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Nákladnímu vozu selhaly brzdy,
duchapřítomnost mladého řidiče podle svědků
zřejmě zabránila ještě daleko vážnější nehodě
SEDLČANY Zhruba v pat-

náct hodin ve čtvrtek 21.
března se v centru města
stala vážná dopravní nehoda, při které nákladní vůz
naložený štěrkem prorazil
zeď mezi hotelem Florian
a budovou, v jejímž přízemí je řeznictví Jaromíra
Dvořáka. Zastavil se až
na zahrádce restaurace,
určené k posezení hostů.
Právě v těchto místech se
den předtím konala hojně
navštívená burza oblečení.
Podle svědků nehody
řidič nákladního vozu při
sjíždění Havlíčkovou ulicí
dolů do centra města měl

stočené okénko a hlasitě
křičel, že mu selhaly brzdy. „V době nehody jsem
byla v obchodě se svojí kolegyní a s děvčaty z lahůdek,“ popsala nám situaci
prodavačka z řeznictví
Jaromíra Dvořáka. „Byl to
pro nás všechny ohromný
šok. Nejdříve jsme uslyšely
hrozný rachot a potom tři
rány. Řidič nejdříve naboural auto, pak zeď obchodu
Vietnamců a potom vletěl do zdi. Naboural ještě
jedno auto na křižovatce.
Snažil se mu vyhnout, což
bylo velké štěstí. Kdyby
Pokračování na straně 2

Sedmdesát pět dní
v Cotonou – Michal
bojuje o vízum i o život
AFRIKA/COTONOU Naposledy jsme psali o cestě
Michala Vaňka na motorce kolem světa po jeho
nehodě v polovině listopadu. Od té doby se stalo mnohé. Kdo sleduje
Michalovu cestu na webu
či Facebooku, ví, že dal
dohromady sebe i motorku a dál pokračuje ve své
cestě Afrikou. Přesto navážeme na nehodu a zaměříme se na dobu zotavování,
kdy dva měsíce (včetně
Vánoc) prožíval na jediném místě. Nicméně i toto
období bylo plné zážitků,
setkání se zajímavými lidmi i nebezpečí, kdy opět
málem přišel o život.
Den po nehodě vstává
v půl šesté. Není to vůbec
lehké. „S jednou a půl ruky
jde vše pomalu. Nejhorší je
obléknout se. Hlavně tričko a bundu a na ní bágl. Je
to mučírna, sem tam ukáp-

ne slza od bolesti.“ V tomto stavu musí Michal ujet
Pokračování na straně 7

Kabina řidiče byla po nehodě zcela zdemolovaná. Foto: HZS Středočeského kraje

Něco dohodnout tak, aby do toho
nebylo moc vidět. Tak podle Petra
Stoupy vznikla sedlčanská koalice
SEDLČANY Petr Stoupa re-

prezentuje v sedlčanském

zastupitelstvu KDU-ČSL,
ačkoliv členem strany
není. A nepodpořil ani
vznik koalice ODS a nezávislých, kterou ale oﬁciálně místní KDU-ČSL
podpořila a pro její vznik
hlasoval i druhý reprezentant křesťanských demokratů v zastupitelstvu

Martin Severa, který je
zároveň ředitelem Kulturního domu Josefa Suka.
Kvůli možnému střetu zájmů nepřijal místo v radě
města, kam navrhl Josefa
Soukupa z hnutí STAN.
Takový model Petr Stoupa nechápe a Soukup je
Pokračování na straně 8

Město posunulo značku o pár
metrů. Nekoncepční a proti
předpisům, tvrdí obyvatelé
SEDLČANY Redakce exklu-

zivně obdržela otevřený
dopis a petici, která byla
zaslána všem sedlčanským
zastupitelům a zastupitelkám a je podepsána 25
občany, kteří napadají posunutí dopravní značky,
k němuž v ulici Za Nemocnicí došlo již v posledním
čtvrtletí loňského roku,
čímž došlo k plnému zjed-

nosměrnění této ulice.
Rozhodnutí MěÚ se nelíbí
místním, kteří zároveň kritizují vedoucího Odboru
dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Jana
Krutinu, že s nimi nekomunikuje. Město argumentuje
zlepšením průjezdu pro
složky Integrovaného záchranného systému.
Pokračování na straně 4
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Nákladnímu vozu selhaly brzdy,
duchapřítomnost mladého řidiče podle svědků
zřejmě zabránila ještě daleko vážnější nehodě
Dokončení ze strany 1

auto trefil zezadu, ani se
nechce domyslet, co by se
mohlo stát. Na křižovatce
stál pán s malým chlapcem. Pán viděl, že řidič
náklaďáku stočil volant,
jel po chodníku, na kterém
naštěstí v tu chvíli nikdo
nebyl, takže před ním auto
dávající přednost jenom
odhodil do strany. V tomto
autě za řidičem na zadní
sedačce byl menší, zhruba
jedenáctiletý chlapec. Pokud by řidič po chodníku
nejel, tak je u nás v prodejně. Chybělo opravdu
jenom velmi málo, snad
ani ne dva metry.“ Zaměst-

nankyně řeznictví dále
uvedla, že v momentě,
kdy se nehoda stala, byl
v prodejně pouze jeden
zákazník. Všichni v provo zov n ě u s l y š e l i , j a k
někdo křičí „Pozor! Jede
auto a nebrzdí!“ Lidé, stojící nebo pohybující se
v okolí prodejny se okamžitě rozprchli. „Jenom
tam zůstala stát jedna
paní s kočárkem, které se
nic nestalo, ale všechno
viděla přímo. Nedivím se,
že byla úplně hotová a že
začala plakat,“ dodala
zaměstnankyně řeznictví. Připomněla, že jeden
pán jim bezprostředně

p o n á r a z u n á k l a ďá k u
do zdi vběhl do obchodu
a za ním přiletělo několik
kusů cihel. Všechno se
odehrálo během chvilky
a potom podle slov prodavačky nastalo naprosté ticho. Brzy však bylo
všude v okolí plno bílého
prachu. „Kluk nám zřejmě
zachránil život, sobě si
ale pomoci nemohl a sám
si ublížil,“ doplnila svoji
kolegyni druhá prodavačka se slzami v očích. Obě
zaměstnankyně řeznictví
oceňovaly práci policie,
záchranné služby a hasičů, protože všechny složky byly bleskově na místě

Nákladní vůz se na křižovatce před nárazem do zdi vyhnul odbočujícímu autu.

Mladý řidič zabránil
mnohem větší katastrofě
SEDLČANY Dramatická dopravní
nehoda nákladního automobilu,
která se ve městě stala ve čtvrtek 21. března před třetí hodinou, se mohla stát velkou tragédií, nebýt statečnosti a rozvahy
mladého řidiče, který náklaďák
řídil. Těsně před křižovatkou
se dokázal vyhnout stojícímu
odbočujícímu osobnímu autu,
čímž jeho pasažérům zcela jistě
zachránil život.
Podle dobře informovaného
zdroje byl nákladní vůz již před
cestou ve špatném technickém
stavu, při cestě z lomu Deštno
v klesání při příjezdu do města mu
selhaly brzdy. Řidič původně vezl

štěrk na stavbu do Háječku a odbočil by tedy vlevo před horním
panelákem. To už se mu ale vzhledem k situaci nepodařilo. Souhrou
okolností na kraji města v tuto
dobu hlídkovalo auto Policie ČR,
které zde provádělo kontrolu bezpečnosti silničního provozu. Podle
očitého svědka řidič na policisty
zařval, že mu selhaly brzdy. Policisté se okamžitě zařadili za nákladní vůz a pustili výstražnou
houkačku, aby upozornili občany
na nebezpečí.
Těžce zraněný jednadvacetiletý řidič by měl být v současné
době ve stabilizovaném stavu
pod dozorem lékařů.
-red-

a ihned začaly organizovat všechno potřebné.
Prodavačky doslova řekly: „Klobouk dolů“.
V odpoledních a večerních hodinách byla provedena demolice střechy
a zdi zahrádky restaurace ﬁrmou Libora Bílka
z Doubloviček. Na místě
byly kromě bagru dva
nákladní vozy, odvážející
suť – tatrovka a mercedes. „Toho kluka, co projel
na zahrádku restaurace, je
mi moc líto, doufám, že se
ze všeho dostane,“ uvedl
zaměstnanec ﬁrmy, který
odvážel suť, aby nepadala na kolemjdoucí. „Je

to vlastně můj kolega – řidič. Soucítím s ním, vždyť
jemu je teprve jednadvacet let a mě už bylo šedesát.“ Zaměstnanec ﬁrmy
z Doubloviček, který je
společně se svými kolegy v posledních týdnech
činný na nedalekém autobusovém nádraží, pracoval na místě nehody tři
hodiny. Veškeré tyto práce
vedl šéf ﬁrmy Libor Bílek.
V pátek 22. března speciální technika havarovaný
nákladní vůz z místa nehody vyprostila, aby mohl
být převezen na odbornou prohlídku.
David Myslikovjan

První nabouraný vůz byl nárazem odhozen ze silnice. Foto: Policie ČR

Policie hledá svědky
vážné dopravní nehody
SEDLČANY Policie hledá svědky

velmi vážné dopravní nehody,
která se stala ve městě 21. března
chvíli před třetí hodinou odpolední, kdy se nebrzděný nákladní
vůz řítil dolů Havlíčkovou ulicí
a proletěl zdí na venkovní posezení restaurace Florian.
Těžce zraněného jednadvacetiletého řidiče nákladního vozu
přepravil vrtulník do pražské nemocnice. Řidička z prvního nabouraného vozu vyhledala sama
lékařské ošetření až později s poraněním lehčího charakteru a dítě
z druhého havarovaného auta

bylo vyšetřeno u lékaře preventivně. Nikdo další zranění neutrpěl.
Odlétající suť poškodila zaparkovaný vůz, který stál na parkovišti až za touto budovou. Hmotná
škoda byla předběžně odhadnuta
na jeden milion korun.
Policisté žádají všechny
svědky, kteří v danou dobu
místem projížděli nebo procházeli, a mohou podat svědectví
k okolnostem nehody, aby se
ozvali na bezplatnou linku 158
nebo na tel. 974 879 251.
Monika Schindlová
tisková mluvčí PČR Příbram
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Obec se na napojila
Případ shořelé stodoly byl
na sedlčanský přivaděč odložen. Příčina zůstala
vody, starosta bude
neobjasněna, pachatel neznámý
klidněji spát
S verzí úmyslného zaIhned po požáru se zaHasiči i poSEDLČANY

VOJKOV O připojení obce

na přivaděč vody Sedlčany–Benešov se zasadil již
bývalý starosta Karel Jirásek, který vyjednal s představiteli Sedlčan napojení
obce na přivaděč.
„Naše obec si podala žádost o připojení a již v projektu bylo počítáno s touto
variantou – nákresem připojovací šachty. Při dokončovacích pracích jsme zadali vypracování podrobného
projektu samotného napojení z připojovací šachty
do vodojemu Vojkov, včetně
automatického napouštění
a vypínání vody dle potřeby – kapacity odběru,“ doplnil současný vojkovský
starosta František Baťha.
Po vyřízení potřebných povolení se v prosinci loňského roku propojilo potrubí
s vojkovským vodojemem.
Smlouva s vlastníkem
přivaděče, městem Sedlčany, byla schválena a také
smlouvu s provozovatelem, Městskou teplárenskou Sedlčany, schválili
zastupitelé na zasedání
v polovině února. „V současné době plánujeme vybudování ovládání automa-

tického provozu napouštění
– odhaduji do konce měsíce
dubna a potom už by neměl
být problém využívat vodu
z přivaděče pro naši obec
naplno,“ popisuje další vývoj starosta obce. Napojen
bude pouze Vojkov, kde
je vybudován vodovod
po celé obci, včetně Domova seniorů, který vodovod v nouzi používá také.
V ostatních osadách rozvod potrubí chybí, i když
starosta nevyloučil možné
budoucí napojení.
Celkové náklady připojení na přivaděč se pohybují kolem půl milionu
korun. Cena vody by se
prozatím pro obyvatele
měnit neměla. „V dalších
letech bude nejspíš záležet, jak cena vody poroste
s ohledem na klimatické
podmínky. Poslední roky
byly na srážky velice nepříznivé a museli jsme řešit
problémy s nedostatkem
vody pro obyvatele. Tímto
připojením nám ubude jedna velká starost a já budu
mít klidnější spaní, když
vím, že máme náhradní
zdroj vody,“ dodává Baťha.
Jana Novotná

Úhybný manévr
je nebezpečný
REGION V loňském roce

řešili dopravní policisté
na Příbramsku přes 250
srážek se zvěří, z nichž
velká část se stala na Sedlčansku. Nejčastěji vbíhala
do jízdní dráhy autům srnčí zvěř, poté divoká prasata, ale občas také jelen, daněk, zajíc nebo liška. Zvěř
se pohybovala na komunikacích nejvíce v nočních či
brzkých ranních hodinách.
„Řidiči by se měli plně
věnovat řízení a neustále
být obezřetní. Nejlepším
preventivním opatřením
před těmito nehodami je
nízká rychlost jízdy, tím

vzniká prostor pro včasnou reakci,“ říká policejní
tisková mluvčí Monika
Schindlová. „Pokud motorista spatří zvěř včas, je
nutné sešlápnout brzdový
pedál a použít výstražné
zvukové znamení. Jestliže již nejde srážce nijak
zabránit, potom nezbývá
než intenzivně brzdit a neuhýbat. Úhybný manévr
je mnohem víc nebezpečný, hrozí například přejetí
do protisměru a čelní náraz do protijedoucího auta
nebo náraz do stromu u silnice,“ uzavírá Schindlová.
-red-

licisté již dokončili vyšetřování příčin požáru
stodoly, patřící k sedlčanské faře, kterou zachvátil
mohutný požár v neděli
14. října loňského roku
v podvečer. Technický
ústav požární ochrany
prověřoval několik verzí,
přesnou příčinu však stanovit nedokázal. Policisté
nakonec případ koncem
minulého roku odložili.
Celková škoda dosáhla
milionu korun.
Jaké vyšetřovací verze
byly prověřovány, jsme
se zeptali středočeské
mluvčí hasičů Terezy Fliegerové. „Prověřovány byly
všechny verze, a to hra dětí
s otevřeným ohněm, úmyslné zapálení, technická
závada na stabilní elektroinstalaci nebo na elektrických spotřebičích. Vyloučit
se nakonec nepodařilo dvě
verze, a to hru dětí a úmyslné zapálení,“ sdělila redakci Fliegerová.

čaly objevovat informace,
že v objektu občas přebývali bezdomovci. Také tato
varianta byla prověřována. „Nemůžeme ji potvrdit,
ani vyvrátit,“ reaguje na to,
jak byla vyhodnocena tato
možná příčina, Fliegerová. Hned druhý následující den po požáru byl
na místě také speciálně
vycvičený služební pes.
Ten na místě vyloučil akceleranty, tedy jakékoliv
látky podporující hoření,
například benzín. Jedním
ze závěrů specialistů tak
je i stanovení pouze jednoho ohniska požáru.
„Naši vyšetřovatelé pracují tak, že stanoví všechny možné verze vzniku
požáru a ty potom buď vyloučí, nebo potvrdí. V současné chvíli jsou zde dvě
varianty právě proto, že se
je nepodařilo ani vyloučit,
ani jinou potvrdit,“ vysvětluje závěrem mluvčí
hasičů Tereza Fliegerová.

pálení pracovali na základě informací od hasičů
i policisté, pachatele se
jim však vypátrat nepodařilo. „V dané věci byly
zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu
poškození cizí věci. Technický ústav požární ochrany stanovil jako příčinu
požáru stodoly úmyslné
zapálení. Způsobená škoda byla stanovena na jeden milion korun. Policisté
věc prošetřovali, ale pachatele se jim nepodařilo
odhalit. Případ byl koncem
minulého roku odložen,“
popsala pro SK policejní
práci na případu mluvčí
Monika Schindlová.
Tomáš Vašíček

Pravidelné rozšíření hodin veřejného
bruslení se neosvědčilo
S E D LČ A N Y Na z i m n í m

stadionu může veřejnost
bruslit pouze v neděli
odpoledne, a to po dobu
dvou hodin. Více dnů
v týdnu je ledová plocha
přístupná veřejnosti kolem
Vánoc a o jarních prázdninách. Zrovna tento týden
se bruslí v pondělí, ve středu, v pátek a opět v neděli.
„Vloni jsme frekvenci
bruslení pro veřejnost zvýšili, přibyly některé pátky,

ale pro malý zájem jsme
od toho upustili,“ informuje místostarosta Zdeněk
Šimeček. Podle statistiky,
kterou poskytl radním ředitel Sedlčanských sportovních areálů Pavel Bednář,
je průměrná návštěvnost
ledové plochy při veřejném bruslení 102 osob
za hodinu.
Zimní stadion využívají především registrování hráči ledního hokeje

a z areálů spravovaných
městem, potažmo jeho
příspěvkovou organizací
SAS, patří vedle sokolovny
k nejvytíženějším. Navíc
není podle slov místostarosty Šimečka tak ztrátový,
neboť ledovou plochu až
do večerních hodin komerčně využívají hokejové
kluby, především ty, které
se účastní soutěže O pohár
města Sedlčan.
Jindra Votrubová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
Značně opilá řidička havarovala
v pondělí 18. března
ve večerních hodinách
na Komenského náměstí.
Při jízdě se plně nevěno-

SEDLČANY

vala řízení a narazila nejdříve do popelnice, poté
do podezdívky domu.
Provedená dechová
zkouška u ženy vykázala
více než dvě promile al-

koholu. Ke zranění osob
naštěstí nedošlo.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Město posunulo značku o pár metrů.
Nekoncepční a proti předpisům, tvrdí obyvatelé
Dokončení ze strany 1

Ulice Za Nemocnicí je jednosměrná již řadu let. Pouze její
kratší část, ve směru od ulice Lidická byla dvousměrná. Jedná
se o místo výjezdu z parkoviště
a od garáží, které jsou na začátku ulice ve směru jízdy. Z těchto míst bylo možné vyjíždět
doprava, podél specializované
prodejny. Na základě jednání dopravní komise došlo k posunutí
značky přikazující jednosměrný
provoz o zhruba 15 metrů, v zásadě na hranu křižovatky, čímž zůstal umožněn výjezd z parkoviště
pouze doleva vzhledem k orientaci ulice, tedy průjezdem za budovou ﬁnančního úřadu.
Proti takovému dopravně-technickému řešení se ohradilo 25
občanů, které zastupuje Michal
Hospr, a kteří tvrdí, že se jedná
o nesystémový krok, bez koncepce, odborných podkladů, zdůvodnění a mluví též o porušení
procesních předpisů či dokonce
zneužití pravomoci. Navíc si stěžují na špatnou komunikaci s městem a na fakt, že o změně nebyli
dopředu informováni.
Ke změně došlo 4. října 2018, následně autoři dopisu a petenti absolvovali dvě jednání s vedoucím
příslušného odboru a proběhla
také emailová komunikace Michala Hospra s úřadem. Všechny podklady má redakce k dispozici. „Nikde jsme se nedostali k oﬁciálnímu
stanovisku nebo vyjádření, které by
měly vydat složky IZS. Jinými slovy
žádné takové stanovisko s největší
pravděpodobností neexistuje, ani
jakýkoliv jiný podobný požadavek
či jakékoliv vyjádření v této záležitosti od IZS. Jedná se pouze o alibistické odůvodnění rozhodnutí,“
píše se v textu otevřeného dopisu,
přičemž autoři reagují na hlavní argument města, a sice volný
a bezpečnější průjezd především
pro složky IZS. „Domníváme se, že
změna je ﬂagrantním porušením
procesních předpisů, možná lze
spekulovat i o zneužití pravomoci.
Jsme přesvědčeni, že z těchto důvodů by se mělo toto rozhodnutí bez
odkladu zrušit,“ mají jasno místní.
Na konci roku 2018 zaslal Michal
Hospr na sedlčanský MěÚ žádost
podle zákona o svobodném přístupu k informacím, na jejímž základě
chtěl vědět, na čí podnět či žádost
byla změna ve značení provedena?

Od odboru dopravy a silničního
hospodářství se mu záhy dostalo odpovědi, ve které se píše, že
potřeba změnit dopravní značení
v ulici Za Nemocnicí vyplynula
z jednání dopravní komise, načež
bylo rozhodnuto o změně značení.
Z dokumentu s názvem „Stanovení
místní úpravy provozu na komunikacích“ vyplývá, že důvodem
změny byla bezpečnost a že rozhodnutí předcházelo souhlasné
stanovisko Policie ČR.
Bezpečností argumentoval
v prosinci také vedoucí ODSH
MěÚ Jan Krutina, který v jednom
z emailů, zaslaných Michalu Hosprovi píše, že posledním impulzem úpravy byl výsledek kontroly průjezdu hasičských vozidel,

tudíž její prodloužení. Důvodem návrhu bylo zlepšení průjezdnosti pro
složky Integrovaného záchranného
systému. V daném úseku původně
obousměrné komunikace docházelo k nerespektování pravidel při
parkování vozidel, při obousměrném provozu pak nebyl dostatečný
prostor pro průjezd vozů IZS, neboť
se musela vyhýbat s protijedoucími
automobily, přičemž jedno z aut
muselo zastavit, což pro spěchající
vozidla není žádoucí. Z těchto důvodu byl jednosměrný provoz v předmětném místě posouzen jako výhodnější. Vozidla IZS potřebují pro
průjezd alespoň tři metry, pokud se
jedná o jednosměrnou komunikaci.
Při obousměrném provozu by měla
být vozovka široká ideálně 5,5–6 m,

Posunutí značky zhruba o patnáct metrů rozpoutalo řetěz událostí. Foto: T. Vašíček

který vyzněl negativně. Vozidla
HZS nemohla podle Krutiny kvůli
překážejícím zaparkovaným vozidlům ulicí Za Nemocnicí opakovaně projet. „Starosta i já máme nyní
za to, že v současné době je prioritní bezpečnost občanů žijících v této
lokalitě před zájmy pár jednotlivců,
kterým se v žádném případě neznemožnil výjezd z míst od garáží, jak
se snažíte zdůvodnit svou nespokojenost,“ napsal Hosprovi vedoucí
odboru Krutina.
Za Integrovaný záchranný systém redakce získala stanovisko
Policie ČR, jejíž tisková mluvčí Monika Schindlová zároveň popsala,
jak komunikace s policií probíhala.
„Město Sedlčany jako vlastník místní komunikace, ulice Za Nemocnicí,
požádalo příslušný orgán Policie
ČR – Dopravní inspektorát Příbram
o vyjádření k navrhované úpravě,
jejímž předmětem bylo posunutí
začátku jednosměrné komunikace,

a to v daném úseku splněno nebylo,
zejména pokud tam byla zaparkovaná auta. Z výše uvedených důvodů vydala Policie ČR – Dopravní
inspektorát Příbram jako příslušný
dotčený orgán k předloženému návrhu souhlasné vyjádření. Změnu
místní úpravy následně stanovil
Městský úřad Sedlčany, následně
došlo k její realizaci, tj. přemístění
a doplnění dopravního značení,“
popsala redakci Schindlová, která
se tak ve stanovisku kloní k rozhodnutí města a podporuje verzi
o bezpečnějším průjezdu záchranářských vozidel.
Redakce zajišťuje i stanovisko
vedoucího ODSH Jana Krutiny, starosty Miroslava Hölzela či tajemníka MěÚ Vojtěcha Hlaváčka. Oslovili jsme také některé zastupitele,
ať již koaliční či opoziční. Jak nám
sdělil Petr Stoupa, v sobotu večer
jednal kontrolní výbor a tématem
se zabýval. „Kontrolní výbor již po-

žádal příslušné odbory MěÚ o podkladové materiály k tomuto tématu
a bude se tímto zabývat,“ sdělil redakci Stoupa.
Předsedou kontrolního výboru je zastupitel Pavel Švagr, kterého redakce oslovila s prosbou
o stanovisko. „Nebývá to moc často, že zastupitelé obdrží otevřený
dopis, kde jsme vyzýváni k řešení
nějakého problému. Proto předpokládám, že projednání tohoto
otevřeného dopisu bude zařazeno
jako řádný bod nejbližšího jednání zastupitelstva. Bude mě zajímat
názor nejen podepsaných obyvatel, ale i dalších občanů bydlících
a parkujících v ulici Za Nemocnicí,“
řekl redakci Švagr a dodává: „Nicméně jedna věc je otevřený dopis,
ale druhá věc je stanovisko a důvody, které vedly dopravní komisi
a MěÚ ke změně dopravního značení proti minulosti. Proto jsem již
požádal pana starostu o poskytnutí
kompletní podkladové dokumentace zdůvodňující potřebu provedení
změny dopravního značení a také
na základě čeho ta nejnovější změna byla vyhodnocena jako nejlepší
možná. Zda k tomu bylo třeba nějaké stanovisko dopravního inženýra,
ale především očekávám doklad se
souhlasným stanoviskem IZS k aktuálnímu dopravnímu značení. Určitě mě také bude zajímat, co na to
městská policie. A doufám, že tyto
podklady dostanu,“ sdělil Švagr,
který také navrhl starostovi, aby
dopis a petici projednala dopravní
komise. Švagr zároveň poznamenává, že otevřený dopis je zajímavý i ze dvou dalších hledisek.
„Jednak se z něj dá odvodit problém s nedostatkem parkovacích
míst v Sedlčanech, a to není ulice
Za Nemocnicí z těch nejhorších
a potřeba mít toto jako prioritu.
Parkovací dům v Sedlčanech by se
prostě hodil. Ale to už je o prioritách koalice. A současně by stálo
za to prověřit, zda jsou ve městě
všechny ulice průjezdné technikou
IZS, především pak vozidly hasičů
v případě potřeby rychlého zásahu.
Jsme si jisti, že by nikde nenarazili
na nějakou překážku? Třeba právě
z parkujících aut,“ pokládá si na závěr otázku Švagr.
V příštím vydání přineseme
stanovisko zastupitelky Blanky Vilasové a čekáme také na další vyjádření oslovených zástupců města
či složek IZS.
Tomáš Vašíček


Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
100/19

Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
101/19
Sháním pronájem zemědělských
pozemků cena/ha od 4 500 Kč. Tel.:
606 646 154.
102/19

Koupím housle, violu, violoncello, kontrabas v jakémkoliv stavu i popraskané nebo
jinak poškozené. Tel.: 728 279 034.
103/19

Prodám Suzuki Samurai 4x4 v dobrém stavu, r. v. 1994, vhodný do terénu.
Tel.: 728 346 091.
104/19

Hledám dlouhodobý pronájem bytu
garsonka, 1+1, 2+1 v Sedlčanech a okolí
do 15 km. Tel.: 722 607 962.
105/19

Žena 60 let hledá přítele. Káva, dovolená. Tel.: 774 048 822.
106/19

Prodám velká krbová kamna, průměr
vývodu kouřovodu 165 mm, plně funkční, krásně topí, pojmou až 40 cm polena,
výška ohniště 50 cm, litinové rošty, chybí
přední sklo, cena 5 000 Kč. SMS na tel.:
605 150 385.
107/19

Prodám borové fošny tl. 6 cm, hranoly 10x10,16x16, cena: 4 500 m3. Tel.:

723 430 227.
108/19

Prodám vepřovou půlku, králíky,
kůzlata a domácí vajíčka. Tel.: 608 408 009.
109/19

Prodám robotický vysavač Ecovacs
Deepoo D66 Deebot včetně příslušenství, málo používaný, cena 3 000 Kč. Tel.:
606 692 048.
110/19

NABÍZÍM PRONÁJEM
suchých a temperovaných

skladových prostor
v Kosově Hoře

Tel.: 603 730 671

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

Firma FENIX STAV s. r. o
přijme

Tel.: 605 121 784

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

POZVÁNKA

Vážení rodiče
předškolních dětí!
Ve středu 3. 4. 2019 na 2. ZŠ Propojení
a ve čtvrtek 4. 4. 2019 na 1. ZŠ Sedlčany
se vždy od 1530 hodin koná
beseda s vyučujícími, kteří budou
od září 2019 učit v prvních třídách.
Dozvíte se:
informace o zápisu
o školní zralosti

řidiče na bagr
a nákladní auto
na celoroční práci
Tel.: 603 542 651, 603 836 871

ZÁPIS
do 1. tříd
1. ZŠ Sedlčany a 2. ZŠ Propojení
Ředitelství obou základních škol
v Sedlčanech oznamuje, že zápis žáků
do 1. tříd pro školní rok

2019 – 2020
se koná

v pátek 5. dubna 2019 od 1400 – 1700 hod.
v budovách obou základních škol v Sedlčanech.


vše o škole

zodpovíme dotazy

Jste srdečně zváni i na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná

na 1. ZŠ ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 8 do 12 hodin
na 2. ZŠ ve středu 3. 4. 2019 od 8 do 12 hodin

Zápis je určen pro děti narozené do 31. 8. 2013
K zápisu se dostaví s dítětem jeden z rodičů nebo
zákonný zástupce a přinese s sebou rodný list dítěte,
občanský průkaz a vyplněný dotazník pro rodiče.
Tento dotazník obdrží rodiče v příslušné MŠ nebo si
jej vyzvednou v administrativě základních škol.
Mgr. L. Novotný
ředitel 1. ZŠ Sedlčany

PaedDr. J. Nádvorník
ředitel 2. ZŠ Propojení
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Nejlepší je odpad, který nevznikne, hlásá kamýcký
starosta Petr Halada
KAMÝK NAD VLTAVOU „Více než polovina vyprodukovaného odpadu končí na skládkách, což je
momentálně sice nejlevnější, ale pro naši planetu
nejhorší řešení likvidace odpadu,“ uvádí Petr Halada. A sám jde svým spoluobčanům příkladem: „Já
osobně jsem třídič maximální. Za měsíc máme v rodině maximálně tašku směsného odpadu.“
Od příštího roku by měl být zákonem zvýšen
poplatek za ukládání odpadu na skládku. S tím pochopitelně bude souviset nárůst cen za odvoz odpadu pro obce a potažmo i zvýšení poplatků pro
občany. Aktuálně stačí na pokrytí nákladů v Kamýku nad Vltavou příjem od obyvatel a ﬁrem pouze
z větší poloviny, zbytek hradí obec z příjmů získaných za tříděný odpad nebo z vlastního rozpočtu.
Nejdražší je likvidace směsného odpadu. Ta
tvořila v roce 2017 v obci téměř polovinu všech
nákladů, za rok 2018 budou údaje známé až v polovině letošního roku. „Podle analýzy, kterou jsme
si nechali zpracovat, je možné z popelnic v přepočtu na jednoho obyvatele ještě vytřídit třicet
až čtyřicet kilogramů surovin typu papír, plasty,
sklo nebo kovy. Největší rezervy jsou u bioodpadu. V popelnicích končí toho kompostovatelného
zhruba padesát až šedesát kilogramů,“ uvádí
starosta. On sám má doma kompost a dva kompostéry. „Do bio jdou všechny zbytky z kuchyně,
slupky, odřezky,“ doplňuje. V nedávné době
podle něj proběhl rozbor odpadu z 10 náhodně
vybraných popelnic. Obec z nich zaplatila zbytečně skládkovné za 10 kg plastů, stejné množství
papíru a sedminásobek bioodpadu.
I tak je ale Kamýk nad Vltavou v třídění odpadu
vysoce nad průměrem. Zatímco v jiných obcích
s podobným počtem obyvatel činil objem tříděného odpadu v roce 2017 jen 40,8 kg, kamýčtí průměrně vytřídili 80,5 kg. Za období 2015–2017 narostl jak
objem vytříděného skla, tak papíru a plastu. Nově
se od roku 2017 v tabulce objevují kovy a již zmíněný bioodpad. Jeho množství je druhé největší
hned za směsným odpadem.
V současné době není nikde v katastru obce
povolena žádná skládka. „Veškeré ukládání odpadu mimo popelnice a kontejnery je v rozporu
s obecně závaznou vyhláškou obce Kamýk nad
Vltavou o likvidaci odpadů a bude pokutováno,“
informuje starosta. Za odvoz směsného odpadu
platí trvale žijící obyvatelé poplatek 500 Kč za rok,
rekreanti 600 Kč ročně a ﬁrmy 2 500 Kč. Svozovým
dnem je zde pondělí.
Na sklo bez rozlišení barvy jsou v obci zelené
velkoobjemové zvony a zelené popelnice. Papír
je možné vhodit do modrých popelnic nebo velkoobjemových kontejnerů, jeho odvoz probíhá
vždy ve čtvrtek nebo pátek. Sešlápnuté a uzavřené plastové lahve, drobný plast a krabicové
nápojové obaly patří i zde do žlutých popelnic
a velkoobjemových kontejnerů, pro něž platí
jako odvozový den pátek.
Pro hliníkový odpad včetně třeba plechovek
od piva je vyhrazena nádoba před obchodem
Coop, na drobný kovový odpad má obec tři tmavě červené kontejnery na železo. Odvoz většího
a těžšího odpadu zajišťuje po dohodě. Pro odvoz
nebezpečného odpadu jdou daná dvě stanoviště, z nichž se o odvoz opět postarají zaměstnanci

úřadu. Pro drobný elektroodpad je malý kontejner přímo v budově obecního úřadu. Zde je také
místo pro uložení použitých tonerů do tiskáren,
zářivek a kompaktních žárovek či nepoužívaných
CD a DVD. Také baterie a monočlánky zde mají své
odkladní místo, další je v základní i mateřské škole a obchodech. Objemný elektroodpad je možné
odevzdat v areálu dolního autoparku. Na oblečení,
boty, povlečení, peřiny či deky jsou v obci dva bílé
kontejnery. U vchodu do školní kuchyně je pak
umístěn barel na rostlinné oleje z domácností.
Bioologický odpad mohou kamýčtí obyvatelé ukládat do zapůjčených kompostérů, dále je
v obci jeden kontejner a další místo pro uložení

je v autoparku. Některé bytové domy mají pro
bioodpad hnědé popelnice. Pokud jde o stavební
sutě, další stavební odpad či azbest, obec jejich
odvoz, likvidaci ani uložení nezajišťuje. Nejbližší
možné místo, kam takový odpad přivézt, je překladiště Technických služeb Sedlčany nebo skládka Bytíz u Příbrami. Starý nábytek, koberce, PVC
a další podobné věci odvezou po domluvě pracovníci obecního úřadu. Poplatek za odvoz a uložení je dán velikostí a množstvím odpadu.
Výstavbu sběrného dvora obec neplánuje:
„Máme sběrné místo a to naší potřebě v obci postačuje,“ vysvětluje na závěr starosta obce Petr Halada.
Olga Trachtová Hadáčková
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Autobusové spojení ze Sedmdesát pět dní v Cotonou –
Michal bojuje o vízum i o život
Sedlčan do Milevska
který zde pracuje pro Boj o vízum
organizaci.
něco málo přes 600 kilo- neziskovou
bude posíleno, příští
metrů do největšího města To mu bylo málem osudZa vízum do Kamerunu
né.
„Když
jsem
vstupoval
Beninu
–
Cotonou.
chtěli
v přepočtu 6 000 Kč,
měsíc přibudou
V Cotonou ho čeká jed- do vody a šel dál a dál, užít což vzhledem k nejistému
na americká rodina, která si skákání do vln, netušil vízu do Nigérie mohou
spoje do Prahy
mu poskytne azyl po dobu jsem, že za chvilku začnu být vyhozené peníze.
Dokončení ze strany 1

SEDLČANY Radní se kladně

vyjádřili k udělení licence
na provozování nového
autobusového spoje ze
Sedlčan přes Petrovice
do Milevska a zpět. Tuto
linku bude provozovat
společnost ČSAD autobusy
z Českých Budějovic.
Od dubna by mělo
být také posíleno spojení

na integrované lince 360 ze
Sedlčan do Prahy, a to jak
ve všední dny, tak i o víkendu.
Zavedení pravidelné autobusové linky mezi obcí
Osečany a Prahou se také
v současné době snaží dojednat starosta Osečan Pavel Pechač.
Jindra Votrubová

Podomní prodej radnice
zakázala, přesto si mají
lidé dát pozor
SEDLČANY V poslední době

se opět ve městě vyskytli
podnikatelé, kteří nabízejí prodej svých služeb.
Radnice upozorňuje, že
se opět jedná o podomní
prodejce energií, ale i o řemeslníky. Někteří občané
totiž zaznamenali nabíd-

ky podomních okapářů.
„Jde o činnost na území
města zakázanou. Pokud
se s takovými nabídkami
obyvatelé setkají, měli by
je ohlásit městské policii,“
upozorňuje starosta Miroslav Hölzel.
Jindra Votrubová

Děti se věnovaly
půdě a plodům
SEDLČANY V naší škole

jsme se ještě více přiblížili
reálnému životu ve dvouměsíčním projektu Naše
půda, naše plody. Druháci
a páťáci se zabývali projektem Global Storylines,
který dal žákům možnost
podívat se pod pokličku
šlechtění plodin, záboru
půdy, reklamě, kolísání
cen plodin a podobně.
Děti měly možnost se
nenásilnou formou dozvědět o globálních problé-

mech a pomalu se připravovat na životní realitu.
O těchto tématech se děti
dozvěděly poutavou, někdy i zábavnou formou,
využívaly prvky dramatické výchovy i kritického
myšlení.
Děti to velmi bavilo a nezbývá než doufat, že získané
zkušenosti v budoucnu využijí ve prospěch naší planety.
I. Reinischová
a N. Lachoutová
1. ZŠ Sedlčany

rekonvalescence. Kromě
zotavování a odpočinku
zde Michal hostí své hostitele. Se svojí českou kuchyní má úspěch. Bramboráky byly hit, stejně
tak i bramboračka či hamburgery. Peče svoji první
bábovku v životě. „Musel
jsem koupit i formu na bábovku, jelikož doma nic takového neměli.“ Snědla se
na posezení.
V polovině prosince
jeho hostitelská rodina
odjíždí. Michal zůstává
v domě, stará se o dva psy
a dvě kočky. Kromě sebe
léčí i Josefa (zahradníka).
„Má horečku, kašle, bolí ho
v krku. Takže ho pakuju
domu. Uvolňuju mu moji
přidělenou postel a ukládám ho tam.“ Podá mu
léky a uvaří mátový čaj
s citronem. Pak jde do kuchyně uvařit rybí polévku
bez ryby. „Takže zeleninovou,“ vysvětluje Michal
s úsměvem.
Po celou dobu pobytu
se snaží Michal dát dohromady svoji motorku.
Čeká ho velké svařování,
na které si pronajal místo
ve zdejším servisu. V té
době se ale porouchala
i motorka Josefa, a tak se
Michal pustí i do její opravy. Na nákup potřebných
dílů Josefovi dokonce
dává vlastní peníze.

Vánoce – den,
kdy se narodil
potřetí
Zde stráví i Štědrý den.
„Budu bez rodiny, vánočního stromečku a štědrovečerní večeře. Neuvidím,
jak se děti těší k vánočnímu stromku, neuvidím je,
jak se smějí a mají radost
z dárků. Nebudu je moci
obejmout a dát jim pusu.“
Dopoledne uvaří polévku,
upeče bábovku a po poledni si jde zaplavat do moře
s Nickem – Američanem,

bojovat o vlastní život.“
Když se rozhodli plavat zpět na břeh, byl Nick

Získá ale vízum do Gabonu, a tak jde zkusit štěstí
na nigerijskou ambasádu.

s kraulem mnohem rychlejší než Michal, který se
svoji zraněnou rukou mohl
plavat pouze prsa. Místo
aby se k pláži přibližoval,
stále se vzdaloval. Síly ho
opouštěly. Několikrát šel
pod vodu. Několikrát si
lokl. „Začal jsem přemýšlet
o smrti, že to asi nezvládnu
a že tu umřu. Vybavil jsem
si moje krásné děti a ženu,
která mě do světa pustila a čeká na mě. Nemůžu
umřít, musím plavat. Rozmlouvám s Bohem, jako že
jsem to v životě udělal jen
párkrát, a prosím ho o možnost přežít, dostat se z toho
sevření oceánu na bezpečnou pevninu. Opět mě vlna
posílá pod vodu, polykám
slanou vodu.“ Pak si všimne chlapce, který napravo od něho stojí ve vodě.
Snaží se plavat k němu.
Nejspíš to bylo rozhodnutí,
které mu zachránilo život.
Po úmorném plácání se
ve vodě se nohou dostal
na dno. „Než udělám další
tři kroky na bezpečné dno,
trvá to celé nekonečno.
Každý pohyb rozmýšlím
třikrát. Pokud by mě voda
opět strhla, neměl bych už
sílu bojovat.“

Neuspěje. Zkusí jinou taktiku. „Řekl jsem si, že když
přijdu v africkém oblečení, možná je to obměkčí
a neuvidí ve mně obyčejného turistu.“ Za oblečení
chtějí dvojnásobek běžné
ceny. A tak se Michal domluví s Josefem, vydají se
spolu, Michal mu ukáže,
co chce koupit a Josef to
koupí za cenu poloviční.
„Soukám se do krásného
modro-žlutého oblečení.
Nejen že vypadá fakt dobře, ale je i funkční. Velmi
volné a vzdušné oblečení.
Už nebudu nosit nic jiného.“ Vyrazí na ambasádu.
A opět se vrací bez víza.
Již vzniká i záložní
plán B. Začne shánět cestu po vodě do Gabonu.
Buď přepraví lodí sebe
i motorku, nebo po vodě
pocestuje motorka a sám
bude muset letět letadlem.
„Já chtěl cestovat po světě,
a ne se týdny hádat o razítka. Je to děs.“ Avšak
desátá návštěva nigerijské ambasády je úspěšná
a Michal odchází 23. ledna
s měsíčním vízem do Nigérie. „Nigérie, těš se!“
Ale o tom zase příště.
Jana Novotná
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Něco dohodnout tak, aby do toho nebylo moc vidět.
Tak podle Petra Stoupy vznikla sedlčanská koalice
Dokončení ze strany 1

podle něj ve velmi obtížné
situaci. Vedení místních
lidovců navíc podle něj
s řadovými členy zametlo.
Kvůli nejednotě v sedlčanské KDU-ČSL jste
vlastně opoziční zastupitel, ačkoliv lidovci koalici
podporují. Jaká je vaše
pozice a jak vzniklou situaci vnímáte?
Rozhodně nejsem členem koaličního týmu. Nikdy jsem od vítěze voleb,
Občanské demokratické
strany, nebyl osloven, zda
bych podpořil stávající koalici, případně dotázán, co
mne k odmítnutí navržené
koalice vede, a přesto jsem
byl opakovaně zařazen vedením města mezi koaliční zastupitele, byť jsem se
proti tomu ohradil. To mne
mrzí. Nicméně nemyslím si,
že bychom si v Sedlčanech
museli nutně hrát na opozici a koalici. Měli bychom
mít všichni stejný zájem.
Udělat maximum proto,
aby se lidem v našem městě žilo co možná nejlépe,
abychom pokud možno
dokázali zastavit pokles

počtu obyvatel. A nejednota uvnitř KDU-ČSL, to by
nebyl až takový problém.
Lidé mohou vyznávat křesťanské hodnoty, a za nimi
já rozhodně stojím, a v názorech na řešení konkrétní
situace se mohou lišit. Ale
způsob, jakým lídr kandidátky a šéf místní organizace „zametli“ s názory většiny vlastních kandidátů, ten
je pro mne dodnes nepochopitelný.
Koalice ve městě se
sice utvořila, členem
rady je ale i zástupce opozičního hnutí STAN, Josef
Soukup. Co může podle
vás osamocený prosadit
a není taková situace paradoxní?
Složení městské rady je
výsledkem jednání ODS,
Nezávislých a vedení KDU-ČSL. Martin Severa nechtěl
kandidovat do rady města,
protože by mohl být při
některých hlasováních
ve střetu zájmů. Znovu se
nabízí otázka, co vedlo vedení KDU k podpoře koalice bez využití místa v radě.
A ve stejném duchu návrh
Josefa Soukupa do rady

V pátek 29. března by se
dožil 50 let pan

Václav Pilík z Libíně.
Zastavte se chviličku, pozvedněte
skleničku a vzpomeňte s námi.
Rodina

Martinem Severou – bez
předchozího oznámení
nominovanému. Postavení
Josefa Soukupa, mimochodem jednoho z nejčestnějších a nejzásadovějších lidí
co znám, v radě města je
určitě hodně složité hlavně
pro něj. Je tam v některých
otázkách sám proti šesti.
Z programu hnutí STAN
může prosadit pouze něco
a navíc obtížně. Rozhodně
ne věci, které ODS nebude
chtít připustit, ale některé
věci se povést mohou.
Ještě zpět k politické
kultuře, ta je často zmiňována. Jak byste popsal
politiku v Sedlčanech?
Právě vznik koalice mi
přišel jako výsledek politiky v Sedlčanech, kterou
vedení města již dříve občas použilo. Něco dohodnout tak, aby do toho nebylo moc vidět. Tak, aby se
o tom moc nevědělo. S lidmi, kteří by nemuseli mít
k věci kladný postoj, raději
nejednat vůbec. Veřejná
diskuse některých témat
s občany je jen zdržování.
Ale přesto vnímám, že se
to nyní trochu posouvá.
Máme tady participativní
rozpočet, na zasedáních zastupitelstva se začal využívat dataprojektor, v návrhu
nového jednacího řádu zastupitelstva je pamatováno
na prostor pro pokládání
dotazů občany, tedy jakási obdoba parlamentních

interpelací vlády, v pevný
čas a ne až po dlouhém
a úmorném jednání zastupitelstva. To všechno je dle
mého názoru krok správným směrem. Teď ale budou na řadě občané, aby tu
rukavici zvedli. Aby byli aktivní. Využívali nabízenou
účast na diskuzích. Pevně
doufám, že takoví občané
jsou, že tu nejsou jen ti, kteří nadávají v hospodách,
na pracovištích, na sociálních sítích, ale tím to pro ně
skončilo. Někteří možná ani
nechodí k volbám.
Zmínil jste sociální
sítě, předpokládám, že
sledujete městský proﬁl.
Je to podle vás efektivní
platforma komunikace
mezi městem a občany?
Ano, sleduji a domnívám
se, že je to jedna z možností, kterou by lidé v Sedlčanech mohli využít k tomu,
aby získávali aktuální informace, a v diskuzích se mohli vyjádřit. K tomu je nutné,
aby lidé byli zodpovědní,
nespamovali tento prostor,
ve svých komentářích pamatovali na dobré vychování a byli tolerantní.
V Sedlčanech se začalo stavět nové autobusové nádraží, jehož cena
po ročním zdržení ještě
znatelně vzrostla, ačkoliv už předtím ji mnozí
kritizovali. Jste spíše kritikem nebo podporovatelem stavby?

Stavba na autobusovém
nádraží je jistě poněkud
předimenzovaná. Na druhou stranu, město chtělo
využít dotaci, která se na rekonstrukci autobusového
nádraží nabízela. Bohužel
podmínky dotace posunuly stavbu do současného
stavu. Za sebe musím říci,
že tato rekonstrukce není
černá ani bílá. Obě strany
ve sporu o tom, zda nádraží takto rekonstruovat, mají
trochu pravdu.
Na závěr ještě otázka
k oblasti, ke které mají
lidovci tradičně blízko, ke kultuře. Sedlčany nejsou až tak velké
město, přesto se dá říci,
že kulturně bohaté. Co
na místní kultuře nejvíce oceňujete?
Domnívám se, že kultura
je v Sedlčanech na velmi
dobré úrovni. V poslední
době kulturní dům výrazně
zvýšil počet akcí. Domnívám se, že toto navýšení
přímo souvisí s nástupem
Martina Severy do funkce
ředitele KDJS. Velmi aktivní je úspěšná a oceňovaná
městská knihovna. Máme
tady městské muzeum. Je
třeba říct, že město kulturu
ze svého rozpočtu velmi
podporuje. Pro letošní rok
se jedná konkrétně o částku ve výši zhruba třináct
milionů korun pro kulturní
dům, knihovnu a muzeum.
Tomáš Vašíček

Výstavba autobusového terminálu (7)

Dokumentujeme pravidelně výstavbu nového autobusového nádraží v Sedlčanech. Situace na stavbě 25. března. Foto: Hana Pechačová

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

9

Veselý krkavec Olda zve Hurá do školy – s každou ponožkou jinou
Problematiku Downova
„Prosím tě, roli. Ani datum není vybráno
do záchranné stanice
proč máš každou ponožku náhodně. Právě přebývající syndromu s dětmi ve školREGION/CHLUM

HRACHOV Posedmé otevře

své brány veřejnosti v neděli
31. března areál Záchranné
stanice pro hendikepované
živočichy v Hrachově u Sedlčan a zahájí tak dvacátou
první sezónu fungování organizace Ochrana Fauny ČR.
Stanice bude již tradičně
současně se zahájením sezóny oslavovat Den ptactva.
Pro malé návštěvníky jsou
připraveny zábavné úkoly
s ptačí tématikou a také si
budou moci stlouct vlastní
ptačí budku. „Letošní ročník
akce bude obohacen o přednášku a praktickou ukázku
odchytu ptactva s Ondřejem
Sedláčkem z Karlovy univerzity v Praze. Společné povídání a určování ptačích druhů se
bude konat v půl jedenácté,“
informuje Jitka Kocíková
z Ochrany Fauny.
V každou celou hodinu
bude také připravena komentovaná prohlídka místních svěřenců, kteří mají
čerstvě opravené voliéry.

Zvířata, která jsou ve stanici
k vidění, se do přírody již nemohou vrátit, proto je možné si je prohlédnout zblízka.
K vidění je například veselý
krkavec Olda, majestátní orlice Irena, krásný výr Kuba
nebo srna Mína a mnoho
dalších. Pro milovníky podvodního života čekají v akvá-

riích české ryby, připravena
je také výstava knih a litograﬁí Ptáci v ilustracích. Stanice
bude v neděli otevřena od 10
do 16 hodin a následně každý den až do konce září.
Jana Vodrážková

jinou?“ Na to se ve čtvrtek
21. března v chlumské škole
dětí s jistotou nikdo nezeptal.
V tento den bylo spíše ostuda mít obě ponožky stejné.
Celá škola, včetně mateřinky,
se totiž zapojila do Světového dne Downova syndromu.
„Páťákům bylo dokonce
tak líto, že v tento den jedou
na celodenní výlet do divadla,
až si ponožkový den udělali už o den dříve,“ vypráví
s úsměvem vychovatelka
školní družiny Monika Chválová. Právě z její iniciativy se
ZŠ a MŠ Chlum k ponožkovému dni připojila.
„Informace o Světovém
dni Downova syndromu jsem
objevila na internetu. Nápad
se mi zalíbil, stejně pak i mým
kolegyním,“ říká na školní
zahradě v pantoﬂích – přirozeně s každou ponožkou
jinou. „Dáme-li ponožky patami k sobě, vzniklý tvar připomene písmeno X, což je tvar
chromozomu, který v tomto
onemocnění hraje zásadní

chromozom 21 je původcem
syndromu. Normálně mají
lidé dva, lidé s Downovým
syndromem však o jeden více.

ní družině detailně neprobírali. Ponožkový den ale
shledávají dobrou příležitostí, jak dětem zábavnou

Ani školáci Deniska a Mikuláš nebyli výjimkou a 21. března si oblékli každou ponožku jinou.

Tedy tři. A máme tu 21. března,“ vysvětluje Monika Chválová, proč se ponožky staly
pro tento den symbolem.

formou připomenout, že
i lidé s postižením jsou součástí naší společnosti.
Lucie Kakosová

Diabetici preferují ve svých pohybových
aktivitách plavání a vycházky
SEDLČANY Ve společenském

sále kulturního domu se
ve středu 20. března konala
výroční členská schůze Svazu diabetiků ČR, pobočného
spolku Sedlčany. Organizace
má v současné době 174 členů, z nichž většina je ve věku
od čtyřiceti do osmdesáti let,
a na schůzi se jich sešla více
než stovka.
Diabetici debatovali nejenom o tom, co společného zažili od minulé výroční
schůze, ale také o akcích, které jsou před nimi. Ve dnech
14.–20. září je čeká tradiční
rekondiční pobyt v Sezimově Ústí, jehož se pravidelně
účastní i senátor Jiří Burian.
Přijíždí na celý den jako zástupce města Sedlčany, které přispívá na tento pobyt.
Stejně jako v předchozích
letech, i nadále členka výboru Jarmila Ferčáková bude
pořádat pravidelné vycházky do okolí města, a chybět
nebudou ani hodiny plavání. „Pořádáme mimo jiné

plavání v aquaparku v Čestlicích u Prahy,“ uvedla předsedkyně spolku Miroslava
Mandovcová. „Vloni jsme
do Čestlic vyrazili poprvé,
našim členům se tam moc
líbilo, takže letos se do aquaparku vydáme hned dvakrát.
Plavání není nijak náročné,
voda je dobrá na pohyb, a tak
menší skupiny jezdí autobusem i do příbramského bazénu a v létě k řece na Cholín.“ Sedlčanští diabetici se
každoročně zúčastňují rovněž Pochodu proti diabetu,
který se koná při příležitosti
Světového dne diabetu vždy
14. listopadu, a podpořit tuto
turistickou, společenskou
a hlavně osvětovou akci mají
v plánu i letos.
Součástí výroční členské schůze sedlčanských
diabetiků je již tradičně
také přednáška a tentokrát
Lenka Burdová z lékárny
Dr. Max ve Vlašimi přednášela na téma Diabetik
po příchodu do lékárny.

„Náš výbor se schází každou
třetí středu v měsíci,“ dodala Miroslava Mandovcová,
která připomněla, že v pobočném Spolku Sedlčany
se nesdružují pouze místní
diabetici, ale že mnozí jsou
i z okolí – dojíždějí z Klučenic, Kosobud a Neveklova.

Všichni členové mohou
navštívit kancelář, která je
v domě s pečovatelskou
službou, aby zde získali nejrůznější informace, zakoupili si proužky do glukometru
a vše potřebné.
Na středeční schůzce její
účastníci také debatovali

o třídenním celorepublikovém sjezdu diabetiků
v Sezimově Ústí, jehož se
zúčastnily dvě členky sedlčanského spolku. Na sjezdu
se projednávalo především
fungování svazu diabetiků
na celostátní úrovni.
David Myslikovjan

Výbor sedlčanských diabetiků pracuje ve složení Milada Vrzalová (zleva), Marta Pokorná, Martina Wild,
Jarmila Ferčáková, Zdeňka Pištěková, Marie Mošanská, Jiřina Šinoglová a Miroslava Mandovcová.
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Na trasu patnáctého ročníku Pochodu krajem
sedlčanských hospod vyrazilo přes dvě stě vyznavačů
turistiky a zlatavého moku
SEDLČANY Stejně jako
v loňském roce, rovněž letos byl start Pochodu krajem sedlčanských hospod
u Kozlovny na Severním

roku, kdy účastníkům této
netradiční turistické akce
sněžilo, a teplota se držela kolem nuly, v sobotu
23. března bylo slunečno

i na účasti,“ uvedl před
startem druhý z jmenovaných pořadatelů. „O pochodu turisté věděli dlouho
dopředu, a co víme, moc se

S účastí turistů na patnáctém ročníku Pochodu krajem sedlčanských hospod byl pořadatel Pavel
Zavadil (vlevo) spokojen.

sídlišti, a také tentokrát
jeho účastníci neměli první zastávku daleko.
Trasa pochodu totiž
vedla přes sedlčanskou restauraci Na Růžku, kde se
mohli turisté, stejně jako
v Kozlovně, opět občerstvit. Na rozdíl od loňského

a teplo. S počasím i účastí turistů mohli proto být
spokojeni oba zakladatelé Pochodu krajem sedlčanských hospod Luboš
Hrstka a Pavel Zavadil.
„Letos jsou podmínky pro
naši akci výrazně lepší než
v loňském roce, a je to znát

na něj těšili. V tuto chvíli se
přihlásilo už přes dvě stě
lidí a další se ještě prezentují.“ Pavel Zavadil dodal, že
trasa pochodu je každoročně měněná a upravovaná,
aby jeho účastníci poznávali nové cesty a aby byla
akce pro ně zajímavější.

A také aby jim nezevšedněla. Proto byla její větší
část zcela nová. Ze Sedlčan
vedla přes Šiberný vrch
a Oříkov do Solopysk a pokračovala přes Příčovy,
Dublovice a kolem Musíka do cílové restaurace
Tulach na Chlumu. Zde se
konalo posezení účastníků
pochodu při občerstvení
a hudbě. Trasa byla dlouhá
sedmnáct kilometrů a v každé hospodě si dospělí
účastníci mohli, ale také
nemuseli, dát jedno i více
piv. Pochodu se zúčastnili
turisté nejenom ze Sedlčanska, ale i ze vzdálenějších míst. „Přijeli pochodníci ze Šumavy, kteří jsou
naši známí, a další dorazili
z Prahy,“ připomněl Pavel
Zavadil. „V minulých letech
přijel turista až z Luhačovic
a jeden pochodník dorazil
na kole z Milína. Bicykl nechal na startu, zdržel se až
do ranních hodin, udělal si
hezký večer, a potom zase
na kole odjel domů.“
Také letos se na trasu
vydaly hlavně různě velké
party turistů. K největším

z nich patřili vyznavači pochodů a piva z Křepenic.
„Společně jdeme už asi tak
popáté,“ uvedla jménem
všech svých kamarádů
na startu Táňa Vokrouhlíková. „Chodíme rádi, ale
víme, že s pivem musíme
zacházet opatrně.“ Naopak
zcela poprvé se na startu
objevila trojice z Podhájí
a z Kamenice ve složení
Lívie Valovičová, Lucie
a Lenka Bečvářovy. „Já
už jsem chtěla jít několikrát, ale vždycky jsem byla
v práci,“ svěřila se Lívie.
„Společně jsme byly na pochodu Hory doly Počepice,
jenom na Prčici jsme zatím
nenašly odvahu.“ (smích)
Odvahu zato projevili dva
kamarádi, kteří přijeli ze
Stranného. Stejně jako vloni a také v několika dalších
předchozích letech vyrazili na trasu v šedivých čepicích se zeleným listem,
aby podpořili jeden z českých pivovarů. Na otázku,
kolik dnes dají piv, Jarda
a Libor odpověděli, že každý patnáct určitě.
David Myslikovjan

Pro podkovu vyrazilo takřka dvě stě
padesát turistů
SEDLEC-PRČICE Klub přátel
dlouhých kilometrů KČT
Sedlec-Prčice uspořádal
v sobotu 23. března 49. ročník turistického pochodu
Čertova podkova se startem i cílem na stadionu
TJ Sedlec-Prčice. Pochod
se svojí tradicí řadí k nejvýznamnějším turistickým
akcím v Českém Meránu.
Slunečné jarní počasí
na start přilákalo 244 turistů. Perníkovou podkovu
přijeli získat pochodníci
ze Sedlčan, Příbrami, Tábora, Benešova, Milevska,
Prahy, Mělníka, Olomouce
a dalších míst. Pořadatelský
tým ve složení Jaroslav Černohorský, Lukáš Nousek,
Jan Nousek starší a mladší,

František Včelák, Jaroslav
Voltr, Veronika Nová, Monika Lišmanová, Jana Švejdová a Dagmar Bartáková
připravili pro účastníky
pohodu turistické okruhy
v délce 7, 13, 19, 21 a 33 km.
U zvláštního skalního útvaru Čertovo břemeno byla
pro pochodníky připravena
neodmyslitelná šiškyáda –
hod o bonbóny do tlamy
čerta. Nescházelo posezení
u táboráku, opékání špekáčku, získání otisku historického razítka Čertovo
břemeno a fotografování
na skalním útvaru. Vhodně volené trasy pochodu
nabídly výhledy do krajiny
Českého Meránu, na lesní
kamenné útvary, Pilský ryb-

ník u Jetřichovic, zříceninu
hradu Zveřinec a na Cunkově mohli pochodníci pozorovat stádo bizonů.

Do cíle všichni zdrávi došli, a tak pořadatelé
mohli všem účastníkům
předat pamětní list a per-

níkovou podkovu. Trofej
pochodu připravuje pekařský tým od roku 1971.
František Vávra

Jsou vaše děti vášnivými sběrateli fotbalových kartiček?

Umožněte jim možnost
výměny, prodeje či nákupu
všech typů fotbalových kartiček
Kdy: v sobotu 6. dubna od 10 do 16 hod.
Kde: sál ve Staré hospodě na Vysokém Chlumci u Sedlčan

Plošná inzerce od 13 Kč/cm2

ELEKTR
O
Mašek

Veškeré informace na tel.: 704 483 679
e-mail: burzafotbalovychkarticek@seznam.cz

Tel.: 318 581 364 Mobil: 736 773 457
E-mail: elektro.masek@tiscali.cz
PRODEJ:
 elektroinstalačního materiálu
 svítidel a lustrů
 el. přístrojů a spotřebičů

Tiskárna Macík, Církvičská 290, Sedlčany

hledá

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)

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek

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

PRODEJNA
KOSOVA HORA 27, U KOSTELA

Po - Pá: 7 - 16 hod.
So: 8 - 11 hod.

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup
 baterie auto i moto značky YUASA, FAAM, SZNAIDER
 motorové oleje pro benzínové i naftové motory - syntetické i minerální
 motorové oleje pro dvoudobé motory a motorové pily, křovinořezy, sekačky
 převodové a hydraulické oleje v obalech i stáčené do vlastních nádob
 plastická maziva na ložiska, čepy, pouzdra, řetězy
 brzdové kapaliny
kapaliny, směs do ostřikovačů, destilovanou vodu
 hadice hydraulické, vzduchové, palivové, horkovodní, olejové
 hadice na propan-butan, acetylen, kyslík, zahradní
 spirálové hadice na huštění pneumatik včetně měřáku
 hadice na mycí agregáty typu WAP, KÄRCHER a podobně
 rozvaděče na štípačky
štípačky, manometry, kulové ventily, mazací lisy
 rychlospojky
rychlospojky, šroubení, spony, těsnění Al, Cu
 koncovky hydraulických a vzduchových hadic

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz

Stáří: 14–19 týdnů Cena: 159–209 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
28. dubna, 26. května a 23. června – 13 50 hodin
2. dubna, 29. května a 27. června – 9 00 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO
 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek

www.avt-servis.cz

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295

Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz

velkoobchod - maloobchod

ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS,
PROTHERM, KOVARSON,
BENEKOV atd.

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva
AKCE na kompletní koupelny – sleva až 20 %

Prodám jednodenní brojlery
na domácí výkrm
Odběr 23. 4., 14. 5., 25. 6., 30. 7.
Objednávky 4 týdny předem na tel.: 606 951 484

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – muzeum
29. 3. První káva
večer při svíčkách s místním hudebním tělesem
První káva; 19:00
 Sedlčany – KDJS
4. 4. George Watson’s
College Ensemble
koncert skotského orchestru a sboru; 18:00
9. 4. Kamelot
koncert oblíbené kapely;
19:30
 Křepenice
6. 4. Tradiční country bál
hraje kapela Fanda Tomášek a přátelé; 20:00

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.
Z dílny Petrklíče
výstava výtvorů dětí z dílny
Matlámo Patlámo; od 5.
do 29. 4.
 Sedlčany – muzeum
Hrátky s drátky
Výstava drátenické tvorby
Ladislava Lokajíčka; do 28. 4.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
27. 3. Zdravá a krásná
s Nobilis Tilia
přednáška na téma Jarní
detoxikace; 18:00
 Sedlčany – muzeum
4. 4. Michaela Neumannová: Ladak
přednáška s fotografkou
a cestovatelkou o Malém
Tibetu; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
28. 3. Prodaná nevěsta
tradiční představení
k zahájení 55. ročníku
hudebního festivalu Sukovy
Sedlčany; 19:00
2. 4. Deburau

životní příběh nejslavnějšího mima s českými kořeny;
19:30
7. 4. Princezna ze mlejna
pohádka pro děti a rodiče;
15:00

KINO
 Sedlčany
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
4. 4. Soumrak
ﬁlmový klub; 20:00
5. 4. Zlatý podraz
české romantické drama;
20:00
6. 4. Po čem muži touží
česká komedie; 20:00
 Sedlec-Prčice – kulturní
sál ZŠ
5. 4. Louskáček
dobrodružné rodinné fantasy; 16:00, 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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., 7. 4. Veřejné bruslení
14:00–16:00
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 Obecnice; 18:30
Draci–Rumola; 20:25

3. 4. Pohárový zápas
HC Miličín – DSK Daleké
Dušníky; 18:30
Stará garda Štětkovice B –
Žabáci Solopysky; 20:25
5. 4. Pohárový zápas
HC Olbramovice – HC Kňovice; 18:30
Medvědi Sedlčany – Novit
Neveklov; 20:25
6. 4. Pohárový zápas
Tučňáci Kosova Hora – Ševci Nový Knín; 16:30
Bubák Chlum – Genemusic;
18:25
Domino – Huroni Vršovice;
20:20
7. 4. Pohárový zápas
Čerti Křepenice – Stará
garda Štětkovice; 16:30
DSK Daleké Dušníky – Stará garda Štětkovice B; 18:25
HC Votice – HC Kačeři
Příčovy; 20:20
8. 4. Pohárový zápas
HC Kňovice – Domino; 18:30
AHC Nový Knín – River
Boys Zvírotice; 20:25
 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
 Sedlčany – GOA hala
31. 3. Kurz sebeobrany
žen KAPAP
kurz pro registrované zdarma; 14:00
 Počepice – hřiště
31. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ
Krásná Hora; 16:30
 Sedlec-Prčice – stadion TJ
31. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Vltavan Hřiměždice;
16:30
 Petrovice – hřiště
31. 3. Fotbalové utkání
SK Petrovice – Mníšek; 15:00
6. 4. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Sokol
Počepice; 16:30
 Sedlčany – hřiště Tatran
31. 3. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Kunice; 16:30
7. 4. Fotbalové utkání

www.sedlcansky-kraj.cz

TJ Tatran Sedlčany – FK
Tachov; 16:30
 Dublovice – hřiště
31. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Kovohutě Podlesí B; 16:30
7. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou
B; 16:30
 Sedlčany – kotlina
6., 7. 4. Racer buggy
soustředění, testování
 Sedlčany – nám. T.G.M.
6. 4. Cestou zlámaných
křídel
tradiční pochod; 9:00
 Kosova Hora – hřiště
6. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – SK
Třebsko; 16:30
 Vysoký Chlumec – hřiště
6. 4. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Krásná Hora B; 16:30
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
7. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Sedlec-Prčice B; 16:30
 Jesenice – hřiště
7. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Obory; 16:30
 Sedlčany – Mrskošovna
10. 4. Trofej DA-BA jaro
2019
seriál sportovních akcí pro
děti do 15 let, běh; 16:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
27. 3., 3. 4. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
5. 4. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30

 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
 Hrachov – Ochrana
fauny ČR
31. 3. Zahájení nové
sezóny
hravé úkoly pro děti,
výstava Ptáci v ilustracích
a další; 10:00–17:00
 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
2., 9. 4. Deskohraní
odpoledne plné hlavolamů,
strategických, deskových
i karetních her, od 4 do 100
let; 15:30
 Sedlčany – kult. dům
3. 4. Výroční schůze STP
13:00
 Vysoký Chlumec – sál
ve Staré hospodě
6. 4. Burza fotbalových
kartiček
možnost pro děti vyměnit,
prodat a nakoupit všechny
možné fotbalové kartičky;
10:00–16:00
 Osečany – rozhledna
Drahoušek
6. 4. Slavnostní otevření
rozhledny
hraje country kapela Fanda
Tomášek a přátelé; 13:00
 Osečany
Zámek
prohlídky zámku; každou
neděli 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00

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

 Sedlčany – hvězdárna
29. 3., 5. 4. Pozorovací
program
18:00–21:00; v dubnu
19:00–22:00

 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00

 Vitín – náves
30. 3. Vitínské cmundování
soutěž o nejlepší cmundu
v rámci oslav 800 let obce
Počepice

 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář.

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

Klauni to pořádně
rozjeli
mladí hasiči uspořádali

u vstupu perníček a vylosovalo si lístek do tomboly,

v sobotu 23. března odpoledne dětský maškarní
karneval.
Nejdříve to vypadalo, že
skoro letní počasí vylákalo
všechny děti místo do sálu
Staré hospody ven, ale
chvíli po půl třetí byl opak
pravdou. Sál se plnil dětmi
i jejich rodiči z Chlumce
i okolí. Každé dítě dostalo

která byla opravdu bohatá. Odpolednem provázeli
klauni Bárt a Sláva. Kromě
tance se děti pobavily soutěžemi, naučily se létat, zahrály si na mumie.
Na zábavné dětské odpoledne večer navázala
maškarní diskotéka pro dospělé s Bobem a Tomem.
-hč-

VYSOKÝ CHLUMEC Místní
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Na plese byli slavnostně vyřazeni
žáci devátého ročníku
KŘEPENICE/CHLUM Tak jako
dvanáctkrát před tím, i v pátek 22. března si v křepenickém sále zatančili učitelé,
rodiče a přátelé Základní
a mateřské školy Chlum
na reprezentativním plese.
Skupina AXIOM prověřila
um tanečníků, když zpočátku plesu spustila waltz
a dobrou náladu zajistila současnými hity.
Po taneční rozcvičce zahájila děvčata z druhého

stupně základní školy předtančením slavnostní šerpování devátého ročníku. Dvě
slečny, Kateřina Danielová
a Tereza Hurtíková a pět mladých pánů Martin Peterka,
Jan Kopecký, Tomáš Komárek, Jakub Chlasták a Radek
Čanda tak byli slavnostně vyřazeni ze základní školy.
Slavnostní chvíli zpečetili
budoucí gymnazisté, zdravotní sestra, opravář zemědělských strojů, instalatér

i truhlář nealkoholickým
přípitkem s oběma třídními
učitelkami, které je po celý
druhý stupeň základní školy
doprovázely až k přijímacím
zkouškám.
Vyvrcholením večera se,
jak je již tradicí, stala tombola. Mezi koláči, čistícími prostředky, láhvemi rozličných
alkoholů nechybělo ani obilí,
deštník nebo žehlička na vlasy. Slosovatelným lístkům
vévodilo uzené sele.
-lk-

Slavnostní nástup deváťáků na šerpování a vyřazení ze školy

Jarní burza v Petrklíči trvala dva dny
SEDLČANY Prostory herny Petrklí-

če se v pátek a v sobotu proměnily
v tržiště. Burza jarního oblečení,
sportovních potřeb i hraček tentokrát trvala dva dny.
„Vyslyšely jsme volání zaměstnaných maminek a letos poprvé jsme
s členkami Petrklíče termín burzy
určily na pátek a sobotu. Myslím, že
se tah osvědčil,“ říká jedna z organizátorek Veronika Ferencovičová.
„Největší nával přišel hned po otevření v pátek dopoledne. K večeru
se vlna zopakovala. V sobotu nakupující již přicházeli ve volnějším
tempu, ale po celé dopoledne,“ doplňuje.
Konání jarní a podzimní burzy

v Centru Petrklíč nemá vyloženě
charitativní charakter. Maminky,
které přinesou své věci k prodeji,
si samy určují cenu, za kterou chtějí své zboží prodat. Centru náleží
10 % komisního poplatku z ceny
a manipulační poplatek ve výši tří
korun za kus.
„Každý kousek oblečení nám
totiž projde rukama hned několikrát. Při označování, při skládání
na prodejní plochu a ty neprodané
znovu pak při sklízení a distribuci
zpět ke svým majitelkám,“ vysvětluje Ferencovičová. „S burzou nám
ochotně pomáhají dobrovolnice,
mnohdy již po mnoho let opakovaně. Těm je manipulační poplatek

přirozeně odpuštěn. Je to to nejmenší, čím se jim můžeme odvděčit. Bez
nich bychom nemohly burzu vůbec

uskutečnit,“ dodává Ferencovičová
s vděčným úsměvem.
Lucie Kakosová

Rozhledna Drahoušek

Osečany
Slavnostní otevření rozhledny
6. dubna od 13 hodin (u rozhledny)
vystoupení country kapely, občerstvení zajištěno
Otevírací doba:
od dubna do června každý víkend a svátky od 1000 do 1700

Celkem 2 115 kusů oděvů, hraček a sportovních potřeb prošlo při jarní burze rukama dobrovolnic.

SPORT
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Tatran sfoukl soupeře jako svíčku
TJ Tatran Sedlčany – TJ
Spartak Soběslav 3:1
(2:0)
SEDLČANY V neděli 24. března za-

vítal v 18. kole divize A do Sedlčan
soupeř ze Soběslavi. Po týden staré výhře, kterou si Tatran přivezl
z Berouna a mile tím překvapil fanouškovskou obec, přijel do Sedlčan soused v tabulce se stejným
počtem bodů na kontě – 24.

Na hřišti dominoval
domácí tým
Přes 300 platících diváků čekalo souboj devátého s desátým
jako vyrovnaný, ale realita byla
úplně jiná. Domácí tým hned
v úvodu držel balon na svých kopačkách a nedovolil soupeři, aby
se dostal k nějaké nebezpečné
akci, natož k ohrožení Glogarovy
svatyně. Ačkoliv náznak přišel

pískotem. Ve 25. minutě se prodral Luboš Soldát před brankáře
Kuníka, ten jeho pokus včasným
vyběhnutím ještě zneškodnil,
míč se však odrazil na kopačky
Tomáše Senfta, který ho nasměroval přímo do odkryté sítě – 2:0.
Po půlhodině hry měl obrovskou
možnost snížit Vojtěch Zeman,
ale tísněný Pavlem Lípou z bezprostřední blízkosti trestuhodně
přepálil břevno. Ve 39. minutě
souboj Tomáše Senfta a brankáře
Kuníka vyhrál druhý jmenovaný.
Před koncem prvního poločasu
se po pěkné a rychlé kombinaci
na jeden dotek dostal balon až
k Michaelu Dvořákovi a jeho přízemní projektil musel Kuník vyškrábnout na roh.

Soupeř ucítil šanci
Druhé dějství začalo centrem
Pavla Lípy z pravé strany na To-

netreﬁl podle svých představ, ale
Kuníkovi nadělal spoustu starostí,
stejně jako dorážející David Čejda.
Klid do zeleno-bílých řad deﬁnitivně přinesl Tomáš Senft, který i stylově odzvonil tříbodovou výhru
brankou od tyče, tedy angličanem
– 3:1.

Ohlasy trenérů
k utkání
Ladislav Šach, Tatran: „Kluci
odmakali dnešní utkání opravdu poctivě. Měli jsme zápas rozhodnout
už v prvním poločase, byly tam čtyři
stoprocentní šance, které jsme neproměnili. Takhle pořád hosté cítili
šanci a nakonec se jim podařilo snížit na 2:1 a utkání zdramatizovat.
Vítězství zasloužené, těžký zápas
a pro nás velice důležité tři body.“
Radek Hajič, Spartak: „Nezasloužili jsme si tady vyhrát, Tatran
byl po celé utkání lepší. Zaostávali
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Fotbalové
víkendové
výsledky
regionálních
družstev
18. kolo divize A
TJ Tatran Sedlčany – TJ Spartak
Soběslav 3:1 (2:0)
Branky Sedlčan: 8. M. Dvořák, 25. a 82.
T. Senft

18. kolo krajského přeboru
I. A třídy skupina A
TJ Sokol Klecany – SK Petrovice
A 4:1 (2:0)
Branky Petrovic: 74. J. Mandík

14. kolo krajského přeboru
I. B třídy skupina D
TJ Jiskra Struhařov – TJ Tatran
Sedlčany B 2:1 (2:1)
Branky Sedlčan: 8. T. Nováček
TJ Sokol Sedlec-Prčice – TJ Sokol
Teplýšovice 3:1 (3:1)
Branky Sedlce-Prčice: 12. T. Pištěk, 28.
a 45. (p) M. Prchlík

14. kolo okresního
přeboru
TJ Sokol Kovohutě Podlesí B – TJ Tatran Sedlčany C 4:3p (3:1)
Branky Sedlčan: 12. a 88. R. Šťovíček,
61. M. Hrbek
TJ Sokol Dublovice – TJ Sokol Kosova Hora 0:2 (0:1)
Branky: 29. M. Staněk, 88. J. Šťovíček

14. kolo III. třídy skupina B

Tomáš Senft (9) se dostal s míčem před brankáře Martina Kuníka. Zakončení mu však nevyšlo, jak by si přál.

v 6. minutě, kdy propadnutý míč
do vápna tečoval Tomáš Mazouch
a překonal brankáře Tomáše Glogara, kterého na brankové čáře
naštěstí skvěle zastoupil kapitán
Lukáš Brotánek. Z následného
protiútoku vyslal Michael Dvořák na brankáře Martina Kuníka
technicky umístěnou střelu, ta zapadla přímo k tyči. Kuník plachtil
vzduchem bezmocně – 1:0. Po vedoucí brance se na hřišti více jiskřilo a bylo vidět i více tvrdších
a vzdušných soubojů o balon.
Rozhodčí Jiří Kříž, některé zákroky pouštěl a jiné zase pískal. Diváci v hledišti ho tak odměňovali
za některé jeho verdikty hlasitým

máše Senfta, jehož hlavičku zkrotil
Kuník v náručí. Tomáš to pak následně zkoušel táhlou kroucenou
střelou, ale Kuník byl opět ve střehu. Po hodině hry přilétl z levé
strany nevinně vypadající centr
na neuhlídaného Filipa Vaňka, který ho trkl hlavou k tyči. Brankář
Tomáš Glogar si sice na míč sáhl,
ale v cestě do sítě mu nezabránil –
2:1. A drama bylo na světě. Od tohoto okamžiku ucítil soupeř šanci,
herně se zlepšil a chtěl co nejdříve
vyrovnat. V 72. minutě kroucený
balon z kopačky Filipa Vaňka jen
těsně minul levou tyč Glogarovy
branky. V 74. minutě se po rohu dostal ke střele Michal Kdolský, míč

jsme skoro ve všem. Chuť tomu
něco obětovat jsem dnes u našich
kluků neviděl a ještě jsme k tomu
přidali fatální chyby u prvního a třetího gólu. To se na téhle úrovni nemůže stávat.“
Sestava Tatranu: Glogar –
P. Lípa, L. Brotánek, D. Čejda, M.
Krůta, Kdolský, K. Kvěch, M. Dvořák (80. Hájek), Soldát (76. M. Sirotek), L. Matoušek (60. Haas), Senft.
Tatran je po osmnáctém kole
v tabulce na osmém místě s 27
body a skórem 41:35. Další utkání
s příchutí derby se hraje v sobotu
30. března od 16.30 hodin. Tatran
zavítá na hřiště odvěkého rivala
z Dobříše.
David Štverák

TJ Sokol Jesenice – TJ Sokol Sedlec-Prčice B 0:1p (0:0)
Branky: Duel rozhodl penaltový rozstřel
TJ Vltavan Hříměždice – TJ Sokol
Počepice 1:5 (0:0)
Branky: 81. R. Šíma – 52. M. Chlasták, 60. P. Lišman, 70. M. Kejha, 84. L.
Chlasták, 91. R. Chyle
SK Petrovice B – Krásná Hora 4:2
(0:1)
Branky: 47. a 76. M. Kudrna, 78. M.
Krejčí, 84. Š. Kubec – 17. M. Hubička,
71. M. Koudelka
TJ Prostřední Lhota – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou A 2:3 (0:1)
Branky Kamýku: 36. R. Lukeš, 76. M.
Lorenc, 89. V. Krůta

Okresní přebor 14. kolo –
Benešov
TJ Sokol Přestavlky – TJ Sokol Vrchotovy Janovice 4:2 (1:0)
Branky Janovic: 77. M. Střihavka, 80.
M. Fišer
David Štverák
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Jarní sezóna sportovního
aerobiku je v plném proudu
PRAHA Bezmála čtyřicet
závodnic sedlčanského
Aerobik studia Dvojka od-

závod organizace Fisaf.
V soutěži Mistři s Mistry
se nejlépe dařilo maxitýmu

Stříbrné trio z 1. výkonnostní třídy Kadlecová, Hanus, Zelenková

jelo o uplynulém víkendu
do hlavního města poměřovat své síly na soutěž
ligy Mistry s Mistry, další skupina absolvovala

15 a více let (1. místo), Agátě
Hockeové mezi jednotlivkyněmi 15 a více let (3. místo), maxitýmu 12–14 let (3.
místo). Pěkných výsledků

dosáhly také K. Bílková, L.
Křivská, G. Sobotková, A. Holoubková, T. Zelenková, které ve svých kategoriích obsadily dvakrát čtvrté a dvakrát
páté místo. Mezi staršími
bodoval tým K. Jíchová, K.
Jíchová a K. Bauerová pátým
místem a tým A. Chrastilová,
E. Písaříková, A. Šárová a N.
Sosnovcová pátým místem
v kategorii 12–14 let.
Nervozita z premiéry
letošních závodních sestav
provázela soutěž I. výkonnostní třídy organizace Fisaf,
kde měla Dvojka zástupce
v pěti skladbách. Nejlépe se
s ní podařilo vypořádat Luboši Hanusovi, který zvítězil
v kategorii juniorů. Obzvlášť
cenného výsledku dosáhlo
trio K. Kadlecová, M. Zelenková, L. Hanus, které ve velké konkurenci juniorských
týmů obsadilo úžasnou stříbrnou příčku.
-kf-

V pohárovém turnaji dala hokejistka
gól a připsala si asistenci
SEDLČANY Dlouhodobý po-

hárový turnaj amatérských
hokejistů není výsadou výhradně mužů, ale je pravda, že mnoho žen a dívek
do této soutěže na zimním
stadionu zatím nezasáhlo.
Před několika sezónami chytala v Sedlčanech brankářka,
nevedla si vůbec špatně,
a nyní na její úspěchy navázala další hráčka.
Michale Spilkové je kolem
dvaceti let a nastupuje v barvách týmu Bubák Chlum.
Míša prošla juniorkou Tatranu, a vzhledem k tomu, že
se v současné době věnuje
v první řadě studiu, sice nepravidelně, ale přesto bojuje
na ledě společně s chlapy,
kteří jí však nedají zadarmo
ani centimetr prostoru. I tak
se Michala Spilková dokáže
prosadit. V polovině března
zaznamenala v duelu s křepenickými Čerty branku
a minulý týden ve vítězném
duelu s Voticemi přidala i asistenci. Celkem má na svém
kontě v této sezóně už čtyři
kanadské body.
V první lize byly minulý

týden k vidění hned tři šlágry. V zápase o čelo tabulky se
rozešli smírně příčovští Kačeři s Obecnicí a benešovští
Genemusic přehráli Starou
gardu Štětkovice, když utkání bylo dlouho bezbrankové.
Hokejisté Štětkovic si spravili
chuť v sobotu, kdy ve velmi
vyrovnaném mači přetlačili
hráče Obecnice. O osudu
tohoto utkání se ale rozhodovalo až v jeho samotném
závěru, když tři minuty před
třetím klaksonem za stavu
1:0 pro Starou gardu putoval
na trestnou lavici hráč Obecnice. Prohrávající tým už
nejenom že nestačil odvolat
brankáře, aby mohl usilovat
při power play o vyrovnání,
ale navíc třicet vteřin před
koncem inkasoval podruhé.
Výsledky – 1. liga: Votice–Obecnice 1:4, AHC Nový
Knín – Křepenice 4:4, Obecnice–Příčovy 1:1, Genemusic–
Štětkovice 3:1, Chlum–Votice
6:0, Štětkovice–Obecnice 2:0.
Přes porážku se na prvním
místě s devíti body udrželi
hokejisté Obecnice, kteří
měli v době naší uzávěrky

na svém kontě už šest utkání,
zatímco druhý osmibodový
Genemusic pouze pět a třetí
šestibodové Zvírotice dokonce jenom čtyři. Poslední
deváté zůstaly bez jediného
bodu Votice.
2. liga: Domino – Štětkovice B 8:2, Kňovice–Miličín
7:0, Štětkovice B – Vršovice
3:7. V čele tabulky zůstaly
Vršovice se sedmi body,
pronásledované Kňovicemi
a Dalekými Dušníky. Oba
týmy měly sice o jeden bod
méně, ale také jedno utkání
k dobru.
3. liga: Draci–Neveklov
3:5, Rumola–Rybníkáři 7:2,
Hrádek – Ševci Nový Knín
6:2, Kosova Hora – Medvědi 0:4. Před naší uzávěrkou
měly všechny týmy třetí
ligy ve druhé části soutěže pět odehraných utkání.
Se shodným počtem devíti bodů byly v čele dva
týmy, první Hrádek a druhá
Rumola. Třetí novoknínští
Ševci ztráceli tři body a poslední osmí Draci zatím vydolovali jediný bod.
David Myslikovjan
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Stolní tenisté v duelu
s třetím týmem tabulky
absolvovali devět
pětisetových bitev,
v sedmi z nich vyhráli
DOMAŽLICE/BOR Ve 23.
a 24. kole druhé ligy stolních tenistů skupiny A se
o uplynulém víkendu utkali
hráči Tatranu za stoly soupeřů nejdříve s předposledním dvanáctým celkem
tabulky a vzápětí s třetím
týmem startovního pole.
Tatran se již delší dobu pohybuje ve středu tabulky
a svoji pozici si v závěrečném dvoukole základní části soutěže udržel.

Jiskra Domažlice
– Tatran Sedlčany
2:10
Čtyřhry jsou velkou
zbraní A týmu stolních tenistů Sedlčan, ale tentokrát
byl stav po jejich odehrání
nerozhodný. Na jednom ze
stolů Pejša s Kocurou podlehli svým soupeřům v pětisetové bitvě a na druhém
Faktor s Kauckým zvítězili
bez ztráty setu. Ve dvouhrách od stavu 2:2 už kralovali hosté. Povedla se jim
osmibodová šňůra vítězných duelů a z Domažlic si
proto zaslouženě odvezli tři
body do tabulky. V singlech
byl třikrát úspěšný Pejša
a dvakrát Faktor, Drechsler
i Kaucký.

Sokol Bor – Tatran
Sedlčany 7:10
Nedělní utkání bylo mnohem vyrovnanější. Zatímco
v sobotu měli hráči Tatranu
svoji šichtu odpracovanou
už za dvě a čtvrt hodiny,
v tomto případě se za stoly
favorita zdrželi o půldruhé
hodiny déle. Také v tomto
případě skončily čtyřhry
nerozhodně. Pár Pejša–Kocura po dalším pětisetovém
boji tentokrát zvítězil a naopak zcela naprázdno vyšli
Faktor s Kauckým. Následovaly hned tři pětisetové
dvouhry, v nichž uspěli Pejša, Faktor a Kocura. Za stavu 2:6 pro hosty se mohlo
zdát, že o osudu utkání je
rozhodnuto, ale Bor se začal dotahovat a dokonce

se mu podařilo vyrovnat
na 7:7. Potom ale začala úřadovat dvojice nejzkušenějších hráčů Tatranu. Pejša
i Faktor zvládli svoje další
pětisetové souboje a opět
překlopili vedení na stranu
svého mužstva. Cenné vítězství stvrdil Kocura, který bez ztráty jediného setu
získal potřebný desátý bod.
V tomto utkání se urodilo
hned devět pětisetových
her, což rozhodně není
obvyklé, a v sedmi z nich
měli pevnější nervy a více
štěstí stolní tenisté Tatranu.
V Boru u Tachova ani jednou neprohrál Pejša a se
čtyřmi vítěznými singly se
stal nejúspěšnějším hráčem utkání. Třikrát vyhrál
Faktor a dvakrát Kocura.
„Sobota byla jasná, protože soupeř nastoupil bez
svých dvou nejlepších hráčů, což bylo znát,“ uvedl
po návratu do Sedlčan vedoucí hráč A týmu Tatranu
Radovan Faktor. „Přesto
nám nevyšel začátek, protože v herně, ve které se
zápas konal, jsme byli poprvé. Zvlášť mě zpočátku
dělalo starosti neobvyklé
oranžové světlo. Chvíli mi
trvalo, než jsem si na ně
zvykl, ale potom už to bylo
dobré. V neděli jsme poprvé
vyhráli na půdě Boru, ačkoliv soupeř doma nastoupil
v nejsilnějším složení. Je
ale pravda, že jsme měli
obrovské štěstí, výsledek
klidně mohl být obrácený
v náš neprospěch. Ani jsme
nedoufali v tak úspěšné zakončení sezóny.“
V konečné tabulce patří
Tatranu sedmá příčka, když
vybojoval stejný počet
bodů jako šestý tým SKST
Liberec C. Stejný počet
bodů nasbírala i pátá Elizza
Praha B. První skončilo El
Niňo Praha C, druhé jsou
Litoměřice a černého Petra
v podobě posledního třináctého místa si ponechal
Sokol Mnichovo Hradiště.
David Myslikovjan

PUBLICISTIKA

16 strana

REAKCE NA GLOSU
TO M Á Š E VA Š Í Č KA

Fake news nebo jen
neúmyslné nepřesnosti?
Doposud jsem vnímal články Tomáše Vašíčka převážně jako jeho snahu o popis
reálného stavu věcí a zachování jakési objektivity.
Ale text jeho glosy Podpůrný sociální systém z dílny
pravicové ODS na poslední
straně SK z 20. března mne
velmi rozčaroval a vyvedl
z omylu. Tolik nepřesností či vyložených nepravd
jsem od pana redaktora
skutečně nečekal.
V citovaném (původním neopraveném) zápise
z jednání zastupitelstva
města v souvislosti s možným uzavřením dohody
o pracovní činnosti s Jiřím
Burianem nebyla uvedena částka 800 Kč/hod., jak
v článku uvádí pan Vašíček, ale ﬁnanční ohodnocení naprosto odlišné, a to
v maximálním rozsahu polovičního úvazku v rozmezí 350 až 500 Kč/hodinu.
K funkci dvou místostarostů: Po komunálních volbách v říjnu 2018 naopak
STAN vážně uvažoval
o funkci dvou místostaros-

tů jako o jedné z možných
variant povolebního uspořádání na sedlčanské radnici. Hlavním kritikem
tohoto uspořádání byla
naopak ČSSD a Pavel Švagr. Mimochodem – osobně si nadále myslím, že
v dnešní době, při neustále narůstající agendě
obecních úřadů, by tato
varianta byla pro město
výhodnější.
Nulová reakce STANu
na uzavření již citované
dohody o pracovní činnosti s Jiřím Burianem?
Další nepřesnost Tomáše
Vašíčka spočívá v tom, že
ze 7 zastupitelů za STAN
hlasovalo 6 proti uzavření
této dohody.
Tak mě napadá: jak je
možné, že v jediném článku se pan redaktor dopustí
tolika nepřesností? Není
to snad záměr tímto způsobem vyprovokovat nějakou reakci? Přiznávám, že
se mu to tedy povedlo.
Vladimír Zámostný
zastupitel za STAN
a Nezávislé
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ODPOVĚĎ

Vladimír Zámostný má i nemá pravdu
Vážím si každé pochvaly
naší redakční práce. A děkuji za pochvalu i zastupiteli Vladimíru Zámostnému,
který vnímá moji snahu
o popis reálného stavu
věcí a zachování objektivity. Vyčítá mi tři nepřesnosti, které z mojí strany
nečekal a já se neschovám
a vyjádřím se k nim.
Začnu od konce. Rozhodující hlas pro to, aby
pracovní dohoda Jiřího
Buriana byla schválena,
dodal kandidát hnutí STAN.
Dodnes vlastně nevíme,
zda je STAN v pozici vedení města či opozici. Každopádně pokud jako politická
síla dodám rozhodující hlas,
byť jediný, protože často je
rozhodující právě hlas jediný, nemohu se na druhou
stranu tvářit, že jsem nic
nepodpořil, protože ostatní
členové stejného týmu hlasovali jinak. To je alibismus
a daný rozkol si musí vyřešit hnutí STAN uvnitř. Pokud
dalo svým zastupitelům volné hlasování v daném bodě,
je to také vyjádření postoje.
Faktem je, že dohoda prošla
o jeden hlas a tím jedním
byl jeden ze sedmi zástupců hnutí STAN. Chápu, že

doktor Zámostný preferuje
druhý úhel pohledu.
O zřízení druhého postu
městského místostarosty
opravdu původně hnutí
STAN uvažovalo, mělo to
ve svém programu. Zde má
doktor Zámostný pravdu
a je mým nedostatkem, že
jsem v rámci publicistiky
nenašel prostor pro rozpracování této myšlenky.
Diskuze na sociálních sítích
ukazuje, že například Blanka Vilasová volala po tom,
aby Sedlčany měly dva
místostarosty a argumentovala příklady několika
i menších obcí, kde tomu
tak je. Jenže byli i jiní kandidáti STAN a jejich rodinní
příslušníci, kteří argumentovali opačně, zejména s důrazem na to, že by se jednalo
o neefektivní vynakládání
prostředků na plat místostarosty. Pokud mám správné
zákulisní informace, z plánu
na dva místostarosty sešlo
poté, co ODS (ještě když
jednala s hnutím STAN)
nominovala na tento post
Buriana a STAN uvažovalo
o Vilasové. Tato varianta se
ale ukázala jako technicky
nemožná, protože tehdy
nebylo myslitelné, aby Höl-

zelovi kryla záda dvojice
Burian–Vilasová, před volbami prakticky nesmiřitelní
rivalové. Uznávám ale, že
v programu STAN skutečně
dva místostarostové byli, ale
i kvůli negativním reakcím
občanů to asi nakonec nebyla priorita.
Co se týká odměny pro
exstarostu Buriana, v oﬁciálně uveřejněném zápise
z jednání zastupitelstva se
o žádném rozmezí nic nepíše, je jasně uvedeno 500 Kč
za hodinu. Naopak, ze zápisu z jednání zastupitelstva
byla na návrh ověřovatele
(ověřovateli byli Petr Stoupa a Vladimír Zámostný)
vyškrtnuta věta o tom, že
minimální sazba za hodinu
práce bude 350 Kč. Protože
o tom zastupitelé nejednali,
o žádném rozpětí tak nemůže být řeč. K polovičnímu
úvazku je potřeba férově
říci, že u dohody o pracovní
činnosti je zákoníkem dán
maximálně rozsah práce 20
hodinami týdně. Tedy nejedná se o hospodářsky zodpovědný krok vedení města,
ale o zákonné omezení. I tak
je poloviční úvazek 80 hodin
měsíčně. Násobit každý umí.
Tomáš Vašíček

KO M E N TÁ Ř

Historie se zeptá: Jak to, že jste mlčeli?
I mezi postkomunistickými státy jsme stále
více v něčem špičkoví.
A to ve stálém zdržování
od prospěšné práce kvůli
nepřetržitému projednávání řady různých malérů
nejvyšších politiků. Kupodivu (?) zejména ANOistů.
Při tom jde o maléry zralé
na rezignaci.
Zřejmě je to tím, že tito
politici již zvládli obsadit
důležité funkce svými lidmi, kteří ochotně nekonají.
Nebo na to nemají. Nebo
za to mají. Pak už nemá
ANO zábrany. Jednotlivec

Jaroslav Faltýnek si sám
vezme mandát, aby vyjednával miliardovou zakázku. To nevnímají jen slepí,
hluší a předpojatí – včetně
prezidenta...
Naštěstí jsou alespoň
někteří z té vysoké politiky
ochotni něco ze svých pozic konat. Bývalý vyšetřovatel a advokát, nyní senátor Václav Láska, poslední
dobou pracuje na jakési inventuře všech prezidentových těžších hříchů. A pak
chce podat žalobu k Ústavnímu soudu. Co se dělo,
když byl Miloš Zeman

premiérem, je samostatná
kapitola, vázaná již tenkrát
na Andreje Babiše. Víme,
jak tehdy dopadla akce
Čisté ruce. Zeman ve funkci prezidenta nedodržuje
zákony, byť složil dvakrát
ústavní slib.
Pro solidní právníky
asi přetéká nádoba, když
vysílá kancléře (velmi bizarní ﬁgura), aby ovlivňoval soudce v jeho záležitostech. A ten průhledný
návrh, aby profesor Aleš
Gerloch byl novým ústavním soudcem, o němž se
vyjadřují i jeho bývalí žáci,

že by ochotně sloužil každému režimu za dostatečně dobré posty? Přece to,
jak komentoval Zemanovo mrzačení Ústavy, bylo
i pro laika evidentní, že se
nechce prezidenta ani malíčkem dotknout. Za to tedy
přišla odměna – návrh
do Ústavního soudu ČR
s výhledem na předsedu
po odchodu Pavla Rychetského.
Je skoro jisté, že snaha
senátora Lásky nebude
úspěšná. Ale určitě se spolu s dalšími svými kolegy
nechce jen zviditelnit, jak
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opět trapně vykřikuje prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Ten nikdy nepochopí,
že jsou lidé, kteří prostě
promluví, když jejich svědomí už křičí. To svědomí jim nedovolí splývat
s mlčící většinou. Vědí, že
přijde čas a další generace
bude při studiu historie
klást otázky. Jak to, že jste
mlčeli, když naše krásná
vlast v čele s nějakými
Zemanem a Babišem byla
ve stabilních demokratických státech terčem posměchu a pohrdání?
Vladimír Roškot

