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V dalších letech se 
ubouráva ly  zbýva j íc í 
hrádě i vyvýšený beton, 
došlo i na další vymalo-
vání. Otevřený oheň ještě 

nezmizel. První sezóny tu 
nebyla ani elektrická pří-
pojka, využívali centrálu. 
Ústřední topení kotlem 
na dřevo přišlo na řadu 
až před pěti lety. Další rok 
podbili strop OSB deskami 
a zároveň ho zateplili poly-
styrenem. Zateplení se do-
čkala i jedna ze stěn. „Pak 
se sem taky dávaly plasto-
vé dveře a okna,“ připo-
míná Ondřej. „A tehdy se 
ztratila cedule ‚Výkrmna 
prasat‘, tu někdo odnesl,“ 
doplňuje ho se smíchem 
Vratislav Zoubek.

„Před třemi lety jsme dě-

lali střechu, protože nám 
sem teklo, a dva roky zpát-
ky jsme udělali nový beton,“ 
pokračuje Ondřej ve vyprá-
vění, doplňován a opravo-

ván kamarády. Většinu pra-
cí financovali i dělali sami. 
Na některé odborné čin-
nosti si zjednali pomoc pár 
řemeslníků či firem z okolí. 
Na střechu dostali od města 
šedesátitisícový příspěvek 
a zemědělský podnik jim 
půjčil techniku, když potře-
bovali, hlavně v začátcích.

Kdysi nevadil 
hostům ani suchý 
záchod

První akce se musely 
obejít i bez hygienického 
zázemí. „Na první akce 
jsme měli venku dřevěnou 

latrínu,“ vzpomíná Ondřej. 
Každoročně se tu v říjnu 
koná výlov rybníka. Ty 
první dva, v letech 2009 
a 2010, uspořádali hasiči 

bez zázemí, bar byl venku. 
Dnes už si ho nikdo neumí 
představit bez teploučka 
uvnitř, čistých záchodů 
a velkého baru, který i tak 
je vždy mezi jedenáctou 
a dvanáctou malý.

Mezi svátky pořádají 
zmíněný Vaťákový ples. 
I když dnes už na něj ne-
musíme oblékat vaťák, 
abychom tu neumrzli, jmé-
no mu zůstalo. Na počátku 
prosince začali před pár 
lety dělat Mikulášskou. 
Odpoledne patří dětem, 
večer dospělým. „Letos 
byla na Mikulášské největší 

účast,“ říká Ondřej Beneš. 
„Bylo tu šedesát dětí,“ dopl-
ňuje ho Vratislav Zoubek. 
Další akcí je sraz harmoni-
kářů a dvakrát hostili sraz 
mokřických rodáků.

„Mladí ještě letos začali 
dělat retro párty. Hned na po-
prvé se moc povedla,“ dopl-
ňuje je Ondřejova manželka 
Kateřina a připomíná tak, že 
až budou zakladatelům do-
cházet síly, má je kdo nahra-
dit. Ostatně už nyní se hojně 
organizačně nebo alespoň 
výpomocí dorůstající děti 
místních rodin do mokřické-
ho dění zapojují. V originál-
ním společenském zázemí 
pořádají v posledních letech 
také soukromé silvestrov-
ské oslavy.

„Časem se nám podařilo 
dokoupit stoly a židle. Máme 
i wifinu, jdeme s dobou. Už 
nám chybí jen televize,“ vy-
počítávají se smíchem hasiči 
společně ty největší novinky. 
V plánu mají ještě instalovat 
silnější motor k digestoři. Ji-
nak už jsou se stavem svého 
zázemí spokojeni. A spokoje-
nost vykazují i návštěvníci, 
z nichž mnozí se sem neu-
stále vracejí a třeba Vánoce 
bez mokřického Vaťákového 
plesu si neumí představit. 
A mnozí toto místo volí také 
pro své soukromé či rodinné 
akce a oslavy.

Olga Trachtová 
Hadáčková

ZPRAVODAJSTVÍ

V  l é t ě  2 011  o b j e k t 
i s pozemkem koupili asi 
za 60 000 korun místní ha-
siči. Aktivní jsou také jako 
fotbalisté či rybáři. Hlavně 
se o nich ale široko daleko 
ví, že jsou zdatnými orga-
nizátory. Na našich strán-
kách se s nimi pravidelně 
setkáváme na podzim při 
výlovu rybníka, který leží 
přímo pod zmíněným ob-
jektem. Ten nyní slouží 
jako kulturní a společen-
ské zařízení. Cesta k dneš-
nímu stavu ale nebyla jed-
noduchá.

Na začátku byl 
Vaťákový ples

„Katku Benešovou na-
padlo udělat vaťákovej ples 
podle vzoru Zahořan, kde 
dělají pyžamák,“ dozvídám 
se na úvod o motivaci ob-
jekt využívat. První vaťáko-
vý ples byl jen na polovině 
dnešní plochy. Společnost 
návštěvníkům tehdy děla-
la plachta, za níž byly ještě 
ukryty hrádě na prasata. 
První polovina už byla vy-
řezaná, vyházená a stěny 
vybílené. „Topilo se v su-
dech, otevřeným ohněm. 
A o půlnoci jsme si opékali 
buřty,“ vzpomíná Ondřej 
Beneš na první akci, kdy si 
s provizorními podmínka-
mi musela poradit i Chrás-
tecká kapela RATATA.

Kulturák z prasečáku? Proč ne! Mokřičtí jsou důkazem toho, 
že nevyužívané bývalé zemědělské objekty nemusí spadnout

Na investiční akce města zbude v příštím 
roce méně financí
SEDLČANY Na radnici se 
v současné době rozhodu-
je o rozpočtu na rok 2020. 
Starosta Miroslav Hölzel in-
formoval, že příjmová část 
rozpočtu už je připravena. 
Na počátku příštího roku 
však dojde ještě k úpra-
vám na základě toho, jak 
dopadnou výsledky hos-
podaření za rok 2019.

„Vycházíme z určitých 
předpokladů daňového 
plnění, které určuje kalku-
lačka Ministerstva financí. 
Rozpočet bude ve výši 239 
milionů korun. Předpoklá-
dáme, že daňové výnosy 

dosáhnou částky 123,65 mi-
lionu korun. Do této sumy 
zahrnujeme místní poplat-
ky ve výši 11,8 milionu ko-
run. Daňové příjmy celkem 
jsou součtem výnosu daní 
a příjmů z různých poplat-
ků, což bude podle predikce 
částka 135,4 milionu korun. 
Přitom daňová výtěžnost 
bude podle předpokladu 
vyšší než v letošním roce,“ 
uvedl starosta.

Do příjmové části roz-
počtu náleží také kapitola 
dotací, půjček a rezerv. 
Radnice obdrží jako kaž-
doročně dotaci na výkon 

státní správy čili na činnost 
samotných úřadů ve výši 
20,7 milionu korun. Dále 
sem patří dotace, které 
jsou vázány na konkrétní 
činnosti, a to například 2,8 
milionu korun na sociálně 
právní ochranu dětí, 2,5 
milionu korun na lesní hos-
podářství, 1 milion korun 
na pečovatelskou službu, 
370 000 korun na sociální 
práce, dále účelové dotace 
45 milionů korun na stavbu 
přestupního terminálu a 8,3 
milionu korun na přístavbu 
dvou učeben 2. základní 
školy Propojení. 

Z nedaňových příjmů 
uvedl starosta příjem z po-
kut nebo příjem z prodeje 
dřeva z obecních lesů. 
K nahodilým příjmům pa-
tří také příjem z pronájmu 
veřejných prostranství 
či příspěvky na městské 
slavnosti.

Město bude muset vydat 
16 milionů korun na právě 
dokončovanou stavbu au-
tobusového nádraží, neboť 
částka na jeho vybudování 
dosáhla 61 milionů korun, 
z čehož 45 milionů pokryje 
státní dotace. Zřejmě nej-
významnější investicí nad-

cházejícího roku se stane 
rekonstrukce LAS Taverny, 
na niž se počítá se sumou 
14 milionů korun. 

„Musíme sestavit roz-
počet vyrovnaný,“ řekl sta-
rosta Hölzel a dodal, že 
po splacení faktur ve výši 
30 milionů korun za ter-
minál a rekonstrukci leh-
koatletického stadionu 
a započítání mandatorních 
výdajů na chod úřadu, jež 
opět stoupnou vzhledem 
k avizovanému pětiprocent-
nímu mzdovému zvýšení, 
nezbude na investiční akce 
tolik peněz jako letos.      -jv-

Dokončení ze strany 1

Úklid objektu nyní vypadá jinak než v dobách vepřína.


