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Eberhard lámal
Sdružení obcí Sedlčanska
stromy, bez
postaví cyklostezku.
proudu zůstalo
Utratí 6 milionů za kilometr
více než deset obcí
na Sedlčansku
REGION Po krátké rozpra-

REGION Sílící vítr v druhé

polovině minulého týdne
signalizoval změnu počasí,
která vyvrcholila o uplynulém víkendu. Jednalo se
o tlakovou níži, která dostala jméno Eberhard. Škody
způsobila i na Sedlčansku.
Asi nejznatelnějším negativním projevem pro mno-

hé občany byly výpadky
elektřiny, které se objevovaly zejména v sobotu a neděli večer. Největší zasáhl
sedlčanský region v neděli
po osmé hodině večer. To
redakci potvrdil i tiskový
mluvčí skupiny ČEZ Ota
Schnepp: „Většina událostí
Pokračování na straně 7

Bufet Lima Sedlčany
nabízí rozvoz obědů po Sedlčanech a okolí
Komlplexní 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

vě schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje
v polovině února dotaci
ve výši 13,5 milionu korun
pro Sdružení obcí Sedlčanska. Peníze krajští za-

stupitelé schválili na výstavbu nové cyklostezky,
která povede ze Sedlčan
do Prčice a ponese jméno
po slavném rybníkáři.
Krčínova cyklostezka
vyjde včetně DPH na 90,3

Vichřice si vyžádala
lidský život
KOSOVA HORA Při odklízení padlých stromů na železničním přejezdu v obci
po řádění silného větru
zemřel v neděli večer 10.
března hasič z kosohorského Sboru dobrovolných
hasičů.

„Muž upadl do bezvědomí a i přes veškerou
snahu všech zúčastněných
se nepodařilo obnovit jeho
srdeční aktivitu,“ uvedla
tisková mluvčí středočeské
záchranky Petra Effenbergerová.
-red-

Ani po jednání na nejvyšší
úrovni se situace nájemníků
v bytech Savencie nemění
SEDLČANY Jak sdělil staros-

ta Miroslav Hölzel, situace
lidí obývajících dvanáct
nájemních bytů končící
mlékárny zůstává i po jeho
schůzce s generálním ředitelem podniku Savencia
Miroslavem Maňáskem neměnná.
Na schůzce, která se
konala 5. března, ředitel Maňásek potvrdil, že
výroba skončí v březnu
a do léta se bude pracovat

na demontáži a zakonzervování zbylého zařízení.
Zároveň je celý areál včetně bytů nabízen k prodeji
za cenu ze znaleckého posudku, která činí 70 milionů korun. Zatím se ozvali
čtyři zájemci, avšak není
jisté, zda bude některý
z nich ochoten akceptovat
podmínku odkoupit areál
jako celek.
Majitelé Savencie jsou
Pokračování na straně 4

milionu korun. Její délka
přitom bude 14,5 kilometru, což znamená, že za každý metr cyklostezky
Sdružení zaplatí více než
šest tisíc korun, za každý
Pokračování na straně 2

Sedlčanského
masopustu
se zúčastnil
rekordní
počet masek
i přihlížejících
SEDLČANY Základní umě-

lecká škola společně s občanským sdružením Našlose a městským muzeem
uspořádala v úterý 5. března tradiční průvod maškar
a hudebníků v centru města. Sedlčanský masopust
se v letošním roce nesl
ve znamení rekordního počtu nejenom přihlížejících,
ale také masek. Proč tomu
tak bylo?
„Snažili jsme se oslovit co nejvíce škol a žáků
i studentů všech věkových
kategorií včetně teenagerů,“ vysvětlila učitelka ZUŠ
Sedlčany Jaroslava Trojanová. „Nově se zapojili
studenti sedlčanského gymnázia a také členové turistické organizace mládeže,
Tomíci. Kromě žáků všech
oborů naší školy byli v průvodu i klienti občanského
sdružení Stéblo Borotice
a žáci obou sedlčanských
základních škol. Ve 2. ZŠ
Propojení mají dokonce
projekt pod názvem Kreativní škola a v jeho rámci
učitelé ‚zušky‘ chodí do Propojky a s dětmi připravují bubenické dílny. Dnes
na masopustu bylo kolem
Pokračování na straně 10
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Sdružení obcí
Sedlčanska postaví
cyklostezku.
Utratí 6 milionů
za kilometr
Dokončení ze strany 1

kilometr asi šest milionů.
Boj na jednání krajských
zastupitelů uvedl radní
pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO), který
uvedl: „Sdružení obcí požádalo Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci,
kde jim bylo přislíbeno 85
procent, a toto sdružení
nás požádalo o dorovnání
těch 15 procent,“ a podle
stenozáznamu z jednání
ještě dodal: „Tato cyklostezka jednak významně
přispěje k bezpečnosti
na úseku Sedlčany – Sedlec-Prčice, dále je součástí akčního plánu rozvoje
cyklodopravy ve Středočeském kraji a zároveň je
i její trasa shodná s úsekem páteřní cyklostezky,
cyklotrasy Greenway Praha–Vídeň.“
Při jednání vystoupil
i starosta Sedlčan a zároveň zastupitel Středočeského kraje Miroslav
Hölzel (ODS), který k návrhu na schválení dotace
řekl: „Chtěl bych požádat
o podporu tohoto projektu,
neboť na Sedlčansku, ani
v okolí Sedlce-Prčice není
v současné době ani metr
cyklostezek. Jsou to pouze
cyklotrasy obvykle po silnicích II. a III. třídy. A ještě bych doplnil informace,

že k tomuto projektu už je
vydáno stavební povolení
a nabylo právní moci.“
Následovalo hlasování, ve kterém dotaci pro
K rč í n ov u c y k l o s te z k u
schválilo 47 přítomných
zastupitelů a zastupitelek, jeden člen zastupitelstva byl proti a zdrželo
se 5 zastupitelů. Sdružení
obcí Sedlčanska sdružuje
více než 20 obcí z regionu, sídlí v Sedlčanech
a jeho předsedou je bývalý sedlčanský starosta
Jiří Burian. Od roku 2002
získalo Sdružení, jakožto
žadatel na dotacích zhruba 29 milionů. Nynějších
13,5 milionu je tak téměř
polovinou doposud získaných dotací za 16 let.
Mezi největší získané
dotace patřilo například
5 milionů z roku 2004
na projekt Sedlčanskem
na kole, o rok později
2,5 milionu z EU pro akci
Sedlčansko pro cykloturistiku či v roce 2008 přes
3 miliony na obdobný záměr s názvem Sedlčansko
nejen pro cykloturistiku.
Největší získanou dotací
je téměř desetimilionová podpora pro realizaci
edukační pomůcky WOSA
– výchovou a vzděláním
k občanské společnosti.
Tomáš Vašíček

Skatepark zůstane
nepřístupný
SEDLČANY Devastace oblí-

beného skateparku u přehrady dosáhla takového
stupně, že ho museli radní
už před časem z bezpečnostních důvodů uzavřít.
A tak vyznavači tohoto druhu sportu jezdí, kde se dá.
Radnice zažádala vloni
o dotaci na jeho opravu.
Měla v plánu nahradit
zpuchřelé dřevěné prvky

betonovými, avšak příslušné orgány žádosti nevyhověly.
„Předpokládali jsme, že
po dobu rekonstrukce lehkoatletického stadionu Taverny bychom stejně provoz
skateparku ukončili a mezitím získali ﬁnance na jeho
obnovu,“ poznamenal starosta Miroslav Hölzel.
Jindra Votrubová

www.sedlcansky-kraj.cz

Občané mohou začít připravovat své
návrhy na zlepšení veřejného prostranství
„Tento týden
uveřejníme pravidla využití
participativního rozpočtu,“
oznámil starosta Miroslav
Hölzel.
„Návrhy na zlepšení veřejného prostoru ve městě
budou moci předkládat fyzické osoby nebo sdružení
fyzických osob s trvalým bydlištěm v Sedlčanech a právnické osoby či neziskové
organizace se sídlem působení v Sedlčanech. Mohou se
zapojit i neplnoletí občané,
ovšem v tom případě bude
nutné, aby garantem jejich
projektu byla osoba starší
osmnácti let. Dále požadujeme, aby každý nápad podpořilo svými podpisy alespoň
deset podporovatelů z řad
fyzických osob nebo nějaká
instituce,“ uvedl starosta.
Náklady na jeden projekt
by se měly pohybovat od 50
SEDLČANY

do 250 000 korun včetně
DPH. Ze soutěže budou vyloučeny návrhy zabývající
se změnami na veřejných
komunikacích.
„Po zveřejnění podrobností týkajících se pravidel
a parametrů pro vypracování projektů, s nimiž se
mohou zájemci seznámit
na webových stránkách města nebo na veřejné desce,
zveřejníme výzvu k podávání projektů s termínem do 18.
dubna. Do konce dubna pak
potrvá možnost, aby navrhovatelé projektu vyhověli našim případným požadavkům
na doplnění a upřesnění projektů. Na zasedání zastupitelstva města, které plánujeme
na 13. květen, vystoupí s prezentacemi ti navrhovatelé,
jejichž projekty uzná rada
města za proveditelné. V poslední fázi se v tajném hlaso-

vání vyjádří k návrhům sami
občané. Lidé budou moci
podpořit projekt, který podle
jejich názoru nejlépe přispěje
ke zlepšení veřejného prostoru ve městě, svým hlasem
buď v papírové nebo elektronické formě, a to během
poslední dekády května,“
doplňuje Hölzel.
Slovo projekt představuje pro mnoho lidí složitý
návrh, ale starosta vysvětluje, že se smysluplným
návrhem může přijít kdokoliv, třeba i žena v domácnosti. Dokonce uvádí, že
pokud radní shledají návrh
jako přínosný pro život lidí
ve městě, pracovníci radnice budou ochotni podat pomocnou ruku při technické
přípravě jeho prezentace
na květnovém zasedání zastupitelstva.
Jindra Votrubová

Sedlčanská pošta má již standardní bezbariérový přístup. Foto: Hana Pechačová

S hospodařením a činností
sedlčanských sportovních areálů
vyjádřil starosta spokojenost
SEDLČANY Minulý týden

předložil Pavel Bednář,
ředitel sedlčanských sportovních areálů, radě města
výroční zprávu o činnosti
a hospodaření svěřené organizace za rok 2018.
Starosta Miroslav Hölzel ohodnotil hospodaření
SAS, které jsou příspěvkovou organizací města, jako
bezproblémové: „Výsledky
hospodaření předjímají, že
organizace skončila na nule,

nicméně výsledky se dají komentovat až po auditu, takže zatím jsme se věnovali
jen zprávě o činnosti.“
Starosta dodal, že za loňský rok nedošlo v organizaci k žádným změnám. A to
jak v rozsahu poskytovaných služeb, tak i v činnosti jednotlivých areálů SAS.
Totéž platí o personálních
záležitostech. Místostarosta
Zdeněk Šimeček upřesnil,
že kromě dvou vedoucích

pracovníků čítá organizace
23 ostatních zaměstnanců
a obhospodařuje lehkoatletický stadion Taverny, skatepark, areál Tatranu, jenž
zahrnuje sokolovnu, saunu,
zimní stadion, fotbalové hřiště s umělým povrchem,
hřiště na beachvolejbal, tenisové a volejbalové kurty,
fotbalové hřiště, sportoviště
na Mrskošovně a dvě turistické ubytovny.
Jindra Votrubová
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Vlajka pro Tibet
vlála na několika
místech regionu
REGION Mezinárodní
kampaň Vlajka pro Tibet
se koná na podporu Tibetu vždy 10. března v den
výročí Tibetského národního povstání formou
vyvěšení tibetské vlajky.
Ptali jsme se, jak se zapojily, či nezapojily obce
sedlčanského regionu.
Akce se nezúčastnily
Nalžovice, Křepenice,
Kamýk nad Vltavou, Svatý Jan, Kňovice a Nechvalice. „Do kampaně jsme
se nezapojili. V minulých
letech zastupitelé se zapojením do kampaně Vlajka
pro Tibet a vyvěšením
tibetské vlajky zásadně
nesouhlasili,“ odpověděl
starosta Nechvalic Jiří
Hejhal. Neodsouhlasení
zastupitelstvem bylo nejčastějším zdůvodněním
neúčasti.
Naopak kladně odpověděli zástupci Dublovic
a Sedlce-Prčice. „Ano, zapojili jsme se do kampaně Vlajka pro Tibet, a to
stejně jako v minulých
letech. Je to z naší strany
asi jedna z mála možností, jak vyjádřit podporu
Tibetu,“ uvedla starostka
Sedlce-Prčice Miroslava
Jeřábková. Kampaně se
zúčastnila také Kosova
Hora, i když letos vlajku
nevyvěsili. „Naše zastu-

pitelstvo schválilo účast
v kampani již před několika lety. Od té doby jsme
vlajku vyvěšovali jako nenásilné upozornění na porušování lidských práv
a na režim, který násilně
potlačuje jakýkoliv odpor
a také pro uctění památky statisíců lidských obětí.
Letos nás však zradilo počasí a pro silný vítr jsme
raději vlajku z technických důvodů nevyvěsili,“
vysvětlila místostarostka
Kosovy Hory Lenka Havlíčková.
Na Vysokém Chlumci
pravidelně již několik
let vyvěšuje vlajku základní a mateřská škola
na stožáru na návsi před
budovou školy. Krásná Hora nad Vltavou se
do kampaně nezapojila.
„Akci podporujeme nečinně,“ uvedl starosta
Krásné Hory Jiří Urban.
Také Sedlčany vlajku nevyvěsily, spolku Lungta
(organizátoru kampaně
– pozn. red.) vyjádřily
podporu písemným sdělením.
-jn-

Dejte věcem šanci,
vyzývá vedení
kamýcké obce
KAMÝK NAD VLTAVOU V so-

botu 9. března od 10 do 11
hodin bylo poprvé otevřeno nově zřízené sběrné
místo ve skladu u zadního vchodu do kulturního
domu vedle sociálních
bytů. A bude tomu tak každou sobotu v tomto čase.
K čemu slouží, napovídá
titulek. Pokud má někdo
doma věci, které jsou sice
plně funkční, ale on už je nepotřebuje, může je věnovat

někomu, kdo je upotřebí.
Týká se to třeba sportovních či domácích potřeb,
drobných elektrospotřebičů
či malého nábytku. Rozhodně zde ale nebudou přijímat
oblečení, knihy či časopisy.
Důvodem zřízení tohoto místa je ekologie.
Namísto plýtvání a vyhazování se funkční věci mohou dále využívat.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Od komína hořela střecha
KLUČENICE Na Mezinárodní

den žen v pátek 8. března
měli místní dobrovolní hasiči napilno. Nejprve byli
přivoláni k padlému stromu a čtrnáct minut nato
k požáru střechy rodinného

domu přímo v Klučenicích.
Na místo požáru dorazili také profesionální hasiči
z Příbrami a ze Sedlčan
a příslušníci Policie ČR.
Díky včasnému zásahu
ale k větším škodám nedo-

šlo. „Jednalo se o zahoření
v oblasti komína. Majitelé si
to před příjezdem HZS sami
uhasili,“ uvedl komisař
HZS Sedlčany Petr Hron.
Olga Trachtová
Hadáčková

Ještě před příjezdem hasičů se majitelům podařilo oheň uhasit. Foto: HZS Středočeského kraje

Nový sběrný dvůr
využívají obyvatelé
šesti obcí
PROSENICKÁ LHOTA V loň-

ském roce obec vybudovala za 1 153 380 Kč v místním zemědělském areálu
sběrný dvůr. Dotace z Ministerstva životního prostředí tvořila 85 % z celkových nákladů.
Od 1. ledna mohou
sběrný dvůr využít ob-

čané s trvalým pobytem
v osadách Břišejov, Klimětice, Luhy, Prosenice,
Prosenická Lhota a Suchdol. S výjimkou papíru
a plastů zde nesmí odpady ukládat právnické
osoby, či fyzické osoby
oprávněné k podnikání,
při jejichž činnosti vzni-

kají odpady. Provozní
doba je každé úterý 14–16
hodin s možností individuální domluvy.
„Svoz nebezpečného
odpadu zachováme alespoň jedenkrát ročně,“ dodává ekonomka obce Radka Čížková. Zabezpečovat
je bude sama obec.
-jn-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
Případ sprejerství řeší sedlčanští policisté. Zatím nezjištěný
vandal pomaloval v době
od 4. do 7. března v obci
Lavičky fasádu budovy,
červenou barvou sem
napsal velkými písmeny
dva nápisy. Pro změnu
černou barvou posprejoval betonovou zeď silážní
jámy u Kosovy Hory a nápis napsal i na panelovou

REGION

zeď areálu jedné společnosti v Sedlčanech.
Vzniklá škoda činí několik
tisíc korun. Tímto jednáním se dotyčný dopustil
trestného činu poškození
cizí věci, za což stanovuje trestní zákoník až roční
pobyt za mřížemi.
SVATÝ
JAN
Škodu
ve výši 20 000 korun způsobila lesní zvěř, která 7.
března ve večerních hodi-

nách vběhla do jízdní dráhy vozidlu, které projíždělo lesním úsekem nedaleko
obce. Z levé strany komunikace skočila na silnici
skupina daňků, motorista
pak do jednoho zvířete
narazil. Ke zranění osob
nedošlo.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Turistické ubytovny
nejsou ztrátové, ale
nepřinášejí ani zisk
SEDLČANY Pod správu
sedlčanských spor tovních areálů patří dvě
městské ubytovny. Ubytovna Tatran vedle fotbalového hřiště a ubytovna
Taverny nacházející se
u přehrady.
„Ubytovna Tatran se
využívá pro ubytování
sezónních dělníků různých firem, které ve městě
a okolí působí, a tím se zařízení udržuje v nějakém
ekonomickém
provozu,
takže není ztrátová. Devastace je tedy rozsáhlejší
než na ubytovně Taverny, kam posíláme hlavně

turisty a sportovce, ale
ubytovaní klienti Tatranu jsou povinni škody
vždy uhradit. Ubytovna
Taverny slouží nejen pro
turistické ubytování, ale
některé prostory, zvláště
sociální zařízení, je k dispozici sportovcům docházejícím na stadion Taverny
a na přehradu,“ vysvětluje
starosta Miroslav Hölzel.
Vloni byla obsazenost
Tatranu 1 253 takzvaných
lůžkonocí, na Taverny
pouze 874. Průměrná cena
v obou ubytovnách činí
kolem 250 korun za osobu
na jednu noc.
-jv-

Rekonstrukce
lehkoatletického
stadionu Taverny
by se mohla
zvládnout
do konce roku
SEDLČANY Místo historické škváry tartan a na hrací ploše stále zelený, automaticky zavlažovaný
anglický trávník. Tak to
je plán, který se opět
o nějakou dobu posouvá
do budoucnosti. Přispělo
k tomu zrušené výběrové
řízení, na jehož průběh
podal jiný subjekt stížnost na ÚOHS, a nové nebylo dosud vypsáno, jak
informoval starosta Miroslav Hölzel.
Podle původního plánu měli mít malí i dospělí sportovci plochy
stadionu opět k dispozici na podzim letošního
roku, avšak kvůli administrativním zádrhelům,
způsobeným faktickou
chybou administrátora,
k tomu dojde o několik
měsíců později.

„Předpokládáme, že
v ideálním případě bychom mohli v květnu
opět podepsat smlouvu
s vítězným zhotovitelem,
takže oprava stadionu se
posune zhruba do konce
roku,“ informoval starosta Hölzel.
Do zahájení rekonstrukce budou moci sportovci stadion využívat,
i když podmínky mají daleko k ideálu. „Povrch je
prašný, na travnaté ploše
se drží po dešti voda. Doufáme, že až se zlepší podmínky a běžeckou dráhu
pokryje antuka, najde
se nějaký nadšenec, který založí lehkoatletický
oddíl. Podobně se kdysi
v Sedlčanech přece rozjel oddíl kanoistiky,“ říká
místostarosta Zdeněk Šimeček.
-jv-
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Představitelé hnutí STAN
čekají na další vývoj v kauze
zastupitelky Blanky Vilasové
SEDLČANY Blanka Vilasová

kandidovala do posledních komunálních voleb
pod hlavičkou hnutí STAN,
nicméně celou kandidátní
listinu tvořili nečlenové tohoto politického uskupení.
Redakce v rámci kontinuálního sledování případu,
ve kterém je městská zastupitelka souzena a obžalována z daňového podvodu, oslovila vedení hnutí
STAN, konkrétně předsedu
Petra Gazdíka a regionálního předsedu Středočeské
organizace STAN Věslava

Michalíka o vyjádření k nastalé situaci a také o informaci, zda tito čelní představitelé hnutí o problémech
lídryně Blanky Vilasové
věděli?
Za oba pány se pro
SK vyjádřil mluvčí hnutí STAN Tomáš Pergl.
„O trestním stíhání paní
Vilasové jsme se dozvěděli
zprostředkovaně až dlouho po schválení a podání
kandidátní listiny. Vedení
STAN si od ní vyžádalo vysvětlení, ve kterém uvedla,
že ze své pozice ve ﬁrmě,

které se stíhání týká, nemohla žádné záležitosti
ovlivnit. Čekáme na další
vývoj této kauzy. V předešlém angažmá v komunální politice se vyproﬁlovala
jako aktivní a kritická členka zastupitelstva, kterému
chyběla větší komunikace
vedení města s občany. Veřejnost její postoje kvituje,
což potvrdil i výrazný volební úspěch. V současném
vedení obce je řadovou zastupitelkou, právě i kvůli
nedořešené kauze.“
Tomáš Vašíček

Ani po jednání na nejvyšší
úrovni se situace nájemníků
v bytech Savencie nemění
Dokončení ze strany 1

připraveni počkat i několik let, dokud se nenajde
jeden kupec na celý areál,
jako tomu bylo v případě prodeje jejich majetku
na Slovensku. Tam letos
prodávají svoji bývalou
mlékárnu v Novom Meste
nad Váhom, kde se objevil kupec na celý areál až
po pěti letech.
„Do doby, než se kupec
najde, bude Savencia pronajímat prostory areálu
drobným podnikatelům
a živnostníkům jako skladové prostory a malé provozovny. Jako příklad uvedl

ředitel Maňásek opět areál
jejich bývalého podniku
na Slovensku, který pronajímali celkem čtyřiapadesáti
subjektům,“ řekl starosta
Hölzel.
Záměrem vedení Savencie je tedy hledat strategického partnera delší dobu.
„Bytovky nechtějí prodávat
samostatně, neboť je vnímají jako určitý bonus pro
budoucího potencionálního
majitele. V současnosti oslovují správce inženýrských
sítí, aby jim poradili, jak by
bylo možné odpojit bytovky
od sítí mlékárny,“ doplnil
starosta.

Do Hesova, části obce
Přibyslav v kraji Vysočina,
kde se v současnosti vyrábějí bývalé slavné značky
sedlčanských sýrů, dnes
dojíždí čtyřicet zaměstnanců. Avšak pouze patnáct
z nich má zájem setrvat
na novém pracovišti delší
dobu. V Sedlčanech stále
pracuje 130 lidí, kteří však
většinou už počítají se zaměstnáním v jiné ﬁrmě.
Na úřadu práce skončí osm
pracovníků, kteří si nenašli
jiné zaměstnání, nebo je
ani vzhledem ke svému
předdůchodovému věku
nehledají.
-jv-

Před sto lety se narodil Josef Sadil
SEDLČANY Před 100 lety,

19. března 1919, se narodil
v Praze astronom Josef Sadil. Vesmír mu učaroval už
v dětství, kdy si o prázdninách v Sedlčanech sestavil
z brýlových čoček malý
astronomický dalekohled.
První knížku Měsíc napsal v roce 1953 během
jednoho měsíce, když pracoval jako redaktor nakladatelství ORBIS a musel
nahradit výpadek jiného
titulu z edičního plánu.

Byl předsedou Měsíční
a planetární sekce Československé astronomické společnosti a naším
předním znalcem Měsíce
a planet, zejména Marsu. Pro mnohasvazkovou
encyklopedii nakladatelství Mladá fronta napsal
v roce 1963 svazek Planety, shrnující výsledky tehdejších (ještě jen pozemních) pozorování. Kromě
toho byl autorem nebo
spoluautorem mnoha po-

pulárně vědeckých knih
o vesmíru. Dočkal se i přistání prvních lidí na Měsíci. To potvrdilo jeho odhady o složení měsíčního
povrchu. Poslední knihu
Člověk a Měsíc vydal rok
před svou smrtí.
Zemřel 19. ledna 1971
a je pohřben v Praze na vršovickém hřbitově. Stál
u zrodu lidové hvězdárny
v Sedlčanech – hvězdárna
nese jeho jméno.
Bedřich Němeček
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Ač je sokolovna
ve špatném stavu, láká
sportovce nízkou výší
pronájmu

Dopravce COMETT PLUS
hodnotí rekonstrukci
nádraží pozitivně

SEDLČANY Budova soko-

lovny je zchátralá, zdivo
podmáčené a zvlhlé, krovy jsou ve špatném stavu,
sociální zařízení nevyhovující, ale starosta i místostarosta se shodují, že
plíseň v prostorách, kde
se cvičí, dosud není, a proto tam sportovci mohou
bez obav cvičit.
Radní už několik let
diskutují o tom, zda dům
zbourat a na jeho místě
postavit novou sportovní
halu, nebo budovu zachovat a nákladně ji rekonstruovat. Zatím tedy má město
jiné priority, a tak jsou ře-

šení, o nichž se stále jen
uvažuje, hudbou budoucnosti. Podle slov starosty
Miroslava Hölzela to však
je otázka nejbližších let,
kdy bude nutné přikročit
ke stavebním zásahům.
„Sokolovna je jedno
z nejvytíženějších sportovišť v Sedlčanech, ač je tu
tělocvičen více,“ poznamenává místostarosta Zdeněk
Šimeček. A důvod? „Je tam
nejlevnější nájem. Ve srovnání s pronájmem hal v tělocvičně gymnázia je sokolovna třikrát až čtyřikrát
levnější,“ dodává.
Jindra Votrubová

SEDLČANY Jelikož se po více

než ročních peripetiích rozběhla rekonstrukce místního autobusového nádraží,
oslovila redakce jednotlivé
autobusové dopravce s žádostí o zprostředkování celkového dojmu z přípravy rekonstrukce a ze současného
dopravního řešení. Postupně, jakmile jednotliví dopravci budou reagovat, vám
přineseme jejich stanoviska.
Začínáme dopravcem, který
provozuje linku Příbram–
Sedlčany–Tábor, a je tak
dopravcem menšinovým.
Jeho zkušenosti jsou i tak
pozitivní.

www.sedlcansky-kraj.cz

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
82/19

Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
83/19
Sháním pronájem zemědělských
pozemků cena/ha od 4 500 Kč. Tel.:
606 646 154.
84/19

Domácí kutil hledá pronájem RD
nebo bytu 3+1 se zahrádkou. Sedlčany
a okolí. Tel.: 608 441 431.
85/19
 Koupím chatu/chalupu/pozemek
na rekreační objekt – do 30 km od Sedlčan,
nejlépe v okolí řeky. Tel.: 736 745 110. 86/19

Prodám kombinovanou lednici Goddess RDC 0130 GW8, perfekt. stav, cena
2 700 kč. Tel.: 733 585 378.
87/19

Žena 60 let hledá přítele. Káva, dovolená. Tel.: 774 048 822.
88/19

Žena 38 let, mladšího vzhledu hledá

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

partnera pro život. Mé zájmy: příroda, turistika, zvířata. Tel.: 737 746 009 – SMS. 89/19

Koupím housle, violu, violoncello, kontrabas v jakémkoliv stavu i popraskané nebo
jinak poškozené. Tel.: 728 279 034.
90/19

Prodám nesený dvouřádkový sazeč
brambor. Cena dohodou. Tel.: 607 263 220.
91/19

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

Tel.: 605 121 784

Rekreační středisko

Líchovy Prosaz
hledá zaměstnance

UKLÍZEČKY
ÚDRŽBÁŘE
Tel.: 737 815 906 – p. Mráz

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

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295
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„Ze strany dopravce COMETT PLUS, provozující
přes Sedlčany linku 304110,
považujeme celou akci rekonstrukce autobusového
nádraží za velice dobře připravenou,“ sdělil nám úvodem vedoucí dispečer společnosti Jiří Filip.
Město podle něj vše
projednalo s jednotlivými dopravci ve značném
předstihu. „Na jednotlivých
jednáních byla dohodnuta
změna jízdního režimu jednotlivých autobusů, nástupní
zastávky, výstupní zastávky
a rovněž bezpečnost pohybu
cestující veřejnosti,“ pokraču-

je Jiří Filip a dodává i zkušenost s dočasným režimem,
který začal před zhruba pěti
týdny. „Od 4. února, kdy funguje provizorní autobusové
nádraží v Sedlčanech, jsme
nezaznamenali od našich
řidičů žádné připomínky,
týkající se provozu autobusů a žádné připomínky
od cestujících,“ říká hlavní
dispečer COMETT PLUS
a dodává: „Jak již jsem zmínil, provozujeme zde pouze
jednu linku, a to ne v té hlavní špičce. Hlavní slovo a největší poznatky s provozem
budou mít místní dopravci.“
Tomáš Vašíček

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek

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

Stáří: 14–19 týdnů Cena: 159–209 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
neděle 24. března – 13 50 hodin
úterý 2. dubna – 9 00 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

5

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

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

ŘIDIČE pro mezinárodní kamionovou dopravu
Požadujeme:
- řidičský průkaz skupiny C + E
- profesní průkaz
- spolehlivost, odpovědnost, samostatnost
Nabízíme:
- mzda 38 000 až 45 000 Kč
- volné svátky a víkendy
- moderní vozový park VOLVO FH
- 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
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Počet projednávaných přestupků
roste, blokové pokuty uhrazeny
jsou, ostatní jen zčásti
SEDLČANY Jak jsme avizo-

vali v minulém čísle, přinášíme přehled o počtu
projednávaných přestupků městskou komisí, která je k tomu ustanovena.
Redakce má k dispozici
údaje o počtu projednávaných přestupů od roku
2012 do roku 2018, včetně
skladby přestupků a údajích o uložených postizích. Jedním z hlavních
závěrů, které vyplývají ze
statistických údajů je, že
s výjimkou roku 2017 počet přestupků každoročně
roste. A vyjma blokových,
na místě uhrazených pokut, je s platbami pokut
problém. Za rok 2018 je
uhrazených pokut zhruba
třetina.
Od roku 2012 se počet
přestupků zvolna zvyšuje. Výjimkou je pouze rok
2017. Následující tabulka
uvádí, kolik přestupků se
v jednotlivých letech komisi dostalo na stůl a u jakého počtu z nich došlo
k zahájení řízení. V ostatních případech došlo buď

k postoupení či k odložení
přestupku (viz tabulka 1).
Absolutně nejčastějším
druhem přestupku, který
komise za uplynulá léta
řešila, je přestupek proti
občanskému soužití, kterým může být například
ublížení na cti nebo vyhrožování újmou na zdraví.
Následující tabulka ukazuje, jak velká část z celkového počtu přestupků spadá
právě do této kategorie
(viz tabulka 2).
Zajímavé údaje vyplývají také z informací o tom,
kolik přestupků přechází
do jednotlivých let z minulého roku. Ukazuje se,
že řešení a projednávání
některých přestupků se
táhne i v průběhu tří kalendářních roků. Například
z roku 2016 do roku 2017
přešlo 97 přestupků, kdy
následně bylo uzavřeno 85
z nich a 12 přešlo neuzavřených do roku 2018.
Z roku 2017 bylo k dokončení v roce 2018 přesunuto celkem 94 případů,
přičemž ukončeno bylo

Tabulka 1
Rok

87 z nich a zbylých sedm
přešlo k dořešení v roce
2019. K podobné situaci
došlo podle stejného modelu i mezi lety 2018 a 2019.
V loňském roce zbylo z let
2016 až 2018 k projednání
celkem 362 přestupků, přičemž ukončeno, vyřízeno
či odloženo, zkrátka uzavřeno jich bylo 218, tedy
necelé dvě třetiny a zbytek je přesunut k vyřízení
do aktuálního roku. Údaje
redakci poskytla Marcela
Janoušková, oprávněná
úřední osoba a členka komise, a to jménem Marcely
Tiché, předsedkyně komise pro projednávání přestupků města.
Co se týká sankcí, nejčastějším řešením přestupků jsou pokuty, a to jak blokové, na místě uhrazené,
tak i ty, které se hradí následně, po projednání přestupku. Následující tabulka
ukazuje, kolik blokových
pokut, napomenutí a pokut na místě neuhrazených
bylo v jednotlivých letech
uděleno (viz tabulka 3).
Zajímalo nás také, jaká
suma byla na pokutách

Počet přestupků Zahájeno řízení
celkem

v posledních dvou letech
uložena a zda všechny
pokuty jsou uhrazené.
Zatímco u blokových
pokut problémy nejsou,
u pokut, které se nehradí
na místě ihned, eviduje
město dluhy ve výši desítek tisíc korun. V roce
2017 bylo uloženo 14
blokových pokut v souhrnné výši 10 300 Kč,
tedy v průměru 735 korun pokuty za přestupek
a všechny byly na místě
uhrazeny. Na ostatních
pokutách bylo uloženo
celkem 93 800 Kč, průměrná částka pokuty tak byla
1 914 Kč. Uhrazeno doposud bylo ovšem pouhých
necelých 33 000 korun,
takže asi jedna třetina. To
platí i o nákladech řízení,
které byly dány k úhradě
v celkové výši 46 500 Kč,
uhrazeno přitom bylo
pouze 17 000 korun.
V roce 2018 byla situace podobná. Na dvanácti
blokových pokutách bylo
uloženo celkem 9 700 Kč,
tedy v průměru 808 Kč
a všechny tyto pokuty
byly na místě uhrazeny.

U ostatních pokut bylo
do letošního února uhrazeno pouze 21 000 korun
z celkově uložené sumy
pokut 58 500 Kč. V průměru každá uložená pokuta
dosáhla hodnoty 2 089 Kč.
Na nákladech řízení bylo
vybráno rovněž 21 000 korun, a to z celkové nárokované částky 37 000 korun.
V součtu tak za roky 2017
a 2018 město eviduje dluh
na nezaplacených pokutách a nákladech řízení
v celkové sumě přesahující
140 000 korun.
Kromě již výše uvedených přestupků proti
občanskému soužití patří
k projednávaným věcem
zejména krádeže či poškození cizí věci a třetí v pořadí četnosti jsou přestupky
z kategorie porušení veřejného pořádku, tedy například rušení nočního klidu,
znečištění veřejného prostranství či neuposlechnutí výzvy. V roce 2018
byly přestupkovou komisí řešeny také tři případy
porušení obecně závazné
vyhlášky města.
Tomáš Vašíček

Tabulka 3

2012

134

90

Rok

Blokové pokuty

Napomenutí

Pokuty

2013

156

103

2012

31

22

8

2014

187

130

2013

28

18

26

2015

207

113

2014

29

12

32

18

5

45

2016

231

115

2015

2017

213

162

2016

20

1

40

2018

256

165

2017

14

X

49

2018

12

X

28

Zdroj dat: Komise pro projednání přestupků. Město
Sedlčany. Na základě žádostí o svobodném přístupu
k informacím z let 2017 a 2019.

Pozn.: V letech 2017 a 2018 nebylo možno řešit přestupky napomenutím neboli domluvou.

Tabulka 2
Rok
absolutně
v%

2012*

2013*

2014*

2015*

2016*

2017**

2018**

58

56

90

69

71

161

187

38,05

31,41

46,52

29,47

27,71

75,59

73,05

*V těchto letech se údaje vztahují k celkovému počtu projednaných případů, resp. k těm, u kterých došlo k zahájení řízení.
**V těchto letech se údaje vztahují k celkovému počtu případů, které komise obdržela.
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Eberhard lámal stromy, bez
proudu zůstalo více než deset
obcí na Sedlčansku
Dokončení ze strany 1

souvisejících s bezproudím
se týkala okolí Sedlčanska,
ať již směrem na Benešov
či Příbram a Dobříš. V neděli večer byly na Sedlčansku
a nejbližším okolí postiženy
výpadkem Dublovice, Chramosty, Líchovy, Kamýk nad
Vltavou, Příčovy, Sedlčany,
Solopysky, Svatý Jan, Brzina, Drážkov, Hojšín, Hrachov, a Skrýšov.“
V pondělí odpoledne evidovali energetici
ve Středočeském kraji
20 poruch na vysokém
napětí, z toho 6 v okrese
Příbram, a další na nízkém napětí. Konkrétně
tak na celém Příbramsku
bylo omezeno přes 1 200
odběrných míst. „Poruchy
na vysokém i nízkém napětí byly většinou zapříčiněny pádem stromů či větví
do vedení a poškozením
izolátorů vlivem silného
větru,“ dodal Schnepp.
Silný vítr způsobil
i řadu škod. V pondělí od-

bude samozřejmě narůstat
s tím, jak se lidé postupně
‚vzpamatovávají‘, začínají
sčítat škody a kontaktovat
pojišťovnu. Posílili jsme
týmy telefonních operátorů tak, abychom mohli
přijímat co nejvíce hovorů,
v terénu jsou již naši mobilní technici a probíhají prohlídky na místě škod,“ popsala situaci Buriánková.
Zvýšený počet výjezdů
zaznamenali také profesionální hasiči. „Celkově
na Příbramsku bylo přes
60 událostí, většinou se
jednalo o stromy popadané
na pozemní komunikace,“
konstatovala pro SK mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Fliegerová.
„Operační středisko řešilo s jednotkami požární
ochrany za noční směnu
od devatenácti do sedmi
hodin 405 mimořádných
událostí, nejvíce v okresech
Benešov, Mladá Boleslav
a Příbram. To je dvacetinásobek průměrného počtu

regionu i na sílu větru –
jsme se zeptali v Českém
hydrometeorologickém
ústavu. „V noci z neděle
10. března na pondělí 11.
března postupovala přes
Německo a Polsko k východu tlaková níže Eberhard.
V souvislosti s jejím přechodem zesiloval na našem
území v nedělních večerních hodinách velmi silný
západní vítr, který v nárazech v nižších polohách
dosahoval rychlosti v intervalu mezi 20 až 30 m/s
(110 km/h), ojediněle i více,
v hřebenových polohách
hor 40 až 50 m/s (175 km/h).
Nejsilnější nárazy větru byly
zaznamenány na podružné
studené frontě, která přecházela od severozápadu
v období mezi jednadvacátou hodinou večerní a první
hodinou po půlnoci. V průběhu druhé poloviny noci
a ráno vítr částečně zeslábnul a foukal již jen čerstvý
5 až 10 m/s, s nárazy 15 až
20 m/s, na horách kolem 30
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Vlastnictví
psa je dnes
často módním
trendem
SEDLČANY Po zimní pře-

stávce zahájí místní kynologové v neděli 17.

března jarní sezónu tradičním kurzem základní
ovladatelnosti a poslušnosti psů.
Od půl deváté se mohou všichni zájemci přijít
podívat na první lekci poslušnosti a udělat si představu o tom, jak takový
trénink úplných začáteč-

Marie Masopustová
z Trkova.
Vichřice z neděle na pondělí vyvrátila také asi padesátiletou kanadskou jedli před Kulturním domem
Josefa Suka v Sedlčanech. Kmen stromu při pádu zničil pouze jednu lavičku, událost se obešla naštěstí
bez dalších škod. Foto: Hana Pechačová

událostí za jednu směnu.
U těchto událostí zasahovalo více než 500 hasičských
jednotek s cca 700 vozidly.
Výraznou měrou se na odstraňování následků řádění
vichřice Eberhard podílely
dobrovolné jednotky, bez
kterých by se takový objem
záchranných prací zvládnout nedal,“ chválí si hasiči
tradiční spolupráci se svými dobrovolnými kolegy.
Na samotnou bouři a její
meteorologické projevy –
množství srážek v našem

m/s. Na Sedlčansku spadlo
od sobotního do pondělního
rána odhadem 10 až 20 mm
srážek. V průběhu následujícího období se bude znovu rozfoukávat západní až
jihozápadní nárazový vítr.
Předpokládané nárazy větru by se měly pohybovat
mezi 15 až 20 m/s. Větrno
pak zůstane po zbytek týdne,“ popsal průběh a výhled počasí Jan Doležal
z tiskového a informačního
oddělení ČHMÚ.
Tomáš Vašíček

níků vypadá. Od 13 hodin
bude v areálu cvičáku
připravena krátká ukázka

První krůčky na poslušnosti. Foto: archiv ZKO Sedlčany

V neděli 17. března oslaví
své 80. narozeniny paní

poledne se k aktuálnímu
stavu vyjádřila pro redakci Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny. „K dnešní čtrnácté
hodině máme z příbramského okresu nahlášeno
zatím na dvě desítky škod
za bezmála půl milionů
korun. Jedná se zejména
o škody na střešních krytinách, typickými škodami
jsou také ty, které vzniknou v důsledku pádu stromů či větví na stavby či
na automobily. Počet škod
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Milá babičko,
přejeme Ti z celého srdíčka,
ať jsi nejšťastnější babička,
která po zemi chodí,
co nikdy nemarodí
a všechno se jí daří,
sluníčko pro ni stále září.
Máme Tě moc rádi.
Manžel Josef, syn Pepa,
dcery Miluška, Hanka
a Jitka, 10 vnoučat
a 12 pravnoučat.

psích sportů. Kynologové
nezapomínají ani na ty
nejmenší návštěvníky,
pro které bude připravena překážková dráha
a tvořivé stanoviště. Nedílnou součástí odpoledne bude i možný kontakt
s některými psy na mazlícím stanovišti.
„Již teď zaznamenáváme obrovský zájem
o tuto akci. Radost nám
dělá zejména fakt, že
někteří účastníci navštíví
kurz po letech opětovně
s novými členy rodiny,“
říká Lucie Spálenková ze
sedlčanské kynologické
organizace. „Skutečnost,
že absolvování kurzu napomáhá vytvořit správný
vztah mezi majiteli a psy,
je pro nás tou největší odměnou. Koupě či adopce
psa by neměla být jen
momentálním rozmarem,
ale závazným rozhodnutím na třináct i více let.
Vlastnictví psa je v současnosti bohužel obrovským módním trendem.
I proto jsme se rozhodli
uspořádat den otevřených dveří.“
-red-
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Na masopust do skanzenu zavítal Mrazík
VYSOKÝ CHLUMEC I přes
nepříznivé počasí se v sobotu 9. března ve 14 hodin
sešlo u vysokochlumeckého skanzenu skoro dvě
stě lidí, aby zde zhlédli
tradiční masopustní průvod, který se zde konal po sedmnácté. Akci
pořádal zdejší skanzen
ve spolupráci s městysem
Vysoký Chlumec a sborem dobrovolných hasičů
z Bohutína, jenž má s masopusty velké zkušenosti
– v Bohutíně se pořádají
již od roku 1921. Vstupné
bylo symbolické – jedna
koruna.
Při masopustní veselici
masky společně s divá-

ky tančily za doprovodu živé hudby. Žertovná

scénka ze života horníků
byla částečně inspirova-

ná ﬁlmem Slunce, seno,
jahody. Po skončení této

Maškary to při masopustním reji u vysokochlumeckého skanzenu pěkně roztančily. Foto: Jiří Svatek

skeče se průvod masek,
hudebníků a diváků vydal na náves. Cestou je
čekalo občerstvení – medovina u Cihelků. Z návsi
rej zamířil do dvora bývalého knížecího velkostatk u . Z d e p o k r a č ov a l o
masopustní veselí předvedením zkrácené a upravené verze pohádky Mrazík.
Během ní byly odměněny
bonbóny, preclíky a svatebními koláčky nejenom
přihlížející děti.
Po skončení pohádky
místostarosta Vysokého
Chlumce Luboš Hlaváček
přítomné pozval na pohoštění – zabíjačková jelítka a jitrnice.
-hč-

Objevená
Rozdíly mezi dětmi byly, kytice je
v podání
jsou a budou
ZUŠ super
objev
Š KO L N Í Z R A LO S T A P Ř I P R AV E N O S T
PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ (4)

REGION V uplynulých dílech
jsme se dozvěděli, jak vypadá dítě zralé na vstup do první třídy a kdo je odpovědný
za jeho přípravu. Pociťují pedagogové v tomto směru velké rozdíly mezi jednotlivými
dětmi? A čím jsou případně
způsobeny?
U dětí, které jsou opravdu
slabší oproti ostatním, bývá
podle některých názorů důvod často ve snížené inteligenci. Nezralé dítě vše snadno
dohoní během prvního půlroku odkladu školní docházky,
zatímco děti s inteligenčním
deficitem mají studijní problémy dlouhodobě. Podle Libora
Novotného z 1. ZŠ Sedlčany
jsou rozdíly znatelné, i když
ne zásadní. Závisejí zejména
na rodinném zázemí dětí: „Jak
se dětem rodiče věnují, se pozná během krátké doby.“
Podle Jitky Peckové ze ZŠ
Petrovice jsou rozdíly velké,
neboť do první třídy nastupují žáci s velkým věkovým rozptylem. „Způsobilost dítěte pro
vstup do školy je souhrn biologických i sociálních faktorů,
což je u každého dítěte individuální. Záleží tedy jak na zrání

dítěte, tak na vnějších vlivech
a podnětech, které na něho působí v rodině, v předškolním zařízení.“ Dodává, že osobně dosud nemá zkušenost s výukou
prvňáčků.
K tomu, že jsou rozdíly veliké, se kloní také Jitka Sládková z MŠ Sedlec-Prčice: „Každé
dítě je jiné a nikdy nebudou
stejné, což ani není potřeba.
Velká většina dětí je pro vstup
do první třídy dobře připravená. Problém vidím ve veliké
toleranci k chování dětí, hodně
jich nedokáže poslechnout dospělého a jsou i velmi agresivní
nebo naopak přecitlivělé a stydlivé. Řeč a výslovnost, udržení
pozornosti a jemná motorika
jsou dalšími ukazateli rozdílů
mezi dětmi. Odklad školní docházky bych na základě vlastních zkušeností s předškolními
dětmi doporučila jen dětem
dlouhodobě nemocným. Hodně
dětí má odklad na základě rozhodnutí rodičů a většinou není
potřeba. Jen se musí od dětí
vyžadovat to, co jsou v daném
věku jistě schopné zvládnout.
Vzdělávání by pomohly konkrétní jednotná kritéria znalostí
a dovedností dětí určitého věku,

která by byla všem známá a vyžadovaná.“
Eva Šedivá ze ZŠ a MŠ
v Krásné Hoře se přiklání spíše k označení jinakosti. „Podle mého názoru se rozdílnosti
projeví právě během prvního
ročníku. Zejména v tom, jak
moc je dítě zvyklé se soustředit,
respektovat dospělého i spolužáky, vnímat, naslouchat, plnit
své povinnosti, možná i jaké
má vlohy k jednotlivým vzdělávacím oblastem, výchovným
předmětům. Začíná se více projevovat sociální prostředí a podpora dítěte ze strany rodičů.“
Vlasta Koubová a Pavla
Kinczerová z 2. ZŠ Propojení
Sedlčany se kloní k tomu, že
rozdíly vyplývají především
z toho, jak podnětná je rodina.
„Samozřejmě záleží i na tom,
jaké má dítě vrozené předpoklady k zvládání školní práce.
Stále častěji přicházejí do školy i děti, u kterých se projeví
některá z poruch učení nebo
chování. Překážkou může být
také neznalost českého jazyka
v případě, že dítě nemá český
původ,“ dodávají.
Olga Trachtová
Hadáčková

SEDLČANY Děti pod vedením V. Severo-

vé zpívaly báječně. Tanečnice v choreografii M. Veselé tančily úžasně a to
všechno s perfektní hudbou orchestru
Infinity Melody Jana Marhoula, který
krásně hrál melodie Ferdinanda Havlíka. Melodie, vystihující lidovou vánoční atmosféru Štědrého dne, děsivý
horor Svatební košile a zprvu tesklivý
a na konec překvapivě radostný závěr
Vodníka.
Všechny děti, malé i starší bezvadně
hrály a recitovaly verše K. J. Erbena
a Jiřího Suchého, který 14. března 1972
uvedl Kytici s dovolením autora v režii
J. Císlera. Ferdinand Havlík a Jiří Suchý
vytvořili na Erbenovu Kytici vázu, nezvyklého rázu. Měla 596 repríz.
A že ta Kytice neuvadla, k tomu přispěla i ZUŠ Sedlčany. Budiž za to dík
i režisérce B. Janské, která se toho nezalekla. Všichni v její režii hráli výborně, ale vodník Jana Zelenky překonal
všechny vodníky v Čechách.
Byl to pro mne, která pamatuje tu
první Kytici a všechny další inscenace
v Semaforu, úžasný až dojemný zážitek
k 60. výročí založení divadla Semafor.
Ještě jednou díky.
Alena Studnová
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Období rodičovské dovolené dává
příležitost nastavit si či přehodnotit
své životní priority
REGION Současná čísla
ukazují na velmi nízkou nezaměstnanost. ČSÚ uvádí
únorový podíl 2,74 % nezaměstnaných osob na trhu
práce ve Středočeském kraji. Podle expertů tato čísla
v podstatě téměř kopírují
hranici pojmu, který nazýváme přirozenou nezaměstnaností. Přesto na trhu práce existuje početná skupina
osob, pro kterou je práce či
návrat do pracovního procesu významnou otázkou.
„Rodiče – zejména maminky, ale i tatínci, kteří
v rámci rodičovské dovolené
pečují o své malé děti, si často kladou otázku, kam nastoupí, až jejich rodičovská
dovolená skončí. A to i v případech, kdy mají pracovní
smlouvu na dobu neurčitou,“ míní Lucie Kakosová,
vedoucí projektu Třetí klíč
k práci. Ten se snaží situaci
na trhu práce rodičům při
péči o jejich děti usnadnit.
Období rodičovské dovolené podle ní totiž dává mnohým příležitost nastavit si
či přehodnotit své životní
priority.
„Sama patřím do této skupiny a vnímám, jak je pro
mnohé mé vrstevníky důle-

žité, aby jejich rodinný život
nebyl až příliš upozaděn
ve prospěch toho pracovního“ pokračuje v úvaze „ale
ani svůj profesní život nechtějí zcela obětovat rodině.

šlenka projektu, který více
jak před rokem zosnovaly
Ludmila Hegerová s Petrou
Belkovou v rodinném centru Petrklíč a rozhodla jsem
se ho organizačně zajistit,“

různých kvaliﬁkačních kurzů. Aktuálně se u nás školí
budoucí pracovnice v sociálních službách. Květen a červen je věnován základům
podnikání. Kapacitu předčil

V učebně Petrklíče se vedle kvaliﬁkačních kurzů zdokonalují maminky i v sebeprezentaci.

Současní rodiče svou kariéru již nastartovali. Než založili rodinu, pohybovali se
bez závazků na trhu práce
častokrát více jak deset let.
Chtějí pracovat dále. Není
neobvyklé, že svou pracovní
činnost ani zcela nepřerušili.
Hledají ale možnosti, jak sladit práci s péčí o děti. Někteří
své práci chtějí dát vyšší smysl nebo si pohrávají s myšlenkou vlastního podnikání.
Proto se mi tolik zalíbila my-

vysvětluje. Z personálních
důvodů totiž hrozilo, že se
vůbec neuskuteční.
„Díky podpoře přicházející z Evropských sociálních
fondů skrze operační program Zaměstnanost můžeme nyní v Petrklíči již potřetí
pomoci desítkám maminek
a tatínků s uplatněním
na trhu práce,“ říká vedoucí
projektu a nechává nahlédnout pod jeho pokličku:
„Organizujeme celkem osm

zájem o kvaliﬁkační kurzy
podnikového nebo mzdového účetnictví a žádaná je
i tvorba www stránek. V letních PC kurzech se mohou
rodiče naučit základům práce na počítači a například
vyučené maminky, které by
chtěly pracovat v kanceláři,
mohou využít plánované
kvalifikace asistentka/sekretářka. To vše bezplatně
a s hlídáním dětí.“
Podle Lucie Kakosové

ale nejde jen o to získat
další papír. Projekt má rodičům při péči o děti dát možnost dále se rozvíjet. „Paralelně s kvaliﬁkačními kurzy
absolvují jejich posluchači
ještě pět setkání s odbornou poradkyní. Ta rodičům
pomůže uvědomit si pro
mnohé z nich abstraktní pojmy. Pokusí se společně odpovědět na otázku, jaká je
jejich ideální práce, či jaké
mají životní priority. Povede je ale i zcela konkrétně
ke zdokonalení sebeprezentace či sestavení profesního
životopisu,“ představuje, co
účastníci mohou očekávat.
„Kapacita naší učebny
není bohužel nafukovací,“
zmiňuje drobná úskalí.
„Můžeme tak školení dopřát vždy jen osmičlenné
skupině.“ Vzápětí však doplňuje: „Ti, na které se nedostane, nemusí věšet hlavu. Po dobu trvání celého
projektu, tedy až do března
roku 2021 mohou sedlčanští i přespolní rodiče školou
povinných dětí využívat
účetního, ﬁnančního i právního poradenství, které pro
ně v rámci Třetího klíče
pravidelně plánujeme a vypisujeme.“
-red-

Výstavba autobusového terminálu (5)

Dokumentujeme pravidelně výstavbu nového autobusového nádraží v Sedlčanech. Situace na stavbě 11. března. Foto: Hana Pechačová

MASOPUST
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Sedlčanského masopustu se zúčastnil
rekordní počet masek i přihlížejících
Dokončení ze strany 1

třiceti bubeníků, kteří bubnují ve škole a tady svoje
umění využili.“
Ú č a s t n í c i p r ů vo d u ,
kteří se sešli na zahradě
ZUŠ a vydali se přes ulici
Na Potůčku na náměstí, se
jen těžko dali spočítat, ale
mohlo jich být i ke dvěma
stovkám. Kromě bubeníků
se o rytmický a hudební doprovod starali hráči
na trubku, harmonikář,
houslistky, ﬂétnistka a dokonce i kvartet dudáků.
Zdálo se, že ale hlavně pro
děti je nejdůležitější řezník
Víťa Paroubek. Právě ten
se staral o to, aby pašík,
zhotovený z látky a nesený
dvěma účastníky průvodu, byl plněný dobrotami,
darovanými ochotnými
zaměstnanci provozoven
na náměstí. „Dnes jsem
tady se svým učněm, kterým je můj syn Víťa,“ řekl

před začátkem zabíjačky
Víťa Paroubek, který vzápětí začal lovit z útrob prasete po hrstech cukrovinky. „Já mám rád i klasické
zabíjačky, dříve jsem na ně
hodně chodil, ale tato pro
děti na náměstí má zcela
jiné kouzlo.“ V minulosti
se zabíjačky na sedlčanském masopustu, při nichž
na náměstí řezník vždy
odepíná suchý zip na břichu prasete a loví z něho
pytlíky bonbónů, tatranky a lízátka, konaly buď
u kašny, nebo u morového
sloupu, ale tentokrát se zabíjačka odehrávala přímo
na pódiu, takže na všechno bylo dobře vidět. Stejně
jako v minulosti však byly
děti ze sladkého opojení
jako u vytržení. Na své si
ale přišli i dospělí. Ve stánku, v němž ve staročeských kostýmech společně
s ředitelem Davidem Hro-

chem v řeznickém mundůru obsluhovaly zaměstnankyně muzea, zájemci
mohli ochutnat jitrnice,
škvarkovou pomazánku,
placky, koblihy, koláče
i svařené víno. „Masopustní veselí v Sedlčanech je
již tradiční a zvlášť v tomto
roce je znát stále rostoucí
počet masek,“ uvedl David
Hroch. „Dobovou kulisu
masopustu dává základní
umělecká škola a také naše

muzeum přispívá svým
skromným stánkem. Pokud
se týká nabízených koblih
a zelných placek, už delší
dobu spolupracujeme se
středním odborným učilištěm v Bezručově ulici, jež
nám tyto pochutiny dodává.
Škvarková pomazánka je
nám dodávána jako polotovar, který naše děvčata dochucují dalšími ingrediencemi. Mají to vždycky dobrý.
Na sedlčanském masopustu

vždy nabízíme vše, co dům
dal, či spíše co muzeum
dalo.“
V závěr u programu
po divadelní zabíjačce, při
které Víťa Paroubek praštil látkové prase paličkou
a ještě předtím požádal slabé povahy, aby se otočily,
následovaly hry a tance.
Zapojila se do nich většina
malých i velkých účastníků
sedlčanského masopustu.
David Myslikovjan

SPOLEČNOST
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Promítání dokumentu z festivalu, zabývajícím se
lidskými právy, předcházelo vyhlášení Čtenáře
roku a setkání s novinářkou
SEDLČANY V městské knihovně se

v pátek 8. března konalo vyhlášení
soutěže Čtenář roku 2019, spojené
s předáním ocenění a upomínkových předmětů vítězi. Na vyhlášení navázala krátká beseda s regionální novinářkou Marií Břeňovou
a následovalo promítání dokumentu z festivalu Jeden svět.
„Svaz knihovníků a informačních pracovníků každoročně vyhlašuje Čtenáře roku a pokaždé je
to na jiné téma,“ uvedla ředitelka
Městské knihovny v Sedlčanech
Blanka Tauberová. „V loňském
roce jsme vyhlašovali nejmladšího
čtenáře, ještě předtím jsme měli babičku – čtenářku, a letos je to muž
– čtenář. Kritéria byla taková, že
se muselo jednat o našeho dlouhodobého čtenáře. Čtenář roku 2019
Libor Nulíček k nám do knihovny
chodil už v době, kdy jsme sídlili
na faře, takže jako čtenáře ho známe už dlouhé roky. Půjčuje si poměrně hodně knížek a podporuje
nás v různých aktivitách. Hudební
skupiny, jejichž je členem, k nám
chodí hrát při příležitosti našeho

lampionového průvodu a při dalších akcích knihovny.“ Libor Nulí-

a jeho oblíbenými spisovateli byli
Jules Verne, Karel May a Jaroslav

Čtenář roku Libor Nulíček a ředitelka knihovny Blanka Tauberová

ček si v sedlčanské knihovně půjčuje převážně knihy současných
autorů, zaměřujících se na kriminalistiku. Rád ale četl už v dětství

Foglar. Dnes na tuto dobu rád
vzpomíná, ale k těmto autorům se
už nevrací.
Po vyhlášení Čtenáře roku a be-

sedě následovalo promítání devadesátiminutového dokumentu
z festivalu Jeden svět. Tento festival se zabývá lidskými právy a nabízí možnost promítat ﬁlmy a dokumenty jednotlivcům i organizacím.
Městská knihovna a knihovnice
Alena Budková jako kontaktní osoba jsou zaregistrováni jako promítači již několik let a proto jednou
za čas jsou tyto dokumenty v instituci promítány. „Dokumenty se
týkají ekologie a občanského aktivismu,“ připomněla Alena Budková. „Promítali jsme také o amazonských indiánech, o očkování,
o dálnicích a posledně o neslyšících. Někdy na promítání navazuje
také beseda. Tentokrát jsme pozvali
novinářku Marii Břeňovou, protože
občanský aktivismus v Sedlčanech
je její parketa. Marie Břeňová byla
prospěšná při uskutečnění mnoha projektů a pomohla nejenom
spoustě jednotlivců, ale i spolkům
a organizacím. Zmínila bych Jaroslava Muchu, Pavla Hejhala, nebo
Centrum Petrklíč.“
David Myslikovjan

Karnevalu vládli kovbojové
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Sdružení rodičů uspo-

řádalo v sobotu 9. března
odpoledne dětský maškarní
karneval. Bohužel si na něj
našlo cestu méně lidí než
v minulosti. Mnoho rodin

už totiž vyrazilo na zimní
dovolenou na hory, své
udělaly i nemoci.
V tombole bylo více než
půl druhého tisíce cen, třicítka těch nejlepších se losovala. Každý lístek byl vý-

herní. Odměna byla i pro
každou z více než osmdesáti masek, pět z nich navíc dostalo další sladkost
po slosování. Jako svého
favorita zvolilo sdružení
rodičů robota, deváťáci vy-

brali včelku Máju a Vilíka.
Hned večer se na sociálních sítích objevovaly pozitivní komentáře. Odpoledne
si pochvalovali i sami žáci
devátého ročníku, kteří se
postarali o zábavu. Program
zpestřili i tanečním vystoupením a spoustou soutěží.
„Děti byly super, měly moc
hezký kostýmy a zapojovaly se do her. Hezký bylo, že
mohly vyhrát zajímavé ceny,“
zhodnotil jeden ze žáků posledního ročníku místní základní školy Jan Krůta. „Co
jsem si fakt nejvíce užila, tak
to byl náš taneček. Myslím
si, že se nám moc povedl,“

přidává se jeho spolužačka
Natálie Zelenková.
Organizace sice nebyla
jednoduchá a docházelo i ke komunikačnímu
šumu, vše se ale podařilo
nakonec zvládnout tak, že
děti na parketu ani jejich
doprovázející dospělí nic
nepoznali. „Nejvíce nám
pomáhal pan učitel Švec,
jak s přípravou, tak i s nápadem na kostým, také
škola, která nám umožnila
nácvik a propůjčila školní
pomůcky a lidé ze SRPŠ,“
uzavírá Natálie.
Olga Trachtová
Hadáčková

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.

Dne 17. března uplyne sedm smutných let,
kdy bez slůvka rozloučení navždy odešel
náš tatínek, dědeček, bratr a syn pan

Jan Hrubý
S láskou a úctou stále vzpomínají Jan,
Jana, Janinka a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, vzpomeňte s námi.
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – kult. dům
14. 3. Šlágr párty Šlágrparty
nový koncertní pořad;
19:30
26. 3. Michal Pavlíček
koncert vynikajícího českého kytaristy a skladatele
s doprovodnou kapelou;
19:30
 Nechvalice – hospoda
16. 3. Maškarní ples pro
dospělé
oldies, hraje Sláva Bloch;
20:00
 Vysoký Chlumec
23. 3. Maškarní ples
hraje Klasik

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Pohádky, balady, pověsti
a čas…
výstavu připravili žáci
a učitelé ZUŠ Sedlčany
 Sedlčany – knihovna
Boj o život ve fotograﬁi
výstava fotograﬁcké soutěže
vyhlášené Městkou knihovnou Sedlčany; do 3. 4.
 Sedlčany – muzeum
Hrátky s drátky
Výstava drátenické tvorby
Ladislava Lokajíčka; do 28. 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
 Sedlčany – knihovna
21. 3. Růže pro Marii Š.
přehlídka mluveného slova
v kategorii dospělých; 17:00
27. 3. Zdravá a krásná
s Nobilis Tilia
přednáška na téma Jarní
detoxikace; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
17. 3. Zlatovláska
pohádka pro děti a rodiče;
15:00
19. 3. Na plný coole
celovečerní zábavný pořad

se Zdeňkem Izerem; 19:30
21. 3. Dlouhý, široký
a bystrozraký
absolventské představení
žáků literárně-dramatického
oboru ZUŠ Sedlčany; 18:00

KINO
 Sedlčany
15. 3. Halloween
thriller, horor; 20:00
16. 3. Johnny English
znovu zasahuje
komedie; 20:00
21. 3. Mečiar
ﬁlmový klub; 20:00
22. 3. Žena na válečné
stezce
drama, komedie; 20:00
23. 3. Bohemian Rhapsody
hudební životopis o kapele
Queen; 20:00
 Kosova Hora
17. 3. Malá čarodějnice
německá pohádka; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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
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
13., 15., 17., 24. 3. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
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
20. 3. Pohárový zápas
AHC Nový Knín – Čerti
Křepenice; 18:30
Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy; 20:25

22. 3. Pohárový zápas
Genemusic – Stará garda
Štětkovice; 18:30
Bubák Chlum – HC Votice;
20:25
23. 3. Pohárový zápas
Draci – Novit Neveklov;
11:45
Rumola–Rybníkáři; 13:30
HC Hrádek – Ševci Nový
Knín; 15:15
Tučňáci Kosova Hora –
Medvědi Sedlčany; 17:00
Stará garda Štětkovice –
Slavoj Obecnice; 18:45
Stará garda Štětkovice B –
Huroni Vršovice; 20:30
24. 3. Pohárový zápas
HC Kačeři Příčovy – Bubák
Chlum; 18:25
HC Votice – AHC Nový
Knín; 20:20
25. 3. Pohárový zápas
HC Miličín – Domino; 18:30
River Boys Zvírotice – Genemusic; 20:25
26. 3. Pohárový zápas
HC Olbramovice – DSK
Daleké Dušníky; 18:30
Čerti Křepenice – HC Votice; 20:25
 Sedlec-Prčice – stadion
TJ Sedlec-Prčice
23. 3. Čertova podkova
49. ročník pochodu, trasy 7,
13, 19, 24 a 33 km; 7:00
 Sedlčany – Kozlovna
23. 3. Krajem sedlčanských hospod
15. ročník pochodu, trasa

www.sedlcansky-kraj.cz

Sedlčany–Chlum cca 17 km;
8:00
 Petrovice – hřiště
23. 3. Fotbalové utkání
SK Petrovice – TJ Krásná
Hora; 15:00
 Dublovice – hřiště
24. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Kosova Hora; 15:00
 Jesenice – hřiště
24. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ Sokol Sedlec-Prčice B; 15:00
 Sedlčany – hřiště Tatran
24. 3. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – TJ
Spartak Soběslav; 15:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
13., 20. 3. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
15., 22. 3. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
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 malý-

mi dětmi; 10:00
22. 3. Dračí odpoledne
s Nellou
hravé odpoledne, navazuje
Tatínkova výtvarná dílna;
15:00
 Sedlčany – hvězdárna
15., 22. 3. Pozorovací
program
18:00–21:00
 Sedlčany – kult. dům
20. 3. Výroční schůze
svazu diabetiků
13:00
 Osečany
Zámek
prohlídky zámku, vstupné
dobrovolné; každou neděli
10:00, 11:00, 14:00 a 15:00

ROZHLEDNY
 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. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

Senioři si pochutnali na jitrnici
a pak si zatančili

SEDLČANY Masopust bývá

v Domově oblíbeným obdobím roku. Senioři napekli tradiční koblížky, vyrobi-

li si masky a vyzdobili sál.
Pak již přišla vydařená masopustní veselice. Po obědové jitrnici zahrál k tanci

a poslechu Pavel Justich.
Masopust vyvrcholil průvodem masek a bohatou
tombolou.
-hk-

SPORT
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Trénovat jednou týdně je na divizi
strašně málo, říká Ladislav Šach
TJ Tatran Sedlčany
– FK Jindřichův
Hradec 1910 3:4
(2:1)
SEDLČANY K prvnímu ost-

z přímého kopu zakroutil do tyče Martin Toman.
Ve 20. minutě střílel Pavel
Lípa k tyči, brankář Hulík si
s jeho pokusem poradil. Hulík byl u míče dříve i před

k tyči, brankář Tomáš Glogar byl bez šance – 1:1. Remízový stav ale nevydržel
dlouho. Petr Haas předložil
krásnou přihrávku do vápna, kde si na ni naskočil

rému zápasu jarní sezóny
zavítal v neděli 10. března
v 16. kole divize A do Sedlčan soupeř z Jindřichova
Hradce.

Zvonila dvě
břevna, tyč
a padly tři branky
Přes dvě stě platících diváků bylo zvědavo, jak se
kluci v zelených dresech
uvedou. V základní jedenáctce chyběla ze zdravotních důvodů známá trojice
– Honza Vystyd, Dominik
Němec a David Krůta. Tatran pojal utkání ofenzivněji
a hned po pár minutách
přiťukl Petr Haas balon
na rozběhnutého Michala
Kdolského, jehož projektil
na zadní tyč jen těsně minul svůj cíl. V 10. minutě
vyzkoušel Tomáš Senft
pozornost brankáře Jakuba Hulíka a byl z toho roh,
po jehož rozehrání orazítkoval Luboš Soldát břevno.
Za pár minut uslyšeli diváci
ten samý zvuk, ale tentokrát
brankovou konstrukci vyzkoušel Tomáš Senft. A aby
toho nebylo málo, zvonilo
se i na druhé straně. Míč

Lípa – 3:2. Přestřelka ale nekončila. Hosté rozehráli opět
roh, míč se dostal do vápna
na Vojtěcha Kněžínka, který
přes bránícího Milana Krůtu
propasíroval balon za záda
Glogara a i za ním zasahujícího Michala Kdolského – 3:3.
Rozhodčí Michal Volf pro
příval krup přerušil v 75.
minutě hru na tři minuty
a když se pak vrátili hráči
zpátky na plac, prakticky
za stejný odehraný počet
minut hostující celek otočil
výsledek ve svůj prospěch.
Na konečných 3:4 pro Hradec se treﬁl Martin Janák.

Ohlasy trenérů
k utkání
Petr Haas (7) i přes bránícího Petra Řehoře (13) dostal nejen balon
za čáru, ale i Sedlčany do vedení.

dobíhajícím Petrem Haasem. Když se blížila odehraná půlhodina, ocitl se tváří
v tvář s Hulíkem Pavel Lípa,
před padajícím brankářem
stihl poslat balon na zadní
tyč, kde do něj vlétl jako
tank Petr Haas a uklidil ho
i přes obránce do sítě – 1:0.
Michael Dvořák chtěl navýšit skóre, proti však byla rukavice Hulíka. Ve 34. minutě
kopal Jindřichův Hradec
přímý kop, exekuce se ujal
Rostislav Tomek a balon
zakroutil přes zeď přímo

Tomáš Senft a ranou z první
pod břevno nedal Hulíkovi
ani „čuchnout“ – 2:1.

Brankostroj se
špatným koncem
Hned zkraje druhého
poločasu bylo vyrovnáno.
Z rohového kopu se hlavou
treﬁl Michal Völfel. Další
větší šance byla k vidění až
po hodině hry, kdy Tomanův pokus z úhlu k tyči musel Glogar likvidovat nohou.
V 67. minutě se pak bezchybně opřel do míče Pavel

Ladislav Šach, Tatran:
„Dnes se jasně ukázalo,
jak málo trénujeme. Druhý
poločas vypadal, jako když
na hřišti vůbec nejsme. Navíc dostat tři branky ze standardních situací i přes to, že
jsem na to hráče upozorňoval, je špatné. Pokud budeme takhle pokračovat, budeme mít problém se v soutěži
zachránit. Hráči netrénují,
podmínky jsou tady takové
jaké jsou, když nechtějí, nic
s tím neuděláme. Trénovat
jednou týdně je na divizi
strašně málo.“
A jak jsou na tom zranění
hráči? „Honza Vystyd určitě
nebude celé jaro k dispozici.

Myslím si, že na devadesát
procent s fotbalem skončí. Poslední kontrolu bude mít tento
týden a ta rozhodne. Dominik
Němec se zranil na soustředění, doktor mu řekl, že může
zkusit zátěž, minulý týden
byl na tréninku, ale při došlápnutí ho v tom místě opět
píchlo. Navíc celý duben bude
pracovně v zahraničí. David
Krůta má natažené tříslo, ale
měl by se dát v brzké době dohromady.“
Marek Černoch, FK
1910: „My jsme sem dnes
nepřijeli soupeře přehrát, ale
rovnou vyhrát... Věděli jsme,
že to bude na začátek těžké
utkání v bouřlivém prostředí,
osobně jsem čekal bouřlivější. Chtěli jsme dát nějakou
branku ze standardní situace, což se podařilo. Myslím
si, že i konec utkání jsme
zvládli, byl v naší režii a šli
jsme za vítězstvím daleko
přímočařeji než domácí.“
Sestava Tatranu: Glogar – P. Lípa, L. Brotánek, D.
Čejda, M. Krůta, Kdolský, K.
Kvěch, M. Dvořák, Soldát
(75. M. Sirotek), Haas (66.
Hájek), Senft.
Tatran je po šestnáctém
kole v tabulce na desátém
místě s 21 body a skórem
34:33. Další utkání hraje
v sobotu 16. března od 15
hodin v Berouně.
David Štverák

Ve třetím utkání baráže inkasovali hokejisté desítku
SC Kolín – Tatran
Sedlčany 10:1 (4:0,
4:0, 2:1)
KOLÍN Barážová série utkání,
ve které se systémem doma
– venku dvakrát vzájemně
utkávají dva nejlepší celky
krajské soutěže a dva poslední z krajské ligy, dospěl
v pátek 8. března do své
poloviny. Třetí zápas baráže
měl pro sedlčanské hokejisty po předchozím úspěšném
duelu s Neratovicemi hodně
hořkou příchuť.
Utkání hráči Tatranu
v Kolíně od začátku vůbec
nezvládali. Soupeř vyjel
na led výborně připravený

a hosty doslova převálcoval.
B tým Kolína má ve svém
středu několik starších hráčů, majících dokonce i extraligové zkušenosti, kteří
ve své kariéře pokračovali
v první a posléze ve druhé
lize. Jeden z nich měl dokonce ve třetí nejvyšší české
soutěži na svém kontě tři sta
startů, v nichž zaznamenal
tři sta padesát kanadských
bodů. S mírnou nadsázkou
se dá říci, že Tatran porazili tři nejzkušenější domácí hokejisté, kteří nasázeli
do klece Dudka drtivou většinu branek. Hosté vstoupili
do zápasu špatně, když sedlčanský brankář rozehrával

za svojí klecí, po několika odrazech se dostali k puku domácí, a hned trestali. Do konce třetiny to bylo už 4:0, a to
už v době, kdy hráči Kolína
vyslali na branku Tatranu
pouhých sedm střel. Tomu
se říká produktivita. Částečně to zřejmě bylo z toho
důvodu, že sedlčanský brankář neměl svůj den, ale také
proto, že kolínský B tým má
kvalitní střelce. Ve druhé
třetině sedlčanští hokejisté
až do 35. minuty hry drželi
se svým soupeřem krok,
zdálo se, že by mohli za neměnného stavu vydržet až
do druhého klaksonu, ale
potom to přišlo. Pět minut

před koncem prostřední
části hry byl vyloučen sedlčanský hráč, domácí přidali
pátý gól a potom ještě další
tři. Tatranu nadále nevycházelo vůbec nic. Při jedné z přesilovek se hráčům
hostí povedlo sevřít domácí
v jeho obranném pásmu,
ale gólman Kolína všechno
pochytal. Před závěrečnou
třetinou trenér Karel Pospíšil svoje svěřence nabádal,
aby i přesto, že je dávno
o osudu utkání rozhodnuto,
neotvírali hru a nedostávali
další góly. Přesto se Tatran
desítce neubránil. Jediný
gól za stavu 9:0 zaznamenal
Lukáš Petržílka, když se puk

po jednom z odrazů přece
jenom ocitl v síti.
Ve druhém pátečním
utkání Kutná Hora porazila
Neratovice 6:2. V tabulce
po třech kolech byl první Kolín s osmi body a druhá Kutná Hora měla o bod méně.
Třetí Tatran měl na svém
kontě body dva a poslední
Neratovice vybojovaly jeden. Na hokejisty Sedlčan
čekala nedělní odveta s Kolínem na domácím ledě.
Těžko se nechalo očekávat
vítězství, otázka spíše zněla,
zda tento zápas sedlčanští
hokejisté odehrají důstojněji
než ten páteční v Kolíně.
David Myslikovjan
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Stolní tenisté se zuby
nehty drží ve středu
tabulky

Ani v hokejové odvetě
nebylo moc co řešit

SEDLČANY Ve svém 21. a 22.

Tatran Sedlčany
– TTC Litoměřice
9:9

Tatran Sedlčany –
SC Kolín B 1:9 (0:2,
1:4, 0:3)

Druhý tým tabulky se
do Sedlčan stěhoval z Českých Budějovic, kde v sobotu zvítězil. Přijel sice se čtyřmi hráči, ale jeden z nich
ze zdravotních důvodů nemohl do utkání zasáhnout.
Za stoly se proto představili
pouze tři hosté, a tak nebylo divu, že hotovo bylo už
po dvou hodinách a čtyřiceti minutách. Všechny duely,
do nichž hostující hráč nemohl nastoupit, totiž skončily 3:0 na sety ve prospěch
domácích. Přesto si za remízu hosté odvezli ze Sedlčan
dva body. Sedlčanským
stolním tenistům tentokrát
chyběl Radovan Faktor, jehož zastoupil Filip Němec,
který ale při vší snaze nevybojoval ani bod. Dva získal
Kaucký a po jednom Pejša
a Drechsler. Hostům patřil především závěr mače,
když za stavu 7:3 pro Tatran
začali mocně dotahovat.
„Potřebovali jsme potvrdit
naše umístění v tabulce, což
se nám podařilo. Všechno je
ale pořád otevřené. Musíme
alespoň remízovat v Domažlicích, abychom měli deﬁnitivní jistotu, že nesestoupíme,“
uvedl vedoucí hráč Tatranu
Radovan Faktor. Ve třináctičlenné tabulce je jeho tým
nyní na šestém místě s čtyřiačtyřiceti body a na sestupové příčky má náskok více
než deseti bodů.
David Myslikovjan

SEDLČANY Ve svém čtvrtém
barážovém utkání se v neděli 10. března na domácím
ledě po dvou dnech potkali
hokejisté Tatranu s hráči B
týmu Kolína, kterým měli co
oplácet. V pátek totiž inkasovali na kolínském zimním
stadionu deset branek.

utkání druhé ligy stolních
tenistů skupiny A v této
sezóně se hráči Tatranu
na domácí půdě v malé hale
gymnázia utkali o uplynulém víkendu nejdříve s týmem, který bojuje o udržení
v soutěži a následně s celkem, který ﬁguruje na druhém místě tabulky. Z těchto
dvou duelů si sedlčanští
hráči na svoje konto připsali
celkem pět bodů za jedno
vítězství a jednu remízu.

Tatran Sedlčany
– TTC Bělá pod
Bezdězem 10:6
V sobotním utkání dělala domácím hráčům hodně
starostí hlavně jednička
Bělé, která ve dvouhrách
postupně porazila Drechslera, Kauckého i Pejšu,
přičemž v těchto třech
singlech ztratila pouhé
dva sety. Nakonec na nejlepšího hráče soupeře
vyzrál až Radovan Faktor,
který poslal deﬁnitivně
hosty do kolen. Obě úvodní čtyřhry se staly kořistí
domácích stolních tenistů,
když Pejša s Kocurou vyhráli nad svými soupeři
3:2 na sety a Faktor s Kauckým zvítězili 3:1. Domácí
hráči v tomto utkání sice
neustále vedli o dva až
o tři body, ale až do závěrečného singlu neměli nic
jistého. Ve dvouhrách ani
jednou nezaváhal Faktor,
vybojoval čtyři body, tři
získal Pejša a jeden přidal
Drechsler.

Nepomohlo ani
trestné střílení
Do utkání tentokrát kupodivu lépe vstoupili hráči
Sedlčan, jimž chyběly dvě
opory základní sestavy – Náprstek a Grin. Už ve 2. minutě
měli na dosah vedoucí gól
po závaru před brankou hostí, ale brankář Kolína za svoje
záda puk nepustil. Od začátku 4. minuty měl Tatran k dispozici svoji první přesilovku
a nejenomže tuto výhodu nevyužil, ale navíc trestuhodně
chyboval. Domácí obránci
nechali před Hlaváčkem zcela volného útočníka, a ten
v čase 4.32 snadno bekhendem z místa těsně před
brankovištěm ranou na lapačku gólmana otevřel účet
zápasu. Hráči Kolína se i nadále hodně tlačili před klec
Hlaváčka, který v 8. minutě
bleskovým semaforem kryl
bombu útočníka hostí z vrcholu kruhu. O chvíli později
hosté hned dvakrát zacinkali
pukem o tyč branky domácích, takže se zdálo, že je jen
otázkou času, kdy skóre opět
začne narůstat. V 11. minutě

hry kryl Hlaváček další ránu
z mezikruží, vzápětí hosté
rozehráli svoji první přesilovku, svírali domácí jako
v kleštích, avšak svůj náskok
ještě nezvýšili. Až do konce
třetiny byl Hlaváček hodně
v permanenci. V končící 15.
minutě hosté využili špatné
střídání hráčů Tatranu, jejich
zcela osamocený útočník dostal přesný puk na útočnou
modrou a bekhendovým
zakončením po ledě mezi betony brankáře přidal druhý
gól Kolína. V závěru třetiny
měl Tatran možnost snížit,
když při samostatném úniku byl faulován Filip Černý,
ale skóre se nezměnilo ani
po trestném střílení. Domácí
hokejisté měli v úvodní části
hry, a později se ukázalo, že
nejenom v ní, velké problémy s výborným pohybem
soupeře. Hráči Kolína o sobě
na ledě velice dobře věděli
a domácí hokejisté odpovídali pouze ojedinělými protiútoky.

Desítka byla opět
na spadnutí
Obrázek hry se nezměnil
ani ve druhé třetině. Tempo
diktovali hosté a Hlaváček
v brance Tatranu se měl co
otáčet. Domácí drželi ještě
jakžtakž nadějné skóre necelé čtyři minuty. Potom ale
napřáhl hráč Kolína z mezikruží a bombou, na kterou
neměl gólman nárok, zvýšil
na 0:3. V polovině třetiny rozehráli hosté svoji další přesilovku, čtrnáct vteřin před
návratem vyloučeného hrá-

če na led putoval za katr další Sedlčaňák, a hned vzápětí
padl čtvrtý gól do branky
Tatranu. V čase 36.13 dal hostující útočník pátý gól svého
týmu pěknou střelou zápěstím, když na branku mířil
od čárek mezi kruhy. V tomto utkání už nebylo co řešit,
a nic na tom nezměnil ani
gól Zdeňka Buriana při přesilovce půldruhé minuty před
druhým klaksonem. Hned
vzápětí totiž hosté zaznamenali svůj šestý úspěch.
Třetí třetina se až do své
poloviny dohrávala už jenom jakoby z povinnosti.
Hosté ani při své přesilovce
nevyvinuli nijak zvláštní tlak
na Hlaváčkovu branku, ale
potom přece jenom zvýšili
svoje úsilí. V čase 50.01 přidali svoji sedmou branku,
hned vzápětí osmou, a když
to po chybě obrany Tatranu
bylo už 1:9, rýsovala se desítka jako v pátečním utkání.
Ta sice nakonec nepadla, ale
zmar v tomto duelu předvedl Tatran necelých šest minut před koncem, kdy vyšlo
do ztracena další jeho trestné střílení. Zatímco kolínští
hokejisté se po skončení
utkání mohli radovat z postupu do krajské ligy, Tatran
s největší pravděpodobností
zůstane v nižší z obou krajských soutěží.
Sestava: Hlaváček–Spilka, Mašek, Filip Černý, Vladimír Černý, Petržílka–Švagr,
Martínek, Burian, Martin
Pospíšil, Kadlec–Zavadil, Pinkas. Trenér: Karel Pospíšil.
David Myslikovjan

Hráči Votic zažili černý hokejový týden
SEDLČANY Druhá část dlou-

hodobé pohárové soutěže
amatérských hokejistů je
v plném proudu a před
naší uzávěrkou měla většina týmů odehraná už
tři utkání. Vysoký průměr
vstřelených gólů na jeden
zápas si udržuje prvoligový tým Genemusic, a tentokrát to odnesly hlavně Votice, které vysoko prohrály
i se Zvíroticemi. Chlapci
od vody si navíc smlsli

i na suverénech první části
soutěže, příčovských Kačerech. Pravidelná vysoká
vítězství Genemusic v poslední době ještě více změnila čelo tabulky kanadského bodování. Elitní střelec
týmu z Benešovska Daniel
Svoboda má na prvním
místě nyní již sto dva kanadských bodů za šedesát
pět branek a třicet sedm
asistencí, zatímco druhý
štětkovický Václav Her-

ma má o čtyřicet tři bodů
méně za dvacet sedm branek a třicet dva přihrávek.
Výsledky – 1. liga: AHC
Nový Knín – Obecnice 1:3,
Křepenice–Genemusic 1:9,
Votice–Zvírotice 2:11, Genemusic–Votice 14:2, Zvírotice–Příčovy 5:1, Chlum
– AHC Nový Knín 5:5,
Obecnice–Křepenice 8:2.
Na konci minulého týdne
byly bez jediné ztráty tři prvoligové týmy se shodným

počtem šesti bodů v pořadí první Genemusic, druhé
Zvírotice a třetí Obecnice.
Na první bod čekají osmé
Křepenice a deváté Votice.
2. liga: Miličín–Olbramovice 1:5, Daleké Dušníky
– Kňovice 1:4. Po třech odehraných utkáních v této fázi
soutěže jsou v čele tabulky dva týmy se shodným
počtem čtyř bodů, první
Kňovice a druhé Daleké
Dušníky. Bez bodu je i na-

dále poslední osmý Miličín.
3. liga: Hrádek–Medvědi
9:5, Rumola–Neveklov 7:4.
Se šesti body, které nasbíral
ve třech utkáních, je první
Hrádek a o bod méně má
druhá petrovická Rumola.
Třetí Ševci z Nového Knína
měli na začátku nového týdne čtyři body a také jedno
utkání k dobru. Poslední
osmí Medvědi ve druhé fázi
soutěže ještě nezískali ani
bod. David Myslikovjan
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GLOSA

Profesor
a profesor

Mohu vás požádat o prokázání věku?

Navazuji na krátkou úvahu
v předminulém Sedlčanském kraji. Kdo studoval
na vysoké škole, dobře ví,
že profesor je Někdo. Musel se svojí dlouholetou
prací a úspěchy o tento
titul zasloužit a neuděluje
ho nikdo menší než prezident republiky.
Souhlasím s Ilonou Bílou, že asi jen málokdo
z učitelů na středním stupni má právo se takto titulovat. Na druhou stranu je
to zavedený zvyk. Když
dámu v letech osloví prodavačka „mladá paní“, pochopím, že to dáma mlčky
přejde, možná ji to i potěší.
Proč ne. Ať si studenti oslovují své vyučující na středních školách, jak chtějí.
Nevadí mi, že to není podle
pravidel. Neuvěřitelná mi
připadá pouze situace, kdy
řadový inženýr nebo magistr ve stavu učitelském
oslovení „pane profesore“ nebo „paní profesorko“ bezostyšně vyžaduje.

A zvlášť po studentech,
kteří jsou v podřízeném
postavení a budou svému
vyučujícímu říkat i „velký
vezíre“ nebo „královno
všech moří“, aby si případnou nelibost neodnesli
při známkování. Předpokládám, že třeba na univerzitní půdě by stejnou
opovážlivost neprokázali,
kdyby například nějakého
docenta opravili s tím, že
je má oslovovat „pane profesore“. To jediné je za mě
poněkud přes čáru. Pedagog na základním stupni
má také vysokoškolské
vzdělání a oslovení „pane
učiteli“ ho neuráží.
Jestliže by to snad někomu nebylo dost nóbl
na středním stupni, pak
„pane inženýre“ nebo
„pane magistře“ je maximum, co může spravedlivě
požadovat. Pokud by to
někdy nebylo spíš „paní
bakalářko“ nebo „pane diplomovaný specialisto“...
Bohumil Vohanka

Jsem relativně mladý, letos
mi bude dvacet devět. Nejsem příliš vysoký, asi pár
centimetrů přes 1,7 metru.
Nicméně vážím něco přes
sto kilo, takže je mě poměrně slušný kousek. Navíc,
na radu žen ve svém okolí
si aktuálně nelámu hlavu
s holením vousů, což po několika měsících začíná vypadat vážně a důstojně. Ale
nic z toho mě asi nedělá ani
starším, ba naopak spíše
mladším.
O víkendu jsem byl
ve zdejším supermarketu
a měl jsem štěstí, u kasy jsem
byl hned na řadě. Rychle
jsem vykládal zboží na pás,
aby pokladní mohla začít
markovat. Ona nicméně

žádnou činnost nezapočala.
Myslel jsem, že čeká, až vše
vyložím. Ani poté však zboží načítat nezačala. Vybral
jsem si tedy ještě vhodnou
tašku a čekal jsem, že nyní
již začne tvorba účtu. Omyl.
Na prvním místě mého vyskládaného zboží byla totiž
lahev vína, následovaná několika lahvovými pivy. To se
ukázalo jako důvod drobného zdržení.
„Mohu vás požádat o prokázání věku?“ Větu, kterou
pokladní použila, mi nikdo
jiný nepoložil zhruba pět let,
minimálně. Nemohl jsem
zakrývat překvapení, ale poslušně jsem hledal občanku
s lehkým úsměvem na tváří.
Ačkoliv, možná to byl spíš

úšklebek. Každopádně,
když se pokladní podívala
na datum mého narození,
suše pouze konstatovala: „V pořádku.“ Měl jsem
v danou chvíli pocit, že by
dokonce mohla být mladší,
nežli já. Nevím, každopádně
se mě následně pohotově
a s úsměvem zeptala, zda
mě alespoň potěšila? Mám-li
odpovědět upřímně, tak ani
nevím. Spíše nikoliv. Na druhou stranu mě určitě pobavila a mám veselou příhodu
k dobru. Ke cti jí budiž to, že
chtěla svoji práci vykonávat
pečlivě a nic nezanedbat.
Občasná horlivost není
na škodu, horší by byla pravidelná liknavost a letargie.
Tomáš Vašíček

POZNÁMKA

Zdravotní pojišťovny
Na našem trhu je řada zdravotních pojišťoven. Ale vezměme si, jaké jsou úhrady
a lhůty třeba u brýlí či zubních náhrad.
Zdravotní pojišťovny
mají nákladné honosné budovy a my čekáme řadu let
na úhradu zubní náhrady,

která nás po těch letech tak
tlačí, že buď trpíme, nebo
ji nenosíme. Dásně pracují
a můj názor je, že by nárok
na bezplatnou zubní náhradu měl být tak krátký, abychom takhle netrpěli.
A brýle? Kdy je nárok
na nové brýle? Po roce se

vám třeba zhorší zrak, že
přes ně špatně vidíte a opět
čekáte, až vaše zdravotní
pojišťovna něco málo přidá
na nové brýle, nebo si koupíte za pakatel brýle u Vietnamců. S tím je nutno něco
dělat, jde přece o naše zdraví
a kvalitu života. Ilona Bílá

FEJETON

Inzerát: hledám ženu. Značka: ideální.
Jen pro pořádek. Toto není
skutečný, reálně myšlený
inzerát. Vlastně to ani nebude inzerát, spíš veselá
historka s úvahou. Občas
se v práci bavíme o partnerských vztazích. My, co žijeme single, můžeme přispět
víceméně svým názorem
nebo nějakou starodávnější zkušeností. Anebo svojí
představou, jak to budeme
mít uspořádané my, až se
na nás štěstí usměje.
Je potřeba říci, že v mém
okolí, pracovním zvláště,
převažují celý život ženy.
Zdálo by se, že je to pro
za chvíli třicátníka ideální
stav. Může být. Každopádně jsme se nedávno dostali
k tomu, že i já začínám přemýšlet o rodině a dětech,
a to by se nedalo říct, že slyším jakési biologické hodi-

ny, ty fungují ženám. U nás
mužů je to spíše psychologická touha a stále do jisté
míry i společenská konvence, ať si kdo chce, říká, co
chce. A tak jsem si promítl
svoji někdejší, pubertální,
naivní a samozřejmě dávno
neaktuální představu o své
potenciální partnerce. A vedle toho jsem si představil
svůj kritický popis sebe
sama. A pak už stačilo jen
obojí spojit a představit si,
jak by takový hypotetický
inzerát mohl vypadat.
„Skoro třicetiletý muž,
nevalného vzhledu, s tělesnou váhou za hranicí obezity, který se kolem šesté
ráno odebírá do práce, aby
se večer někdy mezi osmou
a jedenáctou hodinou vrátil
a mezi jehož záliby patří cokoliv, pokud k tomu není po-

třeba jakákoliv fyzická aktivita, tedy v zásadě rybaření,
šachy a četba, hledá ženu.
Nemusí umět vařit, s tím si
poradím sám. Stačí, aby byla
krásná, chytrá, inteligentní,
společenská, vtipná, dokázala pečovat o domácnost
(jestli chce, nechám ji i vařit), chtěla mít děti, které
sama porodí, bude opečovávat a vychová (já chodím
do práce), bude stále milá,
chápavá a rozumná, bude
spořivá a po mateřské dovolené pracovitá, aby dohnala vše, co péčí o děti ztratí.
Výhodou bude, když jejími
zálibami budou šachy, rybaření a četba. Ale není to
podmínka, připouštím drobnou odchylku. Potenciálním
zájemkyním nabízím nehynoucí lásku, věrnost (neuteču jim, nesnáším běh),

duševní podporu a svoji
částečnou výpomoc o víkendech, tedy pokud zrovna
nebudu psát cosi do novin
nebo vyplňovat daňová
přiznání. Chodit ke kadeřníkovi často nemusí, změny
účesu nebo barvy vlasů si
nevšímám. Ideální by bylo,
aby si dárky k svátku, narozeninám, výročí a Vánocům
koupila sama a v daný den
mě upozornila, že jí je mám
předat. Ušetříme si hodně
nepříjemností.“
Už vidím ty fronty a přeplněnou poštovní schránku
odpověďmi! Ne, ale vážně.
Chtěl jsem trochu parodovat dobu a taky zmínit výročí prvního seznamovacího inzerátu v češtině, který
vyšel přesně 8. března 1794
v tehdejších Poštovských
novinách, tedy necelých

sto let poté, co vyšel historicky úplně první seznamovací inzerát na světě, a to
v Londýně. V tom českém
se hledala dívka, která by
měla mít dobré vychování,
její tvář nesměla být poznamenána neštovicemi, měla
se spokojit pouze s jednou
služkou, být dobrou hospodyní a netoužit příliš
po módě a společnosti.
I vzhledem k uplynulému Mezinárodnímu dni žen
chci vyjádřit, že jsem rád, že
od způsobů a představ osmnáctého století jsme dnes daleko. Je vidět, že pokrok se
nezastaví před ničím a před
nikým. Například Aristoteles
údajně kdysi uvedl: „Správná manželka by měla být
tak poslušná, jako je otrok.“
Ten by se asi dneska divil.
Tomáš Vašíček
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Jaký byl asi
hlavní důvod
Babišovy
americké cesty?
Jednání premiéra Andreje Babiše s ředitelkou CIA
Ginou Haspel asi nebylo
dutou formalitou. Agenti
této zpravodajské služby
sledují pozorně celý svět.
Od teroristických útoků se
zlepšila spolupráce se všemi ostatními organizacemi.
Proč tam byl náš premiér
přijat? Vůbec to přece není
zvykem…
Asi se moc nebudu mýlit, že se CIA v naší zahraniční politice nevyzná. A to
mohl být pravý důvod konání celé návštěvy Babiše
v USA. Přece v minulosti
byl vždy motiv návštěvy
v Bílém domě jasný, velký a veřejný. Premiérové
Topolánek i Nečas jednali o Temelínu, respektive
o radaru v Brdech.

Rusko a Čína si z České
republiky touží udělat spojence – vrátka do EU. Zatím
mají spojence nesporně
v prezidentu Miloši Zemanovi. V USA se stále řeší
neseriózní čínská zlodějina duchovního bohatství.
Kde to jde, kradou, licence
neplatí a bohatnou. K informacím se dostávají technologiemi, na kterých si dali
záležet. Každá jejich ﬁrma,
nejen Huawei, má politické špionážní povinnosti
ke komunistické vrchnosti.
O tom jistě není sporu.
Proto asi máme ten primát – návštěva premiéra
u ředitelky CIA – abychom
si udělali pořádek. Další
body programu podle mě
sloužily jako mlha kolem.
Vladimír Roškot

www.sedlcansky-kraj.cz

GLOSA

Kdo nestaví s námi, staví proti nám
Opravdu nevím, zda se
mám pouštět do dalších
úvah u dalšího stavebního
projektu v našem regionu. A vůbec mě nemotivuje můj nekladný vztah
ke sportu. Ale i tak mě
pořád nepouští přemítání
o tom, zda, když je na něco
dotace, tak je jedno, kolik
to stojí. Nebo ne?
Krčínova cyklostezka
bude určitě parádní a věřím, že mnoho dospělých
i dětí ji bohatě využije.
Zvláště vezmeme-li v úvahu, že její trasa bude
shodná s úsekem páteřní
cyklostezky, a sice cyklotrasy Praha–Vídeň. Od dob
spojení koňské úzkokolejky mezi Českými Budějovicemi a Lincem asi
nejvýznamnější dopravní
stavba mezi Českem a Rakouskem.
Jenže co kilometr, to
šest milionů včetně DPH.
A za jak dlouho ujede cyklista kilometr…? Asi je to
relativní, jako vše ve vesmíru, kde pevný bod neexistuje. Jen si dobře vzpomínám na rétoriku hnutí
ANO a pravicové ODS, že

stavět za každou cenu,
jen kvůli získání dotací,
je nesmysl. A mnohokrát
již v Poslanecké sněmovně od ODS zaznělo, že takovým nehospodárným
utrácením peněz ve jménu
výhodného financování
za pomoci dotací jsou právě hojně budované cyklostezky. Dokonce ve vzácné shodě ANO a ODS
dlouhodobě říkají, že
mnohé cyklostezky jsou
jen vyasfaltované polní
cesty, vedoucí odnikud nikam. A ačkoliv toto zrovna
není případ budoucí lepší polňačky, je rozpočet
na 14 kilometrů opravdu
překvapivý. Oproti tomu
se mi nějaký autobusový
terminál za padesát mega
nebo dvě učebny školy
za cenu dvou rodinných
domů zdají býti naprosto
trapně levné.
Každopádně je svatou povinností žurnalistů rozpočt y veřejných
staveb a jejich následné
provedení bedlivě sledovat a podrobit zkoumání
a hodnocení odborníků.
To dělat musíme, je to

naše práce a společnost to
od nás očekává. Politici se
nemohou divit a musí to
přijmout jako fakt. Zvláště
v době, kdy jeden kmotrovský skandál skončí
a už začíná druhý, ať už
v jakékoliv partaji. Když
politici dokážou zdražovat
zakázky o desítky procent
domluvou se staviteli,
když dokážou odvést pár
halířů z každé jízdenky
v pražské MHD kamsi
na Kajmanské ostrovy
anebo když s klidem telefonem domlouvají, která
ﬁrma bude kdy dělat jiné
ﬁrmě křoví při veřejné zakázce, nemohou se divit,
že veřejnost a média jsou
v pozoru. To platí o velké
politice v Praze či Brně
i o té komunální na malých obcích a městech.
Když se jedná o veřejné
peníze, není podstatné,
zda se pohybujeme v řádech stovek milionů, desítek milionů nebo jednotek milionů. A čím víc se
politici veřejné kontrole
a transparentnosti brání,
tím podezřelejší to je.
Tomáš Vašíček

KO M E N TÁ Ř

Zákazníku, zůstávej ve střehu
Jako zákazník jsem těžký
konzervativec. Oblíbím
si několik výrobků a ty si
kupuji stále dokola. Když
si oblíbím nealko pivo
tmavý citron, nechávají
mě další šílené chuťové
kreace chladným. Mám
svůj druh šunky, chleba,
mléka, whisky, doutníků.
Nevadí mi občas něco
n ové h o o c h u t n a t , a l e
málokdy to porazí mého
šampiona. Nevýhodou je,
že pak snadno poznám
všechny změny. A ty
jsou klasicky téměř vždy
k horšímu.
V jedné sedlčanské

cukrárně jsem si donedávna kupoval svůj oblíbený
zákusek. Kdysi byl tvořen
směsí piškotů, oříšků, kandovaného ovoce a dalších
přísad. Určitý úbytek těch
zajímavějších jsem zaznamenal už dřív. Ale když
jsem si koupil novou verzi
téhož naposledy, čekala
mě už jen mastná koule
základní hmoty, po které
jsem měl v žaludku stejný
pocit, jako bych snědl lžíci
oslazeného tmelu. Přitom
cukrárna prodává tento
zákusek se stále stejným
názvem.
Tento příběh se opa-

koval tolikrát, že už mi to
rozum nebere. Kupoval
jsem si farmářskou „domácí“ klobásu. Výrobce
začal s poctivými surovinami, kvalitně. A pak
začal zkoušet, co ještě
kupující snese. Když míra
špeku a křupek přerostla únosnou mez, přestal
jsem ji kupovat. Podobně má kdysi oblíbená
voňavá šunka s patrnou
strukturou libového masa
se proměnila v kousky
masa nelibového obalené v přesolené pastovité
narůžovělé hmotě, vůní
př ipomínající paštiku.

Rohlíky se zmenší, ubere
se tuku, přidá se starší
strouhanka, ale pořád je
to „ten samý“ rohlík. Dokonce i velcí renomovaní
producenti se dopouštějí
stejných hříchů. Známá
italská firma ubrala potichu kakao ze své světoznámé delikatesy, ale
spotřebitelské organizace
si toho všimly. No což,
prodává se pod stejným
názvem dál, byť ošizená.
Nahradit cukr levnými
sirupy napadlo kdekoho.
Vyměnit máslo za rostlinný tuk taktéž.
Nerozumím tomu, proč
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výrobce nedrží u svého
výrobku kvalitu, i kdyby
měl zdražit, když se mu
zdraží vstupy. Vedle ní
nechť uvede na trh kvalitu nižší za nižší cenu. Ať
si každý vybere. Ale jako
spotřebitel se nemohu necítit podváděný, když se
výrobce tváří, že mi prodává stále totéž, a přitom
svůj výrobek víc a víc
šidí. Nakonec nám nezbyde nic jiného, než oprášit
znalosti našich babiček
a vše, na co stačíme, si
zase vyrábět ze základních surovin doma.
Bohumil Vohanka

