pro provoz
místního domova seniorů a pro několik nemovitostí. Domov seniorů patří i v současné době k největším odběratelům vody.

Ta vyžaduje pravidelný
servis, na což musí Vojkov
pamatovat v rozpočtu ročně částkou 100 tisíc korun.
Baťha zmínil, že další ﬁnanční náklady představuje elektrická energie, protože radonová věž, tlakové
čerpadlo, nautily ve vrtech
a další elektrická zařízení
jsou v provozu téměř nepřetržitě. Za energii dosud
obec hradila ročně na tyto
účely kolem 80 tisíc korun.
Poruchy na potrubí bývají dalším nevítaným jevem. „Někdy se projeví tím,
že voda vytéká na povrch,
což je lepší případ. Horší
je, když si voda z prasklého
potrubí najde cestu do dešťové kanalizace, potoka či

pouze dva. Když došlo k poruše čerpadla, nastala situace nepříjemná pro všechny.
Uvítali jsme proto možnost
napojit se na přivaděč.
Voda z přivaděče nejde
přímo do potrubí místního
vodovodu, ale automaticky
se přepouští do vybudovaného vodojemu potrubím
pod silnicí I/18. Vše je hlídáno automaticky, při poklesu
hladiny se otevře elektrický
ventil v připojovací šachtě
přivaděče a při naplnění
vodojemu se opět uzavře,“
vysvětlil Baťha, jak se voda
z přehrady Želivka dostává
na trase Benešov – Sedlčany do vodovodních kohoutků ve Vojkově.
„Naše zdroje vody vyu-

dní. Proto je pro nás méně
nákladné mít nadále naše
zdroje a dát jim přednost.“

Cena vody
vzrostla
o pětikorunu
Kombinovaný způsob
v zásobování pitnou vodou
je podle propočtů ekonomicky výhodnější. Starosta
sdělil, že za kubík vody zaplatí odběratel v současné
době bez daně z přidané
hodnoty 35 korun, ať ji
odebírá z obecního vodovodu nebo z přivaděče.
Oproti loňsku představuje
zvýšení pět korun. Jedním
dechem však připustil:
„Zvýšení ceny nepokryje
veškeré náklady. Každoroč-

ně jsme jako provozovatelé
vodovodu přibližně ve ztrátě 300 tisíc korun, což bývá
vinou poruch potrubí.“
Baťha se zmínil také
o určité zvláštnosti: „Před
několika lety jsme zavedli
dvojsložkové placení využívání místního vodovodu. Odběratel platí nejen
za množství odebraných
kubíků vody, ale také ročně
500 korun za přípojku – vodoměr. Je to z důvodu, aby
se nějak ﬁnančně podíleli
na provozování vodovodu
i ti vlastníci, kteří přípojku
mají, ale vodu neodebírají
nebo jenom minimálně.“

Největší
odběratelé
Roční spotřeba vody
v obci je podle informace
starosty přibližně 12 000
kubíků. Největšími odběrateli jsou Domov seniorů Vojkov a Třešňákovi,
výrobna lahůdek. „I když
mají pomalu všechny nemovitosti vodovodní přípojky, tak hodně vlastníků
využívá vlastní zdroj vody.
Dávají svým studním přednost i přesto, že v nich mají
vodu méně kvalitní. Obecní
vodu pak odebírají při poruchách či malé vydatnosti
ve svých zdrojích,“ konstatoval a připustil: „Lze to pochopit, protože je to pro ně
samozřejmě levnější.“ Doplnil, že z vlastních studní
řeší zásobování vodou také
obyvatelé osad a obec jim
ﬁnančně přispívá na posílení těchto zdrojů.
Obec Vojkov má devět
místních částí: Bezmíř, Křenovice, Lhotku, Minartice,
Podolí, Sledovice, Vojkov,
Voračice a Zahrádku.
Marie Břeňová
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Šéf Ochrany fauny Hrachov se obává: Pokud vláda seseká
rozpočty neziskovým organizacím, bude to i pro nás velký průšvih
Dokončení ze strany 1

ze strany politiků, ale i celé
společnosti. Nedovedu si
představit, že bych takovým
způsobem hospodařil buď
v Ochraně fauny v Hrachově
nebo ve svojí rodině. Je to
velký průšvih, nad kterým
kroutím hlavou. Nová vláda
hledá způsoby, jak obří dluh
vůči veřejným prostředkům
co nejvíc snížit. Jak politici
hledají cesty k úsporám, tak
první, co je napadá, je sesekávání rozpočtů neziskovým
organizacím,“ uvažuje.
„Naše ochranářské organizace do značné míry fungují z Programu péče o krajinu,
kdy část peněz jde do stanic
pro zraněné živočichy a další část na péči o cenná území
v krajině. Těmi mohou být
mokřady, stepi, motýlí rezervace, které máme na Sedlčansku například na Petrovicku nebo v Pichcích
na Příbramsku. Všechny
tyto lokality jsou ohroženy,“
argumentuje a vysvětluje:
„Pokud stát peníze sníží, tak
nebudou prostředky na jejich
údržbu. Abychom v Ochraně
fauny v Hrachově mohli platit celoročně zaměstnance,
dělali jsme při záchranné
stanici i rezervace. Tím jsme
vykrývali mzdy. Pokud tyto
peníze nebudou, bude zle.
Víme, jak rostou náklady
za pohonné hmoty, za energie, za veškeré krmení... Nechci předjímat, ale může jít
o velký problém,“ zamýšlí
se Pavel Křížek nad blízkou
budoucností. Ztráta může
podle jeho odhadu činit
v případě jejich obecně prospěšné společnosti až 1,2
milionu korun. Zároveň dodává, že v ohrožení se tak
ocitnou podobná zařízení
v celé republice. „Každý rok
je v programu Péče o krajinu
alokováno 300 až 350 milionů korun,“ dodává.

Víc hlasů je víc
slyšet
Na dotaz, zda je možné
„šetření vlády na nesprávném místě“ ovlivnit nebo
odvrátit, Křížek odpovídá:
„Pokoušeli jsme se oslovit
některé politiky, jimž jsme
ukazovali, co vše by se tím

zkazilo. Částka, o kterou bychom měli přijít, je v rámci
obrovských státních dluhů
titěrná, ale pro neziskové
organizace zásadní,“ argumentuje. Podotýká, že
oslovil i senátora Petra
Štěpánka, který je zároveň
starostou Petrovic. Právě

mení a další činnosti a paní
Hnátková bude mít na starosti mláďata,“ plánuje. Vysvětluje, že pokud jde o zmíněné rezervace, má každá
z nich nastaven plán péče.
„Tím, že dva zaměstnanci
jsou z Voticka, tak v rámci
šetření peněz nepřejíždějí

Křížek je pyšný také
na sad ve Voticích, kde
připravují políčka k osevu,
aby pomohli šíření motýlů, ale například v případě
Pichců, území Petrovicka
nebo na úpatí Brd se snaží místní geofond rostlin
zachovat. Ochrana fauny
vydala na letošek nástěnný
kalendář, kde jsou zobrazeny jednotlivé druhy motýlů nafocených v rezervacích, které tato společnost
udržuje. Rozhodně stojí
za pozornost.

Otevřeno
mimořádně
od února

Pavel Křížek o sobě říká, že je optimista. Přesto je jasné, že si s ﬁnancováním záchranné stanice dělá starosti.

na území Petrovic se nacházejí některé lokality
– Jarnice, Kozince a další. „Obraceli jsme se také
na poslance Parlamentu ČR
a starostu Votic Jiřího Slavíka. Uvidíme, zda za nás
budou lobovat. Oslovil jsem
i některá média, zpráva se
například dostala i do hlavních zpráv televize Nova.
Chceme tak všemi možnými
způsoby mluvit o programu
Péče o krajinu nahlas, aby
to politici a především ministerstvo slyšeli,“ dodává.

Nouzové rozdělení
práce
„Nejsem pesimista, za život jsem si prošel tolika krizemi, že nebrečím. Situace je
prostě taková a já se musím
snažit, abych stanici udržel,“
tvrdí. Říká, že původně měl
v plánu přibrat alespoň dva
zaměstnance na eko výchovu. „To ale stopnu,“ dodává.
„Na 5,5 úvazku v Ochraně
fauny pracují chlapi, na 1,5
úvazku ženy, ale s tím, že
jedna zaměstnankyně odejde v květnu na rodičovskou
dovolenou, budou chybět
lidé na ekovýchovu. Nezbývá nám nic jiného, než že se
jí budu s Filipem Šťovíčkem
společně věnovat. Ostatní budou dělat výjezdy kolem kr-

na Hrachov, ale dělají práce
na rezervacích Vápenky, Votice, sad Votice, kde máme
i ovce. Starají se také o údržbu motýlária ve Voticích,“
říká k systému.

Motýlárium, pýcha
a starost zároveň
Křížek a jeho početně
skromný tým se musí během roku potýkat s různými nepředvídatelnými
událostmi a ﬁnančními
ztrátami. „V motýláriu v loňském roce při silných bouřkách, kdy ve Voticích padaly
kroupy, došlo ke zničení
síťoviny nad motýláriem. Pojišťovna argumentuje tím, že
síťovina byla pět let stará.
Když jsme si nechali udělat
kalkulaci, tak v době pořízení stála 180 tisíc a dneska
se cena pohybuje na 430
tisících,“ vysvětluje. Náhradu škody zatím nedostali,
a tak čeká, jak bude vysoká
a jak to všechno dopadne.
„Motýlárium se letos otevírat
bude. Zůstává zatím otázkou, jestli se sítí nebo si veřejnost bude moci prohlédnout jen motýlí odchovnu,
protože peníze potřebujeme
nutně jinde a nemůžeme je
vydat za síťovinu, která pro
nás představuje nenávratnou investici,“ kalkuluje.

Určitým příjmem bývají
návštěvy škol v Hrachově.
I v tomto ohledu nepříznivě zapracoval koronavir
a v současné době nikdo
nedokáže odhadnout, zda
se zájem obnoví. „Zdraží
se autobusová doprava, rodiče dětí budou mít hlouběji
do kapsy. Otazníkem zůstává, zda se vůbec budou
konat školní výlety. Nevíme,
jak se do všeho promítne
nákazová situace. Dražší
vstupné by také požadovaný
efekt nepřineslo,“ zamýšlí
se Křížek.
Otevřena je letos záchranná stanice v Hrachově mimořádně od února.
„Obvykle jsme zahajovali
pro veřejnost provoz 1.
dubna a končili jsme v září.
Ale protože stejně obsluha v areálu být musí, tak
jsme začali dřív. Říkáme si,
zaplaťpámbu za každou
maminku s dětmi, za každého návštěvníka, který se
přijde podívat a nechá tady
pár korun – to je pro nás
příjem,“ podotýká spontánně. Pro srovnání uvádí:
„Návštěvnost i s výchovnými programy bývala ročně
kolem dvaceti pěti tisíc lidí,
v současné době spadla
na osm tisíc.“ Kvituje, že
obce poukazují na činnost
peníze, i když nejde o horentní sumy. Váží si toho,
že provoz záchranné stanice podporují, přestože
samy mají ﬁnanční problémy a žádnou jistotu ze
strany státu.

Štěpánek
a plánované
setkání
s ministryní
Senátor Petr Štěpánek
nám k problematice sděluje: „Aktivity Ochrany fauny
Hrachov dlouhodobě podporuji, ať již osobně nebo
prostřednictvím obce Petrovice. Spolupráce s Pavlem
Křížkem a jeho aktivit si
velice vážím. Ochrana životního prostředí má v naší
obci vysokou prioritu. Spolupracujeme s celou řadou
organizací a díky tomu jsou
u nás unikátní území, například již zmiňované motýlí
rezervace, vyskytuje se zde
celá řada chráněných rostlin
a živočichů.“ Potvrzuje, že
při hledání úspor bylo tím
prvním, co politiky napadlo, škrtnutí příspěvků neziskovkám. „Věřím, že se tak
nestane. Čekám na vhodnou
příležitost, abych toto téma
otevřel s novou ministryní
životního prostředí, kolegyní
senátorkou Annou Hubáčkovou. Taková příležitost ale
zatím nenastala. Jednak je
ve funkci ministryně pár týdnů a musela řešit obrovskou
spoustu těžkých problémů
jako například těžbu v dole
Turów. Během února se ale
určitě setkáme a otázku podpory neziskovek působících
v oblasti ochrany životního
prostředí projednáme,“ slibuje Štěpánek.

Stanovisko
ministerstva
Prostřednictvím Dominiky Pospíšilové z tiskového
oddělení Ministerstva životního prostředí ČR jsme
získali aktuální sdělení,
v němž doslova říká: „Chtěli
bychom zklidnit obavy záchranných stanic. Jak jsme
již avizovali, škrty v národních programech, konkrétně
v Programu péče o krajinu,
se subkategorie, v níž se záchranné stanice nachází, vůbec nedotknou. Navíc možné
vzniklé rozdíly v Programu
péči o krajinu je naše ministerstvo připraveno nahradit
ze svých zdrojů.“
Marie Břeňová
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Povodí Vltavy souhlasilo S TSREUDČLNČÉA ND Ě(J2I )N Y
až s upraveným tvarem Od trhové vsi
budoucí tůně
k městu
REGION Vznik nových tůní

a mokřadů je jednou z možností, jak zpomalit odtok
povrchové vody a uchránit
krajinu před devastujícím
suchem. V období velkých
srážek na sebe navážou
taková území značné objemy vody, což ve výsledku
zmírňuje dopady přívalových dešťů. Zkušenosti
ukazují, že v extrémně horkém a suchém létě zůstávají tůně a mokřady plné
vody. Z vegetace se vypařuje voda, která ochlazuje
okolní vzduch a má blahodárné účinky pro ﬂoru
i faunu v celém okolí. Když
se ve večerních hodinách
ochladí, vypařená voda se
vrací zpátky. Na Sedlčansku se zrodil takový nápad
například na Nechvalicku
a Petrovicku...

Povodí Vltavy
nesouhlasilo
Kolem záměru vybudovat tůň Na Úlehli na Nechvalicku se uskutečnilo
nejedno jednání. S časovým sledem hlavních událostí nás seznámil Jiří Hejhal, starosta obce. „V říjnu
minulého roku se zástupce

předloženého návrhu tůni,
nesouhlasí. Obec naopak
podporovala, aby ke zkulturnění nevábně působícího místa došlo. Pozemek je
léta neobhospodařovaný, je
zarostlý především náletovými dřevinami. Zástupkyně Povodí Vltavy Věra Senftová měla k plánu výhrady.
Byla proti tomu, aby se vykácely dvě desetileté olše
lepkavé a souvislý náletový porost na ploše zhruba
čtyř tisíc metrů čtverečních.
Požádala o další došetření
a o svolání nového jednání
přibližně na polovinu listopadu a my jsme jí vyhověli,“ sdělil starosta.

Nová verze
uspěla
Obec Nechvalice proto
znovu oslovila vlastníka
pozemku, projekční ﬁrmu
BIO centrum, zástupce
Povodí Vltavy a Městského úřadu Sedlčany,
aby absolvovali další vyjednávací kolo. S jakým
výsledkem? „Na dalším
místním šetření projektant
Ondřej Perlinger představil
upravený návrh, na kterém byl změněn tvar tůně

ní. Dojde tedy ke snížení
plochy kácení náletového
porostu z původních 4 000
na 2 825 metrů čtverečních
a k pokácení jedné vzrostlé olše o průměru kmenu
osmdesát pět centimetrů
místo olší dvou. Po těchto
změnách se plochy hladiny
tůně z původních 1 388 sníží na 1 062 metrů čtverečních,“ sdělil Hejhal s tím,
že tento návrh byl následně všemi zúčastněnými
stranami schválen.

Podpora
na Petrovicku
Na Petrovicku je vybudování mokřadního systému iniciativou Moniky
Krolové a několika dalších
lidí. Zastupitelé Petrovic již
vloni podpořili snahy Kronové tím, že schválili žádost o pronájem pozemků
a uzavřená takzvaná pachtovní smlouva konkretizuje
kdo a podle jakých pravidel se bude o plochy starat. Jedná se o neplodnou
půdu, na níž je většinou
travnatý porost. O mokřadní systém a části navazujících obecních pozemků
by obec nepečovala. Roč-

Vznik nových tůní a mokřadů je jednou z možností, jak zpomalit odtok povrchové vody. Ilustrační foto

Povodí Vltavy vyjádřil, že
s žádostí Františka Kortánka, zastoupeného projekční kanceláří BIO Centrum,
a se záměrem udělat podle

– půdorys a sklony svahů
byly nakresleny nově, tak
že to povede při realizaci ke změně hladiny vody
a rozsahu nutného káce-

ní pachtovné zastupitelé
stanovili na 3 100 korun
za hektar plochy s výpovědní lhůtou pět let.
Marie Břeňová

Psal se rok 1294 a na českém trůnu seděl předposlední
Přemyslovec
– Václav II. Jemu byl určen list od Oldřicha II.
z Hradce, v němž jihočeský šlechtic vypočítával
své majetky, mezi nimiž
byla uvedena také „villa
forensis Scedeltschen“
– trhová ves Sedlčany.
Co si pod tímto pojmem
představit? Něco více
než obyčejnou vesnici,
ale zdaleka ještě ne měs-

dávno vzniklé) pražské
univerzity, v jehož kompetenci bylo potvrzovat
místní učitele. Rožmberská vrchnost Sedlčanům
přála a zvelebovala je,
důkazem budiž v 70. letech 14. století přestavba
kostela sv. Martina do gotické podoby s opevněním. Na počátku 15.
století obdrželi místní
várečné právo a pravděpodobně tehdy byl také
založen první sedlčanský

Freska Klanění tří králů vznikla v době přestavby sedlčanského
kostela Rožmberky, zčásti ji překrylo pozdější vyobrazení Ježíšova
křtu. Foto: Městské muzeum Sedlčany

to. Nejspíše menší osadu
na křižovatce frekventovaných cest, která díky
udělenému právu nekrálovského trhu přirozeně
přitahovala obchodníky
a řemeslníky, kteří se tu
i usazovali.
Ačkoli jej Oldřichův dokument nezmiňuje, v té
době už Sedlčany zdobil
kostel sv. Martina, postavený o pár dekád dříve.
Z původní románské podoby, kterou měl, se však
dochovala jen spodní část
věže. První zmínka o zde
působícím knězi pochází
z roku 1340, jeho jméno
bylo Hostislav.
V polovině 14. století
Sedlčany koupili Rožmberkové a sem také datujeme počátek sedlčanského školství. Přestože
se jednalo o malou latinskou dvoutřídku, za její
kvalitu ručil rektor (ne-

pivovar. Várečné právo
bylo jedním z nejdůležitějších a nejvýdělečnějších středověkých privilegií, a tak není divu, že
byly v roce 1418 prosperující Sedlčany povýšeny
na město s rožmberskou
růží ve znaku. V polovině 15. století žádali obyvatelé města Rožmberky
o potvrzení těchto privilegií, protože původní
listina měla dojít úhony
při blíže nespecifikovaném střetu s husity. Tato
epizoda mohla dát vzniknout pobělohorské legendě o Žižkově porážce
a slavnostem Rosa…
Město se dál rozrůstalo, o čemž svědčí i první
zmínka o Novém Městě
z roku 1475. V této době
můžeme Sedlčany nazývat hlavním městem tehdejšího Vltavského kraje.
Pavel Žak
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Adaptační kroužek připraví děti na nástup do mateřské školky
SEDLČANY Ukončení provozu dětské skupiny

v prostorách učiliště se pro několik rodin stalo
zásadním tématem. Právě i díky rodičům, kteří
zoufale a nahlas pátrali po alternativě ke končící
skupince doposud provozované Charitou Starý
Knín, vznikl v Petrklíči adaptační kroužek pro
děti ve věku od dvou do čtyř let. Co mohou rodiče od kroužku očekávat, se dozvídám od předsedkyně Centra Petrklíč, dvojnásobné mladé maminky Kateřiny Čihákové.
Kateřino, chápu to tak, že jste v Petrklíči
převzali dětskou skupinu, která s posledním
únorem v zemědělce končí?
Ne tak docela, i když vznik adaptačního
kroužku s ukončením provozu dětské skupiny
úzce souvisí. Pokud vím, Charita Starý Knín se
rozhodla dětskou skupinu zrušit v důsledku
ukončení evropského projektu, který provoz ﬁnancoval. To bylo známo již na podzim minulého roku a na nás se obrátily chůvy ze skupinky
s tím, zda bychom nechtěli dětskou skupinu převzít. To jsme však vzhledem k legislativě, která
dětským skupinkám nyní nepřeje, odmítli.
Odmítli a přece ji nyní zakládáte?
Za těch několik měsíců v nás uzrál trochu jiný
nápad. Navíc jsme dostali několik dalších impulzů, které nás nenechaly strnout v nečinnosti.
Jakých?
Začali se nám ozývat i někteří zoufalí rodiče
z končící dětské skupiny s dotazy, zda bychom
mohli dlouhodobě hlídat jejich děti. Pak i ti rodiče, kteří měli v plánu přihlásit své děti do skupinky do budoucna. V Sedlčanech totiž není jiná
možnost než nástup do klasické školky. A to ne
všem rodičům vyhovuje.
Proč myslíte?
Důvody jsou přirozeně individuální. Společným jmenovatelem osobně vidím až příliš velký kolektiv pro tak malé děti, jakými jsou sotva
dvouletá batolata. Rodiče, kteří ať už kvůli práci
či studiu hledají pro své malé děti nějakou formu
péče, vyhledávají spíše malý kolektiv rodinného
tipu. Častokrát ani nestojí o každodenní docházku. Mnohým stačí dovést děťátko jednou až třikrát týdně, třeba jen na dopoledne.
A to jim v adaptačním kroužku dokážete
splnit?
V adaptačním kroužku je v jeden den společně maximálně šest dětí ve věku od dvou do čtyř
let. Pečuje o ně jedna certiﬁkovaná chůva.
Jde tedy o hlídací službu?
Kdepak. Jde o mnohem více. Smyslem
adaptačního kroužku je pozvolna připravovat
děti na docházku do mateřské školy a zvykat
si na odloučení od maminky. Kroužek má svůj
pevný řád i program. Je stanovený čas příchodu,
harmonogram řízených činností i volné hry, čas
na odpočinek. Děti budou zpívat, učit se básničky, kreslit, chodit ven a hrát si. Přirozeně si osvojí hygienické i sociální návyky. Naučí se pohybovat v kolektivu a respektovat své vrstevníky.
Čili obdobně jako v dětské skupině.
Náplň je obdobná. Administrativní forma však
volnější. Jak pro provozovatele, tak pro rodiče
samotné. Nejzásadnější rozdíl je však ve způsobu ﬁnancování. Dětské skupiny byly po nějaký
čas ﬁnancovány z evropského projektu. Jeho
smyslem bylo pomoci členským státům s rozjez-

dem skupinek. Ten skončil a s ním bohužel i skupinky. Státní aparát jeho ﬁnancování nepřevzal.
Kdo tedy hradí adaptační kroužek, rodiče
sami?
Jistě, avšak i díky městu máme možnost být
k rodičům ﬁnančně vstřícní. Cenu musíme samozřejmě nastavit tak, abychom mohli uhradit
odpovědnou práci chůvy i administrativní práce spojené s provozem. Protože však máme pro
naši neziskovou činnost od města dlouhodobě
propůjčený prostor bývalých jeslí, nemusíme
rodičům náklady na kroužek navyšovat o nájemné. To je smyslem naší dlouhodobé spolupráce
a je to smyslem činnosti neziskových organizací
vůbec. Vykrývat služby tam, kam státní aparát
nedosáhne. K tomu je však zapotřebí jisté pomoci. My ji od města máme.

Jaký jste o adaptační kroužek zaznamenali zájem?
Skutečně velký. To mimo jiné svědčí o poptávce po obdobných službách na Sedlčansku. Vlastně jsme ani nestihli udělat nějakou reklamu. Jen
jsme vytiskli dva plakátky. Jeden vyvěsili přímo
u nás v herně, jeden ve vitríně vývěskové služby
a máme téměř plno. První, kdo se o kroužku dozvěděl, byli rodiče končící skupinky. Ti to vlastně celé rozjeli. Od března budou jejich děti pravidelně docházet k nám. O zbytek se postarala
šeptanda. Co je skvělé, kromě dětí ze skupinky
k nám přechází i všemi oblíbená chůva Renata
Siváková. Takže pro děti to nebude tak prudká
změna a pro ty nové se jistě brzy Renata stane
pro svůj klid a milý přístup oblíbenou tetou.
Lucie Kakosová

KULTURA
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Počátky pěveckého spolku připomene
v dubnu sedlčanský Záboj koncertem
SEDLČANY Slavnostní koncert, výstava, publikace,
pieta u hrobu dlouholetého praporečníka – to jsou
několika slovy vyjádřené
hlavní akce, které chystají
současní členové Záboje ke 160. výročí založení
sedlčanského pěveckého
spolku. Jak významný letopočet 1862 připomenou
konkrétně? Na to jsme se
zeptali sbormistryně Vladimíry Severové.
Jakými akcemi Záboj
připomene veřejnosti 160. výročí založení?
Máte již jasno o datu,
o programu nebo o moderátorovi?
Počátky Záboje si před ev š í m p ř i p o m e n e m e
slavnostním koncertem,
který je plánovaný na 6.
dubna v divadelním sále
Kulturního domu Josefa
Suka Sedlčany. Přesným
datem založení Záboje
je 11. květen roku 1862.
O programu k výročí diskutujeme od minulého
roku, ale z důvodu určitých vládních omezení
proti šíření koronaviru
i vzhledem k velké nemocnosti členů či jejich
karanténě jsme přípravy
přesunuli až na tyto dny
a týdny. Program koncertu připravujeme od ledna a zařadili jsme do něj

skladby, které zpíváme
rádi a snad i posluchačům se budou líbit. O jménu moderátora zatím diskutujeme.
Bude mezi pozvanými
hosty také stejnojmenný
sbor Záboj z Pelhřimova, se kterým jste v kontaktu a s nímž jste mimo
jiné v roce 2018 uspořádali koncert v kostele sv.
Martina?
Ne, pelhřimovský Záboj jsme na plánovaný
koncert nepřizvali, ale
vystoupí na něm instrumentalisté, kteří s námi
dlouhodobě spolupracují,
a jsou jimi především učitelé zdejší základní umělecké školy.
Chystáte také publikaci. Jak byste ji čtenářům
přiblížila?
Publikaci z historie, ale
i současnosti Záboje bychom rádi připravili k datu
konání výstavy a koncertu. Nebude obsáhlá,
zúžili jsme text na opravdu důležité informace
a velkou část bude tvořit
fotodokumentace. Musíme poděkovat ochotným
zaměstnancům Městského muzea Sedlčany, kteří
nám mnoho historických
materiálů digitalizovali
a předali k dispozici. Sama
se ráda dívám na úplně

první fotku Záboje, kde je
vyfoceno devět zakládajících členů. Nejprve působil sbor jako výlučně mužský a teprve později byly
přizvány i ženy. Mnohý
dokument se asi ani na výstavu nedostane, ale při
vyhledávání nás zaujalo,
že například začátkem 20.
století byl často výdělek
z koncertu předán chudým potřebným a sirotkům. O tom všem existují
pečlivé záznamy. O graﬁckém zpracování publikace se často radíme s mojí
dcerou Zorou Sokolovou.
Výročí založení Záboje chcete připomenut
také výstavou. Máte pohromadě potřebné dokumenty? Bude zahájena
vernisáží?
V těchto dnech několik členů výboru řešilo
přípravu publikace a nyní
budeme materiály k výstavě vybírat. Maruška Voráčová již mnoho let vede
kroniku Záboje. Kronika
je uspořádána především
z fotek a plakátů. Díky
tomu budeme mít zdroj,
z něhož velká část výstavy, jak doufáme, vznikne.
Přidáme samozřejmě i historické dokumenty. Samostatnou vernisáž k výstavě, která by měla být
instalována v koncertním

sále, nepř ipravujeme.
Zmínila byste nějaký
ze zajímavých exponátů?
Možná takovou raritou
bude členská legitimace
Marie Hellerové z roku
1940. Tato šikovná zpěvačka se s námi ve sboru ještě setkávala několik roků
po znovuobnovení Záboje, k němuž došlo v roce
1994.
Jistě nezapomenete
na Josefa Škvoreckého,
pradědečka známého
spisovatele, kter ý je
pochován na sedlčanském hřbitově. Čtyřicet
let byl praporečníkem
a při slavnostních chvílích nosil prapor Záboje,
na němž je vetkáno heslo Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti...
Na něho zcela určitě nezapomeneme. Josef Škvorecký patřil mezi zakládající členy a praporečníkem
byl až do roku 1902. Jeho
památku uctíme u hrobu
Škvoreckých pravděpodobně letos na podzim.
V publikaci samozřejmě o něm bude zmínka
a na první historické fotce
je nepřehlédnutelná jeho
vysoká mohutná postava.
Jak dlouho jste
sbormistryní Záboje?
A na jaké okamžiky, které jste za tu dobu prožila,

nejraději vzpomínáte?
Nevím, zda je to úplně
přesné, ale jako sbormistr
jsem začala spolupracovat
asi před 28 lety. Moc ráda
vzpomínám na nezapomenutelné Rybovy mše
ve scénickém zpracování
s dětmi ze ZUŠ v Sedlčanech, uvedené v divadelním sále Kulturního domu
Josefa Suka, dále asi na 31
předvánočních
koncertů ve votickém kostele,
na Rybovy mše v kostelících regionu Sedlčanska.
Takových setkání, kdy
jsem celým tělem cítila
krásu sborového zpěvu
a instrumentálního doprovodu, jsem zažila vícero.
Kolik má Záboj v současné době členek, členů a kdo v něm nejdéle
– kromě vás – působí?
Celkem je nyní zapsáno
asi 40 členů a z toho je asi
31 žen. Nejdéle ve sboru
se mnou působí ženy, se
kterými jsme zpívaly ještě
pod vedením paní učitelky Marie Kovářové. Jsou
to Maruška Voráčová, Helenka Bílá, Milenka Říčařová a Helenka Šimáková.
Musím upozornit na naše
členy-muže. Není jich
početně mnoho, ale jsou
šikovní a ve sborovému
vícehlasu nenahraditelní!
Marie Břeňová

Nezapomenutelným zážitkem pro posluchače byl v roce 2018 koncert v kostele sv. Martina v Sedlčanech. Vystoupil na něm sedlčanský Záboj (na snímku), ale také
stejnojmenný pelhřimovský sbor.

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – Pohoda club
19. 2. Live band
zahrají kapely RV 4, Kaktus
Verde, následuje afterparty;
21:00
25. 2. DJ Basslicker
po celý večer hraje DJ
z rádia Kiss; 21:00
26. 2. 15 let Pohody –
DnB speciál
zahraje Madbassbeatz &
SyZyGy, Lu Bass, KYMYK,
Dr. Lomez, Dessouse a další; 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

DIVADLO
 Petrovice – Obecní dům
18., 19. 2. Pod praporem
něžných dam
Spolek divadelních ochotníků Petrovice uvádí komedii
Kena Ludwiga; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
19. 2. Splašené nůžky
hra Viktorie Hradské o zločinu, který se stal v jednom
příbramském kadeřnictví;
19:30
24. 2. Úsměvy Radima
Uzla
aneb O sexu převážně
nevážně s Radimem Uzlem
a písničkářem Pepou Štrossem, zábavná show; 19:30
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
27. 2. Vzpomínky zůstanou
milostný příběh uvádí
Studio Dva; 19:00

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

25. 2. Croodsovi: Nový
věk
animovaná komedie; 20:00
26. 2. Muž zbavený tíže
český dokumentární ﬁlm;
20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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., 23., 25., 27. 2. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
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
25. 2. Pohárové utkání
HC Genemusic – HC Rebel
Sázava; 18:30
HC Čerti Křepenice – HC
Kňovice; 20:25
26. 2. Pohárové utkání
AHC Nový Knín – DSK
Daleké Dušníky; 15:15
Rumola – Ševci Nový Knín;
17:10
HC Žabáci Solopysky – HC
Miličín; 19:05
27. 2. Pohárové utkání
Stará garda Štětkovice B –
HC Hrádek; 16:30
HC River Boys Zvírotice –
HC Kačeři Příčovy; 18:25
HC Bubák Chlum – HC
Huroni Vršovice; 20:20
28. 2. Pohárové utkání
TJ Slavoj Obecnice – Stará
garda Štětkovice; 18:30
DSK Daleké Dušníky – HC
Domino; 20:25
2. 3. Pohárové utkání
Novit Neveklov – HC Hrá-

dek; 18:30
 Sedlčany – vlak. nádraží
19. 2. Šlapání přes kopečky
turistický pochod z Vrchotových Janovic do Sedlčan,
cca 16 km; 8:50

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
16. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
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
25. 2. Maňáskové divadlo
program pro děti, navazuje
Maňásková výtvarná dílna;
15:00

www.sedlcansky-kraj.cz

Hokejbal tě bude bavit,
vzkazují zájemkyním
sestry Hrubé
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU

Sestry Anetu a Lucii Hrubou
mnoho místních zná ze zeleného pažitu. Nyní se ale
jejich novou sportovní láskou stal hokejbal: „Hokejbal
je sport, který se v posledních
letech v České republice rozvíjí, přesto ho stále zná málo
lidí. A již skoro nikdo neví, že
v dojezdové vzdálenosti Sedlčanska se nachází ženský
tým, který právě hledá nové
spoluhráčky,“ lákají další zájemkyně o nové sportovní
zážitky.
Hokejbal je velmi podobný lednímu hokeji. Hraje
se na podobném hřišti, liší
se prakticky jen povrchem
a tím, že se hřiště nachází
zpravidla venku. Hraje se
na speciálním plastovém
povrchu, místo bruslení hráči běhají a místo puku hrají

ce. Na závěrečném turnaji se
vyhlásí celá sezóna a hraje
se play off,“ popisuje Aneta
Hrubá a dodává, že jeden
zápas v ženské lize trvá dvakrát 12 minut.
„My se sestrou hrajeme
za HC ŠD Písek. K hokejbalu
nás přivedly sestřenice, které
také hrají za Písek. Hrajeme
jej shodně už tři roky a stále
nás to baví. Kromě hokejbalu nás však baví i samotná
atmosféra kolem. Máme
skvělý tým, hrajeme hlavně
pro radost a nikdo se nezlobí,
když něco pokazíme. Turnaje si vždy užíváme naplno
a zažijeme spoustu legrace.
Na hřišti i v kabině si všichni
pomáhají, zkušenější holky
poradí nováčkům a všechny
táhneme za jeden provaz,“
pochvaluje si Aneta.
Jejich tým právě teď hledá

 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
17. 2. Knižní piknik
akce s knihami pro děti
a jejich rodiče; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
18., 19., 25., 26. 2. Pozorovací program
18:00–21:00
 Kosova Hora – náměstí
1. 3. Kosohorský masopust 2021
sraz masek na školním hřišti, průvod obcí na náměstí,
masopustní veselice; 14:00

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.

Aneta Hrubá (čtvrtá zleva) se svou sestrou a sestřenicemi

se speciálním oranžovým
míčkem. Co se týče výstroje, základem je samozřejmě
hokejka, rukavice a helma
s „košíkem“. Dále jsou hráči
vybaveni holenními a kolenními chrániči. Brankář má
kromě bruslí, zaměněných
za sportovní boty, výstroj
identickou s tou hokejovou.
„V České republice se hraje nejen mužský hokejbal,
ale existuje i liga žen, která se
v současnosti skládá z osmi
týmů po celé republice. Ženská liga se hraje formou jednodenních turnajů a závěrečného dvoudenního. Sezóna
začíná v září a končí na začátku června. Během sezóny
bývá šest až sedm turnajů
umístěných po celé republi-

nové spoluhráčky. „Hledáme
dívky nebo ženy starší třinácti
let, které by s námi chtěly hrát.
Není potřeba vůbec nic umět,
všechno vysvětlíme a naučíme. Tréninky bývají jednou
týdně v Písku o víkendu, aby
se mohlo zúčastnit co nejvíce
z nás,“ říká. „Pokud tě ženský
hokejbal zaujal, chtěla by sis
ho zkusit, začít ho hrát a zažít spoustu srandy se skvělým
týmem, rozhodně mi napiš
na Facebooku a my tě rády
uvítáme v našem týmu!“ apeluje. Na zmíněné sociální síti
hledejte tedy Anetu Hrubou
z Krásné Hory nad Vltavou,
loňskou absolventku sedlčanského gymnázia.
Olga Trachtová
Hadáčková

SPOLEČNOST
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Devatenáctý ročník tradičního plesu poprvé
v historii na domácí půdě

Ples, na který se bude dlouho vzpomínat, se konal poprvé v historii v mokřickém kulturním domě. Foto: Martin Kortánek

MOKŘICE Místní kulturní
dům se otevřel poprvé
v letošní sezoně v pátek 11. února, aby se zde
mohl uskutečnit oblíbený
Mokřický ples. Ten po organizační stránce zaštítilo
tradičně sdružení dobrovolných hasičů a fotbalový klub AC Erekce Mokřice. Tento ples byl ale
výjimečný. Poprvé v historii se totiž uskutečnil
na domácí půdě, předtím
tato kulturní událost našla
zázemí třináctkrát v Zaho-

řanech a pětkrát v Krásné
Hoře.
Nutno říci, že se ples
vyvedl na výbornou. Přišlo přes 150 platících návštěvníků, tombola byla
bohatá, nálada skvělá
a kapela Klasik hrála jako
vždy, co jí síly a hlasivky
stačily. Bylo vidět, že dlouhá pauza kvůli koronaviru
energii pořadatelům neubrala, naopak, vše bylo
vyladěno do posledního
detailu. Za organizátory
promluvil Martin Kortá-

nek, který s průběhem
plesu vyslovil spokojenost. Neopomněl zmínit,
že v Mokřici bude současný rok výjimečný. Uskuteční se zde totiž 4. června sraz rodáků a zároveň
oslava 620 let od vzniku
malé vesnice s velkou
soudržností. V červenci
pak Mokřické čeká mimo
jiné další velká událost,
kterou bude kulatý třicátý
ročník turnaje ve fotbale
s následnou zábavou.
Jana Motrincová

Na návštěvě v ateliéru sedlčanského
výtvarníka Stanislava Kadlece
SEDLČANY Výtvarník Stanislav Kadlec měl v minulých letech již několik výstav v kulturním
domě, kde si jeho tvorbu
akvarelem, olejem i pastelem mohla prohlédnout
spousta zájemců o výtvarné umění. Málokdo
z nich se ale mohl podívat do míst, kde většina
těchto děl vzniká. Do výtvarníkova ateliéru, který
se nalézá v jedné z místností panelákového bytu
v Sedlčanech.
Místnost to ale není ledajaká. Nalézá se v ní vedle množství již dokončených obrazů, podle nichž
lze poznat, že jejich autor
má velice blízký vztah
k přírodě, rovněž spousta pomůcek pro malování. Je zde k vidění i několik portrétů známých
českých malířů, a také
několik obrazů kolegy
Stanislava Kadlece, sedlč a n sk é h o v ý t va r n í k a ,
pocházejícího z Dublovic, Petra Sůsy. A právě
o obrazech a pomůckách
v místnosti jsme si hlavně se Stanislavem Kadlecem povídali.
Jak dlouho v tomto
svém ateliéru tvoříte?
Nejdříve jsem u nás
v paneláku maloval
v pronajaté místnos-

ti v suterénu domu, ale
teď tady nahoře tvořím
asi tak patnáct let. Těžko
říci, kolik za tuto dobu
tady vzniklo obrazů,
možná jich byly i stovky.
Kdy jste měl naposledy výstavu v Sedlčanech a kde ji budete mít
v nejbližší době?
Poslední moje výstava
v Sedlčanech byla v září
roku 2019. Pokud všechno dobře dopadne, další
svoji výstavu bych měl
mít na jaře příštího roku
v Dobříši. Doufám, že by
v roce 2023 mohla vyjít
i další výstava v Sedlčanech.
A kolik výstav jste
měl celkově?
Celkem jich dosud
bylo třicet sedm a v Sedlčanech jsem jich měl jedenáct.
Nakolik současná covidová situace poznamenala vaši tvorbu?
Nijak, tvořím pořád. Stále chodím často
do přírody, hlavně na Šumavu a do Brd, kde pořizuji fotografie, podle kterých maluju, a také tam
tvořím.
Tvoříte každý den
nebo spíše podle nálady?
Hlavně podle chuti
a nálady. Třeba v roce

2020 jsem udělal sedmdesát obrazů a loni jenom
patnáct. Letos jsem jich
namaloval zatím sedm.
V poslední době jsem
maloval například ryb-

kouli, kterou je potřeba
chránit.
Na dalším obrazu
vidím Jana Zrzavého.
Tento malíř byl vaším
vzorem?

Stanislav Kadlec ve svém ateliéru s jedním ze svých nejnovějších obrazů

ník na Šumavě, krajinu
u Neveklova nebo zimní
potok Mastník u Radíče.
Věnujete se i abstraktním obrazům,
z nichž několik máte
vystaveno i ve svém ateliéru. Co znázorňují?
Jeden zobrazuje ženu
sluncem oděnou, druhý
svatý grál a další země-

Do jisté míry byl, ani ne
tak svojí malbou, ale hlavně způsobem života a svými názory na malování.
Určitou svojí prostotou
a tím, že si šel svou vlastní
cestou. Mám tady i několik obrazů Petra Sůsy. Známe se už dlouhou dobu
a občas si obrazy vzájemně vyměňujeme.

Váš ateliér je rovněž
plný akrylových i olejových barev, pastelů
a štětců. Kde tento pro
vás nezbytný materiál
kupujete?
Výhradně v Praze
v Platýzu. Mám celou
škálu barev, do kterých
sáhnu a intuitivně vytáhnu tu správnou.
Jste dnes již velice
zkušeným výtvarníkem. Požádá vás někdy
o radu některý ze začínajících malířů?
Zatím nikdo takový
nepřišel, ale pokud by
se tak stalo, rád bych
poradil. Pracuji s pastelem a dělám s ním už asi
tak padesát let. Naučit
se s ním tvořit dá praxe,
která je hodně důležitá. Také mě něco naučila, a něco v člověku už
musí být. Každý si potom jde vlastní cestou.
Když jedu do Prahy nakupovat pastely, prodejci říkají, že jsem jeden
z mála výtvarníků, kteří
tvoří suchým pastelem.
Dalo by se říci, že je to
pro mě hodně radostná
práce. Když ale potřebuji udělat více vrstev, musím vždy mít čisté ruce,
abych nepoškodil ostatní
barvy, které tam jsou.
David Myslikovjan

HOKEJ
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Rekordní zápis do turnaje Vedení hokejisté Tatranu neudrželi,
pohárových hokejistů.
naději na postup do semiﬁnále ano
vzápětí si zahráli přesilovku gólmana hostí z úhlu střelou
V jediné třetině padlo
Tatran Sedlčany
i hosté a počínali si v ní zcela na bližší tyč Švagr – 3:1. V po– HC Benátky nad
čtrnáct gólů!
Jizerou B 3:3 (0:0, stejně. Úvodní třetina nabíd- lovině 45. minuty však rozeSEDLČANY V dlouhodobé

soutěži amatérských hokejistů, kteří na zimním stadionu bojují o Pohár starosty města, bylo v minulosti
zaznamenáno už spoustu
kuriózních výsledků. Několik utkání skončilo výsledkem, který by se hodil spíše
do házené, a v této sezóně
se už také stalo, že jeden
tým rozdrtil druhý v poměru pětadvaceti k nule.
Ale aby v jedné třetině,
která v této hokejové soutěži trvá pouze patnáct
minut čistého času, padlo čtrnáct branek, byla až
dosud věc nevídaná. Stalo se tak až minulý týden
v duelu třetí ligy mezi týmy
Hrádku a Votic. Přitom
po první třetině vůbec nic
nenasvědčovalo tomu, že
v závěrečné části hry bude
následovat doslova gólová smršť. Votice v úvodní
patnáctiminutovce vsítily jedinou branku a v té
druhé svůj náskok jen pozvolna navyšovaly. Zato
v poslední třetině skórovaly jedenáctkrát a třikrát
inkasovaly. Znamená to, že
prakticky každou minutu
padl jeden gól.
Pozornost přitahoval
také prvoligový duel mezi
Štětkovicemi a Zvíroticemi, který v minulosti vždy
nabízel nadst andardní
hobby hokej. Tentokrát se
však hrálo hlavně ze zabezpečené obrany a šancí na obou stranách tak
bylo jako šafránu. Nebylo
proto divu, že v každé
třetině padla pouze jedna
branka. Už po minutě rozehrály Štětkovice přesilovku, ale spíše se při ní
jenom zahřívaly, než by
se snažily něco vymyslet.
Naopak hned poté střelou
z mezikruží otevřel skóre
zvírotický Vladan Křenek.
Z druhé třetiny uplynulo
přesně třiadvacet vteřin,
když po mohutném nápřahu téměř až od modré čáry vyrovnal Michal
Grin, a potom se čekalo
na další gól hodně dlouho,

protože hra postrádala větší „šmrnc“. V úvodu třetí
třetiny byl vyloučen hráč
Zvírotic, po několika minutách další, ale že by se
Štětkovice hrnuly dopředu
a zamkly svého soupeře
v jeho obranném pásmu,
to se rozhodně říct nedalo.
Sedm a půl minuty před
posledním klaksonem
však podél mantinelu unikl Aleš Huml, nahrál před
brankoviště Jiřímu Chlastákovi, a ten opět dostal Zvírotice do vedení. V závěru
mače se Štětkovice bránily v oslabení a chlapci
od vody tak už svoje těsné
vedení v pohodě udrželi.
Výsledky – 1. liga: Genemusic – Obecnice 0:5
(kontumačně), Chlum –
Zvírotice 3:11, Štětkovice
– Zvírotice 1:2. Před naší
uzávěrkou měla první Sázava na svém kontě osmnáct bodů a jedno utkání
k dobru před svými pronásledovateli. Druhé Zvírotice nasbíraly bodů patnáct
a třetí Štětkovice dvanáct.
Poslední osmé Vršovice
mají dva body.
2. liga: Solopysky – Daleké Dušníky 1:7, Miličín
– Kňovice 3:7, Křepenice
– Domino 3:7. Všechny druholigové týmy měly za sebou v sobotu deset zápasů.
První tým AHC Nový Knín
v nich neztratil vůbec nic
a má tak již dvacet bodů.
Druhé Domino mělo bodů
šestnáct a třetí Kňovice
díky vítězství v duelu s Miličínem jich získaly jedenáct.
Poražený Miličín zůstal
na posledním osmém místě
s pěti body.
3. liga: Ševci Nový Knín
– Rybníkáři 3:7, Hrádek
– Votice 3:17, Medvědi –
Neveklov 7:4, Rybníkáři –
Štětkovice B 2:7. Sedlčanští
Medvědi si na první příčce
se sedmnácti body udrželi tříbodový náskok před
druhou rezervou Štětkovic.
Třetí Rybníkáři mají bodů
dvanáct a poslední osmý
Neveklov je stále na nule.
David Myslikovjan

2:0, 1:3)
SEDLČANY V prvním utká-

ní čtvrtﬁnále play off krajské hokejové soutěže se
v sobotu 12. února utkali
hráči Tatranu na domácím
zimním stadionu s týmem,
který vstupoval do zápasu
v úloze favorita, ale přesto
jej dokázali v základní části
porazit 7:3.

Minimum šancí,
žádný gól
V první třetině se hrálo
především ze zabezpečené
obrany a dlouho bez jediné
větší příležitosti na obou
stranách. A když v 8. minutě
putoval na trestnou lavici
první hráč Benátek, mohlo
to vypadat, že si domácí vytvoří tlak, avšak obrázek hry
se vůbec nezměnil. Hned

la především urputnou hru
s množstvím osobních soubojů, ale s minimem šancí.

Diváci se dočkali
Ve druhé třetině se čekalo
na gól téměř šest minut. Potom ale prostřelil brankáře
hostí Vladimír Černý a nechalo se čekat, že hra dostane zcela jiný spád. Skutečně
tomu tak bylo a ve 29. minutě
hry přidal druhou branku Tatranu Bém. Ze závěrečné třetiny však uplynulo pouhých
dvaadvacet vteřin, když hokejisté Benátek vstřelili kontaktní gól. Okamžitě po rozehrání ve středovém kruhu se
natlačili do svého útočného
pásma a svoji snahu korunovali přesnou ranou z mezikruží. Tatran ovšem dlouho
s odpovědí neotálel. Hned
v úvodu 42. minuty propálil

hrály Benátky přesilovku,
využily ji hned po několika
vteřinách, a tak drama pokračovalo. V těchto chvílích
se už vůbec nedala srovnat
současná kvalita hry s opatrnou první třetinou tohoto duelu. Benátky se hodně začaly
tlačit do zakončení a dočkaly
se šest a půl minuty před třetím klaksonem, kdy srovnaly
na konečných 3:3. Vše tedy
zůstalo otevřené a Tatran
musel zabojovat proti favoritovi tohoto čtvrtﬁnále hned
o den později.
V brance Tatranu byl
Hlaváček a před ním se střídali obránci Šebek, Švagr, T.
Spilka, Chwastek, Macháč,
Mašek, J. Grin, Vild a útočníci O. Spilka, Náprstek, M. Pospíšil, Burian, V. Černý, Bém,
Bartoš, F. Černý. Trenér: K.
Pospíšil.
-dav-

Tatran padl v prodloužení, mladý tým domácích
tíhu sobotního zápasu vstřebal o něco lépe
HC Benátky nad
Jizerou B – Tatran
Sedlčany 2:1 (0:1,
1:0, 0:0 – 1:0)
BENÁTKY NAD JIZEROU Hod-

ně těžká šichta čekala v neděli 13. února ve druhém
čtvrtﬁnále play off krajské
hokejové soutěže na hráče
Tatranu a domácích Benátek. Na led opět nastupovali
ani ne po dvaceti hodinách.
Přesto byl k vidění opět pěkný hokej.
Tatran se v úvodu utkání dostal do několika šancí, soupeř zatahoval za záchrannou
brzdu pouze prostřednictvím
faulů, a z toho také pramenil
vedoucí gól hostí. Jeho autorem byl v čase 6.00 Náprstek.
Hra se potom sice vyrovnala,
ale Tatran se usilovně snažil
odskočit do dvoubrankového vedení. Nakonec se to
však nepovedlo, což hosty
později muselo hodně mrzet.
Také ve druhé třetině se hrál
poměrně rychlý hokej, oba
celky ze sebe ždímaly všechny svoje síly, ale tentokrát
bylo k vidění mnohem méně
šancí. V polovině řádné hrací
doby Tatran udělal chybu,

obránci nedokázali pokrýt
jednoho volného hráče soupeře, a ten z bezprostřední
blízkosti srovnal stav utkání
na 1:1. Potom jel Náprstek
sám na branku, avšak nedal.
Třetí třetina už byla jiná, hokejisté Benátek si vytvořili tlak,
a to už bylo znát, že Tatranu
trochu dochází dech. Hosté
stále častěji vyhazovali puky
na zakázaná uvolňování, ale
přesto měli před koncem třetí
třetiny velkou šanci opět překlopit vedení na svoji stranu.
Zdeněk Burian najížděl sám
na branku a výborně chytající domácí gólman jeho šanci
zlikvidoval. V prodloužení
se hrálo tři na tři, a jak už to
bývá, bylo to o jediné chybě.
Vlastně o dvou. Nejdříve ji
udělali domácí, ale rozhodčí
neposoudili zákrok na Béma
jako faul. V 63. minutě hry
po odrazu puku od hole útočník soupeře překonal Hlaváčka, který v brance Tatranu působil velice jistým dojmem.
„Podobný zápas jsme
sehráli před dvěma lety
v Žebráku, tam jsme vyhráli
v prodloužení, ale tentokrát
jsme to nezvládli. Soupeř šel
do play off z prvního místa,

my ze čtvrtého, a zřejmě si
zasloužil postup do semiﬁnále o něco více,“ zhodnotil
utkání trenér Karel Pospíšil a současně odpověděl
na otázku, jak hodnotí hokejovou sezónu, která pro
A tým Sedlčan právě skončila. „Sezónu hodnotím vzhledem ke všem situacím kolem
covidu jako těžkou. Sestavu
jsme lepili mnohdy hodně
komplikovaně, snažili jsme
se s tím poprat, ale na výsledcích se to přesto muselo projevit. Sezóna se sice úplně nevyvedla, ale byla v rámci našich
možností. S výjimkou rezervy
HC Příbram jsme s ostatními
týmy sehráli vyrovnané zápasy, ačkoliv sezóny minulé,
v nichž jsme více trénovali,
byly pro nás lepší. Mrzí mě
přístup některých rozdílových
hráčů, kteří nám mohli pomoci mnohem více. Například
Jakub Grin sehrál zápas před
play off a ve vyřazovací fázi
jsme se na něj spolehnout už
nemohli.“
Hokejisté mají v plánu, že
by se se svými fanoušky sešli
přímo na ledě před ﬁnálovými zápasy v neděli 27. března.
David Myslikovjan
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Stolní tenisté stačili
vzdorovat týmům z první
poloviny tabulky pouze
ve čtyřhrách
SEDLČANY Ve 20. a 21. kole

druholigových soubojů stolních tenistů ve skupině A se
hráči Tatranu utkali v domácím prostředí v malé hale
gymnázia s celky z popředí
tabulky a nečekala je rozhodně lehká úloha. Vybojovat dva body za remízu alespoň v jednom z duelů by byl
mimořádný úspěch, ale nakonec se tak nestalo. Přestože Plzni domácí stolní tenisté
dokázali dlouho vzdorovat.

Tatran Sedlčany –
Union Plzeň 7:10
Úvodní čtyřhry skončily
nerozhodně, když na jednom ze stolů Pejša s Faktorem vyhráli bez ztráty setu
a na druhém v dramatické
bitvě podlehli 2:3 na sety
Drechsler s Kocurou, když
pro sebe získali nadějné vedení 2:1. Utkání se zlomilo až
za stavu 6:6, kdy svedl další
pětisetovou hru Faktor, ale
v koncovce rozhodujícího
setu byl úspěšnější jeho soupeř. Hosté se dostali do tříbodového trháku a svůj náskok
už udrželi. V singlech třikrát
bodovali Faktor a Pejša.

Tatran Sedlčany
– El Niňo Praha C
4:10
Také tentokrát byly čtyřhry vyrovnané. Obě se hrály na pět setů a výsledek
po nich byl nerozhodný.
O bod Sedlčan se zasloužil

Pejša s Faktorem. Potom už
ale začal úřadovat favorit, který celkem v pohodě dovedl
utkání do vítězného konce.
Ve dvouhrách vybojoval dva
body Faktor a jeden přidal
Pejša. „V sobotu byla škoda
prohraných zápasů na začátku, Dušan Drechsler s Jirkou
Kocurou mohl svoji čtyřhru
vyhrát. Ve své jedné z dvouher potom Dušan po celý pátý
set vedl, měl mečbol, ale nedokázal jej proměnit ve vítězství. Po celý víkend jsme bodovali pouze Pejša a já, a to je
málo. V Plzni, kde jsme prohráli minule s Unionem 1:10,
hrají s typem míčků, který se
dnes už nevyrábí, a jsou tam
jediní, kdo je používá. Nám
tyto míčky nevyhovují, ale to
samé mají oni u nás, a přesto
se s tím dokázali vypořádat.
V neděli přijelo El Niňo v dobré sestavě s hráčem, který hraje první ligu, a bylo to znát,“
zhodnotil víkendové zápasy
vedoucí hráč Tatranu Radovan Faktor.
Stolní tenisté Tatranu
v šestnáctičlenné tabulce
klesli na dvanácté místo, přičemž mají pětatřicet bodů
stejně jako jedenáctý Sokol
Bor i třináctá Avia Čakovice,
takže nyní balancují na hraně
baráže a sestupu o patro níž.
Právě s Borem se utkají za čtrnáct dní v rámci dvaadvacátého kola soutěže a hned vzápětí je čeká Karlovarsko.
David Myslikovjan

Z Milevska za tři body
FC ZVVZ
Milevsko – TJ
Tatran Sedlčany
1:2 (1:1)
MILEVSKO V sobotu 12. února zavítal Tatran ve svém
čtvrtém přátelském utkání
směrem do jižních Čech,
a to do Milevska. Domácí tým, hrající jihočeský
krajský přebor, otevřel
po rozhodčím odpískaném
faulu na milevského hráče
penaltou. Tu proměnil Kortan – 1:0. Tatran před poločasem ještě stihl vyrovnat
na 1:1. Ve druhém poločase
se hostující tým po obran-

ných chybách domácích
borců a důrazu ve vápně
ujal vedení 1:2, a tak utkání
nakonec i skončilo.
Sestava TJ Tatran Sedlčany: Glogar (46. Dřevojan
L.) – Doubrava (60. Sirotek M.), Brotánek L. (60.
Dvořák M.), Sosnovec (25.
Sochůrek), Hofman (67.
Brotánek L.) – Repetný (76.
Doubrava), Kdolský, Dvořák M., (46. Čipera D.), Novotný, Hanuš – Krotil.
Další zápas hraje Tatran
venku, a to v sobotu 19.
února od 14 hodin na Dobříši proti domácímu celku.
David Štverák
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Ondřej Čermák z Dublovic
zahájí sezónu Mistrovství
světa v sajdkárkrosu
s novým parťákem
DUBLOVICE Ondřej Čermák, který pochází z Příbrami a bydlí v Dublovicích, v loňském roce
absolvoval v úloze spolujezdce s Julianem Veldmanem z Holandska seriál světového šampionátu
v sajdkárkrosu a společně

lupráci s Julianem Veldmanem?
Na konci loňské sezóny
jsem byl na devadesát procent rozhodnutý, že ukončím svoji sajdkárkrosovou
kariéru. Právě ani Julian
Veldman neměl ambice
a motivaci dál v sajdkár-

Ondřej Čermák (v pozadí) a Holanďan Etienne Bax

obsadili třetí příčku. Stalo
se tak zcela poprvé, co byl
Čech na této nejvyšší úrovni v jedné ze tří nejúspěšnějších posádek.
Po sezóně 2021 to vypadalo, že Ondra svoji závodní kariéru ukončí, ale
přišla nabídka od dalšího
holandského jezdce, několikanásobného mistra
světa Etienna Baxe, zda by
s ním nechtěl v této sezóně jezdit. Podle slov Ondřeje nebylo o čem dlouze
přemýšlet a tuto nabídku
přijal. Již 20. března se totiž jede první závod, mistrovství Holandska. Dvojice
momentálně několik dní
trénuje ve Španělsku, ale
i tak nám Ondra stihl odpovědět na několik otázek.
Proč jste ukončil spo-

krosu pokračovat. Přece
jen rok a půl covidu udělal své. Úroveň poklesla
a s tím i zájem sponzorů
v tomto sportu setrvat.
Na druhou stranu po dlouhé pauze vzrostl zájem diváků o závody plné napětí
a adrenalinu. I když byla
šance s Julianem bojovat
o titul mistra světa, bohužel musím přiznat, že
soupeř byl do závěru lépe
připraven, a to rozhodlo.
Nakonec jsme vybojovali
krásné třetí místo v seriálu
MS 2021 a historicky jsme
získali i nejlepší umístění pro Českou republiku.
Přesto jsme byli tak trochu zklamáni z toho, že se
nám nepodařilo získat titul,
a proto jsme se rozhodli to
oba ukončit.

Můžete představit vašeho nového parťáka?
Znali jste se už dříve?
Se svým novým parťákem se znám už řadu let,
jenom jsme neměli nikdy
tu možnost spolu začínat
novou sezónu. Asi bych
si nikdy nepomyslel, že já
budu ten, koho osloví čtyřnásobný mistr světa Etienne Bax s prosbou o spolupráci.
Na jakém stroji budete
závodit?
Budeme st ar tovat
na čtyřtaktní husqvarně,
což je v tomto sportu trošku novinka. V tuto chvíli
můžeme ale prozradit, že
první testy máme za sebou
a že se nám oběma technika moc líbí.
Před několika dny jste
odjeli trénovat do Španělska. Proč právě tam?
První jízdy nového stroje se konaly ve Španělsku
kvůli záruce dobrého počasí. Sám Etienne zná v oblasti Murcii nedaleko Alicante spoustu tratí, na nichž
je možno dennodenně trénovat. Využíváme tam zázemí služeb MX Paradise,
kde se o nás stará tým lidí,
a máme vše tak, jak potřebujeme pro super trénink
včetně ubytování, stravy,
dopravy a podobně.
Ve druhé dekádě března se zúčastníte vašeho
prvního závodu v Holandsku. S jakými ambicemi budete do něj vstupovat?
Přesně tak, 20. března
nás čeká první společná
zkouška na prvním závodě
holandského mistráku. Zde
bude možnost ozkoušet
i techniku před samotným
začátkem závodů MS, které startují o měsíc později
rovněž na holandském písku. Pokud se týká ambicí,
nemá cenu nijak zastírat, že
bychom chtěli vyhrát vše,
co jen bude možné!
David Myslikovjan
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Na sněmu vlastně nic

Smích je zdravý…

V sobotu mělo hnutí ANO 2011 volební sněm, kde, jak předesílalo,
provede zhodnocení své činnosti
ve vládě a kampaně před podzimními sněmovními volbami. Snažil
jsem se slyšet a vidět co nejvíce
z toho dění. Podle posledních zpráv
mi mnoho neušlo. Pohled do sálu
tedy naznačoval, že tam není klidná
tvůrčí nálada.
V úvodním projevu se neozývala
žádná sebereﬂexe. Předseda Babiš
jen připomínal, jak úspěšně pracovala jeho vláda ve všech rezortech.
Obehraná deska. Aspoň hlavní průšvihy kdyby zmínil. A pak říci třeba aspoň nesmysl jako „ale myslel
jsem to dobře“. Proslýchalo se, že
tentokrát tam bude dost kritických
projevů. V normální straně by se
našel soupeř, nebo by předseda
rovnou odstoupil. Ale těch pár viditelných – Schillerová, Havlíček,
Dostálová – asi také bude muset
být stíháno za neoprávněné dotace
z jejich ministerstev pro Agrofert.
Z očekávaných kritických hlasů
se nakonec ozval jediný, ostravský
primátor Tomáš Macura. Snažil se
přimět delegáty aspoň k elementárnímu zamyšlení nad stavem, kdy
hlavní elektorát voličů ANO má základy jen v důchodcích a chudině,
je jich hodně. Proč nemají důvěru
střední třídy a už vůbec ne mládeže. Podle žáků gymnázií by ANO

vůbec ve sněmovně nebylo. A přece ANO již nemůže složit koalici
s nikým na politické scéně, nikoho
po ČSSD ani nenapadlo takový krok
riskovat.
Po volbách ANO slíbilo být konstruktivní opozicí, protože to s touto republikou přece myslí dobře.
Tak snad se mohli na sněmu poradit, v čem mají někteří trochu těch
zkušeností, které by se nové vládě
hodily a lidem prospěly. Stále jen
opakují, že když byla současná
vláda v opozici, jen je kritizovala
a házela klacky pod nohy. Pamatuji, že to tedy není pravda, vzpomenu aspoň jeden příklad. Před
rokem vrcholila zmatenost každodenních Babišových tiskových
konferencí. Strana TOP 09 měla
mladého člena, Dominika Feriho,
který se do toho vložil. Pohotově
informoval veřejnost srozumitelně
a logicky, jaká opatření mají odborníci na mysli. To byly známé žluté
vykřičníky na internetu. Asi dost
životů zachránil, ale pro ANO to
byly ty „házené klacky pod nohy“.
A na sněmu asi postupně nálada
klesala do nudy. Macurovu kritiku
„vyvrátil“ Havlíček se Schillerovou
a moderátor, bývalý ministr životního prostředí Brabec, řekl předsedovi: „Už to tady nějak drhne, tak
snad…“. Nebylo to celé zbytečné?
Vladimír Roškot

Kdysi jsem někde četl, že každé
zasmání člověku prodlužuje život. Nepamatuji si, o kolik to bylo,
snad o minutu. Ale zřejmě tím bylo
vyjádřeno, že člověk smutný až
nerudný, nebo dokonce vzteklý,
si ubližuje, škodí svému zdraví.
Když se zamyslíme nad smíchem
jako určitým projevem až činností, jsou různé formy. Je jistě smích
spontánní, který se obtížně zadržuje při komických situacích, třeba
i na pohřbu. Kdežto opačným extrémem je smích nucený. Do smíchu se lze nutit z různých důvodů.
Třeba když nadřízený řekne blbý
až trapný vtip. Nebo když jsme
účastníky natáčení televizního
programu jako diváci, od kterých
se žádá, všemu se smát. Konečně
i takový smích může být zdravý,
asi jako zpěv, tedy spíše jen na ty
plíce. Tyto programy těží většinou
ze zajímavých osob, buď všeobecně známých nebo i nějak připravených, majících dle jejich názoru
pár slov pro zasmání.
Některý moderátor takového
pořadu je dlouhodobě úspěšný,
populární, někdo z neznámých
důvodů brzy končí. Ale každopádně programů tohoto žánru
přibývá. A musí si raﬁnovaně konkurovat, něčím se lišit, aby byla
sledovanost aspoň stále stejná.
Nebo aspoň aby byli nějací diváci

věrní už ze zvyku. Bylo by zajímavé, kdyby ten smích přítomných
diváků šel odstřihnout. Pak asi by
se většina z nás televizních diváků
hned tak něčemu nesmála. I když
jsou nátury, kterým jsou k huronskému smíchu i celkem prostá
sdělení, pro ně nejasná. Také se
říkalo, že někdo se anekdotě směje dvakrát. Nejdříve s ostatními
a po nějaké době, když pochopí
pointu.
Něco jiného jsou programy založené na rozhovorech s vynikajícími vědci, někdy až nositeli Nobelovy ceny. Tam je sledovanost asi
velmi skromná, přestože je moderátor natolik připravený, že i středoškolák dobře chápe a odnáší si
užitek. Jak se říká, rozšiřuje si obzor nebo dokonce má pak o čem
přemýšlet. Nemluvě o inspiraci
a touze se tomu oboru věnovat.
A tak se dostávám k jádru svého
dnešního textu. Veřejnoprávní
média mají všude ve světě být
prospěšná společnosti včasným
zpravodajstvím a přímými přenosy, užitečnými informacemi
z kultury, vědy a techniky. Jistě
i odpočinkovou zábavou, pokud
je trochu kultivovaná, ne hloupá.
Aby i ta zábava pro zasmání měla
duchaplný vtip k zamyšlení. To je
dvojnásob zdravé.
Vladimír Roškot

KO M E N TÁ Ř

Vypneme vám Facebook
Zakladatel Facebooku, majitel aplikace WhatsApp
a další sociální sítě Instagram pohrozil, že v Evropě
přestane nabízet své služby. Místo zděšení se však
dočkal spíše úlevných
reakcí. Pravda, od politiků
středního a vyššího věku.
Ale omladina by to nejspíš
zvládla také.
Jedna z mála věcí, za kterou má ode mě Evropská
unie jedničku s hvězdičkou, je ochrana osobních
dat a ochrana spotřebitele. Když vás bolí hlava
a někomu si postěžujete,
dost možná na vás začne

okamžitě dorážet reklama
na analgetika. Chytré, nebo
řekněme spíš vlezlé aplikace, totiž neustále poslouchají, co zachytí mikrofon
vašeho telefonu nebo vaší
smart TV a všechno, co
slyší, přepisují automaticky do textu, který pak vytěžují pokročilé reklamní algoritmy. Umělá inteligence
umí dnes perfektně česky,
takže rozumí všemu. Nemáte-li v nastavení těchto
aplikací vypnutý mikrofon, slyší v analytických
centrech provozovatelů
takových aplikací naprosto
všechno, co řeknete.

Další vychytávkou jsou
trackery rozeseté všude
po internetu, které sledují
doslova každý váš pohyb.
Na jakou stránku jdete, jak
dlouho na ní jste, co vás
zaujalo, jestli a jak často
se vracíte a za čím. Služby
jako Facebook vás sledují
i mimo tuto sociální síť.
Za data o vás platí inzerenti zlatem. A o to zlato
nechce nikdo přijít. Apple naštval reklamky, když
implementoval
ochranu
proti trackování na svých
zařízeních. TV Prima jako
první komerční televize
už nevydržela, že si diváci

přetáčejí reklamy, a požaduje po provozovatelích
digitálních televizí, aby
technicky přeskakování reklamy zabránili. Četl jsem
o aplikaci, která přes přední kameru telefonu sleduje váš obličej, a pokud
se na spuštěný reklamní
spot poctivě celou dobu
nedíváte, neuzná vám jeho
zhlédnutí.
Do toho přibývá lidí,
kteří si koupí a nainstalují
efektivní ad-blockery a nastaví bezpečnostní omezení v prohlížečích a aplikacích. To samozřejmě štve
všechny podomní prodej-
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ce, které vyhodíte dveřmi
a oni vám vlezou domů oknem. Jen jejich otravným
artiklem v dnešní době je
nevyžádaná reklama, kterou se vám snaží nacpat, ať
chcete, nebo ne.
Není divu, že Marc Zuckerberg už má plné zuby
toho, jak mu Evropa brání
být bohatším, když mu nedovolí dělat si s daty unijních uživatelů, co se mu
zlíbí. Ale až vychladne, tak
se nejspíš spokojí i s menšími miliardami. Přece jen
je Evropa jeho druhý nejvýnosnější trh.
Bohumil Vohanka

