Reklama v Kraji
již od 10 Kč/cm2
(bez DPH)
Tel.: 774 822 213
Číslo 12/Ročník 29

28/3/2018

www.sedlcansky-kraj.cz

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Chládek a Tintěra:
Burian i Langer uvádějí
nepravdivé informace.
Nádraží v červenci
nebude, budeme
požadovat kompenzace
SEDLČANY Plánovaná výstavba no-

vého autobusového nádraží se dostala do další fáze. Výběrová komise
znovu vyzvala dodavatele s nejnižší
nabídkovou cenou, společnost Chládek a Tintěra, aby objasnila některé
položky a jejich cenu. Celkem se
jedná o třináct položek v hodnotě
necelých dvou milionů. Své vyjád-

ření zaslala společnost zadavateli 16.
března a nyní se čeká na další postup výběrové komise, která by dle
dřívějšího vyjádření místostarosty
měla rozhodnout, jak dále postupovat, do konce měsíce.
V pokračování série článků, které
k tématu přinášíme, nabízíme nyní
Pokračování na straně 2

Strážníci přijeli, až když
už se všichni zase
normálně učili, říká
učitelka Blanka Hrochová
SEDLČANY V minulém vy-

dání jsme vás informovali
o studentském protestu
na místním gymnáziu, kvůli kterému byla přivolána
i hlídka městských strážníků. Svůj komentář o prů-

běhu celého protestu nám
poskytla učitelka gymnázia
Blanka Hrochová.
„Studenti z oktávy
a několik studentů ze
septimy během čtvrtka
Pokračování na straně 3

Na Dnech řemesel v sedlčanském muzeu se každoročně zájemci učí plést pomlázky. Více na straně 9. Foto: David Myslikovjan

Žáci přinesli seniorům do Domova
výjimečnou velikonoční nadílku
SEDLČANY Hned dvě udá-

losti v jeden den zpestřily
seniorům v Domově Sedlčany velikonoční přípravy. Ve čtvrtek dopoledne
Domov navštívila děvčata
z osmého a devátého ročníku 1. ZŠ Sedlčany, aby
spolu se seniory ozdobila
velikonoční perníčky. Mar-

kéta Jarešová, třídní učitelka devátého ročníku, která
osmnáct žákyň do Domova doprovázela, vidí v mezigeneračním setkávání
přínos pro obě strany.
„Spolupráci s Domovem

jsme navázali před rokem,
kdy jsme společnými silami vyráběli jarní dekorace.
Během aranžování vznikly
příjemné interakce mezi
seniory a žáky. Letos jsme
Pokračování na straně 8
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Chládek a Tintěra: Burian i Langer uvádějí
nepravdivé informace. Nádraží v červenci nebude,
budeme požadovat kompenzace
Dokončení ze strany 1

další vyjádření obchodního
ředitele ﬁrmy Chládek a Tintěra Pavla Stoulila. Ten hned
úvodem reaguje na mediální
vyjádření starosty a senátora Jiřího Buriana. „Je pro
nás velkým zklamáním, že
pan starosta a senátor nemluví pravdu. Uvedl totiž, že
nám propadla kauce složená
u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A zástupci
města nemají pravdu ani
v tom, že by na nekompletnost dodaných podkladů ze
strany města upozornila přímo naše společnost či naši
právní zástupci. Obě tyto
informace jsou nepravdivé,“
tvrdí Stoulil. Redakce má
exkluzivně k dispozici výpis bankovního účtu vedený u Komerční banky, ze
kterého vyplývá, že ÚOHS
vrátil společnosti Chládek
a Tintěra předmětnou kauci
ve výši necelých čtyř set tisíc korun, což značí, že skutečně nepropadla.
Podle Stoulila nejsou
pravdivá ani další tvrzení
starosty, který podle obchodního ředitele nesmyslně opakuje, že nabízená
cena okolo 38 milionů
musí být pro ﬁrmu Chládek a Tintěra ztrátová,
když expertní projektový
rozpočet stanovil cenu nádraží na 45 milionů. Navíc
prý představitelé města

upozorňují, že u nabídky
Chládek a Tintěra hrozí
v případě realizace vícepráce. „Naše cena je prokazatelně zisková a co se týká
víceprací, jedná se o další
oblíbenou účelovou frázi.
Přesné parametry stavby
dle projektové dokumentace a veškeré parametry
kvality dodávky jsou ošetřeny v námi podepsané
smlouvě, která je součástí
nabídky, včetně přísných
pokut a bankovní garance, které může zadavatel
inkasovat. Nekontrolované vícepráce nejsou možné,“ sdělil naší redakci
Pavel Stoulil.
Původně vítězná společnost, která však byla
pro neodůvodněně nízkou
nabídkovou cenu vyloučena a následně vrácena
do hry zásahem Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, má výhrady
i k vyjádření místostarosty
Miroslava Hölzela a vedoucího odboru investic MěÚ
Sedlčany Tomáše Langera. Jejich výroky v našem
týdeníku označuje Pavel
Stoulil za nemístné. „Pan
místostarosta Hölzel v tisku
tvrdí ohledně nepodstatnosti předání všech požadovaných dokumentů na ÚOHS
to samé jako pan Langer.
Ten v tisku tvrdil, že doklady nebyly městem odeslány

Počet trhovců se
opět zmenšil
SEDLEC-PRČICE Na Vítkově náměstí se v sobotu 24.
března uskutečnil první
letošní farmářský trh pod
názvem Jaro a Velikonoce.
Přestože se konal po zimní
přestávce, a po otevření
provozu přes most Karla
Burky, neožil tradičním počtem prodejních stánků.
Dorazilo pouze šest nejvěrnějších trhovců. K nim
se připojil nový prodejce
z Borotína s nabídkou textil-

ních a pletených dekorací.
Dá se říci, že malý velikonoční jarmark se nekonal.
Nescházel však velikonoční a jarní sortiment – velikonoční dekorace, ozdoby a pomlázky, kraslice,
řehtačky, osení, sazeničky
květin, trvalek a bylinek…
Druhý díl prčických farmářských trhů s názvem Zahrada, dům, dílna se uskuteční v sobotu 28. dubna.
František Vávra

z důvodu, že byly vůči předmětu sporu bezvýznamné.
K tomu chci říci, že pocity
pana Langera jsou v této
věci naprosto nemístné,
je třeba se řídit zákony
a pokyny ÚOHS. Nehledě
na to, že přezkum dalších
nabídek ostatních uchazečů v souvislosti stejného
přístupu zadavatele, je velice důležitý. Pan Langer
měl na přípravu podkladů
minimálně měsíc, jelikož
od nás věděl, že se obrátíme na Úřad. K pochybení
z jeho strany rozhodně
došlo. Naši právníci žádné
připomínky ke kompletnosti či nekompletnosti
podkladů předaných městem nevznesli,“ říká dále
Pavel Stoulil.
A dle svých slov na pravou míru chce společnost
Chládek a Tintěra uvést
i další, údajně nepravdivé
tvrzení zadavatele. „Pan
vedoucí odboru investic
také tvrdí, že ÚOHS nedal
naší společnosti za pravdu
a zamítl naši žádost o předběžném opatření a současně nám údajně propadla
kauce. Není to pravda.
ÚOHS zamítl naši žádost
o předběžné opatření, protože byla nadbytečná, protože město stejně nemohlo
potencionální smlouvu
uzavřít a ÚOHS sdělil, že
ve velmi krátké době ﬁnál-

ně rozhodne, což se stalo.
A za pravdu dal Úřad nám,
město naopak musí hradit
výlohy s řízením spojené.“
Ačkoliv zatím neúspěšná firma odeslala již podruhé požadované zdůvodnění ceny, lze podle
ní předpokládat, že bude
možná znovu vyloučena,
což by znamenalo opětovný postup, tedy přezkum
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V takovém případě se podle
Pavla Stoulila nedá výstavba nádraží stihnout
a společnost Chládek
a Tintěra bude po zadavateli požadovat náhradu
nákladů a zisku.
„Pokud komise neopustí,
dle našeho názoru, chybný
a demagogický výklad zákona, budeme ze soutěže
v následujících dnech znovu vyřazeni. V této souvislosti je jasné, že tak zásadně
rozdílný pohled na zákonné zdůvodnění ceny musíme a zcela určitě podáme
k přezkoumání na ÚOHS.
Věříme, že tentokrát pan
Langer bude schopen dodat
všechny potřebné doklady,
aby mohlo proběhnout věcné rozhodnutí. V těchto souvislostech budeme požadovat od zadavatele plnou
náhradu nákladů spojených
s naší blokací pracovních
kapacit, ušlého zisku a ško-

dy způsobené nezákonným
rozhodnutím. Dle mého názoru mohla být zásadním
problémem absence konkurenčního prostředí uchazečů, kteří skončili za naší
společností. Mohlo dojít
k dohodám a neočekávaná
účast a nejlepší cena naší
společnosti v soutěži mohla
způsobit naší aktuální šikanu,“ uvažuje obchodní ředitel společnosti Chládek
a Tintěra Pavel Stoulil a závěrem spekuluje i o důvodech vzniklé situace, jejímž
pozadím se již zabývají
ﬁremní právníci. „Domnívám se, že od začátku mohlo být cílem některých osob
‚v rámci zákona‘ vyřadit
naši společnost ve prospěch
sdružených společností
Sládek a již jednou stíhané společnosti Pohl, které
podaly velice komfortní
nabídkovou cenu. Domnívám se, že cílem některých
osob mohlo být zajistit výhru na této zakázce tomuto sdružení, které již pro
zadavatele provádělo jinou
zakázku, přivaděč vody,
také za komfortní cenu. Podezření na činnost konkrétních osob a napomáhání
určitých osob tomuto cíli,
jsme předali našim právním
zástupcům, kteří připravují
další konkrétní právní kroky,“ uzavírá Pavel Stoulil.
Tomáš Vašíček
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Strážníci přijeli, až když už se
všichni zase normálně učili,
říká učitelka Blanka Hrochová
Dokončení ze strany 1

vyvěsili po škole letáčky
upozorňující na tuto akci.
Po konzultaci s panem
ředitelem pak vyhlásili
ve školním rozhlase, že
na škole vznikla iniciativa zapojit se do této stávky a přečetli znění výzvy,
ve které zazněly podmínky účasti a samotný důvod, proč se tento protest
koná. Na závěr vyzvali
k tomu, aby se zájemci,
kteří se chtějí aktivně zapojit, shromáždili přesně
v pravé poledne před školou. Studenti v rozhlase
rovněž zdůraznili, aby se

ti, kteří se chtějí zúčastnit,
předem domluvili se svými vyučujícími.“
A jak se k akci postavili samotní pedagogové? „Byla tady skupina
učitelů, kteří šli se svými
studenty, protože je to zajímalo. Já sama jsem tedy
s nimi šla také, protože
si myslím, že studenti by
měli být aktivní, neměli
by být lhostejní a měli by
si všímat toho, co se kolem děje.“
Koordinace akce se
ujali nejst arší studenti víceletého gymnázia.

„I když možná vůbec první, kdo s tímhle nápadem
přišel, byla Lada Pešková ze septimy. Oktaváni
se pak chopili iniciativy
a vše dotáhli do konce,”
říká Hrochová.
Když se studenti
ve dvanáct hodin shromáždili před školou, jeden z organizátorů přečetl prohlášení výzvy
Vyjdi ven!, což dle slov
Hrochové zabralo nanejvýš pět minut. Poté se
všichni vyfotili a kdo měl
zájem, mohl podepsat
prohlášení. Nejmladšími
účastníky byli studenti kvarty, jimž už bylo
patnáct let. „Spíše tam
byli ale ti starší. Z oktávy
a 4. G byli všichni. Vše
bylo samozřejmě na bázi
dobrovolnosti,” doplňuje
Hrochová.
„Lidé, kteří bydlí nad
poštou, otevírali okna
a dívali se, co se děje. Vše
ale mělo naprosto pokojný průběh, protože jsme
byli pouze před vchodem
do školy. Rozhodně, kdo
šel pouze kolem, nemohl
ani tušit, co tam probíhá,”
zmiňuje dále učitelka
a ohledně příjezdu strážníků dodává: „O žádné
policii jsme vlastně vůbec nevěděli. Celá akce
venku před školou trvala
nanejvýš dvacet minut.
A když byl jeden ze strážníků za panem ředitelem,

bylo to v průběhu výuky,
kdy už se všichni zase
normálně učili,“ uvádí
na pravou míru zveřejněnou informaci o tom, že
hlídka městské policie
akci ukončila. „A vlastně
až v pátek mi pan ředitel
říkal, že mluvil s jedním
z městských policistů.
Akce prý byla nahlášená
jako demonstrace, která hanobí prezidenta,
což vůbec není pravda,
protože slovo prezident
padlo pouze, když se
četlo to obecné prohlášení, ne v žádné konkrétní
sp oj i to st i , ” ko m e n t uj e
Hrochová.
„Ředitel školy proto
tedy ukázal strážníkovi
ono prohlášení a se závěrem, že daný text neobsahuje žádné urážlivé
vyjádření, se oba rozešli,”
uzavírá Blanka Hrochová.
Petra Hochová
Ti, které jsme milovali, neodchází...
Jsou stále s námi každý den.
Našim srdcím velmi schází...
S láskou na ně vzpomenem.

Dne 30. března tomu
bude rok, co nás navždy
opustil náš milovaný syn

Zdenda
Vanžura
z Petrovic.
S láskou vzpomíná
maminka, tatínek, bratr,
rodina a přátelé.

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Hasičský okrsek č. 14
má nového starostu.
Chce, aby k sobě
hasiči měli blíže
LIBÍŇ V hasičárně Sbo-

ru dobrovolných hasičů
v Libíni se v polovině
března konala valná
hromada okrsku č. 14
Sedlčany. Zúčastnili se
jí zástupci sborů SDH
Sedlčany II, Příčovy,
Kňovice, Osečany, Velběhy, Sestrouň a Libíň,
kteří zvolili nové vedení
okrsku. V zásadě došlo
k odvolání stávajícího
vedení okrsku v čele
s okrskovým starostou
Milanem Šerákem a volbu starosty nového, spolu s doplněním vedení
okrsku o další členy.
V současné době tak má
každý sbor své zastoupení ve vedení okrsku.
Novým starostou okrsku
se stal František Hofman
z SDH Sedlčany II.
„Starosta měl by být
spojnicí mezi jednotlivými SDH v okrsku, znát
jejich plány, ale i potřeby a v případě možnosti
být nápomocen při jejich
uskutečnění,“ říká František Hofman. Ze své nové
funkce tak začíná pomalu analyzovat potřeby
a problémy okrsku Sedlčany. „Jde o to, aby SDH
sdružená v okrsku pracovala společně na různých
akcích a měla společné
cíle,“ vysvětluje a zároveň dodává: „Chápu, že
každé SDH je svým způsobem specifické, ale zde
jde nejenom o společnou
práci, ale i o poznávání
se, sbližování a pomoc
v rámci propagování po-

žární ochrany v našem
regionu. Prostě aby hasiči k sobě měli zase blíže,
jak tomu bylo v dobách,
kdy se tyto sbory zakládaly. Jedno plus bych přece
jen našel už teď. Ve sborech našeho okrsku jsou
lidé, kteří jsou pro hasičinu velmi zapáleni, ať už
v práci s mládeží, nebo
zapojením v soutěžích
a podobně. A na tom se
již dá stavět.“
Z důvodu dlouhodobé
potřeby vytvoření právní subjektivity okrsku
byla po předchozí shodě
všech sborů okrsku č.
14 na valné hromadě odsouhlasena právní subjektivita okrsku. Na přeměně v okrsek s právní
subjektivitou teď bude
nové vedení pracovat.
„Čeká nás okrsková
soutěž, která se bude
konat 13. května na hřišti v Kňovicích. Jejím
pořadatelem bude SDH
Příčovy. Doufám, že se
sbory okrsku dohodnou
i na dalších společných
akcích. To samozřejmě
bude obnášet i určité finanční a materiálové nároky, na kterých se musíme shodnout. Vzhledem
k tomu, že v tomto směru
je to pole neorané, bude
zapotřebí najít shodu
a nastavit vhodné podmínky, aby se plány podařilo úspěšně naplňovat,“
dodává starosta sedlčanského hasičského okrsku
František Hofman.
Jana Špačková

ČERNÁ KRONIKA
TÝNČANY K čelnímu

střetu nákladního vozu
a traktoru došlo v katastru obce 21. března v ranních hodinách, když kvůli náledí nedokázali řidiči
v nepřehledné zatáčce
včas zastavit. Nákladní
vůz technických služeb
byl odhozen do zdiva
hospodářského stavení.

Ke zranění osob nedošlo,
vzniklá škoda byla stanovena na 210 000 korun.
PROSTŘEDNÍ LHOTA Při
couvání kolmo přes vozovku do vjezdu k domu
přehlédla ve středu 21.
března 28letá motoristka přibližující se osobní automobil a vjela mu
do jízdní dráhy. Žena

a její spolujezdec utrpěli
lehké poranění. Po ošetření v nemocnici byli
propuštěni domů. Hmotná škoda činila 95 000
korun.
Informace v této rubrice pocházejí ze svodek
od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).

Dne 26. března tomu bylo šest let, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
dědeček a kapelník pan

Miloslav Novák
z Nedrahovic
Je těžké nevzpomínat na člověka, který
je vrytý hluboko v našich srdcích.
S láskou v srdci nikdy nezapomenou
manželka Lenka, rodina Machova
a muzikanti.
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Sledujte příslušné weby, ať vám
neujede autobus…
SEDLČANY Od 4. března se

změnil večerní čas odjezdu autobusové linky 360
z Prahy. Linka s časem
odjezdu 20.25 nyní odjíždí ze Smíchova v 19.50.
Mnozí cestující se o změně
dověděli tak, že jim spoj
ujel. Ve středu 7. března
poskytovalo Regionální informační středisko v Sedlčanech stále starý jízdní
řád a ve čtvrtek 8. března
se nad změnou podivoval
i místostarosta a označil ji za nesystémovou.
Proč a za jakých okolností ke změně došlo a kdy
dojde k dalším posunům
nebo změnám na lince
360? Odpovídá mluvčí Regionálního organizátora
Pražské integrované dopravy (ROPID) Filip Drápal.
Časový posun byl na základě požadavku města
Sedlčany. Bylo to součástí
petice, jejímž hlavním bodem bylo zavedení rychlí-

kových spojů. Uskutečnila
se různá jednání se starostou Sedlčan, pak i velké
jednání s dalšími starosty
po trase a s petenty. Na jednání 2. února, kde byli starosta Sedlčan i zástupkyně
petentů přítomni, bylo jasně řečeno, že tento posun
spoje bude možné provést
právě k 4. březnu, na rozdíl od zavedení rychlých
spojů. Takže nesouhlasíme
s informací, že město o této
změně nevědělo. Bohužel
nelze informovat zevrubně o každém posunu spoje
každé linky všechny obce
a města zvlášť – od toho
jsou informace na našem
webu, kde jsou veškeré
změny popsány a cestující
si mohou nechat automaticky zasílat aktualizace
jízdních řádů zvolených
linek zdarma do emailu.
O žádných dalších změnách v tuto chvíli nevíme,
snad jen kromě sezonního

posílení spoje do Milevska
od 30. března, což už je ale
součástí celoročních jízdních řádů.
Cestující, kteří si pořídili elektronickou peněženku, měli dříve při
platbě za jízdenku v autobuse jízdné o něco levnější. Proč je nyní i při
platbě elektronickou peněženkou jízdné v autobuse na lince 360 stejné
jako bez peněženky?
Slevy už se při platbě
čipovou kartou neposkytují, protože celková cena
za cestování se díky integraci poměrně výrazně
snížila, hlavně při pravidelném dojíždění. Cílem je
motivovat cestující, aby si
pořizovali předplatní jízdní doklady, které nejvíce
šetří čas při odbavování
u řidiče, a tím i přispívají
ke zrychlení cestování.
Jaká je cena jízdného
na trase linky 360 (Sedl-

čany–Praha) za zavazadlo nebo psa?
Za zavazadlo překračující dané rozměry pro bezplatnou přepravu i za psa
se účtuje jednotná cena
šestnáct korun. Pokud však
má cestující předplatní jízdenku pro celou svoji cestu, je přeprava takového
zavazadla či psa bezplatná.
V současnosti je integrována také vlaková linka Sedlčany–Praha. Kde
se cestující dovědí o ceně
a platnosti jízdenek? Platí na této trase karty IN25
a IN50, popřípadě jiné
slevové karty?
Informace speciálně vytvořené pro Sedlčany jsou
zveřejněné v letáku, který
jsme zasílali již v prosinci
loňského roku. Samozřejmě všechny tarifní nabídky
ČD na této trati i nadále platí (cestující si může vybrat
buď mezi tarifem PID nebo
ČD). Podrobné informace

o tarifu jsou zveřejněny
na https://pid.cz/primestske-cestovani/ a o tarifu ČD
na www.cd.cz.
Při nesystémové změně, která má nastat od 10.
června, na základě rozhodnutí vlády v demisi,
by měli mít občané starší 65 let jízdné levnější
po předložení občanského průkazu. Řada z nich
si zakoupila slevovou
kartu IN25 nebo IN50.
Co v tom případě s touto kartou? Bude platit
a na jakých spojích? Pokud si někdo pořídil kartu IN50 na dobu delší než
jeden rok, stála nemalé
peníze.
To je spíš dotaz na České dráhy, tyto slevy jsou
jejich komerčním produktem. Zatím však o konkrétní podobě těchto nových
slev nebylo rozhodnuto,
proto nám nepřísluší je jakkoli komentovat.
-jv-

Třímilionová investice přispěla ke zlepšení vzhledu
kulturního domu i ke zvýšení komfortu návštěvníků
SEDLČANY I n ve s t i c e

do Kulturního domu Josefa Suka vloni dosáhly částky 2,85 mil. korun. Firma
Moulík vyměnila během
loňského léta všechna
okna a vstupy, ruku k dílu
při bouracích pracích
a malování přiložili i sami
zaměstnanci.
„Dosáhlo se lepšího tepelného komfortu a zlepšil
se vzhled prostor, kde došlo k úpravám,“ uvedl místostarosta M. Hölzel a dodal, že k narušení chodu
plánovaného kulturního
programu došlo minimálně. Další etapou by podle
jeho slov mělo být zavedení klimatizace do společenského a divadelního
sálu a rada města se už
shodla na tom, že ještě letos vypíše výběrové řízení
na vypracování projektové
dokumentace. Rekonstrukci by si zasloužilo i sociální
zařízení u Červeného sálu

a v Besedě, do budoucna
je v plánu i zateplení obvodového zdiva.
Vloni přilákala do KDJS
návštěvníky představení,
v nichž vystupovaly známé hvězdy jako Lucie Bílá,
Marta Kubišová, Štefan
Margita, Věra Špinarová
nebo Václav Neckář, ale
i oblíbení amatéři a amatérské soubory či vystoupení žáků a studentů
místních škol. Slušnou návštěvnost mají i předplatní
cykly a koncerty během
festivalu Sukovy Sedlčany.
„Bohužel, platby autorských poplatků zvyšují
provozní náklady. Nicméně činnost kulturního
domu je dotována městem
a průměrná cena vstupenky je 171 korun na divadelní představení a 125
korun na večery poezie,
což považujeme ještě
za přijatelné,“ připomíná
místostarosta.

Poklesl počet komerčn í c h a kc í , p ře d ev š í m
v l i ve m z ave d e n í E E T
a důslednou eliminací prodejních aktivit takzvaných
šmejdů. Na nákupy mohli
lidé přijít vloni do KD celkem sedmnáctkrát.
S návštěvností se i nadále potýká kino. Na 118
loňských projekcí přišlo
v průměru 22 diváků.
Součástí KD je i Lidová
hvězdárna Josefa Sadila.
Díky jejímu správci Františku Lomozovi funguje
výborně, ale místostarosta vyjádřil politování,
že ani vloni neprojevily
místní školy zájem o možnost obnovení činnosti
astronomického kroužku,
jehož členové se kdysi
na hvězdárně scházeli pod
vedením učitele Vladimíra Roškota. „Vždyť takové
možnosti mají školy jen
ve čtyřiceti městech republiky,“ poznamenal Hölzel.

Řadu prostor pronajímá
vedení KD ke komerčnímu využití. Kromě dvou
restauračních zařízení využívají místnosti drobní
podnikatelé a ﬁrmy, svou
senátorskou kancelář tam
má senátor a starosta Jiří
Burian. Každoročně se
ve společenském sále
koná několik plesů, taneční kurzy a jiné společenské akce, jichž bylo vloni
335. Sportovních akcí, při
nichž se hrály šachy nebo
cvičila zumba, se konalo
šestnáct.
V kulturním domě našli
své zázemí členové šachového klubu, na svá pravidelná promítání do kina
zvou veřejnost také členové Filmového klubu
v Sedlčanech.
Ředitel KD Martin Severa ve své zprávě o činnosti KDJS za rok 2017 uvádí,
že celkový počet všech
akcí a aktivit se vyšplhal

na 956. Akcí, na něž se vybíralo vstupné, se zúčastnilo 16 717 návštěvníků,
z tohoto počtu 2 356 diváků přišlo do kina, o pozorování nebeských těles
na hvězdárně projevilo
zájem 875 lidí.
Místostarosta doplňuje, že podle zprávy ředitele Severy poklesl zájem
o koupi permanentek
na divadelní představení. Důvodem je fakt, že
podniky je už pro své
zaměstnance nenakupují z fondu FKSP v takové
míře jako dřív.
„Kulturní dům Josefa Suka hospodařil vloni
s vyrovnaným rozpočtem.
Náklady činily 8,172 mil.
korun, výnosy o deset tisíc korun více. Zřizovatel
Město Sedlčany dotuje kulturní dům částkou 5,372
mil. korun,“ sdělil místostarosta Hölzel.
Jindra Votrubová


Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
88/18

Prodám 130kg doma vykrmené prase, 34 Kč/kg, odběr konec března, začátek
dubna. Tel.: 737 863 362.
89/18

Prodám letní pneu 145x70 R13, 3 ks,

(usedlost, větší dům, komerční objekt apod.)

případně stavební
pozemek
od 1 000 m2
Sedlčany a okolí cca 10 km

Jan Kuthan
tel.: 604 925 439

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE
pro živnostníky i firmy
Jana Dragounová, Sedlčany
Tel.: 736 432 016
E-mail: janadragounova5@gmail.com

Rozhledna Drahoušek

Osečany
Slavnostní otevření rozhledny
31. března od 14 hodin (u rozhledny)

Okolí Sedlčan – lokalita Počepice, Skuhrov, Rovina,
Vysoký Chlumec, Nechvalice...
V případě zájmu vám pomůžeme s vyřízením smlouvy (právní poradce)
O pozemky je kvalitně postaráno, tudíž neztrácejí na hodnotě

Tel.: 602 228 033



cca 300–800 m2, využitelné jako
sklad e-shopu

Máme zájem o dlouhodobý pronájem
pozemků za 2 000 – 3 500 Kč za hektar



Koupím prostory
v dobrém stavu

vč. disků. Tel.: 723 750 789.
90/18

Rád bych se seznámil s dívkou okolo
25 let. Tel.: 776 228 647.
91/18

Prodám půlku prasete, doma vykrmené, odběr 31. března. Tel.: 732 149 464. 92/18

Prodám naf. člun Boat 007 (320 x 160
cm), Al podlaha, jako nový. Cena 14 000 Kč.
Tel.: 603 216 775.
93/18

Prodám horské kolo Author Sector
29, carbonový rám 19", kola 29", osazení
Shimano XT, olej. kot. brzdy, málo jeté
– nemoc – 22 000 Kč (PC 59 000 Kč). Tel.:
603 216 775.
94/18

Prodám vajíčka a kozí mléko. Tel.:
773 445 417.
95/18

ELEKTR
O
Mašek
Tel.: 318 581 364 Mobil: 736 773 457
E-mail: elektro.masek@tiscali.cz
PRODEJ:
 elektroinstalačního materiálu
 svítidel a lustrů
 el. přístrojů a spotřebičů

PRODEJNA
KOSOVA HORA 27, U KOSTELA

Po - Pá: 7 - 16 hod.
So: 8 - 11 hod.

vystoupení country kapely, občerstvení zajištěno
Otevírací doba:
od dubna do června každý víkend a svátky od 1000 do 1700

ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –
www.avt-servis.cz

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295
Farma Druhaz
Na Červeném Hrádku
přijme

ŽENY A MUŽE
na zpracování drůbežího masa
Nástup možný ihned
Zajímavé mzdové podmínky
Info p. Havel: 724 389 900

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek

prodává slepičky z vlastního chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Arakauna

Stáří: 15–20 týdnů Cena: 159–195 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
5. dubna, 24. května a 29. června od 9 00 hodin
28. dubna, 26. května a 26. června od 13 50 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

HASICÍ SERVIS LACHOUT JOSEF
prodej a servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů
plnění a výměna CO2 - na sváření
poradenská činnost, prodej hadic typ B C D

Petrovice 160, tel./zázn.: 318 856 335, 602 876 955

Nabízím provedení zednických
a stavebních prací
(rekonstrukce bytů, obkladačské práce, ploty, dlažby a jiné)
Sedlčany, Příbram, Benešov a okolí

Jan Šimek – 737 330 506, hanssimek@seznam.cz

Divadelní spolek Zvonokaplička Prosenická Lhota
uvádí v kulturním sále v Prosenické Lhotě divadelní představení Cimrmana/Smoljaka/Svěráka

Švestka / Jevištní sklerotikon
Další divadelní hra z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana, kterou ve svém volném čase nacvičil místní divadelní spolek
Premiéra v neděli 8. dubna od 18 hodin – VYPRODÁNO

Vstupenky je možné zakoupit na OÚ Prosenická Lhota nebo na tel.: 724 181 366

Reprízy: sobota 14. dubna od 19 hodin, neděle 15. dubna od 18 hodin
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ 100 Kč
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Před Bílou sobotou Základní školy chystají Dny otevřených
se musí na Bílé skály dveří, besedy s učitelkami a zápisy
SEDLČANY Na první dubno-

SEDLČANY/DRBÁKOV „To je

tradice, kterou dodržujeme
odjakživa,“ poznamenává
s nadsázkou Alena Kalvasová, bývalá vedoucí odboru
Klubu českých turistů, který
kdysi převzala od nestora
sedlčanské pěší turistiky

skalami, dnes Albertovými,
žije dál. V současnosti ji
odborníci hodnotí jako nejkrásnější stezku středního
toku Vltavy. Ač je oblast
Drbákova již od třicátých
let minulého století chráněným územím a v roce

Členky turistického oddílu Helena, Alena, Gábina a Marta při údržbě naučné stezky Drbákov – Albertovy skály.

a ochránce přírody Františka Veselého alias Robina.
Tradici zachovává i dnešní
předsedkyně turistického
oddílu TJ Tatran Marta Burianová a každoročně vyzývá
členy oddílu, aby v sobotu
před Květnou nedělí přijeli na parkoviště U Křížku
za Nalžovickým Podhájím
vybaveni hráběmi a plastovými pytli na sběr odpadků
a pomohli připravit naučnou stezku Drbákov – Albertovy skály na jaro, jak to
před lety dělával i Robin.
Stezku vlastními silami
postavil v 50. letech Karel
Bartůněk, milovník přírody a hajný, a do dneška se
dochoval i původní název
Bartůňkova stezka. Robin se zasloužil o její prodloužení a systematickou
údržbu. Alena Kalvasová
vzpomíná, že rodina Veselých se každé jaro vydávala na skály, aby na pěšině shrabala listí a očistila
po zimě všechny schody.
Robin odešel do turistického nebe už před osmnácti lety, ale stezka Bílými

1977 k ní byly připojeny
i Albertovy neboli Bílé
skály, teprve v roce 2008 ji
příslušné ministerstvo prohlásilo za národní přírodní
památku, nyní pod správou
CHKO Blaník. Poté ochránci přírody stezku zrekonstruovali a opatřili jedenácti informačními tabulemi.
Nebezpečné příkré úseky
jistí dřevěné a kamenné
schody, místy i řetězy.
V sobotu se bělaly
ve slunci nejen skály, ale
i samotná pěšina, kterou
letošní nenasytná zima
zásobila vrstvičkou sněhu a někde i zledovatělé
krusty. S odklízením listí
na sedmikilometrové pěšině brigádníci obvykle
končí kolem jedné, ale to
jich bývá taky minimálně
o sto procent víc. Čtyřčlenné partě žen to tentokrát
trvalo o dvě hodiny déle.
A proč to dělají? Bez sebemenšího nároku alespoň
na úhradu výdajů za dopravu? „Z lásky k přírodě
a turistice. A z úcty k Robinovi!“ zní lesem.
-jv-

vý týden chystají sedlčanské základní školy – v ulici
Primáře Kareše i v Příkré
ulici – Dny otevřených
dveří, besedy s rodiči
žáků prvních tříd a zápisy
do prvních tříd.
V 1. základní škole
se Den otevřených dveří uskuteční ve středu 4.
dubna od 8 do 11.35 hodin. „V tuto dobu se mohou rodiče s dětmi seznámit s metodami práce při
výuce ve třídách. Mohou
navštívit jakoukoli třídu
a samozřejmě jakéhokoliv vyučujícího, především
učitelky budoucích prvních
tříd – Bohumilu Doubravovou a Anetu Mrázkovou.
Rodiče se mohou se svými
dětmi připojit k programu, který je připraven pro
předškoláky z mateřských
školek, nebo se jim budeme
věnovat individuálně,“ říká
ředitel 1. ZŠ Sedlčany Libor
Novotný.
Předškoláci budou dopoledne spolupracovat
s letošními prvňáčky, vyzkouší si práci s interaktivní tabulí, společně si vyrobí
malé dárečky apod. Podívají se také do tělocvičny,
kde si zasportují společně
s žáky pátých tříd. Při odpolední besedě od 15.30
hodin s učitelkami budoucích prvňáčků se rodiče
dozvědí informace o škole, školní zralosti, Hejného
metodě výuky matematiky,
výuce anglického jazyka
a o dalších možnostech
využití volného času dětí.
„Při zápisu rodičům nabízíme možnost volby jak výuky matematiky Hejného,
tak i klasickou metodu, ale
navíc si také mohou zvolit,
zda jejich děti budeme hodnotit slovně nebo známkami,“ dodává Novotný.
2. základní škola Pro-

pojení chystá Den otevřených dveří o den později – ve čtvrtek 5. dubna.
I tady uvítají nejen předškoláky s rodiči, ale také
rodiče dětí, kteří uvažují
své děti zapsat až napřesrok nebo ty, které zajímá,
jak vypadá výuka. Škola
bude pro veřejnost otevřená také od 8 do 11.35
hodin. „Rodiče se většinou rádi dívají i do výukových prostor a odborných
učeben druhého stupně.
Žáci, kteří je budou provádět, je mohou zavést
opravdu kamkoli a vůbec
nevadí, když v nich bude
zrovna výuka. Kolegové
o tom vědí a počítají s tím.
Podívat se mohou nejen
do učeben nebo ateliéru,
ale klidně i do sauny. Tu
jsme nyní vylepšili. Díky
penězům ze SRPŠ z výtěžků plesů jsme vybudovali velkou odpočívárnu.
Do sauny chodí pravidelně
třídy prvního stupně a saunovací kroužek ze stupně
druhého,“ zve k prohlídce
školy její ředitel Jaroslav
Nádvorník.
Při Dni otevřených dveří na Propojce je možnost
navštívit ukázkové hodiny. „Největší zájem je vždy
o hodiny budoucích učitelek prvních tříd. To je pochopitelné. Dále jsou také
navštěvovány hodiny současných prvních tříd. Rodiče zajímá, co a jak se budou učit jejich děti za rok
touto dobou,“ vysvětluje
Jaroslav Nádvorník a dodává: „Návštěvníci Dne otevřených dveří mohou letos
zažít třeba efektivní výuku
v tandemu. Znamená to,
že třídu učí najednou dvě
učitelky. Je to velmi efektivní způsob výuky, děti
baví a co vím, i kolegyně
si ji pochvalují a stojí o ni.
Mohou navštívit i hodinu

výuky s rodilým mluvčím
a snadno posoudit, jak
rychle jdou žáci v angličtině dopředu, když ji mají
od prvního ročníku a když
na ně kromě učitele mluví
i náš John.“
Předzápisová beseda
se na Propojce uskuteční ve čtvrtek 5. dubna
od 15.30, a to s učitelkami
budoucích prvňáčků Gabrielou Gyömberovou
a Vlaďkou Bursíkovou.
V pátek 6. dubna od 14
do 17 hodin pořádají obě
školy zápis budoucích
prvňáčků. „Zápis probíhá
hravou formou, není nutné
dítě nijak zvlášť připravovat. V případě, že dítě mělo
vloni odklad, k zápisu
může přijít znovu, popřípadě stačí přítomnost rodiče
s vyplněným aktuálním dotazníkem. Rodiče, kteří budou žádat o odložení školní
docházky v letošním roce,
by měli k zápisu přinést
doporučení z příslušného
školského poradenského
zařízení – Pedagogicko-psychologické poradny
Příbram a doporučení pediatra, popřípadě klinického
psychologa,“ informuje ředitel 1. ZŠ Libor Novotný.
Také ředitel ZŠ Propojení Jaroslav Nádvorník
je toho názoru, že zápis
nesmí být pro dítě nějaký stres nebo zkouška:
„To, že se prověřuje běžná
školní a sociální zralost, je
normální. Je to stejné, jako
když jsme i my byli kdysi
dávno u zápisu. Zápis je
slavnostní den, na který
by si mohl předškoláček
pamatovat celý život. Oblečení, vzácný čas rodičů,
fotograﬁe ze zápisu, potom
cukrárna nebo slavnostní
večeře, to vše k němu patří.
Udělejme dětem první školní krok co nejhezčí.“
Jana Špačková

Zápis do školy v Konečné ulici je 26. dubna
SEDLČANY V základní škole
v Konečné ulici je termín zápisu budoucích prvňáčků vyhlášen na čtvrtek 26. dubna.
„Zápis je u nás trochu
jiný než v běžných základních školách, protože

k nám mohou být zařazeni
pouze žáci na doporučení
školského poradenského
zařízení. Běžně se tak stává, že k zápisu se v oznámený termín nedostaví
nikdo,“ vysvětluje ředitel

školy Pavel Pína. „Zákonní
zástupci přicházejí s žádostí o přestup dítěte do školy
v průběhu celého roku,
když mají shromážděny
podklady, potřebné k přijetí
dítěte do školy.“
-jš-
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Hubatá černoška je Shopem roku 2017 v kategorii Masky a kostýmy
SEDLČANY Hubatá černoška

si může na triko připsat pěkný úspěch – její internetový
obchod (e-shop) obsadil
1. místo v kategorii Masky
a kostýmy v soutěži Shop
roku 2017. Nejen o tom jsme
si povídali s majitelem obchodu Janem Kuthanem.
Čím váš e-shop porotce
zaujal?
O dobrém umístění rozhodují sami zákazníci, kteří
mohli svůj oblíbený e-shop
podpořit hlasováním. Zohledňují se ale také recenze
zákazníků na Heureka.cz,
která je zároveň pořadatelem soutěže. Svou roli hraje
i rychlost dodání, komunikace obchodu, přehlednost
webových stránek apod.
Když se ohlédnete
zpět, jaké byly začátky
webu a e-shopu Hubatá
černoška?
Fungujeme od roku 2006
a historie e-shopu byla hodně ovlivněna naši snahou,
uspokojit jak zákazníky
na internetu, tak i ty sedlčanské v naší kamenné pro-

dejně. Začínali jsme knihkupectvím, které v Sedlčanech
chybělo, ale prosadit se
na internetu s knihami nedávalo úplně smysl. Tam jsme
naopak uspěli s netradičními dárky a karnevalovými
doplňky, o které byl naopak
v Sedlčanech zájem malý
a spíše nárazový.
Kdy se stalo, že e-shop
prodával víc než kamenná
prodejna?
Na malém městě toho
s nějakým vývojem kupředu moc nevymyslíte, zatímco na internetu se nám
dařilo každoročně oslovovat stále více zákazníků.
Paradoxně díky tomu se
zvětšovala i naše kamenná
prodejna. Internet tedy vedl
už dávno, ale v posledních
řekněme třech letech se ty
nůžky rozevíraly už doslova
dramaticky. Zatímco do obchodu přišlo třeba dvacet
lidí denně, tak na náš e-shop
dva tisíce. A my na ně neměli tolik času, protože jsme
obsluhovali v obchodě...
Kamennou prodejnu

Na Potůčku jste tedy zrušili a všechny svoje aktivity
zaměřili na internetový
prodej. Nechybí vám ta
přímá komunikace se zákazníky?
Samozřejmě ten osobní
kontakt měl něco do sebe,
na straně druhé pro mne to
znamenalo zvýšené náklady třeba z hlediska zaměstnanců. Hlavní zádrhel byl
v tom, že kamenná prodejna
byla zároveň skladem e-shopu. Totéž zboží bylo k dispozici pro zákazníky na internetu. Dokud byly prodeje
třeba ještě půl napůl, dávalo to smysl, ale jak e-shop
rostl, začal si s prodejnou
doslova překážet. Vrhnout
všechny síly na internet
bylo jednoznačně správné
rozhodnutí, za které jsem
obrovsky rád a myslím, že
i úspěch v soutěži Shop
roku patří k těm pozitivním
efektům, které to přináší.
Vaši zaměstnanci musí
mít asi smysl pro humor.
Na kanálu YouTube zveřejňujete vtipná videa. Jde

prvoplánově o prostředek
ke zvýšení prodeje nebo
vás to prostě baví?
Máme smysl pro legraci, což je vidět jak z našeho názvu, tak i z našeho
sortimentu, kde převažují
vtipné a netradiční dárky
na straně jedné a mnohdy bláznivé karnevalové
doplňky na straně druhé.
Obojí je o zábavě a radosti,
která prostřednictvím těchto produktů putuje k našim zákazníkům a k jejich
blízkým. Nejsme jen obyčejnými prodejci jakéhosi
zboží, jsme zprostředkovatelé radosti a dobré nálady.
Nechceme jen prodávat,
ale především přenášet radost na druhé. A zábavná
videa jsou skvělý způsob,
jak tuto naši myšlenku vysílat do světa také jinou
formou, než jen odeslanými balíčky se zbožím. Baví
nás to ohromě a chceme
se tím bavit stále víc. Krom
různých scének ale točíme
také produktová videa, kde
ukazujeme naše produkty,

protože jedna fotka toho
mnohdy o produktu tolik
neřekne. Těmi pak doplňujeme informace v našem
e-shopu.
Co nejpodivnějšího
na vašem e-shopu mohou
lidé koupit?
Hodně kuriózní je samomíchací hrnek, nic v plechovce, rozteklé hodiny,
sejf ukrytý v knize, toaleťák
s vtipy, skleničky v podobě
žárovek, utíkající budík...
Co máte v plánu dál?
Aktuálně hledáme nové
a větší prostory nejen pro
sklad, ale také pro ateliér
na focení a natáčení videí,
takže bychom se rádi stěhovali do vlastního. Intenzivně
pracujeme na oživení a rozšíření sortimentu o spoustu
novinek. Chceme se více
zaměřit na propagaci, abychom byli na internetu ještě
více vidět a zákazníci věděli,
že když budou chtít nějaký
originální a nápaditý dárek
nebo něco na karneval, že
to najdou u nás.
Jana Špačková

Školička bruslení měla v této sezóně rekordní počet žáků
SEDLČANY Hokejový oddíl TJ
Tatran začal pořádat kurzy pro
nejmenší bruslaře pod názvem
Školička bruslení v sezóně,
ve které byl zastřešen zimní stadion. Od té doby uplynulo více
než deset let.
Výukové hodiny na ledě začínají tradičně v listopadu a bývají
ukončeny dětským karnevalem,
v jehož rámci děti v maskách
předvádějí svým rodičům, dalším
příbuzným i kamarádům vše, co
se v uplynulé sezóně naučily. Nejmenší z bruslařů ještě před sebou
obvykle tlačí speciální branku, aby
zabránili většímu počtu pádů, ale
větší budoucí hokejisté a krasobruslařky už pěkně prohánějí svoje
učitele. Stejně tak tomu bylo i v sobotu 24. března, kdy na zimním stadionu skončil další ročník Školičky
bruslení. Opět se na ledě objevily
princezny, čarodějnice, víly a doprovod jim dělali šašci, kouzelníci
a malí hokejisté. A nebylo divu,
vždyť mnozí z nich v minulosti
po absolvování kurzu začali hrát
i v přípravce hokejového Tatranu.
„V této sezóně jsme evidovali dvě stě deset dětí ve věku od tří
do deseti let, které se zúčastnily
Školičky bruslení,“ uvedl předse-

da hokejového oddílu TJ Tatran,
vedoucí A týmu a člen hokejové
pohárové komise Miloš Vančura.
„Několik z nich k nám přicházelo
výhradně při návštěvách svých pří-

toho využívaly.“ Malým bruslařům
se vždy věnovalo podle potřeby
sedm až osm instruktorů. Stejně
jako v předchozích letech to byli
manželé Stanislava a Miroslav

V závěrečné hodině Školičky bruslení se do kostýmů převlékají nejenom děti, ale
také instruktoři.

buzných v Sedlčanech, ale většina
chodila téměř pravidelně. Na jedné sobotní hodině kurzu v této sezóně jsme měli dokonce šedesát
sedm dětí. Tento počet jsme dosud
nezaznamenali. Děti mohly chodit
i bez objednání, a my jsme rádi, že

Čejdovi a k nim se přidávali Jana
Šimková, Roman Chwastek, Radek
Sosnovec, Nikola Peterková a Bára
Dejmková. Pokud byl někdo z nich
časově zaneprázdněn, pomáhali
další dobrovolní instruktoři.
Součástí každého karnevalu

na sedlčanském zimním stadionu
je předávání osvědčení o absolvování Školičky bruslení všem jejím
účastníkům. K tomuto certiﬁkátu
pořadatelé kurzu dětem předávají i spoustu dobrot, a jinak tomu
nebylo ani letos. Navíc byli odměněni nejmladší a nejvytrvalejší účastník a vyhodnoceny byly
i nejhezčí masky. Diplom pro nejmladšího bruslaře si odnesl Jan
Pešta, kterému byly v prosinci
teprve tři roky. Nejpilnější, pokud
se týká docházky, byla Denisa
Mikulandová. Z devatenácti výukových hodin vynechala pouze jednu jedinou. V těchto dvou
případech měla porota složená
z instruktorů Školičky bruslení
jednoduché počty, ale pokud se
týká vyhodnocení nejhezčích masek, už to měla o poznání složitější. Po zralé úvaze porotci vybrali
za nejhezčí masku babky v podání Valentýny Tesařové. Druhé místo obsadil šašek Karolíny Peškové
a třetí byla ježibaba, v kterou se
proměnila Vanesa Kroupová. Instruktoři se ale shodli, že hezké
masky měly všechny děti, které
se přišly rozloučit se Školičkou
bruslení v této sezóně.
David Myslikovjan
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Žáci přinesli seniorům do Domova
výjimečnou velikonoční nadílku
Dokončení ze strany 1

se proto do Domova vrátili.
Tentokrát se zdobením perníčků,“ vysvětluje.
Podle pedagožky mohou obdobné aktivit y
žákům dopomoci k rozhodnutí při volbě povolání. Zvláště pak, uvažují-li o práci v sociálních
službách. Žákyně Lucie
Kučerová, přestože své
kroky do oblasti sociálních služeb nesměřuje,
její domněnku vlastně potvrzuje: „Byla jsem na vážkách, zda se přihlásit
na kadeřnici nebo cukrářku. Po dnešku mám jasno.
Půjdu na cukrářku.“
Přestože by se zdobení drobného pečiva mohlo na první pohled jevit
jako ryze ženská zábava,
do práce se neváhali zapojit i muži. Sedmdesátiletý
Jiří Pojer, inženýr elektrotechniky, perníčky zdobil
v životě vůbec poprvé. „Asi
jsem kdysi doma pomáhal
s pečením vánočního cukroví, ale že bych kdy zdobil
perníčky, to si nevzpomínám,“ komentuje své osobité výtvory s úsměvem.
O šest let starší Helena
Mikuljačíková se zdobení

také s chutí účastnila, přestože ji obrna od útlého dět-

robky obdarovali také své
méně mobilní kolegy upou-

ve škole zorganizovali charitativní pečení. Prodejem

Žáci 1. ZŠ Sedlčany slavnostně předali symbolický šek ředitelce Domova Sedlčany.

ství dovoluje aktivně používat jen levou polovinu
těla. „Od malička všechno
dělám jen levou rukou, jak
mne to naučila maminka.
I ty perníčky tady zdobím
pouze levačkou, a baví
mne to. Jsem pro každou
zábavu a jsem tu v Domově
spokojená,“ svěřuje se.
Veselými perníčky pak
žákyně v jídelně Domova
dekorovaly připravené
lýčí. Senioři voňavými vý-

tané na lůžko. Odměnou
za jejich tvorbu jim před
polednem bylo vystoupení žáků třetího a čtvrtého
ročníku základní školy. Ti
do Domova Sedlčany kromě divadelního představení a hudebně-recitačního
pásma přinesli i výjimečnou velikonoční nadílku.
Vybraní žáci čtvrtého,
pátého a devátého ročníku pod vedením učitelky
Naděždy Lachoutové totiž

pečiva, které žáci doma
napekli za pomoci svých
rodičů a prarodičů, vydělali částku přesahující jedenáct tisíc korun a rozhodli
se ji předat právě seniorům v Domově Sedlčany.
Sociální pracovnice
Lenka Kaprálová již ví, jak
s nečekaným obnosem
v Domově naloží: „Z toho
krásného daru, který pro
nás děti připravily, jsme se
rozhodli našim klientům

pořídit rehabilitační pomůcky – dvě přenosná šlapadla a tablet. Ten by měl
sloužit hlavně nemobilním
klientům. Aktivizační pracovnice bude moci klientovi u lůžka pouštět písničky na přání nebo si s ním
prohlížet fotograﬁe z místa
jeho původního bydliště.
Přispějeme též na materiál
Blance Sirotkové, cukrářce,
která nám na dnešní dopolední velikonoční zdobení
perníčky napekla a připravila polevy. Část obnosu
ještě věnujeme na rámečky
na obrázky od dětí ze základní školy, jimiž chceme
prostory Domova oživit.“
Úsilí žáků 1. základní
školy nezůstalo bez pozornosti ředitelky Domova
Sedlčany Jaroslavy Kocíkové: „Jsem nesmírně ráda.
Ne za ty peníze, které jste
nám věnovaly, ale za to,
že jste celou akci vymyslely a zorganizovaly vy,
děti,“ ocenila jejich snahu
ve svém proslovu. „I když
my, zaměstnanci Domova se také snažíme našim
klientům všední dny zpestřovat, jste to vy, kdo sem
přinášíte radost a mladost.“
Lucie Kakosová

Přes překládací stanici prochází
ročně tisíce tun odpadů

Středečního dopoledne 21. března se nemohly děti z petrovické školky Čtyřlístek dočkat. Měly těžký
úkol – vynést z obce Moranu, kterou ve školce vyrobily a ukončit tak zimu. Po zazpívání písničky odnesly
Moranu společně s učitelkami k potoku Brzina, kde ji zapálenou hodily do vody. Foto: Jana Motrincová

REGION Velikonoční svátky
zahýbou s termíny svozu komunálního odpadu,
které provádí Sedlčanské
technické služby. Místo
Velikonočního pondělí 2.
dubna se bude ve Svatém
Janu, Vysokém Chlumci,
Příčovech, Jesenici, Kňovicích, Křepenicích, Nalžovicích, Osečanech a Radíči
odpad svážet na Velký pátek 30. března.
„Překládací stanice odpadů v areálu bývalé skládky v Kosově Hoře bude
od dubna do konce září
otevřena opět i v sobotu
od osmi do jedenácti hodin.
Ročně přes ni projde několik tisíc tun komunálních
i tříděných odpadů. Areál

je v provozu pro veřejnost
i ﬁrmy,“ říká odpadový
hospodář STS Sedlčany
Daniel Kolář. „Rozsah odebíraných odpadů je zhruba stejný jako za provozu
skládky. Tedy směsný komunální odpad, autoplasty,
autoskla, nábytek, lina,
koberce, stavební odpady
a další. Za odpady určené
ke skládkování občané i ﬁrmy samozřejmě platí.“
V překládací stanici je
bezplatně možné odevzdat
vytříděné papírové, plastové a kovové odpady, ale nejsou zde přijímány elektrospotřebiče ani nebezpečné
odpady, které lze odevzdat
ve sběrném dvoře v areálu
technických služeb. -red-
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Šikovnost seniorů
překvapila návštěvníky
jarmarku
SEDLEC-PRČICE Domov pro seniory

Gerimed uspořádal ve čtvrtek 22.
března ve své jídelně velikonoční jarmark, na němž se prodávaly velikonoční ozdoby a dekorace vyrobené
klienty Domova – tradiční velikonoční věnce a košíčky, květinové, slaměné a proutěné dekorace, pomlázky
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Pro podkovu vyrazilo sto
dvacet turistů

nazdobené barevnými pentličkami...
Návštěvníci jarmarku vyjadřovali upřímný obdiv nad zručností
seniorů. Finanční prostředky získané prodejem výrobků budou
využity na nákup materiálu pro
volnočasové aktivity.
František Vávra

SEDLEC-PRČICE V sobotu 24. břez-

na uspořádal Klub přátel dlouhých
kilometrů KČT Sedlec-Prčice 48.
ročník pochodu Čertova podkova aneb Okolo Čertova břemene.
Řadí se svojí tradicí k nejvýznamnějším turistickým akcím v regionu Českého Meránu.
Pochodníci svojí účastí mohli plnit odznaky Podblanicko, Táborsko
a Písecko. Pořadatelský tým připravil turistické okruhy v délce 7, 15, 23
a 33 km s doprovodným programem
s názvem Šiškyáda aneb Hod do tlamy čerta o bonbóny nedaleko skalního útvaru Čertovo břemeno. Neschá-

zelo tradiční posezení u táboráčku,
opékání špekáčků, otisk historického
razítka Čertovo břemeno a fotografování na zajímavém skalním útvaru.
Vhodně volené trasy pochodu nabídly i další zajímavosti – výhledy
do krajiny Českého Meránu, lesní
kamenné útvary a zříceninu hradu
Zvěřinec, na Cunkově mohli pochodníci pozorovat stádo bizonů.
Do cíle všichni zdrávi došli a tak
pořadatelé všem účastníkům předali
pamětní list a perníkovou podkovu.
Tuto trofej pochodu připravuje pekařský tým od roku 1971.
František Vávra

Velikonoce zavoněly v muzeu s týdenním předstihem
V městském
muzeu se ve dnech 23.–24.
března konaly deváté Dny
lidových řemesel v čase
předvelikonočním, které se opět těšily velkému
zájmu malých i dospělých návštěvníků. Někteří
z nich se zde naučili plést
pomlázku a již brzy se promění v koledníky s vlastnoručně vyrobeným symbolem svátků jara. Všechna
tři podlaží budovy obsadili
výrobci a prodejci, z nichž
většina byla ze Sedlčanska,
ale další přijeli i ze vzdálenějších míst.

SEDLČANY

Drátkovat se dají
i vejce
Do druhé skupiny řemeslníků patřila Jana Kučerová z Mirovic, která v přízemí městského muzea
zájemcům předváděla jedno z netradičních zdobení
vajec, jímž je drátkování.
„Stejně jako se dříve drát-

kovalo nádobí, dnes se jako
dekorativní předměty drátkují sklenice, svícny a také
vejce. Drátkování jsem se
naučila na kurzu v chráněné dílně v Praze,“ řekla
jihočeská malérečka.
To bezmála devadesátiletá pohádková babička
v kroji Marie Šťastnová
mohla do Sedlčan přijet
na mopedu, na němž se
až donedávna proháněla.
Vždyť je ze Sedlce-Prčice,
a jak sama říká, narodila
se v Božetíně. Na otázku,
proč vynechala loňské
velikonoční Dny řemesel,
odpověděla: „Ale já jsem
tady byla, jenomže pouze
jeden den. Druhý den jsem
jela do Borotína, kde se konala podobná akce. Musela
jsem to vystřídat.“ Marie
Šťastnová v muzeu předla
na svém starodávném kolovrátku a v pátek dětem
vyprávěla rýmovanou pohádku O Šípkové Růžence.

Zřejmě nikdo z posluchačů nevěděl, že pohádková babička se zpracování
vlny začala věnovat před
více než sedmdesáti lety.
„Po skončení druhé světové
války se vlna koupit nedala, a protože se u nás hodně
chovaly ovce, začala jsem
příst doma. Naučila mě to
sousedka,“ svěřila se.

Kuřata se
rozběhla
po muzeu
V muzeu bylo vystaveno nejenom spoustu velikonočních sladkých i slaných dobrot a nezdobila
se výhradně velikonoční
vajíčka, ale sourozenci
Emílie a Jan Václav Trmalovi ze Zvírotic dokonce
přinesli kvočnu i s kuřaty. Ta se jim po příchodu
rozběhla do všech koutů
výstavní síně a do úspěšného odchytu se společně se sourozenci zapojilo

hned několik návštěvníků
muzea.
Po roční odmlce, kdy
ho v muzeu zastoupil syn
Michal, na Dnech řemesel pracoval křepenický
řezbář Václav Křížek, který měl po ruce jednoho ze
svých nástupců. Vojtěch
Tatek je ze sousedních
Nalžovic, a podle toho,
jak usilovně pracoval,
bylo vidět, že ho řezbářství baví. „Vedu řezbářský
kroužek v chlumské škole
a v současné době je v něm
dvanáct dětí,“ vyprávěl při
řezbování Václav Křížek.
„Jsou ve věku od sedmi
do dvanácti let a do kroužku chodí ve dvou skupinách. Všechny nástroje, se
kterými pracujeme, jsou
hodně ostré, takže zpočátku jsme se hlavně učili je
ovládat, aby nedocházelo
ke zraněním. Základem
je, aby děti měly obě ruce
na dlátě.“

Nechyběla
velikonoční dílna
Jednou z novinek akce
byla velikonoční dílnička,
kterou nám představila Šárka
Dědinová z Kamýka nad Vltavou. „Velikonoční dílničku
jsem připravila pro děti, aby
si mohly samy něco vytvořit
ze samotvrdnoucí ekologické hmoty. Jejím základem je
jedlá soda a kukuřičný škrob.
Tuto hmotu si sama vytvářím.
Zaujalo mě to proto, že mám
dvě malé děti a snažím se pro
ně vymýšlet stále nové aktivity. Teď před Velikonocemi
jsme společně dělali zajíčky
a vajíčka, ale vyráběli jsme
i magnetky, auta a traktory.“
Šárka Dědinová měla sice
v muzeu premiéru, ale dětem se věnuje již delší dobu.
V Kunclově mlýně měla
v jiné formě svoji dílnu vloni
v létě a pracuje i na dalších
místech, kde jsou rodiny
s dětmi.
-dav-
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Ochotníci nastudovali
další hru z pera génia
Járy Cimrmana
PROSENICKÁ LHOTA Divadelní spolek Zvonokaplička
uvede v premiéře v neděli
8. dubna od osmnácti hodin v kulturním sále v Prosenické Lhotě svoji další
hru z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana pod
názvem Švestka a s podtitulem Jevištní sklerotikon. Reprízy inscenace se
budou konat v sobotu čtrnáctého dubna od devatenácti a v neděli patnáctého
od osmnácti hodin.
Zvonokaplička tvoří svo-

chom se poohlédli po jiném
autorovi. Jestli uvedeme
další hru, a já věřím, že ano,
tak to bude opět inscenace
z pera Járy Cimrmana.
Kdy jste začali zkoušet?
Zkoušet jsme začali
na podzim. Zkoušíme jednou týdně, z počátku jsme
se scházeli velice vlažně,
ale teď musím podotknout,
že jak se blíží termín představení, tak to začínáme
brát docela vážně. Naším
problémem je, že zkoušíme v našem kulturním

nás čeká úkol vměstnat
na pódium železniční stanici, závory, vzrostlý strom
a ještě mnoho dalších pomocných rekvizit. Nicméně
Karel tuto roli zvládá velice
dobře, a i když sám říká, že
je veliký trémista, tak se mu
zatím při zkouškách nestalo, že by si role popletl.
Ve vašich předchozích
hrách se na jevišti vždy
objevili výhradně muži.
Neprojevila zájem o účast
také děvčata z Prosenické
Lhoty a okolí obce?

www.sedlcansky-kraj.cz

Recitační soutěže se
zúčastnilo i dost chlapců
SEDLČANY Ve čtvrtek 22.

března se v aule 1. ZŠ Sedlčany konala recitační soutěž Sedlčanská růže, do níž
postoupili žáci, kteří se
ve školních kolech umístili
na prvním až třetím místě.
Do soutěže se z regionu zapojilo osm základních škol
s celkem padesáti šesti dětmi. A jak vše dopadlo?
Nultá kategorie (žáci
prvních tříd): 1. Radim
Kakeš (1. ZŠ Sedlčany), 2.
Tadeáš Faktor (2. ZŠ Sedlčany), 3. Václav Žižka (ZŠ
a MŠ Dublovice); čestné
uznání: Michal Rýdl (ZŠ
a MŠ Dublovice). První
kategorie (žáci z druhé
a třetí třídy): 1. Nelly Magdy Ashraf (1. ZŠ Sedlča-

ny), 2. Markéta Holanová
(ZŠ Klučenice), 3. Markéta
Chmelařová (2. ZŠ Sedlčany); čestná uznání: Eliška
Pínová (ZŠ a MŠ Dublovice), Klára Budilová (2. ZŠ
Sedlčany), Zuzana Hermová (1. ZŠ Sedlčany). Druhá
kategorie (žáci čtvrtého
a pátého ročníku): 1. Gita
Trinerová (2. ZŠ Sedlčany),
2. Soﬁe Krajská (ZŠ a MŠ
Kamýk nad Vltavou), 3.
David Modryk (ZŠ a MŠ
Dublovice), čestná uznání: Daniel Vondra (ZŠ a MŠ
Dublovice), Jana Komárková (ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou), Jáchym Štěpán (1.
ZŠ Sedlčany) a Petr Veselý
(ZŠ Petrovice).
Jana Motrincová

Maminky obchodovaly
na jarní burze

Ochotníci z Prosenické Lhoty ve společnosti členů Divadla Járy Cimrmana. Petr Červenka je první
vpravo ve spodní řadě. FOTO: Archiv divadelního spolku Zvonokaplička

je hry bez dominantní osoby, kterou je obvykle režisér.
Inscenace jsou kolektivním
dílem všech členů spolku,
jménem kterých nám odpověděl na otázky ochotnický
herec, potažmo starosta
obce, Petr Červenka.
Kolikátá v pořadí od Cimrmanů je ve vašem
repertoáru hra Švestka,
kterou jste nastudovali?
Nezauvažovali jste také
o jiném žánru?
Hra Švestka je v pořadí
třetí, kterou jsme nacvičili.
Jako první jsme uvedli hru
Posel z Liptákova. Druhou
naší inscenací byl Lijavec.
Musím říci, že Švestka je
pro nás zatím nejtěžší. Hra
trvá přes hodinu a seminář
téměř čtyřicet minut. Přesto
zatím neuvažujeme, že by-

sále, který sousedí s hospodou, takže se někdy stalo, že jsme se ke zkoušení
vůbec nedostali.
Kolik členů spolku se
ve hře objeví?
Je nás celkem sedm, ale
rolí je devět. Ve hře je šest
mužských úloh a tři ženské. Ženské trojrole se ujal
Karel Chocholoušek. Je to
velmi náročná role, hlavně pokud se týká převlékání. Během hry se musí
hned třikrát převlékat, a to
vše musí zvládat ve velmi
stísněných podmínkách.
Připomínám, že hrajeme
v sále místní hospody, kde
se musíme přizpůsobit rozměrům, které máme k dispozici. V minulé hře jsme
museli dostat na jeviště
starobinec s deštěm, a teď

Po vzoru Divadla Járy
Cimrmana jsme čistě pánský soubor, takže veškeré
role vždy musí obsadit někdo z nás. Děvčata zatím
neprojevila zájem, že by
nám v souboru vypomohla s našimi rolemi. Myslím
si, že by se jim naše zkoušky asi moc nelíbily.
Už jste někdy navštívili Divadlo Járy Cimrmana, z jehož repertoáru
čerpáte?
V loňském roce jsme
v tomto divadle byli a shodou okolností jsme viděli představení Švestka.
Po skončení hry jsme měli
tu čest dostat se do šatny
herců, vyfotit se a popovídat si s nimi. Herci nám
také podepsali program.
David Myslikovjan

SEDLČANY Rodinné centrum
Petrklíč uspořádalo ve středu 20. března burzu převážně dětského oblečení. S prodejní akcí pomohli, krom
členů Petrklíče, i rodiče dětí.
Jednou z nakupujících
byla i maminka Kateřina,
která na burzy pořádané
Petrklíčem jezdí pravidelně z Petrovic: „Výhodou
burzy je, že si můžete zboží
pořádně prohlédnout a vyzkoušet, nestojí za vámi
nervózní prodavačka. Naopak tady můžete přijít

i s dětmi, které si mezitím
mohou pohrát a podívat se
v klidu na oblečení, boty,
hračky, hry a všechno co
se ostatním maminkám třeba už nehodí, nebo z toho
jejich děti už vyrostly, ale
ostatním to naopak přijde
vhod. Příjemným bonusem
je, že vše stojí pár korun.“
Výdělek z prodaných
věcí si odnášejí prodávající
maminky, Petrklíč si bere
jen malé procento na provizi a provozní náklady.
Jana Motrincová

Burza v Petrklíči se letos obešla bez front.

Posilujeme tým redaktorů Sedlčanského kraje
Vhodné i pro studenty Info: 774 414 225 tisk@sedlcansky-kraj.cz

POZVÁNKA

Vážení rodiče
předškolních dětí!
Ve středu 4. 4. 2018 na 1. ZŠ Sedlčany
a ve čtvrtek 5. 4. 2018 na 2. ZŠ Propojení
se vždy od 1530 hodin koná
beseda s vyučujícími, kteří budou
od září 2018 učit v prvních třídách.
Dozvíte se:
informace o zápisu
o školní zralosti


vše o škole

zodpovíme dotazy

Jste srdečně zváni i na

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup
 baterie auto i moto značky YUASA, FAAM, SZNAIDER
 motorové oleje pro benzínové i naftové motory - syntetické i minerální
 motorové oleje pro dvoudobé motory a motorové pily, křovinořezy, sekačky
 převodové a hydraulické oleje v obalech i stáčené do vlastních nádob
 plastická maziva na ložiska, čepy, pouzdra, řetězy
 brzdové kapaliny
kapaliny, směs do ostřikovačů, destilovanou vodu
 hadice hydraulické, vzduchové, palivové, horkovodní, olejové
 hadice na propan-butan, acetylen, kyslík, zahradní
 spirálové hadice na huštění pneumatik včetně měřáku
 hadice na mycí agregáty typu WAP, KÄRCHER a podobně
 rozvaděče na štípačky
štípačky, manometry, kulové ventily, mazací lisy
 rychlospojky
rychlospojky, šroubení, spony, těsnění Al, Cu
 koncovky hydraulických a vzduchových hadic

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz

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

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
 kompletní sortiment KORADO koupelen
 čerpadla do vrtaných studní
400 m2
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek
 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS,
PROTHERM, KOVARSON,
BENEKOV atd.

Nádrže na dešťovou vodu skladem
Velký výběr čerpadel a domácích vodáren
Provádíme revize kotlů na tuhá paliva
Kompletní rekonstrukce koupelen na klíč včetně 3D návrhů zdarma

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná

na 1. ZŠ ve středu 4. 4. 2018 od 8 do 12 hodin
na 2. ZŠ ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 8 do 12 hodin

ZÁPIS
do 1. tříd 1. ZŠ Sedlčany
a 2. ZŠ Propojení
Ředitelství obou základních škol
v Sedlčanech oznamuje, že zápis žáků
do 1. tříd pro školní rok

2018–2019
se koná

v pátek 6. dubna 2018 od 1400–1700 hod.
v budovách obou základních škol v Sedlčanech.

Zápis je určen pro děti narozené do 31. 8. 2012
K zápisu se dostaví s dítětem jeden z rodičů nebo
zákonný zástupce a přinese s sebou rodný list dítěte,
občanský průkaz a vyplněný dotazník pro rodiče.
Tento dotazník obdrží rodiče v příslušné MŠ nebo si
jej vyzvednou v administrativě základních škol.
Mgr. L. Novotný
ředitel 1. ZŠ Sedlčany

PaedDr. J. Nádvorník
ředitel 2. ZŠ Propojení

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY

výstava do 15. 4.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – kult. dům
29. 3. Velikonoční tančírna
neobvyklý taneční večer,
hraje Blue Orchestra; 20:00
5. 4. Adéla Jonášová
mladá zpěvačka, skladatelka a kytaristka, host Vilém
Roubíček; 19:30
10. 4. Ústřední hudba
armády České republiky
koncert na oslavu 100. výročí založení republiky; 19:30
 Osečany
1. 4. Velikonoční zábava
hraje Ešner band; 20:00
 Červený Újezd – pohostinství
1. 4. Velikonoční posezení s harmonikou
zahraje Václav Plocha
a Zdeněk Kukla; 20:00
 Obděnice – Jakubova
krčma
1. 4. Velikonoční zábava
hraje kapela Klasik; 20:00
 Sedlčany – muzeum
6. 4. První káva
večer při svíčkách s kapelou První káva; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Poslední obrazy
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora
Daisy Mrázková: Malé
knihy o velkých věcech
výstava celoročního projektu
výtvarného a literárně-dramatického oboru ZUŠ Sedlčany; vernisáž 10. 4. v 17:00
 Sedlčany – knihovna
Ivana Stoupová: Zrozená
z ohně
výstava šperků Ivany Stoupové; do 4. 4.
Začátky a konce
výstava 15. závěrečného
ročníku komunitního projektu Lukášek; setkání 5. 4.
v 17:00, výstava do 2. 5.
 Sedlčany – muzeum
Makety lodí
výstava místních modelářů;
výstava do 15. 4.
 Dublovice – radnice
Výstava kreslení forem
a poezie Olgy Pírkové
výstava místní autorky;

 Sedlčany – knihovna
6. 4. Kam létají poštovní
holubi?
beseda pro všechny věkové
kategorie s Janem Náhodou; 16:00

Spartak Příbram B; 16:00
 Počepice – hřiště
1. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ Vltavan Hříměždice; 16:00
 Petrovice – hřiště
7. 4. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Nový
Knín B; 16:30

KINO
 Sedlčany
30. 3. Hmyz
drama, komedie; 20:00
31. 3. Manželka a manžel
romantická komedie; 20:00
1. 4. Alenka v zemi
zázraků
český rodinný ﬁlm; 15:00
6. 4. No Manifesto
koncertní turné; 20:00
7. 4. Dukátová skála
český rodinný ﬁlm; 18:00
 Sedlec-Prčice
6. 4. Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu
animovaná dobrodružná
komedie; 16:00, 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
30., 31. 3., 1., 2. 4. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
 Sedlčany – kult. dům
31. 3. Pro velikonoční
vajíčko
38. ročník pochodu, 12 km
trasa s vlastním odvozem
z Chlumu; 9:00
 Sedlčany – hřiště Tatran
31. 3. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – TJ
Sokol Drahlín; 16:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
31. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
– TJ Sokol Jesenice; 16:00
 Kosova Hora – hřiště
31. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – SK
Petrovice B; 16:00
 Petrovice – u jeskyňářů
1. 4. Po Brzině do Brziny
velikonoční výšlap, start
u jeskyňářů; 13:30
 Dublovice – hřiště
1. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK

 Sedlec-Prčice – hřiště
7. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Sokol Dublovice B; 16:30
 Vysoký Chlumec – hřiště
7. 4. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou;
16:30
 Jesenice – hřiště
8. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Sokol Kytín; 16:30
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
8. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – TJ
Sokol Kosova Hora B; 16:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
28. 3., 4. 4. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
4. 4. Nejlepší kniha
o fake news
listování v podání herců
Alana Novotného a Jiřího
Resslera; 20:00
6. 4. Hrajeme deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 13:30
9. 4. Pohádky pod peřinou
program pro rodiče s dětmi
zaměřený na batolata; 10:00
 Sedlčany – Č. spořitelna
28. 3. Jarní jarmark
výrobků žáků 4. A
jarmark výrobků žáků z 2.
ZŠ Propojení; 14:00
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
29. 3. – 1. 4. Velikonoce
ve Skanzenu
 Kamýk nad Vltavou
30., 31. 3. Velikonoční
hrkačky
velikonoční tradice
 Sedlčany – hvězdárna
30. 3., 6. 4. Pozorovací

www.sedlcansky-kraj.cz

program
18:00–21:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
31. 3. Sedlčanské farmářské trhy
8:00–12:00
 Sedlčany – Mastník
1. 4. Velikonoční splutí
Mastníku
ze Sedlčan do Radíče, trasa
10 km; 9:00
 Osečany – Drahoušek
31. 3. Otevření rozhledny
Drahoušek na sezónu
2018
hraje country kapela Franta Tomášek a přátelé; 14:00
 Petrovice – OÚ
6. 4. Sobotní deskovky
herní odpoledne pro všechny věkové kategorie; 14:00
 Sedlčany – kult. dům
11. 4. Výroční schůze
STP, MO Sedlčany
13:00

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
otevřeno od dubna do června o víkendech a svátcích
10:00–17:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
v dubnu otevřeno o víkendech a svátcích 11:00–17:00
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno do června 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.

Mystérium Keltského telegrafu
poprvé na Libešově
NALŽOVICE Zájem o Keltský telegraf rok od roku
roste. Koná se vždy první
jarní sobotu, traduje se
od roku 2010. Účastníci si
předávají světelný signál
mezi kopci, tak jako kdysi
dávno Keltové.
Poprvé se do trasy Keltského telegrafu zapojili
členové Nalžovického občanského spolku a zaregistrovali nové stanoviště
na vrchu Libešov v katastru obce Nalžovice. A tak se
v sobotu 24. března večer
sešla na Libešově skupina
přátel nejen z Nalžovic,

ale i z nedalekých Kňovic
a Křepenic, aby v 19.50 přijali signál ze Studeného vrchu u Dobříše a v 19.52 ho
poslali prostřednictvím několika světlic malým skautům, kteří se shromáždili
na kopci zvaném Obraženka u Vrchotových Janovic.
Počasí bylo příznivé,
ve vzduchu už opravdu
vonělo jaro a viditelnost
byla skvělá. A protože si
účastníci Keltského telegrafu říkají čerti, čertovsky dobrá byla i nálada
na Libešově.
Marta Váchová

Komedie s dobrou
zápletkou diváky
pobavila
NECHVALICE Humorný nad-

hled hry Pro tebe cokoliv,
kterou uvedli místní ochotníci premiérově v sobotu
24. března v sále restaurace, pokračoval v neděli
dalším představením. Obě
byla vyprodaná.
Režie lehké francouzské
komedie z pera Jeana Roberta-Charriera se zhostila

Ludmila Zrůbková, nápovědy Ivana Zelenková a Iveta
Zrůbková a na zvuk dohlédli Josef Konop a Miroslav
Lalák. Že se hercům podařilo nazkoušet na výbornou,
o tom svědčil nekonečný
potlesk diváků na závěr
představení. Na řadě jsou
další dvě reprízy v dubnu.
Jana Motrincová
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Tatran předváděl s Rakovníkem
fotbal, který diváky bavil
TJ Tatran Sedlčany
– SK Rakovník 2:2
(2:2), na penalty
5:3
SEDLČANY V neděli 25.

března odehrál Tatran
v osmnáctém kole fotbalové divize svůj letošní první
soutěžní zápas v domácím
prostředí. Skoro tři stovky
diváků se dočkaly i penalt.

Branková lavina
v úvodu prvního
poločasu
Hráči rozjeli hned v úvodních minutách svižný a pohledný fotbal. Do prvního

brankáře Vančáta. Z následného rohu zakončoval
Tomáš Pucholt. Byl z toho
opět rohový kop, z něhož
vyrovnal na 1:1 Robin Gašpárek. Zareagovat na remízový
stav se hned pokusil Jaroslav Repetný, ovšem jeho
rána letěla nepřesně. V 16.
minutě přihrál Luboš Soldát
ke střele Michaelu Dvořákovi, kterému zkazil radost
výborný zákrok brankáře
Radka Zacha. V 19. minutě se
krásně zbavil obtočením svého strážce Dominik Němec
a utekl mu po levé straně,
ze které vybídl přihrávkou
ke skórování Petra Haase.
Petr dostal v pádu míč pod

nezměnil a odpovídal vývoji
prvního dějství.

Rozhodly až
penalty
Hosté hrozili především
ze standardních situací,
z rohů a dalekonosných
střel. Tatran na tom byl podobně, ještě ke všemu kombinoval po zemi a dostával
se nebezpečně před soupeřovu šestnáctku. K zakončení se jen o centimetry nedostal Michael Dvořák, když
lízl míč jen špičkou kopačky.
Na centr od Dominika Němce se zase nedostali o kousek v malém vápně nabíhající Luboš Soldát s Petrem

a v souboji upadl. Gašpárek měl v tu chvíli už jednu
žlutou kartu. Za překvapení
všech však rozhodčí Tomáš
Švagr posoudil souboj jako
faul od Dominika a ukázal
právě jemu žlutý kartonek.
V tu chvíli vybuchla v ochozech velká vlna nevole a nesouhlasu s verdiktem sudího, ale nebylo to nic platné.
Do konce utkání mohly
rozhodnout oba mančafty.
Nejprve spálil velkou šanci
Zdeněk Schwendt a hned
následně Michal Kdolský
treﬁl brankovou síť, ale
z vnější strany.
A tak o tom, kdo získá bod
navíc, rozhodl penaltový rozstřel. Luboš Soldát, Lukáš
Brotánek, Petr Haas, brankář
Milan Vančát a Michal Kdolský – všichni své pokusy
proměnili, a když pálil Petr
Duchoň mimo, druhý bod
zůstal v Sedlčanech.

Ohlasy trenérů

Brankář Milan Vančát si sjednává pořádek a v klubku těl odklízí míč do bezpečí.

náznaku šance se dostal hostující hráč, ale brankář Milan
Vančát mu nedovolil zakončit. V 7. minutě se zaradovala poprvé domácí družina.
Michal Kdolský vyslal z rohového kopu přízemní centr,
kterým našel na přední tyči
Luboše Soldáta a ten míč
uklidil chytře do sítě – 1:0.
V 9. minutě se uvolnil na pravé straně k centru Štěpán
Spal, balon se pohyboval
v malém vápně, až se dostal
na kopačky Lukáše Krupičky a ten provětral rukavice

zasahujícího brankáře Zacha
a rozradostněl domácí fanoušky podruhé – 2:1. Trefu
oslavil originálně, pěkným
saltem. Jenže neuběhlo ani
pět minut a bylo srovnáno.
Na centr ze standardní situace si naběhl brankář Vančát,
balon mu ale vypadl z náruče přímo na kopačky Zdeňka
Schwendta a ten ranou pod
břevno určil stav 2:2. Samostatný únik Tomáše Pucholta pak Vančát zneškodnil.
Remízový výsledek už se
do konce prvního poločasu

Haasem. Nátlak jen malinko
zmírnil Rakovník rohovým
kopem až skoro po hodině hry, jinak se k ničemu
nebezpečnému nedostal.
Druhý poločas byl hodně
o soubojích a faulech, však
také rozhodčí Tomáš Švagr
rozdal hned pět žlutých karet. V 76. minutě vyzkoušel
pozornost brankáře Zacha
z přímého kopu Michal
Kdolský. Deset minut před
koncem se hnal do zakončení Dominik Němec přes
bránícího Robina Gašpárka

Ladislav Šach, Tatran
Sedlčany: „Dnes jsme hráli vyrovnaný zápas s velice
dobrým soupeřem. Remíza
i s tím průběhem v utkání
byla zasloužená, i když
pro nás byla škoda, že jsme
po vstřelené brance do několika minut hned inkasovali, ale měli jsme pak štěstí
v penaltách.“
Libor Šíma, SK Rakovník: „Mohli jsme vyhrát,
samozřejmě ale i prohrát.
Soupeř měl některé slibné
šance i ve druhé půlce. Bylo
to utkání o jednom gólu.
Dnes o třetím. My ani soupeř ho nedal, rozhodly penalty, což je vždy loterie.“
Sestava Tatranu: Vančát – Repetný, Vystyd,
Brotánek, Lípa, Kdolský,
Kvěch, Dvořák, Soldát,
Haas, Němec (na lavičce
připraveni Krůta, Hájek,
Hofman).
Tatran je v tabulce
na sedmém místě s 27
body a skóre 32:32. Další
utkání sehraje v sobotu
31. března od 10.30 hodin
v Českém Krumlově.
David Štverák
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Maxitým
mladších
dívek získal
při své
premiéře
hned stříbro
Aerobik studio Dvojka mělo
o uplynulém víkendu velmi
početné zastoupení na závodech v Kladně a Českém Brodě. Bilance klubu za úvodní
dva soutěžní víkendy letošní
sezóny je skvělá, klub získal
již 18 medailí…
Přes 40 závodníků se zúčastnilo druhého letošního
kola celorepublikové soutěže organizace Mistry s Mistry. Pro 15 dívek šlo o první
životní závod a všechny bojovaly statečně a s velkým
nasazením. Nejmladšímu
maxitýmu 6–8letých dívek
se dokonce hned napoprvé podařilo získat stříbrnou
medaili. Členkami týmu jsou,
vedle zkušenějších Lucky
Křivské a Gábiny Sobotkové, také poprvé startující
Nikola Furišová, Lucka Zavadilová, Františka Kořánová a Laura Kolková. Lucka
Křivská vybojovala další
stříbro v sólové kategorii 6–8
let. V mladších kategoriích
získala Dvojka stříbrnou
medaili v maxitýmech 12–14
let a také překvapivé 4. místo zásluhou dvojice Tereza
Bezkočková a Lisa Kubínová. Potěšila také řada dalších
cenných míst v první desítce. Ve starších kategoriích
bodovaly pro Dvojku tradičně úspěšné Kateřina Kadlecová (stříbro v sólu 12–14
let), Míša Zelenková (bronz
v sólu 15 a více let), která získala spolu s Kateřinou Kadlecovou i stříbro ve dvojicích.
Bronz vybojoval také sportovní tým nejstarších dívek
a svou první letošní medaili
získala dvojice Tereza Vlková a Tereza Miletičová rovněž v kategorii nejstarších
dívek 15 a více let.
Úspěšný víkend korunovala Veronika Šeráková,
která v nejvyšší výkonnostní třídě organizace FISAF
v Kladně získala druhé místo
a potvrdila, že patří ke špičce
České republiky mezi ženami.
Alena Novotná

KLADNO/ČESKÝ BROD
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Florbalistky GaSOŠE
ztratily šanci na postup až
v samostatných nájezdech
SEDLČANY V úterý 20. března se

ve sportovní hale místního gymnázia
uskutečnilo krajské kolo Středoškolské ﬂorbalové ligy dívek. Do Sedlčan
se sjelo sedm vítězných týmů okresních kol z celého kraje.
Do turnaje vstoupily sedlčanské
hráčky utkáním se sportovním gymnáziem z Kladna, nad kterým zvítězily přesvědčivě 3:0. Ve druhém zápase základní skupiny sehrála děvčata
velice vyrovnaný zápas s Neveklovem. Během něj bylo k vidění spousta šancí na obou stranách, ovšem
žádná z nich nevedla k vsítění branky. To se podařilo až v poslední vteřině utkání hráčkám z Benešovska. Ani
tato smolná prohra však sedlčanské
ﬂorbalistky nesesadila z prvního místa v základní skupině.
S ohledem na postupový klíč,
který určoval, že do dalšího kola Středoškolské ﬂorbalové ligy postoupí
první dva týmy krajského turnaje,
byla semiﬁnálová utkání těmi nejklíčovějšími v celém úterním klání. Kdo
zvítězil v semiﬁnále, zajistil si postup.
V tomto rozhodujícím zápase se
děvčata ze Sedlčan utkala o postup
s týmem z Rakovníka. Tempo zápasu
bylo vysoké a hra se rychle přelévala
z jedné strany na druhou. Po sledu
několika střel sedlčanských hráček
se do rychlého přečíslení tři minuty
před koncem prvního poločasu dostaly soupeřky a svůj útok proměnily v gól. Do druhé poloviny zápasu
vstoupily domácí ﬂorbalistky s ještě
větším nasazením. Kýžené srovnávací branky se dočkaly až po dlouhém
náporu, kdy se dvě a půl minuty
před koncem zápasu sedlčanským

děvčatům konečně podařilo překonat rakovnickou brankářku. Lavičku
i tribunu zaplavila obrovská vlna
euforie. Diváci z řad studentů vytvořili na tribuně bouřlivou atmosféru
a hlasitým skandováním podporovali své spolužačky. I přes řadu šancí
na obou stranách, se stav do konce
základní hrací doby nezměnil a tak
vítěze zápasu a zároveň postupujícího, musely určit až samostatné nájezdy. Sedlčanská děvčata se prosadila
dvakrát, zatímco dívky z Rakovníku
proměnily všechny tři své nájezdy
a staly se tak postupujícími do dubnové kvaliﬁkace o republikové ﬁnále.
Sedlčanský tým prohrál nejtěsnějším možným způsobem a čekal
jej tak zápas o konečné třetí místo
v turnaji. V utkání o bronz zvítězily
hráčky GaSOŠE nad týmem z Mladé Boleslavi 4:1 a obsadily tak konečnou třetí pozici.
Předvedené výkony domácího
týmu zhodnotil trenér Zdeněk Šimeček ml.: „Holky hrály se svými
soupeřkami vyrovnaně, ale bohužel se jim nedařilo proměňovat víc
svých gólových příležitostí. Navíc semiﬁnále se rozhodovalo až v dovednostní soutěži a ne klasickou hrou
pět na pět, což je vždycky tak trochu
loterie. Dnes jsme si vybrali docela
dost smůly a na děvčatech byla navíc také znát nervozita.“
Ve ﬁnálovém utkání se střetly týmy Neveklova a Rakovníka.
Utkání bylo nečekaně až příliš jednoznačné. Rakovnické hráčky zvítězily s přehledem 8:0 a mohly se
radovat z vítězství v krajském kole.
Petra Hochová

www.sedlcansky-kraj.cz

Začala vyřazovací
část hokejové soutěže
amatérských hokejistů
SEDLČANY Duel Domino–Dublovice
v sobotu 24. března ukončil maratón
zápasů ve druhé části dlouhodobé
pohárové soutěže amatérských hokejistů. Již o den později začala vyřazovací část turnaje.
Do čtvrtﬁnále play off nezasáhnou
dvě nejúspěšnější mužstva ze všech
čtyř lig, která byla nasazena přímo
do semiﬁnále, a v závěrečné části nebudou hrát Votice. Tento tým skončil
v první lize na posledním sedmém
místě a jako jediný nepostoupil. Poslední várka utkání druhé fáze soutěže přinesla spoustu gólů a vysokých vítězství. Nad všemi ční utkání
čtvrté ligy, v němž Neveklov nastřílel
Hrádku dvacet branek a ani jednou
neinkasoval. Tak vysoké vítězství se
v sedlčanské hokejové soutěži s největší pravděpodobností ještě neurodilo. Na své si přišel hlavně neveklovský kanonýr Milan Sýkora, který si
připsal dvanáct kanadských bodů
za sedm přesných tref a pět přihrávek. Jenom o dva góly méně padlo
v utkání Křepenic s Příčovy. Bohatá
na branky byla v tomto duelu hlavně poslední třetina, v níž se kotouč
dostal do sítě hned desetkrát. Hodně dlouho se ve svém posledním
utkání v této sezóně držely Votice,
které se Zvíroticemi hrály po dvou
třetinách nerozhodně 1:1. V závěrečné části hry se ale aspirant na zisk
poháru rozstřílel a nasázel Voticím
osm branek. Rovněž Bubáci z Chlumu statečně odolávali premiantovi
první ligy, štětkovické Staré gardě.
Po dvou třetinách dokonce vedli,

avšak nedokázali odolat závěrečnému tlaku a těsně prohráli.
Výsledky – 1. liga: Křepenice–
Příčovy 12:6, Votice–Zvírotice 3:9,
Chlum–Štětkovice 5:6. V konečné tabulce druhé fáze soutěže jsou první
Štětkovice, druhé skončily Zvírotice
a třetí místo obsadil tým Genemusic.
Poslední sedmé zůstaly Votice.
2. liga: Olbramovice–Kňovice
1:2, Solopysky – Daleké Dušníky 3:1.
Přes porážku zůstaly Daleké Dušníky
na prvním místě, druhé místo udržel
tým AHC Nový Knín a třetí skončily
Vršovice. Poslední šesté jsou Kňovice, které si ale také zahrají play off.
3. liga: Ševci Nový Knín – Miličín
1:7, Medvědi–Domino 3:5, Dublovice – Štětkovice B 1:12, Domino–
Dublovice 5:3. Rezerva Štětkovic
svým vysokým vítězstvím potvrdila
vítězství ve druhé fázi třetí ligy. Druhý skončil Miličín a třetí příčku uhájilo Domino. Poslední šestí zůstali
sedlčanští Medvědi.
4. liga: Rumola–Draci 9:2, Kosova
Hora – Rybníkáři 9:2, Hrádek–Neveklov 0:20. Čtvrtﬁnále soutěže nebude muset hrát první Kosova Hora
a druhý Neveklov. Jenom o bod uteklo druhé místo petrovické Rumole.
Poslední šestí skončili Rybníkáři.
Pohárová komise, která se
na svém dosud posledním jednání
sešla v úterý 20. března, mimo jiné
rokovala o dalším, v pořadí čtrnáctém ročníku turnaje. Závazně se
do soutěže, která začne 8. září, přihlásilo dvacet čtyři mužstev.
David Myslikovjan

Stolní tenisté se udrželi ve středu tabulky, se sezónou mohou být spokojeni
SEDLČANY V závěrečném

dvoukole 2. ligy stolních
tenistů skupiny A se o uplynulém víkendu utkali hráči
Tatranu v malé hale gymnázia s celky ze spodních
pater dvanáctičlenné tabulky, a pokud chtěli pomýšlet
na udržení šestého místa,
museli alespoň jednou
zvítězit. To se jim podařilo
a v úloze nováčka soutěže
tak mohou být určitě s touto
sezónou spokojeni.

na jednom ze stolů svedli
velkou bitvu se svými soupeři Pejša s Kocurou. Vedli
1:0 na sety, prohrávali 1:2,
ale nakonec se jim podařilo skóre otočit ve svůj pro-

spěch. Na sousedním stole
prohrálo duo Faktor–Kaucký 1:3 na sety, ale potom se
domácím stolním tenistům
povedlo zvítězit hned ve čtyřech dvouhrách za sebou.

Tatran Sedlčany
– El Niňo Praha D
8:10

Tatran Sedlčany
– Lokomotiva
Vršovice 10:5
Po úvodních čtyřhrách
byl stav utkání 1:1, když

Tento trhák se ukázal jako
rozhodující, protože soupeř
už pouze snižoval. Za stavu
8:2 už bylo téměř jasné, že
domácí hráči získají tři tolik
potřebné body. V singlech
čtyřikrát zvítězil Pejša, dvakrát Faktor a Kaucký a jeden
bod přidal Kocura.

Na příjmu ve čtyřhře v utkání s pražským El Niněm je Radovan
Faktor (vlevo). Vpravo je Roman Kaucký. Foto: Petr Čáp

Poslední soutěžní duel
v této sezóně trval čtyři
hodiny a o jeho osudu se
rozhodovalo až za stavu
8:8. Také tentokrát to bylo
po čtyřhrách nerozhodně,
když pár Pejša–Kocura vy-

hrál 3:1 a Faktor s Kauckým
stejným poměrem prohráli.
Hosté vedli už 2:6, avšak domácí zabojovali a dokázali
vyrovnat. Za stavu 8:9 měl
vyrovnání na svojí pálce
Kaucký, ale těsně prohrál
v dramatickém pátém setu.
Ve dvouhrách získal tři body
Pejša a Faktor, jednou byl
úspěšný Kocura.
V konečné tabulce je první Cheb s dvaašedesáti body,
o bod zpět zůstal Kolín a třetí
Litoměřice získaly padesát
šest bodů. Tatran skončil
s dvaačtyřiceti body šestý
a poslední dvanáctý Sokol
Michle vybojoval bodů dvacet osm.
-dav-
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Karatisté získali bronzovou medaili
v soutěži Národního poháru
PRAHA Třetí březnovou
sobotu se tři členové sedlčanského karate klubu
zúčastnili prvního kola Národního poháru Karate JKA
v pražských Štěrboholích.
Dopoledne bojovali mini
žáci, mladší a starší žáci
společně s juniory. Odpoledne byla zařazena do programu národní liga dorostenců a seniorů.
Nejlepší umístění vybojoval smíšený kata tým
mladších žáků ve složení
Filip Havel, Vojtěch Šonka

(oba KPK Sedlčany) a Lucie Švejdová (KPK Tábor),
který získal ve své kategorii
třetí místo. V kategorii mladších žáků se podařilo Filipu
Havlovi v kata i v kumite
obsadit shodně patnáctou
příčku. Dalšími závodníky,
kteří reprezentovali sedlčanský klub, byli Vojtěch
Šonka a František Šonka.
Oba soutěžili v kata i v kumite, pouze s tím rozdílem,
že Vojta byl v kategorii
mladších žáků. František
v kategorii žáků starších ob-

sadil v kumite v konkurenci
šestnácti nejlepších borců
dvanácté místo.
„Neusínáme na vavřínech a dál pilně trénujeme
nejenom o víkendech, ale
i v týdnu,“ uvedl trenér
KPK Sedlčany Jiří Havel,
který ve Štěrboholích tým
koučoval. „Chtěli bychom
v další soutěži, kterou bude
sedmého dubna krajský
přebor v Českých Budějovicích, dosáhnout co nejlepších výsledků.“
David Myslikovjan

Trenér KPK Sedlčany Jiří Havel se smíšeným kata týmem, který získal bronzovou medaili.

Fotbalové víkendové výsledky
regionálních družstev
14. kolo krajského přeboru
I. B třídy skupina E
SK Petrovice – TJ Tatran Sedlčany 4:1
(1:1)
Branky: 4. F. Šťovíček (vlastní), 68. P. Chlasták, 81. M. Chlasták, 84. O. Štemberk – 28.
P. Matoušek
TJ Sokol Sedlec-Prčice – TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 0:0 (0:0) na penalty 0:1

14. kolo okresního přeboru
TJ Ligmet Milín – TJ Sokol Dublovice
3:1 (1:1)
Branky Dublovic: 21. M. Ballon
TJ Sokol Pičín – TJ Tatran Sedlčany C

2:3 (1:1)
Branky Tatranu C: 25. a 74. J. Špaček, 49.
R. Šťovíček

14. kolo III. třídy skupina B
SK Vysoký Chlumec – TJ Sokol Kosova
Hora 1:4 (0:1)
Branky: 85. P. Hanák – 28. M. Paukner
(vlastní), 67. T. Sůva, 76. J. Kouklík, 79. L.
Marhefka
TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 0:4 (0:1)
Branky Kamýku: 13. 64. 71. a 84. J. Kopřiva
TJ Sokol Počepice – TJ Krásná Hora 2:0
(1:0)
Branky: 14. P. Chlasták, 67. M. Skalický
David Štverák
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Ofenzivním fotbalem
chceme přilákat více
diváků do ochozů,
říká Vlasta Zelenka
SEDLČANY Jak vypadala
zimní příprava fotbalistů Tatranu B a jaké změny mohou
čekat na jaře v hráčském
kádru diváci? O tom, i mnohém dalším, jsme si povídali
s trenérem béčka Vlastimilem Zelenkou.
Jaký je stav mužstva
po zimní přípravě?
Společná zimní příprava
s áčkem byla hodně dlouhá.
Samozřejmě bych si představoval větší účast na tréninku.
Stejně jako u áčka je ale hodně kluků přes týden ve škole, tak se nás více sejde většinou jen v pátek. S novou
umělkou ale máme skvělé
podmínky a celá příprava se
konala na hřišti s míčem. Přípravné zápasy byly hlavně
v úvodu výsledkově dost divoké. V posledních utkáních
se přece jen zlepšila defenziva, tradičně nás ale trápí
zakončení. Příslibem je střelecká forma Míry Valenty,
který přes spoustu zahozených šancí během přípravy
nasázel osm gólů. Doufám,
že mu gólový apetit vydrží
i v mistrovských zápasech.
Bohužel máme před startem
sezóny hodně zraněných
hráčů, včetně kluků z áčka,
kteří by nás mohli posílit.
Hlavně v kabině hodně chybí kapitán Dušan Pudil, který
je po operaci kolene.
Jaké přátelské zápasy
jste sehráli?
C e l ke m p ě t z á p a s ů
na hřištích s umělou trávou
v Dobříši, Milevsku a doma.
S Dobříší B jsme prohráli 4:5
(za naše mužstvo skórovali
dvakrát Valenta, Kabíček
a Šťovíček). S Milevskem B
jsme prohráli 2:5 (Kabíček,
Strnad). S Novým Knínem
jsme vyhráli 6:4 (2x Krůta,
2x Valenta, Repetný, Pešek).
Se Sedlcí-Prčicí jsme vyhráli
4:1 (2x Valenta, Kvěch, Kabíček). S Maršovicemi jsme vyhráli 4:1 (2x Valenta, Hofman,
L. Matoušek). V přípravných
zápasech nastoupilo celkem
dvacet sedm hráčů.
Přijde nebo ode-

jde někdo z hráčů?
Po půl roce se vrací Petr
Pešek. Vaškové Lípa a Podlipský se posunuli do sestavy
áčka – dál by ale měli nastupovat ve většině našich zápasů. Naopak kádr béčka posílí
Míra Valenta a Kuba Čejda.
Velmi důležitý je pro nás příchod brankáře Milana Vančáta, který při absenci Pavla
Capoucha doplnil v áčku
Tomáše Glogara. Jednoho
z nich bychom měli mít vždy
k dispozici v našich zápasech. Mrzí mě, že vzhledem
k extrémně úzkému kádru
staršího dorostu nebudeme
moci příliš využívat šikovných mladých kluků a připravovat je tak na přechod
do dospělého fotbalu.
Jaké cíle máte v jarní
sezoně?
Udržet se v horní části
tabulky. Myslím, že je reálné bojovat o první trojku.
Chtěli bychom hrát ofenzivní fotbal, aby se na nás
chodilo dívat co nejvíc spokojených diváků.
Problémem loňského
roku byla častá absence
hráčů, míchání sestav céčka, béčka, áčka. Jak to
bude letos?
Myslím si, že to bude hodně podobné. Pepa Brotánek,
který v zimě převzal céčko,
intenzivně pracuje na zajištění dostatečného počtu
kluků pro svůj tým. Snad
nebudou takové problémy,
pokud budeme s céčkem
hrát ve stejném termínu.
Časté míchání sestavy se
určitě měnit nebude. Béčko
musí v první řadě sloužit
áčku. Sestava se tedy bude
vždy odvíjet od počtu posil
z prvního mužstva. Je důležité, aby kluci z lavičky měli
zápasové vytížení a stejně
tak by se kluci v béčku, kteří
se nedostanou do základní
sestavy, měli objevovat v céčku. Z tohoto pohledu je zásadní úzká spolupráce mezi
trenéry dospělých týmů,
případně dorostu.
David Štverák
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Mladí mají svůj
vlastní rozum
Po sociálních sítích se šíří
různé věci. V poslední
době mi přišlo emailem
takové krátké video, které snad zasluhuje chvilku
kritického zamyšlení. Jsou
tam děti, které ne právě
přesvědčivě, spíše komicky, napodobují politiky.
Řeční za svržení Babiše,
Zemana a Okamury. Zřejmě to bylo doporučeno
ke zhlédnutí i panu prezidentovi, který ohromně
pohoršeně tento snímek
vydává ve čtvrtečním rozhovoru v MF Dnes za důkaz obludného zneužívání
dětí k politickému boji.
Můj známý, který mi
to přeposlal, tím byl šokován (Babišovi věří)
a žádal, abych jako „profík“ nějak zhodnotil, jak
se to může dít, co se ty
děti dneska ve škole učí.
Za svůj život jsem přišel
v práci do kontaktu s mládeží ve věku mezi 12 až
20 roky. Tedy rozmezí,
ve kterém člověk přichází
do puberty, pozvolna pak
do adolescence, až je někdo v devatenácti dospělý. A většinou je ve zdravé
kompletní rodině s početným příbuzenstvem
vystaven velmi pestrému
spektru postojů, názorů
a vůbec různým způsobům chování. Moji rodiče
měli hodně sourozenců
(celkem 11) a ti strejdové
a tetičky byli velmi rozdílní lidé. Již jako devítiletý
kluk jsem při návštěvách
vnímal, jak si někde otec
se švagrovou notují, jinde
se s bratrem až divoce hádají. Bylo to v letech 1946
až 1950. Potom už nebylo
o čem se hádat...
Nyní, na sklonku života, mě mrzí, že asi pro

většinu dětí je vše, co se
s jejich předky odehrávalo, jen nudná historie. Ale
to, co se děje nyní, má
děti zajímat. Jistě ne způsobem zmíněného videozáznamu, který rozžhavil
prezidenta. Myslím, že naletěl. Že vůbec ty děti nezneužil nějaký kavárník.
Kdyby chtěl, určitě by to
tak blbě nedělal. Spíše by
například natočil dívenku, plačící, jak jí Babiš
odněkud vyhodil tatínka.
A jestliže prezident nazývá skutečné, dospělé,
mladé demonstranty chudáčky, je to s ním špatné...
My staří přece již o žádnou svou budoucnost nebojujeme. A těm mladým,
aby z nich nebyli skuteční
chudáčci, jako jsme někteří byli v mládí, můžeme
občas zkusit něco naznačit, varovat, aby pro svoji budoucnost rozumně,
logicky, promyšleně, ale
i tvrdě něco dělali. Nakonec, pokud ti mladí dospělí opět někomu naletí, protože z našich zkušeností
nečerpali, nemohou už
nikomu nadávat – rozhodli svobodně. Tak jako můj
otec, který v mládí uvěřil
Gottwaldovi, šel do podnikání se svými úsporami
a půjčkami, a za tři roky už
měl jen ty dluhy.
V době totality byly
děti hodně zneužity. Jako
pionýři dělaly různou politickou práci. V 6. třídě
jsem měl dobrou třídní
učitelku, věřící, chodila
v neděli do kostela. Já
jsem byl ve skautu, ten
byl zrušen a do pionýra
jsem se nehlásil. Asi jsem
byl poslední, protože mi
jednou řekla, že když
nemá ve své třídě samé
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pionýry, bude asi vyhozena. Proto jsem vstoupil. Ale brzy dostala stejně vyhazov. Při exkurzi
v KDS jsem ji viděl balit
holicí čepelky. A já jsem
byl vybrán, abych psal
krasopisně azbukou dopis Stalinovi. Otci jsem se
s tím chlubit nesměl.
Ne, mládež je už nyní
svá. Těžko by jí ve škole
někdo přikazoval, aby šla
demonstrovat pro Zemana, nebo proti Babišovi,
a tak ji obludně zneužil,
jak říká prezident. On se
nikdy o mládež nezajímal. A vůbec jí nerozumí.
Mohl tu holčičku pozvat
a zjistit, co proti němu
má. Ponížil by se. Politika jistě do školy nepatří.
Ale právě tak nelze školní
mládež izolovat od veřejnosti, ve které je rozdělená společnost – z velmi
paradoxních důvodů, jak
by řekl Václav Havel. Prezidentova reakce dokazuje, že je vůči mládeži nemehlo. Nemluvě o dříve
ukradeném Albertově.
Náš prezident prý
k sobě nepozve ani předsedu Sněmovny reprezentantů USA, který navštíví
ČR. Před sto lety připravoval Masaryk Washingtonskou deklaraci – jakýsi
první návrh naší ústavy.
Předal ji vládě USA i prezidentu Wilsonovi, ten ji
podpořil a ČSR byla vyhlášena. Co by se Zeman
bavil s nějakým až třetím
mužem USA... Má přece
přátele na opačné straně – skvělého čínského
poradce, který bude s nemalou pravděpodobností
v Číně za korupci rychle
a tvrdě odsouzen.
Vladimír Roškot

Čekal jsem vajíčka,
stávky a demonstraci.
A ono nic
Když se objevila zpráva,
že dojde k útlumu výroby v sedlčanské mlékárně, čekal jsem poměrně
razantní reakci. Prudký
postup politiků, protesty dalších podniků,
odpor zaměstnanců.
Čekal jsem, že s odbory
v čele budou zaměstnanci stávkovat, demonstrovat před budovou,
případně házet vajíčka
na management při příchodu do práce. Tedy,
že se lidé v naší kotlině
ozvou přesně tak, jak by
to udělali jejich kolegové v Itálii, Španělsku či
Francii, kde je smysl zaměstnanců vůči podobným krokům zaměstnavatelů zvláště citlivý.
A ono nic, žádný
protest. Naopak. Z úst
politiků slyšíme, že nic
nelze dělat, zastupitelka
Vilasová dokonce konstatovala, že odbory jsou
neaktivní a pod tlakem
ﬁremního vedení. Takže
výsledek? Žádný. Dvě
stě šedesát lidí přijde
o práci, skončí možná
na úřadu práce, neví, jak
uživí rodiny, co s nimi
bude. Ale kromě pár
nespokojených vzkazů
v novinách či na sociálních sítích, žádný viditelný odpor nevidíme. Čekal jsem skutečně vlnu
demonstrací, generální
stávku, aby francouzský
vlastník pocítil ekonomicky dopady svého
nehorázného rozhodnutí. Ať si sýry jde vyrábět
šéfka personálního nebo
ředitel Maňásek. Přesně
to by se stalo ve Francii,
solidárně by se přidali
i zaměstnanci dalších
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potravinářských podniků, do ulic by vyšli mladí lidé, vše by se řešilo
na nejvyšší úrovni, média by téma opakovala
týdny.
Nejde o to, jak malé
město jsme, jde o princip. A kvůli principu
jsou jinde ochotni bojovat. V Čechách nikoliv.
Jakoby o nic nešlo. Ale
jde o mnoho, krom pracovních míst a zrušení
tradice, díky níž jsme
známí i v zahraničí, jde
i o to, že ani soukromý
zahraniční vlastník si
nemůže dělat, co chce,
a to i přesto, že nedotknutelnost vlastnictví
je základní zásada demokratické společnosti. Svoboda jednotlivce
však končí tam, kde
začíná svoboda dalšího
jednotlivce. A tady jde
navíc soukromý zájem
proti veřejnému, a to
už hranici klasického
vlastnictví přesahuje.
Nechci vyzývat k ničemu protizákonnému, ale
existují ústavní práva,
která zaměstnance v podobných situacích chrání a například odbory
mají velmi silnou pozici,
zakotvenou i v legislativě. Odbory jsou u nás
tradiční a pevnou silou,
na jejichž využití si ale
stále zvykáme.
A tak čekám, co bude.
Stane se něco, nebo se
smíříme s tím, že to tak
prostě všechno je a hotovo? Budeme v klidu
a pohodě sledovat, jak
v Sedlčanech končí výroba, kterou se desítky
let pyšníme?
Tomáš Vašíček

