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Jak je žvanec,
na Tučném čtvrtku
není nikdy žádný tanec
PŘÍČOVY Tučný čtvrtek
má v kalendáři obce svoje
pevné místo a koná se zde
už po dlouhá desetiletí.
V průvodu masek, zastavujících se u jednotlivých stavení a vybízejících tu paní
domácí, tu pana domácího
k tanci za nějakou tu pochutinu, je vždy důležitý
mluvčí. Ten příčovský má
zvlášť dobrou vyřídilku.
Někdejší místostarosta
Příčov Jan Štěpánek je tak
upovídaný, že pokud někdy o masopustním veselí
v obci z důvodu pracovního zaneprázdnění chybí,
ostatní pořadatelé, zastupující obecní úřad a místní

dobrovolné hasiče, mají
starosti s tím, aby vyzvali
tu pravou osobu, která by
také vytahovala z rukávu
jednu průpovídku za druhou. A navíc, aby se tyto
trefné poznámky i rýmovaly. Honza Štěpánek totiž
citlivě reaguje na všechno,
co vidí o Tučném čtvrtku
kolem sebe. O tom letošním, který připadl na 28.
února, přítomné pobavil
mimo jiné hláškou poté, co
viděl, že všichni přestali
tančit a veselit se, protože
příčovský řezník a uzenář Jaromír Dvořák, jak
je jeho dobrým zvykem,
přinesl košík plný klobás

a čabajek. „Jak je žvanec,
na Tučném čtvrtku není
nikdy žádný tanec,“ volal
mluvčí a nenechal se přehlušit ani kapelou Neptun,
Pokračování na straně 9

Cena 16 Kč

Máte-li pochybnosti
o přístavbě učeben,
pak pochybuji já
o vás, vzkazuje radní
Jiří Burian
SEDLČANY O přístavbě
dvou učeben na ZŠ Propojení, která i s vybavením
a DPH vyjde na zhruba
devět milionů korun, jsme

mavou, vášnivou a obsáh-

lou debatu na sociálních
sítích rozpoutal zastupitel

vás již informovali. Zakázku
a její okolnosti jsme dali posoudit organizaci Transparency International, která
dlouhodobě hodnotí nejen
veřejné zakázky, ale také
hlídá a hájí efektivní a odpovědné hospodaření státu,
obcí a měst. Právník renomované organizace Petr
Leyer došel ke dvěma závěrům: soutěž byla regulérní
a v souladu se zákonem, ale
i nejnižší nabídková cena
může být předražená.
Abychom předešli jakýmkoliv nařčením z manipulace, uveřejňujeme celistvé
Pokračování na straně 2

Zastupitel Marek: Ptám se, kde je hranice možného
nepodloženého obvinění kohokoliv z čehokoliv
SEDLČANY Poměrně zají-

Tel.: 602 778 899

a člen městské rady Karel
Marek, respektive jeho
diskuzní příspěvek při jednání rady města na konci
loňského roku.
K politické propagaci na sociálních sítích
totiž v zápise stojí: „Pan
MUDr. Karel Marek konstatoval, že se stále častěji
na sociálních sítích za účasti některých zastupitelů (respektive na účtech v jejich
správě a moci), objevují

lživá nařčení představitelů města, proti kterým je
potřeba zvážit patřičné
právní kroky a vyvodit důsledky ve vztahu k odpovědnosti správců a kultivaci prostředí. Závěr: Podnět
bude konzultován s právním zástupcem.“
Zastupitele Karla Marka
jsme se zeptali, co konkrétně mu v diskuzích na sociálních sítích vadí? „Úvodem
Pokračování na straně 4

Bufet Lima Sedlčany
nabízí rozvoz obědů po Sedlčanech a okolí
Komplexní nabídka závodního stravování
Velmi výhodné fixní ceny

Denně výběr z 6–10 hlavních jídel
a ze 2 druhů polévek
Po dohodě zajistíme stravování i na víkendové akce

E-mail: limasedlcany@seznam.cz
Tel.: 603 474 595

Muž
na místě
zemřel
SEDLČANY Z okna chod-

by v sedmém patře prvního panelového domu
na Severním sídlišti vyskočil ve čtvrtek 28. února dopoledne jednapadesátiletý V. B.
Ne š ť a s t n o u u d á l o s t
oznámila bezprostředně
žena, před jejímž oknem
prolétlo tělo muže a viděla jeho pád na chodník. Jako první dorazila
na místo hlídka sedlčanské Policie ČR, avšak bylo
patrné, že muž utrpěl
zranění neslučitelná se
životem. Lékař záchranky
po příjezdu konstatoval
smr t. Služba kriminální policie a vyšetřování
z Příbrami šetří případ
jako sebevraždu.
-red-
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Máte-li pochybnosti o přístavbě Většinu případů
učeben, pak pochybuji já o vás, vyřeší městská policie
blokovou pokutou
vzkazuje radní Jiří Burian
Dokončení ze strany 1

stanovisko právníka Transparency International, který
dostal k zakázce veškeré
dostupné materiály a měl
pro redakci zhodnotit, zda
město hodlá peníze utratit
efektivně, zda proběhl výběr
zhotovitele transparentně
a podle zákona a dle svých
možností i výslednou cenu,
ačkoliv to po něm lze, jakožto po právníkovi, požadovat
jen okrajově.
„V prvé řadě bych zmínil,
že zakázka byla zadávána
v režimu zákona 136/2016
Sb., o zadávání veřejných
zakázek (ve zjednodušeném
podlimitním řízení). To samo
o sobě zaručuje vyšší míru
kontroly nad zakázkou. Stejně tak fakt, že zakázka je ﬁnancována z takzvaných evropských fondů, může být pro
férovost zakázky pozitivní.
Nicméně musím konstatovat,
že ze strany Transparency
International nemůžeme hodnotit, jestli dodávané plnění
má, či nemá hodnotu cca 6
mil. Kč s DPH (bez vybavení, pozn. red.) a zda došlo
k předražení stavebních prací.
V prvé řadě nikdo z nás není
odborník ve stavebnictví, abychom mohli oceňovat stavební práce. Obecně ovšem platí,
že ani nejvýhodnější nabídka
získaná v zadávacím řízení
nemusí být zárukou hospodárnosti. I nejnižší nabídková
cena podaná dodavatelem
může být předražená a město jako zadavatel by ji v takovém případě mělo odmítnout,“ píše v úvodu právník
Petr Leyer.
„To, k čemu se mohu kvaliﬁkovaně vyjádřit, je pouze
průběh zadávacího řízení,
tak jak je zachycen v doku-

mentech dostupných ve veřejných zdrojích. Zde je patrné, že město jako zadavatel

Petr Leyer, právník
organizace Transparency International. Zdroj:
www.transparency.cz

zveřejnilo dokumenty 20. 11.
2018, lhůta pro podání nabídek byla původně 6. 12. 2018,
následně byla v souvislosti
s opravami chyb v zadávací
dokumentaci prodloužena
do 11. 12. 2018. To by mělo,
vzhledem k velikosti a složitosti zakázky, poskytovat
dostatečný čas pro přípravu
nabídky všem dodavatelům.
Otázkou zůstává, z jakého
důvodu se přihlásili jen dva
dodavatelé. V některých
případech jednoduše více
zájemců o danou zakázku
není, například z kapacitních důvodů. Zadavatel by
se však měl snažit získat co
největší počet nabídek, tím je
zajištěna široká konkurence,
a tedy naplněn potenciál získání nejlepší ceny pro město.
Město může aktivně zadávací
řízení propagovat a oslovovat
různé potenciální dodavatele
k podání nabídek. I kdyby se
tak ovšem nestalo, je proces
zadání stále zákonný. Vzhledem k faktu, že oproti předpokládané hodnotě zakázky
(cca 6 mil. Kč bez DPH) se
podařilo zadavateli cenu snížit (cca 5,5 mil. Kč bez DPH),
je možné dedukovat určitý

konkurenční tlak i v případě
účasti pouze dvou dodavatelů,“ hodnotí zakázku a její
zadání Leyer.
„Celkově tedy soudím, že
z aktuálně dostupných informací nenese zakázka žádné
zásadní znaky postupu v rozporu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek. Otázku
hodnoty plnění a adekvátnosti
nabídkové ceny nejsem schopen posoudit, přičemž lze říci,
že pokud město odpovědně
stanovilo předpokládanou
hodnotu zakázky, došlo oproti
ní k úspoře. To je pozitivním
znakem, který primárně indikuje spíše regulérnost soutěže,“ uzavřel své stanovisko
pro SK odborník z obecně
prospěšné společnosti Transparency International.
O stanovisko jsme požádali také radního a bývalého
starostu Jiřího Buriana, kterého jsme se ptali zejména
na hodnotu zakázky a její
adekvátnost. Jeho odpověď
uveřejňujeme v plném znění
bez redakčního zásahu.
„Přístavba učeben 2. ZŠ
byla řádně zprojektována,
rozpočtována a vysoutěžena. Vůbec nepovažuji za nenormální cenu stavby, která
nemá zvláštní specifika
z hlediska provedení. Připadá mi, že rozumíte rozpočtování staveb a oceňování
stavebních prací, pak se mě
neptejte. Proběhlé výběrové
řízení na zhotovitele stavby
bylo naprosto transparentní
a proběhlo přesně podle zákona o zadávání veřejných
zakázek. Máte-li pochybnosti
i o této investiční akci města,
pak pochybuji já o Vás. Překvapilo mě, že jste se nezeptal, kolik za to mám!“
Tomáš Vašíček

Sedlčanští policisté nevypátrali
pachatele jen u 8,5 % přestupků
SEDLČANY Zdejší oddělení

Policie ČR řešilo za rok 2018
celkem 1 029 přestupků,
z toho 712 na místě.
U 317 přestupků probíhalo
šetření ke zjištění pachatele

nebo k objasnění skutečnosti důležitých pro rozhodnutí
ve věci. Jednalo se o 109
přestupků proti majetku, 128
přestupků proti občanskému
soužití, 45 přestupků řidičů

pod vlivem alkoholu, 16 řidičů pod vlivem drog a 19 přestupků ostatních.
Celkem se nepodařilo zjistit pachatele u 87 přestupků.
-red-

na místě, vybrala
na nich necelých
120 000 korun
SEDLČANY Po minulém

rozhovoru s velitelem
Městské policie v Sedlčanech přinášíme v tomto čísle statistické údaje
o počtu a druhu přestupků, které strážníci řešili
v minulém roce.
Celkový počet řešených
přestupků činil 546 případů a drtivá většina z nich,
481, tedy 88 % bylo vyřešeno na místě pomocí blokové pokuty. Na uložených
pokutách strážníci vybrali
118 985 Kč, přičemž tyto
prostředky jsou příjmem
městského rozpočtu. Průměrná pokuta dosáhla
výše necelých 250 korun.
Všechny na místě uložené
pokuty byly ihned uhrazeny. U těch případů, které nebylo možné vyřešit
pokutou, došlo k předání
příslušným správním orgánům, které o sankci rozhodují ve správním řízení.
Takových přestupků bylo
celkem 54. Zbylých jedenáct případů vyhodnotili
strážníci jako důvodné podezření ze spáchání trestného činu, načež došlo
k jejich předání Policii ČR
k vyřešení.
V rámci přestupků řešených pokutou dominují přestupky v dopravě,
kterých bylo 474, přičemž
do této kategorie nespadají překročení nejvyšší
dovolené nebo povolené
rychlosti. Pokutou byly
řešeny také čtyři případy

přestupku proti územní samosprávě nebo také jeden
přestupek proti veřejnému
pořádku či jeden případ
přestupku na úseku ochrany zdraví před škodlivými
účinky návykových látek.
Zajímavější paleta přestupků se řešila mimo
b l o kové p o k u t y, te d y
ve správních řízeních.
Příslušný správní orgán
řešil například porušení
nařízení obce, pět případů porušení veřejného
pořádku či osm případů
přestupků proti občanskému soužití. I zde však
vévodí přestupky fyzických osob v dopravě,
a to s celkovým počtem
sedmnácti případů, těsně
následované přestupky
proti majetku, kterých se
ve správním řízení v minulém roce řešilo čtrnáct.
Celkem dva případy řešil
správní orgán také v rámci přestupkového úseku ochrany zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, celkem pět
případů je ve statistice
nespecifikovaných svojí
podstatou. Statistiku, kterou městská policie sestavuje, zároveň zpracovává
pro Ministerstvo vnitra,
které s údaji dále pracuje.
V příštím čísle vám přineseme údaje o případech,
které řešila v uplynulých
několika letech městská
přestupková komise.
Tomáš Vašíček

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

Tel.: 602 709 295
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Ve Včelákově Lhotě
došlo k sérii vloupání
do stodol, garáží
a chlévů
S E D L E C- P R Č I C E D o s u d

neznámý pachatel si ze
Včelákovy Lhoty odnesl
pracovní nářadí, ale také
z evidence vyřazený motocykl nebo starší vzduchovku.
„K sérii celkem čtyř případů krádeží vloupáním
do stodol, garáží a chlévů ve Včelákově Lhotě
na Sedlecko-Prčicku došlo
v nočních či brzkých ranních hodinách z neděle 24.
na pondělí 25. února letošního roku. Na svědomí je
má pravděpodobně jeden
a tentýž pachatel,“ informuje benešovská policejní mluvčí Eva Stulíková.
„Ten dosud nezjištěným
způsobem překonal zabezpečení u jednotlivých
vstupních vrat a dveří objektů, do kterých se postupně vloupal. Zajímal se pře-

devším o pracovní nářadí,
takže odsud zmizela například elektrická vrtačka, sekera s plastovou rukojetí,
okružní pila, pásová bruska anebo palice na štípání
špalků. Bez povšimnutí ale
nenechal ani starší vzduchovku nebo z evidence
vyřazený veterán motocyklu tovární značky Simson. Majitelům tak vznikla
škoda v celkové výši bezmála 60 000 korun.“
Svým jednáním naplnil
pachatel skutkovou podstatu trestných činů krádež a porušování domovní
svobody, za mřížemi by
tak mohl strávit 6 měsíců
až 3 roky. Votičtí policisté
uvítají jakékoliv poznatky
vedoucí k objasnění této
série případů na telefonu
974 871 760 nebo lince tísňového volání 158. -red-

Místostarosta si
práci na radnici
pochvaluje
SEDLČANY Od podzimních

voleb zaujal jeden z nejvyšších postů na radnici
nováček, středoškolský
učitel tělocviku a zeměpisu, jedenačtyřicetiletý
Zdeněk Šimeček. Po třech
měsících, kdy se seznamoval s provozem úřadu
a se svými novými povinnostmi, začíná vystupovat
na veřejnosti.
Starosta Miroslav Hölzel
k tomu poznamenává: „Můj
nástupce se bude zabývat
záležitostmi na poli sportu,
převezme moje povinnosti v oblasti školství nebo
komunikaci se spolky. Postupně mu předávám svoji
agendu a vysvětluji mu souvislosti, aby mohl navázat
samostatnou prací.“
Místostarosta Šimeček
má podle svých slov dva-

náctiletou praxi pedagoga:
„Nejdřív jsem učil tělocvik
a pak jsem si ještě dálkově
dodělal jako druhý předmět
zeměpis. Po loňských volbách jsem nad změnou zaměstnání přemýšlel dlouho,
ale můžu říct, že toho nelituji. Každý den se setkávám
s jiným problémem a s jinými lidmi, není to vůbec
stereotypní, naopak je to
zajímavý a baví mě to.“
Novopečený sedlčanský místostarosta má velkou oporu ve svém starším
kolegovi, starostovi Miroslavu Hölzelovi, když říká:
„Snažíme se spolupracovat,
vystupujeme jako dvojice.
Moje počáteční naivní nadšení dokáže pan starosta
svou zkušeností trošku utlumit a posunout k realitě.“
Jindra Votrubová
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Žena pod vlivem alkoholu a pervitinu
sedla se dvěma nezletilými dětmi do auta
DOUBRAVICE V sobotu 2.
března před 16. hodinou si
hlídka Městské police Sedlčany, projíždějící po silnici

mimo vozovku, nejevila
zájem o komunikaci se
strážníky, nabízenou pomoc odmítala s tím, že si

byl pozitivní na pervitin,“
upřesnil Petr Krch.
Městští strážníci se v letošním roce více zaměří

Mladá žena pod vlivem drog v autě se dvěma dětmi nezvládla řízení a skončila v příkopu.

č. 105, všimla u odbočky
na Doubravici vozidla
v příkopu.
„Šlo o Škodu Octavia,
uvnitř nalezla hlídka řidičku a její dvě nezletilé
děti,“ uvedl velitel městských strážníků Petr Krch.
Řidička, která v zatáčce
dostala na mokré vozovce smyk a vyjela vpravo

vše vyřeší sama. Strážníci ji podrobili dechové
zkoušce. Přístroj na měření alkoholu v dechu ukázal 0,27 promile. „Jak nám
nařizuje zákon, přivolali
jsme na místo hlídku Policie České republiky, která
si případ převzala. Řidička byla podrobena testu
na přítomnost drog. Ten

na prevenci související
s drogovou problematikou.
„U řidičů, ale i osob, narušujících veřejný pořádek,
budeme provádět testování na přítomnost drog. Je
třeba, abychom získali podrobnější a ucelenější představu o užívání drog v našem rajonu,“ dodal Petr
Krch.
Jana Špačková

S jarem přichází tradiční svoz nebezpečných
odpadů a starých spotřebičů
REGION Ve spolupráci

s obecními úřady připravily
Sedlčanské technické služby
svozy nebezpečných odpadů a starých spotřebičů. Občané mají svoz v rámci své
obce zdarma. Od letošního
jara se svozy neuskuteční
v Prosenické Lhotě, která si
zřídila vlastní sběrné místo.

Do Svatého Jana a Vysokého Chlumce přijedou Sedlčanské technické
služby v sobotu 9. března,
do Počepic a Nechvalic v sobotu 16. března, do Štětkovic, Osečan a Radíče v sobotu 23. března, do Kňovic,
Příčov, Nalžovic, Křepenic
a Nedrahovic v sobotu 30.

března a naposledy se vydají do Kosovy Hory a Jesenice – v sobotu 6. dubna.
„Přesné časy svozů získají
občané na úředních vývěskách svých obecních úřadů
nebo na našich webových
stránkách,“ dodává odpadový hospodář STS Daniel
Kolář.
-red-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
POČEPICE Řádně si 27. února v ranních hodinách nezajistil svůj náklad 36letý
motorista a v obci Rovina
mu spadl na komunikaci
dřevěný špalek bezprostředně před protijedoucí
auto. Jeho řidič již nedokázal střetu zabránit a do překážky narazil. Špalek poté
odlétl na zahradu domu.

Způsobená škoda činila
30 000 korun.
SEDLČANY Škoda ve výši
90 000 korun vznikla při
dopravní nehodě, která se
stala 27. února krátce před
polednem na silnici I/18 nedaleko města. Třiačtyřicetiletý řidič nákladního vozidla nedodržel bezpečnou
vzdálenost za automobi-

lem, který odbočoval vlevo
na místo ležící mimo komunikaci a z důvodu dopravní
situace, kdy dával přednost
protijedoucím autům, byl
nucen zastavit. Při srážce
aut nebyl nikdo zraněn.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Zastupitel Marek: Ptám se, kde je hranice možného
nepodloženého obvinění kohokoliv z čehokoliv
Dokončení ze strany 1

je třeba říci, že svoboda
slova je jedním z pilířů demokracie. V poslední době
se objevují ve sdělovacích
prostředcích, především
na sociálních sítích, vyjádření, která poukazují
na možnou hospodářskou
kriminalitu vedení radnice a rady města. Domnívám se, že každé písemné
nebo ústní prohlášení má
být podloženo pravdivými
fakty a argumenty. Pokud
mají autoři těchto příspěvků svá tvrzení podložena
pádnými fakty, jsou povinni se obrátit na Policii ČR.
Pokud tomu tak není, měl
by správce sítě zvážit, zda
má tato vyjádření a příspěvky dále na veřejné stránce
ponechat. Ptám se, kde je
hranice možného nepodloženého obvinění kohokoliv
z čehokoliv,“ sdělil redakci Marek s tím, že uvedl
i obecné příklady daných
příspěvků, například takových, kde jsou zastupitelé označováni za straky,
nebo je konstatováno, že
si nahrabali již dost nebo,
že takzvaně hrají malou
domů, přičemž podle Marka je takových typů příspěvků více.
Příspěvek uveřejnila
ve skupině Sedlčany –
moje město Iva Voháňková Hendrychová, která je

společně se zastupitelkou
Blankou Vilasovou správkyní této skupiny, ve které je téměř 1 900 členů.
Podle jejího vyjádření se
skupina stala trnem v oku
některých zvolených zastupitelů, kterým podle ní
vadí objektivita a otevřenost svobodných názorů
na dění ve městě. „Mám
pocit návratu do dob před
rokem 1989…,“ napsala
na Facebooku a zahájila
tak diskuzi s mnoha reakcemi a celkem více než
třiceti komentáři uživatelů.
V té se objevily příspěvky názorově různé
a do diskuze se zapojili
i někteří zastupitelé. Například uživatel Antonín
Tesař napsal: „Možnost, že
by na tom bylo něco pravdy, si nepřipouštíme? STAN
je tam, kde je, hlavně díky
tomu, že někteří zástupci
tohoto hnutí jeli na Facebooku štvavou kampaň už
půl roku až rok před volbami. To je prostě fakt.“ Na to
mu však správkyně skupiny odepsala, že skupina je
pro všechny a pro všechno a že před volbami zde
měly možnost příspěvků
všechny politické strany,
z nichž některé tuto možnost využily. Tesařova slova o štvavé kampani hnutí
STAN chtěli někteří další
uživatelé, například zastu-

pitelé Vilasová či Zámostný vysvětlit. A jiný pohled
na věc sdílel i uživatel Jarri Kubi, který napsal, že
podle něj spíše dostali prostor obyčejní lidé, kteří se
mohli vyjádřit k nešvarům,
a do té doby je nikdo neposlouchal. „A pokud volení
zástupci mají pocit, že kritika jejich předešlých chyb je
štvavá kampaň, pak nemají
na místech, kde se pracuje
pro občany, co dělat,“ uvedl
také ve svém příspěvku.
Do diskuze se zapojil
i zastupitel za sociální demokracii Pavel Švagr, který napsal: „Doktor Marek
je dlouholetým zastupitelem a členem rady města
za ODS. Ve volbách získával vždy masivní podporu
voličů. Předem řeknu, že si
Karla vážím a považuji ho
za chytrého člověka. Ale
teď jsem jeho příspěvkem
popravdě překvapen. Zavání mi to praktikami snad již
dávno minulými. Svobodu
slova jako ústavní právo,
doufám, Karel respektuje.
Jinak bych očekával, že
pokud má výhrady k některým příspěvkům, pak
je hned jako první krok
okomentuje a když jsou
lživé, tak uvede na pravou
míru. Nevím, kam přesně
míří, ale na zastupitelstvu
se určitě zeptám na ten závěr, na nějaké podrobnosti,

protože jinak to může být
myšleno na každého, kdo
tady publikuje svoje názory
a komentáře.“
Naopak spíše za pravdu
Markovi dal jiný uživatel,
Ivan Grin: „Nevím, jestli to
je na právní dohru, ale najdeme zde spoustu obvinění nepodložených pravdou
a spoustu domněnek, které
jsou zavádějící. Každopádně kdyby neznalost a neověřování skutečností bylo
trestné, tak by spousta členů
byla obviněna.“
Svoji reakci následně přidala i zastupitelka Blanka Vilasová, která zmínila i svoji
dřívější zkušenost. „Zajímalo by mě, o jaká lživá nařčení mělo kdy jít. Pokud se stále
ptáme a debatujeme, tak to
je snad v pořádku. Pokud
odpovědi občas nejsou, je
to chyba. Já jsem již jednou
od bývalého pana starosty
obdržela dopis od právní
zástupkyně města, a to kvůli
facebookové stránce Město
Sedlčany,“ napsala městská
zastupitelka za STAN.
Z trochu jiného konce
okomentoval slova Karla
Marka uživatel Josef Hrubec: „Mě zaráží to sdělení
‚stále častěji‘. Přijde mi, že
od voleb jsou politická vyjádření naopak čím dál méně.
Zdá se, že pan doktor, který zde nepřidal nikdy žádný příspěvek, má problém

s demokratickým vyjadřováním. Do doby, než bude
zveřejněna konkrétní textace, kde je co špatně, nelze
si vykládat jinak. Zajímavé,
že má rada města čas se
zabývat tímto, přijdou mi
důležitější témata.“
Na slova některých diskutujících o podobnosti
s praktikami minulého režimu reagoval uživatel Jan
Sadil: „Promiňte, ale tohle
snad doopravdy nemůžete srovnávat s minulým
režimem, to už mi přijde
jako špatný vtip.“ Jedním
z posledních diskuzních
příspěvků pak byl ten, který napsal Jiří Skála: „Ale,
ale, pane doktore, že by se
po téměř 30 letech od převratu znovu zaváděl jediný
správný názor vládnoucí
‚elity‘, který když někdo
nebude sdílet, bude pohnán
do soukolí justiční mašinerie a ta už mu ukáže, zač
je toho loket? To myslíte
opravdu vážně? Když se
někdo v diskuzi plete, tak si
myslím je správné mu logickými argumenty jeho názor
vyvrátit. Ale na to ta druhá
strana musí také mít, protože to opravdu často není
jednoduché. Jednodušší je
ale, jak vidím, vyhrožovat
právníky, takže vzhůru
k novému ‚reálnému socialismu‘, který na to nakonec
dojel.“
Tomáš Vašíček

Neberte mláďata jejich matkám, vzkazují
pracovníci záchranné stanice
REGION V záchranných

stanicích přijímají první
mláďata narozená v přírodě. Drtivá většina je jich
ale odnesena zbytečně.
„V letošním roce jsme
přijali již několik mladých
zajíců, kteří byli zbytečně
odneseni matce,“ uvádí
Jiří Tůma ze záchranné
stanice Ochrana Fauny
ČR v Hrachově. „Zajíci
rodí svá mláďata ve volném prostranství, nikdy
v noře, mládě nechávají
většinu dne samotné, nikoliv opuštěné,“ dodává.

Stane-li se, že potkáte zraněné divoké zvíře
nebo mládě, které působí
opuštěně, neváhejte kontaktovat záchrannou stanici. Pracovníci záchranné stanice v Hrachově
jsou připraveni zraněné
zvíře kdykoliv vyzvednout, případně poradit s
dotazy. Stanice oslavila
v loňském roce dvacet let
od svého založení a za tu
dobu jí prošly tisíce zvířat, z čehož nejméně jednu třetinu tvořila mláďata.
Péče o takové osiřelé

tvory je velice náročná
a vyžaduje celodenní nasazení. „Stává se, že několik dní nespíme, když
se nám sejde najednou několik savců, vyžadujících
noční krmení,“ svěřila se
pracovnice záchranné
stanice Jana Vodrážková.
Zvířatům v jarních měsících je možné pomoci
podáním potravy do krmítek či miskou vody,
za kterou budou rádi
například ježci, kteří se
postupně probouzí z hibernace.
-jav-


Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
74/19

Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
75/19
Sháním pronájem zemědělských
pozemků cena/ha od 4 500 Kč. Tel.:
606 646 154.
76/19

Prodám nové nepoužité boty na běžky Skol RS 406 Yellow, pro vázání NNN
a RS na klasiku, vel. 44, cena 640 Kč. Tel.:
608 543 848.
77/19

Domácí kutil hledá pronájem RD
nebo bytu 3+1 se zahrádkou. Sedlčany
a okolí. Tel.: 608 441 431.
78/19

 Koupím chatu/chalupu/pozemek
na rekreační objekt – do 30 km od Sedlčan,
nejlépe v okolí řeky. Tel.: 736 745 110. 79/19

Prodám jalovičku, stáří 5 týdnů
za 6 500 Kč, brambory 10 Kč/kg. Tel.:

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ

721 731 744.
80/19

Prodám kombinovanou lednici God-

dess RDC 0130 GW8, perfekt. stav, cena
2 700 kč. Tel.: 733 585 378.
81/19

Firma FENIX STAV s. r. o.

přijme zedníky
na stálou práci
Tel.: 603 542 651

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová

Nabízím
KOSMETICKÉ
SLUŽBY
v zavedeném salónu
v kulturním domě
v Sedlčanech
Těší se na vás kosmetička
Jitka na tel. čísle
776 864 187

ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

ŘIDIČE
pro mezinárodní kamionovou dopravu

Rekreační středisko

Líchovy Prosaz
hledá zaměstnance

Přijmu zaměstankyni
na výrobu slaměných kruhů
na HPP

Dopravní firma SPS Příbram, s. r. o. přijme

Vhodné jako práce doma
ve vlastních prostorách např. garáž

UKLÍZEČKY
ÚDRŽBÁŘE

Tel.: 605 121 784

Tel.: 737 815 906 – p. Mráz

Město Sedlec-Prčice

Požadujeme:
- řidičský průkaz skupiny C + E
- profesní průkaz
- karta do tachografu
- spolehlivost, odpovědnost, samostatnost
Nabízíme:
- dobré platové podmínky (38 000 až 45 000 Kč)
- jistota pravidelného měsíčního příjmu
- volné svátky a víkendy
- kvalitní, moderní vozový park VOLVO FH
- zázemí stabilní společnosti s 27letou působností na dopravním trhu
- odměny při pracovních výročích
- po dohodě zájemcům uhradíme ŘP sk. C, E
- možnost ubytování ve zrekonstruovaném bytě 2+1 v Příbrami
za výhodných podmínek

Kontakt: Ing. Ivan Janeček, tel.: 606 603 643
e-mail: spspribram@spspribram.cz

v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích,

Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
Strojírenská 381, 264 01 SEDLČANY,
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 318 820 574 Fax: +420 318 820 578
E-mail: info@fmmsro.cz

vyhlašuje

konkurzní řízení na OBSAZENÍ FUNKCE
ŘEDITELE/KY příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice
Nástup do funkce: 1. 8. 2019
Požadavky:
• předpoklady pro výkon funkce stanovené § 5 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, znalost
školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy, školského
zařízení, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav
Náležitosti ke konkurznímu řízení:
• přihláška
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
• přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný profesní životopis
• koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 3 stran formátu A4
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (zákon č.
373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách, který
vymezuje v § 59 tzv. pracovnělékařské služby a postup pro
posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání)
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3
Termín podání přihlášek: 26. 3. 2019 do 15 hod.
Další informace: Miroslava Jeřábková, tel. 317 834 216
Přihlášky s požadovanými podklady zasílejte na adresu:
Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice,
v zalepené obálce s označením „Konkurzní řízení ZŠ“
Bližší informace – www.sedlec-prcice.cz

Firma Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.

přijme:


HLAVNÍHO EKONOMA
– předpokladem je praxe v oboru – znalost účetnictví
a daňových zákonů, ÚSO nebo VŠ


PRACOVNÍKA NÁKUPU
– vzdělání SŠ, lze i bez praxe

a dále přijme:


SVÁŘEČE A ZÁMEČNÍKY
– předpokladem praxe v oboru – min. s oprávněním ZM1, ZG1


FRÉZAŘE A SOUSTRUŽNÍKY CNC
– vyučen v oboru, znalost programování CNC strojů,
vynikající platové podmínky

Výhodné platové podmínky
Očekáváme praxi ve strojírenské firmě.
Nabízíme zajímavou práci v nově realizovaných výrobních projektech.
Doprava Příbram–Sedlčany a zpět zajištěna.
Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.
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Zájem o včelařství se často dědí z generace na generaci
SEDLČANY V klubovně
na tribuně fotbalového stadionu TJ Tatran se v neděli
3. března konala výroční
členská schůze, kterou
svolal výbor Základní organizace Českého svazu včelařů v Sedlčanech. Kromě
obvyklých částí programu
jeho stěžejním bodem bylo
jednání o nákazové situaci
a moru včelího plodu.
„Uplynulý rok se z tohoto pohledu příliš nevydařil,“ uvedl předseda ZO
ČSV Sedlčany František
Lorenc. „Přibylo nám roz-

toče varroa, na něhož se
teď zjara budeme muset
hodně zaměřit. Musíme
doléčit to, co se nestihlo
na podzim. V Dublínech
se objevil včelí mor, ale
protože tato včelstva padla
a nedožila se jara, zatím
nevíme, jak dopadnou výsledky v okolí. Podle toho
krajská veterinární správa
vyhlásí potřebná opatření.
Pokud to bude v pořádku,
vše by mohlo být bez komplikací.“
ZO ČSV Sedlčany má
v současné době devade-

Jiří Rytíř ze Zvírotic je
jedním z včelařů, který
pokračuje v rodinné
tradici.

sát členů, z nichž nejstaršímu je devadesát a nejmladším kolem osmnácti
let. Dobře funguje kroužek

mladých včelařů při 1. ZŠ,
který v současné době
vede učitel Tomáš Heller.
Kroužek pravidelně navštěvuje kolem deseti dětí.
Výroční schůze se zúčastnili včelaři různých
věkových kategorií a mnohé z nich přivedli k tomuto koníčku jejich blízcí
příbuzní, hlavně rodiče.
Důkazem toho, že včelařství se mnohdy dědí
z generace na generaci,
je čtyřiapadesátiletý Jiří
Rytíř ze Zvírotic, který pečuje o dvanáct včelstev.

„Včelařství se věnuji zhruba deset let a tuto činnost
jsem převzal po tátovi,“
svěřil se zkušený včelař.
„Táta mě vodil k úlům už
jako malého kluka a hlavně jsem asistoval při vytáčení medu. Zpočátku
jsem se včel docela bál,
protože jsem poznal, že
píchají. Brzy jsem si ale
zvykl a dnes beru včelařství jako koníčka, který má
rodinnou tradici. Dodnes
společně s tátou konzultujeme všechno možné okolo
včel.“ David Myslikovjan
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Kdo a jak má tedy dítě na vstup do vzdělávacího
procesu připravit?
REGION Třetí díl seriálu o předškol-

ních dětech se pokusí zodpovědět
na otázku z titulku. A odpovídají
opět ředitelé a učitelé základních
a mateřských škol.
Podle některých názorů zralé
dítě žádnou speciální přípravu
nepotřebuje. Svým přirozeným vývojem se na hranici zralosti dostane většinou bez většího cíleného
zaměření. Rodina a pedagogové
jen podpoří vývoj případných
slabších stránek. K tomu se v podstatě přiklání i Libor Novotný z 1.
ZŠ v Sedlčanech: „Dítě by mělo
základní věci umět z domova a ze
školky. Nic speciálního umět nemusí. Vše se ale ještě samozřejmě doučí ve škole.“
Také Eva Šedivá, ředitelka ZŠ
a MŠ v Krásné Hoře nad Vltavou,
zastává názor, že se na přípravě
podílejí rodiče i učitelé, navíc upozorňuje na to, že by mělo jít o vzájemnou spolupráci. „Záleží na tom,
jak dlouho dítě navštěvuje školku,
jak dlouho ho paní učitelky znají,
nebo jestli je to opravu jen povinný
předškolní rok,“ doplňuje k tomu.
Jitka Sládková z MŠ Sedlec-Pr-

čice se připojuje k názoru, že by
mělo jít o spolupráci. A konkrétněji speciﬁkuje oblasti, na které se zaměřit: „Dítě by mělo pochopit, co je
dobře a co špatně. Potřebuje si prožít hodně činností, aby si osvojilo
různé zkušenosti a zážitky. Ve věku
pěti až šesti let je schopno samostatně si hrát, tvořit a sportovat. Mezi
dětmi jsou individuální rozdíly, ale
poslechnout pokyn, dodržet pravidla chování nebo hry, umět se
přizpůsobit a pomoci druhému, by
zvládnout měly všechny.“
Jitka Pecková ze ZŠ Petrovice
zastává názor, že dítě by měl připravit ten, kdo má za něho zodpovědnost, tedy zákonný zástupce.
I podle ní ale záleží na tom, jak
a kde probíhá předškolní vzdělávání toho kterého dítěte.
S hlavní rolí rodičů souhlasí
také Vlasta Koubová a Pavla Kinczerová z 2. ZŠ Propojení Sedlčany:
„Přestože předškoláci jsou povinni
absolvovat povinný poslední ročník
mateřské školy, záleží především
na rodině. Rodiče jsou dětem nejblíž,
jsou jejich vzorem, děti se od nich učí
nápodobou, vnímají jejich chování,

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

jejich přístup k povinnostem. Pokud
mají děti doma podnětné prostředí,
zvládají školní práci snadněji, s větší
radostí a chutí.“
Význam předškolního zařízení
je podle nich zejména v tom, že se
děti setkávají se svými vrstevníky,
učí se s nimi komunikovat, vzájemně si pomáhat. „I to je pro školu
důležité, ale nejvíce mohou pro děti
dělat rodiče. V posledních letech
zaznamenáváme obrovský nárůst
logopedických vad, problémů s výslovností, se zapamatováním textu,
obecně i s malou slovní zásobou,
nedostatečným porozuměním mluvené řeči a běžným pojmům. Některé děti neumějí básničky, říkanky,
ani písničky. Je to trend posledních
let, že děti, které přicházejí k zápisu, jsou zdatné v ovládání mobilů,
počítačů, ale mělo by to být v souladu se základními dovednostmi,
kterými by měli předškoláci disponovat, aby ve škole obstáli. Moderní
technologie jako počítače, chytré
telefony, iPady a tablety, které dětem osobní komunikaci nahrazují,
způsobují také to, že mnohé nedokážou svůj mateřský jazyk používat. Ten, kdo nám krade příležitost
spolu mluvit, je velmi často technika. Tužka a prázdný papír jsou podnět náročný, zatímco počítač velmi
jednoduchý. Stačí dát tomu všemu
trochu řád, například stanovený
čas, společně probrat výběr a obsah
a to pak obě strany dodržet. Dítě se
zabaví, hodně věcí je jim již nabídnuto, elektronické barvy a zvuky je
dostatečně uspokojují. Zaměstnávají však především zrakový smysl,
opomíjí se pro vývoj neméně důle-

žitý sluchový kanál, což negativně
ovlivňuje právě to, jak předškoláci
mluví. Osobní mezilidská komunikace a interakce umožní dítěti
na rozdíl od pasivního přijímání obrazu získat a zažít si správný řečový vzor. Tuto funkci nemůže podle
logopedů nahradit ani osoba mluvící z televize, ani interaktivní hra
na tabletu. Nejde to samozřejmě říct
obecně. Některé děti jsou připraveny výborně, jinde to vázne, protože
se v rodině málo mluví, nechodí se
do přírody, nerozvíjí se motorika.
Na besedách pro rodiče budoucích
školáků vždy zdůrazňujeme, že
rodiče jsou těmi nejvýznamnějšími
učiteli pro své děti. Nejdůležitější se
naučí, než půjde do školy, pak už
jen vše spojí se znaky. Výuka začíná v době, kdy dítě začíná mluvit
a rodič mluví na něho. Když přijde
dítě do první třídy, většina číst neumí, ale některé nemají ani načteno
od rodičů a prarodičů. Otevřeně jim
sdělujeme, jak si stojí ve školním
životě človíček, vychovávaný příliš
autoritativní nebo naopak tak zvanou volnou výchovou, tedy výchovou bezbřehou, bez pravidel. Zlatá
je střední cesta. Vidíme, jak je dítě
spokojené, když má nějaké hranice,
rituály, ve kterých se cítí bezpečně,
ale zároveň i svobodně, je zdravě
sebevědomé, věří si a důvěřuje učiteli. Pokud panuje v rodině laskavá
důslednost ve výchově a hlavně
pak i ve škole důvěra, slušná komunikace a vůle se s učitelem domluvit, mají děti slušně našlápnuto.
A to nejen do toho školního života,“
vysvětlují.
Olga Trachtová Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz
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Zámek v Osečanech můžete
navštívit nebo ﬁnančně podpořit
OSEČANY Slib, že si nebudou zámek usurpovat pro sebe a umožní do něj přístup i veřejnosti, se
rozhodli splnit noví majitelé osečanského zámku Matěj Stropnický
a Daniel Krejčík. Kdokoliv, kdo má
zájem, je nyní k prohlídce prostor
zámku s výkladem zván. Tuto možnost přitom dvojice majitelů nabídla dříve, než původně plánovala.
S počátkem března bude zámek přístupný veřejnosti každou
neděli, a to ve čtyřech časových
intervalech: dopoledne v 10 a v 11
hodin a po obědě ve 14 a v 15 hodin. A ačkoliv je zámek prakticky
prázdný a v interiérech není zdaleka hotovo, návštěvníci se mohou
těšit na skutečně originální zážitek.
Navíc v rolích průvodců budou
přímo oba známí herci, kteří mají
s touto činností brigádnické zkušenosti z dřívějška, takže se svých
nových rolí jistě zhostí s patřičnou
profesionalitou.
K zámku se návštěvníci dostanou pěšky po travnaté loučce,
takže zejména při deštivějším počasí není návštěva vhodná ve sváteční obuvi. Nicméně již cestou
na zámecké nádvoří si svůj zážitek
mohou užít zejména děti, které
mohou nakrmit „zámecké“ kozy
tvrdým chlebem, mrkví či jablky.
Nicméně majitelé zámku žádají
návštěvníky o rozumný přístup
ke krmení, nikoliv pouze co do obsahu, ale též do množství.
„Před vstupem do zámku si

všichni vezmou návleky. Pro jistotu podotýkám, že všichni a že si
je dají na boty, nikoliv do kabelek.

volné, neboť na žádné pozdější,
ba ani okamžité reklamace nebude brán zřetel. Těšíme se,“ napsal

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík se práce nebojí a na návštěvníky se těší...
Foto: Facebook Matěje Stropnického

Dneska už jsem dvakrát luxoval
na stejným místě, protože to vůbec
nebylo znát, čili: uvnitř budete procházet obytnou stavbou, návleky
máte proto, abyste se u nás nezamazali. Jeden suvenýr jsem sehnal:
na obci se mi podařilo nafasovat
vyřazené retro pohlednice zámku,
na nichž je tak zarostlý, že vůbec
není vidět: cca šedesát kusů pro
fajnšmekry. Nejdůležitější upozornění: v zámku vůbec nic neuvidíte, protože je zcela prázdný. Proto
a pro jistotu bude vstupné dobro-

na svém proﬁlu na Facebooku Matěj Stropnický s obvyklou dávkou
humoru a ironie.
Příběh zámku, jeho proměny,
jakož i fotky, které majitelé průběžně pořizují či instruktážní video
s návodem, kudy se do zámku
dostanete od místní autobusové
zastávky, najdete na webových
stránkách zamekbude.cz. A kdo
by chtěl přispět i jinak nežli dobrovolným vstupným, má také
možnost. K dispozici je transparentní účet u FIO Banky s číslem

2401493458/2010, na který může
každý zaslat libovolnou částku.
Jen za únor na účtu přibylo více
než 40 000 korun, a to včetně několika menších příspěvků v řádu
stokorun.
Kluci ze zámku budou však
rádi i za neﬁnanční pomoc. Sami
se sice práce nebojí, avšak šikovných rukou není nikdy dost a práce na čerstvém vzduchu a při
obnově památky může být skvělým relaxem. „Pokud nám chcete
pomoct z ruiny dělat znovu zámek
a z houštiny okolo něj znovu park,
je to skvělé. Zvláště uvítáme dobrovolníky se specializací likvidace
břečťanu, ale možné je všechno
možné: drobná zedničina, likvidace náletů od malých přes střední
po vzrostlé na území asi šesti hektarů, hrabání listí v přednádvoří,
mytí některých z asi osmdesáti
oken, stavba ohradníku pro kozy
a ovce, vyklízení chlívku a jeho
příprava na zimu, řezání a štípání
dřeva, pálení suchých větví a křovin, vytření některé z asi třiceti
podlah (pozor, jedna místnost trvá
celý den), dílčí opravy střechy, vyčištění okapů (pozor, to jsou výškové práce), vykopávání pařízků
od náletů, úklid drobných i středně
drobných skládek v parku, česání
ovoce, zvláště jablek a bezpočet
dalších činností, u nichž si vyčistíte
hlavu jako už dlouho ne,“ vzkazují
Matěj a Dan nejen čtenářům našeho týdeníku.
Tomáš Vašíček

Výstavba autobusového terminálu (4)

Dokumentujeme pravidelně výstavbu nového autobusového nádraží v Sedlčanech. Situace na stavbě 4. března. Foto: Hana Pechačová
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V únoru spadlo dvaadvacetkrát více Krásnohorští sokolové
vykazují velké ztráty krve
srážek než před pěti lety
SVATÝ JAN Řečeno sportovní terminologií, mají srážky
v letošním roce zatím dobrý tah na branku. Čeká nás
však ještě deset kol a stát
se může cokoliv...
Každopádně za posledních sedm sledovaných
let spadlo podle měření
amatérské meteorologické

stanice Miroslava Votruby
ve Svatém Janě od začátku roku překvapivě hodně
srážek (60,7 mm), pouze
v roce 2013 a 2016 spadlo
víc. Budeme-li sledovat
srážky pouze za únor, pak je
situace ještě lepší, je z toho
druhé místo a oproti roku
2014 spadlo letos za měsíc

dokonce 22x víc srážek.
Teplotně patřil únor
k teplejším rokům, průměrná měsíční teplota byla vyšší pouze v roce 2016 (3,43
°C). Nejvyšší teplota byla
symbolicky poslední den
v měsíci (14,6 °C), ostatně
závěr února se nesl v duchu předjaří.
-red-

Únor
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

26

27

21

23

28

18

14

23

26

14

18

26

20

11

2

4

3

6

2

teplota v st. C

nejnižší v měsíci
dne
nejvyšší v měsíci
dne
měsíční průměr

-8,6
22.
6,2
1.
-1,35

-4,6
4.
11,4
24.
1,97

-8,9
4.
10,1
20.
-0,13

-4,6
27.
14,1
22.
3,43

-6,3
14.
14,7
23.
1,87

-14,9
27.
6,8
1.
-2,39

-10,1
5.
14,6
28.
2,45

srážky v mm

za měsíc
nejvyšší v měsíci
dne
úhrn od počátku roku
deštivé dny v měsíci

36,4
9,4
23.
76,8
17

1,4
0,6
11.
20,3
3

1,6
1,2
8.
20,5
2

43,2
25,9
29.
64,0
11

13,9
4,4
28.
30,4
7

9,4
3,6
16.
39,8
7

30,9
19,3
3.
60,7
7

vítr v m/s

nejvyšší náraz větru
v měsíci
dne

meteorologické
dny

chladné – teplota
max. nižší jak 10 st. C
mrazivé – teplota min.
nižší jak 0 st. C
ledové – teplota max.
nižší jak 0 st. C

8,9

13,9

12,2

13,4

9,5

12,3

13.

8.

8.

24.

24.

11.

KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Sokolská kapka krve

je soutěž, jejíž historie sahá
jen do roku 2015. Každoročně ale nachází nové příznivce. Zatímco v prvním sledovaném období se do ní
zapojilo jen 12 sokolských
jednot, v současnosti jich je
již 41. A počet dárců dosáhl
ke konci minulého roku již
k počtu 400.
Vyhlášení výsledků
za uplynulý kalendářní rok
bylo koncem února. A krásnohorská sokolská jednota,
i když se do soutěže zapojila v roce 2018 poprvé, hned
vyskočila se sedmi dárci
a 22 odběry na 3. místo.
První místo patří od počátku soutěže Komárovu
na Berounsku. Ten měl
v tomto období ve svých
řadách 28 dárců se 79 odběry. Druhé Opočno má ale již
jen o dva dárce a 4 odběry
více než Krásná Hora, což
není pro další období nesplnitelný cíl.
Princip je v tom, že sokolské jednoty, které mají

ve svých řadách zároveň
bezpříspěvkové dárce krve,
nahlásí vždy dvakrát ročně,
tedy za první a druhé pololetí, kolik dárců absolvovalo kolik odběrů. Na odběrových místech pochopitelně
nezáleží. Někdo může darovat nejen plnou krev, ale
i krevní plazmu, která se
však může darovat častěji než plná krev. Proto lze
za jednoho muže započítat
maximálně 5 odběrů za rok
a za jednu ženu maximálně
4 odběry za rok, bez ohledu
na to, zda se jedná o plazmu či plnou krev.
Krásnohorští dárci jezdí
krvácet buď na Hematologicko-transfuzní oddělení
Oblastní nemocnice Příbram, nebo na Transfuzní oddělení Nemocnice
Hořovice. Zde se možná
potkávají s vítěznými dárci z Komárova, který je
od Hořovic vzdálen pouhých pět kilometrů, aniž
by o tom věděli.
Olga Trachtová
Hadáčková

Třeba lidé v sobě objeví cosi výtvarného a posunou se zase o krok dál
SEDLČANY Jana Hájková je

učitelka s aprobací přírodopis zeměpis pro druhý stupeň základní školy. Můžete
ji potkat na chodbách 1. ZŠ
s kytarou na zádech nebo
v Hnízdě s velkým košíkem
plným výtvarných potřeb.
„Přírodopis a zeměpis je má
specializace a tyto dva předměty také stále a ráda učím.
Hudba a výtvarka jsou ale
mými celoživotními koníčky,“ říká úvodem našeho
setkání právě ve výtvarném
ateliéru Centra Petrklíč.
„Když jsem byla s druhým
synkem na rodičovské dovolené, chyběl mi už běžný
kontakt s dospělými, zároveň jsem však měla na své
koníčky více času,“ začíná
představovat svůj záměr
komunitního setkávání zeširoka, „tak jsem se odhodlala
na popud Lídy Hegerové vést
výtvarnou svépomocnou
skupinu maminek.“
„Byla to pro mne velká
výzva. Měla jsem z počátku velké obavy pracovat
s dospělými,“ přiznává. „Na-

konec se sešla skvělá parta
a přesto, že se skupinka
po více jak dvou letech fungování a společného tvoření
i klábosení začala pomalu,
díky návratům maminek
do práce, rozpadat, vzniklá
přátelství mezi maminkami
zůstala,“ věří Jana Hájková.
I pro ni nastal čas návratu před školní tabuli. „Práce
na plný úvazek se dvěma
malými dětmi moc prostoru k tvorbě neposkytuje.
Po chvílích, kdy jsme se v Petrklíči s podobně naladěnými maminkami pravidelně
setkávaly a zakoušely různé výtvarné techniky, se mi
ale stýskalo. Když jsem pak
ve sborovně školy pročítala
jeden z návrhů dotačního
programu MŠMT Šablony,
prozřela jsem: Vždyť to je
ono!“ vypráví s úsměvem.
Janu Hájkovou zaujala
jedna z výzev na komunitní
setkávání rodičů a přátel školy. Oprášila svůj koncept výtvarných chvilek v Petrklíči,
aby se do jeho ateliéru brzy
vrátila. „V rámci Šablon je uči-

tel pouze organizátor a průvodce. Ke každému tématu,
za jehož účelem se setkáváme, je třeba přizvat odborníka,“ vysvětluje. Oslovila tedy
spolužačku z dětství, též
učitelku, a především místní
ilustrátorku Janu Vlkovou,
aby spolu na šesti setkáních
uvedly zájemce o kresbu
v její taje.
„Nemáme žádné vysoké
výtvarné ambice,“ uvádí
smysl setkávání Jana Hájková i za svou kolegyni na pravou míru. „Jde nám o to, předat základy technik. Umožnit

lidem, aby se mohli seznámit
s vybavením výtvarného
ateliéru. Ne každý má doma
třeba malířský stojan. Především chceme motivovat
maminky, aby si našly nějakou pěknou činnost pouze
pro sebe, namísto večerního
sledování Ordinací a podobných seriálů,“ dodává Jana
Hájková v mírné nadsázce.
„Výtvarno mne ohromně
baví, dává mi prostor relaxovat, soustředit se jenom
na sebe,“ ozývá se od stojanu jedna z účastnic Alice.
„Doma si stále něco pro ra-

Ilustrátorka Jana Vlková (vpravo) seznamuje laické nadšence pro
výtvarnou výchovu se základy kresby.

dost tvořím, ale orientovat
se ve výtvarných potřebách,
kterých je na trhu záplava,
je pro mne jako pro úplného laika velmi složité,“ přiznává maminka školačky
na prvním stupni. „Tady
jsem se hned úvodem dozvěděla, jaké jsou typy
tužek a pastelek, význam
jejich tvrdosti a k čemu je
vhodné je použít. To považuji za geniální!“ vrací se se
smíchem za stojan.
„Díky těmto výtvarným
setkáváním lidé mohou objevit, že v sobě cosi výtvarného skutečně mají. Bez
velkých ﬁnančních nákladů
mají možnost se seznámit
s různými technikami, vyzkoušet si olejové barvy, tisk
na lisu nebo naťuknout techniky, o kterých předtím ani
neslyšeli. Třeba je některá
zaujme natolik, aby si vyhledali odborný specializovaný
kurz a posunou se tak zase
o krok dál,“ uzavírá Jana
Hájková poselství komunitního setkávání ve své režii.
Lucie Kakosová

MASOPUST
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Jak je žvanec, na Tučném čtvrtku není
nikdy žádný tanec
Dokončení ze strany 1

která vyhrávala o sto šest
i ve chvílích, kdy nikdo
nebyl v kole. Tato kapela
ostatně také už neodmyslitelně k Tučnému čtvrtku
v Příčovech patří a vyhrává zde už dlouhá léta.
Svátek veselí a dobrého
jídla, který je přípravou
na nejvíce bujaré tři dny

masopustu, v Příčovech
tradičně začíná už před
čtvrteční čtrnáctou hodinou v hasičské klubovně.
Právě zde se na náročnou
akci připravuje většina masek, a také tady zaznívají
první nezapomenutelné
hlášky. Honzu Štěpánka
jako první zaujala dvojice
upírů, která se sice nebála
denního světla, ale nějak se
ani jednomu z nich nedařilo připevnit si na svůj pů-

vodní chrup upírské zuby,
které se záhrobním postavám uvolnily hned několikrát. „No jo, paradontóza se
nevyhýbá ani upírům,“ komentoval situaci Štěpánek.
Vzápětí před klubovnou
přivítal dámu v kostýmu
a v lodičkách na jehlách,
která doklopýtala do Příčov
hodně zdaleka. „Já jsem

Blanka Potrhlá z Valašských
Klobúk a přijela jsem stopem,“ představila se dáma,
která ale marně maskovala
mužský hlas. „Ani jednó
mě na cestě neobtěžovali,
však já so opatrná. Tož já
pocházím z Hané, co tam só
i bochte slané. Tam se dělajó masopusty, co jim říkáme
fašangy.“ Tučného čtvrtka
se letos zúčastnila také
Tereza Pacovská, která přivedla svého poníka, jehož

má téměř dva roky. „Někdy
kouše,“ upozornila Tereza
a proto ho pozorně hlídala,
aby v průvodu nezačal někoho ochutnávat.
„V průvodu uvidíte mnoho-li masek, které k nám
byly seslány z celé naší kulaté Země,“ vyvolával před
zahájením Tučného čtvrtka
v Příčovech Jan Štěpánek.
„Máme tady carevnu z Ruska, cudně zahalenou dívčinu, čarodějnici z hlubokých
lesů a také spoustu zvěře
i hmyzu. Dokonce k nám zavítal jeden americký brouk.
Rovněž upíři z Karpat se
přiletěli podívat. Vítáme
vás všechny na našem masopustu v příčovském království. Doufáme, že s námi
průvodem půjdete a také
křápem šoupnete. Půjdeme
po celé vesnici, koukneme

se na slepici, něco pojíme
a společně se poveselíme.“
Potom už mluvčí vážným

hlasem dodal, že je mu už
nějaký jár, ale že si nepamatuje, že by se v obci Tučný
čtvrtek nekonal. Ve staré
hospodě se prý kdysi sál
pod náporem lidí doslova
houpal. „Jezdilo se prvním
autobusem v pět hodin ráno
hned do práce. Lidi museli odcházet, protože dělali
v JZD. Dokonce se ještě
po zábavě chodilo po chalupách. Když bál za ranního
kuropění skončil, rozešli se
lidé po staveních tu na grog,
tu na pečenou husu. Lidé
hezky drželi spolu,“ doplnil
dřívější místostarosta Příčov Jan Štěpánek.
David Myslikovjan

Masky se poprvé před karnevalem vydaly do ulic
NECHVALICE Dětský maš-

karní karneval pořádá
v místním kulturním domě
základní a mateřská škola.
Letos se ale učitelky rozhodly pro změnu.
Karnevalu poprvé předcházel masopustní průvod.
Veselá obchůzka po obci
začala v pondělí 4. března
v půl druhé u školy. Děti
s učiteli a některými rodiči se převlékly za masky.

Někdo měl novodobé, ale
nechyběly ani ty, které
k masopustu tradičně patří, jako je třeba medvěd
nebo kůň. Nesměla chybět
ani muzika. Harmonikář
hrál po celou dobu nejen
do kroku, ale občas také
do zpěvu. Ten se ozýval,
když průvod našel někoho, kdo otevřel dveře svého obydlí, aby pestrou výpravu přivítal.
To ostatně byla asi jediná nevýhoda brzkého
všedního odpoledne. Většina domů byla uzamčená a jejich obyvatelé ještě
v pracovním procesu. Tam,

kde otevřeli, ale měli den
o něco veselejší. Průvod pochopitelně zavítal i do místních prodejen. I když se
do jeho účastníků pořádně
opíral vítr, zvládly ho i školkové děti s úsměvem.
A pak je čekalo teplo
kulturního domu s hudbou
v podání Petra Hochmaula, několika připravenými
soutěžemi a neodmyslitelnou tombolou. Sem se
po půl čtvrté začali trousit i další obyvatelé obce,
včetně rodin s těmi nejmenšími ratolestmi.
Olga Trachtová
Hadáčková

MASOPUST
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Medvěd se smrtkou pohromadě? Jedině v Hrachově!
HRACHOV V sobotu 2. břez-

na se v obci rozezněl zvuk
harmonik a dav masopustních masek se dal do pohybu. Průvod už zde má nějakou tradici, ale pro menší
účast masek se letos zaměřil jen na Hrachov, dříve se
masky pohybovaly ještě
v Drážkově a Hojšíně.
Dospělí, ale i ti nejmenší
účastníci, byli ošaceni a zamaskováni tak, že by je ani
jejich nejbližší nepoznali –
ať už to byli víly, dragoun,
čarodějnice, kníže pán,
hajný a mnoho jiných. Několik desítek masek se tak
stalo terčem velké pozor-

nosti a milého zpestření
svého okolí.

Na dortu si
pochutnali všichni
NALŽOVICE/CHLUM Karneva-

lové období nenechává zahálet ani nalžovické hasiče.
Tradiční karneval pro děti,
který členové ČHJ Nalžovice pořádají, opět v sobotu
2. března zaplnil chlumský
Hostinec Tulach.
Program karnevalu je
osvědčený a nezměněný. Příjemný podkres k řádění masek na parketu zajistil hudební doprovod kapely AXIOM
a záplava barevných konfet

nenechala chladným žádné
dítko i nejednoho dospělého.
Čas pro odpočinek kapely využily organizátorky
k prodeji žádaných lístků
do tomboly. Svou cenu
v Chlumu vyhrává opravdu
každý. Jen o zlatý hřeb slosovatelných lístků, lákavý
čokoládový dort, se k radosti
všech dětí nikdo nepřihlásil.
Nevyzvednutý dort byl totiž
mezi všechny spravedlivě
rozdělen. Lucie Kakosová

Díky těmto lidem,
kteří se umí pro věc

pěkný a rozesmátý den.
David Štverák

Starosta skolil
kvičící prase

ČERVENÝ ÚJEZD Místní diva-

Záplava barevných konfet na tanečním parketu děti neomrzí.

nadchnout, se z normální soboty najednou stal

delní spolek Béčko, hasiči
a obecní úřad uspořádaly 2.
března tradiční masopustní
veselí na návsi.
Starosta obce předal
pořadatelům masopustní
právo a klíč od vesnice
a před zraky diváků skolil kvičící prase. Naštěstí
se však nejednalo o živé
prase, ale o masku. Moderátoři masopustního
programu Jana Plochová
a Buhumil Říha zahájili
na návsi taneční soutěž

inspirovanou populární
televizní show StarDance.
Diváci se skvěle bavili při
sledování tanečního umu
místních tanečnic a tanečníků. K jedinečnému zážitku přispěla i čtyřčlenná
porota. Vtipně glosovala
soutěžní klání a nadšené
výkony účinkujících. Jejich hodnocení přerušovaly výbuchy smíchu. Z devíti předvedených tanečních
kreací nejvíce bodů získala
dětská taneční skupina
Pomáda. Nescházela sou-

těž o nejchutnější koblihu,
zvítězila Marie Šinoglová,
která získala poukaz na nákup v hodnotě dva tisíce
korun.
Před hasičskou zbrojnicí se po celé odpoledne
zdarma podávaly zabíjačkové pochoutky – jitrnice, jelita a ovar. K úplné
spokojenosti scházela
jen bílá pokrývka, letošní
ročník doprovázel drobný déšť a jen ojediněle
vykouklo sluníčko.
František Vávra

KULTURA
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Žáci a učitelé ZUŠ Sedlčany předali publiku hodně
barevnou Objevenou kytici
SEDLČANY Žáci a učitelé základní

umělecké školy ve čtvrtek 28. února
v premiéře uvedli v kulturním domě
hudebně-dramatické představení
pod názvem Objevená kytice. Účinkující v divadelním sále úspěšně
navázali na svoji předchozí hru Tři
bratři a publikum jejich hudební, pěvecké i herecké výkony opět odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.
Při vstupu do sálu všichni diváci
a posluchači obdrželi program, z něhož se dozvěděli, o čem tato muzikálová parodie básnické sbírky Kytice
bude. Program nastínil, že do domu
Karla Jaromíra Erbena se vloupali lupiči, odcizili sbírku balad Kytice, ale
cestou ji rozbili a pokusili se znovu
ji sestavit do původní verze. Jak to
dopadlo, předvedli účinkující. Publikum ale předem nemohlo vědět, nakolik dovedou skloubit svoje vstupy
tanečnice pod vedením Margarety
Veselé s Orchestrem Inﬁnity Melody, dirigovaným Janem Marhoulem
a dětským sborem Zábojáček pod
vedením Vladimíry Severové. A pokud někdo z publika pochyboval
o tom, že celé představení dopadne
na jedničku s hvězdičkou, musel
svůj názor brzy přehodnotit. Na jevišti totiž všechno fungovalo tak, jakoby vystupoval renomovaný soubor
zkušených umělců, kteří absolvovali
již desítky představení. Moderátorky
v rolích učitelek Barbora Křenková,
Lucie Steele a Eliška Trýblová společně s akordeonistou Janem Zdeňkem uvedly tři zhudebněné básně
z Kytice Štědrý den, Svatební košile

a Vodníka, které účinkující zazpívali
ve značně pozměněné podobě. A tak
se ani malí diváci nebáli, ačkoliv
původní Erbenovy básně jsou dost
strašidelné. V tomto případě se Polednice, která jako jediná byla přednesena formou básně, dívala do lednice
a vodník s potápěčskými ploutvemi
na nohou ztvárnil za zpěvu několik
povedených kreací. Tato role jakoby byla šitá na míru Janu Zdeňkovi.
V roli dívky se vedle vodníka objevila
Olga Laštovičková, matku si zahrála
Karolína Křenková a truhláře Petra
Jaromír Kunc. Umrlcem ve Svatební
košili byl Vojtěch Matuška a dívkou
Petra Cihelková. V baladě Štědrý
den účinkovali koledníci Matěj Zeman, Marek Matuška a Jaromír Kunc,
Hanu ztvárnila Michaela Mužíková
a Marii Tereza Jankovská. S výkony
všech účinkujících byl spokojený
i režisér Jan Marhoul, který nám
po skončení premiéry odpověděl
na několik otázek.
Jak dlouho jste vaši novou hru
zkoušeli a kolik v ní vystupuje
účinkujících?
Je jich více než padesát a jsou
ve věku od sedmi do osmnácti let.
S nápadem nastudovat toto představení jsem přišel společně s kolegyní
Bárou Janskou v loňském roce. Bára
je učitelkou hudby v naší škole, vystupuje v pražských divadlech a je
výbornou zpěvačkou. Bára mi s režií
pomáhala.
Nakolik těžké bylo skloubit orchestr, dětský sbor a tanečnice?
Na tom, aby se všechno dalo do-

hromady, jsme pracovali dlouho.
Dost jsme se v tomto směru naučili
předloni, kdy jsme sehráli představení Tři bratři. Tehdy jsme pozvali

tré kostýmy. Odkud je máte?
Hodně jsme využívali archiv lidového souboru, který ve škole máme,
a spoustu kostýmů má také náš ta-

Na jevišti se setkali Jan Zdeněk v roli vodníka a Olga Laštovičková, která ztvárnila
dívku, co se vydala k jezeru.

spoustu dětí a kolikrát na všechny
ani nevyšel čas. Proto jsme to letos
rozdělili. Zkoušet jsme začali ve škole od půlky října dvakrát týdně, ale
některé děti už předem měly noty,
protože tentokrát toho bylo opravdu
hodně. Zkoušení vyšlo vždy skoro
na celou vyučovací hodinu. Někdy
si také učitelé prodloužili výuku
a byli s dětmi ve škole samostatně.
Na pódiu jsme se začali scházet
od ledna. Zkoušení bylo náročné
především časově.
Vaši hru obohatily také pes-

neční obor. Něco nám upravila a také
půjčila Pavlína Spilková, majitelka
půjčovny svatebních šatů.
Až skončí série představení
v kulturním domě, přidáte další
na jiných místech regionu, nebo
i za jeho hranicemi?
Zatím neplánujeme žádné další
vystoupení. Toto představení je technicky docela náročné, hlavně po zvukové a světelné stránce. Pokud by
nás ale někdo oslovil, o dalším uvedení naší hry bychom jistě uvažovali.
David Myslikovjan

Záboj zakončil zimní sezónu koncertem v Želivi
SEDLČANY Nejen Česká mše

vánoční, ale i dílko pražského právníka, dirigenta
a hudebníka Petra Vacka
s názvem Hubertská mše
s mysliveckou tematikou se
zásluhou navázání spolupráce s Povltavskými trubači staly nejčastěji uváděnými skladbami v závěru roku
na adventních a vánočních
koncertech pěveckého sboru Záboj.
Reper toár obohatila
při posledním vystoupení ještě skladba Te Deum
laudamus s latinským
textem, kterou Petr Vacek
zkomponoval teprve vloni a v pátek 1. března se
dočkala třetího provedení
na veřejnosti, tentokrát

v podání Povltavských trubačů, sedlčanského pěveckého sboru Záboj a navíc
pod taktovkou samotného
skladatele. Sbormistryně
Záboje Vlaďka Severová

si zase pro změnu s chutí
zazpívala s ostatními členy sboru. Stalo se tak při
koncertu ve velkolepém
chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který se nachází

Neoﬁciální zpívání s cimbálovkou. Vpravo stojí skladatel Petr
Vacek. Foto: Danuta Pešková

v areálu premonstrátského
kláštera Želiv.
Koncert byl součástí Manažerského večera zemědělců Čech, Moravy a Slezska, který Agrární komora
České republiky pořádala
pro své členy ve starobylých prostorách želivského kláštera na Českomoravské vysočině.
Úchvatná stavba kostela
Nanebevzetí Panny Marie,
která v těchto místech stojí
už 800 let a do nynější podoby ji přestavěl v 18. století slovutný architekt Jan
Blažej Santini-Aichel, zaujme svou rozlehlostí ihned
po vjezdu do nádvoří kláštera. Přesto ji účastníci večera zaplnili do posledního

místečka, takže se nakonec
zpívalo i hrálo jak v hlavní
lodi, tak i na kúru.
Po úvodních proslovech
hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka a prezidenta Agrární komory Zdeňka
Jandejska se kostelními
klenbami rozezněly jásavé měkké tóny loveckých
rohů, k nimž se pak přidal
sedlčanský smíšený sbor
Záboj.
To však nebyl konec
zpívání. Během neoﬁciální
části večera rozezpívali Zábojáci i prostory přilehlého
kláštera, kde vystupovala
uherskohradišťská cimbálovka, což si Sedlčanští nenechali ujít, a postarali se
tak o další show.
-jv-
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celovečerní zábavný pořad
se Zdeňkem Izerem; 19:30

 Petrovice – Obecní dům
9. 3. Sportovní ples
pořádá SK Petrovice, hraje
Elizabeth; 19:00

 Sedlec-Prčice – U Škrpálu
9. 3. Travesti show
nový program souborů
Alyssa Flowers a Paloma
Eiffel; 20:00

 Osečany – Na Růžku
9. 3. Hasičský ples SDH
Křečovice
hraje Ešner Band; 20:00
 Sedlčany – kult. dům
14. 3. Šlágr párty Šlágrparty
nový koncertní pořad; 19:30
 Nechvalice – hospoda
16. 3. Maškarní ples pro
dospělé
oldies, hraje Sláva Bloch;
20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Pohádky, balady, pověsti
a čas …
výstavu připravili žáci
a učitelé ZUŠ Sedlčany
 Sedlčany – muzeum
Hrátky s drátky
Výstava drátenické tvorby
Ladislava Lokajíčka; vernisáž 7. 3. v 18:00; do 28. 4.
 Sedlčany – knihovna
Boj o život ve fotograﬁi
výstava fotograﬁcké soutěže vyhlášené Městkou
knihovnou Sedlčany; vernisáž 9. 3. v 16:00; do 3. 4.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – muzeum
20. 3. Vladimír Dušek:
Závody dračích lodí
vyprávění o dvou velkých
závodech, které V. Dušek
absolvoval v Itálii a Maďarsku; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
6. 3. Úsměvy Jaromíra
Hanzlíka
zábavný pořad, spoluúčinkuje Aleš Krulich; 19:30
7. 3. Objevená kytice
hudebně-dramatické představení žáků a učitelů ZUŠ
Sedlčany; 18:00
17. 3. Zlatovláska
pohádka pro děti a rodiče;
15:00
19. 3. Na plný coole

KINO
 Sedlčany
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
15. 3. Halloween
thriller, horor; 20:00
16. 3. Johnny English
znovu zasahuje
komedie; 20:00

16. 3. Pohárový zápas
Čerti Křepenice – Bubák
Chlum; 10:00
Huroni Vršovice – HC
Olbramovice; 12:00
HC Hrádek – Novit Neveklov; 14:00
Stará garda Štětkovice –
River Boys Zvírotice; 16:00
Ševci Nový Knín – Rumola;
18:00
DSK Daleké Dušníky – Žabáci Solopysky; 20:00
17. 3. Pohárový zápas
HC Votice – Slavoj Obecnice; 19:30
18. 3. Pohárový zápas
Domino – Stará garda Štětkovice B; 18:30
HC Kňovice – HC Miličín;
20:25
 Sedlčany – hřiště Tatran
10. 3. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – FK
Jindřichův Hradec; 14:30

SPORT
OSTATNÍ
 Sedlčany – zimní stadion
6. 3. Pohárový zápas
HC Miličín – HC Olbramovice; 18:25
8. 3. Pohárový zápas
DSK Daleké Dušníky – HC
Kňovice; 18:30
Gemusic – HC Votice; 20:25
9. 3. Pohárový zápas
HC Hrádek – Medvědi Sedlčany; 10:00
Draci – Tučňáci Kosova
Hora; 12:00
Ševci Nový Knín – Rybníkáři; 14:00
River Boys Zvírotice – HC
Kačeři Příčovy; 16:00
Bubák Chlum – AHC Nový
Knín; 18:00
Slavoj Obecnice – Čerti
Křepenice; 20:00
10., 17. 3. Veřejné bruslení
14:00–16:00
10. 3. Pohárový zápas
Rumola – Novit Neveklov;
19:30
11. 3. Pohárový zápas
Žabáci Solopysky – Huroni
Vršovice; 18:30
HC Olbramovice – Domino;
20:25
13. 3. Pohárový zápas
Medvědi Sedlčany – Draci;
18:25
Rybníkáři – Tučňáci Kosova
Hora; 20:20
15. 3. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
HC Miličín; 18:30
HC Kačeři Příčovy – Genemusic; 20:25

 Sedlčany – knihovna
6., 13. 3. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
8., 15. 3. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
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
11. 3. Veselá jarní výtvarná dílna
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00
15. 3. Recyklované pohádky
odpoledne plné čtení a her,
navazuje Recyklovaná
výtvarná dílna; 15:00
18. 3. Pohádky od rybníka Brčálníka
program pro rodiny s malými dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
8., 15. 3. Pozorovací
program
18:00–21:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina

www.sedlcansky-kraj.cz

8. 3. Přijďte, bude Otevřeno
otevření kostela pro chvíle
pozastavení, zpívání a čtení textů; 21:00

Zámek
prohlídky zámku, vstupné
dobrovolné, každou neděli
10:00, 11:00, 14:00 a 15:00

ROZHLEDNY
 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
 Osečany

 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma.

Po čtyřměsíční
přípravě na ples se
deváťáci předvedli
v nejlepším světle
sové sezóny přispěla svým
dílem i škola Propojení
svým retro plesem ve stylu
dvacátých a třicátých let.
Ples pořádaný SRPŠ byl

učitele z 1. a 2. stupně si
sami zazpívali a zahráli,
protože jsou velmi tvůrčí
a zároveň akční. Nebáli se
ani vstoupit na taneční parket a zatančit si se svými

zčásti věnovaný absolventům školy z 9. ročníku. Ti
beze zbytku využili možnost ukázat se v co nejlepším světle. Jejich předtančení nemělo obdoby co
do počtu tanečníků – z 50
jich nacvičovalo 45 a i ti,
kteří z určitých důvodů
netančili, byli ochotni pomoci coby zvukaři nebo
pomocníci. Sólo pro třídní

blízkými nebo se spolužáky tance, jejichž kroky se
učili v hodinách hudební
výchovy.
Účast plesajících byla
hojná a všichni odcházeli domů spokojeni nejen
díky celkově pěkné atmosféře, hudbě kapely Ešner
Band, ale také všem, kteří
se podíleli na přípravách
a organizaci plesu.
-vm-

SEDLČANY Do letošní ple-

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

Bývalé členky klubu to pěkně roztančily
SEDLČANY V Kulturním

domě Josefa Suka se v sobotu 2. března konal ples

klubu, které secvičily sestavu jen pro tento večer.
„Vzhledem k tomu, že

nikdy nechyběli, oslovila
jsem bývalé členky. Dívky,
které navštěvovaly náš klub
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Naše hodiny
jsou založeny
na emocích
a prožitku
SEDLČANY Čtvrteční verni-

tanečního klubu Slimka,
na němž k tanci a poslechu
hrála kapela Klasik.
Moderátor plesu Tomáš
Rauscher uvedl vystoupení tanečních skupin klubu.
Jako první přivítal mladší
slečny s názvem Little Bats,
postupně se předvedly ještě Crazy Dolls a také Ladies
– skupina bývalých členek

se jednalo o náš pátý ples,
chtělo to změnu. Byl to jediný důvod, proč jsme letos
neoslovily DJ Páju a kapelu
The Beautifuls, jichž jsme se
vzdávaly opravdu nerady,“
říká zakladatelka a trenérka klubu Gabriela Květová.
„Protože letos nemohli přijet ani tanečníci ze SPŠST
Panské v Praze, kteří zatím

v minulosti, ani na chvíli nezaváhaly a společně jsme
připravily krátkou sestavu.
Ačkoliv bylo na plese tolik
novinek, opět se vše vydařilo perfektně. Když si k sobě
vybereme ty správné lidi,
nemůže to ani dopadnout
jinak než na výbornou,“
dodává spokojeně.
David Štverák
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sáží v koncertním sále kulturního domu zahájili žáci
prvního stupně ZUŠ výstavu svých prací pod souhrnným názvem Pohádky,
pověsti, balady a čas.
„S dětmi jsme se k výročí
sto let naší republiky věnovali české historii,“ uvedla
výstavu ředitelka ZUŠ Vladimíra Křenková, která je
též pedagožkou výtvarného oboru. „S těmi mladšími
jsme se zamýšleli nad podobou praotce Čecha, s dívka-

cet ospalé a unavené, neboť
naše hodiny jsou skutečně
založeny na emocích a prožitku,“ doplnila. Na úvod
Vladimíry Křenkové navázalo krátké pásmo dětí
z literárně-dramatického
oboru za doprovodu houslí Jarmily Vlčkové.
Pojítkem jednotlivých
bloků výstavy stejně jako
recitačního pásma se stal již
několikrát skloňovaný čas.
Ten ostatně reprezentují
i ozubená keramická kolečka
vzniklá při experimentálním

Hasičky hasily na parketu požár
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU V sobotu v osm hodin

večer zahájil Pavel Kabíček
v místním společenském
sále tradiční ples mokřických hasičů. Cestu na něj
si našlo více než tři stovky
místních i přespolních.
K tanci i poslechu hrála
skupina Ešner Band s dechovou sekcí. V půl desáté se ale slova ujala jede-

náctka mladých hasiček.
Tedy lépe řečeno parketu.
Měly totiž připravené zábavně taneční vystoupení.
V něm se nejprve představily v hasičských oblecích
v hospodě, pak při poplachu a zásahu a nakonec
ze sebe modré mundůry
svlékly a ocitly se na parketu jen v růžových tílkách
a černých kraťáscích. Tak-

to předvedly taneční vystoupení.
Tombola byla jako každoročně bohatá, vyhrával
každý lístek. Jejich prodej
začal již u vstupu při příchodu do sálu. Cen bylo
více než pět set, z toho přes
třicet jich putovalo do hlavního půlnočního slosování.
Olga Trachtová
Hadáčková

„Jaký asi byl praotec Čech?“ ptala se Vladimíra Křenková svých
svěřenců z výtvarného oboru při vernisáži. „Starý“ dostalo se jí
pohotové odpovědi.

mi jsme prožili dívčí válku,
s chlapci jsme bojovali společně s blanickými rytíři,“
představila podzimní část
tvorby. „Cestovali jsme
do Středozemě, vyprávěli
si balady a pohádky. S těmi
staršími jsme se zabývali
pojmem času, dětství a snění. Z některých hodin se děti
mohly domů skutečně vra-

výpalu v rámci oslav výročí
17. listopadu, jež zvou k návštěvě výstavy z plakátu.
Čas seznámit se s tvorbou mladších žáků ZUŠ
mají návštěvníci kulturního domu každý všední
den od 8 do 16 hodiny a při
všech večerních kulturních
akcích do konce března.
Lucie Kakosová

SPORT
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Branky hojně padaly
na obou stranách
FK Meteor
Praha – TJ Tatran
Sedlčany 4:4
(0:1)
PRAHA V sobotu 2. března absolvovali fotbalisté
Tatranu poslední přípravné utkání, tentokrát proti
pražskému Meteoru, který hraje divizi skupiny
B a nachází se v tabulce
na třetím místě.
Tatranu se částečně vyprázdnila marodka a hned
to bylo na výkonu mužstva
znát. Na marodce už zůstali jen David Krůta, Dominik
Němec a Honza Vystyd.
S ním to nevypadá příliš
dobře, lékařská prohlídka
u specialisty rozhodne,
jestli se Honza ještě někdy
vrátí na fotbalové trávníky.
Meteor začal utkání obrovským nasazením a napadal sedlčanské hráče
na samém vrcholu. Tatran
se však pěknou kombinací dostával do protiútoků
a do vedení šel ve 13. minutě, když Michal Kdolský obětavě vybojoval
míč u lajny a přihrál balon
na Tomáše Senfta, který se
otočil kolem beka a střelou
na přední tyč nedal brankáři šanci – 0:1. Další šance Petra Haase, Michaela
Dvořáka a Čejdy v prvním
poločase neskončily v síti.
Druhý poločas začal

v 51. minutě penaltou,
která znamenala vyrovnání na 1:1. Po hodině hry
zahrával Michal Kdolský
trestný kop a ve čtverci našel Lukáše Brotánka, který
vrátil Tatranu vedení – 1:2.
O šest minut později bylo
opět vyrovnáno – 2:2. V 70.
minutě domácí skóre otočili ve svůj prospěch – opět
z penalty – 3:2. Hned z rozehrání Tatran vyrovnal. Michael Dvořák kolmicí našel
nabíhajícího Tomáše Senfta a ten podruhé v utkání skóroval – 3:3. Tomáš
mohl dosáhnout hattricku,
ale domácí brankář s tím
nesouhlasil... Další pěkné
střely Michaela Dvořáka
nebo Michala Kdolského
minuly cíl. Tatran se přesto
dostal do vedení 3:4, když
se Michal Kdolský treﬁl
z trestného kopu. Utkání
nakonec skončilo smírně
4:4 – Meteor vyrovnal těsně před koncem zápasu.
S e s t av a Ta t r a n u :
Glogar (46. F. Dřevojan)
– P. Lípa (46. Hájek) , L.
Brotánek, D. Čejda, M. Krůta, Kdolský, M. Dvořák, K.
Kvěch, Soldát (60. M. Sirotek), Senft (70. V. Lípa),
Haas (60. L. Matoušek)
První jarní mistrovský
zápas hraje Tatran v neděli 10. března od 14.30
hodin doma proti Jindřichovu Hradci.
David Štverák

www.sedlcansky-kraj.cz

Posádka Pokorný–Čiko se podruhé
zapojí do závodů Mezinárodního
mistrovství ČR v sajdkárkrosu
SEDLČANY Po dlouhé zim-

ní přestávce se opět rozjede seriál závodů Mezinárodního Mistrovství České
republiky v sajdkárkrosu
2019. Už na konci března
zavítá tato motoristická
událost do tradiční bašty,
do moravské Mohelnice,
kde se hned v prvním těžkém závodě ukáže, jak kdo
trávil zimní pauzu a jak kdo
se na tyto fyzicky náročné
závody připravil. Sedlčanská posádka Jaroslav Pokorný a Lukáš Čiko se opět
zapojí do letošního seriálu
a bude se snažit minimálně zopakovat loňské osmé
místo. Zeptali jsme se:
Jak jste se připravovali
během zimní přestávky?
Jarda: Již devátým rokem
jezdím ,sajdy‘, tak už nějak
vím, co mé tělo potřebuje.
Chodím běhat a cvičit do posilovny k Petrovi Vanišovi,
od kterého mám speciální
program.
Lukáš: Převážně jsem běhal a jezdil na kole. Do posilovny jsem chodil s mistrem
republiky v tomto sportu
Matějem Hejhalem, který mi
pomáhal a radil ve cvičení.
Od půlky února se již připravujeme na ,sajdě‘.
S jakými plány vstupujete do letošní sezóny
po loňské osmé příčce
v republice?

Jarda, Lukáš: Chtěli bychom minimálně zopakovat právě zmíněné loňské
osmé místo. Bude to ale těžké. Některé posádky skončily, jiné mají pauzu a nové
nebo staronové se znovu
objeví ve startovním poli.
V každém případě bude
konkurence veliká a my
se budeme snažit zajet co
nejlepší výsledky ve všech
závodech.
Kolik závodů se pojede
v letošním roce a kde?
Jarda, Lukáš: Letos je
vypsáno sedm závodů
mistrovství republiky, rozdělených na tři na Moravě
a čtyři v Čechách. Začínáme 31. března v Mohelnici
a dále pak 4. května v Jiníně. Pokračovat se bude
26. května ve Stříbře, 15.
června v Březové nad Svitavou, 29. června v Dobřanech, 22. září v Kramolíně
a končíme 12. října v Horním Újezdě. Kromě těchto
závodů se u nás pojede
i jeden závod mistrovství
světa, a to 11. května v Kramolíně a jeden závod mistrovství republiky družstev
18. srpna v Dalečíně.

S jakou technikou vyrazíte do nového ročníku?
Jarda: Do letošní sezóny budeme nastupovat
s novou motorkou. Hlavní
změnou je nový rám VMC
Hocob, pro který jsme si
museli v půlce února dojet
do Holandska. Motor zůstává stejný – Zabel 700.
Jak se povedlo zajistit
sezónu ﬁnančně?
Jarda: Převážnou většinu
sezóny jdou peníze z našich
domácích rozpočtů. Není to
v dnešní době lehké. Velké
plus patří i sponzorům, kteří
nás podpořili v nové sezóně
a pomůžou nám odjet i nějaký závod Mistrovství Německa. Čím více závodů se
pojede, tím lépe.
Co vzkážete svým, případně i novým fanouškům?
Jarda, Lukáš: Fanouškům
a všem kamarádům a přátelům bychom chtěli vzkázat,
ať se přijedou podívat minimálně na ty čtyři závody, co
se pojedou v Čechách. Ze
Sedlčan to není tak daleko
a my jim zaručujeme hezký
zážitek ze závodů.
David Myslikovjan

Výsledky ze závodů Mezinárodního mistrovství
ČR v sajdkárkrosu najdede na facebookové
stránce Sidecarcross Team #55 Pokorný – Čiko
a informace jsou také na internetové stránce sidemx
a na internetovém portále motolevel.cz

Hokejisté v úvodním utkání baráže dali kuriózní gól,
body ale brali domácí
Sršni Kutná Hora
– Tatran Sedlčany
6:2 (1:0, 2:1, 3:1)
KUTNÁ HORA V pátek 1.
března začala hokejová baráž, v níž se utkávají čtyři
týmy o dvě místa v následujícím ročníku krajské
ligy. V baráži se dvoukolovým systémem doma
– venku střetnou dva poslední celky z vyšší z obou
krajských soutěží a vítězní
semiﬁnalisté play-off z druhé krajské soutěže.
Svého úvodního soupeře, účastníka krajské hoke-

jové ligy, hráči Tatranu příliš
neznali. Věděli ale, že co
se týká výkonnosti, udělal
od poslední sezóny krok kupředu. Sršni z Kutné Hory
v úvodu zápasu byli věrní
svému jménu a na svého
soupeře skutečně doslova vlétli. Domácí hokejisté
výborně bruslili, byli lepší,
ale do první velké šance
se paradoxně dostal sedlčanský Martin Náprstek,
který však svůj nájezd neproměnil. Vzápětí šli hosté
do čtyř, ubránili se a potom
měli dokonce dvě velké šance. Po chybě při vhazování

v útočném pásmu se ale
domácí hráč dostal až před
brankoviště a zaznamenal
první gól utkání. V úvodu
druhé části hry Tatran vyrovnal, a to po akci, která
se určitě nevidí příliš často.
Obránce Jakub Grin nahodil
puk na klec domácího gólmana až z brankoviště svého gólmana a domácí brankář si myslel, že má kotouč
pod svojí kontrolou. Ten mu
však vypadl na led a Martin
Náprstek, spěchající k brance Kutné Hory, doťukl hrací
předmět do sítě – 1:1. Domácí hokejisty ale tato situace

nastartovala k ještě většímu
náporu a po chybě obrany
Tatranu opět překlopili vedení na svoji stranu. V závěru druhé třetiny zvýšili
na 3:1, a protože zůstali v tlaku i ve třetí části hry, brzy
přidali čtvrtý gól. Když Grin
snížil na 4:2, kutnohorští se
začali o svoje vítězství obávat, protože začal tlačit pro
změnu Tatran a kontaktní
gól visel na vlásku. Jenomže
poté rozhodčí odpískal faul
Tatranu a v oslabení hosté
inkasovali. Několik vteřin
před třetím klaksonem domácí dali šestý gól a do čtyř-

členné tabulky si tak připsali
první body.
Tatran měl možnost složit reparát v neděli, kdy
jej na domácím ledě čekal
další soupeř z krajské ligy,
tým Neratovic.
V druhém pátečním
utkání baráže prohráli
neratovičtí Buldoci s B týmem Kolína 2:4, ale toto
utkání bylo po dvou třetinách ukončeno. Při úpravě
hrací plochy rolbě upadlo
kolo a v ledu se utvořila díra. Výsledek zůstal
v platnosti.
David Myslikovjan
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Hokejisté začali ve druhé fázi
pohárového turnaje hrát od nuly
SEDLČANY Ve druhé čás-

ti dlouhodobé pohárové
soutěže amatérských hokejistů se týmy podle předchozího umístění ve dvou
skupinách rozdělily do tří
lig a všechny začínaly
hrát s čistým štítem, tedy
od nuly. Nyní vše již spěje
k jarnímu play-off, na jehož
konci se bude konat vyhlášení nových, případně staronových šampionů.
V první lize měl minulý
týden největší náboj duel

příčovských Kačerů, kteří
dosud soutěží procházeli
jako nůž máslem, se Štětkovicemi. Stará garda pravidelně bojuje o nejvyšší
pozice v první lize a jinak
tomu určitě nebude ani
v této sezóně. K vidění byl
velice vyrovnaný zápas,
stav byl dlouho nerozhodný, ale Kačeři v jeho
závěru navázali na svoje
předchozí vítězné tažení
a svého soupeře přetlačili.
Dlouho nerozhodnutý byl

také zápas vítěze skupiny
B, týmu Miličína, s předposledními Žabáky ze Solopysk ze skupiny A. Tým
Genemusic neslevil z brankových hodů ani ve druhé
fázi soutěže a už poněkolikáté nastřílel svému
soupeři v jediném zápase
dvouciferný počet gólů.
Výsledky – 1. liga: Genemusic – AHC Nový Knín
11:4, Obecnice–Chlum
6:2, Štětkovice–Votice 9:2,
Zvírotice–Křepenice 9:0,

Příčovy–Štětkovice 3:1.
Všechny prvoligové týmy
měly před naší uzávěrkou ve druhé části turnaje odehrán jeden zápas,
pouze Štětkovice už měly
na svém kontě dva.
2. liga: Solopysky–Miličín 2:1, Olbramovice –
Štětkovice B 2:4, Kňovice
– Štětkovice B 9:1, Domino–
Solopysky 8:3, Vršovice –
Daleké Dušníky 1:3. Ve druhé lize měla většina týmů
koncem minulého týdne

dvě odehraná utkání. V osmičlenné tabulce už přesto
zůstaly bez jediné ztráty
pouze Daleké Dušníky.
3. liga: Rybníkáři–Draci
4:4, Kosova Hora – Hrádek
0:4, Medvědi–Rumola 3:7,
Neveklov – Ševci Nový Knín
4:6. Začátkem nového týdne
mělo všech osm týmů třetí
ligy odehrány dva zápasy.
Dvakrát zvítězily jenom dva
týmy, první Hrádek a druhá
petrovická Rumola.
David Myslikovjan

Hokejisté urvali vítězství zásluhou obrovské vůle a bojovnosti
Tatran Sedlčany
– Buldoci
Neratovice 4:3
(1:2, 0:0, 2:1 –
1:0)
SEDLČANY Ve svém dru-

hém barážovém utkání se
střetli hokejisté Tatranu
opět s týmem z krajské
ligy a od prvního vhazování bylo zřejmé, že je
čeká další velice zdatný
soupeř. Domácí hráči se
rozjížděli možná poněkud
těžkopádněji, ale s postupujícím časem hráli stále
lépe a ve druhé polovině
zápasu připravili bezmála
třem stovkám diváků zážitek, na který budou ještě
dlouho vzpomínat.

Vedení Tatranu
dlouho
nevydrželo
Od úvodního buly se
hrál rychlý hokej a na první pohled bylo znát, že
do Sedlčan přijel kvalitní,
dobře sehraný tým. V 7. minutě hry předložil přesnou
přihrávku před brankoviště
Kryštof Švagr Martinu Pospíšilovi, a ten nekompromisně polovysokou střelou
k tyči dal první gól utkání.
Hned vzápětí mohli domácí po závaru svoje vedení
navýšit, puk dlouho poskakoval v brankovišti před
gólmanem hostí, jenomže
nikdo z domácích jej nestačil dotlačit do klece. V 9.

minutě se neočekávaně
zcela sám ocitl mezi kruhy
forvard Neratovic a nezaváhal. Ranou zápěstím na lapačku brankáře srovnal
stav na 1:1. Ve 12. minutě
vypálil po ledě Pospíšil
a gólman špičkou betonu,
možná i bruslí, dokázal puk
vyrazit. Ještě v téže minutě
nastavil jedné střele Dudek
svoji lapačku, puk mu z ní
vylétl daleko před brankoviště a dojíždějící útočník
Neratovic ke kruhům druhou ranou sedlčanského
gólmana propálil – 1:2.
Půldruhé minuty před prvním klaksonem měl Dudek
hodně štěstí, když vůbec
neviděl přes spleť hráčů,
postrkujících se před jeho
brankovištěm, a puk, nahozený z vrcholu kruhu treﬁl
boční síť jeho klece.

Tatranu se jen těžko probíjeli do útočné třetiny, ale přesto měl gól na hokejce Filip
Černý, jehož ránu zápěstím
z mezikruží ve 33. minutě
hry gólman efektivně i efektně lapil svojí rukavicí. Tři
minuty před druhým klak-

povaly týmy za stavu 1:2.

Drama až
do konce
V polovině 43. minuty
rozehrál Tatran svoji další
přesilovku, přišpendlil soupeře k jeho brance a hned

Opatrná hra,
žádné góly

Martin Pospíšil (vlevo v bílém) kontroluje, zda puk neprošel gólmanovi Neratovic do branky.

Ve druhé třetině se začalo hrát na obou stranách už
mnohem opatrněji, více se
bránilo a šancí bylo dlouho jako šafránu. Až ve 26.
minutě se nadechl k velkému sólu Jakub Grin, objel
všechny protihráče, které
měl v cestě, avšak jeho
zakončení brankář kryl.
Hosté vzápětí odpověděli
hned dvakrát, a to poté, co
domácí hokejisté nepřesně
rozehráli ve vlastním obranném pásmu. Dudek však
v obou případech dobře
zasáhl lapačkou. Hokejisté

sonem se přihodila situace,
kterou publikum ocenilo
potleskem. Po jednom ze
soubojů zůstal před Dudkovou brankou ležet otřesený
útočník Neratovic a na střídačku odjel s pomocí nejenom rozhodčího, ale také
jednoho z hráčů Tatranu.
Tomu se říká fair play gesto,
které na stadionech příliš
často k vidění není. Ve 39.
minutě najížděli tři útočníci domácích na jediného
obránce Neratovic, svoji
akci ale překombinovali,
a tak i do třetí třetiny vstu-

po návratu vyloučeného
hráče na led měli další početní výhodu. Potom dokonce půldruhé minuty hrál pět
na tři, hostující hokejista navíc za zásah do oblasti hlavy
a krku vyfasoval pět minut,
a domácí okamžitě roztočili před brankou soupeře
pořádný kolotoč. V čase
46.32 srovnal Lukáš Petržílka na 2:2, a to ještě měl Tatran možnost čtyři minuty
hrát přesilovku pět na čtyři.
„Ještě jeden!“ skandovali domácí příznivci, ale vzápětí
byl vyloučen i domácí hráč.

Ironií osudu bylo, že za katr
putoval Petržílka, autor vyrovnávací branky. Po další
minutě začali hosté hrát
čtyři na tři, nejdříve si vybrali oddechový čas a hned
vzápětí dali gól, o němž se
později hodně diskutovalo. Dudek dostal do masky
nebo spíše do krku pukem
pořádnou šlehu z mezikruží, bezvládně se složil na led
a hráč hostí snadno překlopil opět vedení na stranu
svého týmu. V 51. minutě
hry sice dlouho při přesilovce signalizoval svoji střelu od modré Grin, nakonec
vypálil, gólman puk vyrazil
a Petržílka jej pohotově nasměroval do klece – 3:3.
Pětiminutové prodloužení se hrálo se třemi hráči v poli na obou stranách
a 102 vteřiny před jeho
koncem rozhodl o vítězství
domácích hokejistů Filip
Černý. Po doslova heroickém výkonu si dva body
Tatran určitě zasloužil.
Sestava: Dudek – Grin,
Mašek, F. Černý, Vl. Černý,
Náprstek – Švagr, Spilka,
Burian, Pospíšil, Zavadil –
Petržílka, Kadlec, Martínek.
Trenér Karel Pospíšil
po utkání řekl: „Chybí
nám Marek Indra, který nesmí hrát, a také nemohli nastoupit junioři, kteří hostují
v Černošicích. Dnes jsme
to urvali hlavně bojovností.
Myslím si, že se dnešní zápas musel divákům líbit.“
David Myslikovjan
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Chápu doktora Marka
i jeho odpůrce,
demokracii už
máme…

Cesta dál stále bez cíle?

Sociální sítě a internet
obecně jsou platformy svobodné a do jisté míry též
anonymní. Není to úplně
ideální stav, ale lepší než
cenzura, kontrola obsahu a hrozba milionových
pokut a mazání příspěvků tak, jak to požadoval
poslanec za ODS Václav
Klaus mladší ve svém nedávném návrhu, ke kterému vláda naštěstí dala zamítavé stanovisko, a tak je
pravděpodobně pohřben.
Tedy ten návrh.
Rozumím však zastupiteli Karlu Markovi, když
se mu nelíbí některé příspěvky na sociálních sítích, kde se o zastupitelích říká, že mají už dost
nahrabáno nebo že nějakou zakázku takzvaně cinkli a že jsou jako straky,
tedy že kradou. Doktor
Marek odpustí, ale patří
k věkově konzervativní
skupině občanů a na sociálních sítích je jeho aktivita buď úplně nulová,
nebo tak nízká, že jsem ji
nezaznamenal, a to jsem
na Facebooku jako doma.
To jeho argumentaci bere
trochu vítr z plachet. Měl
by se sám zapojit a argumentovat, odpovídat
na komentáře diskutujících, občanů a voličů.
A pokud zaznamená něco
protizákonného, může
zvážit právní kroky, proč
ne. Jenže mít názor, to je
jako… no, zkrátka to má
každý. A trestat za názory
nelze. Ano, anonymní příspěvky bych také nebral
v potaz, ale třeba ve skupině Sedlčany – moje
město je dost účastníků
absolutně prokazatelně
neanonymních, s fotkou

a identitou. S těmi se dá
diskutovat a ti mají právo
zastupitelům leccos vyčítat a podrobovat je kritice, byť příkré. Však jsou
to ti samí, které pak i ODS
prosí o hlasy při volbách,
takže s těmi právníky
bych byl opatrný.
Demokracii už bychom
měli, teď jen nějaké ty
demokraty, řekl kdysi
údajně tatíček Masaryk.
Měli bychom si tato slova
připomínat. Demokracie
je diskuze. Někdy nekorektní, někdy na hraně,
občas vulgární, ale to vše
je regulérní. Pokud je někdo neslušný, měli by jej
ostatní umravnit. Zastupitelé však musí snést větší
než obvyklou kritiku, musí
být více imunní, je to úděl
jejich veřejné funkce. To
konstatoval už i Ústavní soud. Tak to prostě je,
politika je řehole, ať se to
komu líbí nebo ne.
Na druhou stranu,
musíme všichni odmítnout lži a pomluvy, to je
jasné. Koneckonců město změnilo svoji strategii
komunikace s veřejností, a i na Facebooku už
má svůj oficiální profil,
stránku s názvem Město
Sedlčany, s rožmberskou
růží jako profilovým obrázkem. Je to profil, který
před volbami vznikl nadivoko, ale nyní jej město
převzalo jako svůj vlastní
oficiální kanál a sdílí zde
informace s veřejností.
A to i přesto, že před volbami bylo jeho autorům,
respektive autorkám, také
hrozeno zásahem městské právničky od tehdejšího vedení města.
Tomáš Vašíček

Na sjezdu ČSSD, kde měla
strana jako hlavní cíl zvolit
nové a úspěšnější vedení,
byla předvedena přehlídka
úspěchů ve vládě stavbou
domečku. Sociální demokraté se v televizním přenosu zřetelně distancovali
od ANO, které většinou umí
každý drobný výsledek prezentovat jako pouze svůj
úspěch.
Prezident Miloš Zeman
vystoupil velmi brzy po zahájení sjezdu. Z jeho vystoupení vyzařovala spokojenost.
Nenáviděný Sobotka nebyl
slovíčkem připomenut, takže pan prezident v nadšení
přinesl dárek: „Ve volbách
budu já i moje paní volit sociální demokracii...“ Za to
doufal, že nebude do vedení
ČSSD zvolen ministr zahraničí Tomáš Petříček, který jej
neposlouchá. Na jeho adresu argumentoval preference-

mi: kdo měl malé, nemá být
ve vedení. Nějak zapomněl
na svoji stranu SPO Zemanovci, jejíž preference míří
k nule. Ale těch pár členů
SPO, kteří by za svého čestného (sic) předsedu dýchali,
museli po tom projevu leknutím těžce lapat po dechu.
Nebo jim slíbil, že to slíbí, ale
jako normálně nesplní? Ovšem za Zemanem to může
udělat opravdu spousta lidí,
takže ČSSD má naději dopadnout dobře. Není to trochu
šíp na Babiše? Ten vlastně
s Hradem také moc nespolupracuje ohledně ruských
jaderných bloků a elektroniky z Číny. Kdo by potom SPO
ﬁnancoval?
Nakonec tedy všechna
čest, ministr zahraničních
věcí byl zvolen jako nový,
neokoukaný místopředsedou ČSSD. Další místopředsednické křeslo obsadila mi-

nistryně práce a sociálních
věcí Jana Maláčová. Ta je
zřejmě členy ČSSD vnímána
jako příčina mírného vzestupu preferencí. Snad předpokládají, že její návrhy jsou
veřejností přijímány s nadšením, nevadí, že odborníkům jsou jako nesmysly leda
k smíchu. A po únorovém
obrovském propadu státních
ﬁnancí proti loňsku asi hlavně strašidlem pro ministerstvo ﬁnancí.
Stanovený cíl strany je,
jak bylo slyšet, návrat ke kořenům. Prezident radil nezapomínat na miliony zaměstnanců a důchodců. Což o to,
nezapomínat – jako cíl? Ale
jak, když už ty zdroje – podle klasika Vladimíra Špidly
tady byly – hodně vysychají
a bude hůř. Vypadá to, že cíl
byl stanoven, ale stále nebude moci být plněn.
Vladimír Roškot

GLOSA

Vraťte nám lístek za sto šedesát
Kdo jezdí občas ze Sedlčan
do Prahy, neví, jak dlouho
se zdrží a nechce se mu řešit nákup lístků na následné
cestování pražskou MHD,
může si u řidiče autobusu
koupit celodenní lístek. Ten
se dříve poměrně vyplatil.
Za sto šedesát korun jste si
v rámci Pražské integrované dopravy mohli 24 hodin
jezdit, jak jste chtěli. Takže
jste třeba ráno v devět odjeli do Prahy, po hlavním
městě jste bezstarostně
do odpoledne využívali
tramvaje a metro k přesunu
a následně jste v šest hodin jeli zpět, abyste klidně
ještě druhý den ráno stihli
druhou cestu do Prahy třeba s odjezdem ze Sedlčan
v půl sedmé ráno. To vše
na jeden lístek za velmi
pěknou cenu.
Jenže pak přišlo politické rozhodnutí o 75procent-

ním zlevnění jízdného pro
seniory a studenty, které
sice stát dopravcům plně
kompenzuje (stojí to stamiliony), ale pro dopravce
to i tak byla dobrá záminka pro zdražení. A z lístku
na 24 hodin za 160 korun je
najednou celodenní lístek
za 240 Kč, a to už zdaleka
tak výhodné není. A i přesto, že změna ceny platí již
pár měsíců, stále se najdou
cestující, kteří jsou z nové
ceny překvapení, protože
jezdí málokdy a celodenní lístek pro ně byl dříve
skvělou volbou. Ani řidiči
ho již nedoporučují, ba
dokonce každého od jeho
koupě odrazují.
Nevěřím, že časová souvislost mezi vládní slevou
pro určité skupiny a zdražením tohoto populárního
lístku je náhodná. Není.
Ale férová také není, proto-
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že zlevněné jízdné se plně
nahrazuje dopravcům ze
státních peněz, tedy o nic
nepřijdou, nemusí žádnou
ztrátu dohánět zdražením.
Pes je tedy zakopaný jinde. Nevím kde. Možná by
se lidé zodpovědní za PID
(tedy nikoliv dopravci)
měli nad sebou a nad vzniklou situací zamyslet a vrátit
nám, cestujícím, populární
lístek s dřívější cenou. Skokové zdražení o 50 procent
původní ceny totiž není obhajitelné ničím.
Myslím, že i z prodeje
celodenních lístků musí
být jasné, že o ně zájem
poklesl, určitě se prodávají znatelně méně než
dříve. A od těch, kteří
jsou za ceny zodpovědní,
by bylo velmi solidní, aby
nám komfort za férovou
cenu vrátili.
Tomáš Vašíček

