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Mezi obcí
Petrovice a lomem
Skoupý opět
zavládlo příměří
PETROVICE Po posledním

mimořádném zastupitelstvu, jehož jediným bodem
byly podmínky spolupráce
se společností Agir, která
provozuje lom ve Skoupém, se zdálo, že není daleko k vykopání válečné
sekyry. Obě strany se netajily tím, že nejsou po jednání spokojené. A strach
o vodu na hradě i v podhradí pokračoval.
Naštěstí jednání zůstalo u kulatého stolu. V posledním březnovém týdnu
stáhl Karel Chalupa žádost

o vypouštění důlních vod,
kterou v únoru podala
společnost Agir na Krajský
úřad Středočeského kraje. Navíc pokračují kroky
proti hluku a prachu: „Byla
opláštěna třídírna, čímž
hluk poklesl o 6 dB. Konečné úpravy a zatěsnění nás
ještě čekají. V první polovině dubna nastoupí četa
našich montérů, kteří mají
zkušenosti s našimi provozy v zahraničí. Věřím, že těmito konkrétními kroky se
mi podaří zlepšit atmosféru
Pokračování na straně 3

Obchodní ředitel
Chládek a Tintěra Pavel
Stoulil: Jsme nuceni
se bránit, když jsme
šikanováni. Přispěli
jsme k provětrání
zatuchlých poměrů
SEDLČANY Dvojnásobně

vyloučená společnost,
která nabídla nejnižší
cenu, avšak podle stanoviska výběrové komise nedokázala asi deset
položek z rozpočtu zdůvodnit, podá vůči postupu námitky k zadavateli,
tedy městu samotnému.
V př ípadě neúspěchu
opět zvolí postup správního řízení před Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže. Odvolání
k městu podá ve čtvrtek
12. dubna. Naší redakci
to exkluzivně sdělil obchodní ředitel společnosti Chládek a Tintěra Pavel

Budoucí žákyni první třídy 1. ZŠ provází při zápisu pohádkové postavičky. Více na straně 7.

Starosta Burian
k výběrovému řízení
na nové nádraží:
Existuje riziko, že stavba
uskutečněna nebude

Formanka
ve Vltavanu
skončila,
štamgasti se
přestěhovali

SEDLČANY Jak již z našich

SEDLČANY Dlouhodobě

článků víte, výběrová
komise pro stavbu novéh o a u t o b u s ové h o n á draží vyřadila opětovně
firmu Chládek a Tintěra
pro nepodloženě nízkou
nabídkovou cenu. Celý

příběh v hodnotě zhruba
45 milionů se tak zastavil
podruhé na stejném místě. A i podle vedení města
se v tuto chvíli musí počítat s rizikem, že nového
nádraží se cestující letos

Stoulil. Ten se rozhodl
také reagovat na některá
slova místostarosty města Miroslava Hölzela.
„Chtěl bych požádat
pana místostarostu, aby
svými nepravdivými výroky přestal poškozovat společnost Chládek a Tintěra.
Naše společnost je postavena na tři sta padesáti
zejména dělnických profesích. V zaměstnaneckém
poměru nemáme ani jednoho právníka či projektanta. Nejsme ‚uskupení
právníků a projektantů‘,
jak říká pan místostarosta, naopak jsme postaveni

očekávaná rekonstrukce
hotelu Vltavan konečně
začne a po letech tak byla
uzavřena zdejší formanka, která vlastně sloužila
jako poslední část nepřehlédnutelné stavby v centru města, jež byla dosud
v provozu.
V pátek ve večerních hodinách ještě nic nenasvědčovalo tomu, že zdejší prostory brzy opustí štamgasti
a místo nich se objeví řemeslníci. Formanka byla zaplněná téměř do posledního
místa a pravidelní návštěvníci restaurace se dobře
bavili. „V neděli ve dvaadvacet hodin tady končíme,“
uvedla obsluhující Nikola
Čiháková. „Před několika
týdny se u nás konalo slavnostní zakončení. Naši ,formankovští´ kluci tady u kulečníku hráli na gramofony
a hospoda byla při této příležitosti zcela plná. Myslím
si, že bez hotelu formanka
fungovala asi tak patnáct let.
Příští týden bude otevřena

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 4

Pokračování na straně 4
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Obchodní ředitel
Chládek a Tintěra
Pavel Stoulil:
Jsme nuceni se
bránit, když jsme
šikanováni. Přispěli
jsme k provětrání
zatuchlých poměrů
Dokončení ze strany 1

na vlastních kapacitách
dělníků, na čemž si zakládáme. Pouze, když jsme
někde šikanováni, jsme
nuceni a umíme se bránit
prostřednictvím kvalitních
externích kanceláří. Ve výrocích pana starosty a místostarost y lze bohužel
opakovaně vypozorovat
zaujatost proti firmě Chládek a Tintěra. Vnímáme
to, že jsme některým zástupcům města překazili
plány, ale zástupci města
by přece měli být nestranní,“ říká Stoulil a zmiňuje
také další postup firmy,
který kalkuluje i s možným neúspěchem.
„Ve čtvrtek 12. dubna
podáme odvolání k měs-

Dnes 11. dubna tomu je
11 let, kdy nás bez
rozloučení náhle
opustil otec, dědeček
a pradědeček

František Vašák
ze Sedlčan
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami

tu. Následně požádáme
o přezkum ÚOHS a podáme rozklad k předsedovi
ÚOHS. S velkou pravděpodobností se nádraží
v rámci tohoto dotačního titulu bohužel nestihne. Tato situace vznikla
chybami města, společnost Chládek a Tintěra
za ni není zodpovědná.
Domníváme se, že naše
pravděpodobnost vítězství před ÚOHS je větší
než města. Rozhodnutí
ÚOHS však budeme každopádně respektovat,
ale případné propadnutí
naší kauce, ve výši 400 tisíc, litovat nebudeme. Již
nyní máme dobrý pocit,
že jsme přispěli k upozornění na netransparentní
postupy města a provětrání zatuchlých poměrů
na městě. Jedna rovina
je již probíhající řízení
o zdůvodnění ceny před
ÚOHS. Druhá rovina jsou
takzvané pletichy v souvislosti se zakázkami přivaděče vody a autobusového nádraží, které také
aktuálně řeší naši právníci,“ konstatuje pro SK
Pavel Stoulil.
Tomáš Vašíček

Kamery pomáhají
identiﬁkovat
kriminální živly
SEDLČANY V únoru se díky

kameře podařilo zjistit
identitu muže, který v Havlíčkově ulici ničil zaparkovaná auta.
M í s to s t a ro s t a M i ro slav Hölzel informoval, že
v Sedlčanech je celkem

šestnáct míst, na něž dohlížejí kamery. Letos přibudou další. Strážníci budou
mít lepší dohled na provoz na kruhovém objezdu, v ulici Primáře Kareše
a ve Zberazské.
Jindra Votrubová

www.sedlcansky-kraj.cz

Vedoucí investic
Langer: Jsem
bytostně přesvědčen
o správnosti našeho
postupu. Z předchozí
zkušenosti jsem poučen
S E D LČ A N Y J e d n í m z e

sedmi členů výběrové
komise pro stavbu autobusového ter minálu
je také vedoucí odboru
investic MěÚ Sedlčany
Tomáš Langer. V rámci
snahy předložit čtenáři
pohled na vzniklou situaci z různých úhlů jsme
jej požádali o stanovisko
k aktuálnímu dění, tedy
k opětovnému vyloučení
dodavatele s nejnižší nabízenou cenou a k jeho
opětovnému, avizovanému, podání námitek a následnému předání podnětu k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže
(ÚOHS). Zveřejňujeme
kompletní citaci stěžejní
části jím zaslaného vyjádření.
„Co se týká mediálních
výhrůžek dodavatele,
uchazeče ve výběrovém
řízení, nelze na ně nijak
reagovat ani podnikat
předem žádné kroky. Je
naší povinností chovat
se profesionálně a reagovat až na konkrétní
důvody, které dodavatel uvede v případných
námitkách a případném
návrhu na ÚOHS. Jsem
přesvědčen, že důvod pro
podání námitek a návrhu
na ÚOHS dodavatel nemá,
respektive ne důvody, které by souvisely s tímto výběrovým řízením. Pokud
dodavatel uvedl předem,
že podá námitky, odvolá se, předtím než vznikl
důvod k odvolání, před
obdržením rozhodnutí, zřetelně dává najevo,
že mu nejde o prosazení
práva, ale o něco jiného.

Možná jde o ovlivnění zadavatele, aby protiprávně
rozhodl v jeho prospěch,
možná o něco jiného. Takovýto nátlak je pro naši
práci nepřípustný. Reaguji na články uveřejněné
před 28. březnem.“
Ve d o u c í h o i nve s t i c
Langera jsme se ptali
také na to, zda je úřad
připraven na nové řízení
před ÚOHS a na doložení
všech podkladů, které si
Úřad s největší pravděpodobností vyžádá. Jeho
vyjádření přinášíme opět
v plném znění, do kterého redakce zasáhla pouze stylisticky.
„Z předchozí zkušenosti s postupem Úřadu
pro ochranu hospodářské
soutěže jsem samozřejmě
poučen a obdobně, jako
při předchozím podání,
budu postupovat s nejlepším vědomím k uspokojení požadavků Úřadu a zákona. Naprosto jasně zde
musím konstatovat, že
jsem společně s ostatními členy komise bytostně
přesvědčen o správnosti
našeho postupu a že neshledáváme
sebemenší
důvod související s touto
zakázkou, proč by měl
uvedený dodavatel podávat námitky.“
Jako člena hodnotící
komise, ve které zasedá
také starosta města či
technický dozor Tomáš
Korálek, jsme se Tomáše
Langera ptali i na možné
ohrožení získané dotace
a odhad zdržení započetí stavby v případě, že
se bude opakovat správní řízení, které může být

ještě delší než v prvním
případě.
„Riziko, že město přijde o dotaci ve výši přibližně 45 milionů korun
a stavba nebude uskutečněna z důvodu podivného napadání výběrového
řízení uvedenou firmou,
existuje. Vedení této firmy by mělo zvážit, zda
stojí o takovouto reklamu
a pověst škůdce u obyvatel Sedlčanska a turistů
navštěvujících tento region. Odhad doby zdržení
provedení akce vám nesdělím s ohledem na fakt,
že neznám plán postupu
případných stěžovatelů.
Zákon uvádí lhůty, ve kterých má být každý z úkonů vyřízen a na základě
těchto lhůt si lze vytvořit
obecný odhad pro dobu
trvání řízení.“
Podle zkušenosti
s prvním přezkumem
a možnosti, že v případě
druhého přezkumu může
dojít i na druhoinstanční
přezkum při podaném
rozkladu k předsedovi
ÚOHS, by mohlo dojít
k pozastavení řízení až
o dva měsíce. Se stavbou
se tedy, při pokračování
současné situace, zřejmě nezačne dříve než
v polovině června. A to
je termín, který by reálně
mohl znamenat, že nebude mít smysl stavbu zahajovat, protože by se nedokončila včas a město by
se mohlo dostat do kolize
s dotačními podmínkami.
Tuto možnost již otevřeně zmiňují všechny zúčastněné strany.
Tomáš Vašíček
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Pečovatelská služba najde
nové zázemí v budově
staré polikliniky
SEDLČANY V loňském roce

dosáhly náklady na činnost pečovatelské služby
dva miliony korun. Místostarosta Miroslav Hölzel
upřesňuje, že z této částky
hradila radnice jeden milion korun, osmi sty tisíci
přispěl dotací krajský úřad
a dvě stě tisíc korun činily
vlastní příjmy pečovatelek.
Letos bude krajský úřad
štědřejší, radnice obdrží
dotaci na činnost pečovatelské služby ve výši
940 000 korun.
Zatímco k 1. lednu 2017
evidovala pečovatelská
služba 75 klientů, koncem
roku už jich v evidenci
bylo o devatenáct více.
Celkem vloni využilo pomoc pečovatelské služby
107 lidí. Dnes poskytují
pečovatelky některou formu asistence 97 evidovaným klientům. Nejčastěji
je to dovoz obědů, násle-

duje úklid domácnosti,
praní prádla, nákupy,
pochůzky, ale i asistence
při osobní hygieně buď
doma, nebo ve středisku
osobní hygieny. To se zatím nachází v domově seniorů, ale po nezbytných
stavebních úpravách se
přestěhuje do prostor
staré polikliniky v Tyršově ulici, kde bývala
plicní ambulance. „Přestavbu, do níž investujeme
875 000 korun, dokončíme během měsíce,“ uvedl
místostarosta Hölzel.
Nejpočetnější klientelu
tvoří skupina dvaadvaceti seniorů, kteří spadají
do věkové kategorie 86–90
let. Osmnácti klientům je
mezi 81 až 85 lety. V obou
věkových skupinách převládají ženy. Mužů je pouze dvacet procent. Služby
zajišťuje pět pečovatelek.
Jindra Votrubová
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Mezi obcí Petrovice
a lomem Skoupý opět
zavládlo příměří
Dokončení ze strany 1

a vnímání společnosti Agir,“
uvedl Chalupa.
„Pan Chalupa pochopil
situaci a důvody nedůvěry
vůči společnosti Agir, jimiž

je mnohaletá nečinnost v odprášení. Rozhodl se proto nejprve provést opatření na odprášení provozu lomu a poté
se opět sejdeme k jednání
o prolomení časové závěry

stávajícího Plánu otvírky
a přípravy dobývání,“ vyjádřil se k tomu starosta obce
Petrovice Petr Štěpánek.
Olga Trachtová
Hadáčková

Město nabídne sponzorům
reklamní prostor
na velkoplošné obrazovce
SEDLČANY Místo bannerů

umístěných na podiu se
ve dnech 22. až 24. června
budou v době konání městských slavností Rosa promítat spoty místních podnikatelů na velkoplošné
obrazovce na náměstí TGM.
„Na obrazovce o rozměrech 5 x 3 metry nabízí městský úřad ﬁrmám možnost prezentace třicetisekundových
videí. Tištěné logo ﬁrem se
bude promítat buď na celou
plochu, nebo se za poloviční
cenu mohou vždy dvě ﬁrmy
o plochu dělit,“ uvedl místostarosta Miroslav Hölzel.
V programu vystoupí
místní i přespolní umělci.
K lákadlům páteční nabídky bude zřejmě patřit
kapela The Beautifuls, renomované hudební těleso
Blue Orchestra, zpěvák
Sebastian či milevská kapela Fantom. První den
slavností zakončí tradiční
ohňostroj.
V sobotu se bude konat

řada doprovodných akcí.
V kulturním domě vystoupí
divadelní skupina Pohádka
Praha, další akce pro děti
zajistí spolek Velká kobra.
Na stadionu Taverny se utkají mladí fotbalisté, na přehradě budou závodit dračí lodě
a na zahradě Kovodružstva
se uskuteční zápas v bench-pressu o titul Silák Sedlčan.
Pracovnice městské knihovny připravují pro rodiče
s dětmi svatojánský průvod.
Neděle bude patřit milovníkům dechovky, klasiky, ale i sportovcům.
Velká kobra se střetne
ve fotbalovém utkání s výběrem Sedlčan a lidovky
za doprovodu dechovky
si odpoledne zájemci poslechnou na plácku U chovatelů. Na závěr slavností
Rosa zazní v kostele svatého Martina společný
koncert pěveckého spolku
Záboj ze Sedlčan a pěveckého sboru Záboj z Pelhřimova.
-jv-

Díky opláštění třídírny již nyní poklesla v lomu ve Skoupém hlučnost.

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
ZAHRÁDKA Policejní hlídka zastavila 2. dubna odpoledne mezi Zahrádkou
a Petrovicemi 48letého
cyklistu. Dechová zkouška ukázala 0,46 promile
alkoholu.
HŘÍMĚŽDICE V nočních
hodinách 4. dubna na silnici I/18 v katastru obce
vběhla pod kola projíždějícího osobního auta srna,
která zůstala na místě
střetu usmrcena a následně si ji převzal zástupce
příslušného mysliveckého
spolku. Způsobená škoda
činila 30 000 korun.
SEDLČANY Z nezajištěného osobního vozidla, které

stálo u domu ve městě, odcizil ze 4. na 5. dubna zatím
neznámý pachatel přední
panel autorádia a tašku
na nářadí. Navíc poškodil
elektroinstalaci spínací
skříňky. Vzniklá škoda byla
vyčíslena na 10 000 korun.
SEDLČANY Mezi 4. až 8.
dubnem zcizil neznámý
nenechavec deku a povlak
na polštář v hodnotě dvou
set korun z chaty v katastru města.
SEDLČANY Hlídka zastavila 7. dubna krátce po půlnoci v Havlíčkově ulici
20letého řidiče. V jeho dechu policisté naměřili 1,4
promile alkoholu. Nyní se

bude muž zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. V ranních
hodinách jel přes Červený
Hrádek 49letý motorista.
Jak se při kontrole ukázalo,
usedl za volant, přestože
má platný zákaz řízení až
do roku 2020. V odpoledních hodinách pak projížděl městem 48letý muž. Při
jeho dechové zkoušce se
na displeji přístroje objevila hodnota 2,09 promile.
Na místě mu byl zadržen
řidičský průkaz.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Starosta Burian k výběrovému řízení
na nové nádraží: Existuje riziko, že stavba
uskutečněna nebude
Dokončení ze strany 1

nedočkají. Rozhovor k aktuální situaci nám poskytl
starosta města a senátor
Jiří Burian (ODS).
Pane starosto, proč
by l a f i r m a C h l á d e k
a Tintěra opětovně vyloučena?
Dodavatel byl vyloučen
na základě doporučení
komise po komplexním
posouzení komise i externího znalce. Důvody pro
vyloučení jsou dle zákona
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. U tohoto
dodavatele jde konkrétně
o důvody dle § 113 odst.
6 písm. a) zákona (Pozn.
red.: Toto ustanovení zákona stanovuje povinnost
dodavatele potvrdit, že
v rámci plnění veřejné zakázky zajistí dodržování
právních předpisů, včetně
předpisů pracovněprávních, což se může týkat například zajištění minimální
mzdy pro dělníky, apod.),
dle § 48 odst. 2 písm. a)
zákona (Pozn. red.: Zákon

zde stanoví, že zadavatel
může vyloučit účastníka
veřejné soutěže, pokud
podklady od účastníka
nesplňují zadávací podmínky či pokud účastník
tyto podklady nedodá
ve stanovené lhůtě.), dle §
48 odst. 2 písm. b) zákona
(Pozn. red.: Jedná se o další z důvodů pro vyloučení
účastníka, a to z důvodu,
že účastník zadávacího
řízení neobjasní předložené doklady, vzorky či
modely poté, co je k tomu
zadavatelem vyzván.), dle
§ 48 odst. 4 zákona (Pozn.
red.: Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka
účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně
nízkou nabídkovou cenu,
která nebyla účastníkem
zadávacího řízení zdůvodněna.), dle § 46 odst. 2 zákona (Pozn. red.: Toto ustanovení stanovuje možnost
zadavatele vyžádat si doplnění nabídky od dodavatele.) a rozpor s článkem

26 zadávací dokumentace.
Komise v zastoupení zadavatele využila veškeré zákonné možnosti, umožnit
dodavateli řádně vysvětlit
nedostatky jeho nabídky
v postupných třech žádostech a detailně popsaném
postupu, jak má vysvětlit
nedostatky. Přesto dodavatel nezdůvodnil u více než
deseti případů svou cenu
a naopak naplnil důvody
k vyloučení dle výše uvedených paragrafů zákona.
Je město připraveno, že v případě vyloučení se firma Chládek
a Tintěra znovu odvolá
k ÚOHS? A čekáte následně jiný výsledek
než v případě prvního
přezkumu?
Tyto výhrůžky jsme
již zaznamenali ve vámi
publikovaném tendenčním článku, přesto je naší
povinností chovat se profesionálně a reagovat až
na konkrétní důvody, které dodavatel uvede v případných námitkách a pří-

Formanka ve Vltavanu skončila,
štamgasti se přestěhovali
Dokončení ze strany 1

nová formanka v prostorách
bývalého klubu Predátor
u náměstí.“
Štamgasti byli na formanku v hotelu Vltavan zvyklí
a jistě na ni budou hodně
vzpomínat. Rádi se ale ur-

čitě budou scházet u piva
i na novém místě. „Do formanky jsem chodil možná
dvacet let. Tenkrát ještě fungoval Vltavan jako hotel.
A jestli se mi bude stýskat?
To je přece jasný. Na druhou
stranu to beru tak, že se je-

Ve formance hotelu Vltavan to minulý týden ještě pořádně žilo.

nom přesunu o kus dál, nic
víc. Vzpomínky ale na starou
formanku zůstanou. Myslím
si, že ještě v pondělí se tady
bude dopíjet poslední pivo,“
řekl štamgast Honza, kamarády přezdívaný Snoby.
David Myslikovjan

padném návrhu na ÚOHS.
Jsme přesvědčeni, že důvod pro podání námitek
a návrhu na ÚOHS dodavatel nemá, respektive ne
důvody, které by souvisely s tímto výběrovým
řízením. Osobní důvody
zástupců dodavatele a další motivy pro blokování
provedení této prospěšné
stavby nemůžeme předjímat. Jsme přesvědčeni
o správnosti našeho postupu a o tom, že v případě
napadení tohoto postupu
nám nezávislý kontrolní
orgán dá za pravdu.
Je podle vás možné
za stávající situace stihnout postavit nádraží
do konce roku?
Riziko, že město přijde
o dotaci ve výši přibližně
45 milionů korun a stavba nebude uskutečněna
z důvodu podivného napadání zákonnosti průběhu výběrového řízení
uvedenou firmou, existuje. Následně by mohli
občané na Sedlčansku

i turisté poslat panu řediteli firmy Chládek a Tintěra a dalším angažovaným útočníkům na tuto
stavbu „děkovný“ dopis.
Je třeba zcela jasně konstatovat, že dle zákona
o zadávání veřejných
zakázek nemůžeme zveřejnit podrobnosti o veřejné zakázce před jejím
ukončením. Toho si jsou
kritici výběrového řízení vědomi a tento fakt
využívají ve svých mediálních vystoupeních.
V okamžiku, kdy by bylo
možné dokumentaci zveřejnit, by veřejnost i skuteční laici rozhodně dali
za pravdu městu, o tom
jsme bytostně přesvědčeni, a potvrdili by zjevnou absurdnost konání
a nesmyslnost vyjádření
vyloučeného dodavatele.
I proto může být snaha litoměřické firmy poškodit
Sedlčany tak urputná při
protahování výběrového
řízení ve volebním roce.
Tomáš Vašíček

Kamýcký starosta
chce hezčí obec
KAMÝK NAD VLTAVOU Sta-

rosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada přišel
s nápadem, jak v obci
zkrášlit veřejná místa:
„Mojí motivací bylo, aby
se lidé více zajímali o své
okolí a snažili se jej udržovat v čistotě. Komise
‚Kecejme do toho‘ a následně i rada obce můj
záměr podpořila,“ uvedl.
Do akce „I humna
jsou naše 2018“ se může
přihlásit jakýkoliv obyvatel Kamýku nad Vltavou nebo Velké, který je
ochotný zkrášlit vlastním
přičiněním veřejný prostor obce, ve které žije.
Materiál na vybudování prostor přívětivých
pro život obyvatel nebo

i místní zvířeny obec buď
přímo dodá, nebo následně proplatí.
Návrhy obyvatel očekává desetičlenná komise v čele s Tomášem Postawou do konce dubna,
pak je posoudí a o výsledku bude všechny
n av rh uj í c í i n f o r m ova t
do poloviny května.
Na provedení záměru
pak budou dobrovolníci
mít čas do konce září,
aby se mohlo do konce
listopadu provést vyhodnocení a proplacení nákladů. „Věříme, že
bude několik přihlášeno
a uskutečněno,“ dodal
starosta Halada.
Olga Trachtová
Hadáčková

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek. Tel.: 774 822 213

Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
100/18

Rád bych se seznámil s dívkou okolo
25 let. Tel.: 776 228 647.
101/18

Žena 60 let hledá přítele, společná
dovolená. Tel.: 774 048 822.
102/18

Dlouhodobě pronajmu slunný byt
4+1 ve zdravém a klidném prostředí v Hrachově. Slušným lidem, nájem 5 000 Kč měsíčně. Tel.: 777 170 853.
103/18

Prodám stavební pozemek v Kosově
Hoře – 802 m2. Tel.: 777 719 386.
104/18

Prodám Trabant bez SPZ, najeto
48 000 km, levně. Tel.: 737 172 178. 105/18

Prodám družstevní byt 3+1 v Kosově
Hoře, celková plocha 70 m2, cena 800 000 Kč
– dohoda. Tel.: 601 331 276.
106/18

Hledám pronájem domku, Sedlčany a okolí, samota vítána, spěchá. Tel.:
702 830 186.
107/18

Prodám 2křídlá kazetová vrata (hnědý ořech), v. 216, š. 296, tl. 5,5 cm. Tel.:
777 652 183.
108/18

Krátkodobá brigáda pro přirozeně
manuálně zručnou ženu, jednoduché různorodé práce, čas dle dohody. SMS na tel.:
605 150 385.
109/18

Prodám byt 3+1 v Sedlčanech, cena
1 480 000 Kč. Tel.: 606 654 129.
110/18

Obec Nechvalice

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY
ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
nám. T.G. Masaryka 134
(u parkoviště), Sedlčany
Tel.: 728 720 130
E-mail: martina.pejlova@mpss.cz

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Nechvalice, okres Příbram
Termín pro podávání přihlášek je 23. 4. 2018 do 9 hodin

Více informací na www.obecnechvalice.cz
Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s.
přijme do pracovního poměru

STÁJNÍKA – KRMIČE
do kravína VKK Kosova Hora
Podmínkou je řidičské oprávnění na traktor

Kontakt: p. Roškot, tel.: 605 700 542, e-mail: ekonom@zskh.cz

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

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

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295

TRADIČNÍ JARNÍ VÝPRODEJ
NOVINKY A NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZBOŽÍ ZA SKVĚLÉ CENY

přijme

14. 4. 2018
28. 4. 2018
12. 5. 2018

TESAŘE, TRUHLÁŘE, ZEDNÍKA
Nabízíme: jednosměnný provoz, obědy a nápoje na pracovišti
zdarma, možnost práce i na IČ

Kontakt: 603 569 922, 739 706 193

AREÁL FIRMY NOHEL GARDEN a.s.

od 8.00 do 11.00 hod.

VÝPRODEJ

HK-Dřestav s. r. o.

VŠE PRO DŮM I ZAHRADU:
hnojiva a pesticidy, zahradní nářadí, plastové
a keramické obaly, osiva a cibuloviny, květníky,
podmisky, truhlíky, substráty, svíčky, rohože...

NOHEL GARDEN a.s., Budínek 86, 3 km od Dobříše, tel.: 318 533 532 - 5, oﬃce@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz
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Za dopoledne vysbírali rodiče s dětmi třicet osm
velkých pytlů odpadu
SEDLČANY V sobotu 7. dub-

na se po celé zemi scházeli
lidé, kterým není lhostejné
prostředí, v němž žijeme,
a vadí jim, kolik odpadu
se povaluje všude kolem,
dokonce i v blízkosti odpadkových košů i přesto,
že obaly téměř nic neváží a každý by je při troše
dobré vůle mohl odložit
na místo, které je k tomu
určené.
Akci Ukliďme Sedlčany
a okolí na úklid odhozeného drobného odpadu skvěle zorganizovaly Alena Laštovičková a Věra Dlouhá
s podporou zastupitelky
Blanky Vilasové a za účasti
asi dvaceti rodičů, hlavně
maminek, kterým záleží
na tom, v jakém prostředí

vyrůstají jejich děti. Statečně sbíraly i jejich ratolesti.
Dvě party vyčistily centrum města, komunikace
i dětská hřiště. Ta ještě
zkontrolovali detektorem
kovů městští strážníci.
„Zatím jsme našli hřebíky, dokonce i kovová pera
starého deštníku. Pokud by
třeba někdo objevil použitou jehlu, je vždy nutné, aby
ji neodhazoval do odpadu,
ale nahlásil nám, protože
může být nebezpečná,“ říká
velitel strážníků Petr Krch.
Za dopoledne vysbírali
rodiče s dětmi 38 velkých
pytlů odpadu. Podle odhadu odborníků se jeho
hmotnost rovnala zhruba
720 kilogramům. Pytle nechali ležet podél komu-

Upřímně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přišli
v sobotu 7. dubna vyčistit okolí Sedlčan.
Také děkujeme sponzorům Biopekárna Zemanka,
Řeznictví Dvořák, Pekárna Křepenice za jejich ochotu
zpříjemnit úklid. Věra a Alena

Zleva Blanka Vilasová, Radka Brotánková, Věra Dlouhá a Alena Laštovičková při akci Ukliďme Sedlčany

nikací, odkud je odvezli
pracovníci Sedlčanských
technických služeb. Už
během týdne se na sběru odpadků na Šiberáku
a Ciheláku podílely také
děti ze školní družiny
pod vedením vychova-

telky Radky Brotánkové.
„Kapku mě zarazilo,
že na úklid Háječku přišlo
málo maminek. Všechny
chtějí pěkná dětská hřiště, ale když jde o údržbu
nebo úklid, tak jich moc
nepřijde,“ posteskla si jed-

na z účastnic. Při úklidu se
přišlo i na to, že v některých částech města není
dostatek odpadkových
košů a na těch stávajících
už často zahlodal zub času
natolik, že by zasloužily
obnovu.
-jv-

Myslivci
posbírali tři
metráky plastů
SVATÝ JAN K akci Ukliďme

svět, ukliďme Česko se
připojili myslivci ze Svatojanska. Především okolo
silnice I/18 uklidili kolem
tří metráků převážně plastového odpadu.
„Tuto práci provádíme
pro naši obec dlouhá léta.

Svatý Gothard má uklizeno
NALŽOVICE V úterý po velikonočních svátcích se
členové Nalžovického občanského spolku vypravili
vybaveni nářadím pod Libešov, kde se na křížení turistických cest od rybníka Musíka, z Nalžovic a z Křepenic
nachází památné místo zvané U svatého Gotharda.
Místo s křížkem na kamenném podstavci pod

dvěma starými lípami bylo
zarostlé náletovým dřívím
a kolem to celkově vůbec
nevypadalo pěkně. Při
příznivém počasí stačilo
několik hodin práce a památné místo je uklizeno.
Členové spolku vyřezali
nálety, posekali a vyhrabali starou trávu a uklidili odpadky. Turisté nyní mohou
posedět na nově vytvoře-

ných kamenných sedačkách a kochat se výhledem
do krásné krajiny.
Pracovníci obecního
úřadu pomohli s odvozem
rostlinného odpadu a paní
starostka přislíbila v blízké
budoucnosti zajistit odborné ošetření lip a opravu
poškozeného křížku. Dobrá věc se podařila.
Marta Váchová

Během brigádnické soboty
další členové opravovali a budovali myslivecká
zařízení. Budeme v tom
pokračovat i o dalších
brigádnických sobotách,“
uvedl Miroslav Votruba
z MS Svatý Jan.
-red-
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Budoucí školáci vstupovali při
zápisu do pohádkového světa
SEDLČANY V pátek odpoledne přicházeli do 1.
základní školy i do 2. ZŠ
Propojení slavnostně na-

ladění kluci a holčičky
se svými rodiči, aby absolvovali povinný zápis
do 1. třídy. K zápisu se

musí dostavit každé dítě,
které k poslednímu srpnu tohoto roku dovrší
šest let věku.

V minulosti se zápis
k povinné školní docházce konal už začátkem
roku, letos poprvé je podle zákona téměř o čtvrt
roku později. Od posunutí termínu si Ministerstvo
školství slibuje, že děti
budou o něco vyspělejší,
a tak se sníží i počet žádostí o odklad nástupu
do školy z toho důvodu,
že dítě zatím nesplňuje
požadavky.
A těch je docela dost.
Ministerstvo jich vydalo
celý seznam, aby rodiče
dětí předškolního věku získali představu, co všechno
musí jejich budoucí prvňák zvládat. Kromě toho,
že dítě má být fyzicky
zdatné a citově vyrovnané,
musí také ukázat, jaké má
matematické a jazykové
znalosti, ví, kde bydlí, jak
se nakupuje či se dokáže
orientovat v dalších běžných situacích.
A by d ě t i z a p o m n ě ly, že jsou ve skutečnosti zkoušeny, vítali je

v obou základních sedlčanských školách kromě
jejich budoucích učitelek
také starší žáci a žákyně,
převlečení do kostýmů
známých pohádkových
postaviček. A tak nastávající prvňáčky při počítání a vyprávění provázel
třeba Krteček, Rumcajs
s Mankou, Sněhurka či
pejsek a kočička.
Do 1. základní školy
Sedlčany bylo přijato 52
dětí. Do školy jich nastoupí 44, neboť osmi povolil
psycholog odklad školní
docházky o jeden rok.
Do první třídy ve 2. ZŠ
Propojení přijali 39 dětí,
do lavic jich však z důvodu odkladu školní docházky zasedne od září
o pět méně.
Jindra Votrubová

Školní sauna získala metry navíc
SEDLČANY Malá sauna

s jednou sprchou a miniodpočívárnou ve 2. ZŠ
Propojení už léta slouží
dětem i zaměstnancům.
Žáci prvního stupně tam
často chodí v hodinách
tělesné výchovy, starší
děti mají možnost saunování v rámci saunařského
kroužku, který vede učitel
Radovan Faktor.
V pátek dopoledne se
všechny děti postupně
zúčastnily slavnostního
otevření zbrusu nové odpočívárny a zrekonstruované sauny. Někdejší
nevyhovující odpočivný
prostor v sauně nahradil
nový sprchový kout a nad
samotnou saunou vybudovali řemeslníci prostornou
odpočívárnu, na jejímž výsledném vzhledu se podílela sedlčanská ﬁrma GEN.
„Náš pan školník vybu-

doval přes prázdniny druhý
sprchový kout, a protože se
tak prostor příliš zmenšil,
zrekonstruovali jsme bývalý sklad nad saunou a dnes
otvíráme novou relaxační
odpočinkovou místnost. Vybudovali jsme ji za peníze
SRPŠ a použili jsme i výtěžky ze školních plesů. Rekonstrukce nás stála 65 tisíc
korun,“ uvedl ředitel školy
Jaroslav Nádvorník.
Slavnostní ceremoniál si
vzala na starost školní asistentka Eliška Kuruczová
a bývalý člen saunařského kroužku, nyní student
gymnázia Matěj Dlouhý.
A byl to program ryze
praktický. Matěj s Eliškou
oblečení do froté županů
vysvětlili zábavným způsobem dětem, jak se správně
saunovat a pak je nechali,
aby si při poslechu relaxační hudby vychutnaly

pobyt v nové odpočívárně, provoněné smrkovým
dřevem. Útulně zařízená

odpočívárna všechny děti
překvapila a z jejich chování i výkřiků radosti bylo

patrné, že jsou novým prostorem nadšeny.
Jindra Votrubová

Z nové odpočívárny v sauně ZŠ Propojení byly děti při první prohlídce nadšeny.
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Oslavy sta let republiky budou.
Ale ne všude
S E D L Č A N S KO V ě t š i n a m ě s t

a obcí pamatovala ve svých rozpočtech na letošní rok s financemi na oslavu sta let republiky.
Na důstojné připomenutí událostí 28. října 1918, kdy „odvěký
sen lidu československého stal
se skutkem“, se chystají i samosprávy na Sedlčansku. I když ne
všechny.
Poměrně podrobnou představu o programu důstojného
připomenutí sta let republiky
mají na sedlčanské radnici. Už
10. dubna se uskuteční v kulturním domě koncert Ústřední
hudby Armády ČR. Na 29. září
je plánován další koncert, tentokrát vystoupí jedna z nejvýznamnějších českých operních
pěvkyň a sopranistek Eva Urbanová. „Významné výročí připomeneme také 3. září odhalením
pamětní desky T. G. Masaryka
na č. p. 133. Deska připomene
návštěvu prvního prezidenta
v Sedlčanech 3. září 1922. V říjnu a v listopadu se uskuteční
tematická výstava v městském
muzeu a 19. října a 9. listopadu
literární přednášky Pavla Šidáka v městské knihovně,“ uvedl
sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel.
Slavit se bude i v Petrovicích
u Sedlčan. „Největším počinem

bude vydání knihy o velké válce ve vztahu k Petrovicku. Bude
o tom, jak se žilo těsně před
válkou, za války a po válce,
o osudech konkrétních vojáků
na různých bojištích, o těžkém
životě v zázemí. Jedná se o drobné splacení dluhu, který vůči našim občanům bojujícím za vlast
máme. Po první světové válce
se o vojácích v barvách c. k. nesmělo mluvit, byli vyzdvihováni
jen legionáři. Pak přišla druhá
světová válka, po ní komunisti
a na naše vojáky se zapomnělo.
To chceme napravit. Na knize
pracujeme od roku 2011 a jsme
ve finále. Předpokládáme, že vyjde v září a její křest se uskuteční 28. října odpoledne v obřadní
síni na zámku v Petrovicích,“
vysvětlil petrovický starosta
Petr Štěpánek. Slavnostnímu
křtu knihy bude v předvečer
s t á t n í h o s vá t k u p ře d c h á zet
pietní akt s položením věnců
u památníků padlých vojínů
v Zahrádce, Petrovicích a Obděnicích. „Vzpomínková akce
vyvrcholí oslavou v sále Jakubovy krčmy v Obděnicích za účasti
hasičských sborů z Petrovicka,
Chyšecka a Hrazanecka,“ dodal
Štěpánek.
Také v Kamýku nad Vltavou se oslava sta let republiky

Pivovar Vysoký Chlumec, a. s.

uskuteční 28. října. „Chystáme
slavnostní průvod obcí, ocenění
občanů, kteří se zasloužili o rozvoj obce, obecní veselici v kulturním domě a výstavu fotografií
z historie obce,“ nastínil pestrý
program kamýcký starosta Petr
Halada.
V Jesenici u Sedlčan si významné výročí připomenou už
v červenci. „Na 28. července
plánujeme uspořádat odpolední akci, určenou pro všechny
věkové kategorie. Nebudou chybět atrakce pro děti, koncert dechovky a večer klasická zábava.
Účast na akci přislíbil europoslanec Stanislav Polčák,“ přiblížil
chystanou akci jesenický starosta Miloslav Hrazánek. Dodal,
že během akce bude vysazena
památná lípa. Během roku budou památné stromy vysazeny
elektromontážní
postupně
ve všech práce
jesenických
osadách.
hromosvody
Sázet
národnízabezpečovací
stromy se buelektronické
dou i v Kosově Hoře a v jejích
a kamerové systémy
místních částech. „Chceme zasadit osm lip do každé z místních částí nejen jako připomínku
této historické události, ale také
jako symboly demokracie, lidské
pospolitosti a hrdosti. Výsadba je

M. L. ELEKTRO

plánována na duben a květen,“
informoval starosta Martin Krameš. Pietní akt 28. října obecní
úřad ještě nemá přesně připravený.
Přesný termín uctění památky obětí 1. světové války
u pomníku na návsi nemají
stanovený ani v Křepenicích.
„Zvažujeme výsadbu mladé lípy
v místech památné lípy, která se
nachází nad obcí,“ plánuje křepenická starostka Blanka Grošová.
Alespoň jednu lípu vysadí
i obec Nedrahovice. Stejně tak
uspořádá i pietní akt s položením věnců k památníku 1. světové války v Boru. „Bude spojený
s velkým dětským dnem v Boru,“
nastínil nedrahovický starosta
Čestmír Sosnovec.
Některé obce přejdou výročí
sta let republiky bez kulturních
a společenských akcí. „Momentálně žádnou oslavu stoletého
výročí vzniku ČSR nechystáme,“
uvedl kňovický starosta Jiří
Sůsa. Žádná připomínka významného výročí
se podle ekoNabízíme
nomky
obce Radky
Čížkové
dlouhodobě
udržitelný
příjemnechystá Volejte
ani v Prosenické
734 462 216Lhotě.
Jana Špačková

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

ZEOS s. r. o.

Sedlec - Prčice

provede práce na zakázku i s montáží

hledá

Dělníka potravinářské výroby

ÚSEK VÝROBY/SPILKA

 3směnný provoz, umývání kádí, obsluha úseku kvašení

Dělníka potravinářské výroby

ÚSEK DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ

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





 manipulace s lahvemi, přepravkami, řízení VZV
Požadujeme:
 časová flexibilita  schopnost učit se novým věcem
 samostatnost a zodpovědnost  nástup možný ihned
 řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
 odpovídající platové ohodnocení  motivační ohodnocení
 13. plat v podobě náborového příspěvku
Pokud vás tato pozice osloví, zašlete, prosím, váš strukturovaný
životopis na e-mail: Vera.Hortova@pivovar-vysokychlumec.cz.
Vybrané kandidáty budeme kontaktovat.

zopravy všech motorových vozidel, traktorů,
zemědělských strojů, prodej náhradních dílů
zprodej vodoinstalačního materiálu
zzámečnické a kovářské práce (mříže, kování, schody)
zsvářečské práce v ochranné atmosféře, řezání plazmou
zprodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
zprodej motorových, převodových a hydraulických olejů
zzastřešení bazénů - polykarbonát, ONDEX
zvýroba přístřešků, markýz - polykarbonát

Najd
Tel.:

www.sedlcansky-kraj.cz

TOULKY KRAJEM

TA J E M ST V Í D O M Ů
SEDLČANSKA (75)

Vápenici dali
jméno Krčínovi
čeledíni, rozvážející
ústupenické vápno
Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan vení. Maratův statek (bývalá chanebyl jenom vynikající rybníkář, lupa Markova) dostal číslo 1, statek
ale také zdatný hospodář a prů- Jirouškův (kdysi chalupa Jírova)
myslník. Šest vápenných pecí, číslo 4, Kožmínův (kdysi chalupa
v nichž dal pálit vápenný kámen, čeledína Kosmase) číslo 7.
Nejdéle z původních rodů se
nechal zbudovat u Ústupenic pod
Pačickou horou. Výtečná jakost ve Vápenici udržel rod Maratův.
ústupenického vápna mu dělala tu Nedaleko statku zřídil Stanislav
nejlepší reklamu – tři čeledínové Marat (syn Františka Marata) lom
na velikých vozech ho rozváželi u silnice č. 105. Od roku 1908 se zde
po širokém okolí… Za těžkou práci dobývala žula. „Je modrá, velmi tvrod Krčína ale zaplaceno nedostali. dá, středně zrnitá, trvanlivá a špatMajitel ústupenického statku jim ně leštitelná. Hodí se na veškeré prámísto něj vykázal odlehlý díl po- ce kamenické a stavební: na dlažby,
zemků, ležící jižně od lesa Pačísky. schody, pomníky, několik metrů
Jen rybník, nacházející se v těch dlouhé sloupy a na štěrk,“ charakmístech, si ponechal. Čeledínům terizuje vápenickou žulu Čeněk
daroval dříví z Pačísky, aby si moh- Habart ve IV. svazku Sedlčanska,
li na přidělených pozemcích vysta- Sedlecka a Voticka.
Druhý žulový lom na severovývět dřevěné chalupy.
Marek, Jíra a Kosmas, jak se ti tři chodním okraji vesnice otevřel Jojmenovali, chalupy někdy po roce sef Tůma z Vápenice v roce 1930.
1580 skutečně postavili.
Půdu kolem nich obdělávaly jejich ženy a děti,
zatímco čeledínové dál
pro Krčína rozváželi
vápno. Tři usedlosti Krčínových vápeníků se
staly základem osady
Vápenice. Z někdejšího
Marka stal se v průběhu staletí Marat, z Jíry
Jiroušek a z Kosmase
Kožmín, alespoň tak to
dokázal vápenický rodák, sedlák – písmák,
generál a velmistr Rytířského řádu Křížovníků
s červenou hvězdou
v Praze, zakladatel sboru dobrovolných hasičů a školy na Vysokém
Chlumci František Marat
(1849–1915).
Rodin po čase přibývalo, každá usedlost se
rozdělila na dvě a osada
Vápenický rodák a písmák František Marat
rostla. Když císař Josef
II. nařídil, že každý člověk musí mít Žula z Vápenice byla použitá ve 20.
vedle křestního jména i jméno rodo- letech 20. století například při stavvé (příjmení) a domy musí mít své bě pražského Radiopaláce nebo něčíslo, chlumecký úřad v roce 1785 kterých bratislavských budov.
Jana Špačková
nařídil očíslování vápenických sta-
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T E H DY S E STA LO ( 6 )

Černá smrt si
na Sedlčansku vybrala daň
v podobě stovek životů
Celé náměstí, radnice, škola, špitál, lázeň… to všechno lehlo 28.
dubna 1648 popelem. Pohořelých
sedlčanských sousedů bylo pětadevadesát.
Už v roce 1642 poslali sedlčanští měšťané knížeti chlumeckému prosebný dopis, aby byli
zproštěni ubytování a stravování
císařského vojska, jelikož by „ja-

V Sedlci začal mor ve škole
a skončil na faře. Poté, co v polovině září zemřel učitelský pomocník Tomáš Bělský, byl spěšně
pochován, učitel s rodinou vystěhován a škola zapečetěna. Toto
opatření příliš nepomohlo, při
sedleckém kostele bylo pohřbeno 137 osob, jako poslední farář
Václav Klaviger. Ušetřena nezů-

Morová kaplička u Prčice v roce 1912. Zdroj: www.sedlec-prcice.cz

kožto chudí poddaní ke svému
zahubení přišli“. Když pak mlynář Zábřežský v hádce jednoho
švédského vojáka zabil a do potoka hodil, byli sedlčanští měšťané ještě chudší – švédské vojsko
město drancovalo dvě hodiny
a pobralo i cennosti, schované
na kostelní kruchtě… Není divu,
že po velkém sedlčanském požáru putoval k chlumeckému knížeti další prosebný dopis.
Třicetiletá válka sice skončila, útrapy pro obyvatele Sedlčan
a Sedlčanska rozhodně ne. Nerozlučným přítelem hladu a bídy
býval v té době mor. Netrvalo
dlouho, už v roce 1649 zaklepala
černá smrt na dveře domácností.
Za necelý měsíc a půl, od 5. srpna do 24. září, zahubila v Sedlčanech 70 a v Sedlci 90 lidí, nejčastěji dětí. Jen co mámy osušily
slzy, udeřil mor znovu a razantněji – ve druhé polovině roku
1680. Zatímco votická vrchnost
zakázala přístup z okolních osad
do města a tím Votice uchránila, v Sedlčanech pohřbívali 226,
v Dublovicích a okolí 497 osadníků (z tehdejších 1 200). Hořekovalo se a plakalo i v Kamýku – pro
370 lidí. Na Chlumu si černá smrt
vyžádala 540 životů, ke konci listopadu 1680 v Jesenici 385 životů.

stala ani Prčice, zemřelí byli pochováni poblíž cesty u Mitrovic.
Na morovou ránu, která zdecimovala obyvatelstvo na Sedlčansku, lidé dlouhá léta nezapomněli. Dodnes ji připomínají morové
kapličky. Jedna z nich je zasvěcená svaté Anně a stojí od roku 1747
u Kuníčku, na místě morového
pohřebiště. Poblíž začíná prvním
zastavením Křížová cesta, vysvěcená v roce 2000. Jejím autorem je
akademický sochař Ivar Kodym
z nedalekého Jalovčí. Po Křížové
cestě lze dojít přes vrch Stražiště
až ke kapličce sv. Jana Nepomuckého na návsi v Kuní.
Další morová kaplička je mezi
Prčicí a Mitrovicemi. Dříve ji zdobil oltářík s cenným obrazem
malovaným na dřevě. Zpodobňoval svatou Pannu Marii Svatohorskou se sv. Šebestiánem
a sv. Rochem, za nimi stál anděl
s otevřenou knihou a prosbou
za ochranu před morem. Na levé
zdi byla zavěšená gotická, přes
metr vysoká, socha Madony, držící na ruce Ježíška s jablkem.
Obraz je od roku 2005 uložen
v depozitáři v pražském Arcibiskupství a socha Panny Marie
„Assumpty“ byla zapůjčena roku
1994 do Národní galerie v Praze.
Jana Špačková

SPOLEČNOST
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Velikonoční výtvarná
inspirace ve školním klubu

www.sedlcansky-kraj.cz

Batolata se bavila
v knihovně
SEDLČANY V pondělí 9. dubna do-

poledne se v městské knihovně
konala akce pro maminky s dětmi
zaměřená na batolata.
Knihovnice Jana Roškotová si pro
nejmenší připravila asi půlhodinový
hravý program plný jednoduchých
říkadel, pohybových her a písniček.
Všechny dětičky se do něj aktivně

zapojily. Po skončení programu si
spolu ještě pohrály a dvanáct maminek tak mělo možnost popovídat
si u výborné kávy. Jana Roškotová
má v plánu se setkávat s batolaty
a jejich maminkami pravidelně jedenkrát za měsíc. Příští setkání by
se mělo konat na konci května.
Kateřina Neužilová

Děti 2. ZŠ Propojení si prohlížejí výtvory svých spolužáků.

SEDLČANY Ve školním klubu 2. ZŠ

Propojení se každý rok po Velikonocích tradičně konala soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko.
„Děti přinesly po svátcích zdobená
vajíčka, která vytvořily o Velikonocích
doma, a hodnotili jsme, které z nich
bylo nejpovedenější. Od letošního
roku jsme soutěž zrušili, protože pro
nás bylo velmi obtížné vybírat z těch
krásných výtvorů ten nejkrásnější.
Rozhodli jsme se, že budeme místo

soutěže pořádat přehlídku. Odměňujeme všechny děti, které na výstavku
vlastnoručně zdobené vajíčko přinesou a inspirují svou kreativitou ostatní spolužáky,“ říká vedoucí školního
klubu Hanka Suchá.
I letos mohou všichni, kdo vstoupí
do prostor školního klubu, obdivovat
vajíčka malovaná, voskovaná, s vyrývanými vzory nebo polepená různými materiály. U každého výtvoru je
také přiložena jmenovka autora. -jv-

Carmina opět zavítala do Propojky
SEDLČANY Začátkem jara se v 2. ZŠ

Propojení konala tradiční recitační
přehlídka nazvaná podle latinského slova pro píseň či báseň – Carmina. Nezávislá porota v čele s vedoucí městské knihovny Blankou
Tauberovou hodnotila v kategoriích mladších i starších žáků výkony dětí celkem sedmi škol.
V soutěži zvítězili Elena Šibravo-

vá (1. ZŠ Sedlčany), Tereza Mrvecová (ZŠ Chlum), Bára Křenková
(2. ZŠ Propojení Sedlčany), Jaroslav Loch (ZŠ Kosova Hora), Eliška
Strachallová, Tereza Čandová (obě
ZŠ Petrovice). Čestná uznání si
odnesli Adam Tomášek, Eliška Novotná (oba 2. ZŠ Propojení Sedlčany) a Aneta Chábová (ZŠ Kosova
Hora).
Eva Jiráková

Tři z úspěšných recitátorů – zleva Jaroslav Loch, Eliška Strachallová, Tereza Čandová

Knihovnice Jana Roškotová to s malinkými dětmi umí.

V pátek 6. dubna večer se v Ochraně fauny v Hrachově konala vernisáž výstavy
fotograﬁí s doprovodnými texty Jana Slabého (vpravo) pod názvem Co mne kdy
napadlo aneb, že by epigram, kterou zahájila hudební formace Benešovské horny.
Foto: Miroslav Votruba

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

V zámeckém areálu vyrostlo
červenožluté cirkusové šapitó
SEDLEC-PRČICE V

areálu
prčického zámku se 7. a 8.
dubna představil cirkus
Erika Berouska.
Takřka na dosah diváků
předvedli v kruhové aréně
své skvělé kousky artisté

a žongléři, kteří například
balancovali se skleničkami na dýce a žonglovali
s rekvizitami – obručemi,
míčky a kužely. Nescházelo kouzelnické vystoupení
a ohňová show. Výborně

bavil publikum klaun, který
vytvářel překvapivé situace
a provázel své výstupy vtipnými hláškami. Nadšení dětí
vyvolala skvělá drezúra cvičených pejsků a holubů.
František Vávra
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Výjimečný zápis.
Mělo by dorazit
dvaatřicet budoucích
prvňáčků
PETROVICE Děti z obce
a okolních mateřských
škol se vydají ve středu
11. dubna odpoledne se
svými rodiči do místní základní školy, kde se bude
konat zápis do první třídy,
na který by se mělo dostavit rekordních 32 budoucích prvňáčků.

Po seznámení s třídní
učitelkou a splnění všech
úkolů, které rozhodnou,
zda bude dítě do školy
přijato, si předškoláci odnesou hezký dárek v podobě výtvorů, které jim
vytvořili spolužáci z vyšších ročníků.
Jana Motrincová

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

V městském muzeu posluchači
ochutnali První kávu
SEDLČANY Hudební pořady pod názvem Večery
při svíčkách mají v muzeu
již několikaletou tradici.
V pátek 6. dubna se výstavní síň v přízemí budovy zcela zaplnila posluchači, kteří byli zvědaví
na koncert regionální hudební skupiny, vystupující
pod názvem První káva.
Nejenom o tom, zda jsou
muzikanti vyznavači tohoto kofeinového nápoje,
jsme si povídali s kytaristou a zpěvákem Liborem
Nulíčkem.
Představte hudební
skupinu První káva. Kdy
vznikla a kde jste v minulosti už vystupovali?
Jsme tak trochu náhodným seskupením. S Honzou Kraftem jsem začal
hrát asi tak před půldruhým rokem v sedlčanské
čajovně v Nádražní ulici.
Od té doby jsme tam měli
přes dvacet vystoupení.
Když jsme začínali, poslouchalo nás pouze něko-

lik lidí, ale teď jich chodí
kolem čtyřiceti. Časem se
k nám připojil Miloš Jelen
a potom i Martin Hole-

pro Secondhand Band.
Odkud jsou jednotliví
členové vaší skupiny?
Já jsem z Vysokého

Proč jste si dali název
První káva?
Především je to proto, že
když jsme si dohodli kon-

První káva hraje ve složení Martin Holeček (zleva), Miloš Jelen, Libor Nulíček a Jan Kraft.

ček. Všichni jsme se znali
už delší dobu. Společně
s Honzou máme také skupinu SHB, což je zkratka

Chlumce, Honza Kraf t
taky, Miloš Jelen je ze Sedlčan a Martin Holeček bydlí
v Dublovicích.

cert v muzeu, jeho ředitel
nám doporučil, že by bylo
dobré, kdybychom vystoupili pod nějakým názvem.

Předtím jsme o něm nijak
nepřemýšleli. Nakonec jsme
zvolili název První káva,
pod kterým budeme hrát
i v čajovně. Padla spousta
různých návrhů, ale protože jsme měli jet na koncert
Druhé trávy Roberta Křesťana, napadla mě variace
inspirovaná touto kapelou.
Jaký je váš repertoár?
Hrajete výhradně převzaté skladby, nebo máte
i svoje písničky?
Máme také svůj vlastní
repertoár. Jedná se o deset až dvanáct skladeb.
Hrajeme hlavně folk rock
a do repertoáru jsme zařadili písničky Boba Dylana,
Vladimíra Mišíka, Petra
Kalandry a dalších autorů,
které máme rádi.
V jakém věkovém složení je vaše kapela?
Je nám od sedmatřiceti
do jednapadesáti let. Náš
bubeník Martin Holeček
právě dnes slaví svoje čtyřicáté narozeniny.
David Myslikovjan

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Mokřice – kult. dům
14. 4. Sraz harmonikářů
v Mokřici
14:00
 Petrovice – kostel sv.
Petra a Pavla
15. 4. Pocta Emě Destinnové
varhanní koncert při příležitosti 140. výročí narození
Emy Destinnové; 15:00
 Sedlčany – kult. dům
17. 4. Teď a tady
akustický komorní koncert
Báry Smejkalové, Dáši
Zázvůrkové a speciálního
hosta; 19:30
 Sedlec-Prčice – kulturní
sál ZŠ
21. 4. Babouci
koncert jihočeské dechové
kapely; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Makety lodí
výstava místních modelářů;
do 15. 4.
75. výročí vystěhování
Sedlčanska v letech
1943–45
výstava ze smutného období našich dějin; vernisáž 19.
4. v 18:00, výstava do 15. 6.
 Dublovice – radnice
Výstava kreslení forem
a poezie Olgy Pírkové
výstava místní autorky;
do 15. 4.
 Sedlčany – knihovna
Začátky a konce
výstava 15. závěrečného
ročníku komunitního projektu Lukášek; do 2. 5.

moderní pohádka v režii
Renaty Holoubkové; 19:30,
22. 4. v 15:00
 Prosenická Lhota – kulturní sál
14., 15. 4. Švestka – Jevištní sklerotikon
divadelní spolek Zvonokaplička Prosenická Lhota
uvádí hru Járy Cimrmana;
19:00, 15. 4. od 18:00
 Sedlčany – knihovna,
klubovna Našlose
15. 4. Kašpárek a strašidlo
loutková pohádka; 14:00

KINO
 Sedlčany
12. 4. Člověk z mramoru
ﬁlmový klub; 20:00
13. 4. Darkland
akční drama, krimi; 20:00
14. 4. Suburbicon: Temné
předměstí
mysteriózní krimi; 20:00
20. 4. Plážoví povaleči
příběh; 20:00
21. 4. Do větru
české milostné drama; 20:00
24. 4. Scream for Me
Sarajevo
dokument o koncertu kapely Iron Maiden; 20:00
 Sedlec-Prčice
13. 4. Zahradnictví:
Dezertér
česká komedie, drama; 20:00
20. 4. Spider-Man: Homecoming
akční sci-ﬁ; 20:00
 Kosova Hora
22. 4. Koala Johnny:
Zrození hrdiny
rodinný animovaný ﬁlm;
15:00

SPORT
 Sedlčany – kult. dům
Daisy Mrázková: Malé
knihy o velkých věcech
výstava celoročního projektu výtvarného a literárně-dramatického oboru ZUŠ
Sedlčany

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
11. 4. Obsluhoval jsem
anglického krále
zajímavá adaptace novely
Bohumila Hrabala; 19:30
18., 19., 22., 24. 4. Lotrando a Zubejda

 Sedlčany – kotlina
14. 4. Autocross
Košice cup
 Sedlčany – nám. T. G. M.
14. 4. Cestou zlámaných
křídel
pochod k pomníku sestřelených amerických letců za 2.
světové války, 11 km; 9:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
14. 4. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – SK
Spartak Příbram B; 16:30

 Dublovice – hřiště
14. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Kosova Hora B; 16:30
15. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Kovohutě Podlesí B; 16:30
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
14. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Petrovice B; 16:30
22. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Sedlice; 17:00
 Petrovice – hřiště
15. 4. Fotbalové utkání
SK Petrovice – TJ Kovohutě
Podlesí; 10:15
SK Petrovice – Rudná;
16:30
21. 4. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Sokol
Kytín; 17:00
22. 4. Fotbalové utkání
SK Petrovice – TJ Sokol
Jesenice; 10:15
 Počepice – hřiště
15. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ
Prostřední Lhota; 16:30
 Kňovice – hřiště
15. 4. Fotbalové utkání
FC Kňovice – TJ Krásná
Hora B; 16:30
 Sedlec-Prčice – hřiště
15. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
SK Klučenice; 16:30
 Počepice – Adventure
golf
21. 4. Hory doly Počepice
turistický pochod, trasa
13 km; 9:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
21. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – TJ Sokol Sedlec-Prčice B; 17:00
 Vysoký Chlumec – hřiště
21. 4. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Vltavan Borotice; 17:00
 Kosova Hora – hřiště
21. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou;
17:00
22. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora B –
FC Kňovice; 17:00
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 Jesenice – hřiště
22. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Krásná Hora; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
11., 18. 4. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
13., 20. 4. Hrajeme deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 13:30
 Sedlčany - kult. dům
11. 4. Výroční schůze
STP, MO Sedlčany
13:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
12. 4. Veřejné čtení obětí
holocaustu
maraton čtení jmen a stručných osudů obětí holocaustu; 14:00
 Sedlčany – hvězdárna
13., 20. 4. Pozorovací
program
19:00–22:00
 Kamýk nad Vltavou
14. 4. Slavnostní předání
nového hasičského auta
pro SDH Kamýk nad
Vltavou
12:00
 Zberaz, Kosova Hora,
Bořená Lhota u Štětkovic

21. 4. B-17 Memory
vzpomínka na poslední
dny války – mše, odhalení
památníku, vzpomínkový
pochod a vítězný majáles;
8:30
 Petrovice – Obecní úřad
21. 4. Sobotní deskovky
odpoledne určené všem
věkovým kategoriím; 14:00

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.

Člověk z mramoru
je cestou do barvitě
vykreslených
padesátých let
SEDLČANY Filmový klub

uvádí ve čtvrtek 12. dubna od 20 hodin polský
ﬁlm z roku 1977 Člověk
z mramoru režiséra Andrzeje Wajdy.
Legendární ﬁlm předního polského režiséra
je brilantním pohledem
na období budování socialismu. Ve ﬁlmu se prolínají dvě časové roviny
tehdejší současnosti (70.
léta) a minulosti (50.
léta). Mladá režisérka
Agnieszka pátrá po kdysi slavném úderníkovi

Birkutovi, po němž zůstala jen zaprášená socha z mramoru, ukrytá
kdesi ve skladu muzea.
Ambiciózní ﬁlmařka rekonstruuje jeho skutečný život na základě výpovědí lidí, kteří se s ním
setkali. Wajdovi se tak
podařilo jako jednomu
z prvních tvůrců v době
komunismu otevřeně poukázat na taková témata,
jako bylo vytváření kultu
osobnosti, či manipulace
jedincem ve jménu ideologie.
-red-

HOKEJ
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„Tak jsme druzí, no a co!“ skandovali
výborní fanoušci štětkovické Staré gardy
Stará garda
Štětkovice – HC
Genemusic 2:4
(0:2, 1:1, 1:1)
SEDLČANY Dva zkušené
týmy ve ﬁnále třináctého
ročníku soutěže amatérských hokejistů, velké nasazení na obou stranách,
spousta brankových šancí
a dravá muzika před jednotlivými vhazováními. Co víc
si přes sto diváků na tribuně
mohlo přát? Snad jenom vítězství týmu ze Sedlčanska.

hodně tlačili před branku
Štětkovic a svoji převahu
zužitkovali už v 6. minutě,
když po předchozím ťukesu to byl opět Myslivec, který přidal druhý gól svého
týmu. Hned vzápětí najížděl na Dudka Petr Švancara
a byl atakován dojíždějícím
štětkovickým obráncem,
který na poslední chvíli
zabránil útočníkovi Gene-

Dudek musel krýt hned tři
těžké střely a vzápětí se
díky přesilovce dostal tým
Genemusic opět na koně.
Štětkovice dlouho hrozily
pouze ojedinělými protiútoky a střelami od modré, ale
v závěru třetiny přece jenom svého soupeře zatlačily do defenzívy. Šest minut
před prvním klaksonem si
vynutily svoji první přesi-

Genemusic. První třetina
celkově vyzněla pro tým
z Benešovska, a to nejenom
výsledkově.

Kontaktní gól
nepomohl
Od začátku prostřední
části hry se na obou stranách pálilo jako u Verdunu. A blíže ke gólu byl opět
Genemusic, když ve 22.

Štětkovice začaly
lépe
Do ﬁnálového utkání první ligy lépe vstoupila Stará
garda, která hned v úvodní
minutě zasypala gólmana
Genemusic čtyřmi ranami,
jenomže ten si s nimi dokázal poradit. V končící 2.
minutě ale na druhé straně
brankář Dudek při závaru
před svojí klecí betonem
úmyslně posunul branku
a dostal dvouminutový
trest za nesportovní chování. Štětkovice se sice ubránily, ale pouze pár vteřin
po návratu vyloučeného
hráče na led Karel Myslivec
prostřelil pohotovou ranou
z mezikruží všechno, co
mu stálo v cestě a Genemusic se ujal vedení. Hráči
z Benešovska se i nadále

Vítězný pohár převzal z rukou starosty Sedlčan Jiřího Buriana kapitán Genemusic Karel Myslivec.

music dotáhnout bekhendový blafák do úspěšného
konce. V 9. minutě rozhodčí avizoval další vyloučení hráče Štětkovic,

lovku, hned poté další, ale
nevyužily ani jednu z nich.
Naopak to byl Dudek, který
bravurním zákrokem zlikvidoval střelu útočníka týmu

minutě po vyražené střele
Dudkem benešovský útočník netreﬁl odkrytou branku. Ve 28. minutě napálil
štětkovický Radek Válko

kotouč z úhlu do tyče
a hned vzápětí Jaroslav
Laštovička po pěkné kombinaci těsně minul tyčku
střelou po ledě. V polovině
základní hrací doby Štětkovice rozehrály přesilovku, brzy rozebraly bránící
čtveřici před brankářem
do posledního šroubku
a Karel Pospíšil střelou
těsně nad ledem z pěti metrů z mírného úhlu vstřelil
kontaktní gól. Už ve 32. minutě hry ale útočník Genemusic Lukáš Klaus propálil
Dudka, a bylo to 1:3.
Ve třetí třetině se dlouho
hrálo stylem nahoru – dolů
s tím, že o něco důraznější
byl stále tým Genemusic.
V 51. minutě hry to potvrdil Daniel Svoboda, který
vykoupal Dudka a bekhendovým blafákem „pod
víko“ zvýšil na 1:4. V 55.
minutě snížil Cicák střelou
po ledě, která prošla gólmanovi do sítě mezi betony, ale zkušení hokejisté
z Benešovska si už vedení
pohlídali. Obhájili tak svoje loňské ﬁnálové vítězství,
když zdolali Zvírotice 4:1.
V sobotním ﬁnále hodně sympaticky vystupovali
fanoušci Štětkovic, kteří
svůj tým povzbuzovali až
do konce zápasu a po jeho
skončení skandovali: „Tak
jsme druzí, no a co!“
David Myslikovjan

Hokejová finále druhé až čtvrté ligy přinesla dvě
dramata a jedno jasné vítězství
SEDLČANY Ještě než začalo ﬁnálové utkání první
ligy dlouhodobé soutěže
amatérských hokejistů,
na led zimního stadionu
vyjeli ﬁnalisté druhé až
čtvrté ligy. Fanoušci viděli
dva velice vyrovnané duely a jeden, v němž bylo
rozhodnuto prakticky už
po dvou třetinách.
Ve čtvrtek se hrálo finále třetí ligy, v němž se
střetla rezerva štětkovické
Staré gardy s Miličínem. B
tým Štětkovic v semifinále porazil Ševce z Nového

Knína 4:2 a Miličín nastřílel Dominu pět branek
a ani jednou neinkasoval.
Finálový zápas byl velice
vyrovnaný a o vítězi musely rozhodovat až samostatné nájezdy. V nich byl
úspěšnější tým Štětkovic
a utkání tak skončilo 3:2
v jeho prospěch. „Finále se proměnilo ve velké
a pěkné drama. Chtěli
jsme vyhrát a povedlo se,“
řekl po skončení tohoto
mače jeden z klíčových
hráčů vítězů Jiří Požárek.
„Celou sezónu jsme hráli

stylem povolit – přitáhnout, povolit – přitáhnout
a vyplatilo se nám to.
Ve finálovém utkání jsme
nebyli favoritem. Vedli
jsme sice 2:0, ale soupeři se povedlo vyrovnat,
a protože jsme byli často
vylučovaní, ztratili jsme
hodně sil. Nebezpečný
pro nás byl nájezd hráče
Miličína před koncem řádné hrací doby, který náš
brankář ale zlikvidoval.
Oslava vítězství bude velká, šampaňské jsme pili
z poháru už na ledě. Teď

nevím, jestli mám v sobotním finále první ligy fandit
našemu A mužstvu, protože bychom si jinak mohli
kluky dobírat, že my jsme
mistři a oni ne. Určitě jim
však vítězství přát budu.“
V pátek se nejdříve
h r á l o f i n á l ové u t k á n í
druhé ligy, v němž Daleké Dušníky vedly ještě
na začátku třetí třetiny
nad týmem AHC Nový
Knín 4:2, ale nakonec prohrály 6:7. O držiteli druholigového poháru ale
musely také rozhodnout

až samostatné nájezdy.
Do finále čtvrté ligy
postoupil Neveklov po vítězství nad petrovickou
Rumolou 5:1 a Hrádek,
který přestřílel Kosovu
Horu 9:4. Hodně branek
padlo i ve finálovém utkání, ale tentokrát se puky
sypaly především do klece brankáře Hrádku. Neveklov vedl po dvou třetinách 6:2, v závěrečné
třetině spustil pořádnou
kanonádu a nakonec vyhrál 13:2
David Myslikovjan

FOTBAL
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Tatran čtvrt hodiny před koncem i bez
vyloučeného hráče stihl vyrovnat
TJ Tatran
Sedlčany – SK
Klatovy 1898 2:2
(0:1), na penalty
2:4
SEDLČANY Ve středu 4.

dubna odehrál Tatran dohrávku šestnáctého kola
fotbalové divize A. A jak
už je skoro zvykem na domácí půdě, viděli diváci
penaltový rozstřel.

Vlažný první
poločas
Ve středeční dohrávce se trenéři museli obejít bez několika hráčů
z A mužstva. Milan Vančát
je s reprezentací plážového fotbalu v Číně, Luboš
Soldát má zlomený palec
na noze, Petr Haas je ne-

mocný, zraněný je i Václav
Lípa a Dominik Němec byl
v práci. Nakonec do utkání nastoupili nemocní
Martin Hájek s Davidem
Krůtou a na lavičce byli
dorostenec Lukáš Matoušek, Jan Dvořák z B mužstva a zraněný Tomáš Senft. První poločas se oběma
mužstvům moc nevydařil
a tak skoro tři stovky příchozích diváků moc fotbalového umu nevidělo.
Světlá výjimka přišla v 7.
minutě, bohužel v provedení hostí, když Michal
Požár obehrál brankáře
Tomáše Glogara a otevřel
skóre na 0:1. Ve 20. minutě
měl jedinou obrovskou
šanci Tatranu v prvním
poločase Martin Hájek,
ale klatovský brankář Jaroslav Rojík jeho hlavič-

ku výborně zneškodnil.

I v deseti tři body
nadosah
Už od začátku druhého
dějství šli domácí tvrdě
za vyrovnáním. Jan Dvořák se nebojácně probil
přes hostující defenzivu
až ke střele, ale brankář
Rojík mu parádním zákrokem neumožnil skórovat.
Oba celky se postupem
času herně zlepšovaly
a ubíhající minuty nabídly hru v plném tempu.
Po hodině hry se Tatran
dočkal vyrovnání. Souhra
Lukáše Matouška s Jaroslavem Repetným skončila centrem, který přetavil
hlavičkou na 1:1 Martin
Hájek. Vyrovnaný stav
vydržel jedenáct minut.
Honza Vystyd fauloval kla-

tovského hráče, rozhodčí
Miroslav Průcha odpískal
trestný kop, ale to nebylo
vše. Uviděl z jeho ruky
k údivu všech na stadionu
červenou kartu. Pro domácí celek to byl nakonec
dvojí trest: hra o deseti
a následný inkasovaný gól
na 1:2, který vsítil Karel
Krejčí. Kdo si myslel, že to
zeleno-bílé borce položí,
byl na velikém omylu. Už
za čtyři minuty se po centru Jaroslava Repetného
prosadil Michal Kdolský
– 2:2. Kluci chtěli nakonec všechny tři body, ale
Lukáše Brotánka vychytal
Rojík a střely Jaroslava
Repetného a Lukáše Matouška si cestu mezi tři
tyče nenašly. Zápas skončil remízou a dělbou bodů
pro oba celky. Ten druhý

navíc si odvezli hosté, kteří byli šťastnější v penaltovém rozstřelu.

Ohlasy k utkání
Lukáš Brotánek, kapitán Tatranu: „Na těžkém
terénu jsme nepředváděli
dobrý fotbal a dostali jsme
lacinou branku. Do druhé
půle jsme nastoupili ve větším tempu a vytěžili z toho
gól. Bohužel jsme inkasovali z trestného kopu po přísné červené kartě. K naší
smůle jsme prvně na penalty nevyhráli.“
Sestava Tatranu: Glogar – Repetný, Vystyd,
Brotánek, Lípa, Kdolský,
Dvořák, Kvěch (89. J.
Dvořák), Hájek (61. Hofman), Krůta (46. L. Matoušek), Sirotek
David Štverák

Jako na houpačce: dvakrát prohrávali, jednou vedli
TJ Tatran Sedlčany –
SK Jankov 3:3 (2:3),
na penalty 2:4
SEDLČANY V neděli 8. dubna se hrá-

lo v Sedlčanech již podruhé soutěžní utkání v minulém týdnu, tentokrát
to bylo utkání dvacátého kola divize
A proti jihočeskému Jankovu.

Výsledková houpačka
Fotbalové počasí, které panovalo
před zápasem, přilákalo 480 diváků,
kteří se pomalu ani nestačili usadit
a viděli gólovou smršť. Hned v 7.
minutě se míč po rohovém kopu
snesl na hlavičku Martina Popelky,
který ho prodloužil do chumlu hráčů, v němž se nejlépe zorientoval
David Tetteh Mensah a zblízka prudkou ranou pod břevno otevřel skóre – 0:1. O pět minut později se dostal po dlouhém zápasu za obranu
k míči Dominik Němec a překonal
lobem vyběhnutého brankáře Jana
Komárka – 1:1. V 18. minutě se snažil
Michal Kdolský potrestat chybnou
rozehrávku brankáře Komárka, ale
jeho střela do odkryté branky z půlky hřiště zamířila vedle. Ve 25. minutě jankovská obrana zablokovala
jak střelecký pokus Dominika Němce, tak Michala Kdolského, po němž
se kopal roh. Z následného rohu
zahrál v pokutovém území hostující
hráč rukou a rozhodčí Libor Šime-

ček odpískal penaltu. K té se postavil Lukáš Brotánek a s přehledem
proměnil – 2:1. Ve 29. minutě ještě
treﬁl po standardní situaci Roman
Mužík břevno, ale o minutku déle
už se radoval jeho spoluhráč Patrik Sedlic – 2:2. Bohužel ten samý
hráč si zanedlouho kličkou položil
na zem Pavla Lípu a střelou na bližší
tyč překonal brankáře Tomáše Glogara – 2:3. V jankovském kotli jako
by bouchly právě saze – konfety,
šály a mohutné povzbuzování… Radost z vedoucí branky byla opravdu
znát. Vyrovnání ještě mohl stihnout
do poločasu Dominik Němec po přistrčení míče do běhu Davidem Krůtou, ale chyběl krůček do zakončení.

Penalta v 90. minutě
dovedla zápas
do penaltového
rozstřelu
Úvod a nakonec i celý druhý poločas patřil Tatranu. Ve 45. minutě
Michael Dvořák přihrál na Michala
Kdolského, který vyslal skákavou
střelu mimo. Až do 70. minuty viděli
diváci velký tlak domácích fotbalistů,
ale bez pořádného zakončení. O to se
pokoušel pěkně z první Pavel Lípa,
ale neměl srovnaná mířidla. Ze standardní situace mířil svůj projektil pod
břevno Patrik Sedlic, brankář Glogar
míč vyškrábl do bezpečí. Hosté se

snažili hrozit výpady do otevřené
obrany, jako Adam Kasík, který si
vylámal zuby na Glogarovi. Postupem času přitvrzoval Jankov v osobních soubojích, na vlastní kůži si to
vyzkoušel Dominik Němec, který se
těžce zvedal po souboji s brankářem
Komárkem. V 78. minutě kombinace
mezi Františkem Hofmanem a Lukášem Matouškem skončila střelou
do boční sítě. I nosítka se objevila
na hrací ploše. Ze hřiště musel být
po úderu míčem do hlavy odnesen
David Tetteh Mensah. Když už se
zdálo, že si jihočeský celek odveze tři
body za výhru, byl ve vápně v 90. minutě za ramena stažený Dominik Němec a pískala se penalta. Na rozhodčího se v tu chvíli sesypali rozčílení
hosté jako vosy na med, ale to bylo
asi tak vše, co v tu chvíli zmohli. Svůj
verdikt rozhodčí Libor Šimeček nehodlal měnit. Na penaltu si opět trouﬂ kapitán Lukáš Brotánek a vyrovnal
na 3:3. Ještě v nastaveném čase měl
obrovskou šanci Jan Šebelka, pohotový zákrok brankáře Glogara zamezil
nejhoršímu. Penaltový rozstřel zvládli lépe hosté, kteří všechny své pokusy proměnili. Za Tatran se treﬁl Lukáš
Brotánek s Markem Sirotkem, nedal
Kryštof Kvěch a Michael Dvořák.

Ohlasy trenérů
Ladislav Šach, Tatran: „Další
zbytečná ztráta bodů. Máme úzký

kádr a zraněných hráčů je strašně
moc. Když bych měl všechny zdravé
k dispozici, tak dnes utkání vypadá
jinak. Navíc hrací plocha je v katastrofálním stavu, nedá se na ni kombinovat a soupeř jen nakopával míče.
Nám se zkrátka hraje venku lépe,
doufám, že přivezeme ty ztracené
body z Roudného. Je znát, že hráči, jako jsou Soldát, Vystyd a Haas,
na hřišti chybí. Přišli jsme ve dvou
domácích zápasech o čtyři body, což
nás hrozně mrzí a musíme je prostě
uhrát někde jinde. Na další utkání
už budou k dispozici Vystyd, Haas
a brankář Vančát.“
Petr Kadlec, SK Jankov: „Věděli
jsme o soupeřově fotbalovosti a přednostech. Jednou z nich je Dominik
Němec, který nám dal branku. Bojovali jsme a v poločase vedli. Druhý
poločas jsme hráli na krev. Myslím,
že za náš výkon jsme si mohli z bouřlivé atmosféry odvézt tři body. Musím
říct, že pět set diváků není vidět ani
ve druhé lize.“
Sestava Tatranu: Glogar – Repetný (60. Stibor), Hofman, Brotánek,
P. Lípa, Kdolský, K. Kvěch, M. Dvořák, Hájek (69. M. Sirotek), Krůta (63.
L. Matoušek), Němec.
Tatran je v tabulce na pátém místě s 32 body a skórem 39:38. Další
utkání se hraje v Malši Roudném
v sobotu 14. dubna od 17 hodin.
David Štverák
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Hokejové ﬁnále zpestřily Nejstarší dívky z Dvojky senzačně
krasobruslařky
obsadily všechny stupně vítězů
SEDLČANY O přestávkách

sobotního ﬁnálového utkání, v němž prvoligoví hoke-

vané před vystoupením
své dcery připomněla, že
jejich rodina má blízký

Krasobruslařky Fiona Svobodová (vlevo) a Ema Klementová

jisté Štětkovic a Genemusic
bojovali o Pohár starosty
Sedlčan, se na ledě představily dvě mladé krasobruslařky Fiona Svobodová
a Ema Klementová.
Maminka prvně jmeno-

vztah k Sedlčansku. „Tatínek v Sedlčanech hraje
hokej za Genemusic a její
prababička se narodila
v Sedlečku u Štětkovic,“
uvedla maminka Fiony
Svobodové.
-dav-

Béčko vyšlo i do třetice
naprázdno
FK Rudná – TJ
Tatran Sedlčany B
5:1 (2:1)
Po dvou úvodních jarních
porážkách chtěl Tatran získat body. Bohužel tým odjel
k zápasu znovu bez mnoha
hráčů. Z různých důvodů
postrádal Peška, Pudila,
Čejdu, Matouška, V. Lípu,
Podlipského a J. Dvořáka.
V brance musel vypomoci
Ješuta z C týmu.
Domácí se ujali vedení
v 5. minutě, když střela z více
jak 25 metrů skončila od tyče
v bráně. V 8. minutě Tatran
vyrobil jednu z mnoha chyb
a od dalšího gólu jej zachránila tyč. V 18. minutě již to ale
bylo 2:0, když odražený míč
uklízel do brány domácí útočník, který ale pravděpodobně
stál v ofsajdu. Pokud byli hosté nějak nebezpeční, tak to
bylo ze standardních situací.
Ve 23. minutě si postavil míč
Marek Sirotek a jeho střelu
vytáhl z růžku domácí brankář na roh. Ve 38. minutě byl
faulovaný nejaktivnější hráč

Krůta a byl z toho trestňák
z 18 metrů, ale Strnad poslal
míč nad. Ve 40. minutě hosty
podržel Ješuta, když vykopl
míč reﬂexivně nohou při šanci domácích. V poslední minutě první půle opět po faulu
na Krůtu měli hosté trestňák
dva metry za vápnem. Tentokrát se k míči postavil Šťovíček a tečovanou střelou snížil.
Hned po změně stran
mohl Tatran vyrovnat. Krůta
vyslal do samostatného úniku Valentu, který ale domácího gólmana neprostřelil.
V 54. minutě hrubou chybou
v obraně hosté darovali domácím další branku – 3:1.
Střely Krůty, Valenty a Marka Sirotka k brance nevedly.
Poslední slovo měli opět
domácí, kteří v 88. minutě
zahráli trestný kop na přední
tyč a nabíhající hráč celkem
s přehledem skóroval.
Sestava Tatranu B: Ješuta
– Bartůšek (46. Sirotek P.), Stibor, Čížek, Šťovíček – Sirotek
M., Strnad, Bláha (58. Kabíček), Špaček – Valenta, Krůta.
David Štverák

LOUNY/ČERNOŠICE Uplynulý
víkend byl pro Aerobik studio Dvojku zatím nejnáročnější v celé historii. Téměř
padesát závodníků reprezentovalo sedlčanský klub
ve dvaatřiceti choreograﬁích
hned na dvou významných
celorepublikových kláních.
Sportovní hala v Lounech
hostila nominační závody 1.
výkonnostní třídy organizace Fisaf. Ti nejlepší závodníci
z nejlepších bojovali o cenná
umístění, která jim mohou
vynést místa v reprezentaci
České republiky. Sedlčanskou stálicí v republikové
reprezentaci je čtrnáctiletý
Luboš Hanus. Přestože Luboš letos přestoupil do starší
věkové kategorie juniorů, povedlo se mu se staršími soupeři poprat znamenitě. Jeho
sestava byla ohodnocena
nejvyšší známkou a Luboš
tak vykročil pravou nohou
za cennými nominačními
body. Stejně tak nově vytvořený juniorský pár Marie
Bezkočková – Luboš Hanus

zvítězil v napínavém boji
nad všemi dvojicemi a byl
dekorován zlatými medailemi. Svými umístěními udělaly radost trenérce Kristýně
Faktorové také sólistky Veronika Šeráková (4. místo v kategorii 17 a více let) a Marie
Bezkočková (8. místo v kategorii 11–13 let).
Velká většina závodníků
Dvojky vyrazila o víkendu
do Černošic, kde se v krásné
nové sportovní hale konalo
třetí kolo ligy závodů Mistry
s Mistry. Pod dozorem trenérek Aleny Novotné a Kristýny Faktorové všichni statečně bojovali a v konkurenci
více než dvanácti set startujících se neztratili. Svoji pozici
favoritky opět potvrdila Lucie Křivská, která přesvědčivým výkonem zvítězila mezi
závodnicemi 6–8 let. Také
maxitýmu holčiček Furišová,
Kolková, Kořánová, Sobotková, Křivská, Zavadilová se
v kategorii nejmladších (6–8
let) dařilo a obsadil stříbrnou
příčku. V neděli čekaly Dvoj-

ku medailové žně. Po třetím
místě maxitýmu Písaříková,
Sosnovcová, Beranová, Finková, Šárová, Hrazánková
ovládla kategorii dívek 12–14
let Kateřina Kadlecová a podařilo se jí porazit všech
svých pětačtyřicet soupeřek.
Sportovnímu týmu Sejková,
Kadlecová, Zelenková, Vlková, Horáková se tentokrát
povedlo ve své kategorii
(15 a více let) také zvítězit.
V silné konkurenci dvojic
15 a více let se na stupínky
nejvyšší postavila hned dvě
sedlčanská dua: Michaela
Zelenková s Kateřinou Kadlecovou obsadily třetí a Terezy Miletičová a Vlková pak
druhou pozici.
Největší senzací byla
pro sedlčanský klub soutěž
nejstarších jednotlivkyň 15
a více let, kde se děvčatům
podařilo ovládnout celé
stupně vítězů. Tereza Vlková získala bronzovou, Michaela Zelenková stříbrnou
a Tereza Miletičová zlatou
medaili.
-kf-

Fotbalové víkendové výsledky
regionálních družstev
16. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
FK Rudná – TJ Tatran Sedlčany B 5:1 (2:1)
Branky Tatranu B: 45. F. Šťovíček
TJ Sokol Sedlec-Prčice –
AFK Loděnice 0:3 (0:1)
FK Králův Dvůr B – SK Petrovice 0:1p (0:0)

16. kolo okresního
přeboru
TJ Sokol Rosovice – TJ Sokol Dublovice 2:3p (0:0)
Branky Dublovic: 63. J. Jelínek, 68. D. Krůta
TJ Ligmet Milín – TJ Tatran
Sedlčany C 5:0 (1:0)

16. kolo III. třídy
skupina B
SK Petrovice B – SK Nový
Knín B 5:0 (4:0)
Branky Petrovic B: 13. T. Hadáček, 17. a 38. P. Peterka, 34.
T. Měcháček, 48. P. Jůn
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou

0:7 (0:2)
Branky: 11. 26. 77. a 85. M. Viskup, 48. J. Kopřiva, 50. a 72.
D. Vaněček
TJ Sokol Jesenice – SK Sokol Kytín 1:5 (0:3)
Branky Jesenice: 77. P. Čejda
TJ Vltavan Hříměždice –
TJ Sokol Kosova Hora 0:4
(0:0)
Branky: 69. J. Nouzecký, 70.
D. Vilas, 81. J. Pinc (vlastní),
88. J. Růzha
TJ Prostřední Lhota – TJ
Krásná Hora 2:3 (1:2)
Branky Hory: 21. a 49. V. Čanda, 29. M. Jirák
SK Obory – TK Sokol Počepice 0:1 (0:0)
Branky Počepic: 85. F. Hron

13. kolo IV. třídy
skupina A
SK Tochovice B – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou B 5:4
(1:1)
Branky Kamýku B: 7. M. Korol, 68. a 70. J. Kopřiva, 74. V.
Krůta

13. kolo IV. třídy

skupina B
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Sokol Dublovice B 6:1
(2:1)
Branky: 19. S. Boubalík, 25.
a 58. D. Kubát, 52. a 79. J.
Nemeth, 71. K. Mára – 30. R.
Janoušek
TJ Krásná Hora B – TJ Sokol Kosova Hora B 1:3 (0:1)
Branky: 66. L. Hůla
FC Kňovice – SK Klučenice
3:2p (1:1)
Branky: 20. J. Spilka, 80. F.
Prinz – 35. M. Zápotočný, 47.
O. Vlna

13. kolo IV. třídy
skupina C
TJ Vltavan Hříměždice B –
SK Velká Lečice 3:2p (0:1)
Branky Hříměždic B: 57. a 84.
P. Krotil

Okresní přebor 16.
kolo – Benešov
Soběhrdy A – Vrchotovy
Janovice 1:1 (1:1)
Branky Janovic: 15. P. Němec
David Štverák
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Tendenčnost nebo objektivita? To je, oč tu běží
Práce novináře je v mnoha ohledech speciﬁcká.
A v rámci aktuální politicko-společenské situace v naší
zemi je atmosféra, ve které
my, žurnalisté, pracujeme,
zvláště dusná. Ačkoliv píšeme na rozličná témata, musíme být ostražití, našlapovat
zpočátku opatrně a po celou
dobu neztrácet zdravý úsudek a profesionální odstup
a dodržovat zásady novinářské etiky. Na malém městě,
kde se každý s každým zná,
se navíc člověk občas cítí ještě více svázán autocenzurou,
kterou však smí připustit jen
ve zdravé míře.
Mám to štěstí, že nejsem

původem ze Sedlčan a tak
jsem lehčí o zmíněné vazby.
Navíc mám dvojnásobné
štěstí, že si v redakci můžeme svobodně vybírat témata a že nám do jejich zpracování nikdo nezasahuje,
vyjma samozřejmé kontroly
ohledně dodržování zákonů
a zásad správné novinářské
práce. Témata politická jsou
totiž nejen vzrušující, ale téměř vždy je část společnosti
vnímá tak a druhá část společnosti jinak. Přesně opačně. Když se postaví nové
hřiště, většinou jsou reakce
všech zúčastněných pozitivní, jelikož se jedná o téma
nekonﬂiktní a radostné.

U stavby nádraží za 45 milionů korun, na kterou navíc
město získalo zásadní dotaci,
je však situace jiná. Vyváženost a dodržení profesní etiky musí mít autor na paměti
víc, nežli jindy. A mnozí z vás
by se asi divili, jak citlivě jsou
tyto principy vnímány i v tak
malé redakci regionálního
týdeníku.
A přesto přes všechno si
starosta města a senátor, zkušený politický matador, kterého by neměla komunikace
s novináři, a tedy veřejností
a potenciálními voliči, vyvést
z míry, neodpustí poznámku
o tom, že v článcích o nádraží
postupujeme tendenčně. Zní

to možná nevinně, ale jako
autor většiny článků na toto
téma, se musím ohradit. Osočit novináře z tendenčního
psaní ve prospěch v tomto
případě vyřazené ﬁrmy je
vážný faul, kterého by se politici dopouštět neměli. Jenže
když může jeden politik nazvat renomované novináře
zkorumpovanou pakáží, proč
by jiný politik nemohl říci
o oblastních redaktorech, že
píší tendenčně. Ryba zkrátka
smrdí od hlavy.
Jsem však rád, že zatímco
starosta města tvrdí, že články o nádraží jsou tendenční,
jeho kolega z hodnotící komise, vedoucí investic MěÚ

Tomáš Langer mi v odpovědi na můj e-mail s požadavkem o vyjádření k dalšímu
vývoji kolem plánované
investice napsal úvodem:
„Vážený pane Vašíčku, děkuji za vaši snahu o získávání
objektivních informací z různých zdrojů.“
Z negativních vyjádření
politiků ani úředníků směrem
k naší práci si nedělám těžkou hlavu, to není můj styl.
Naopak, když politici novináře chválí, je to spíše výstražné
znamení. Pokud ale z jedné
strany slyším něco o tendenčnosti, musím misky vah
vyrovnat i slovy o snaze být
objektivní. Tomáš Vašíček

ZAMYŠLENÍ

POZNÁMKA

Autobusová dobrodružství

Sestavování vlády drhne.
Jak to vyřešit?

Studuji v Praze vysokou školu
a na přednášky dojíždím několikrát
týdně autobusem. Občas žasnu nad
situacemi, které mi cesty hromadnou
dopravou nabídnou.
Tak kupříkladu zrovna nedávno
nastoupil do autobusu muž s berlemi a ortézou na noze. Ztěžka se usadil na jedno ze sedadel určených pro
invalidy a sotva si sedl, už nad ním
supěla stařenka a mávajíc mladíkovi
před obličejem průkazkou, křičela
na celý autobus: „Pusťte mě sem sednout, já mám průkaz zet-té-pé!” Co
na tom, že hned naproti byla další
volná sedadla a paní vystupovala
během chvilky, hned na další zastávce. Muž ji však galantně, ovšem
s lehce nevěřícným výrazem na tváři, přecházejícím spíš v úsměv, uvolnil místo a postarší dáma tak mohla
spokojeně zaujmout své nárokované sedadlo.
Člověk si během cest také nechtěně vyslechne nespočet historek
vyprávěných při telefonátech i rozhovorech mezi cestujícími. Samostatnou kapitolou jsou vřískající děti, jejichž maminky dělají (raději), jakoby
se nic nedělo. Co na tom, že chce-li
si někdo v autobusu zdřímnout, musí
mít opravdu hodně tvrdé spaní. Poslouchat svou oblíbenou hudbu také
není moc možné, protože vše přehlučí malí paviáni, jejichž matky mají
zrovna na práci něco důležitějšího,

než aby jim podaly spadlý dudlík.
Možná ještě horší, než plačící
děti, jsou potom psi doprovázející své páníčky na cestách. Strávit
hodinu v přeplněném dopravním
prostředku s vyjící čivavou či buldočkem, který po chvilce ve vytopeném autobusu funí a slintá ještě
stokrát víc než normálně, je opravdu zážitek k nezaplacení.
Jednou z nevýhod napojení autobusové linky ze Sedlčan do Pražské
integrované dopravy je, že do už tak
poměrně dost naplněných autobusů
nastupují i lidé ze Štěchovic, Davle,
Zbraslavi atd., ačkoliv ze zmíněných
lokalit jezdí i další linky, které nejsou
tak vytížené. Zato sedlčanská třistašedesátka doslova praská ve švech.
I tak se ale lidé dál odhodlaně soukají dovnitř, aby zabrali i to úplně
poslední volné místečko v uličce,
kde se tísní s mnoha dalšími cestujícími bez možnosti se jakkoliv pohnout, místo aby počkali pět minut
na další linku, která je pak obsazená
sotva z poloviny.
I přes tyto nesnáze, které jsou
ostatně více či méně spojeny s cestováním i dalšími hromadnými dopravními prostředky, je podle mých
zkušeností autobusové propojení
Sedlčan a Prahy časově i cenově
dostupným způsobem, jak dojíždět
do hlavního města za studiem, prací
i zábavou.
Petra Hochová

Zdá se, že od počátku prosince je to
dostatečně dlouhá doba na to, aby
dobrý politik, pověřený sestavením
vlády, byl konečně hotov. Zatím
máme za sebou od voleb pouze jedno sestavení vlády. Ta je bez důvěry – tedy v demisi. A každý den se
zprávy ve sdělovacích prostředcích
motají kolem otázek: kdo, kdy, jak...
konečně dá dohromady aspoň 101
poslanců, ochotných podpořit vládu
novou. Tedy dát jí důvěru.
Přitom prezident dává předsedovi vítězného hnutí veškerá doporučení, veškerou myslitelnou časovou
rezervu. Vše marně. A asi každému
objektivnímu pozorovateli je jasné,
že jedinou příčinou vleklého zdržování je jen a jen předseda vítězů
Andrej Babiš. Politologové říkají
jasně, že nebýt tvrdohlavosti, že
„přes Babišovo premiérování vlak
nejede“, dávno mohla vláda pracovat doopravdy a ne „makat jen tak“
na dosazování kamarádů do funkcí
a přeplácení poněkud zvláštních poradců (poradkyň).
Při návštěvě Slovenska, dostal
český prezident na tiskové konferenci otázku, jak se u nás vyvíjí
jednání o nové vládě. Zeman řekl
téměř pyšně, že vše je na dobré
cestě, ČSSD již vyjádřila ochotu

ke spolupráci a KSČM pak slíbila
podporu, takže je vše téměř hotovo. Asi to bylo – na prognostika
zejména – dosti ukvapené. Pan Zimola sice řekl, že zabouchli dveře,
ale ty ještě nejsou zamčené, ale asi
jen doufal, že členové ČSSD je v referendu pověří k vládnutí.
ČSSD byla založena před 140 lety
jako čistě dělnická strana a za první
republiky měla čitelný státotvorný
program. Moji rodiče, jako věřící, byli
lidovci. Ale těch funkcionářů socialistů si vážili, jak jsou to obětaví lidé,
když někdo v těžké situaci potřeboval pomoct. To, co křesťan komukoliv, oni dělníkům a jejich rodinám. Asi
i proto to tak drhne, když mají dělat
při své tradici křoví ve vládě největšímu „vykořisťovateli“. A komunisté,
ústy svého místopředsedy Skály,
k tomu říkají: „Víte, ten Babiš dává lidem koblihy, ale i kuřata“. A tím asi
zdůvodňuje, že přes všechen antagonismus, dají vládě podporu.
No, pokud to nakonec vyjde, těžko si někdo vsadí na stabilitu takové
vlády. A Babišovi nakonec zase zbude SPD a KSČM, což se již osvědčilo.
Nakonec Okamura si již se Zemanem tyká, mohl by být premiérem...
Má původ ještě dále na východ, než
Babiš.
Vladimír Roškot

Týdeník vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 11 hodin. Vedoucí redakce: Hana Pechačová, tel.: 774 414 225 (tisk@sedlcansky-kraj.cz). Redaktoři: David
Myslikovjan, tel.: 721 784 743 (david.myslikovjan@sedlcansky-kraj.cz); Olga Trachtová Hadáčková (olga.hadackova@sedlcansky-kraj.cz); David Štverák, tel.:
605 162 506 (david.stverak@sedlcansky-kraj.cz). Inzerce: tel.: 774 822 213 (reklama@sedlcansky-kraj.cz). Adresa redakce: Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany.
Návštěvní hodiny v redakci: pondělí až pátek 8–12 hodin. Korektura: Jana Novotná. Sazba: redakce. Tisk: Van druck Sedlčany. Vydavatel: Zdeněk Kolář.
Registrační číslo: MK ČR E 11724. Internet: www.sedlcansky-kraj.cz

