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Vladimír Dvořák měl dar vidět věci optimisticky,
k přehradě se s ním přišly rozloučit na dvě stovky lidí
SEDLČANY Na hrázi přehrady

se v sobotu 16. března konalo setkání nejbližších příbuzných, kamarádů a známých,
kteří společně zavzpomínali
na dlouholetého funkcionáře
TJ Tatran, trenéra kanoistiky
a ředitele podniku Hamiro
Vladimíra Dvořáka. Vláďa
náhle odešel v prvním břez-

novém týdnu ve věku šedesáti osmi let.
Sto padesát, možná i dvě
stovky lidí se sešly na místě,
které měl Vladimír Dvořák
rád a na němž trávil spoustu času tréninkem mladých
kanoistů. Již dlouho před
začátkem vzpomínkového
setkání se u improvizované-

Stát se donátorem, to není
kalkul, to je závazek, říká
majitel vysokochlumeckého
hradu Arco-Zinneberg

ho památníčku, tvořeného
ze stupňů vítězů a fotograﬁe
Vládi, zastavovali příchozí
a pokládali na něj květiny.
„Pojďme společně zavzpomínat na Vláďu tak, jak
si ho každý z nás pamatuje,“
řekl poté jeden z jeho kamarádů Pavel Pína, který rovněž připomněl jeho bohatý

„Na fotbale a hokeji mu říkali Kačáku, a mnozí z nás ho
znali pod přezdívkou Kulich.
V rodině mu nikdo jinak neřekl, a to včetně vnoučat, pro
které to byl děda Kulich.“ Vláďa se původně vyučil automechanikem, potom vystudoval průmyslovou školu
Pokračování na straně 7

Dohoda pro Buriana je nedůstojná
a koalice ji prohlasovala
za pomoci Filipa Růzhy, říká
zastupitel Pavel Švagr
SEDLČANY V zastupitel-

stvu reprezentuje opoziční
ČSSD a při ustavujícím jednání nového zastupitelstva
byl zvolen předsedou kontrolního výboru. Poté, co
byla ustanovena staronová
koalice a do rady města
se dostal i zástupce hnutí
STAN, prohlásil, že sociální
demokracie je tak jedinou

Cesta k vodě
se dočkala
nového
kabátu –
z části
Zakladatelé nadačního fondu manželé Arco-Zinnebergovi

N A L Ž OV I C E /Č A S T O B O Ř

VYSOKÝ CHLUMEC O rozho-

Patronát Sedlčansko vznikl
v roce 2000 a od počátku
podporuje zejména zachování historických a kulturních
památek a lidových tradic
sedlčanského regionu.
Ale toto poslání už měl
v době svého vzniku!
Jde především o podporu projektů, které spojují
dnešní potřeby s našimi
kořeny, chcete-li s minulostí. Obecně jde o snahu zachovat historické a kulturní

Klikatá silnice číslo 1191
z Chlumu na Častoboř je
v tomto ročním období
osiřelá. Zanedlouho už ale
bude opět denně přivádět
stovky rekreantů k vodě.
Úzká silnička, kde se dva
protijedoucí automobily
jen stěží vyhnou, každé
léto prověřuje praktické
dovednosti řidičů. Zejména, co se couvání týče.
Mistrné kroucení volantem vyvolává její špatný

Pokračování na straně 4

Pokračování na straně 2

vor jsme požádali spoluzakladatele v regionu známého
Nadačního fondu Patronát
Sedlčansko Ripranda Graf
von und zu Arco-Zinneberga.
O vaší nadaci již nebylo
nějakou dobu slyšet...
Nejedná se o nadaci, ale
nadační fond. Ano, máte
pravdu. Minulý rok jsme přehodnocovali poslání fondu,
které se trochu vyčerpalo.
Nově jsme deﬁnovali jeho
účel a vize. Nadační fond

život. Uvedl, že Vladimír
Dvořák pocházel z Příčov,
měl dva sourozence, a že
od mala dával přednost
sportu před vším ostatním.
Když prý jeho maminka
vyprávěla, co všechno vymýšlel, ani se tomu nedalo
věřit. „Vláďa měl několik přezdívek,“ dodal Pavel Pína.

skutečnou opozicí a novou
městskou vládu nazval
kočkopsem. Nyní jsme se
zastupitelem Pavlem Švagrem hovořili o několika
tématech, která v poslední
době městem rezonují.
Město před pár dny
představilo letošní podmínky takzvaného participativního rozpočtu.

Lidé budou moci navrhovat projekty, vedení města provede předvýběr
a následně bude veřejnost hlasovat o tom, co se
za městské peníze udělá.
Jak nastavené podmínky
hodnotíte, a je takováto
aktiva podle vás krokem
správným směrem?
Pokračování na straně 3
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Cesta k vodě se dočkala
nového kabátu – z části
Dokončení ze strany 1

technický stav. Slalom
mezi výmoly se stal pro
koupáníchtivé rekreanty
další sportovní disciplí-

Jana Pšeničková

nou. Častobořský kolorit
pro nastávající letní sezónu však narušili zastupitelé obce, které zmiňovaná
komunikace náleží.
„Vím, že někteří občané
naší obce mohou mít námitky, proč se opravuje cesta
na Častoboř, když i ve vsi
jsou rozbité silnice,“ uvádí
mne v obraz dvoumilionového výdaje nalžovická
starostka Jana Pšeničková.
„Cesta na Častoboř vede
k rekreačním střediskům,
v létě je velmi vytížená.
Naše obec se nachází v těsné blízkosti Slapské přehrady a beneﬁtů, které plynou
z této lokality, by měla
využívat. V blízkosti přehrady obec též pronajímá
své pozemky a tyto příjmy
plní obecní pokladnu. Proto se na obci pro investici
na opravu silnice hlasovalo,“ osvětluje rozhodnutí
zastupitelstva.
Silnice 1191 není opravená celá. Nového koberce, zpevnění krajnic,
úpravy valů a zeleně se
v říjnu loňského roku
dočkal úsek od křížku
– turistického rozcestníku k Albertovým skalám
po konec osady Zadní
Hluboká. Celkem 4 086
čtverečních metrů povrchu opravila společnost

Údržba silnic z Osečan.
Zvítězila ve výběrovém
řízení.
„Dotace Ministerstva pro
místní rozvoj umožňuje příspěvek v maximální výši
jednoho milionu korun.
Z obecního rozpočtu jsme
tento rok mohli uvolnit
dvoumilionovou částku,“
rozkrývá Jana Pšeničková
ﬁnanční zdroje investice
v celkové výši 3 222 000 korun. „Pro další etapu opravy
máme již zažádáno. V plánu je nyní úsek od Zadní
Hluboké po odbočku k rekreačnímu zařízení Tatran.
Dále již komunikace bohužel není naše,“ dodává.
Úsek od odbočky na Tatran vedoucí nad rekreačním zařízením Častoboř je
majetkem Lesů ČR. „V minulosti jsme se pokoušeli cestu na Sejce od Lesů získat.
Při komplexní pozemkové
úpravě jsme intenzivně vyjednávali o směně pozemků, leč neúspěšně. Nyní se
snažím diskuzi o opravě
cesty na Sejce s Lesy znovu
oživit,“ předesílá starostka
další postup k opravě cesty v celé její délce.
„Mám z opravy velkou
radost,“ svěřuje se, „ale
i obavy,“ dodává záhy.
Janu Pšeničkovou přirozeně zneklidňuje nejistota,
zda bude dotace na opravu dalšího úseku schválena. Ještě ale více ji zneklidňují neukáznění řidiči.
„Nerada bych, aby na nové
silici – teď, když není zdánlivě nutné věnovat se řízení
s takovou opatrností jako
doposud – někdo z neuváženosti přišel o život!“
Komunikace proto bude
na žádost obce opatřena
značkami omezujícími rychlost. V jaké výši? To je již
v kompetenci dopravní policie.
Lucie Kakosová

Je uzavřena silnice
z Vletic do Bláhovy Lhoty
VYSOKÝ CHLUMEC Od pondělí 18. března do pátku
29. března se cesta z Vysokého Chlumce do Krásné Hory nad Vltavou
prodlouží. Důvodem je

uzavírka silnice třetí třídy
z Vletic do Bláhovy Lhoty,
která se bude opravovat.
Objízdná trasa je vedena
přes Hrabří, Brzinu a Řadovy.
-hč-

www.sedlcansky-kraj.cz

Rybáři na schůzi řešili mimo jiné
cyklostezku, počet členů je stabilní
SEDLČANY Na konci zimy

se konají mnohé schůze
místních organizací Českého rybářského svazu. Členové té sedlčanské svolali
svoji schůzi na sobotu 16.
března do sálu kulturního
domu. Schůze se zúčastnil
jako host také starosta města Miroslav Hölzel, senátor
Jiří Burian nebo zástupce
Středočeského územního
svazu Jiří Eichler.
Ekonoma místní organizace ČRS jsme se zeptali, kolik
má místní organizace členů,
jaké je jejich věkové složení
a kolik členů se dostavilo
na schůzi? „Místní organizace měla na konci minulého
roku 681 členů, z toho 116 dětí
do 15 let, 12 členů ve věku 16–
18 let a 553 dospělých členů.
Sobotní členské schůze se zúčastnilo 74 dospělých členů,“
sdělil redakci Jiří Špale.
„Ve své zprávě jsem se věnoval zejména celoroční každodenní práci na chovných
rybnících, při jednání s institucemi státní správy a podobně.
Nemohl jsem nezmínit jarní
úhyn ryb na retenční nádrži
a havárii na rybníku Jelito,
kde naše organizace pomáhala vzniklou situaci řešit,
přičemž o obou událostech
váš týdeník také informoval.
A zmínil jsem i další problém,
který se naše organizace snaží dlouhodobě řešit s příslušnými orgány, a to je situace
v oblasti Pod Cihelnou, kde
na náš pozemek ústí přepad
z odpadní jímky,“ shrnul
redakci obsah své zprávy
předseda sedlčanských rybářů Miroslav Skokan.
Velkým tématem celé
schůze bylo sucho. Senátor
Jiří Burian, který je členem
stálé senátní komise Voda–
Sucho, přítomné seznámil
s tématem sucha zejména
ze strany legislativy. Přítomní s ním sdíleli své poznatky z každodenní praxe,
například snížený průtok
a zvýšený výskyt sinic způsobující každoroční kyslíkové deﬁcity, které vedou
k hromadným úhynům ryb
i dalších živočichů. V loňském roce byla tato situace zaznamenána na jezu
u areálu U Chovatelů, kde

se naštěstí podařilo deﬁcitní kyslíkové poměry zvrátit.
Rybáři také konstatovali,
že některé toky v posledních
letech zcela vysychají a rybáři i další dobrovolníci tak
věnují mnoho energie opatřením, která průběh sucha
alespoň částečně zmírní. Při
sníženém průtoku v tocích
navíc mohou způsobovat
otravy i drobné zdroje znečištění, které by jinak rizikem
nebyly, ale za sucha způsobují úhyny ryb.
„Jako příklad projevů sucha bylo zmíněno i bývalé
městské koupaliště, které využíváme pro práci s mládeží.
Na tomto objektu se významně projevují veškerá suchá
období, v loňském roce tak
do objektu vodní nádrže již
od konce jara nepřitékala
žádná voda a k obnovení
přítoku došlo až začátkem
letošního roku,“ uvedl další
příklad Jiří Špale.
Práci s mládeží se věnovaly příspěvky Jiřího Běžela a Václava Calty. Jiří Běžel
mluvil zejména o práci nového rybářského kroužku,
o který je mezi místními dětmi velký zájem. Václav Calta
zmínil aktivitu a úspěchy
v oblasti rybářského sportu.
V současné době navštěvuje rybářský kroužek 42 dětí,
které se pravidelně schází
v klubovně na bývalém koupališti. V loňském roce se konala akce Ve vodě nežijí jen
vodníci, která měla úspěch,
naplnila kroužek, a proto
chtějí místní rybáři tuto akci
opakovat. Vysoko hodnoceny byly závody Sedlčanský
cejn a rybářský kroužek má
v plánu se zúčastnit také
závodu Pohár předsedy
SÚS v Bělé pod Bezdězem.
V květnu by se měla konat
soutěž mezi kroužky ve spolupráci s rybářskými organizacemi v Příbrami a Rožmitále pod Třemšínem.
Hospodář Josef Podlipský
seznámil přítomné se stavem
členské základny, prodejem
povolenek k lovu, který byl
v letošním roce významně
ovlivněn ukončením dohody
mezi Středočeským územním svazem a Územním svazem města Prahy o možnosti

lovu středočeských rybářů
na vodní nádrži Slapy, a nasazováním ryb do revírů
v přímé správě místní organizace. Podlipský požádal
starostu města o změnu přístupu v manipulaci s vodní
hladinou v retenční nádrži.
Vhodnou manipulací lze
snížit množství sinic v letním
období v nádrži. Nevhodná
manipulace má naopak negativní vliv na bezpečnost
a také na rozmnožování ryb.
Členská schůze mimo
jiné schválila změny v bližších podmínkách výkonu
rybářského práva pro revír
Mastník, jehož nové znění
v nejbližších dnech uveřejní
rybáři na svých stránkách.
Jednatel spolku Petr Budka informoval o změnách
v legislativě. Zmínil také plnění brigádnických hodin,
kde je situace špatná a mnoho členů radši zaplatí ﬁnanční náhradu za neodpracované brigádnické hodiny.
Organizace pak musí na některé větší akce draze platit
dodavatelským ﬁrmám.
Zazněla také zpráva
o činnosti rybářské stráže
sedlčanské místní organizace, která provedla 1 938
kontrol na revírech MO
a SÚS, za rok 2018 zadržela
osm povolenek a upozornila na drobné přestupky, zejména nezapsané váhy ryb
a úklid lovného místa.
Asi nejzajímavější částí
schůze byla diskuze. Jeden
z příspěvků diskutujících se
zaměřil na chystanou Krčínovu cyklostezku a skutečnost,
že veřejnost nemá prakticky
žádné informace, kudy přesně má vést. Zástupci města
speciﬁkovali, kudy by měla
být cyklostezka v okolí retenční nádrže vedena. K tématu se vyjádřil i zástupce
územního svazu Jiří Eichler,
který zmínil převážně negativní zkušenosti se stavbami
cyklostezek v okolí Labe.
Se svým příspěvkem vystoupil také sedlčanský starosta Miroslav Hölzel, který
přislíbil podporu spolku a pomoc ve zmiňovaných problémových oblastech ze strany
vedení města, což rybáři kvitovali.
Tomáš Vašíček
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Dohoda pro Buriana je nedůstojná a koalice ji prohlasovala
za pomoci Filipa Růzhy, říká zastupitel Pavel Švagr
Dokončení ze strany 1

ČSSD měla zavedení
participativního rozpočtu
jako součást svého volebního programu a je dobře, že s ním začínáme, že
na něj jsou v roce 2019 vyčleněny ﬁnanční prostředky. Společně s kolegou
Hefkou jsme souhlasili jak
s alokací tohoto milionu
v rozpočtu, tak s letošním
harmonogramem. A co se
mě osobně týká, pak jsem
měl na zastupitelstvu k tomuto bodu poměrně obsáhlé vystoupení a řadu
doporučení. Je potřeba
myslet na to, že vyčleněný
milion korun se bude čerpat z letošního rozpočtu.
S ohledem na administrativu je potřeba, aby na stole
byly pouze projekty, které se stihnout uskutečnit
během šesti měsíců, tedy
od července do prosince.
Je podle vás potřeba pravidla ještě nějak
více konkretizovat? Lidé
nápad kvitují, zároveň
se ale na mnoho okolností a podmínek ptají
i na sociálních sítích,
kde hledají podrobnější
informace.
Právě proto opakovaně
tvrdím, že pro akce vzešlé
z participativního rozpočtu
pro rok 2020 bude muset
dojít ke změně, a sice k vyhlášení preciznějších pravidel, která ovšem budou
známá již v druhé polovině
roku letošního. Je potřeba,
aby se na stůl dostaly pouze projekty na jedné straně smysluplné a reálné,
ale také takové, na jejichž
provedení bude dostatek
času, ideálně celý rok.

Proto také chápu, že jsou
pravidla pro rok 2019 poměrně jednodušší, než při
jednání zastupitelstva navrhovalo hnutí STAN.
Jaké projekty
mají podle vás šanci
na úspěch?
Sám jsem zvědav, jaké
návrhy budou podány
a jaký bude konečný výběr. A protože jde o důležitou novinku v sestavování rozpočtu, jsme jako
opozice připraveni být
v pracovní skupině, která
bude připravovat detailněj-

Pavel Švagr

ší systém pro rok 2020, ale
také se účastnit práce při
výběru projektů. Nevím
však, zda vedení města
bude mít zájem spolupracovat i s opozicí, to je věc
rady města. Co se týká
vlastního výběru projektů, tak zastávám názor,
že musí jít o takové, které
mají opravdu přínos pro
město a lidi, co v něm žijí.
A pokud takové nebudou
navrženy, pak jsem pro,
aby se vyčleněný milion či
jeho část použil i jinde, kde
peníze chybí. A takových
bílých míst, kde dlouhodobě peníze chybí, je v Sedlčanech opravdu hodně,
o tom nikdo snad nepochybuje. Například chybí
peníze na vzduchotech-

niku v kulturním domě.
Od voleb již uteklo
několik měsíců. Opozice
dříve kritizovala minulé
vedení města, že málo
komunikuje s opozicí
i veřejností, nediskutuje
a prosazuje vše silovým
hlasováním. Změnilo
se něco s novou koalicí,
která má zároveň v radě
města zástupce hnutí
STAN, které ale v koalici
oﬁciálně není?
Ano, to máte pravdu.
Od komunálních voleb je
však zatím velmi krátce.
Zatím ale vnímám od koalice snahu více vnímat
názory opozice, než tomu
bylo v minulém období.
Důkazem je třeba pracovní jednání zastupitelstva
k přípravě rozpočtu na rok
2019. Kdo chtěl, tak prostě
přišel. Na druhou stranu
jsem jako předseda kontrolního výboru požádal
již 2. ledna o zasílání zápisů z jednání rady města
a do dnešního dne mi nic
posláno nebylo. S hlubším hodnocením je tedy
na místě ještě počkat.
M ě s to ko m u n i kuj e
s občany i skrze Facebook, čemuž se dříve
vedení města bránilo. Je
podle vás diskuze na sociálních sítích kultivovaná a podnětná?
Jsem na Facebooku aktivní již delší dobu, patřím
mezi ty zastupitele, kteří
se ptají i odpovídají, diskutují, reagují, předkládají
stanoviska. Od města je
oﬁciální proﬁl určitě krok
správným směrem. Co se
týká kultivovanosti, každý
má právo vyjádřit svobod-

ně svůj názor. V tomto
ohledu nesouhlasím s nějakou restrikcí nebo regulací. Komunikace s občany mi na sociálních sítích
přijde podnětná a plodná,
mám takový kontakt docela rád.
Jedním z bodů, které má již zastupitelstvo
za sebou, ale které vzbudilo velké diskuze, je pracovní dohoda bývalého
starosty Jiřího Buriana,
který má za pět set korun
na hodinu městu hlídat
investice. Jako předseda kontrolního výboru
si myslíte, že je to dobrý
příklad správného hospodaření?
Když byla dohoda
exstarosty Buriana schvalována na zastupitelstvu,
byl jsem proti. Nevidím
široko daleko žádný důvod, proč má člen rady
města mít další pracovní
smlouvu, navíc bez blíže
specifikovaného obsahu.
Co znamená formulace
„koordinační a další činnost nad rámec výkonu
s t av e b n í h o d o z o r u ? “
Tomu nerozumím. Mám si
myslet, že stávající vedení
města je ve srovnání s tím
minulým nekompetentní?
Dříve taková pozice nebyla vůbec potřeba.
To sice nebyla, ale
nyní se ve městě začíná
stavět autobusové nádraží, město rozjíždí i další investice. Není tohle
správný argument pro
takovou dohodu?
Ne a ne a ne, pane redaktore. K čemu máme
investiční odbor? Jak funguje? Chtěl jsem na zastu-

pitelstvu slyšet i od pana
Buriana jeho stanovisko.
Aby nám řekl, co bude
dělat. Jenže se odmítl vyjádřit, mlčel, jak je jeho
zvykem. Prostě nemá potřebu zdůvodňovat, proč
od města, za jehož patriota se považuje, bude brát
nadstandardní odměnu
bokem. Uzavření takové
dohody považuji za nadbytečné a také až nedůstojné pana Buriana, který
za dob starostování udělal
pro město a jeho občany
mnoho dobrého, ale tohle
už je jiná věc a jen se hledalo zdůvodnění a nějaký
srozumitelný a obhajitelný
titul pro tuto smlouvu. Ale
to je jeho věc.
Dost hlasů se však
nakonec našlo, takže většina zastupitelů to vidí
jinak a argumenty pro
dohodu je přesvědčily.
Jasně, koalice si při
jednání zastupitelstva
souhlas s dohodou prostě prohlasovala. A to díky
hlasu pana kolegy Filipa
Růzhy za hnutí STAN.
Jeho stanovisko znělo,
že si dovede velmi dobře
představit množství práce,
které je na vedení města
kladeno. Tak to mi přijde
úsměvné a byl to právě
jeho jedenáctý hlas, který
byl potřeba, aby usnesení
prošlo, když se Burian při
hlasování zdržel.
Tomáš Vašíček

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
ROVIŠTĚ Vlivem silného
poryvu větru došlo v noci
v neděli 10. března k přelomení dvou kmenů stromů vedle komunikace I/18
u Roviště. Koruny stromů
následně spadly na vozovku a poničily projíždějící
Škodu Fabia. Vzniklá škoda

byla stanovena na 60 000
korun.
ROVIŠTĚ Následující noc
tu pro změnu způsobil dopravní nehodu srnec, který vběhl do jízdní dráhy
osobnímu vozu. Při střetu
zvíře zemřelo a na místě
si ho později převzal člen

mys l i ve c k é h o sp o l k u .
Hmotná škoda na autě činila 11 000 korun.
DUBLOVICE V katastru
obce na silnici I/18 došlo 15.
března ve večerních hodinách ke střetu s lesní zvěří.
Pro krátkou vzdálenost již
nedokázal motorista střetu

s přebíhající srnkou zabránit, a zvíře srazil. Vznikla
škoda 55 000 korun.
SEDLČANY Brzy ráno 16.
března havaroval na silnici
I/18 v katastru města 20letý
řidič nákladního vozidla.
Dle jeho vyjádření se zalekl srnčí zvěře na okraji

komunikace, strhl řízení
a narazil do dopravní značky a plastového patníku.
Vzniklá škoda byla vyčíslena na sto tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Stát se donátorem, to není kalkul, to je závazek, říká
majitel vysokochlumeckého hradu Arco-Zinneberg
Dokončení ze strany 1

památky, tradice a kulturní
dědictví zejména ve spolupráci s dětmi nebo mládeží.
Nechceme zcela rezignovat
ani na křesťanské hodnoty,
i když chápeme, že dnešní svět není tolik o víře.
I ateista ale tuší, že naše
současnost je vybudovaná
na hodnotách víry, na nezpochybnitelnosti desatera.
Tedy snad jednodušeji –
mladí tolik nechodí do kostela, ale mohou podnikat
aktivity, které jsou edukativní, charitativní nebo společenské a které se těmto
mravním hodnotám nezpronevěřují, ale naopak je
podporují.
Rozšířili jste tedy nějak
celkový záběr možné podpory z fondu?
Jistě. Už kvůli tomu, že
noví členové fondu přinesli nové impulzy. Jedná se
o podporu komunitního
života, o podporu těch,
kteří organizují sousedská
setkávání nebo komunitněvzdělávací projekty nebo
dokonce těch, kteří se snaží
zlepšovat veřejná prostranství ve svých obcích. Ale
opakuji znova, nerezignovali
jsme na ducha křesťanských
hodnot. V tom jsme a zůstaneme konzervativní. Stejně
jako to, že nejlepší investice
jsou do mládí, vzdělávání.
Mohl byste uvést příklady nějaké vaší podpory?
Chci říci, že prostřed-

ky nadačního fondu jsou
a budou vždy omezené.
Nemůžeme ani nechceme
nahrazovat péči státu o památky. Nemůžeme místo
obce zaplatit vydláždění
návsi. Fond ale může pomoci v opravě drobné sakrální
architektury, může pomoc
mladým, kteří se angažují
v obecně prospěšných činnostech, může přispět
na konkrétní věc spolkové
činnosti, může podpořit
vydání vhodné publikace.
Dáváme přednost podpoře
těch živých aktivit, které
jsou buď dlouhodobé nebo
mají trvalejší dosah. Prvním
naším zviditelněním byla
obnova křížové cesty v Počepicích, pak Nechvalicích
nebo obnova nedrahovických křížků. Pomohli jsme
mladým požárníkům zakoupit přilby a uniformy, dalším
jsme přispěli na nové stany
využívané k letním táborům
dětí. Hradili jsme náklady
na vzdělávací projekty seznamující mládež s historií
našeho regionu, pomohli divadelním ochotníkům v Petrovicích, postavili jsme pódium pro loutkové divadlo,
podpořili opravu loutek, či
výrobu krojů pro základní
uměleckou školu. Podpořili
jsme také například studenty gymnázia, kteří mapovali stav památníků obětem
1. světové války. Pomohli
jsme vydat historické publikace sedlčanského muzea,

či vydání knížek pohádek.
Pomohli jsem při vytvoření
sochy či odlití zvonu.
Po ku d by Na d a č n í
fond Patronát Sedlčansko
schválil nějaký projekt,
může žadatel počítat s celkovým ﬁnančním zabezpečením?
To prosím ne. Bylo by
to příliš jednoduché. Jedna
věc je napsat projekt, byť
kvalitní, ale důležité je něco
pro naplnění cíle udělat.
Nadační fond podle svých
pravidel může pokrýt maximálně 60 % nákladů. Žadatel
si musí shánět prostředky
také jinde. Chci jen podotknout, že nepodporujeme
žádosti, které by byly spoluﬁnancovány jinými grantovými tituly.
Jak by měl tedy člověk
s dobrým nápadem a vytrvalostí dotáhnout svoji
představu do cíle? Jak by
měl postupovat?
Nejsnadnější je otevřít si
naše stránky patronatsedlcansko.cz. Tam najde vše
potřebné. Příklady projektů,
částky, které byly proinvestované a hlavně formulář, který si může stáhnout, vyplnit
a poslat na náš mail. Jsem
rád, že jsme se po této stránce trochu profesionalizovali.
Jak často a jakým způsobem žádosti hodnotíte?
Společné setkání správní
a dozorčí rady nadačního
fondu bývá většinou dvakrát do roka, někdy častěji.

Na něm se vždy kromě organizačních záležitostí projednávají došlé žádosti. Vždy
hodnotíme všechny, které
se k datu schůzky sejdou,
nejedná se tedy o nějaké
závody rychlejšího podání.
Předpokládáme, že cíl žadatele je dlouhodobý. A způsob hodnocení je jednoduchý. Všichni členové rad se
k jednotlivým projektům
vyjadřují a společně dospějeme k závěru, zda danou
žádost podpoříme. Nikomu
se za své rozhodnutí nemusíme zodpovídat či vysvětlovat.
Stává se tedy, že nějakou žádost nepodpoříte?
Samozřejmě. Ale pokud
si vzpomínám, většinou se
k nám dostávají žádosti, které by bylo škoda nepodpořit.
Jsou psané srdcem a s jasným účelem. Píší je lidé, kteří
se nepotřebují zviditelnit,
ale chtějí pomoci komunitě,
chtějí pomoci vychovávat.
Jsou to vlastenci, kteří se nestydí být hrdi na svou zemi,
obec, komunitu.
Promiňte, ale nedá mi
to. Co kdyby se stalo, že
se rozpočet fondu prostě
na daný rok vyčerpá a přitom je kvalitních žádostí
více.
Už jsem to řekl. Nejedná se o závody. Jednoduše
žadateli sdělíme, že projekt
rádi podpoříme v dalším
roce.
Můžete prozradit jména

členů správní a dozorčí
rady?
To není žádné tajemství,
máme je uveřejněné na našich webových stránkách.
Kdo má zájem, může si je vyhledat. Nerad bych při výčtu
na někoho zapomněl.
Proč jste Nadační fond
Patronát Sedlčansko vůbec zakládal?
Omyl. Nezaložil jsem ho,
ale založili jsme ho. Společně s mojí manželkou Marií
Beatrix Gräﬁn von und zu Arco-Zinneberg. Bylo to krátce
poté, co jsme se dostali sem
– na Sedlčansko. Myslíme, že
je naší povinností a v podstatě naším štěstím pomoci
uchovávat a rozvíjet to, co
bylo pro zdejší krajinu a lidi
typické. Stát se donátorem,
to není kalkul, to je závazek.
Jsme na to hrdí a jsme šťastní, že nám v tom pomáhají
lidé, se kterými jsme se v nadačním fondu setkali.
Chcete ještě něco sdělit
našim čtenářům?
Chci upozornit ty, kteří
nosí v hlavách dobré myšlenky pro druhé, kteří nejsou negativisté a pro ostatní
chtějí něco dobrého udělat,
aby věděli, Nadační fond Patronát Sedlčansko existuje.
Jsme tady pro ty, kteří mají
chuť do práce. Svět je šílený,
příkladů se najde hodně. Ale
reálná skutečnost není vůbec špatná. Žijeme ve šťastné době! Jen stačí používat
zdravý selský rozum. -rjn-

Výstavba autobusového terminálu (6)

Dokumentujeme pravidelně výstavbu nového autobusového nádraží v Sedlčanech. Situace na stavbě 18. března. Foto: Hana Pechačová

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

5

Š KO L N Í Z R A LO S T A P Ř I P R AV E N O S T P Ř E D Š KO L N Í C H D Ě T Í ( 5 )

Blíží se zápis. Co očekávat?
REGION Dostali jsme se před

cílovou rovinku. Poslední
díl seriálu o předškolních
dětech je zaměřený na samotný zápis do základní
školy. Co všechno při něm
mají děti umět předvést?
Jak znatelné jsou rozdíly
a co bývá jejich důvodem?
Odpovídají pedagogové,
s nimiž jsme se seznámili
v předchozích dílech.
Zpravidla je několik stanovišť, na kterých se hravou
formou plní různé úkoly.
Na některých školách jsou
děti rozdělené do skupinek,
jinde putují samy. Zkoumá
se matematická pregramotnost, tedy barvy, tvary a počet do 10. Dále rytmus a znalost kratšího textu formou

básně nebo písně. S tím
souvisí i výslovnost jednotlivých hlásek. Jednou
z diagnostických metod je
také kresba, která prozradí
stupeň vývoje kresby a způsob držení tužky. Důležitá je
i orientace v prostoru. „Pro
zápis také platí doporučená
pravidla MŠMT, tak aby zápis probíhal pro děti přiměřeně jejich věku bez stresu,“
připomíná Eva Šedivá, ředitelka ZŠ a MŠ Krásná Hora
nad Vltavou.
Podle Jitky Peckové ze
ZŠ v Petrovicích jde o formální záležitost: „Nemá diagnostický charakter ve smyslu přijmout či nepřijmout.
To je v kompetenci pedagogicko-psychologických


Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
92/19

Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
93/19
Sháním pronájem zemědělských
pozemků cena/ha od 4 500 Kč. Tel.:
606 646 154.
94/19
 Koupím chatu/chalupu/pozemek
na rekreační objekt – do 30 km od Sedlčan,
nejlépe v okolí řeky. Tel.: 736 745 110. 95/19

Koupím housle, violu, violoncello, kontrabas v jakémkoliv stavu i popraskané nebo
jinak poškozené. Tel.: 728 279 034.
96/19

Prodám nesený dvouřádkový sazeč
brambor. Cena dohodou. Tel.: 607 263 220.
97/19

Prodám Suzuki Samurai 4x4 v dobrém stavu, r. v. 1994, vhodný do terénu.

Nabízím
KOSMETICKÉ
SLUŽBY

poraden. Co při zápisu mají
děti umět a předvést, vyplývá z požadavků na úroveň
školní připravenosti, ale záleží na škole, jakou formou
zápis povede. Myslím, že jde
především o rituál a dítě by
mělo být pozitivně naladěno
na vstup do školy.“
„Na naší škole si děti
vyberou nějakou z navržených pohádek a ve třídě mu
pomáhají děti převlečené
za pohádkové bytosti, aby
ztratilo ostych z cizího prostředí. Paní učitelky se ho
mezitím ptají na věci, které
jsou potřeba zjistit. Dítě by
nemělo být stresováno jako
před nějakou zkouškou.
Měla by to pro něho i pro
rodiče být radostná udá-

Tel.: 728 346 091.
98/19

Hledám dlouhodobý pronájem bytu
garsonka, 1+1, 2+1 v Sedlčanech a okolí
do 15 km. Tel.: 722 607 962.
99/19

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ

lost,“ popisuje Libor Novotný z 1. ZŠ Sedlčany.
„Při zápisu do vzdělávání bych pozorovala, zda
dítě pozdraví a odpovídá
samostatně, zda řekne
zpaměti básničku, dobře
vyslovuje, nakreslí postavu
a jakou má úroveň základních znalostí. Kdyby měly
děti zavázat kličku nebo
zapnout knoﬂíky, hodně by
se projevila úroveň rozvoje
jemné motoriky. Zařadila
bych i zkoušku porozumění textu a vyprávění slyšeného. Rodiče by měli zápis
sledovat, ale nechat děti samostatně pracovat,“ uvedla
Jitka Sládková, učitelka MŠ
Sedlec-Prčice.
Podle Vlasty Koubové

a Pavly Kinczerové ze 2. ZŠ
Propojení Sedlčany vstupují budoucí školáci při zápisu do první třídy do školních tříd, kde je vítá paní
učitelka se svými dětskými
pomocníky: „Ti představují
pohádkové postavy jedné
ze známých pohádek. Děti
formou hry plní jednoduché úkoly, při kterých paní
učitelka sleduje, jak dítě
dokáže reagovat na otázky, jak se vyjadřuje, zda se
dokáže odpoutat od rodičů,
jaké má základní matematické představy a podobně.
Samozřejmou součástí je
jednoduchá kresba postavy,
básnička nebo písnička.“
Olga Trachtová
Hadáčková

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

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

v zavedeném salónu
v kulturním domě
v Sedlčanech

Přijmu zaměstnankyni
na výrobu slaměných kruhů
na HPP

Těší se na vás kosmetička
Jitka na tel. čísle
776 864 187

Vhodné jako práce doma
ve vlastních prostorách např. garáž

Přijmu zubního technika/čku
do CAD/CAM laboratoře v Příbrami – poliklinika Ravak
na snímací protetiku. Nástup možný ihned.
Zaručuji dostatek práce, zaměstnanecké benefity
(stravenky, odměny na dovolenou, na Vánoce)
Kontakt pí. Fejtlová: 728 552 565, ivana.fejtlova@seznam.cz

Tiskárna Macík, Církvičská 290, Sedlčany

hledá

Tel.: 605 121 784

CHCETE VIDĚT, JAK SE
UČÍ V MALOTŘÍDCE?
Přijďte se podívat 26. března
do školy ve Vysokém Chlumci
Představíme koncepci UČÍME SE VENKU

Více na www.skolachlumec.eu

PRACOVNÍKA
NA ÚDRŽBU ZELENĚ
Požadujeme:
zručnost při práci se zahradní technikou, pečlivost
Vhodné:
pro studenty, důchodce
(15–20 hod. týdně)

Informace na tel.: 318 875 311, 724 037 817
(p. Macík, pí. Daňková)
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Zlatou Ámoskou se Veronika Hájková sice nestala, u svých
žáků je ale „učitelka z těch nejlepších na světě“
SEDLEC-PRČICE Ve čtvrtek

28. března přibyde do síně
Zlatých Ámosů další učitel nebo učitelka, kterého
nebo kterou nominovali
do ankety o nejoblíbenějšího učitele jeho žáci. Dvaatřicetiletá učitelka 3. třídy
ZŠ Sedlec-Prčice Veronika
Hájková už ví, že celostátní
soutěž nevyhraje. Smutná
ale rozhodně není. Byla
totiž nejen mezi 68 učiteli, které žáci nominovali
do regionálních kol Zlatého Ámose, ale také mezi 15
pedagogy, kteří postoupili
do semiﬁnále. Zkraje března tyto pedagogy přijal
na Pražském hradě prezident Miloš Zeman.
„Pro mě osobně je účast
v soutěži krásná zpětná
vazba mojí práce. Nesmírně si vážím té příležitosti
se osobně setkávat s takto
vysoce postavenými lidmi
českého školství a politiky. A děkuji svým žákům
za to, že jsem díky nim
opět získala zajímavé životní zkušenosti a navázala nová přátelství,“ říká
Veronika Hájková.
Do soutěže Zlatý Ámos
vás přihlásili vaši bývalí
žáci, nyní šesťáci. Zamýšlela jste se nad tím, čím
jste si nominaci na nejoblíbenější učitelku zasloužila?
S těmito žáky jsem strávila tři roky jako jejich třídní učitelka od třetí do páté
třídy. Myslím, že to pro mě
po celý život bude opravdu nezapomenutelná parta
osobností, a to nejen proto,
že to byli moji úplně první žáci. Zážitků, kterých

jsme společně prožili, bylo
opravdu spousty a myslím, že jsme při učení zažili
i spoustu legrace. Doufám,
že se mi povedlo, během
těch tří let, ovlivňovat jejich kroky tím správným
směrem a předat jim kus
sebe, svých životních zkušeností.
Jak jste se o nominaci
dozvěděla?
Z a č á t ke m š ko l n í h o
roku, když za mnou moji
bývalí žáci přišli. Když
mi řekli, co všechno pro
to, aby mě do soutěže no-

během těch tří let dělala
navíc, nad rámec výuky. Této zpětné vazby si
od nich nesmírně vážím.
Takže jste u svých
bývalých páťáků měla
vždycky pocit, že vás vnímají pozitivně, nebo byly
i slabé chvilky?
Když si vzpomenu
na naše začátky, tak to byla
velká sranda. Já byla z mé
předchozí práce zvyklá
přednášet dospělým, a o to
více mě možná překvapila
ta jejich dětská zvídavost.
Proto jsme se spoustu věcí

Veronika Hájková se svými bývalými žáky, kteří ji do soutěže
Zlatý Ámos nominovali.

minovali, již udělali, byla
jsem hodně dojatá a neubránila jsem se slzám. Moc
mě to potěšilo, i když jsem
zároveň cítila velký závazek, že budu v podstatě
reprezentovat naši školu.
Překvapilo vás v přihlášce k soutěži něco?
Určitě básnička, kterou
o mně složili, to, jak vnímají moji osobnost. Žáci měli
také za úkol popsat nějaký
náš společný zážitek a mě
v tom posudku opravdu
velmi mile překvapilo, jak
dokázali ocenit všechnu
práci, kterou jsem pro ně

Petra Janů v Petrovicích u Sedlčan
SDH Mezihoří pořádá 13. července v zámeckém parku
v Petrovicích u Sedlčan koncertní vystoupení rockové zpěvačky
Petry Janů se skupinou Amsterdam. Představení se koná od 19
do 20:30 hod. Po tomto představení od 21:45 do 01 hod. bude
v zámeckém parku vyhrávat rocková kapela Rock Wonder.
Vstupenky je možno si již zakoupit v předprodeji: Sedlčany
– Ing. Pavel Bláha – 606 252 540, Trafika–nápoje/nám.
T. G. M. (u parkomatu), Trafika–nápoje – ul. 28. října č. 6
(vedle pasáže), Petrovice – Obecní úřad – podatelna.
Dne 14. července od 14 hod. pořádá SDH Mezihoří tradiční
setkání rodáků a přátel dechovky, taktéž v zámeckém parku
v Petrovicích. Tentokrát k poslechu a tanci bude vyhrávat
jihočeská dechovka Božejáci. Srdečně vás zvou mezihořští
hasiči.
SDH Mezihoří

učili především hraním
a zážitky, a o to rychleji
nám vyučovací hodiny
společně utíkaly. Nicméně, ne vždy to vše bylo
růžové, protože i u takto
malých dětí jsem musela
řešit náznaky kiberšikany,
a to se přiznám, že pro
mě byly smutnější chvilky. Uvědomila jsem si, že
moje generace měla dospívání v tomto směru mnohem jednodušší. Nicméně
i díky dobré spolupráci
rodičů žáků, jsme i tento
problém zvládli.
Jak jste se cítila při
samotné soutěži, při jednotlivých kolech? Opět
jako školačka?
Před soutěží mě přepadla trochu nervozita, nevě-

děla jsem přesně, do čeho
jdeme a co všechno
od soutěže můžeme očekávat a zároveň jsem chtěla, abychom byli prostě
nejlepší a postoupili jsme,
když už jsme do přípravy
všichni dali tolik energie.
Samotná soutěž už byla
naprosto perfektní, skvěle
zorganizovaná a nejen, že
jsem si nepřipadala jako
žačka, ale naopak jsem
dostávala spousty pozitivních hodnocení na mou
práci a cítila jsem, že si mé
práce váží opravdu hodně
lidí. Společně s dětmi jsme
si celý den opravdu skvěle
užili a já jsem jim za odměnu připravila samozřejmě
malá překvapení.
Ve středu 6. března
jste se dokonce setkala
s prezidentem republiky…
Setkání s panem prezidentem pro mě bylo velmi
zajímavým zážitkem. Organizace celého dne byla
opět perfektní, užila jsem
si nejen oﬁciální přijetí, diskuzi a následný společný
raut, ale i prohlídku reprezentačních prostorů Hradu. Pan prezident hovořil
především o zvyšování
učitelských platů, poměru
tarifů a osobního ohodnocení, a také o v médiích
hodně diskutované výuce
historie.
Zapojila jste se do diskuze?
S panem prezidentem
jsem hovořila o tématu platů učitelů. Z mého
pohledu totiž šedesát
procent absolventů pedagogických fakult odchází
a nejde učit, protože pokud jsou opravdu šikovní
a dostane se jim nabídky
soukromých ﬁrem, tak
tyto ﬁnančně mnohem za-

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Ve čtvrtek 21. března uplyne
30 let, kdy nás opustila paní

Vlasta Bezkočková
z Kňovic.
Stále vzpomíná dcera Věra s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

jímavější nabídky přijímají
a k učení dětí se mnohdy
vůbec nedostanou. Vždyť
i já jsem po vystudování
vysoké školy šla nejprve
do soukromého sektoru
a pět let jsem byla lektorkou dospělých.
Jak vidí učitelka Veronika Hájková české školství?
A v čem ji její práce naplňuje? Více se dozvíte v dalším
čísle Sedlčanského kraje.
Jana Špačková

Básnička
k nominaci
Veroniky Hájkové
v anketě Zlatý
Ámos 2019
Naše škola hranatá je,
vypadá jak krabice.
Jednou je to Sedlec,
jednou zase Prčice.
Je tam spousta učitelek,
mezi nimi taková
báječná a fantastická
Veronika Hájková.
Je to zrzka přírodní,
má pihatej nos,
velké oči, krásnou pusu,
jedním slovem kost.
K tomu ještě přidejme,
že je taková, jaká je,
i když je to Hájková,
tak nepošle tě do háje.
Neustále napřahuje
svoje ruce ochranné,
kdykoliv se něco děje,
vždycky se tě zastane.
S čímkoliv jde za ní přijít,
ona vždycky přijme tě,
je to prostě učitelka
z těch nejlepších na světě.
Vždycky byla, je a bude
naší jasnou stálicí,
taky proto, že jsme její
zlatíčka a mazlíci.
Také ráda sportuje,
její tým je Slavie,
v aerobiku jednička,
je to pro ni srandička.
Za to všechno, co tu je,
v hlavě nám to šrotuje.
Co mi pro ni uděláme?
Přihlášku k vám posíláme.
Pro nás je to jednička,
je jak naše matička.
Verču všichni máme rádi,
jsme s ní dobří kamarádi.
Žáci 5., dnes 6. třídy
ZŠ Sedlec-Prčice

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

Výstava publikací vypráví
o obci a jejím okolí
POČEPICE Obec letos slaví
osm set let od první písemné
zmínky, která pochází z roku
1219, je ale pravděpodobné,
že obec vznikla už ve století
jedenáctém. Během roku Počepičtí pořádají různé kulturní a sportovní akce. Vytvořili
také několik upomínkových
předmětů – hrneček, plecháček, tričko a upomínkovou
plaketu, kterou dostávají aktivní účastníci oslav – přednášející, soutěžící, účinkující.
Součástí oslav je i světelný
banner nad vchodem obecního úřadu.
V rámci oslav se v místní
knihovně také koná výstava publikací, v nichž jsou
zmíněny Počepice nebo
nejbližší okolí. Je jich pětadvacet. Pochází nejen
z fondu zdejší knihovny,
ale některé jsou zapůjčené
i od místních občanů. Nalezneme zde všechny čtyři

díly Sedlčanska, Sedlecka,
Voticka od Čeňka Habarta,
Pověsti Sedlčanska od Karla Bazala, turistické průvodce, brožuru o 130 letech
SDH Počepice, Sedlčanské
sborníky… Z beletrie je vystavena Čarodějka z Hodkova od Zdeňka Kratochvíla,
Andulka z Počepic (vyprávění pro děti), divadelní
hry Adolfa Bognera. Nechybí ani zmínka o ﬁlmu Farářův konec, který zde byl natočen v roce 1968. Výstava
je volně přístupná v otevíracích hodinách knihovny
do konce letošního roku.
„Slavíme postupně. Proto
se na každé akci snažíme
zveřejnit nějakou novinku,
aby se návštěvníci měli na co
těšit. Další odhalíme v březnu na Vitínském cmundování a na dubnovém pochodu,“
říká s úsměvem knihovnice
Olga Kymlová.
-hč-
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Ochotníci jsou v polovině
zkoušek svého mimořádně
náročného představení
Spolek divadelních ochotníků hned
po Novém roce začal zkoušet svoji novou hudební komedii autorů Jiřího Janků
a Petra Svojtky 60´ s aneb
Šedesátky. V případě užití
skladeb pro účely tohoto
divadelního
představení
spolek musel komunikovat
s několika nakladateli a zástupci autorských práv.
„V téměř čtrnáctidenní
pauze, kdy na jevišti zářila
Objevená Kytice žáků ZUŠ
Sedlčany, jsme s Kamilem
Novotným absolvovali focení propagačních fotograﬁí
k představení,“ připomněl režisér Richard Otradovec a zároveň dodal: „O uplynulých
dvou víkendech jsme se setkávali s vybranými hudebníky
Blue Orchestra pod vedením

SEDLČANY

Pavla Fořta a se zvukařem
Romanem Boučkem jsme
společně natáčeli hudební
podklady.“ Režisér dále uvedl, že v neděli 10. března byly
nahrány rytmické nástroje –
bicí, basa, kytara a klávesy
– a o tomto víkendu bylo
dokončeno natáčení dechové sekce ve složení saxofon,
trubka a klarinet. „Zvukař
i všichni muzikanti zaslouží
velké uznání, protože odvedli profesionální výkony,“
pochvaloval si Otradovec,
jenž si ale zároveň povzdechl, že spolku sedlčanských
ochotníků momentálně dělá
starosti ﬁnanční stránka věci,
protože autorské poplatky
za hudební část inscenace
jsou poměrně vysoké. V případě užití skladeb pro účely divadelního představení

muselo vedení souboru komunikovat s několika nakladateli a zástupci autorských
práv. „Ještě jsme ani nevkročili před diváky na jeviště a už
jsme za užití hudebních děl
zaplatili několik desítek tisíc
korun,“ připomněl režisér.
Sedlčanský spolek ochotníků na přelomu dubna
a května odehraje celkem
sedm představení. Zajímavostí je, že 2. května se v divadelním sále kulturního
domu bude konat pořad
pod názvem Rozpravy Milana Heina, v němž po boku
Simony Stašové vystoupí
i předseda sedlčanských
ochotníků Jaroslav Repetný.
Proto bude nutné před tímto
večerem celou scénu zbourat a druhý den ji opět postavit.
David Myslikovjan

Vladimír Dvořák měl dar vidět věci optimisticky,
k přehradě se s ním přišly rozloučit na dvě stovky lidí
Dokončení ze strany 1

v Příbrami a léta pracoval
jako nákupčí Uranových
dolů Příbram. Brzy se oženil
a se svojí paní měl dvě děti,
Štěpánku a Martina. „Vláďa
měl jednu velkou zálibu, a to
byl sport,“ uvedl dále Pavel
Pína. „Od mala jezdil na letní tábory na Častoboř, kde
se také seznámil s legendou
vodáckého sportu Bóžou
Karlíkem. Voda, a speciálně
Vltava, mu učarovala, což
mu už zůstalo navždycky.
Později se Vláďa začal věnovat i fotbalu, nohejbalu
a hokeji. Je až neuvěřitelné,
že společně s Pechačovými,
Vladykovými, Hroníkem,
Hermou, Jindrákem, svým

bratrem a dalšími se v hokeji
dostal skoro až do druhé ligy.
A to jako jediný tým, který
neměl svůj vlastní zimní stadion. Když jezdili na zápasy,
jejich specialitou bylo sezení
na čtyřce v autobuse, kde
mastili mariáš. Z utkání se
mnohdy vraceli až k ránu,
protože všechno se muselo
důkladně rozebrat.“ Pavel
Pína dále pohovořil o tom,
že ve svých třiceti letech
Vladimír Dvořák přijal nabídku na místo ředitele
Hamira a na tomto postu
pracoval dlouhé roky. V té
době si společně se svojí
manželkou pořídil polorozpadlou chalupu na Plešištích, a právě zde se ukázalo,

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

Miloslav Novák
z Nedrahovic
Je těžké nevzpomínat na člověka, který
je vrytý hluboko v našich srdcích.
S láskou v srdci nikdy nezapomenou
manželka Lenka, rodina Machova
a muzikanti.

že se uměl postavit nejenom
ke sportu, ale i k zedničině
nebo k zahradničení. To byl
ale celý on, musel být stále
v poklusu a neuměl zahálet.
„Na Plešištích celá rodina zažívala krásné chvíle. Každý
víkend se zde scházela dobrá parta a s ní ruku v ruce
přicházela dobrá nálada se
spoustou akcí, které společně
absolvovali. Vláďa byl na Plešištích vyhlášeným plantážníkem přes pěstování gladiolů,
které s láskou rozdával svým
blízkým pro radost,“ nezapomněl sdělit přítomným
Pavel Pína, který jedním
dechem dodal, že Vláďa byl
také spoluzakladatelem kanoistického oddílu v Sedlčanech, jenž vychoval spoustu
úspěšných sportovců a dobře funguje dodnes. V době,
kdy byl tajemníkem TJ Tatran, Vladimír Dvořák přispěl svojí prací k výstavbě
zimního stadionu, k výstavbě turistické ubytovny, loděnice a sportovních ploch
na Mrskošovně a na Kačáku. S partou nadšenců také
pořádal několik ročníků
mistrovství světa v krátkém

kvadriatlonu v Sedlčanech
i mistrovství republiky v ka-

nejlépe shrnují, jaký Kulich
opravdu byl. Měl neuvěřitel-

Památku Vladimíra Dvořáka uctili lidé položením květin u jeho
fotografie.

noistice na přehradě. Pavel
Pína nezapomněl zmínit ani
závody pro školy na pramicích, Memoriál Bóži Karlíka
na Častoboři a běh na Plešištích pro vodáky.
„Za Kulichem na chalupu
moc rády jezdily obě jeho
děti a postupně i všechna
čtyři vnoučata. Nikdy nezapomenou na jeho snídaně
s kouzlem, čtení pohádek
na peci, turnaje v čemkoliv,
bojové výpravy, na stavění iglú a troubení večerky.
Všechny tyto vzpomínky asi

ný dar vidět věci optimisticky, možná tím i někoho štval,
ale spoustu lidí svým optimismem nakazil. Spojoval
lidi, což byla jeho přednost.
Zkusme si všichni vzít kapku
z jeho optimismu a použít ji
každý den,“ uzavřel svoje
vzpomínání na Vláďu Dvořáka Pavel Pína.
V závěru vzpomínkového setkání zahrál dřívější
starosta Sedlčan Jiří Burian
na trubku skladbu Il Silenzio,
známou u nás pod názvem
Večerka.
-dav-
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KONCERTY,
PLESY
 Vysoký Chlumec
23. 3. Maškarní ples
hraje Klasik
 Sedlčany – kult. dům
26. 3. Michal Pavlíček
koncert vynikajícího českého kytaristy a skladatele
s doprovodnou kapelou;
19:30
 Sedlčany – muzeum
29. 3. První káva
večer při svíčkách s místním hudebním tělesem
První káva; 19:00

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
21. 3. Dlouhý, široký
a bystrozraký
absolventské představení
žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ Sedlčany;
18:00
28. 3. Prodaná nevěsta
tradiční představení
k zahájení 55. ročníku

hudebního festivalu Sukovy
Sedlčany; 19:00

KINO
 Sedlčany
21. 3. Mečiar
ﬁlmový klub; 20:00
22. 3. Žena na válečné
stezce
drama, komedie; 20:00
23. 3. Bohemian Rhapsody

24., 31. 3. Veřejné bruslení
14:00–16:00
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

Vzpomínka na divoká
devadesátá léta:
Mečiar
SEDLČANY Filmový klub

uvede ve čtvrtek 21. března od 20 hodin slovensko-český dokument z roku
2017 Mečiar. „Když mi
bylo deset, nejčastěji jsem
si s kámoškou hrávala
na Vinnetoua, E. T. Mimozemšťana a na Mečiara,“
říká režisérka ﬁlmu Tereza Nvotová.
Snímek je osobní
zpověď mladé režisérky o Vladimíru Mečiarovi a o vlivu, který měl
hudební životopis o kapele
Queen; 20:00
29. 3. Láska mezi regály
německé drama; 20:00
30. 3. BlacKkKlansman
americké drama; 20:00
31. 3. Pat a Mat: Zimní
radovánky
loutková animace; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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

na slovenskou společnost
a na život jí samotné. Film
získal výroční cenu Trilobit Českého ﬁlmového
a televizního svazu. Má
daleko k prostému životopisnému portrétu, je spíše varovnou vzpomínkou
na divoká 90. léta a mocenský vzestup a pád politika, který hojně užíval
v politice dnes tak oblíbené taktiky populismu,
demagogie, intrik a lží.
-redDaleké Dušníky; 18:30
Čerti Křepenice – HC Votice; 20:25
27. 3. Pohárový zápas
Rybníkáři – Medvědi Sedlčany; 18:30
AHC Nový Knín – HC Kačeři Příčovy; 20:25
29. 3. Pohárový zápas
Bubák Chlum – Stará garda
Štětkovice; 18:30
Slavoj Obecnice – River
Boys Zvírotice; 20:25
30. 3. Pohárový zápas
Novit Neveklov – Tučňáci
Kosova Hora; 14:00
HC Kačeři Příčovy – Čerti
Křepenice; 16:00
Huroni Vršovice – HC Miličín; 18:00
Rumola – HC Hrádek; 20:00
31. 3. Pohárový zápas
Žabáci Solopysky – HC
Olbramovice; 16:30
Ševci Nový Knín – Draci;
18:25
Stará garda Štětkovice –
AHC Nový Knín; 20:20
1. 4. Pohárový zápas
HC Hrádek – Rybníkáři; 18:30
River Boys Zvírotice – Bubák Chlum; 20:25
2. 4. Pohárový zápas
Genemusic – Slavoj Obecni-
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ce; 18:30
Draci–Rumola; 20:25
 Sedlčany – tenisové
kurty
23. 3. Toulavý kočárek
rodinný pochod s kočárky,
délka trasy 2,5-3 km, prezentace 13:00
 Sedlec-Prčice – stadion
TJ Sedlec-Prčice
23. 3. Čertova podkova
49. ročník pochodu, trasy 7,
13, 19, 24 a 33 km; 7:00
31. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Vltavan Hřiměždice;
16:30
 Sedlčany – Kozlovna
23. 3. Krajem sedlčanských hospod
15. ročník pochodu, trasa
Sedlčany-Chlum cca 17 km;
8:00
 Petrovice – hřiště
23. 3. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Krásná
Hora; 15:00
31. 3. Fotbalové utkání
SK Petrovice – Mníšek; 15:00
 Dublovice – hřiště
24. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Kosova Hora; 15:00
31. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Kovohutě Podlesí B; 16:30
 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
 Sedlčany – hřiště Taverny
30. 3. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Trhové Dušníky; 16:30
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
30. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Jesenice;
16:30
 Počepice – hřiště
31. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ
Krásná Hora; 16:30

OSTATNÍ

 Sedlčany – kult. dům
20. 3. Výroční schůze
svazu diabetiků
13:00
3. 4. Výroční schůze STP
13:00
 Sedlčany – knihovna
20., 27. 3. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
22. 3. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
22. 3. Dračí odpoledne
s Nellou
hravé odpoledne, navazuje
Tatínkova výtvarná dílna;
15:00
 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
22., 23. 3. Jarní burza
dětského oblečení
8:30–18:00, 23. 3. od 8:30
do 12:00
 Sedlčany – hvězdárna
22., 29. 3. Pozorovací
program
18:00–21:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
30. 3. Farmářské trhy
doprovodné vystoupení
ZUŠ Sedlčany a tanečního
souboru Kamýček; 9:00
 Sedlčany – kotlina
31. 3. Burza
Burza Veterán klubu
Osečany – rozhledna
Drahoušek
6. 4. Slavnostní otevření
rozhledny
hraje country kapela; 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.
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Brankostroj
hokejistů
Genemusic
zastavili
příčovští Kačeři
SEDLČANY Dlouhodobá

pohárová soutěž amatérských hokejistů měla také
minulý týden ve svém
programu nejvíce utkání
v sobotu, kdy se fanoušci
mohli přijít podívat hned
na šest soubojů na ledě. Jejich pozornost byla upřena
hlavně na první ligu, když
se utkali vzájemně všichni čtyři největší kandidáti
na celkové prvenství.
V poslední době se
mimořádně dařilo týmu
Genemusic z Benešovska,
který jen výjimečně nenastřílel svým soupeřům
více než deset branek.
Tentokrát si ale vylámal
zuby na Kačerech z Příčov, jimž sice dokázal dát
pět gólů, ale v přestřelce
nakonec tahal za kratší konec provazu. V sobotu se střetli také dva
dlouholetí rivalové, kteří
pravidelně bojují v první lize o nejvyšší mety.
Štětkovice se sice dlouho
v utkání se Zvíroticemi
o vítězství mohly obávat,
ujít si dva body ale nenechaly. O osudu mače rozhodla závěrečná třetina,
v níž Stará garda nasázela
chlapcům od vody čtyři
branky.
Výsledky – 1. liga: Příčovy–Genemusic 8:5, Křepenice–Chlum 9:5, Štětkovice–Zvírotice 5:0. V čele
tabulky se seřadily hned
tři týmy se shodným počtem šesti bodů v pořadí
první Genemusic, druhé
Zvírotice a třetí Obecnice.
Třetí mužstvo v pořadí ale
mělo na začátku nového
týdne jedno utkání k dobru. Poslední deváté Votice
jsou zatím stále bez bodu.
2. liga: Solopysky–Vršovice 3:3, Olbramovice–
Domino 3:3, Štětkovice
B – Miličín 5:3, Vršovice–

Olbramovice 5:1, Daleké
Dušníky – Solopysky 4:3.
Po vítězství nad Žabáky
se na prvním místě udržely Daleké Dušníky, které
mají na svém kontě už šest
bodů. O bod zpět jsou druhé Vršovice a o další jeden
třetí Kňovice. Tento tým se
ale brzy může bodově dotáhnout na vedoucí mužstvo, protože sehrál o jedno utkání méně. Poslední
osmý Miličín na svůj první
bod ve druhé části soutěže
stále čeká.
3. liga: Medvědi–Draci
11:2, Rybníkáři – Kosova
Hora 4:2, Hrádek–Neveklov 4:4, Ševci Nový
Knín – Rumola 0:1. V době
naší uzávěrky měly téměř
všechny týmy třetí ligy
odehrána čtyři utkání.
První Hrádek měl na svém
kontě sedm bodů, stejně
na tom byla i druhá petrovická Rumola a na třetí
místo klesli šestibodoví
Ševci z Nového Knína.
Po vysoké porážce se sedlčanskými Medvědy zůstali
s jedním bodem na posledním osmém místě Draci.
David Myslikovjan
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Berounským
lvům sedlčanský
hermelín zhořknul
Český lev – Union
Beroun – TJ
Tatran Sedlčany
1:4 (1:2)
BEROUN V sobotu 16. března zajížděl Tatran v 17. kole
fotbalové divize A bojovat
o první jarní body venku.
Trenér Ladislav Šach byl
nucen oproti poslednímu zápasu udělat jednu
změnu v základní sestavě
– místo zraněného Petra
Haase poslal na trávník Lukáše Matouška.

Obrat v rozmezí
pěti minut
Domácí tým vstoupil
do utkání lépe. Již v 7.
minutě se vyznamenal
dvakrát brankář Tomáš
Glogar. Na druhé straně
zahrozil Lukáš Matoušek.
Tomáš Senft se zase skvěle
uvolnil, ale jeho přihrávka nenašla zakončovatele
a tak se ozvali berounští
lvi. Po rychlém brejku
pádil Marek Horel sám
na Glogara a poslal domácí ve 20. minutě do vedení
1:0. O čtyři minuty později bylo vyrovnáno. Tomáš
Senft vyzkoušel pozornost brankáře Pavla Šebka

střelou na zadní tyč, kterou gólman ještě vyrazil,
ale přímo na dobíhajícího
Kryštofa Kvěcha – 1:1. Neuběhla ani minuta, když
Michal Kdolský poslal
do úniku Lukáše Matouška a ten mazácky poslal
balon kolem vybíhajícího Šebka – 1:2. Vyrovnávací brance pak zamezil
výborný zákrok Glogara.
Ve 29. minutě vypíchl
Michal Kdolský na půlící
čáře míč váhajícímu stoperovi, ale postup na osamoceného Šebka skončil
jen rohem.

Hattrick Lukáše
Matouška
Domácí vlétli do druhého poločasu se snahou
výsledek otočit, ale Tatran
předvedl ve 48. minutě
nádhernou akci. Michael
Dvořák vybojoval míč, poslal ho na Michala Kdolského a ten přihrávkou přes
celé hřiště našel nabíhajícího Luboše Soldáta, který
ho ještě posunul na Lukáše Matouška – 1:3. Po hodině hry vytáhl pěknou střelu na rohový kop Glogar.
V 69. minutě střídající Martin Hájek treﬁl za přispění
brankáře Šebka tyč. V 72.

minutě okusil Lukáš Matoušek radost z hattricku.
Tomáš Senft na půlící čáře
vyhrál hlavičkový souboj,
Lukáš si míč dloubl kolem
beka a pádil sám na branku. Šebkovi nedal nejmenší
šanci – 1:4. Michael Dvořák
měl ještě dvě slušné šance,
ale Šebek už za svá záda
nic nepustil.

Ohlas k utkání
Michal Kdolský: „Sice
jsme první inkasovali, ale
zápas jsme brzy otočili
v náš prospěch. V druhé
půli nám pomohl rychlý
gól a od té doby bylo téměř
rozhodnuto. Soupeř byl
nervózní a předvedl pouze
důraz v osobních soubojích.
Nic navíc. Pro nás jsou to
důležité body.“
Sestava Tatranu: Glogar – P. Lípa (80. V. Lípa), L.
Brotánek, D. Čejda, M. Krůta, Kdolský, K. Kvěch (65.
Hájek), M. Dvořák, Soldát,
L. Matoušek (83. M. Sirotek), Senft.
Tatran je po sedmnáctém
kole v tabulce na 9. místě
s 24 body a skórem 38:34.
Další utkání hraje v neděli 24. března od 15 hodin
doma proti Soběslavi.
David Štverák
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Hokejisté padli ve třetí třetině
Buldoci
Neratovice –
Tatran Sedlčany
6:1 (1:0, 0:1, 5:0)
NERATOVICE Ve svém pátém barážovém utkání se
v pátek 15. března střetli
hokejisté Tatranu v odvetě
na neratovickém zimním
stadionu s místními Buldoky, které před čtrnácti dny

doma udolali až v prodloužení. Ani jeden z týmů už
neměl možnost usilovat
o účast v příštím ročníku
krajské ligy, a tak se nechal
očekávat otevřený souboj
s mnoha šancemi na obou
stranách.
Závěr baráže hraje Tatran v hodně prořídlé sestavě a také tentokrát měl
trenér Karel Pospíšil kromě

brankářů k dispozici pouze
dvanáct hráčů. Do utkání
hosté nevstoupili vůbec
špatně, byli lepší než Buldoci, a několikrát svého soupeře zatlačili před branku jejich gólmana. Po přečíslení
ze své první šance dali domácí první gól a svoji efektivitu potvrdili hlavně ve třetí
třetině, ačkoliv v části druhé
Tatran srovnal na 1:1, když

byl hodně na puku. Před
závěrečnou částí hry trenér Pospíšil svoje svěřence upozorňoval, že jestliže
se domácí opět dostanou
do vedení, ještě je stihnou
seřezat, a po dvou oslabeních hostujícího týmu, se
jeho slova skutečně naplnila. Jediný gól Tatranu dal
v Neratovicích ve druhé třetině Jakub Kadlec.

Ve druhém pátečním
utkání porazila Kutná Hora
kolínský B tým 2:1 a dostala se tak se třinácti body
do čela tabulky. Druhý
Kolín zůstal na jedenácti
bodech, ale pořád měl sedmibodový náskok na třetí
neratovické Buldoky. Tatran klesl na čtvrté místo se
ziskem dvou bodů.
David Myslikovjan

Hokejisté se rozloučili se sezónou důstojně
Tatran Sedlčany –
Sršni Kutná Hora
4:3 (0:1, 2:1, 1:1 –
nájezdy 2:1)
SEDLČANY Ve svém posled-

ním šestém barážovém
utkání v této sezóně nastoupili hokejisté Tatranu
na domácím ledě v neděli
17. března před více než
stovkou diváků proti již
jistému účastníkovi vyšší
z obou krajských soutěží.
Do utkání vložili všechny
svoje síly a před nadšeně
povzbuzujícím publikem
vybojovali dva body.

nad lapačkou do sítě – 0:1.
V úvodní třetině Tatran
hrál hned třikrát v oslabení
a při třetím trestu sedlčanského hráče v 18. minutě
nastřelili kutnohorští hokejisté tyč Dudkovy branky.
Do druhé části hry
vstoupil Tatran hodně aktivně. Gólmana hostí nej-

rozehrál svoji další přesilovku, brankář hostí se měl
co otáčet ve svém pracovišti, ale i tentokrát ještě udržel čisté konto. Tatran se
však přece jenom vyrovnání dočkal, a to v čase 29.01,
kdy gólmana Kutné Hory
přehodil z bezprostřední
blízkosti Vladimír Černý

Brankář si připsal
asistenci
Až do 45. minuty hráli domácí hokejisté velice ukázněně, dlouho ani
jeden z nich neodešel
na trestnou lavici, ale vzápětí si přece jenom hosté
vynutili přesilovku. Ta ov-

Tři přesilovky,
jedna tyč
Od prvního buly se hrálo sice hodně rychle, ale
hlavně od modré k modré,
takže poměrně dlouho nebyla k vidění jediná šance.
V 8. minutě byl vyloučen
za krosček Lukáš Petržílka
a ani v početní výhodě nevyvinuli hosté žádný velký
tlak na branku domácích.
Až v 11. minutě hry si sebral celkem náhodně puk
ve středu kruhu útočník
Kutné Hory, nahodil ho
na branku a střela překvapivě prošla Dudkovi
Dne 18. března tomu
bylo 20 let, kdy nás
bez slůvka rozloučení
náhle opustila maminka
a babička

Zdeňka
Vašáková
ze Sedlčan
Kdo jste ji znali,
vpomeňte s námi.
Dcery s rodinami

Hokejisté Kutné Hory (v tmavém) se snažili v posledním utkání baráže bránit pečlivě, ale nakonec
v Sedlčanech přesto prohráli.

dříve zaměstnal tvrdou
ranou ze středu kruhu Zdeněk Burian, vzápětí brankář Kutné Hory přestál
pekelný závar, a také další
ránu Jakuba Kadlece z mezikruží. Tatran si rychlým
vířivým pohybem před
hostujícím gólmanem brzy
vynutil přesilovou hru,
měl několik dalších šancí, ale přestože vyrovnání
viselo doslova na vlásku,
skóre zůstalo beze změny.
Ve 26. minutě se povedla
hezká akce dvojici Martin
Pospíšil – Zdeněk Burian,
na jejímž konci byl druhý
jmenovaný hráč, který
treﬁl bekhendem z bezprostřední blízkosti po ledě
tyč. Hned vzápětí Tatran

po přihrávce Romana Šebka. Ve 34. minutě hry se
však hostům povedl brejk
a po střele z mezikruží
na lapačku Dudka opět překlopili vedení na svoji stranu. Tři a půl minuty před
druhým klaksonem ale dostal dobrý puk na útočnou
modrou Vladimír Černý
a nekompromisní ranou
po svém úniku srovnal
na 2:2. Ve 39. minutě lapil
Dudek jistý gól po střele
útočníka Kutné Hory, který zakončoval střelou pod
břevno z několika kroků.
Namále měl sedlčanský
gólman ještě několik vteřin
před koncem druhé části
hry, ale nerozhodný stav
pro svůj tým udržel.

šem začala únikem Filipa
Černého, který přesnou
ranou k tyči poprvé přivedl svůj tým do vedení.
Mnozí diváci si jistě všimli,
že při tomto gólu si připsal
asistenci gólman Dudek.
V polovině třetí třetiny měl
hostující útočník po úniku na své holi vyrovnání,
ale svoji akci zazdil, když
zakončoval hodně slabě.
Od 53. minuty měli domácí možnost hrát padesát
sekund pět na tři a v momentě, kdy už byl na ledě
první vyloučený hráč, treﬁli tyč. Hosté mohli vyrovnat už o minutu později,
kdy stříleli po ledě rovněž
do tyčky a hned vzápětí
treﬁli horní tyč Dudkovy

branky. Na druhé straně
Martin Náprstek ve vyložené šanci přehodil nejenom
bezmocně ležícího gólmana v brankovišti, ale i jeho
klec. Do konce třetí třetiny
chybělo už jenom něco
málo přes půldruhé minuty, když hráč Kutné Hory
od mantinelu nahodil puk
na Dudkovu branku, a ten
skončil v síti. Následovalo
pětiminutové prodloužení
tři na tři, v němž mohl rozhodnout Martin Pospíšil,
který najížděl sám na gólmana, ale treﬁl pouze jeho
lapačku. Dvě minuty před
koncem nastaveného času
odešel na trestnou lavici
Zdeněk Burian za držení
protihráče a hosté zasypali
Dudka sprškou střel. Treﬁli
znovu tyč, vzápětí nedokázali přehodit ležícího
Dudka v brankovišti, a proto o osudu utkání musely
rozhodnout až samostatné
nájezdy. Na branku hráče
Kutné Hory odpověděli
úspěšně Filip Černý a Petržílka, a tak se hokejisté
se sezónou rozloučili vítězstvím, ačkoliv se jim ani
napodruhé nepovedlo postoupit do krajské ligy.
Sestava: Dudek–Švagr,
Mašek, F. Černý, Vl. Černý,
Náprstek–Martínek, Šebek,
Burian, Pospíšil, Pinkas–
Petržílka, Kadlec. Trenér:
Karel Pospíšil.
V konečné tabulce baráže patří první místo Kutné
Hoře a druhé B týmu Kolína. Oba týmy nasbíraly čtrnáct bodů. Třetí neratovičtí
Buldoci stejně jako čtvrtí
hokejisté Tatranu získali
čtyři body.
David Myslikovjan
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KO M E N TÁ Ř

ZAMYŠLENÍ

Příběh jedné
cyklostezky

Přípravu na školu
řešme už v těhotenství

Novým redakčním tématem je Krčínova cyklostezka. Reakce, které vyvolaly
úvodní články, jsou potvrzením, že je čemu se věnovat a že naše práce ve společnosti rezonuje. Nová
cyklostezka mezi městy
Sedlčany a Sedlec-Prčice
nakonec bude, cesta k ní
však byla dlouhá a složitá.
A postupně též rostly odhady nákladů, které na ni
bude potřeba vynaložit.
Na počátku všeho byla
obecně prospěšná společnost Český Merán a iniciátor cyklostezky Jaroslav
Krejčí. Psal se rok 2007
a náklady na vybudování
asfaltové cesty se odhadovaly na 20 milionů korun.
Trasa měla vést podél Sedleckého potoka a vše vypadalo, že záležitost je otázkou dvou let. Jenže ODS
se ve Středočeském kraji
po volbách dostala do opozice, nastoupil hejtman David Rath a Krčínova cyklostezka dotaci nezískala. Bez
dotačních prostředků nebylo možné tehdy pořídit ani
projektovou dokumentaci,
jejíž hodnota měla činit dva
miliony korun.
Po mnoha dalších letech, kdy už se nápadu
ujalo Sdružení obcí Sedlčanska, myšlenka 14,47
kilometrů dlouhé cyklostezky znovu ožila. Náklady se najednou zvedly
na odhadovaných 50 až
60 milionů korun. Psal se

rok 2016. Na počátku roku
2017 již tajemnice spolku
Sdružení obcí Sedlčanska Štěpánka Barešová
odhadovala, že cyklostezku se podaří zrealizovat
do roku 2021 a náklady
budou 50 až 70 milionů
korun. Všechna tato fakta
je možné ověřit z veřejně
dostupných zdrojů.
Aktuálně jsme ve fázi,
kdy je již k dispozici stavební povolení a za uplynulá
léta se dotčeným obcím
podařilo vykoupit či směnit
pozemky pro stavbu cyklostezky od soukromých
vlastníků. Proto je nyní
možné tvrdit, že cyklostezka povede přes obecní
pozemky. Částečně budou
její součástí již existující komunikace, v cyklostezku se
promění také některé polní
či lesní cesty. Bude mít dva
pruhy o celkové šíři asi čtyři metry. Projektovou dokumentaci pro Sdružení obcí
Sedlčanska vypracoval
na základě smlouvy z dubna 2018 Jan Kubelka, a to
za cenu 445 000 korun.
Vybudování cyklostezky podpořil dotací ve výši
85 % Státní fond dopravní
infrastruktury, který spadá
pod Ministerstvo dopravy.
Fond za posledních pět
let podpořil desítky cyklostezek po celé republice.
Krčínova však patří k těm,
u kterých je příspěvek
v absolutní výši naprosto
vyčnívající. Hodnota Kr-

čínovy cyklostezky se pohybuje v násobcích jiných
podpořených projektů.
Jen za cenu dotace se jinde vybuduje cyklostezek
hned několik. I tyto informace lze nalézt ve veřejně
přístupných zdrojích.
K zamyšlení je zejména
fakt, čím vším může být Krčínova cyklostezka odlišná
než jiné cyklostezky? Laika napadne, že největším
nákladem bude pravděpodobně asfalt. Jeho hodnota, vezmeme-li v potaz
ceníkové ceny stavebních
specializovaných
ﬁrem,
by neměla přesáhnout
20,25 milionu korun. Samozřejmě předcházet budou zemní práce, úprava
terénu, podloží. Je potřeba
udělat vodorovné i svislé
značení či doplnit podél
stezky inventář. A náklady ve výši 90 milionů jsou
zarážející i s přihlédnutím
k tomu, jak postupně rostly z původních dvaceti milionů, přes 25–30 milionů,
padesát, sedmdesát milionů až k nynějším devadesáti. Inﬂace se v jednotlivých letech pohybovala
mezi nulou až třemi procenty, což může v součtu
dělat miliony korun, určitě
ne desítky milionů nárůstu. Krčínově cyklostezce
se tak budeme věnovat
na pokračování až do okamžiku jejího kompletního
vybudování a provozu.
Tomáš Vašíček

Shodou okolností jsem
v průběhu psaní seriálu
o předškolních dětech četla
knihu Františka Koukolíka
Před úsvitem, po ránu. Jako
podtitul má Eseje o rodičích
a dětech. V nich se známý
neuropatolog snaží o vysvětlení, jaké důsledky má který
rodičovský přístup na dítě.
A to dlouhodobě, od velmi
útlého věku do školních let
a dospělosti. Zmiňuje mimo
jiné význam vazby mezi matkou a dítětem. Ten se vytváří
do sedmi měsíců věku dítěte
a začíná se utvářet v podstatě již v prenatálním věku. Pokud tato vazba není vyvinuta
dobře, následky mohou být
fatální. Naopak jistá vazba
předpovídá podle Koukolíka kladný vztah mezi rodičem a dítětem, lepší vztahy
s vrstevníky v dětství i kladný vztah k učitelům, což je
ve škole více než žádoucí.
Navíc pozitivně ovlivňuje
psychickou odolnost.
Dalším, na koho jsem si
v této souvislosti vzpomněla,
je Abraham Harold Maslow,
autor hierarchie lidských
potřeb. Podle něj se nikdo
nemůže začít ničemu učit,
pokud nejsou uspokojeny
jeho fyziologické potřeby
a potřeba bezpečí a jistoty.
Ale také potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti a potřeba
úcty a uznání jsou nižší, tedy
pro každého z nás ve většině
životních situací důležitější
než potřeba učení. Přeloženo
do selského rozumu, každému z nás, včetně předškolních a školních dětí, musí
být nejdříve dobře na těle

i na duši, abychom se mohli něčemu opravdu naučit
a hlavně abychom měli chuť
se učit. I tento rodičovský
úkol začíná již v těhotenství.
Ve světle těchto informací si říkám, zda není v podstatě patologií společnosti
to, že se větší pozornost
přípravě dětí na školu začíná věnovat, až když se
blíží šesté, v lepším případě
páté narozeniny. Rodiče by
si měli uvědomit již v okamžiku početí, že jejich dítě
jednou půjde do školy. Ti,
kteří nevědí, jak se k dětem přirozeně chovat tak,
aby pak nemuseli otázku
přípravy na školu řešit, by
měli již před porodem sáhnout po některé z populárně naučných knih osvědčených autorů. Vhodnou
výchovou pak dítě plynule
připravují na jeho studijní
i životní dráhu.
Tím ale rozhodně nechci
snižovat význam předškolních zařízení. Sama jsem vystudovala předškolní pedagogiku a význam mateřský
škol je mi tak dobře znám.
Ale ve světle výše uvedeného tkví zejména v tom, že rodina dítěti neumí nasimulovat takové sociální prostředí,
jakým je školní třída. Navíc
v rodinách, kde z různých
důvodů nezafunguje vše
na maximum, mají učitelky
předpoklad alespoň něco
tak říkajíc dohnat. Do třetice
má každé dítě ve školce jednoduše další možnosti k poznávání a rozvíjení.
Olga Trachtová
Hadáčková

FEJETON

Re: Inzerát: Hledám ženu. Značka: ideální
Vážený pane Vašíčku, velmi
mě zaujal Váš inzerát. Nebojte se, vím, že je ﬁktivní! Barvitě jste se vylíčil a s trochou
sebeironie pochybujete, že by
nějaká žena takového muže
chtěla. A tak Vás chci uklidnit,
i takoví muži jsou ženatí. Anebo pochybujete, že taková ideální žena existuje?

Z vlastní zkušenosti,
i mých kamarádek, mohu
potvrdit, že jste typický muž
dnešní doby. Naši muži jezdí
brzy ráno do práce, vracejí
se večer, dost často když už
děti spí. O víkendu také mají
spoustu práce. Dohánějí
práci a koníčky, které kvůli
zaměstnání přes týden ne-

stihnou. A tak my ženy pečujeme o domácnost (manželé
nás nechávají i vařit), děti si
samy porodíme i vychováváme. O všechny děti (včetně manžela) pečujeme. Spořivé být musíme (bohužel
přímá úměrnost mezi časem
stráveným v zaměstnání
a výší mzdy neplatí).

A tak jste mě potěšil, že
jsem vlastně ideální ženou
– i pouze s jednou služkou
bych se spokojila. Aristotelovu představu jsem ještě
nenaplnila, i když někdy
si téměř jako otrok připadám. Bohužel pro Vás, vdaná už jsem. Ale pokud toho
jednou budu mít po krk

a zatoužím po změně, určitě se Vám ozvu!
A pokud budete jednou
hledat ženu vážně, přece
jen nepište takový inzerát.
Raději napište fejeton o tom,
jak se Vám ženy neustále
ztrácejí. Třeba budete mít
opět štěstí a nějaká dobrá
duše Vám slečnu najde. -jn-
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GLOSA

Narodili jsme se
v roce 1939

Podpůrný sociální systém
z dílny pravicové ODS

Předpokládal jsem, že někdo z těch
nemnoha starších napíše před týdnem pár slov ke smutnému osmdesátému výročí 15. března 1939. Náš ročník se v roce 1939 narodil. Někdo se
narodil ještě před 15. březnem a má
tedy životopis o jeden režim bohatší.
Ostatní jsme svůj život začínali v Protektorátu Čechy a Morava, tedy pod
nadvládou Hitlera. Tehdejší prezident Emil Hácha podepsal kapitulaci,
když Hitler hrozil rozbombardováním Prahy hned příští den.
My jsme samozřejmě ještě několik
let poté mnoho nevnímali, ale když
mi byly čtyři roky a došlo k vystěhování Sedlčan, mám z té doby hodně
vzpomínek. Velká stěhovací auta, příjezd do dvora u Křížků v Obděnicích,
malé děti sousedů, Mařenka a Fanouš,
kamarádi na dva roky, jízdy na žebřiňáku do polí, kázání pana faráře Hlada, jeho napodobování u „oltáříku“
na dvoře, zavírání na půdě při kontrolách německými vojáky, zda nemáme
naladěno na Londýn a jiné.
Jinak z celé té protektorátní doby
máme vzpomínky postupně přebírané od rodičů a příbuzných, které
jsme po osvobození hojně navštěvovali. Stále se povídalo, diskutovalo,
pomlouvalo i chválilo. My děti jsme
neměly mobil, počítač, televizi... Jen
jsme poslouchaly řeči dospělých i jejich hádky. Mnozí naši občané byli
po válce osočováni neprávem, jiní
kritizováni právem, že táhli s Něm-

ci, donášeli jim i udávali. Zejména
židovská otázka jistě někomu trápila
svědomí, když se dověděl, kam souseda svou „loajalitou“ poslal. Naproti tomu obdivováni byli všichni, kteří
přežili, vrátili se a vyprávěli, jako náš
učitel Stanislav Macák. Pak se ještě
objevily další osoby – praví, nebo
někdy nepraví, odbojáři a partyzáni.
Také byli vidět opoždění hrdinové,
mstitelé, často krutí vůči slušným
německým rodinám. Na ten divoký
odsun všech Němců jistě naše historie hrdá nebude. Odsunout zasluhovali někteří naši lidé...
Přes všelijaké dozvuky války a protektorátu převládalo nadšení lidí, snaha navázat na Masarykův odkaz – budovat poctivý, skutečně demokratický
stát. Neštěstím byly volby v roce 1946
– vítězné pro KSČ. Volební program
nevypadal tak zle, jaká byla skutečnost za necelé tři roky po osvobození.
Začala historie další totality, ve které
jen Hitlera vystřídal Stalin a kdy jeho
jménem se chovali Češi k Čechům
nepochopitelně nenávistně a krutě.
A opět fungovali často stejní udavači,
jako za protektorátu.
Demokracie je velmi křehká, když
velká část obyvatel má dojem, že účinnější je vláda silné ruky, která slíbí zavádět pořádek. Zatím máme demokratická pravidla, zákony, jen skutečných
demokratů je i v té naší Poslanecké
sněmovně dost málo.
Vladimír Roškot

O nehospodárném utrácení
peněz mluví často pravicoví
politici, když hodnotí nápady
a programové priority levice,
aktuálně například ministryně
Jany Maláčové. Jenže svět se
globalizuje a věci se mění. Člověk až žasne nad tím, jaké sociální cítění se rozvíjí u pravicové ODS v Sedlčanech a u nové
městské koalice.
O pracovní dohodě bývalého starosty Jiřího Buriana snad
bylo napsáno již vše, kromě
konkrétního obsahu jeho práce. To proto, že žádný obsah
nikdo nezná. A taky můžeme
být rádi, že nás to vše vyjde jen
na pět set korun za hodinu, a to
díky pozorným ověřovatelům
zápisu, kteří odhalili „překlep“
v zápisu ze zastupitelstva, kde
se uvedlo 800 Kč za hodinu. Podobně honorovanou smlouvu
má mít nově i bývalá vedoucí
městského informačního centra, která svoji funkci předala
své následovnici. Tu si podle
slov starosty Miroslava Hölzela
vychovala a připravila ji skvěle
na výkon vedoucí funkce. To
jsme rádi, že ji tak dobře připravila a že máme výbornou
vedoucí informačního centra.
Proč ale najednou potřebujeme poradenství nebo jiné služby bývalé vedoucí?
Asi je to nový sociálně-pod-

půrný systém pravicové ODS,
která městu vládne prakticky
neomezeně třicet let, a tak
svým voličům a občanům vrací důvěru a podporu ve volbách tím, že ze společného rozpočtu obdaruje pár šťastných.
A co na to STAN? Zástupci
politického hnutí STAN odmítali dlouhodobě vznik pozice
druhého místostarosty, protože by to bylo nehospodárné.
A když se má z radního Buriana udělat jakýsi VIP radní, tak
jaká je reakce nového, čerstvého větru v komunálu? Nulová.
Podpořilo pět set na hodinu
pro exstarostu, protože prostě
vedení města má hodně práce
a někdo ji dělat musí a za práci se hold platí. Super, to jsou
ty nové pořádky, transparentnost, efektivita hospodaření
a vůbec všechny ty vznešené
hodnoty a smělé plány z období před volbami.
Jakže se to jen zpívá v té
pohádce? „A tak to chodí den,
co den v tom našem milém
království za třemi horami, devíti vodami a mořem bláznovství… Kdekdo to ví, že v téhle
pohádce, pan rádce povýšil
sám sebe na vládce. Co asi má
ukryté v komůrce, že zamyká
ji na dvě petlice? Kdekdo to ví,
že je na zámku pán…“
Tomáš Vašíček

KO M E N TÁ Ř

Klausovo pozdní odpoledne
Václav Klaus mladší přirovnal nemohoucnost českého
parlamentu ke smutné úloze
židovských rad, které za druhé světové války určovaly,
kdo půjde do transportu.
Jsem si jistý, že toho nyní lituje. Ne snad proto, že by ten
příměr věcně neseděl, ale
proto, že tím konečně nabil
munici všem svým odpůrcům. Jestliže někdo použije
přirovnání s něčím, co se
dotýká holokaustu, musí

počítat s tím, že je v tu chvíli
úplně jedno, jestli má nebo
nemá pravdu. Je to mimo
diskuzi, protože začne dostávat jednu nálepku za druhou. Antisemita, xenofob,
populista, nacionalista...
Já rozumím, co chtěl říct.
Zoufalství národních parlamentů, které jen tupě přebírají doslovně přeložené
direktivy z Bruselu, je natolik
v rozporu s rolí parlamentu
suverénního státu, že mu od-

pouštím i jeho poněkud nekorektní vyjádření. Jen Británie
se svou parlamentní tradicí
a vrozenou touhou po nezávislosti se tomu dokázala reálně vzepřít. A poslední měsíce
jsme svědky toho, jak ani pro
ni to není vůbec lehké.
Klausovi spolustraníci,
kteří ani zdaleka nesouzní se
svými voliči jako právě on,
dostali konečně záminku. Pozadu nemohli zůstat ani četní
zastánci konspiračních teorií,

kteří zaníceně tvrdí, že je to
všechno dávno připravené.
Klausovo mučednictví, vznik
nové strany, tichá dohoda se
Zemanem a hurá na hrad.
Kdo ale Klause mladšího trochu sleduje, ví, že je to spíš
střelec, který pálí ostrými
bez přípravy. Fialova klika
posílá Klause do SPD, ale já
myslím, že není vůbec nereálná nabídka z ANO. Lepší
dárek totiž ODS nemohla
Andreji Babišovi dát. Klauso-
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vo jméno, zástup příznivců
a pravicový drive z něj dělá
bohatou nevěstu.
A jestli z toho nakonec
bude nový politický subjekt
napravo od ODS, která takticky míří za většinou voličů
ke středu, jen dobře. Alespoň budeme mít, z čeho vybírat. A že už je stran příliš?
S tím nesouhlasím. Od toho
je volná soutěž – hrát a vyhrát může každý.
Bohumil Vohanka

