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Zastupitelstvo schválilo
rozpočet v rekordní výši
více než čtvrt miliardy
SEDLČANY Jednání měst-

ských zastupitelů, kteří se
v pondělí 25. února sešli
na svém pravidelném zasedání, bylo tentokrát opět
dynamičtější než v letech
předešlých, kdy se naprostá většina volených zástupců lidu schůzí promlčela
s vysvětlením, že všechny
body byly předem projed-

nány a není třeba o nich
na samotném zasedání příliš diskutovat.
Schůzi předsedal starost a Miroslav Hölzel
s místostarostou Zdeňkem
Šimečkem. Z koaličních
zastupitelů vystoupili
s věcnými připomínkami
nebo poznámkami Petr
Stoupa a František Hodys,

Hydrogeolog Pavel
Bílý vysvětluje
rozdíly mezi
různými zdroji vody
SVATÝ JAN Na vyjádření starosty obce Václava Hrubého
z minulého čísla reagoval
hydrogeolog Pavel Bílý odborným vysvětlením.
„Pro zásobování vodou
bylo odvrtáno celkem pět

vrtů, s hloubkami od 58
do 273 metrů, z nich dva vrty,
nejblíže obecní studny, mají
zmiňovaných 83 a 58 metrů.
Obecní studna je podstatně
mělčí a sbírá vodu z mělkých
Pokračování na straně 2

z řad opozice zazněly diskuzní poznámky častěji,
hovořili už tradičně Pavel
Švagr a Rostislav Hefka,
s podnětnými příspěvky
vystoupili zástupci STAN
Blanka Vilasová, Vladimír
Zámostný, Josef Soukup,
Andrea Chromcová nebo
Filip Růzha. Po odborné
Pokračování na straně 2

Tento
úsek nemá
podle
dopraváků
řešení, říká
starosta

Cena 16 Kč

Tel.: 602 778 899

Obec je postupem
advokáta Ondrucha
zaskočena, starosta
Pechač jej žádá o okamžité
zpřístupnění dvora
OSEČANY Do sousedského

sporu, který náhle vyvolal
pražský advokát Radomil
Ondruch, jakožto vlastník
bývalého osečanského
statku, který historicky
patřil k místnímu zámku,
se vložil i starosta Pavel
Pechač. O dobrozdání
v otázce přístupu k zámku jej požádali i noví ma-

jitelé zámku Daniel Krejčík
a Matěj Stropnický. Pechačovo vyjádření za obec již
obdržel i odbor dopravy
a silničního hospodářství
MěÚ v Sedlčanech, který
řeší žádost o odstranění
pevné překážky. Starosta
také oslovil přímo Radomila Ondrucha, a to mimo
Pokračování na straně 6

SEDLČANY Komunikace
ve městě, to je kapitola
sama pro sebe. Někde je
provoz vyloženě nebezpečný. Případ komunikace
od hřbitova k lékárně, kde
se na Církvičskou napojuje
ulice 28. října, zase nemá
řešení.
V době špičky patří
dopravně k nejvytíženějším sedlčanským komunikacím. Mezi přechodem
Pokračování na straně 3

Sníh roztál, louky jsou podmáčené,
ale hladina Vltavy zůstává nízká
KAMÝK NAD VLTAVOU Úsek

řeky Vltavy, která se vine
Sedlčanskem, ovlivňuje
Slapská přehrada. „Nízká
hladina vody v oblasti Kamýku je způsobena tím, že
je snížena hladina v nádrži
Slapy na zimní úroveň. Toto
každoroční zimní snížení
provádíme, aby bylo možno zachytit případné zvý-

šené průtoky z tání sněhu,“
vysvětluje mluvčí Povodí
Vltavy Hugo Roldán.
V nadcházejících týdnech můžeme očekávat, že
se bude hladina postupně
zvyšovat a vyrovnávat tak
vodu z tajícího sněhu, která
do řeky přitéká. Nejpozději
v dubnu bude mít již svou
obvyklou letní úroveň.

Zásoby sněhu byly během letošní zimy mírně
nadprůměrné, nicméně
nijak extrémní. „Tání sněhu
půdní proﬁl nepochybně
nasytí, ale předchozí vodní
deﬁcit narůstal čtyři roky,
nelze se tedy spolehnout, že
to na jeho vyrovnání bude
stačit,“ doplňuje Roldán.
Jana Vodrážková
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Zastupitelstvo schválilo
rozpočet v rekordní výši
více než čtvrt miliardy
Dokončení ze strany 1

stránce doplnili informace
k projednávaným ﬁnančním nebo administrativním
záležitostem ekonomka
městského úřadu Jitka Kadlecová a tajemník Vojtěch
Hlaváček.
Hlavním bodem jednání
bylo schválení městského
rozpočtu na letošní rok,
který radní připravovali už
od konce minulého roku
a podrobně ho projednali
6. února na tříhodinovém
pracovním setkání i se zastupiteli města.
Starosta Hölzel předložil ke schválení rozpočet
na rok 2019 v rekordní
výši, jak se vyjádřil, a to
276 693 000 korun. Do příjmové části byly totiž započítány nespotřebované
ﬁnance z loňského roku
a také jedenašedesátimilionový úvěr od Komerční
banky na stavbu autobusového terminálu. Rozpočet
v této výši schválili všichni
zastupitelé.
K neuskutečněným
investičním akcím patří
i rekonstrukce lehkoatletického stadionu Taverny,
u které se částka zvedla
ve srovnání s minulým
rokem zhruba o tři miliony korun a na níž se mělo
teď na jaře začít pracovat.
Oprava měla být dokončena v září. Během zasedání však starosta ohlásil
další komplikaci, která
rekonstrukci opět pozdrží. Na ÚOHS se obrátila se
stížností na chyby, jichž
se dopustil zadavatel, čili
město Sedlčany, v průběhu výběrového řízení,
předsedkyně spolku SK
Povrly Stanislava Krajčovičová. Představitelé města
se proto rozhodli soutěž
anulovat a výběrové řízení
vypsat znovu.
V rozpočtu se částkou
jednoho milionu korun
pamatuje také na nápady
od občanů, jež by měly přispět ke zlepšení veřejného

prostoru a komfortnějšímu
životu v obci. Jde o tak zvaný
participativní rozpočet, který
měly ve svém volebním programu téměř všechny strany. Je to cesta, jak umožnit
lidem, aby sami přicházeli
s vlastními návrhy, jež by
byly provedeny s podporou
města. Ve své prezentaci ho
představil zastupitel Vladimír Zámostný, který zároveň
ukázal, jak úspěšně tento
model funguje třeba už v Příbrami. Radní se dohodli, že
letos by se jednalo o pilotní
podobu a od roku 2020 ho
po stanovení přesných pravidel chtějí zavést do praxe.
Starosta informoval, že přesná pravidla o podávání návrhů občanů zveřejní radnice
do 15. března.
Zaznělo i několik příspěvků zaměřujících se
na zefektivnění samotného jednání včetně následného zápisu a navržení
možností, jak zvýšit zájem
občanů o projednávané
problémy a poskytnout
jim příležitost vyjádřit se
k nim v diskuzi. Návrh vzešlý z debat zástupců STAN
a ČSSD obsahuje namátkou zkrácení doby trvání
schůzí na maximálně pět
hodin, zavedení diskuzního okénka pro přítomnou
veřejnost, pořízení online
přenosů a pružnější aktivitu na webu města. Tyto
novinky, které by měly být
začleněny do jednacího
řádu, projednají městští
politici v průběhu března.
S faktickou poznámkou
vystoupil jeden z ověřovatelů zápisu z minulé schůze
Petr Stoupa, který navrhl,
aby zápisy z jednání, které
pořizuje během schůze tajemník Vojtěch Hlaváček,
byly méně obsáhlé, což by
umožnilo ověřit je ve stanovené lhůtě a snížit chybovost. Zároveň se však velmi
kriticky vyslovil ke skutečnosti, že se na minulém
zasedání odsouhlasila hodinová mzda ve výši 500 ko-

run pro bývalého starostu
Jiřího Buriana, jenž nadále
pracuje pro městský úřad
jako externista, avšak v zápise se následně objevila
částka o 300 korun vyšší.
Tajemník Hlaváček posléze obhajoval podrobný
charakter zápisu argumentem, že dokument je ukládán v archívu a je možné
se k němu kdykoliv vrátit
a pracovat s ním. Za zapsání neodsouhlasené
částky uvádějící jinou výši
hodinové mzdy pro Jiřího
Buriana se omluvil s vysvětlením, že o této částce
se jednalo na schůzi rady
města a do zápisu z jednání zastupitelstva se dostala
omylem, nikoliv úmyslně.
Zastupitelé nakonec došli
k závěru, že ze zápisu by
bylo možné napříště vypustit kopie vyhlášek, a tím jej
zestručnit, ale především
zdůraznili, že fakta uvedená v zápisu musí být v souladu s tím, co se projedná
na zasedání.
Kromě hlavního bodu
programu
došlo
také
na další záležitosti. Zasedání schválilo žádost o dotaci
na obnovu LAS Taverny
adresovanou Ministerstvu
pro místní rozvoj, ﬁnanční
dar ve výši 120 000 korun
pro Hasičský záchranný
sbor Příbram na pořízení
přenosné lafetové proudnice, která bude umístěna v prostorách hasičské
zbrojnice v Sedlčanech,
prodej pozemku pod tribunou na Kotlině ﬁrmě Autodrom nebo vznik osadních
výborů v Solopyskách
a v Oříkově. Zastupitelé
také diskutovali o řešení
přístupu k marketům při
silnici č. I/18, o možnosti
zřídit trvalé místo pro stánkový prodej pěstitelských
a chovatelských přebytků v centru města či jaký
bude další postup řešení
situace nájemců bytových
domů, které dosud vlastní
Savencia.
-jv-
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Chodník od prodejny
Penny směrem ke Kiku
letos nebude
SEDLČANY Kdo navrhoval
markety Lidl, Penny a nad
nimi řadu prodejen, k nimž
patří Kik nebo drogerie Teta,
ten se asi inspiroval americkými supermarkety situovanými daleko na okrajích
obcí, kam se zákazník dostane leda autem.
Navíc se každý z obchodů nachází v malebně zvlněném terénu, takže dostat
se do jednotlivých prodejen
po svých, znamená taky překonat určitý výškový rozdíl.
Že by to měl někdo v úmyslu, to investory zřejmě vůbec
nenapadlo. Přitom bezbariérovost se už od našeho vstupu do Evropské unie skloňuje ve všech pádech.
Obzvláště pro matky
s kočárky tak vzniká docela nebezpečná situace.
Musí se chtě nechtě napojit
na rušnou osmnáctku, kde
jde ve špičce skoro o život,
a dostat se po krajnici k vjezdu na parkoviště k dalším
prodejnám nad Penny. Mez
mezi Kikem a Penny je sice

opatřena úzkým schodištěm,
které je pro určité lidi nepřekonatelnou překážkou, navíc
na schody se vejde vždy tak
jeden člověk, takže to je někdy i komické, když dochází
ke střídání chodců.
Občané se už několikrát
obraceli na radní, aby se zasadili o nějaké smysluplné
řešení, zatím bez výsledku.
Starosta Miroslav Hölzel se
k tomu vyjádřil, že se zpracovává projektová dokumentace, což jinými slovy
znamená, že investice není
zařazená do rozpočtu v letošním roce: „Není to úplně
jednoduché, protože chodník bude vyžadovat terénní
úpravy. Další komplikací je,
že prodejny nestavělo město
a ani pozemky nejsou v jeho
majetku. My jsme nedávali
souhlas k dopravnímu řešení, které si tehdy investoři
prosadili,“ doplnil starosta
a dodal, že o úpravě terénu
mezi Penny a Kikem se bude
tedy uvažovat až za rok.
Jindra Votrubová

Hydrogeolog Pavel Bílý
vysvětluje rozdíly mezi
různými zdroji vody
Dokončení ze strany 1

podpovrchových akumulací.
Studny pro fóliovníky sbírají
vodu z hlubších partií rozpukané skály. Oba zvodnělé
horizonty jsou vzájemně
oddělené nepropustným stropem na rozhraní zvětralé
skály a svrchních mladších
uloženin a nemají stejnou
oblast dotace. Odlišný původ
vody potvrzuje rozdílný chemismus vody z obecní studny
a hlubokých vrtů. Realizace
jímacích vrtů probíhala pod
kontrolou hydrogeologa a při
závěrečné čerpací zkoušce
na vrtech se mimo jiné sledovalo, zda a do jaké míry je
možné vzájemné ovlivnění
vodních zdrojů. Ze získaných
údajů byl dle platných legislativních požadavků zpracován posudek pro vodoprávní
úřad, jako podklad pro vodoprávní řízení. Vodoprávní
rozhodnutí je v řízení, stano-

vuje maximální roční spotřebu vody a podmínky využívání a bude zřejmě vydáno
v souladu se stanoviskem
Povodí Vltavy na omezenou
dobu tří let s tím, že poté
na základě dlouhodobého
provozu mohou být podmínky využívání podzemní
vody upraveny,“ uvedl.
K provozu svatojanské
obecní studny se nechce
dále vyjadřovat. Jen doplnil,
že: „Pro dlouhodobé sledování chování obecní studny
v závislosti na klimatických
podmínkách chybí systematické měření a vyhodnocování základních údajů, jakými
jsou hladina ve studni, čerpané množství a vývoj srážek.
Bez těchto dlouhodobých
údajů lze v podstatě kteroukoliv anomálii v chování studny
vztáhnout na jakýkoliv vnější
vliv.“
Olga Trachtová
Hadáčková
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Hasiči okrsku
Sedlčany se sešli
na valné hromadě
OSEČANY Na výroční valné

hromadě okrsku Sedlčany se v pondělí 18. února
v Osečanech sešli delegáti
všech sedmi sborů dobrovolných hasičů z okrsku
č. 14 – Sedlčany, Kňovice,
Libíň, Osečany, Příčovy,
Sestrouň a Velběhy. O uplynulém roce u dobrovolných
hasičů jsem hovořila se starostou okrsku Františkem
Hofmanem.
Jak byste shrnul činnost hasičského okrsku
Sedlčany za uplynulý rok?
Činnost okrsku byla
ve znamení okrskové soutěže a dalších úkolů. Vytvořili
jsme si právní subjektivitu,
vyjednali sídlo okrsku v hasičárně v Sedlčanech a zřídili si účet.
V okrsku působí aktivní
sbory. Byla v loňském roce
nějaká výjimečná akce
nebo skutečnost, kdy byste
jejich práci vyzdvihl?
Nechci zde vyzdvihovat jednotlivé sbory, jelikož
všechny pracují dobře, kvalitně, a hlavně s nadšením.

Jejich činnost je záslužná
a každá obec si svých hasičů váží, protože jsou kolikrát
jedinou hybnou silou v obci.
Jak je to s mladými
hasiči?
Práci s mládeží se
v okrsku aktivně věnují
SDH Sedlčany, Kňovice
a Sestrouň a myslím si, že
dost dobře, protože se mohou pochlubit i úspěšnými výsledky na různých
soutěžích. Jsem moc rád,
že se této činnosti věnují.
Okrsek sdružuje sbory obcí Kňovice, Osečany, Příčovy a města
Sedlčany. Byli na valné
hromadě přítomni zástupci samospráv?
Ano, přítomni byli zástupci Osečan, Kňovic a Příčov, omluvili se zástupci
Sedlčan. Všichni vyzdvihli
práci svých SDH. Došlo
k dohodě mezi představiteli
obcí a vedení okrsku, která
by mohla do budoucna zajistit ﬁnanční i materiálové
zajištění pro sbory okrsku.
Jana Špačková

V pondělí 25. února to byl rok,
kdy nás navždy opustil pan

František Jelínek
z Křepenic.
Nikdy nezapomeneme. Manželka, dcera
Věra s rodinou a syn Milan s rodinou

Dva muži přišli
o řidičák
REGION Policejní hlídka při

silničních kontrolách 21.
února nachytala na Sedlčansku dva řidiče, kteří
usedli za volant pod vlivem návykové látky.
V dopoledních hodinách projížděl přes Křepenice 44letý muž, u něhož
vykázala dechová zkouška
hodnotu 0,44 promile alkoholu. „V nočních hodinách
pak zastavili policisté v Havlíčkově ulici v Sedlčanech
32letého motoristu. U něj

byla dechová zkouška negativní, pozitivní však byl
test na drogy, konkrétně
na metamfetamin,“ dodala
policejní tisková mluvčí
Monika Schindlová.
Oběma šoférům byl
na místě zadržen řidičský
průkaz a další jízda jim
byla zakázána. Nyní jim
ve správním řízení hrozí pokuta ve výši od 2,5
do 20 000 korun a zákaz
činnosti od šesti měsíců
do jednoho roku.
-red-
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Hustá mlha byla příčinou dvou
karombolů
DUBLOVICE K hromadné
dopravní nehodě došlo 19.
února v sedm hodin ráno
na osmnáctce asi kilometr
před Dublovicemi ve směru od Příbrami. Srazilo se
zde celkem šest osobních
aut, vzniklá škoda činí kolem dvou set tisíc korun.
„Na daném úseku byla
velmi hustá mlha. Čtyřiačtyřicetiletý muž přibrz-

dil kvůli bagru před sebou
a za ním jedoucí řidič již
nestihl na danou situaci
zareagovat,“ uvedla k nehodě policejní tisková
mluvčí Monika Schindlová. „Další dva motoristé
také nepřizpůsobili rychlost jízdy povětrnostním
podmínkám a narazili
do vozidla před nimi.“
O hodinu později se

za Dublovicemi ve směru na Sedlčany stala další nehoda. Šofér jedoucí
od Příčov při vjíždění
na hlavní silnici I/18 nedal přednost v jízdě vozu,
který přijížděl ve směru
od Sedlčan. Jeho 38letý
řidič a malé dítě utrpěli
lehčí poranění. Hmotná škoda byla vyčíslena
na 110 000 korun.
-red-

Hustá mlha byla příčinou řetězové dopravní nehody u Dublovic minulé úterý. Foto: Policie ČR

Tento úsek nemá podle dopraváků
řešení, říká starosta
Dokončení ze strany 1

u lékárny a přechodem
u hřbitova urazí chodec
čtyři sta metrů. Je tedy nabíledni, že pokud člověk
potřebuje přejít poblíž prodejny Skalický, nepoběží
ke hřbitovu, nebo naopak
k lékárně, aby se na jeden
z uvedených přechodů dostal. Ostatně na to pamatují
i dopravní předpisy, podle
nichž je možné komunikaci
přejít, pokud je vyznačený
přechod vzdálen padesát
a více metrů.
A tak dochází k nepříjemným situacím především ve špičce, kdy se řidiči potřebují z postranních
ulic dostat na hlavní. Ob-

vykle se snaží vyčíhat příhodný moment a vystřelí.
A vtom chodec. Řidič gestikuluje, ukazuje si na hlavu
a z okýnka vykřikuje něco
o přechodu.
A co když se potřebuje
na druhou stranu ulice dostat člověk o berlích nebo
maminka s kočárkem?
Chodník ve směru k náměstí proti prodejně Skalický je
tak uzoučký, že ho i laik dokáže posoudit jako naprosto nevyhovující a z dopravního hlediska nebezpečný.
A kdo se pohybuje pomaleji nebo potřebuje trochu
víc místa, může se rázem
octnout v ohrožení života. Čeká se snad na to, až

dojde k vážnější nehodě?
„Dopravní situaci na této
komunikaci jsme řešili v minulosti mnohokrát, jsou
na to zpracovány studie,
ale dopraváci v žádném
případě nepovolí přechod
v úseku od Hamira směrem
k lékárně. Argumentují tím,
že tam nejsou rozhledové
poměry stanovené pro bezpečnost chodců a chybí dostatečná šíře chodníku. Přechod by mohl být povolen
nad Hamirem, ale tam by
ho asi málokdo využíval,“
vysvětluje starosta.
Takže o bezpečnost se
musí postarat sami lidé,
a to jak chodci, tak řidiči.
Jindra Votrubová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
Policejní hlídka zastavila v obci
v sobotu 23. února ve večerních hodinách třiačtyřicetiletého muže, který byl
pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška u něj vykázala hodnotu 1,79 promile
alkoholu. Řidič u sebe neměl žádné doklady. Navíc

BŘEKOVA LHOTA

se ukázalo, že motorista
má platnou blokaci řidičského oprávnění a vozidlo
má téměř rok propadlou
technickou prohlídku.
ŠT Ě T KOV I C E Š k o d u
ve výši 41 000 korun způsobila lesní zvěř, která
vběhla do jízdní dráhy
vozu Škoda Rapid. Jeho ři-

dič 24. února ve večerních
hodinách již pro krátkou
vzdálenost nestačil zastavit a přebíhající srnu srazil.
Ta zůstala nedaleko místa
střetu usmrcena.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Nejčastější přestupky ve městě stále
souvisí s parkováním
SEDLČANY Celkem 482 pře-

stupků v dopravě řešili
v loňském roce sedlčanští
strážníci. Nejčastěji řidiči
hřešili s parkováním a při
jeho neplacení. O poznání méně jsou zastoupeny
přestupky proti veřejnému
pořádku (pět), občanskému soužití (osm) nebo majetku (jedenáct). Ptala jsem
se velitele Městské policie
Sedlčany Petra Krcha.
Jakou částku jste
v souvislosti s přestupky od hříšníků v loňském roce vybrali?
Bylo to 88 800 korun
v hotovosti a 19 200 korun na složenku. Nejsem
schopen posoudit, zda je
to hodně či málo, snažíme se působit spíše preventivně než represivně
a odlišovat úmyslné jednání od neúmyslného.
Jinak jsme postupovali, pokud řidiči propadl
parkovací lístek, protože
byl například u lékaře
a zdržel se a jinak například u mladíků, kteří celý
den podnikali přípravy
k tomu, aby seniorce polili dveře močí.
Co se týče parkování,
pomohl řešit problém
s neplatiči parkovného
SMS systém, kdy řidič
zaplatí parkovné za pomoci SMS zprávy?
V SMS systému vidím
budoucnost
parkování,
jsme ale na začátku a tištěných parkovacích lístků je zhruba desetkrát
více než plateb přes SMS
zprávy. Chápu to, zvláště
starší lidé mohou mít problém SMSkou parkovné
zaplatit. Jde ale o jednoduchý způsob, dokonce
si tak dobu parkování
lze lehce prodloužit například přímo v čekárně
lékaře.
Ko l i k a u to m o b i l ů
denně zkontrolujete?
Zkontrolujeme zhruba
sto dvacet automobilů
denně, parkoviště procházíme zpravidla dva až
třikrát denně. Kontroluje-

me nejen papírové lístky
pohledem, ale pak také
– pokud nenajdeme parkovací lístek – za pomoci
zařízení, zda řidič zaplatil
SMS zprávou.
Co lze pokládat
za největší nešvar řidičů v Sedlčanech?
Asi to bude parkování na chodníkách a stání
v křižovatkách. Na ulici
28. října jsme se museli
po domluvě se složkami
integrovaného záchranného systému zaměřit, protože je třeba zajistit plynulost dopravy. Nešvarem je
také přehlížení chodců,
čekajících u přechodů.
Řidiči nerespektují, že se
chodci snaží přejít.
Co strážníci dělají,
aby se tak nestávalo?
V případě bezpečného
přecházení přechodů se
ukázala jako účinná fyzická přítomnost strážníka
u přechodu v kombinaci
s na přechod natočenou
kamerou městského kamerového systému. Strážníky můžete u přechodů
vidět v podstatě denně,
aktuálně hlavně na přechodu před poštou, kde
v souvislosti s výstavbou
autobusového terminálu
a se zřízením dočasných
autobusových zastávek
zajišťují plynulost dopravy, bezpečnost nastupujících a vystupujících, ale
také to, aby měl řidič autobusu vůbec kde zastavit. Najdou se totiž řidiči,
kteří klidně na autobusové zastávce zastaví.
Kolik oznámení jste
vloni přijali na tísňovou
linku 156?
Bylo to 388 oznámení a žádostí, a to nejen
z katastru města a z osad.
Pomáhali jsme například
dezorientovanému muži,
který volal z Popelíků.
Oznámení, která nejsou
v naší kompetenci, předáváme dál. Do celkového
počtu oznámení a žádostí se promítá 25 planých
oznámení a 38 oznámení,

učiněných anonymně.
Jak funguje spolupráce se složkami integrovaného záchranného
systému?
Řekl bych, že velice
dobře. Jen za loňský rok
evidujeme sedmdesátkrát

Petr Krch

součinnost s Policií ČR, ať
už přímo při zásahu nebo
při předávání kamerových záznamů. Spolupracujeme ale také s úřady
– v loňském roce jsme
měli 85 žádostí o doručení pošty ze soudů nebo
například od Probační
a mediační služby.
Každý den také kontrolujete varovný povodňový systém a čidla.
Ano, a data předáváme
krizovému řízení města.
Úkonů, které provádíme
denně, je samozřejmě
více. Patří mezi ně například kontroly kriminalitou ohrožených lokalit či
prostor – za loňský rok
jsme provedli 240 kontrol
sklepů, vchodů, zahrádek
a chatek.
Býváte vidět také
na dětských hřištích,
kde je vám pomocníkem
detektor kovu…
Snažíme se všechna
dětská hřiště projít s detektorem alespoň jednou
m ě s í č n ě , s a m o z řej m ě
v závislosti na roční době.
Nacházíme zde množství
pro děti nebezpečných
předmětů – hřebíky, šrouby, hliníkové plechovky,
dokonce jsme našli v minulosti i ostrou konstrukci
od deštníku, zahrabanou
v písku.
Strážníci mají také
kurz na odchyt toulavých zvířat. Setkávali

jste se vloni hojně se zatoulanými zvířaty?
Odchyceno bylo
pětačtyřicet psů. Nejexponovanějšími obdobími jsou Vánoce, Silvestr
a Nový rok, kdy zvíře
majiteli uteče ze strachu
před zábavní pyrotechnikou. Snažíme se, aby co
nejvíce zvířat bylo vráceno majiteli. Také proto
máme v areálu Sedlčanských technických služeb
kotec, kde psy například
dva dny necháváme – neodvážíme je hned do útulku – a získáme tak čas
zjistit, kdo je majitelem.
Součástí naší práce je
také odklízení kadáverů.
V loňském roce to bylo
pětadvacetkrát. Nejčastěji šlo o těla srn, drůbeže,
holubů nebo třeba kun.
St r á ž n í k y m ů že m e
potkat i na různých
kulturních a společenských akcích…
Tady zajišťujeme dohled nad veřejným pořádkem. V případě trhů jsme
pověřeni vybíráním poplatků z prodejního místa. Plošně to bylo vloni
provedeno dvanáctkrát,
sedmdesátkrát pak příležitostně od sezónních
prodejců.
Za loňský rok evidujete 27 nálezů. Kdy mám
jít tedy s nálezem na podatelnu městského úřadu a kdy na služebnu
městské policie?
V pracovní době podatelny městského úřadu můžete odevzdat nález tam, v ostatní dobu
na služebně městské policie. Jde většinou o drobné předměty, například
klíče.
Říkal jste, že kriminalita dlouhodobě klesá,
co podomní prodej?
V loňském roce jsme
jednou přistoupili k tomu,
že jsme občany varovali
za pomoci rozhlasu, a to
v době, kdy se ve městě
objevili podomní prodejci
energií. V případě podo-

mního prodeje potřebujeme součinnost veřejnosti.
Tedy aby v případě, že
se u občanů doma podomní prodejce objeví, neprodleně volali městskou
policii. A neotevírali prodejcům dveře. Obecně
lze říci, že těchto případů
ubylo. Podomní prodejci
vědí, že v Sedlčanech je
vyhláškou zákaz tohoto
způsobu prodeje a že tento způsob prodeje postihujeme.
A sedlčanská drogová
scéna?
Tu lze hodnotit jako
uzavřenou, přesunula
se do bytů, do soukromí. V loňském roce jsme
ojediněle nacházeli použité injekční stříkačky
v určitých lokalitách, například na autobusovém
nádraží, U Háječku nebo
Na potůčku pod školou
Propojení. Byli bychom
rádi, kdyby se na nás veřejnost obracela v těchto
případech častěji. Povídačky, že kdo chce, koupí si v Sedlčanech v podstatě jakoukoliv drogu,
jsou velmi alarmující.
Věnujete se tomuto
problému i při besedách s veřejností?
V loňském roce jsme
se při celkem sedmi besedách zaměřili hlavně
na školáky, studenty
a seniory. Hovořili jsme
s nimi nejen o dopravě, bezpečnosti, s dětmi o drogách, kouření
a požívání alkoholických
nápojů, ale také o kyberšikaně, sociálních sítích
a zneužívání autorských
práv na internetu.
Škála činností, které
vykonáváte je hodně
široká. Kolik v Sedlčanech aktuálně slouží
strážníků?
Je nás osm, z toho dva
jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Prakticky
teď dvacetičtyřhodinovou
službu sedm dní v týdnu
zajišťuje šest strážníků.
Jana Špačková


Koupím byt v Kosově Hoře nebo
v Sedlčanech před rekonstrukcí. Tel.:
777 073 526.
64/19

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
65/19

Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
66/19

Prodám staré seno. Tel.: 606 312 479.
67/19
Sháním pronájem zemědělských
pozemků cena/ha od 4 500 Kč. Tel.:
606 646 154.
68/19
Prodám volně ložené seno 250
Kč/q a suché dřevo na otop 800 Kč/m 3.
Tel.: 606 827 156.
69/19

Prodám Škoda Octavia combi, r. v.
2010, motor 1968 cm3/103 kW, typ BKD,
najeto 210 000 km, mimoř. výbava Laurin & Klement. Zn. Mimořádný stav. Tel.:
605 700 552.
70/19

Prodám nové nepoužité boty na běžky Skol RS 406 Yellow, pro vázání NNN
a RS na klasiku, vel. 44, cena 660 Kč. Tel.:
608 543 848.
71/19

Prodám šroťák na obilí, cena dle dohody. Tel.: 721 736 361.
72/19

Osamělý vdovec, 70 let, abst. nek. by
se rád seznámil s ženou (na věku nezále-

Přijmu zaměstnankyni
na výrobu slaměných kruhů
na HPP
Vhodné jako práce doma
ve vlastních prostorách, např. garáž

Tel.: 605 121 784

ží) snad do konce života, která ráda jezdí
k moři, miluje dechovky a country. Tel.:
605 929 634.
73/19

Plošná inzerce

Firma FENIX STAV s. r. o
přijme

řidiče skupiny C a T

od 13 Kč vč. DPH/cm2

3

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

s profesním průkazem
Tel.: 603 836 871

Restaurace Na Růžku Sedlčany srdečně zve

na večer degustačního menu
neděle 3. března od 17 hodin
Součástí menu je také nabídka čerstvé zeleniny a salátů
Kompletní nabídka zážitkového menu:
- domácí mandlová paštička s jeřabinovým chutney
- lososové carpaccio s bazalkovým pestem
- grilovaná kachní prsíčka s hříbkovou omáčkou
- uzené krůtí prso s hrubozrnou hořčicí
- krevetový špíz s candátovým filátkem na víně
- tataráček z býčí svíčkové na česnekové topince
- rolovaná panenka s tyrol. špekem se švestkovou omáčkou
- anglický rostbeef s domácí tatarskou omáčkouu
- sushi
- grilovaný ananas se skořicí
Osoba 500 kč / děti do 12 let 250 kč
Rezervace stolu je nutná na telefonu: 318 821 651

Farma Druhaz
Na Červeném Hrádku
přijme

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

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.

Firma FENIX STAV s. r. o.

přijme zedníky
na stálou práci
Tel.: 603 542 651

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

PRACOVNICE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče (práce u lůžka)
o seniory, řidičský průkaz sk. B, bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc
osobní ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky
za směnnost, možnost variabilního plánování 12 hod. směn
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
konickova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 215 639

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
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Obec je postupem
advokáta Ondrucha
zaskočena, starosta
Pechač jej žádá o okamžité
zpřístupnění dvora
Dokončení ze strany 1

jiné s apelem na okamžité
zpřístupnění jeho pozemků kvůli přístupu k sousedním nemovitostem, především s ohledem na možné
komplikace při případném
zásahu složek integrovaného záchranného systému.
Již v říjnu minulého
roku oslovili majitelé zámku Daniel Krejčík a Matěj
Stropnický osečanského
starostu, kterého informovali o vzniklé situaci a také
o tom, že služebnost přístupu k jejich nemovitosti není
zanesena v katastru nemovitostí. „Tento průjezd byl
však podle našich informací
fakticky vždy vykonáván,“
napsali čerství majitelé
zámku starostovi a přidali
logické zdůvodnění: „Potřebujeme shromáždit doklady
o tom, že právě tento přístup
k zámku je v posledních
sto letech jediný historicky
doložitelný s cílem obnovit
ve prospěch zámku služebnost neomezeného průchodu a průjezdu.“
V druhé polovině loňského listopadu starosta
Pavel Pechač oslovil přímo
advokáta Ondrucha. „Vážený pane doktore, velice
nás zaskočil Váš postup
uzavření hlavního vjezdu
do bývalého statku v Osečanech, parcelní číslo st. 33/5,
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území
Osečany. Přes dvůr tohoto
statku byl vždy zajištěn přístup k objektům určených
k bydlení Osečany číslo
popisné 1, 2, 3, 61, 32 a 97.
Nevíme, jaký důvod Vás
vedl k uzavření dvora, přes
který byla zajištěna přístupová komunikace k daným
objektům v době minulého režimu (do roku 1989)
a i v době po roce 1989, kdy
byl tento dvůr vždy stabilně otevřen právě z důvodu
přístupu k objektům výše
uvedeným,“ píše úvodem
Pechač, který upozorňuje
na možné komplikace při

zásahu záchranných složek, například zdravotníků,
jelikož jeden z objektů obývá paní, jež je dle slov starosty velmi vážně nemocná. Ve svém dopise, který
má redakce k dispozici
společně i s dalšími písemnostmi, starosta argumentuje i přístupem k zámecké
kapli. „Chtěli bychom Vás
požádat o obnovení přístup
veřejnosti do zámecké kaple, kterou společně užívá
farnost Křečovice a obec
Osečany se souhlasem majitelů zámků,“ naznačuje
v dopise starosta i možný
veřejný zájem.
„Byl bych velice rád,
aby byl přístup k objektům
ihned obnoven do doby,
než bude vzájemně dohodnutý přístup k daným
objektům,“ píše závěrem
starosta Pechač, který nabízí účast při jednáních
o služebnosti a také žádá
Ondrucha o odkup jiného
pozemku, vedeného jako
ostatní komunikace, která navazuje na pozemky
obce, taktéž cesty a která
je vedena v Pasportu místních komunikací obce Osečany, který byl v minulosti
vypracován podle příslušného právního předpisu.
Obec zaslala své vyjádření také příslušnému odboru MěÚ Sedlčany, a to
ve věci žádosti o odstranění pevné překážky, kterou
podal jeden z majitelů znepřístupněných nemovitostí.
Obec ve svém stanovisku,
které na žádost MěÚ Sedlčany vypracovala, uvádí, že
přístup k zablokovaným objektům byl vždy veden přes
pozemek číslo 33/5, tedy
nádvoří statku, a to i poté,
co byl za první republiky
od zámku oddělen a samostatně prodán. Obec městu
zároveň přeposlala i dopis,
který zaslala Radomilu Ondruchovi.
Další vývoj v případu
budeme sledovat.
Tomáš Vašíček

www.sedlcansky-kraj.cz

Obchod je od toho,
aby byl otevřený
SEDLČANY „Prvního března

tomu bude přesně patnáct
let, co jsem si došla pro
svůj živnostenský list,“ říká
Jana Humňalová, majitelka
v Sedlčanech chronicky
známého Ráje ponožek.
„Po roce 2000 nastalo období, kdy lidé živnostenská
oprávnění po expanzi v devadesátých letech spíše vraceli, přesto jsem se k tomu
za velké podpory manžela
odhodlala,“ vzpomíná.
„Obchod nechal v roce
1947 vystavět manželův
dědeček Jan Houf, knihař
a obchodník ze Sedlčan,“
rekonstruuje historii rodinného podniku. Ten rok
ostatně všem zákazníkům
stále připomíná kamenný
práh s mozaikou ve vchodě. „Záhy ho rodině sebrali komunisté,“ pokračuje
„Byla tady prodejna potravin a později také papírnictví. V devadesátých letech
se obchod manželově rodině podařilo získat zpět.“
Tchýně paní Humňalové se však s podnikáním

obávala začít. Prodejnu
raději pronajala a sama se,
vlastnictví navzdory, nechala v obchodě zaměstnat. Do second handu, jímž
obchod býval, nastoupila
posléze i její snacha Jana
Humňalová.
„Second hand šel tehdy
hezky, přibyla galanterie,

zkusit vést obchod na vlastní pěst,“ vybavuje si své
podnikatelské začátky.
„Přípravě jsme se věnovali nejméně rok, objížděli
jsme veletrhy, od začátku
jsme věděli, že se chceme
zaměřit na kvalitu zboží a české výrobce,“ říká
dnes úspěšná živnostnice

Majitelka Ráje ponožek Jana Humňalová

první ponožkové zboží
a spodní prádlo. Manželova
maminka však po nějakém
čase pomýšlela na důchod.
Nejmladší syn pomalu dorůstal do školního věku, tak
jsem se nakonec rozhodla

a jako každá podnikavá
maminka dodává: „Náročné pro mne bylo sladit podnikání s péčí o děti. Od začátku jsme se drželi hesla:
Obchod je od toho, aby byl
otevřený. A tak jsem se každý den vracela domů až
pozdě večer,“ připomíná si
Jana Humňalová hektické
období.
Galanterie a textil – tak
začínali. S přibývající prací
i její manžel opustil své zaměstnání ve strojírenství,
aby založil internetovou
prodejnu a přistavěl druhý
obchod v průchodu. „Stále
jsme rozšiřovali sortiment
až lidé začali říkat: Tolik
ponožek? No to je ráj!“
vysvětluje původ názvu
současné podoby kamenné prodejny i zavedeného
e-shopu, jehož koncepci
aktuálně rozvíjí právě její
syn. „Manžel se stará zejména o administrativu, syn
o internetový obchod, já
mám na starosti kamennou
prodejnu a se vším nám
pomáhají naše skvělé zaměstnankyně. Zvládli jsme
to a baví nás to doteď,“ uzavírá Jana Humňalová povídání o svém soukromém
ráji – Ráji ponožek.
Lucie Kakosová
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Jak vypadá zralé dítě podle pedagogů
mateřských a základních škol?
REGION V dnešním díle

našeho miniseriálu zaměřeného na předškolní děti
před vstupem do základního vzdělávání se budeme
věnovat tomu, jak vypadá
dítě zralé a připravené
na školní docházku z pohledu pedagogů.
Podle Libora Novotného z 1. ZŠ Sedlčany se zralé dítě pozná podle toho,
že komunikuje, je schopné se pohybovat a zapojit
se v kolektivu. Reaguje
na otázky, samo plní jednoduché úkoly a je schopné základních úkonů
hygienických, tělesných
a dalších.
Jitka Sládková, učitelka
MŠ Sedlec-Prčice, popsala zralé dítě jako: „Dítě
ve věku šesti let, samostatné v sebeobsluze, s dobrou výslovností a úrovní
mluveného projevu, se základními znalostmi o sobě
a své rodině, o počítání
a orientaci v prostoru,
o barvách, a se schopností soustředit se, udržet pozornost a zapamatovat si.
Dobrá je pohybová zdatnost, správné držení těla
a tužky.“
Jitka Pecková ze ZŠ Petrovice zdůrazňuje, že dítě
má být připravené na škol-

ní docházku po stránce fyzické, psychické i sociální
a emoční. V oblasti fyzické
zralosti dítě podle ní ovládá celkové pohyby těla,
tedy hrubou motoriku,
a zvládá například udržování rovnováhy, běhá,
skáče po jedné noze, hází
míč a podobně. V oblasti
jemné motoriky předškolák podle ní umí například
vázat uzle, kličky, zapínat
a rozepínat knoﬂíky, obratně manipulovat s drobnými předměty, zacházet
s nůžkami, modelovat.
„V oblasti grafomotoriky by
mělo dítě zvládat správné
sezení při kreslení u stolu,
správné držení psacího náčiní, kreslení tvarů, vybarvování. Zralost psychická
zahrnuje úroveň zrakového a sluchového vnímání,
matematické představy, řeč
a vyjadřovací schopnosti.
Je to například dovednost
najít shody nebo rozdíly,
dokreslit obrázky, orientace prostoru, umět slyšet
hlásky ve slově a také je
zpět do slov skládat, umět
rozlišit pojmy menší, větší, první, poslední, zvládat
číselnou řadu do pěti či
deseti, zvládat přiměřené
jazykové,
komunikační
a řečové dovednosti,“ uvá-

dí. Dítě by dále mělo být
přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně
vnímavé pro soužití v kolektivu s vrstevníky. I ona
dodává, že by mělo zvládat sebeobsluhu, orientovat se v prostředí, umět
soustředit pozornost a záměrně si pamatovat.
Vlasta Koubová a Pavla
Kinczerová z 2. ZŠ Propojení Sedlčany upozorňují,
že školní zralost je jedním
z důležitých předpokladů pro školní úspěšnost:
„Pokud je do školy přijato
dítě nezralé, může to u něj
vyvolat dlouhodobý stres,
protože díky nezralosti určitých funkcí nezvládá výuku.
Jsou na něj kladeny požadavky, které vedou k jeho
přetěžování, a vzniká velké
riziko školní neúspěšnosti,
kterou mnoho žáků prožívá jako traumatizující.“
Je proto podle nich velmi důležité, aby do školy
vstupovaly děti, které jsou
na školní výuku a začlenění do kolektivu spolužáků
dobře připraveny.
Kromě již výše uvedeného zdůrazňují, že dítě
o pt i m á l n ě p ř i p rave n é
na vstup do základního
vzdělávání dokáže nejen
se srozumitelně vyjadřo-

vat, ale také naslouchat.
A mluvené řeči rozumí.
V případě, že nevyslovuje
všechny hlásky správně,
je třeba vyhledat logopedickou poradnu. Dále konkrétně speciﬁkují, že zralé
dítě „dokáže spontánně
popisovat různé události,
poznatky, nápady a klade
otázky. Umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má
přiměřeně širokou slovní
zásobu. Zvládne se naučit
básničku o čtyřech verších, dovede říci, na jakou
hlásku slovo začíná. Orientuje se v okolí, zná svoji
adresu, jména a povolání
rodičů, svůj věk. Dokáže
se na čas obejít bez rodičů.
Zná základní pravidla slušného chování, umí pozdravit, poprosit, poděkovat.
Je schopné soustředit se
na práci, vydrží pracovat
přiměřeně dlouho, odolává rušivým podnětům, vydrží při práci sedět na místě. Bez obtíží navazuje
kontakt s učitelem, ochotně se podřídí autoritě,
chápe nutnost řádu a pravidel. Je ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi, je schopné
pracovat ve skupině dětí
na společně prováděném
úkolu, ochotně se zapo-

juje do kolektivních her,
dokáže ustoupit jinému
dítěti. Přiměřeně ovládá
své emocionální projevy,
je schopné odložit splnění svých přání na později.
Započatou práci se snaží
dokončit. A dokáže rozlišit
povinnost a hru.“
V oblasti jemné motoriky přidávají k již výše zmíněnému, že by dítě mělo
umět také třídění předmětů podle barev a velikosti.
Předpokladem je samozřejmě, že zná barvy. Mělo
by také zvládnout nakreslit
rovnou čáru, kruh, oblouček, spirálu nebo panáčka.
Eva Šedivá, ředitelka
ZŠ a MŠ Krásná Hora nad
Vltavou, k tomu doplňuje,
že zralost školních dětí je
mimo jiné popsána v Desateru pro rodiče dětí předškolního věku: „S podobnými pravidly pracují i paní
učitelky v rámci předškolní
přípravy, řídí se dokumenty
pro předškolní vzdělávání.“
Olga Trachtová
Hadáčková

Výstavba autobusového terminálu (3)

Dokumentujeme pravidelně výstavbu nového autobusového nádraží v Sedlčanech. Situace na stavbě 25. února. Foto: Hana Pechačová
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Na sedmdesát podnikatelů přispělo
Domovu Sedlčany na nové auto
SEDLČANY „V autě budeme

vozit naše klienty na výlety, k lékařům i na nákupy,“
uvedla ředitelka Domova
Sedlčany Jaroslava Kocíko-

KOMPAKT Daniela Pillera
převzala klíčky od prostorného pětimístného vozu Dacia Dokker.
K zakoupení vozu přispě-

Daniel Piller předává klíče od vozu ředitelce Domova J. Kocíkové.

vá při svém projevu ve vyzdobené jídelně domova pro
seniory. Ve čtvrtek 21. února
totiž od zástupce příbramské
pobočky reklamní agentury

lo více jak sedmdesát podnikatelů Příbramska a Sedlčanska právě díky úsilí reklamní
agentury. „Propojení komerční činnosti naší společnosti

s činností charitativní se stalo
nedílnou součástí naší ﬁremní kultury,“ říká Daniel Piller.
Více než rok oslovoval se
svou kolegyní místní podnikatele, aby se záměr vybavit vozový park Domova Sedlčany
automobilem mohl naplnit.
„Nesmírně mne těší, že se
v našem regionu našlo tolik
lidí, kterým není lhostejný
seniorský věk,“ projevila potěšení Jaroslava Kocíková
po zdánlivě nekonečném
výčtu sponzorů, z nichž
značnou část tvořila známá
a v regionu léta zavedená
jména. „Abychom neděkovali jen slovně, klienti pro naše
sponzory připravili i malé
vystoupení,“ uvedla Jaroslava Kocíková krátké pásmo
seniorů. Tanec s šátky, zpěv
a představení s klobouky tak
mile zpestřily slavnostní odpoledne. Lucie Kakosová

Hitem karnevalu se stalo prolézání tunelem
SEDLČANY I ti nejmenší
měli svůj karneval, a to 22.
února dopoledne v herně
centra Petrklíč. „Zkušenosti s vlastními dětmi i s dětmi našich návštěvníků nám
ukázaly, že i ty nejmenší,
sotva školkové děti, si rády
užijí řádění v maskách, ale
mají oproti starším dětem
speciﬁcké potřeby,“ míní
čerstvá místopředsedkyně
rodinného centra Veronika Ferencovičová. „Proto
jsme náš tradiční karneval
již druhým rokem naplánovali na dopoledne, které patří návštěvám právě
rodičům s malými dětmi
a uzpůsobili jsme program
jejich věku. Největším hi-

tem karnevalu se tak stalo
prolézání tunelem,“ dodává s úsměvem.
Malé návštěvníky karnevalovým dopolednem

provázely dětem známé
tváře provozních tet Jany
a Hanky, coby kašpárka
a bílé paní.
Lucie Kakosová

www.sedlcansky-kraj.cz

Hasičům z šestnáctého
okrsku se vloni dařilo

ZADNÍ BOUDY V hasičské
klubovně SDH Martinice se
v pátek 22. února uskutečnila výroční valná hromada
hasičského okrsku Jesenice
u Sedlčan č. 16, na které se
sešli zástupci sedmi SDH –
Jesenice, Dobrošovice, Martinice, Mezné, Nedrahovice,
Kamenice a Bor u Sedlčan.
Podrobnou zprávu o činnosti okrsku přednesl starosta okrsku Jiří Vaněk, který
také zmínil pěkné výsledky
v požárním sportu. „Z klubových hasičských soutěží
má největší ohlas noční hasičská soutěž Dobrošovka cup,
tradici si buduje Martinická
osma a dětská soutěž v požárním útoku Mezi stromy.
Soutěžním vrcholem pro
sbory je okrsková hasičská
soutěž. V kategorii mužů obsadilo první místo družstvo

SDH Nedrahovice, v kategorii žen zvítězilo družstvo
SDH Bor. Úctyhodný počet
trofejí z regionálních pohárových hasičských soutěží
získalo družstvo mužů SDH
Jesenice a Mezné. Jesenický
sbor úspěšně reprezentuje
družstvo mužů. V loňském
roce zaznamenalo historický úspěch – vyhrálo Brdskou
ligu, prestižní soutěž v požárním útoku.“
Starosta okrsku rovněž
zmínil, že v rámci okrsku
působí výjezdová hasičská
jednotka obce Jesenice. Byla
povolána k sedmi zásahům.
Likvidace požáru haly vepřína v Doublovičkách byla
pro jesenické hasiče zatím
nejnáročnější. Vyžadovala
práci v dýchacím přístroji
i dobrou fyzickou kondici.
František Vávra

Na masopustním reji nechyběla bába s nůší
PROSENICKÁ LHOTA Zdejší

občané se sešli v sobotu
23. února v jednu hodinu
v místním pohostinství,
aby převlečeni do rozličných masek vyrazili
na masopustní rej k hospodyňkám, které už na ně
čekaly s př ipraveným
občerstvením a samozřejmě skleničkou něčeho
ostřejšího, která během
masopustního průvodu
nesmí chybět.

Mezi maskami byl rytíř v plné zbroji, pasáček
s ovečkami, rodina Mexičanů, a také tradiční převlek
báby s nůší. Ač účast masek, vzhledem k velikosti
obce, nebyla nikterak velká, nálada mezi účastníky
byla velmi veselá. Tradice průvodu se ve vsi drží
dlouhá léta. „Jedná se již
o desátý ročník,“ podotkl
starosta Petr Červenka.
Jana Vodrážková
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Kamarádky Věra Dlouhá a Hana
Vinařová se vrátily ze čtyřicetidenní
návštěvy u protinožců
Věra
Dlouhá je ze Sedlčan,
Hana Vinařová z Příčov.
Kamarádkami jsou bezmála již tři desetiletí a zatím
si vždy vyrazily na výlety
pouze po České republice,
nebo se vydaly do Chorvatska. Na cestu na druhou stranu zeměkoule se
ale ve dvojici vypravily
poprvé. Zeptali jsme se
proto na podrobnosti
ohledně jejich společného
výletu do Austrálie.
Proč jste se rozhodly
udělat si tento neobvyklý výlet?
Hana: Můj syn Petr
žije v Austrálii sedm let
a já jsem se za ním byla
podívat už podruhé. Syn
pracuje ve stavebnictví.
Tentokrát jsem byla oslovena s tím, že mohu přicestovat i s kamarádkou,
a tak jsem s sebou vzala
Věrku. Obě jsme si to tam
pěkně užily. Byl to úplně
první Věrčin let. Odlétaly
jsme šestadvacátého prosince, o dva dny později
jsme dorazily do Austrálie a po čtyřiceti dnech se
vrátily teď v únoru.
Která místa jste navštívily?
Hana: Syn žije v Sydney, takže jsme dost času
trávily právě tam, ale
hodně jsme také cestovaly. Projely jsme část
státu Victoria, byly jsme
v Novém Jižním Walesu
a v okolí města Canberra.
Přelétávaly jsme potom
do státu Queensland. Bydlely jsme u syna, a protože má off roadové auto,
tak jsme se podívaly
do míst, kam se moc nejezdí. Jezdily jsme i po takových cestách, které
by běžný automobil nezvládl, takže jsme viděly
i zdejší drsnou přírodu.
Spaly jsme pod stanem
mezi klokany. Kempovaly
i v místech, kde jsme to
měly dvě hodiny do ci-

SEDLČANY/PŘÍČOVY

vilizace, i více. Potkaly
jsme se také s lidmi, kteří
odchytávají divoké koně
a potom je cvičí.
S jakými dalšími
zástupci fauny jste se
v Austrálii setkaly?
Věra: Viděly jsme různé druhy ještěrů. Když
jsme vylézaly ze stanu,
kolem nás si vykračoval
varan, který měl kolem
jednoho metru. Když
jsme vycházely z deštného pralesa, potkaly jsme
i krajtu. V deštném pralese jsme se také ztratily.
Zpočátku jsme šly s Petrem a jeho manželkou
Zuzanou, ale ti šli rychleji a my jsme neodbočily pod vodopádem, kde
jsme odbočit měly, protože jsme si nevšimly cedule. Nenapadlo nás, že
pod vodopádem musíme
podlézt, takže jsme hodinu a půl bloudily. Neměly
jsme dobré pocity, protože jsme přelézaly velký
strom, který tam přepadl
přes cestu, šlapaly po větvích a nedodržovaly tak
pokyn, že se nemá šlapat
tam, kam člověk nevidí,
ale že se má chodit jenom
po cestách.
Austrálii jste navštívily v období, kdy je
tam léto v plném proudu. Jaké jste zažily teploty?
Hana: Byly nejvyšší,
co tam můžou být, a to až
do čtyřiceti sedmi stupňů
ve stínu. Někdy to bylo
hodně kruté, ačkoliv jsme
se snažily, pokud to bylo
možné, těmto extrémním
teplotám vyhýbat. Někdy
jsme přejížděly i do jiného státu, kde bylo alespoň
o tři nebo čtyři stupně
méně.
V nejmenším světadílu žije spoustu našich
krajanů. Setkaly jste se
tam s některými z nich?
Hana: Určitě. Je tam
velká česká komunita,

pořádající různé srazy
a oslavy. My jsme se sešly
s Čechy, kteří jsou z Karlových Varů.
Nakolik je odlišné
jídlo v Austrálii od českého?
Vě ra : B y d l e l y j s m e
v české rodině, takže

ních deset dní také v průzračných horských řekách. Jen jedna, na které
jsme jezdily na kajacích,
byla špinavá, ale to jenom proto, že předtím se
spustila průtrž mračen.
Ve státě Queensland jsme
také navštívily nejpro-

Hana Vinařová (vlevo) a Věra Dlouhá na letišti v Sydney

jsme jedly převážně česká jídla. Ochutnaly jsme
ale také výbornou polévku z mořských plodů, lososa i suši. S Hankou jsme
chodily hodně ochutnávat různé druhy ryb. Petr
tam rybaří, takže jsme
měly na stole i jeho úlovky. V Austrálii jsou spíše
na lehčí stravě. Je tam
také mouka, ale nemají
ji rozdělenou na tři druhy tak, jako u nás. Kynuté buchty z jejich mouky
jdou udělat hodně těžko.
Koupaly jste se také
v oceánu?
Hana: Ano, a posled-

slulejší australskou zoologickou zahradu, kterou
založil lovec krokodýlů
a dokumentarista Steve
Irwin, kterého bodl přímo
do srdce rejnok. Dnes tuto
zahradu vede jeho žena
s jejich dětmi. Navštívily
jsme také botanickou zahradu v Sydney a nejvyšší budovu v Gold Coastu.
Vyjely jsme výtahem až
do sedmdesátého sedmého patra. Krásné byly
také Modré hory v Jižním
Walesu. Každý den jsme
někam vyrazily a těchto
míst bylo nepočítaně.
Věra: Také jsme viděly

spoustu papoušků. Jako
jsou u nás vrabci, žijí tam
na stromech korely a další papoušci. Velcí kakadu
vám vlétnou i na balkón.
Když jsme byly u oceánu,
potápěla jsem se a Hanka
o mě měla docela strach,
protože jsem se v jednu chvíli docela vzdálila
od břehu. Je tam hodně
barevných ryb, ale žijí
tam také žraloci. Já jsem
se nechala unést podmořským světem a dostala se
až do skupiny potápěčů,
kteří měli na sobě neopreny. Ptali se mě, kde
mám ploutve, a divili se,
že nemám neopren. Je
opravdu potřeba tam být
kvůli žralokům opatrný
a držet se u pobřeží. Mně
se to nakonec tak docela
nepovedlo.
Udělá si syn také čas,
aby se přiletěl podívat
do Čech a do Příčov?
Hana: Snaží se přiletět
každý rok alespoň na jeden měsíc. Jeho manželka
je Češka, která v Austrálii
vystudovala a žije tam už
asi tak šestnáct let. Oba si
tam tedy museli zvykat.
Petrovi se první rok hodně stýskalo, chyběli mu
kamarádi a také rodina,
ale když jsem s ním teď
já a Věrka mluvily, říkal,
že se mu tam líbí a že by
v Austrálii chtěl zůstat natrvalo. Je to tam klidnější
než u nás, lidé tam jsou
více v pohodě a jsou přívětivější, ohleduplnější
i komunikativnější. S námi
by si tam povídalo spoustu lidí, ale my neovládáme
moc angličtinu, takže nás
to potom mrzelo, že s nimi
nemůžeme komunikovat
tak, jak bychom chtěly.
Nechtěla bych žít v Austrálii napořád, protože by
se mi stýskalo po domově, ale dovedu si představit, že bych tam byla
třeba půl roku.
David Myslikovjan
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Kulturistika je o dopingu
a nasazení, říká Petr Vaniš
POČEPICE Na páteční večer

22. února pozvala obec Počepice nejen své obyvatele
do restaurace U Radešínka
na besedu a autogramiádu
s Petrem Vanišem, světoznámým kulturistou, ma-

ské kariéry. Mezi profesionály se několikrát dostal
na bednu, vítězem už ale
nikdy nebyl. „Nejvyšší
soutěž v kulturistice je Mr.
Olympia a já jsem se na ni
dostal vůbec jako první

Petr Vaniš podepisuje svou knihu po besedě v Počepicích.

jitelem posilovny v Sedlčanech a spoluautorem knihy
Vyhrát nebo zemřít.
Na autogramiádě měl
být přítomný také sportovní komentátor Tomáš Klement, druhý z autorů, ale
nakonec viděli hosté kvůli
jeho pracovnímu vytížení
jen videozdravici v úvodu.
Petr Vaniš nicméně zvládl
odpovědět na všechny dotazy i bez něho. Kladl mu
je nejen bývalý starosta
obce a Petrův velký kamarád z mládí Zdeněk Pekárek, ale i přítomní hosté
a spoluobčané.
Petr Vaniš se například
zpovídal z toho, jak to bylo
s překonáváním jeho nervozity: „Plno závodníků
nekomunikuje s hledištěm.
Já jsem to měl v krvi. Mně
třebas na závodech volali,
abych už šel na pódium,
a já ještě zvracel nervozitou na záchodě. Trvalo
mi, než jsem se ostřílel, ale
vždycky jsem se nějak doved oprostit a byl jsem považovanej za showmana.
Ta komunikace je potřeba,
protože i porotci se nechají strhnout, když vás diváci
začnou vytleskávat.“
Největších úspěchů
dosáhl během své amatér-

Čech. Sen jsem si splnil, ale
už jsem si ty závody neužil
tak, jak jsem měl v plánu.
Tam jsou přísný pravidla,
váš doprovod nepustěj
do zákulisí. Manželka třebas vůbec nezaregistrovala, že jsem z pódia na Mr.
Olympia odstoupil. Tam už
se mi projevily zdravotní
problémy. Zvažoval jsem,
jestli na pódiu zůstanu, ale
odešel jsem a upřednostnil
zdraví,“ vzpomínal Petr.
A právě důsledky vrcholové kulturistiky pro
zdraví byly i hlavním motivem k napsání knihy, jejíž
autogramiáda se v závěru
večera konala. „Přemýšlel
jsem nad tím snad tři roky,
jestli to napsat. Nechtěl jsem,
aby to uškodilo rodičům.
Pořád jsme malá vesnička,
tak aby se táta třeba nebál
jít na pivo. Ale potom, když
jsem viděl, že zdravotní problémy semlely kluka, kterej
byl o deset let mladší než já,
a dávali mu sedum procent
přežití a čeká na transplantaci dvou orgánů, tak jsem
se rozhod, že by bylo možná
dobrý říct mladým klukům,
aby kulturistiku dělali hrozně rozumně. Ale zase tu kulturistiku nejde dělat rozumně, když se někam chcete

dostat. Protože kulturistika
je zasažená dopingem asi
vůbec nejvíc ze všech sportů, co jsou.“ Během besedy
si nejsilnější kulturista ČR
pochvaloval, že věří v dosažení svého cíle i díky
tomu, že o knihu, kterou
pokřtil vloni 4. listopadu
u příležitosti prvního ročníku soutěže pro nadšence
kondiční kulturistiky a ﬁtness PeVan Clean Cup – Be
strong & Clean, mají velký
zájem mimo jiné i celoplošné televize.
Návrat k aktivní kulturistice neplánuje. Nyní je
jeho hlavní činnost na druhé straně, tedy trenérská.
Pochlubit se může i takovými známými svěřenci,
jako jsou třeba Jiří Langmajer, Lou Fanánek Hágen
ze Tří Sester nebo Rola Brzobohatá. Je ale také výživovým poradcem. „Výživa
je hrozně důležitá. Abych
mohl ty kluky porazit, tak
jsem musel držet všechno
tvrdějc než oni. Když jsem
si vařil v dietě, tak manželka mi nevařila. Nevařila mi
z toho důvodu, že jsem ji
nechtěl zatěžovat, když vařila dětem, že by ještě musela vařit zvlášť pro mě. Ale
i z toho důvodu, že jsem jí
nevěřil, jestli mi to trošíčku
neosolila. Nebo jestli tam
nepřikápla trošíčku oleje.
Protože kulturistická dieta
je neskutečně striktní. Když
chcete někam, musíte nežrat,“ vypráví Petr Vaniš.
Dnes se ale snaží dohnat
to, co pětadvacet let jíst
nemohl, třeba řízky se salátem, tlačenku, rohlíky
s pořádnou vrstvou másla
a marmelády.
Zlomovým rokem jeho
života byl letopočet 1992.
Získal své dvě životní lásky.
V červnu se potkal se svou
budoucí manželkou Zdeňkou, v září objevil kouzlo
kulturistiky. „Moje největší
vítězství je moje manželka,“
dodává Petr v okamžiku,
kdy láskyplně mrkne tím
správným směrem.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Na šibřinky dorazila
kapela Kiss v dívčím
podání, parta kominíků
i dvojice letušek
SEDLČANY Říká se, že ko-

miník nosí štěstí a že stojí
za to, si na něho sáhnout.
Pokud je to pravda, zhruba
dvěma stovkám návštěvníkům šibřinek, pořádaných
v sobotu 23. února fotbalovým oddílem TJ Tatran, se
bude hodně dařit. Do kulturního domu totiž dorazili
hned čtyři kominíci a doprovod jim dělaly dvě kominice.
„Jsme ze Sedlčan
a z okolí,“ představil svoje umouněné kamarády
kominík Marek Pecholt,
který je však v civilu elektrikářem. „Že půjdeme
právě v těchto kostýmech,
vymyslely Terka Janoušková a Míša Kočičková.
My se tady budeme jenom
bavit a vymetat komíny nehodláme. Možná, že si ale
nějaký komín přece jenom
najdeme. Na šibřinky chodíme v partě pravidelně,
ale dříve jsme chodili spíše v civilu. Jenom Tereza

Je moc dobrý,“ připomněla Eliška, která byla vloni
na šibřinkách ve skupině
hipíků. Velice to slušelo
i dvěma letuškám, postávajícím ve vestibulu kulturního domu. Zdálo se, že
každou chvíli začnou přítomné přesvědčovat, aby
nastoupili do letadla. Klára
Štemberková a Vendy Všetečková skutečně s létáním
mají zkušenosti a dokonce
cestovaly v první třídě. Vedle kominíků a vojenského komanda na letošních
šibřinkách byla největší
skupinou čtveřice dívek
z Kňovic v maskách legendární skupiny Kiss. „My
nejsme fanynkami této kapely, spíše se vždy snažíme
vymyslet takovou masku,
abychom nebyly k poznání
a mohly se něčím napatlat,“
uvedla Martina Vrbická,
která byla autorkou masek
ve stylu Kiss. „Výtvarné
činnosti se nevěnuji, ale
když jsou třeba dětské dny,

Skupina Kiss v podání děvčat z Kňovic neměla jedinou chybu.

je tady v masce už popáté
v řadě. Vloni byla s kamarádkami za ovce.“ Ve vestibulu kulturního domu se
kromě kominíků usadily
také dvě vyznavačky šumivých vín a sektu Petra
Čížková a Eliška Rytířová,
které se svěřily, že sekt
mají rády. Pouze druhá
jmenovaná teď pije pouze
nealkoholický. „Je to proto, že jsem v radostném
očekávání. Nealkoholický
sekt ale můžu doporučit.

ráda maluju. Dnes jsem
měla všechny čtyři masky
hotové asi tak za hodinu
a půl. Vloni jsme tady na šibřinkách byly za hororové
klauny.“
V kulturním domě byly
v sobotu k vidění i další
zajímavé masky. Pobavit
se přišli tři mušketýři, dvě
mouchy s čajovými sítky
na očích, které proháněla
kamarádka s plácačkou,
nebo gejši s nezbytnými
vějíři. David Myslikovjan
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Do celostátního kola soutěže Karlovarský skřivánek
postoupili tři zpěváci ze sedlčanských škol
MĚLNÍK V první polovině února se

v mělnickém Domě dětí a mládeže
konalo krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2019.
Kolo celostátní se uskuteční v Karlových Varech od 18. do 20. března
a z Mělníka se do něj prozpívali
hned tři mladí zpěváci ze Sedlčan.
Krajského kola se zúčastnily
Petra Cihelková a Adriana Zítková
z 1. ZŠ, z 2. ZŠ Propojení v Mělníku
soutěžil Jonáš Nietsche a z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Michal Růzha. Dvě prvně
jmenované pěvkyně jsou žákyněmi učitelky 1. ZŠ v Sedlčanech
Martiny Tomáškové. Jonáš a Michal k ní docházejí na soukromé
hodiny zpěvu. „V našem regionu
se nekoná regionální kolo a děti tak
můžeme přihlásit přímo do krajského kola, pokud mají odpovídající úroveň zpěvu,“ uvedla učitelka
Martina Tomášková. „Je to pro ně
mnohem těžší, protože ve velkých
městech jako jsou Praha, Kladno

nebo Mladá Boleslav probíhají nejdříve školní, potom regionální kola
a z nich postupují vždy ti nejlepší
do kraje. Všichni potom měří síly
s námi.“ Soutěž Karlovarský skřivánek se v letošním roce koná již
po čtyřiadvacáté a Martina Tomášková se svými žáky se jí účastní
od roku 2009 s tím, že jeden ročník zpěváci ze Sedlčan vynechali.
V uplynulých deseti letech se při
své účasti vždy dostali do celostátního kola a v něm se pokaždé
umístili na předních příčkách. „Pro
mě je podstatné, že i v dnešní době
počítačů a smartphonů mají děti
chuť zpívat a věnovat se hudbě.
Myslím si, že rozvíjení hudební výchovy dětí je dobré i pro náš region.
A navíc hudba a zpěv přináší do života radost, a to je velmi důležité,“
připomněla Martina Tomášková,
která děti při soutěžních vystoupeních doprovází na klavír.
V Mělníku se soutěžilo v pěti kategoriích, přičemž již potřetí byla

zařazena také kategorie populární
hudby. Kategorie byly rozděleny
nejenom podle věku, ale i tak, aby
v nich soutěžili zpěváci, kteří buď
studují, nebo nestudují sólový
zpěv. Ve své kategorii na prvním
místě skončila žákyně 1. ZŠ v Sedlčanech Petra Cihelková, která přenechala druhé a třetí místo svým
konkurentkám z Kladna. „Zpívaly
jsme jednu lidovou písničku a jednu podle vlastního výběru,“ při-

skladby. Jednu národní píseň, druhou náročnější lidovou a třetí z cyklu od Bohuslava Martinů.“ Michal
se probojoval do celostátního kola
již potřetí. V roce 2016 celostátní
kolo dokonce vyhrál, tehdy ještě
jako žák 1. ZŠ Sedlčany. A aby toho
nebylo málo, v Mělníku ve své kategorii zvítězil i žák 2. ZŠ Propojení
v Sedlčanech Jonáš Nietsche, který si tak rovněž vyzpíval postup
do celostátního kola.

V krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek ve svých kategoriích zvítězili
Jonáš Nietsche (zleva), Petra Cihelková a Michal Růzha.

vhodné pro absolventy

blížila svoji účast v soutěži Petra,
která na hodiny sólového zpěvu
začala chodit v pololetí minulého
školního roku. Zpívání ji baví stále
více. Student víceletého gymnázia
Michal Růzha, který zvítězil v kategorii ZUŠ a soukromé výuky klasického zpěvu, se věnuje zpěvu již
pátým rokem. Muziku má doslova
v krvi. „Můj děda byl hudebník. Byl
kapelníkem Sestrouňačky,“ svěřil
se Míša. „V Mělníku jsem zpíval tři

„V Karlových Varech nás čeká
hodně náročný maraton, protože
soutěžit přijedou nejlepší sóloví
zpěváci z celé republiky. Celostátní kolo Karlovarského skřivánka je
dnes nejprestižnější pěveckou soutěží dětí do patnácti let u nás.Každý
ročník je pozorně sledovaný médii,
soutěž natáčí televize, píše se o ní
v tisku a velkou pozornost jí věnuje
i karlovarský primátor,“ uzavřela
Martina Tomášková.
-red-

Toulava byla
na veletrhu
PRAHA Sdružení obcí Sedlčanska
se zúčastnilo 21. až 24. února veletrhu cestovního ruchu Holiday
World v Praze. Sedlčansko bylo
reprezentováno na stánku Středočeského kraje pod značkou
turistické oblasti Toulava.
Návštěvníci si mohli vybrat
z široké škály propagačních materiálů, jak turistické oblasti Toulava, Sdružení obcí Sedlčanska,
tak města Sedlčany, městského
muzea v Sedlčanech, skanzenu
ve Vysokém Chlumci, rozhle-

den, podnikatelských subjektů
atd. Velký zájem byl i o pivovar
ve Vysokém Chlumci, etikety
jednotlivých značek piv, o perníčky od Hejhalů z Počepic
a stolní kalendář Sdružení obcí
Sedlčanska.
Turistická oblast Toulava, které
je Sedlčansko součástí, měla stánek i na Jihočeském kraji, protože
dvě třetiny oblasti leží v jižních
Čechách, takže návštěvníci získávali informace na dvou místech.
Štěpánka Barešová
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KONCERTY,
PLESY

knihovnou Sedlčany; vernisáž 9. 3. v 16:00; do 3. 4.

 Líchovy – pohostinství
1. 3. Hasičský ples
hraje Relax; 20:00
 Sedlčany – kult. dům
2. 3. Ples TK Slimka
taneční vystoupení, hraje
Klasik; 19:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
2. 3. Hasičský ples SDH
Mokřice
hraje Ešner Band
 Petrovice – Obecní dům
2. 3. Maškarní ochotnický ples
hraje Relax; 20:00
9. 3. Sportovní ples
pořádá SK Petrovice, hraje
Elizabeth; 19:00
 Osečany – Na Růžku
9. 3. Hasičský ples SDH
Křečovice
hraje Ešner Band; 20:00

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – muzeum
27. 2. Marie Holečková:
Skrytý život Jakuba
Krčína
besedu připravila vydavatelka Marie Holečková
a její hosté; 18:00

SPORT
 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
1. 3. Třetí klíč k práci
(info setkání)
Jak se posunout na trhu práce při péči o děti? Informační
setkání o možnostech bezplatné rekvaliﬁkace; 15:45
4. 3. Hněv a vztek a jak
tyto emoce u dětí zvládat
beseda s Olinou Barker; 18:30
5. 3. Třetí klíč k práci
(info setkání)
Jak se posunout na trhu práce při péči o děti? Informační
setkání o možnostech bezplatné rekvaliﬁkace; 18:00

DIVADLO

 Sedlčany – kult. dům
Pohádky, balady, pověsti
a čas …
výstavu připravili žáci
a učitelé ZUŠ Sedlčany;
vernisáž 28. 2. 16:00
 Sedlčany – muzeum
Pestrý svět našich
motýlů
výstava představující činnost
Ochrany fauny ČR; do 1. 3.
Hrátky s drátky
Výstava drátenické tvorby
Ladislava Lokajíčka; vernisáž 7. 3. v 18:00; do 28. 4.
 Sedlčany – knihovna
Rok s krajkou VII.
výstava členek Krajkového
klubu; do 6. 3.
Boj o život ve fotograﬁi
výstava fotograﬁcké soutěže vyhlášené Městskou

akční dobrodružný ﬁlm; 20:00
2. 3. Amatéři
švédská komedie; 20:00
8. 3. Predátor: Evoluce
akční sci-ﬁ; 20:00
9. 3. Miss Hanoi
české kriminální drama;
20:00
10. 3. Když draka bolí
hlava
česká pohádka; 15:00

 Sedlčany – kult. dům
28. 2., 3., 7. 3. Objevená
kytice
hudebně-dramatické představení žáků a učitelů ZUŠ
Sedlčany; 18:00, 3. 3. v 15:00
6. 3. Úsměvy Jaromíra
Hanzlíka
zábavný pořad, spoluúčinkuje Aleš Krulich; 19:30
 Sedlec-Prčice – U Škrpálu
9. 3. Travesti show
nový program souborů
Alyssa Flowers a Paloma
Eiffel; 20:00

KINO
 Sedlčany
28. 2. Básník, který málem zabil Hitlera
ﬁlmový klub; 20:00
1. 3. Venom

 Sedlčany – autobusové
nádraží
2. 3. Z Řevnic do Řevnic

www.sedlcansky-kraj.cz

odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30
1. 3. Pohádková babička
čtení pohádek bratří
Grimmů, naváže Hrnková
výtvarná dílna; 15:00
8. 3. Vyprávění pohádek
o kůzlátkách
navazuje Preclíková výtvarná dílna; 15:00
8. 3. Nový svět
promítání dokumentů
z festivalu Jeden svět a vyhlášení Čtenáře roku 2019,
naváže beseda s regionální
novinářkou Marií Břeňovou; 18:00

Básník, který málem
zabil Hitlera
SEDLČANY Filmový klub uvede v kině ve čtvrtek 28.

února od 20 hodin chorvatsko–srbskou válečnou komedii režiséra Ivana-Gorana Viteze z roku 2015 s provokujícím názvem Básník, který málem zabil Hitlera.
V bláznivé komedii si tvůrci ﬁlmu dělají nekorektní legraci z ne příliš světlé minulosti Chorvatska za 2.
světové války... Mladý básník Ljiljan Vidić se připojí
k partyzánům a dostává za úkol napsat píseň, s níž jejich skupina vyhraje národní talentovou soutěž. Vítěz
soutěže má vystoupit na slavnostní recepci, které se
má zúčastnit sám Adolf Hitler. Skupina se tak dostane
do jeho blízkosti a bude mít jedinečnou příležitost spáchat na něj atentát a ukončit válku.
-redodjezd autobusem do Prahy a vlakem do Řevnic,
trasa pochodu 15 km; 6:05
 Dublovice – hala
2. 3. Halový turnaj ve futsale
turnaj ve futsale pro 8
týmů; 8:00
 Sedlčany – zimní stadion
3., 10. 3. Veřejné bruslení
14:00–16:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
27. 2., 6. 3. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
1., 8. 3. Hrajeme deskovky

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

UKLÍZEČKA
Požadavky: zájem o práci v provozu domova pro seniory,
bezúhonnost
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
konickova@dd-vojkov.cz, tel.: 739 624 623

11. 3. Veselá jarní výtvarná dílna
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00
 Příčovy – hospoda
U Šimků
28. 2. Tučný čtvrtek
maškarní průvod od hasičárny, naváže dětský maškarní
bál, hraje Neptun; 14:00
 Sedlčany – hvězdárna
1., 8. 3. Pozorovací program
18:00–21:00
 Vrchotice – hospoda
Na Františku
1. 3. Rozloučení s masopustem

pořádá SDH Vrchotice
 Chramosty – u hasičského klubu
2. 3. Masopustní průvod
pořádá SDH Chramosty;
10:00
 Křečovice – náves
2. 3. Masopustní průvod
Křečovicemi
doprovod hudební kapely;
11:00
 Kosova Hora – parkoviště u RD Hejná Hora
2. 3. Masopustní průvod
13:30
 Nové Dvory – dům
hasičů
3. 3. Dětský karneval
pořádá SDH Nové Dvory;
13:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
5. 3. Sedlčanský masopust
pořádá Městské muzeum
Sedlčany; 15:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
8. 3. Přijďte, bude Otevřeno
otevření kostela pro chvíle
pozastavení, zpívání a čtení textů; 21:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
9. 3. Maškarní karneval
maškarní pro děti; 13:00
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
9. 3. Masopust ve Skanzenu
tradiční masopustní průvod
s rejem masek, žertovnými
scénkami a hudbou; 14:00

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00

Biopekárna Zemanka s. r. o.,
výrobce sladkých sušenek a slaných
krekrů v Oříkově u Sedlčan
hledá

kolegyně na HPP do provozu výroby
(pečení a balení) sušenek na dobu neurčitou
Plný úvazek, směnný provoz (6–14 /14–22)
Více na osobní schůzce, kontakt: Marian Stieber, tel.: 604 784 171
e-mail: marian.stieber@biopekarnazemanka.cz
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Po třetím kole
turnaje vedou
domácí
JESENICE Ve společenském sále místní TJ Sokol

se konal 23. února 15. ročník amatérského bodovacího turnaje ve stolním tenisu Hospoda cup.
K zelenému stolu přilákal devět družstev, která vystupují pod hlavičkou obcí Jesenice, Kosova Hora, Vojkov a města Votice. Po bodovém vyhodnocení třetího kola v turnaji vede družstvo
Jesenice (36 bodů), následováno družstvem Kosovy Hory (33 bodů) a Votic (26 bodů).
František Vávra

Kuriózní gól hokejisty Tatranu
na lopatky nedostal
Tatran Sedlčany
– Spartak Žebrák
4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
SEDLČANY V prvním utkání

semiﬁnále play-off krajské
hokejové soutěže se v sobotu 23. února utkali hráči
Tatranu na domácím ledě
s vítězem základní části,
když jako jediní mu dokázali šlapat alespoň trochu
na paty. Nechal se čekat
vyrovnaný boj, a ten se
skutečně proměnil v málokdy vídané drama.

dřej Mašek za napadení,
sedlčanský gólman se ocitl
ve spršce střel, ale stav nadále zůstával bez branek.
Bezprostředně po návratu
vyloučeného
domácího

pačka. V závěru třetiny si
vyzkoušeli přesilovku také
hráči Tatranu, vypracovali si obrovskou šanci, ale
Zdeněk Burian navzdory snad všem fyzikálním

Hokej jako řemen
Utkání začalo sice
v hodně rychlém tempu, ale přesto na obou
stranách hodně opatrně.
Všechno ale teprve mělo
přijít. V začínající 4. minutě udělali beci Tatranu
ve vlastním obranném pásmu chybu, před Dudkem
se ocitli hned dva útočníci
soupeře, ale sedlčanský
gólman tuto první velkou
šanci utkání zlikvidoval.
V bouřlivém, avšak výborném hokejovém prostředí,
které vytvořily bezmála
tři stovky diváků, domácí
hokejisté dlouho marně
bušili na branku soupeře. Když v polovině první třetiny hráli v prvním
oslabení, zažili další horkou chvíli po úniku hráče
soupeře, jenomže Dudek
byl stejně jako mnohokrát
potom na svém místě. V 11.
minutě byl vyloučen On-

Na ledě byl k vidění tuhý boj, ale v hledišti panovala pohoda.
Jedenáctiletá fanynka Tatranu Anička Mašková z Chlumu se na tribuně potkala s malými fanoušky soupeře.

hráče na led napřáhl z vrcholu kruhu Vít Zavadil
a jeho bombu těsně nad
ledem gólman lapačkou
jen s obtížemi vytěsnil ze
svého brankoviště. Ve 14.
minutě se natlačili hráči
Tatranu před brankoviště
soupeře a na konci této
akce stál Štěpán Pinkas,
který vstřelil úvodní gól
utkání. Už o minutu později ale zapomněli obránci
Tatranu na útočníka Žebráku, dojíždějícího k útočné
modré, který zakončoval
svoji akci střelou zápěstím
z mezikruží, jenomže opět
zaúřadovala Dudkova la-

zákonům nedokázal puk
protlačit do zcela prázdné
branky. V cestě zřejmě stála jediná vytrčená hokejka
obránce soupeře.

Puk putoval
do klece
i s hráčem
Na přelomu první
a druhé třetiny se domácí
hokejisté bránili v dalším
oslabení, téměř minutu
potom hráli dokonce tři
proti pěti, ale hosté tuto
svoji velkou výhodu uťali faulem. V končící 22.
minutě hry dostal dobrý
puk na útočnou modrou

Vít Zavadil, najížděl sám
na gólmana, jenomže
ten se nenechal rozhodit
a puk vyrazil. Ve 25. minutě vybojoval puk Martin
Náprstek, nahrál mezi kruhy Filipu Černému, a ten
přesně mířenou ranou
švihem zajistil domácím
hokejistům dvoubrankové
vedení. V polovině utkání
byly k vidění hned dva závary před brankami, každý
na jedné straně, ale skóre
se už nepohnulo. Ve zbývajícím čase prostřední
třetiny se hlavně hodně
bojovalo, k vidění už nyní
nebyl tak pěkný hokej,
ale blíže ke gólu měli přece jenom hráči Tatranu.
Při jednom z odrazů puku
se ležící brankář na ledě
marně lapačkou natahoval
po hracím předmětu, klouzajícím do sítě, jenomže
včas zasáhl obránce Žebráku. Ve stejném duchu
jako končila třetina druhá, začala i třetí část hry.
Bojovalo se o každou píď
ledu a šance nepřibývaly.
V končící 45. minutě hry
ale dostal přesnou přihrávku do mezikruží hostující
útočník, mířil mezi betony
Dudka, a ten se opět vyznamenal. Ve 49. minutě
dali hosté hodně kuriózní
branku. Nejdříve vystřelili
od modré, domácí obránce
ránu kryl, puk zůstal pod
jeho tělem a i s vleže klouzajícím bránícím hráčem
po ledě doputoval do kle-

ce. Rozhodčí se musel jet
přesvědčit, že kotouč je
skutečně za čarou a gól
uznal. Tato situace domácí
hráče nijak nedeprimovala.
V 52. minutě rozehráli přesilovku, přišpendlili soupeře před branku a v čase
53.02 Martin Náprstek zvýšil na 3:1. Hned vzápětí se
ale hostům povedl brejk
a po jejich kontaktní brance bylo zaděláno na pořádné drama. A to skutečně
nastalo. Dudek na jedné
straně na poslední chvíli
vykrývá úhel proti najíždějícímu hráči soupeře,
na straně druhé hned dva
domácí hokejisté nedokáží
dotlačit puk do sítě přes
brankáře. V samém závěru hosté zkoušeli hru bez
brankáře, ale šestnáct vteřin před koncem putoval
jejich hráč za katr a pět
vteřin před klaksonem deﬁnitivně pojistil vítězství
domácích Kryštof Švagr.
Sestava: Dudek–Šebek,
Martínek, F. Černý, Náprstek, Vl. Černý–Mašek,
Spilka, Pospíšil, Burian,
Zavadil–Švagr, Chwastek,
Petržílka, Pinkas, Kadlec.
Trenér: Karel Pospíšil.
Souboj odčerpal hráčům Tatranu hodně sil,
a to je čekala odveta hned
o den později. V případě úspěchu i ve druhém
utkání se už mohli těšit
na barážová utkání s týmy
krajské ligy.
David Myslikovjan
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Soupeř uměl své
gólovky proměnit
FC ZVVZ
Milevsko – TJ
Tatran Sedlčany
3:0 (1:0)
MILEVSKO V sobotu 23.
února absolvovali fotbalisté Tatranu předposlední
přípravné utkání, tentokrát
proti jihočeskému celku.

na svých kopačkách daleko více než soupeř, žádnou
pořádnou brankovou situaci si nedokázal vytvořit
i proto, že proti němu stál
výborně organizovaný
defenzivní blok Milevska,
přes který se jen těžko dostával. Zaskakující brankář
B týmu Vladislav Vanýsek

po dobře zahraném autovém vhazování. Soupeř
uměl své gólovky proměnit – v druhém poločase ze
čtyř příležitostí vytěžil dvě
branky. V závěru pojistil
výhru milevských Pavel
Novotný – 3:0.
Sestava Tatranu: T. Glogar (F. Dřevojan) – P. Lípa,

Marek Sirotek v souboji o míč s milevským hráčem v předposledním přípravném zápase Tatranu

Tatran i přes velké množství zraněných a nemocných hráčů odjel k zápasu
do města vzduchotechniky, ale trenér Ladislav Šach
měl k dispozici pouze deset hráčů a dva brankáře.
Citelná byla hlavně absence ofenzivních hráčů.
Přestože Tatran držel balon

tak udržel čisté konto. Některé akce na jeden dotek
byly přesto velmi pohledné, ale bez kýženého úspěchu. Domácí celek těžil
především ze standardních
situací, i díky svým stoperům Martinu Petrovi a Tomáši Vakočovi, když jeden
gól padl po rohu a druhý

L. Brotánek, D. Čejda, M.
Krůta – L. Soldát, M. Kdolský, K. Kvěch, M. Sirotek –
V. Lípa, L. Matoušek.
Poslední přípravný zápas hraje Tatran v sobotu 2. března od 15 hodin
v Praze s FK Meteor, který
hraje také divizi.
David Štverák

www.sedlcansky-kraj.cz

Hokejisté v duelu
unavených týmů
excelovali a postupují
do baráže
Spartak
Žebrák – Tatran
Sedlčany 1:10
(0:3, 1:3, 0:4)
HOŘOVICE Fanoušci, kteří viděli sobotní první
utkání semifinále play-off
krajské hokejové soutěže na zimním stadionu
v Sedlčanech mezi domácím Tatranem a Žebrákem, si po skončení tohoto duelu říkali, že kluci,
bojující o každou píď
ledu, snad druhý den ani
únavou nebudou moci
chodit. Hrálo se totiž
na obou stranách skutečně do posledního dechu
a do posledních sil.
Program play-off však
byl neúprosný a hned
o den později se stejní
soupeři potkali v odvetě v Hořovicích. Trenéra
Karla Pospíšila mohlo
těšit, že už měl k dispozici dvě opory svého
týmu, které v prvním
utkání nehrály, beka Jakuba Grina a útočníka
Marka Indru. Tito dva
odpočatí hráči skutečně
sehráli v zápase jednu
z klíčových rolí. Domácí
vstupovali na led s vědomím, že jim stačí vyhrát
o jediný gól a utkání se
dostane do prodloužení,
případně až k nájezdům.
Nakonec se ukázalo, že
jim povinnost zvítězit

jakýmkoliv výsledkem
hodně svazuje ruce,
a zřejmě také do prvního
duelu vložili ještě více
sil než hokejisté Tatranu.
Hosté totiž od prvního
buly na ledě dominovali,
šli jistým krokem za vítězstvím a byli lepší až
do posledního klaksonu.
Byl to obránce Grin, který při přesilovce vstřelil
úvodní gól zápasu a zahájil tak brankostroj hostí
za nadšeného povzbuzování zhruba sedmdesáti
příznivců Tatranu, kteří
přijeli do Hořovic. Domácí hokejisté byli bezzubí
a jakoby i smíření s tím,
že hrají poslední zápas
této sezóny. Čestný gól
vstřelili až za velmi nepříznivého stavu a dokonce
ani neproměnili trestné
střílení. Nejlepším hráčem na ledě byl Martin
Náprstek, autor čtyř branek. Další přidali Filip
Černý, Šebek, Martínek,
Grin, Petržílka a Indra.
Nyní hráče Tatranu
čeká baráž s týmy krajské ligy. Hrát se bude
v pátek a v neděli, ale
soupeře
sedlčanských
hokejistů jsme před naší
uzávěrkou ještě neznali. Tatran by měl začínat
v pátek na ledě soupeře
a v neděli by si měl zahrát doma.
David Myslikovjan

Pinčesové klání láká zájemce z čím dál většího regionu
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Oddíl stolního

tenisu místní TJ Sokol
uspořádal v sobotu 23.
února v sokolovně turnaj ve čtyřhrách neregistrovaných hráčů.
Přihlásilo se devět dvojic. Jedna byla domácí,
jedna z Opařanska, další
přijely z Nečína, Drahlína či Vysokého Chlumce. Sedm dvojic bylo čistě mužských, jedna byla
ženská a jedna smíšená.

Po několikahodinovém
souboji zvítězili opařanští
hosté Martin Bilko s Pavlem
Kovaříkem. Druhé místo
obsadili Miloš Minár a Petr
Rys, vítěz zdejšího listopadového turnaje jednotlivců.
Třetí pozici získali Miloš
Lišman s Pavlem Opletalem. Jediná domácí dvojice
ve složení Josef Macke a Bohumil Vosáhlo se umístila
na bramborové příčce.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Děvčata z Dvojky začala sezónu nadějně
ČESKÝ BROD/MNÍŠEK POD
BRDY Sedlčanský klub

Aerobik studio Dvojka
vstoupil úspěšně do své
třiadvacáté sezóny. První
závody roku se konaly
v Českém Brodě, další
o týden později v Mníšku
pod Brdy. Byly ve znamení vyzkoušení nových sestav i dresů před rozhodčími a diváky.
V Českém Brodě se nejvíce dařilo maxitýmu 15–
více let (1. místo), maxitýmu 12–14 let (2. místo),
minitýmu 9–11 let mladší
dívky (2. místo), minitýmu 9–11 let starší dívky (3.
místo), minitýmu 12–14 let
(2. místo), maxitýmu 9–11
let (2. místo). Agátě Hockeové se mezi sólistkami
podařilo vybojovat bronzovou medaili.
Na Valentýnské soutěži v Mníšku pod Brdy, jejímž spoluorganizátorem
byla vedle domácího klubu Bios Fit i sedlčanská
Dvojka v čele s Kristýnou
Faktorovou, se již před-

stavila velká část sedlčanských závodníků. Lucka
Křivská, Laura Kolková,
Gábina Sobotková, Karina
Bílková, Tereza Zelenková a Aneta Holoubková
zabodovaly v silně obsazené kategorii B (9–11
let). Lisa Kubínová, Tereza Bezkočková, opět
Aneta Holoubková a Adéla Finková zabodovaly
a získaly cenný kov v kategorii C (12–14 let). Mezi
nejstaršími děvčaty v kategorii D (15 a více let)
vybojovaly zlatou medaili
Agáta Hockeová, Karolína
a Kateřina Jíchovy a Karolína Bauerová, stříbro
Anna Palátková, Michaela
Chocholoušková, Agáta
Hockeová, Aneta Chrastilová a Lucie Zbíralová.
Nyní čeká téměř padesát závodníků klubu
měsíční příprava na celorepublikové soutěže organizací Mistry s mistry
a FISAF, kde je čeká obhajoba loňských skvělých
výsledků.
-kf-

Stříbrný tým ve složení Laura Kolková, Františka Kořánová, Lucie Zavadilová a Nikol Furišová

Začala druhá fáze
pohárových bojů
amatérských hokejistů
SEDLČANY Na zimním stadionu

ve středu 20. února skončila první
část čtrnáctého ročníku dlouhodobého turnaje amatérských hokejistů, bojujících o Pohár starosty
města. Hrálo se pouze ve skupině
A, protože béčko mělo už téměř
týden hotovo.
První příčku v konečné tabulce uhájily Příčovy, které ale tentokrát ani nemusely vyjet na led.
Tým AHC Nový Knín totiž poslední zápas první části soutěže
skrečoval pro nedostatek hráčů.
Zcela stejně na tom byly i druhé
Štětkovice, protože vyhrály rovněž 5:0 kontumačně. Také Žabáci
ze Solopysk nenastoupili z důvodu nedostatečné sestavy. A tak
o třetí příčku zabojovaly na hrací ploše alespoň Zvírotice, které
nastoupily proti beznadějně posledním Olbramovicím. Favorit
vedl po dvou třetinách celkem
v pohodě 5:0, ale v závěrečné
části hry značně polevil, soupeř
začal mocně dotahovat a nako-

nec chlapci od vody zvítězili pouze 5:3. V dalším utkání skupiny
A přetlačily Křepenice vršovické
hokejisty 5:4.
Po skončení první fáze turnaje
pořadatelé před částí druhou vytvořili tři ligy, v nichž nyní týmy
budou hrát podle svého umístění
v základu. První ligu proto tvoří
Příčovy, Štětkovice, Zvírotice, Genemusic, Chlum, Křepenice, AHC
Nový Knín a Obecnice. Ve druhé
lize si zahrají Daleké Dušníky, Vršovice, Štětkovice B, Olbramovice,
Miličín, Solopysky, Domino a Kňovice. V lize třetí budou tvrdit muziku Ševci z Nového Knína, Hrádek,
Neveklov, Rumola, Kosova Hora,
Rybníkáři, Draci a Medvědi.
První výsledky – 2. liga: Daleké Dušníky – Domino 5:4, Vršovice–Kňovice 3:2.
3. liga: Ševci Nový Knín –
Medvědi 8:3, Hrádek–Draci 7:3,
Rumola – Kosova Hora 3:3, Neveklov–Rybníkáři 6:5.
David Myslikovjan

Stolním tenistům se
tentokrát nedařilo
ŠANOV/CHEB O uplynulém víkendu se v rámci 19. a 20. kola 2. ligy
stolních tenistů skupiny A utkali
hráči Tatranu na půdě svých soupeřů s týmy, které dosud byly v tabulce za ním. Po dvou porážkách
ale Tatran klesl ve třináctičlenné
tabulce ze šestého na sedmé místo, Šanov postoupil na pátou příčku a Cheb je nyní desátý.

TJ Šanov – Tatran
Sedlčany 10:4
Obě úvodní čtyřhry hosté prohráli. Zatímco Drechsler s Němcem neuhráli ani set, Pejša s Faktorem se drželi mnohem lépe. Svedli
se svými soupeři pětisetovou bitvu, ale nakonec přece jenom tahali
za kratší konec provazu. Do dvouher Tatran nevstoupil vůbec špatně. Pejša snížil na 1:2, když ztratil
jediný set, druhý bod přidal bez jediné ztráty Faktor a za stavu 2:2 se
vlastně začínalo znovu. Potom se
ale povedla pětibodová šňůra domácím stolním tenistům a o osudu

utkání bylo prakticky rozhodnuto.
Ve dvouhrách v Šanově vybojoval
dva body Faktor a po jednom přidali Pejša s Drechslerem.

SKST Cheb – Tatran
Sedlčany 10:3
Ještě méně se Tatranu vedlo
v neděli v Chebu. Ve čtyřhrách
sice tentokrát Pejša s Faktorem
v další pětisetové hře svoje soupeře udolali a za stavu 1:1 v první
dvouhře zvítězil těsně Pejša, jenomže potom se už utkání odehrávalo podle stejného scénáře jako
předchozí duel v sobotu. Třetí bod
pro hosty za stavu 7:2 vybojoval
Drechsler.
V dalším dvoukole soutěže se
Tatran utká v sobotu 9. března
za domácími stoly v malé hale
gymnázia od patnácti hodin
s týmem Bělé pod Bezdězem.
V neděli 10. března rozehraje
duel s Litoměřicemi již v deset
hodin dopoledne.
David Myslikovjan
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POZNÁMKA

Byl to mix
nesmyslů
a manipulací

Další komise má vymyslet
důchodovou reformu

Pozorně jsem sledoval
nedávný sněm ANO 2011,
hlavně volební projev
předsedy Andreje Babiše.
Pamatuji si různá první
prohlášení Babiše, když
zdůvodňoval svůj vstup
do politiky. Někdy na podzim roku 2011 založil hnutí
nazvané: Akce nespokojených občanů. Dobrý trik,
protože kdy jsou všichni
spokojeni? Většina – ať se
má jakkoliv – se chce mít
vždycky líp. Takže ﬁrma
„ANO, bude líp“ působila
jako dlouho očekávaný
krok vyšší moci, připomínající sliby komunistů bez
termínu, kdy to bude.
Volební projev předsedy měli všichni voliči hnutí
ANO pozorně poslouchat
a přemýšlet, o čem byl.
Zdálo se, že jen tleskají, ale
ono nebylo čemu. Babiš
s tím neměl žádnou práci,
přehrál své „cédéčko“, užívané již dlouho při všech
příležitostech. Žádná myšlenka, samá sebechvála:
„Jsme nejlepší, ODS byla
nejhorší, my všem pomá-

háme, ODS kradla, my makáme a uděláme pořádek.“
Europoslanec Pavel Telička nemá zapotřebí chválit
sebe a někoho pomlouvat.
Jako výrazná osobnost dostal při volbách do Evropského parlamentu nabídku,
aby kandidoval za ANO. Asi
by byl zvolen i za jinou stranu, ale přijal. Netušil tehdy,
co se na něm bude žádat,
ale pokládal za poctivé dostat ANO do dobrého klubu ALDE (Aliance liberálů
a demokratů pro Evropu).
Stal se respektovaným europoslancem, který se nechodí jen ráno podepsat
a byl zvolen i jedním ze čtrnácti místopředsedů. Že se
brzy začal rozcházet s ANO,
a předloni se již rozešel úplně, nebylo divu. Pavel Telička patří mezi znalce, kteří
nemluví do větru a umějí
ocenit zásluhy politika, ať
je z libovolné strany. Našel
jsem jeho názor na Babišův
volební projev: „Byl to mix
nesmyslů a manipulací, jak
to umí jen Babiš...“
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Profesor je meta
nejvyšší
Titul zdobil vzdělané lidi
v každé době. Je to známka dosažené kvaliﬁkace
v oboru a je spjat s určitým
stupněm studia. Ale jak je
to ve skutečnosti?
Třeba titul profesor používají středoškolští a vysokoškolští učitelé v rámci
zvyku, že jsou tak oslovováni žáky i rodiči. Ale vůbec nejsou profesory. Pro-

fesor je meta nejvyšší. Je to
nejvyšší akademický titul
vědců a pedagogů, kteří
stoupali ve vědecké práci
a odborném publikování
k titulu profesora celý život.
Podbízíme se středoškolským učitelům polichocením titulu a měli
bychom jim říkat magistři,
inženýři či doktoři.
Ilona Bílá

A upřímně řečeno, na žádné jásání to opět nebude...
Kvalifikovaní odborníci
se znalostmi důchodové
aritmetiky mluví o nutnosti
prosazovat účinná opatření. Aby nemohlo dojít k bolestné chudobě dnešních
padesátníků ve stáří.
Pokud budeme my staří volit politiky, kteří nám
starým přilepšují jen proto, abychom je stále volili,
je to od nás bezohlednost.
Měli bychom volit politiky, kteří vědí, co a jak
dělat. Nepomáhat populistům, kteří tady nejsou pro
všechny, jen pro sebe a nic

neumějí. V neděli prokázal první místopředseda
vládní strany Jaroslav Faltýnek, jak ničemu nerozumí. Na vše říká: „Ptejte se
ministrů.“ Asi ministryně
průmyslu a obchodu Marty Novákové... Proti zástupcům opozice ODS a Pirátů
vypadal Faltýnek v pořadu
Václava Moravce na ČT 1
až komicky.
Kdysi, jako mladí kantoři, jsme měli stále nějaká
politická školení. Dostal
jsem jednou otázku, jakou mám představu o budoucnosti. Ve své naivitě
jsem upřímně vykoktal:

„Myslím, že až už nebude
potřeba téhle diktatury proletariátu, budou v každé záležitosti hledat programátoři nejvýhodnější optimální
řešení za pomoci počítačů.“
A měl jsem průšvih pro
podezření, že takhle matu
i mládež.
Důchody je třeba optimalizovat, deﬁnovat nároky a určit zdroje. Jsem pro
odborné řešení důchodů
opravdu z gruntu, bez rozhazování drobných líbivých
dárečků od politiků, kterým
jde jen o trvalou kampaň
před stále nějakými volbami.
Vladimír Roškot

GLOSA

Hon za mamonem nebo
homofobie?
Bylo, nebylo. Za devatero
lesy a devatero řekami stál
zámek. Stál a chátral. Neměl využití, v obecní pokladně nebylo dost dukátů na jeho rekonstrukci.
Objekty historicky patřící
k zámku sice už dávno
prošly restitučním řízením
a našli své nové majitele,
jejich spojitost se zámkem
jim však nelze upřít. A taky
se od vzniku republiky
k zámku chodí přes nádvoří přilehlého statku. Nikdo
to neřešil, nikdo se proti
tomu nevymezil, neozval,
ani majitel pozemku, přes
který se k dalším stavením přijíždělo a přicházelo
od nepaměti.
Až jednou potkalo obec
štěstí a zámek koupili dva
dobrodinci a nadšenci,
kumštýři z Práglu. Zámek
začali pomalu, ale s péčí
řádného hospodáře dávat
dohromady, navázali spolupráci s obcí, zpřístupnili a oživili kapli, kterou
mají v seznamu oprav

na jednom z prvních míst.
Do zámku by se podle plánu měl vrátit i společenský
a kulturní život. Milovníci
památek měli důvod k radosti. Zase jedna, co se
dostala do dobrých rukou.
Byla by to ale asi pohádka špatná, kdyby nebylo zastoupeno i zlo. To
se objevilo náhle, bez varování a přišlo od ekvilibristy s paragrafy z Práglu,
majitele bývalého statku.
Mávnul magickou hůlkou
a uzavřel sousedům přístup k jejich nemovitostem. Ze dne na den a hotovo. Proč? Co mu vadí?
Až doposud všechny přes
svůj pozemek pouštěl, průchod ani průjezd neomezoval. Nikdo za posledních
sto let nepamatuje bránu
zavřenou. A navíc hrozí
tragédie, protože, co čert
nechce, se může stát a při
záchraně lidských životů
jde o vteřiny, které mohou
kvůli nutnosti chůze místo
příjezdu či kvůli použití
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technického násilí chybět.
Oč černokněžníkovi
z naší pohádky jde, nevíme. O peníze? Možná.
I služebnost se dá zpeněžit
a mamonu není nikdy dost.
Každopádně ve své argumentaci mimo jiné deﬁnuje nad míru jasně, že přes
svůj pozemek nehodlá
pouštět například novináře či nákladní auta. A tady
už se zdá motivace jasnější, leží mu v žaludku noví
majitelé zámku. Ale proč?
Že koupili zámek, chtějí
ho oživit a zachránit? Nebo
že by mu snad vadilo, že
v jeho sousedství bydlí
dva kluci spolu a ostatní
jim ještě tleskají za přítomnosti kamer? Pokud jim
závidí mediální pozornost,
stačí říct. Dostane se mu jí.
Ať tak či tak, je naší povinností tuhle pohádku vyprávět, šířit a věřit tak, jak to
u pohádek bývá, ve šťastný
konec. Pravda a láska musí
zvítězit nad lží a nenávistí.
Tomáš Vašíček

