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Geﬁra vdechne bývalému
hotelu Vltavan nový život,
po dokončení se změní
v multifunkční objekt
SEDLČANY Sledovanou

stavbou je bývalý hotel
Vltavan v Sedlčanech. Staveništěm nás provedl Ondřej Pína (39), majitel a jednatel dodavatelské ﬁrmy
Geﬁra. Měli jsme možnost
projít si objekt od sklepa až
po střechu. Herec a zpěvák
Josef Zíma, který tu v roce
1966 pobýval s ﬁlmovým
štábem při natáčení ﬁlmu
Ženu ani květinou neu-

hodíš, by se hodně divil.
Nic by tu nepoznal. Pro
pamětníky, kteří mají ještě
v povědomí staré uspořádání této budovy v centru
města, připojil Ondřej Pína
v rozhovoru jakousi virtuální prohlídku. Zmínil se
také o tom, že o budoucím
využití Vltavanu kolují „zaručené“ verze. Jaké to jsou,
jsme se ho zeptali v úvodu
našeho rozhovoru.

Cena 16 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Jak se v hospodě dá
za jednu noc naučit
i česky
PŘÍČOVY Svátek bujarého

veselí, dobrého masitého
i sladkého jídla a hlavně
výborného pití všech možných chutí a vůní, který je

přípravou na nadcházející
tři dny masopustu, to vše
je už po dlouhá léta příčovský Tučný čtvrtek. Slaví se
Pokračování na straně 9

Jaké konkrétně jste
slyšel dezinformace?
Například se hovoří
o soukromém wellnessu,
kam budou chodit pouze
VIP návštěvníci, což není
samozřejmě pravda. Využití je určeno pro širokou
veřejnost s cenami nastavenými tak, aby zařízení
bylo konkurence schopné.
Druhým nesmyslem je, že
Pokračování na straně 4

Oldřich Žirovnický chce vybudovat
expozici o Staré Vltavě
KLUČENICE P ř i c h á z í m

ke dveřím galerie Hospodářský dvůr. Hned mezi nimi
mě Oldřich Žirovnický upozorňuje: „Není právě sezóna,
takže to tu není připravené
na návštěvníky. Spíš je tu
tvůrčí nepořádek.“ To už ale
stojíme u posledního přírůstku. Je jím náprava hospodářského vozu, kterou
vydala řeka Vltava po snížení hladiny.
Právě probíhá amatérská konzervace jednoho

jejího kola: „Nejde o žádnou vzácnou věc. Ale je
to artefakt ze staré Vltavy.
Víme i osadu, ze které pochází. Cukerná voda, která
tam je, má zajistit, že se krystalky cukru do dřeva dostanou a zpevní to. V tuhle
chvíli je pevné, ale za nějakou dobu by se rozpadlo,“
popisuje a ukazuje zbytek nápravy, kterou nemá
v plánu zachránit: „Někdo
to rozkopal na pláži. Byla
tam dvě kola. Ale lidi jsou

Fontána byla
z projektů vyřazena
SEDLČANY Ze čtyř projektů

občanů, které byly v termínu do konce ledna podány
na Městský úřad Sedlčany,
po zhodnocení odborníky
prošly tři. Všechny splnily požadované podmínky
participativního rozpočtu Nápady pro Sedlčany,
jsou ohodnoceny jako realizovatelné a postupují
do dalšího kola. Veřejnosti

nenechaví,“ podotýká.

Oldřich je
restaurátorem
amatérem
Cukerný roztok pro
Pokračování na straně 3

Klaun v podání Jana Štěpánka a řezník Jaromír Dvořák, dvě
ústřední postavy Tučného čtvrtku v Příčovech.

Vrtulník
záchranářů
spěchal
pro muže
popáleného
pyrotechnikou

tak v březnu představí svůj
nápad členky rodinného
centra Petrklíč – jedná se
o doplnění laviček do oddechové zahrady a dětského hřiště v Sokolovské
ulici s náklady odhadnutými na 29 000 korun. Další projekt je zaměřen
na úpravu veřejného prostoru takzvané pískovny

KOSOVA HORA Exploze při
manipulaci s nevybuchlou
pyrotechnikou zasáhla
v úterý 18. února odpoledne
mladého muže především
do obličeje. Přivolaný lékař
povolal k vážně popálenému
muži záchranářský vrtulník.
„Pacienta jsme letecky
transportovali na popáleninové centrum ve Vinohradské nemocnici. Došlo k zasažení dvaceti pěti procent
těla, jedná se o druhý stupeň
popálenin,“ uvedla mluvčí

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 2
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Vyhlášen byl poplach prvního
Fontána byla
z projektů vyřazena stupně, naštěstí byl planý
SEDLČANY K sedlčanské-

Dokončení ze strany 1

v blízkosti 2. ZŠ Propojení,
kde by mohly být umístěny cvičební prvky vhodné
pro teenagery (lanová pyramida, posilovací nářadí,
hrazdy a podobně). Pokud
se projekt dostane po květnovém hlasování občanů
do ﬁnále, vyjde jeho realizace na 445 000 korun. Třetí postupujícím nápadem
pro Sedlčany je revitalizaci
parku na Severním sídlišti
vyčíslená předkladatelem
na 488 000 korun.
Vy ř a z e n by l n á v r h
na osvěžovací liniovou
fontánu. Radní usoudili,
že nesplňuje zadání par-

ticipativního rozpočtu.
Jde podle nich o námět
a nemá charakter projektu. Hodnotitelé zároveň
připustili, že při sestavování městského rozpočtu
v příštím roce nebo v následujících letech se jím
mohou zabývat. Musí však
být pro fontánu zvoleno
jiné místo, než navrhly
předkladatelky. Překážkou
jsou v neposlední řadě
i vysoké náklady. Na participativní rozpočet je pro
rok 2020 pamatováno půl
milionem korun, fontána
by podle odhadu odborníků stála minimálně 2,5
milionu korun.
-mb-

Zákaz odvolán
SEDLČANY Zákaz návštěv na lůžkovém oddělení sedlčan-

ské nemocnice, který platil v souvislosti s chřipkovou epidemií od 5. února, je od čtvrtka 27. února odvolán. -red-

Slavnosti Rosa
nabídnou dechovku
i rockovou muziku
Letošní jednatřicátý ročník městských
slavností Rosa se uskuteční
od pátku 19. do neděle 21.
června. Hlavním dějištěm
zábavy bude jako obvykle
sedlčanské náměstí T.G.M.
Zjistili jsme zatím jen
rámcový program. Pátečního moderování na náměstí
se ujme Jaroslav Repetný
a Slavomír Bloch. První blok
zahájí v 16 hodin vystoupení žáků a učitelů Základní
umělecké školy Sedlčany.
Od 17.15 hodin potěší příznivce dechovky orchestr
Krajanka Václava Hlaváčka,
přibližně v 19 hodin slavnosti oﬁciálně zahájí starosta Sedlčan Miroslav Hölzel,
následovat má koncert Blue
Orchestra, od 21.30 hodin
pódium zaplní členové
hardrockové skupiny Citron. Slavnost se neobejde
ani letos bez ohňostroje –
světelné a zvukové efekty
začnou ve 23 hodin. Hudební tečku za prvním dnem
Rosy má udělat seskupení

SEDLČANY

FSG (Pozn. red.: Sedlčanský
kraj představil tyto muzikanty v čísle 5).
V sobotu 20. června dopoledne si na své přijdou
zájemci o staré automobily
a motocykly. Svoje „opečovávané miláčky“ představí
na náměstí členové Veterán
klubu Sedlčany. Dětský den
nalezne opět zázemí v Kulturním domě Josefa Suka
a v prostranství před ním,
kde svedou souboje šermíři. „Drobotina“ nebude
ošizena ani o soutěže, hry
a pohádky.
Na odpoledne je avizován
fotbalový zápas Velké Kobry
s Výběrem Sedlčan a před
Kovodružstvem se poměří
siláci v benchpressu.
Nedělní nabídka má
být v poklidnějším duchu
– v areálu chovatelů Pod
Duby zahraje dechovka.
Koncert v kostel sv. Martina
programově připravují místní knihovnice a v současné
době s konkrétními umělci
jednají.
-mb-

mu domovu seniorů se
sjížděly v úterý 18. února
v podvečer se zapnutou
sirénou hasičské i policejní vozy. Na místo rychle
dorazila i sanitka. Desítky
záchranářů pohybující se
v tomto krajském zařízení
a v jeho okolí budily značný rozruch. Přitom kouř
nebo šlehající plameny,
které by krotily proudy
vody, nebylo možné zahlédnout. Co se vlastně
odehrálo?
„Událost byla oznámena
na tísňovou linku Krajského operačního střediska
Hasičského záchranného
sboru v Kladně jako požár
výškové budovy. Na základě toho byl vyhlášen poplach jednotkám, které jsou
zařazeny ve zpracovaném
poplachovém plánu podle
typu nahlášené události,“
sdělil Petr Hron, komisař
HZS Středočeského kraje,
stanice Sedlčany. K označe n é m u m í s t u v y j e l y
všechny jednotky zařaze-

né v 1. stupni požárního
poplachu, to znamená profesionální i dobrovolní hasiči ze Sedlčan, dále jejich
kolegové z Kosovy Hory
a Vysokého Chlumce, včetně velitele čety z Příbrami.
„Po jejich příjezdu došlo
k okamžitému průzkumu
objektu. Již v té době velitel
zásahu kouř z domnělého
požáru neviděl. To aktuálně potvrdil i oznamovatel,
jemuž mezitím operační
středisko zavolalo,“ popsal
Hron následující události.
Nemyslí si, že šlo o zneužití
linky. Velitel zásahu potvrdil, že iluzi požáru skutečně mohlo způsobit slunce
ostře se odrážející od solárních panelů na střeše. Hasiči prošli celý objekt a především prohlédli všechny
střechy budov domova pro
seniory. „Událost byla poté
označena za planý poplach
a všechny jednotky se mohly vrátit na své základny,“
sdělil Hron.
Zhluboka si mohla oddechnout také Jaroslava

Kocíková, ředitelka sedlčanského domova seniorů,
která co nejrychleji přijela
na místo. Jejím obavám
se nelze divit. Vždyť veřejnost má stále v paměti
lednovou tragédii ve Vejprtech, v domově pro handicapované, kde si požár
vyžádal osm lidských životů. V krajském zařízení
v Sedlčanech, které má
kapacitu mnohonásobně
vyšší, by mohly být následky nedozírné. „Jsem
ráda, že si lidé všímají, co
se děje, a že na to upozornili. Také naše zaměstnankyně a pracovníci z údržby
dobře zareagovali,“ podotkla ředitelka. Kvitovala, že
v několika minutách byli
na místě údajného požáru
hasiči s vysokozdvižnou
plošinou, k dispozici bylo
vozidlo rychlé zdravotní
služby z Benešova, městská policie i státní policie.
„Byla to naprosto profesionální spolupráce všech,“
zhodnotila akci Kocíková.
-mb-

Čas neúprosně běží, výstavba vázne

SEDLČANY Spolek pro výstavbu dálnice D3 a D4 svolal na pondělí 24. února do Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech setkání, na němž byli účastníci informováni o aktuálním stavu tohoto projektu.
Stavby se významně dotýkají také života obyvatel Sedlčanska, Příbramska a Benešovska. Přítomen byl
senátor Jiří Burian, starosta Sedlčan Miroslav Hölzel, zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, starostové
některých obcí, kterých se výstavba nejvíce týká, poslanec Jan Zahradník a další. O hlavních závěrech
tohoto setkání budeme podrobněji informovat v příštím čísle. Foto: Marie Břeňová

Vrtulník záchranářů spěchal pro
muže popáleného pyrotechnikou
Dokončení ze strany 1

záchranky Petra Effenbergerová.
Podle policejní mluvčí
Moniky Schindlové nic nenasvědčovalo cizímu zavinění.

Policisté pochopitelně kromě zjišťování příčin pomáhali se zajištěním místa přistání
přivolaného vrtulníku. Protože byly v domě nalezeny
neznámé látky, hasiči místo

zajistili pro případné další
nebezpečí. Na místo dorazil
i pyrotechnik a pracovník
chemické laboratoře v Kamenici.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Oldřich Žirovnický chce vybudovat expozici o Staré Vltavě
Dokončení ze strany 1

konzervaci nasycuje dřevo postupně. „Ono se to
pomalu zažírá. Kdybych
tam hned nasypal veškerý
cukr, co k tomu je potřeba,
tak by se pravděpodobně
nevpil. Zakonzervovalo by
se to jenom na povrchu,“
popisuje pracovní postup
Oldřich. Restaurování nedělá příliš často. Pořídil si
pro tyto účely i odbornou
publikaci. Ale rady čerpá hlavně od lidí, kterým
věří. Jeho hlavním guru
je Antonín Švec z Hornického muzea v Příbrami.
„Na příbramské muzeum
se obracím s dotazy velmi
často. Jsou ochotní. Mám
tam archeologa a restaurátora. Na ně se obracím často a rád,“ říká.
Daleko složitější než třeba náprava kola je podle
něj restaurování věcí, které
mohou pocházet z 18. století. Jde o monstrance. „Nevím přesně, odkud pochází.
Můžou být ze staré Vltavy,
ze Zlákovic nebo z Techniče. Ale byly u nás v kostele
ve staré márnici. Byly tam
dlouho, nikdo si jich nevšímal a postupně se do nich
zahlodal zub času. Všechno
jsem to vzal domů. Tam to
mám ve stabilním prostředí,“
vypráví. S nimi ho ale čeká
složitější práce. Milimetr
po milimetru na nich pracuje malým štětečkem. „Asi se
mi to nepodaří zachránit tak
dobře, jak bych chtěl, a rozhodně ne profesionálně. Ale
je možné, že by je nezachránil ani profesionální restaurátor, který by za tu činnost
dostal nemalé peníze a hrál
by si s každým kouskem třeba půl roku. Já na to ten čas
nemám,“ vypráví.
„Tady mám exponáty, které jsem vylovil z břehů Vltavy,“ říká Oldřich Žirovnický
a vede mě kousek dál ke stolu. Na něm leží připomínky

například stavby Zvíkovského mostu, hospody v Podolsku, zvíkovského podhradí.
„Měli tam i vlastní pece. Tohle
je struska. A tohle jsou střepy, jejichž původ odhaduji
na osmnácté století,“ ukazuje.

expozice o Vltavě od Zvíkova po Šefrovnu měla být.
To už se přesouváme
ke dveřím a za nimi vystupujeme po starých dřevěných
schodech do velkého prostoru v patře. Hned po pří-

galerie má. Ostatní členové
sdružení navrhovali jiný
prostor pro vybudování této
expozice, ale Oldřich trvá
na tomto. „Já to chci prostě
sem. Pokud to vznikne tady,
bude to reprezentativní,“ říká

počinu se Oldřich inspiroval
u Vojtěcha Pavelčíka v Chotilsku: „Jeho činnost dlouhodobě sleduju. Když jsem
s myšlenkou muzea začínal,
sledoval jsem nejdřív jeho internetové stránky a pak jsem
za ním jel. Od něj mám jedny
z prvních fotek, které mi dal
někdo známý. Do té doby
jsem měl pár set fotek od pamětníků,“ vzpomíná.

Materiály shání
pořád

Z obnažených břehů přinesl Oldřich Žirovnický také střepy ze zatopené Charyparovy hospody v Podolsku.

Vedle leží ještě starší střepy,
u nichž je na lístečku poznámka „Hradeň“. Šlo o hradiště obývané v 10. století.
I střepy zde ležící mohou být
tedy staré mnoho stovek let.

Problémem jsou
ﬁnance
Aktuálně se Oldřich podle svých slov začíná rozkoukávat v dotacích. Jaké mají
možnosti, zjišťoval i na ministerstvu kultury. Všechno
zatím dělají svépomocí. Sami
také shání ﬁnanční prostředky, aby materiály, které získají, měli kam umístit. Na kontě
mají peníze pouze pro provoz toho, co už vybudovali. Teď musí udělat projekt
a rozpočet na úpravu další
části objektu, kde by nová

chodu na mě dýchne jeho
kouzlo. Bohužel sem dříve
zatékalo, takže je dřevo napadené plísní. Nikdo tedy
zatím nedokáže odhadnout,
co všechno a za kolik peněz
tu bude potřeba udělat. Odhad zedníka byl asi sto tisíc.
Elektrorozvody odhaduje
Oldřich na dalších padesát.
Pro mykologa a statika dělali sondy do trámoví. „Tenhle
trám není v dobrém stavu,“
ukazuje mi. „Jenže na něm
stojí další nosný prvek, což je
problém,“ pokračuje v analýze aktuálního stavu.
I když s rekonstrukcí prostoru budou spojené velké ﬁnanční výdaje a náročné činnosti, Oldřich se ho nechce
vzdát. Je to podle něj jeden
z nejhezčích prostorů, které

odhodlaně. Krásný prostor
je podle něj ještě v dalším patře této části budovy, ale tam
by se musela nově přeložit
střecha, protože tam chybí
i paropropustná fólie.
„Zatím mám vizi takovou,
že mezi okny budou zavěšené tabule. A po obvodu to
půjde po toku, asi zleva doprava. Od začátku od soutoku,
od Zvíkova, přes ty další osady
a místa až po Šefrovnu. Hodně
velká tabule bude stavba přehrady,“ popisuje. Problém ale
kromě peněz vidí také v čase.
Zatím se expozicím věnuje
hlavně on sám, což není ideální, i když je tato práce jeho
velkou láskou.
Uprostřed v zadní vyvýšené části by měl být model
zdejšího muzea. I v tomto

Sběr materiálů pro výstavu ještě neskončil: „Budeme
rádi za každého pamětníka, který se ozve. Fotky si
skenujeme, fyzicky si je nebereme. Nedávno jsem byl
v rehabilitačním středisku
ve Vráži u Písku. Kontaktoval mě pán z Komořan,
jehož předci byli Kuchařovi
z mlýna na Podskalí. V roce
1810 přišli na Korce a pak
na Podskalí. Pan Kuchař měl
pro mě připravený plný koš
všech možných materiálů.
A vyprávěl. Má moc pěkné
věci. Něco jsem ještě neviděl,
to byl pro mě v rámci Vltavy
unikát,“ vzpomíná Oldřich
na poslední setkání s pamětníkem. V archivu již má asi
tři tisíce fotek. Pohledy už
ho podle vlastních slov moc
nezajímají, ale soukromé fotky přijme vždycky rád.
Končíme naše povídání
v době, kdy do muzea přichází návštěvníci zdaleka.
Chtějí vidět upuštěnou Vltavu a ptají se na místa, která
by stála za to. „Už je to špatný, přehrada se zase napouští. To, kvůli čemu sem lidi
jezdili, už je zase dva metry
pod vodou,“ musí je Oldřich
Žirovnický zklamat. Nakonec vítají nabídku alespoň
na prohlídku muzea. Pro
dnešek se tedy s Oldřichem
loučím, stává se z něj průvodce návštěvníků.
Olga Trachtová
Hadáčková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
TŘEBNICE Škodu ve výši

deseti tisíc korun způsobil zatím nezjištěný

zloděj,
který
někdy
mezi 2. lednem a 11.
únorem zde poškodil

dvě bezpečnostní kamery tím, že k nim přetrhl
vedení. Kamery se na-

cházejí na jednom objektu v katastru obce.
Informace v této rubrice

pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Geﬁra vdechne bývalému hotelu Vltavan
nový život, po dokončení se změní
v multifunkční objekt
Dokončení ze strany 1

z objektu bude školicí centrum výhradně pro společnost D. I. SEVEN.
A kdo je tedy hlavním
investorem?
Stavbu ﬁnancuje společnost Vltava Invest.
Jak velkou zakázku
pro vaši ﬁrmu tato rozsáhlá akce představuje?
Rozpočet není ﬁnálně
uzavřený, projekt se prů-

na diskotéky, do výčepu,
slavili jsme tu s kamarády
silvestry a podobně. Mám
k této zakázce obrovský
vztah. Do regionu jsem se
po jedenácti letech působení v oboru stavebnictví
v Praze vrátil. Založil jsem
vlastní ﬁrmu. Máme domek v Dublovicích. Proto
cítím jakýsi závazek k tomuto městu, a tím víc se
snažím, aby ﬁrma Geﬁra

Ondřej Pína v Sedlčanech vyrůstal, i proto má k zakázce obrovský vztah.

běžně dolaďuje. Předpokládané náklady se pohybují kolem 150 až 160
milionů korun.
Kolik uchazečů se zúčastnilo výběrového řízení?
Nejde o veřejnou, ale
o soukromou zakázku,
tedy bez výběrového řízení. Investorem je soukromá
osoba, která s námi od začátku počítala. Domluva
byla snad o to jednodušší,
že společnost Geﬁra má
v regionu kořeny. Dodavatelů v rámci naší ﬁrmy,
kterým jsme následně nabízeli kompletní dodávku,
bylo víc. Jedinou splňující
naše požadavky byla místní společnost Barták, která
prováděla hrubou stavbu.
Jaké kořeny máte
na mysli? Pocházíte ze
Sedlčan?
Přesně tak. Ředitel místní školy Pavel Pína je můj
otec. V Sedlčanech jsem
vyrůstal, chodil do hotelu

odvedla perfektní práci
a vdechla bývalému hotelu Vltavan nový život.
Začali jste stavět vloni
v lednu, splníte i termín
dokončení?
Mírné počasí letošní
zimy nám přeje. Je to pro
nás rarita dělat ﬁnální vrstvy v zimě, kdy jsou teploty plus deset stupňů. Je to
perfektní. Dokončení rekonstrukce k poslednímu
prosinci 2020 by nic bránit
nemělo.
Kolik lidí je průměrně
denně na stavbě?
Počet podle potřeby samozřejmě kolísá, v současné době je jich čtyřicet až
padesát.
Nenarazili jste při
zemních pracích na zajímavost, řekněme na historický „poklad“?
Naštěstí ne. To by tu
místo nás pracovali archeologové. Ale zmínil
bych jistou zajímavost –
v přízemí blízko hlavního

vchodu bude zrestaurované dílo, takzvaná inkrustace, od uznávaného
umělce Bohumíra Matala.
Žil v letech 1922 až 1991
a byl výraznou uměleckou
osobností poválečného období. To je také jistý druh
pokladu.
Přiblížíte stručně rozsah rekonstrukce s tím,
že čtenáře „provedete“
jednotlivými podlažími
budovy?
Multifunkční zařízení bude sloužit většinou
sportu, proto i jeho název
bude Vltavan sport. Z původního hotelu zůstaly jen
nosné zdi, a to ještě nikoliv
celý nosný systém. Rekonstrukcí procházejí nosné
konstrukce, krov, střešní
krytina, kompletně vnitřní
rozvody a instalace, omítky, podlahy. Budova bude
mít nová okna, dva osobní
výtahy.
S virtuální prohlídkou
bych začal hned u hlavního vchodu, který zůstává
na stejném místě. Vlevo,
kde bývala cukrárna a kde
se vystřídaly další ﬁrmy,
bude kavárna „oblečená“ v nové architektuře.
Do předsálí bývalé restaurace je umístěna recepce
s tím, že na místě dřívější
formanky je vstup do šaten nového wellness centra a napravo do pánské
šatny. Bývalou restauraci
měníme ve velký cvičební
sál s posilovacími stroji,
ﬁtness barem a respiriem, které se stane prostorem pro zklidnění. Z okna
ﬁtness sálu bude vidět
na místo původního atria
na wellness centrum se
saunou a ochlazovací bazének. Vytvoří se zde prostředí vybízející k posezení
a odpočinku doplněné zelení – stromy i rostlinami.
Na druhém podlaží se
bývalý taneční sál promění ve dva multifunkční
cvičební sály, kde bude
možné provozovat jógu,

aerobik, úponové sporty... Sály se mohou navíc
po snadné úpravě využívat také pro přednáškovou činnost. Prostor
bývalé kavárny zaplní
veslovací trenažéry, stepry, trampolíny, ribstole,
rotopedy, schodolezy, budou zde vytvořeny ideální
podmínky pro takzvané
kruhové tréninky. Na stejném podlaží směrem
k mateřské škole vzniklo
několik ordinací jako zázemí pro lékaře. Ve třetím
patře namísto bývalých
hotelových pokojů budou
umístěna solária a také je
zde počítáno s komerčními prostory, technickým
zázemím a jedním bytem.
A nesmím zapomenout
ani na takzvanou hard
posilovnu, což bude místnost ve sklepě. Tu uvítají
siláci, kdy jejich nejlehčí
činka váží kolem sta kil.

sport konkurovat zařízením v pětihvězdičkových
hotelích.
Zmínil jste se o ordinacích lékařů....
Je tu počítáno s třemi
ordinacemi pro stomatology a jednou pro jiného specialistu. Nejdůležitějším
partnerem je však zdravotní pojišťovna, která buď
uzavře, nebo neuzavře
smlouvu. Proto raději zatím ponechme otázku bez
komentáře.
Jak byste jako odborník hodnotil původní
stavbu?
Pokud vím, tak vznikla
v 60. letech minulého století, a to kvůli mezinárodním
závodům na Kotlině. Díky
motoristickým sportům
přijížděly do města spousty návštěvníků a chyběla
ubytovací zařízení. Hotel
Vltavan vyrostl za dva
roky a na svoji dobu byl

V těchto místech se bude nacházet vířivka šestiúhelníkového tvaru.

Nemusím proto ani vysvětlovat, proč je s touto
posilovnou počítáno právě ve sklepě.
Nezapomněl jste při
výčtu na bazének?
Bazén, v němž by si
mohli lidé zaplavat, tu rozhodně nebude. Ale sedmimetrová vířivka šestiúhelníkového tvaru tak pro osm
lidí ano. Měl jsem možnost
srovnávat wellness centra
v jiných českých městech
i jinde v Evropě. Troufám
si říci, že vybavením, kvalitou a celým prostředím
bude sedlčanský Vltavan

perfektní. Vybavení kuchyně, světla v kavárně,
obrovské skleněné výplně
nebo nábytek na pokojích
z kvalitního materiálu...
Bylo by toho mnoho, co by
šlo jmenovat.
Stojí za ﬁrmou Geﬁra
v regionu již nějaká hotová stavba?
Nejlepší naší vizitkou
je Divadlo HOGO FOGO
v Drážkově, které vzniklo
přestavbou z budovy, kde
mělo zemědělské družstvo
kanceláře. Reakce návštěvníků jsou obdivné.
Marie Břeňová


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
52/20

Vykoupím počítače (klidně nefunkční), tlačítkové telefony, procesory, zubní
zlato. Tel.: 774 804 274, přijedu.
53/20

Koupím dům nebo hospodářské stavení i ve špatném stavu. Tel.: 728 529 372. 54/20

Pronajmu byt 1+k+přísluš. v Sedlčanech na Sever. sídlišti; 35,1 m2 vč. sklepa,
po kompletní rekonstrukci. Info pro vážné
zájemce na tel.: 604 761 657.
55/20

Koupíme byt 3+1 v Sedlčanech. Tel.:
604 473 944.
56/20

Prodám králíky, kozičku a sele. Tel.:
774 736 185.
57/20

Koupím litinové tály 47,5 x 30 cm,
nové i použité. Tel.: 775 635 477.
58/20

Prodám byt v Praze Ďáblicích 2+kk,
4. p. a zároveň koupím byt v Sedlčanech.
Jednat budu pouze s majitelem bytu! Tel.:
724 526 005.
59/20

Hledám kamarádku na procházky
a návštěvy – Sedlčany. Tel.: 605 733 662. 60/20

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

MB KOMPLEX s.r.o.
přijme pracovníky na pozice:

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
OBRÁBĚČ/PROGRAMÁTOR NA CNC
STROJÍCH
TECHNIK PŘÍPRAVY VÝROBY
(práce v grafických programech, zpracování agendy přípravy výroby)
Místo výkonu práce: Vysoký Chlumec 140

Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

Inzerce již od 13 Kč/cm 2 vč. DPH

Přihlášky: e-mail: info@mbkomplex.cz nebo
tel: 318 865 565 - pí. Mandíková

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek

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

prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách, slepičky Green Shell typu Araukana a Dark
Shell typu Maranska

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

Stáří: 15–19 týdnů Cena: 169–219 Kč/ks

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE

Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
8. března – 13 50 hodin a 30. března – 9 00 hodin

velkoobchod - maloobchod

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
 kompletní sortiment KORADO koupelen
 čerpadla do vrtaných studní
400 m2
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek
 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 %

Pivovar Vysoký Chlumec, a. s.
hledá:

TOPIČ – OBSLUHA
ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Obsluha parní kotelny a čpavkového chlazení
Práce ve směnném provozu
Požadujeme:
- pracovitost, flexibilitu, samostatnost
- uživatelská znalost PC
Výhodou:
- topičský průkaz (topič středotlaké parní kotelny IV. třídy
na pevné palivo)
- praxe v obsluze kotelny nebo chladícího zařízení
Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnocení
- motivační ohodnocení
- 13. plat v podobě náborového příspěvku
Pokud vás tato pozice osloví, zašlete prosím váš strukturovaný
životopis na pavel.zrubek@pivovar-vysokychlumec.cz
Vybrané kandidáty budeme kontaktovat

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

CHEM-BAR s. r. o.
262 51 Dublovice 2
Tel: 318 875 424, 318 821 596
e-mail: chembar@atlas.cz, web: www.chem-bar.cz
Po-Pá: 7:00–15:30 So: 8:00–11:30

Nabízí:
Přípravky a prostředky na ochranu lesa
Široký sortiment pesticidů v malo i velko balení,
zahradní substráty všeho druhu v balení od 20 do 225
litrů, mulčovací kůru, průmyslová i organická hnojiva
Tónování interiérových, exteriérových a fasádních
barev a omítek, prodej barev, lazur, laků, malířských
potřeb, ředidel a technických kapalin od firem Teluria,
Herbol, Remmers, Sokrates, Dulux
Kamenné koberce Rokostone

Sedlčanské technické služby, s. r. o.
přijmou do pracovního poměru

ZAHRADNÍKA

pro údržbu veřejné zeleně a obsluhu komunální techniky
POŽADUJEME:
– spolehlivost, fyzická zdatnost – vzdělání v oboru zahradník nebo praktické
zkušenosti s údržbou zeleně – řidičské oprávnění min. sk. B, sk. T, E výhodou
NABÍZÍME:
– nástup dle dohody na HPP dobu neurčitou – práce v Sedlčanském regionu
– finanční bonusy ke mzdě, stravné, týden dovolené navíc
– práce v příjemném mladém kolektivu s kvalitní technikou

Kontakt: 728 216 494
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Podle ředitele Nádvorníka
je změna ﬁnancování pro
regionální školství přínosem
SEDLČANY Ve školství od-

startovala v lednu reforma, hlavní změna spočívá
v tom, že místo ﬁnancování závisejícím na počtu
žáků školy nově dostávají
peníze podle odučených
hodin. Nový systém počítá
i s dělením výuky u cizích
jazyků, matematiky nebo
informačních technologií.
Jak změnu vítají nebo zda
k ní mají výhrady ředitelé
sedlčanských základních
škol? Svoje názory nám
nejprve sdělil Jaroslav
Nádvorník z 2. ZŠ Propojení Sedlčany.
Jak změnu vítáte?
Bude pro školu přínosem?
Změna financování je
pro regionální školství
p ř í n o s e m . Tr o c h u s e
uklidní situace na školách, které ze spádového
obvodu neměly dostatek
žáků, a ani je mít nemohou, když je v dané lokalitě nízká natalita.
Uvedete modelový příklad?
Jistě. Pokud je v nějakém regionu škola široko
daleko jediná a nemá dost
dětí – počítáno na průměrnou naplněnost minulého systému 25 žáků
na třídu – a má jich třeba dvanáct patnáct, byli
na tom tamější učitelé
velmi nespravedlivě biti.
Mohli být inovativní, učit
velmi kvalitně, vymýšlet
aktivity, provádět zkrátka
smysluplnou a efektivní
výuku, která děti bavila,
ale nebylo jim to nic platné. Nedostali ani korunu
v nadtarifech. Mnohdy
se jejich holé mzdy kryly z obecního rozpočtu.
Srovnáme-li si tuto situaci se školou, která se
nachází v prstenci okolo
Prahy a praská s 30 žáky
ve třídě ve švech, přišel si
třeba průměrný učitel se

zajetou klasickou výukou
– myšleno „křída a tabule, výklad a biflování“ –
při systému financování
„na hlavu“ na velmi pěkné peníze.
A zřejmě ﬁnancování takzvaně na hlavu
zároveň vedlo ředitele
k tomu, aby si každého
žáka udrželi, a tak nad ledasčím přimhouřili oči...
Souhlasím. Ředitelům
málo naplněných škol
se díky reformě uvolnily
ruce. Mnohdy se skutečně snažili udržet jakéhokoliv žáka „za každou
cenu“. Pokud byl rodič
třeba arogantní sprosťák
slepě ochraňující svého
stejně nevychovaného
klacka, byli pro školu nesmírnou zátěží. Ze základního školství se sice žáci
nemohou vylučovat, ale
zpravidla se škola dokázala s rodiči dohodnout.
Kvůli nouzi o žáky se o to
ředitelé mnohdy ani nepokoušeli.
Máte ke změně ﬁnancování také výhrady?
Druhou stranou mince
je fakt, že se ředitelé stávají méně lídry nebo spíše
méně motivujícími „šéfy“.
Tedy těmi, kteří se snaží
rozdělovat nadtarify – odměny nebo osobní hodnocení – podle jasných kritérií a snaží se podporovat
ty, jejichž žáci mají nadprůměrné výsledky nebo kteří
pracují obecně více než
druzí. Tyto peníze dříve
školám zůstávaly, nyní je
ani nedostanou. To pokládám za obrovský problém.
Ředitelům naprosto jasně
začne chybět ona důležitá
motivační složka platu.
Budete schopni rozdělit výuku u uvedených
předmětů? Máte dostatek
učitelů a tříd?
Přestože nové ﬁnancování platí od ledna, muselo

se s rozdělením předmětů počítat předem, tedy
od září. Ve škole Propojení
k nějakému navýšení sku-

Jaroslav Nádvorník

pin, tedy dělených tříd,
došlo. Zejména u volitelných předmětů se i počet
žáků ve skupinách snížil.
Od příštího roku v tomto
trendu budeme pokračovat. Ovšem i tato výhoda
je v praxi bohužel velmi
omezená. Pokud máte například v devátém ročníku
přes třicet žáků a další už
s nižším počtem žáků, těžko ředitel sežene například
aprobovaného
matikáře
na osm hodin týdně na jeden školní rok. Pokud jde
o prostory, tak ty by pro
naši školu nepředstavovaly zásadní problém.
Jak jste se „popasovali“ s desetiprocentním
tarifním zvýšením platů ve školství u učitelů
i nepedagogických pracovníků?
Na to jsem už odpověděl. Zvýšily se, zaplaťpámbu, tabulkové tarify, tedy
základ mzdy, ale na nadtarify jdou pouhá dvě procenta. To je žalostně málo.
Jaké jsou vaše zkušenosti ve škole s asistenty pro handicapované
žáky? Jak případně nahlížíte na sdílenou asistenci?
Asistentky mají odpovídající vzdělání a jsou hlavně empatické. To je potřeba. Velmi rychle si najdou
svoje místo v konkrétní pomoci žákům. Problematika

sdílené asistence je trochu
novinářská bublina. Nikdy
jsme na škole neměli více
asistentů v jedné třídě,
vždy fungovali jako sdílení. Nedovedu si ovšem
představit asistenta k závažné poruše autistického
spektra, který by se měl
starat ještě o dva hyperaktivní žáky. Ale na asistenci
jako takovou nahlížím pozitivně.
A jaké máte poznatky
ohledně inkluze?
Inkluze, myšleno tak,
jak je chápaná v současném systému školství, je
mnohdy kontraproduktivní. Dává některým rodičům falešnou naději,
že jejich dítě „pouze“ potřebuje speciﬁcké vedení
a pomoc asistenta. Přitom
je dítě pro základní vzdělávání naprosto nedostačivé. V praxi se to obchází
všelijak. Žák propadne
jednou na prvním stupni, podruhé na druhém.
Vyjde ze sedmé třídy a je
mnohdy pologramotný.
Nic si nespočítá, umí se
podepsat. Nese si pocit
neúspěšnosti. Být permanentně na chvostu třídy
je přece celoživotní traumatické stigma! Tohle
tvůrcům české inkluze,
zejména bývalé ministryni
Valachové, vyčítám. Mnozí naši političtí vůdcové
natolik nedůvěřují ani státnímu základnímu školství,
že mají vlastní děti v soukromých školách. Ve vzýva n é m p e d a g o g i c k é m
ráji, ve Finsku, se inkluze
připravovala 40 let. U nás
dva roky. Bez odborníků,
kteří by vedli týmy učitelů
ke změně. S naprosto nedostatečným počtem psychologů. Ve Finsku přitom
existuje
propracovaný
systém speciálního školství. V zahraničních školských systémech je v kaž-

dé škole psycholog. U nás
jich je málo i v okresních
poradnách. Opět jsme byli
papežštější než papež.
Inkluze, tedy setrvávání
slabšího žáka v základním
proudu vzdělávání, má
smysl pouze do nějaké
hranice jeho schopností.
Co si myslet o systému,
ve kterém si rodiče uvědomí, že základka není pro
jejich dítě to nejlepší, ale
do základní školy se speciálním výukovým programem, tedy do bývalých
zvláštních škol, jim zabrání vstoupit vyšetření v pedagogicko-psychologické
poradně? Rodiče jsou pro,
učitelé jsou pro, ale naše
inkluze je stopkou. Čekací
doba na vyšetření je skoro tři čtvrtě roku a dítě
třeba „vyjde“ z vyšetření takzvaně „na hraně“.
Nesmí mu tedy vystavit
doporučení do speciálního školství. Pokládám to
za neštěstí, za zločin.
Jste tedy přesvědčen,
že by jim speciální školství dalo do života víc
než klasická „základka“?
Zastávám stále názor, že
ze speciálního školství by
žáci vycházeli se znalostmi a dovednostmi, které
budou v životě potřebovat.
Navíc by se nemuseli trápit příliš chemií. A k čemu
jim bude druhý cizí jazyk,
když i ten první cizí jazyk
v některých případech
vůbec nezvládnou? Vždyť
mnohdy stěží zvládnou
mateřštinu… V naší škole
máme minimálně jedno
dítě, které k nám vůbec nepatří. Rodiče dostali naději, dítě má asistentku, která
je sama nešťastná z pocitu
své zbytečnosti...
Uvedl jsem extrémní
případ. Mnohdy je inkluze přínosná. Zejména pro
žáky z jiného sociokulturního prostředí.
-mb-

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

Liborovi Novotnému vadí,
že ministerstvo školství
novoty vůbec nekonzultuje
SEDLČANY K tématu změn

ve školství jsme získali také
názory Libora Novotného,
ředitele 1. ZŠ Sedlčany. „Změna by měla být přínosem,“
uvedl, ale jedním dechem
dodal: „Bude to znamenat
více hodin, a to znamená
více učitelů. Kde ale vzít,
když většina nových učitelů
ve školství nevydrží? A návrh
ministerstva, že mohou jít učit
i lidé mimo školství, mi připadá dosti nereálný.“ Problémy
s prostorami pro výuku i učitele v případě rozdělení u některých předmětů do skupin
ve škole nemají. „Ale asi jsme
jedni z mála,“ podotkl s tím,
že také většina škol v regionu bude mít nedostatek vystudovaných učitelů.
K navýšení platů u učitelů
a nepedagogických pracovníků odpověděl zdrženlivě:
„Zatím jsme brali výplatu jen
za měsíc leden. Protože nevíme, jak budou vypadat další
měsíce a že vůbec nevíme,
jak budou vypadat nenárokové složky platů, tak neumím
na tuto otázku odpovědět. Ale
spíš to vypadá, že těch peněz
se do škol zase až tak moc ne-

dostane. Minulý rok jsme měli
slíbeno od pana premiéra 15
procent, a nakonec jsme dostali jen 10 procent. Tak uvidíme, jak to bude letos.“
Ředitel Novotný souhlasí se svým kolegou z 2. ZŠ
Propojení, že asistenti ve třídách jsou pro žáky přínosem. „Samozřejmě by bylo
potřeba, aby měli dostateč-

Libor Novotný

né vzdělání,“ doplnil. Také
na 1. ZŠ prý nepřipadá sdílená asistence v úvahu. „Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy by si mělo při
jakékoliv úpravě uvědomit
všechny dopady, které s tím
souvisí. Myslím si, že se školami ministerstvo jakékoliv
novoty vůbec nekonzultuje.
A podle toho to vypadá,“ dodal spontánně.
-mb-

Další vítr lámal stromy
REGION Na noc z neděle

na pondělí vydali meteorologové opět výstrahu. Tentokrát zahrnovala nejen
silný vítr, ale také povodně. Původně měl vítr přijít
na naše území v neděli v 16
hodin odpoledne a setrvat
do pondělních osmi hodin.
Hlavní výstraha platila
pro západ a jih Čech. Zde
byl původně očekáván
vítr o rychlosti až 90 km/h,
na ostatních územích měly
nárazy dosáhnout rychlosti o 20 km/h nižší. V sobotu 22. února ve večerních
hodinách pak došlo ještě
na zpřísnění této výstrahy.
Vítr měl dosahovat místy
až 110 km/h s nárazy až 30
metrů za sekundu. Stupeň
nebezpečí tak vzrostl z nízkého na vysoký. Změna se
týkala také doby, po kterou
výstraha platila. Posunula
se a trvala od nedělního
dopoledne do půlnoci.

Meteorologové v této
souvislosti připomněli,
že je nutné počítat s komplikacemi v dopravě a zajistit volně uložené předměty, okna a dveře. Lidé,
kteří se přece jen vydali
ven, museli počítat se
ztíženou chůzí a nebezpečím úrazů. Na výpadky
dodávek elektrické energie se opět připravovala
i ČEZ distribuce.
Předpovědi se naplnily, hasiči vyjížděli ke 250
událostem. Většinou šlo
o popadané stromy. Došlo
ale také k narušení střešních konstrukcí, na autobusové zastávce v Sedlčanech byl utržen plech.
Žádné zranění v souvislosti s větrem však hlášeno nebylo. Následky jsou
mírnější než v případě nedávné bouře Sabine.
Olga Trachtová
Hadáčková
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JAK TO VIDÍ PUBLICISTKA
H A N KA SY N KOVÁ

Cos dělala? Nic!
Když člověk nedělá nic,
měl by se asi nudit, že?
V poslední době mi dny
vždy tak rychle ufrnknou,
až mám pocit, že jsem
za celý den neudělala nic.
Nic významného. A přesto nemám pocit, že bych
se nudila. Tak co furt sakra dělám?
Zkusím udělat rekapitulaci. Třeba v sobotu
ráno. Vzbudím se za tmy.
Ne že by se mi nechtělo
ještě se chvíli prospat,
ale hlavou se mi honí, co
všechno je třeba udělat.
Ze včerejšího seznamu
jsem odškrtla jen pár položek, a tak to před sebou
hrnu… Sobota to snad zachrání! A tak padne rozhodnutí: Jdu na to hned!
Vezmu si do postele notebook, ať se nerozptyluji
domácími pracemi. Vyřeším pár pracovních restů
hned po ránu, a pak se mi
bude lépe vstávat.
No ale, aspoň napít
bych se mohla. Nabádám
přece klienty, že ranní
průplach (nejlépe vlažnou vodou s citronem)
je důležitý. Koneckonců, bude mi to líp myslet a článek dřív napíšu.
Spěchám jen tak naboso
do kuchyně; napití přece zabere jen pár minut.
Mám ve zvyku odtáčet
vodu (ta, co stála celou
noc v trubkách, není nejlepší), ale neplýtvám,
a vodu zachycuji do zalévací konve. Aby bylo
místo v konvi, jdu zalít
již odraženou vodou rostliny na balkon. Je sice
únor, ale není bílý, zima
je letos mírná, a tak mám
plné truhlíky s jedlými
rostlinami. Není nad čerstvé vitaminy a enzymy,
viďte? Takže nejprve jdu
na balkon sundat deku,
chránící rostliny před
nočními mrazíky. Pak vyzalévám konev a naplním
ji odtočenou vodou. Čerstvou vodu dám do varné
konvice.
Za chvíli už půjdu psát,

ale – než voda vezme
var, mohla bych zadělat
na chleba. Večer jsem to
nestihla. Jdu na to. Á, bílá
špaldová mouka nestačí.
Jdu do spíže pro další.
Část sypu do zadělávací
mísy, zbytek hned přesypu do nádoby na mouku.
Nemůžu přece nechat
mouku volně přístupnou. To tak, aby přilákala moly! Špaldová by jim
chutnala víc než pšeničná, jako mně. Nehodlám
se s nimi dělit, a tak přesypávám mouku ze sáčku
do dózy s dobře těsnícím
víčkem.
Trochu jsem ale při
tom naprášila. Nu což,
vezmu to při jednom a dosypu si i žitnou. Jdu pro
ni. Mezitím se voda převařila, doleju ji chladnou,
z níž od včerejška vyprchal chlór. Tak, teď ten citron. Žízeň je zažehnána,
mohla bych jít psát, ale
mám tu přece na přesypání tu druhou mouku. Tahle má těžko rozbalitelný
sáček, tak šup pro nůžky.
Odstřihuji, přesypávám.
Utírám stůl. V zadělávací míse mám špaldovku,
a i když se jí říká bílá, je
lehce žlutavá. Vedle ní
sypu šedivou celozrnnou
žitnou, a jako vždy přidávám ještě trochu celozrnné špaldové; ta má zas
jiný odstín. Koukám na tu
moukovou mozaiku. Oko
vnímá v podstatě estetický vjem. Neměla bych si
to vyfotit? Až zas budu
mít přednášku o výživě,
mohlo by se to hodit. Jdu
pro mobil. Budím ho ze
spánku. Chvíli mu to trvá.
Hlásí, že nemá dost místa,
tak nejdřív něco smažu.
Fotím.
Tak teď už jen zadělám,
a hnedle, ale opravdu
hnedle! půjdu na to psaní. Tak rychle: sůl, kmín,
koriandr, fenykl… Á ten,
dochází. Jdu si ho připsat na seznam položek,
co je třeba koupit. Přilévám vlažnou vodu, zadě-

lávám. Teď se ještě postarám o tu část kvásku,
která zůstává ve sklence.
Část jsem ubrala, takže
doplním mouku a tekutiny. Někdy kvásek rozmazluji a přidám mu trošku
minerálky. Na lince mám
načatou gemerku – zkouším ji prvně. Píšou, že obsahuje dost hořčíku – ten
se vždycky hodí. Než dám
lahev do plastů, sundám
z ní nálepku, a až bude
čas, tak si prostuduji složení, abych věděla, jak je
na tom ve srovnání třeba
s magnézií. To bude jen
minutka!
Kvásek je v pohodě,
teď už jen dopíšu na dózu
s moukou datum spotřeby,
a která to je. Do kvásku
totiž patří žitná, tak abych
se pak marně nerozpomínala, jakou mouku jsem
do dózy nasypala.
Opět utírám stůl.
Jejda, ta podlaha… Tak
ještě zametu.
No, a když už mám nahřátou tu varnou konvici, udělám rovnou i čaj.
A taky zaleju suroviny
na kaši. Stále ještě jsem
v pyžamu, protože na tu
chvilku, než se napiju,
se nemusím oblíkat. Jenže mezitím se rozednilo.
Je den.
Tak takhle to vypadá,
když člověk nedělá nic…
Odborníci na prokrastinaci (odkládání důležitých
úkonů) by mě sepsuli.
Mám mít kvůli tomu
depku, jaká jsem strašná,
a jak se flákám?
Ne! Chlebíček pěkně
kyne, odkryté květiny už
čerpají sluneční energii.
Odborníci na prokrastinaci možná ani nevědí, jak
je dobrý čerstvý domácí
kváskový chleba s domácím máslem, s kolečky
vajíčka od šťastných slepic a s čerstvými bylinkami včetně cibulkové nati
z balkónové zahrádky.
Koneckonců, ten článek
jsem napsala.
Hanka Synková
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Hrajeme si
na prvňáčky
v propojce
února přivítala 2. ZŠ Propojení již počtvrté své budoucí
žáky a jejich rodiče, aby jim
ukázala, jak to na škole chodí. Dospělí se na besedách
s odborníky pravidelně
seznamují s různými tématy, která se týkají nástupu
jejich dětí do první třídy.
Během několika posledních

ně vyrobený dárek a sladkou odměnu související
s daným tématem.
První setkání v listopadu se konalo ve znamení
dráčků a putování za pohádkou, v prosinci děti
zdobily stromky, malovaly
rybičky a zpívaly koledy.
V lednu počítaly a házely
papírové koule a tvořily

měsíců se uskutečnily přednášky o Hejného matematice s paní lektorkou Jitkou
Michnovou, o změnách
v rodině po vstupu dítěte
do školy s Mgr. Marií Veselou a o týdenních plánech
s učiteli 2. ZŠ.
Předškoláků se mezitím
ujmou budoucí třídní učitelky Eva Grinová a Alena
Novotná a věnují se jim
přímo ve třídách. Zkouší
jejich pozornost, mluvení, zapojení do kolektivu
i první školní dovednosti.
Děti tak poznávají školní
prostředí a zábavnou formou zjišťují, jak vypadá
výuka. Malí účastníci si
vždy odnášejí vlastnoruč-

stavby z krychliček. Při
tom je doprovázel Večerníček. A konečně nyní
v únoru, při zatím posledním setkání, poznávaly
barvy, řadily číslice, vystřihávaly Krtečka a pracovaly na iPadech.
Nadcházející dvě tematická odpoledne (16.
3. a 15. 4. 2020) budou
věnována oblíbeným robůtkům zvaným ozoboti,
respektive spor tovním
i herním aktivitám na školním dvorku. Rodiče postupně navštíví besedu
o výuce anglického jazyka
v 1. třídě a přednášku nazvanou „Naše hodné i zlobivé děti“.
-prop-

SEDLČANY Ve středu 19.
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Odzvonilo autovrakům v ulicích?
REGION Koncem ledna při-

šla z poslanecké sněmovny
informace o schválení novely silničního zákona, která
zjednoduší městům a obcím
nakládání s dlouhodobě odstavenými vozidly. Zatímco
některé obce, například Nechvalice nebo Milešov, se
s problematikou autovraků
na svých pozemcích zatím
potýkat nemusely, jinde novelu vítají. Zatím ale není
jisté, kdy vstoupí v platnost.
Po poslanecké sněmovně novelu čeká ještě senát
a podpis prezidenta. Průtahy se ale neočekávají, a tak
se na ni mohou možná ještě během tohoto roku těšit
i starostové, kteří odstavené
nepojízdné vozy na svém
území zatím nemají. „Naše
obec s tím nemá žádný problém. Nikdy jsme takto odstavený automobil neřešili, což
jsme rádi. Takové zákony
jsou pro obce ale určitě přínosem,“ shrnul osečanský
starosta Pavel Pechač.
„Tyto případy se nás
ve smyslu autovraků zatím
naštěstí nedotýkají. S novelou, respektive s tím, co o ní
vím, souhlasím. Co ale řeším
poměrně často, je záležitost
s odstaveným autem, které
stojí bez hnutí několik týdnů. Vždy zašlu fotograﬁe
automobilu a především registračních značek Policii ČR
v Sedlčanech. Samozřejmě
se nedozvím jméno majitele, oni ho však kontaktují
a vozidlo je následně majitelem opraveno nebo odtaženo,“ popsal své zkušenosti
dublovický starosta Otakar
Jeřicha. Jesenický Miloslav
Hrazánek se přidává: „Autovraky v Jesenici na veřejném

prostranství až na jeden nemáme. V minulosti jsme měli
asi dva, které se nakonec
podařilo odstranit za pomoci
majitelů.“
Starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada uvedl, že
i doposud byli v těchto záležitostech nekompromisní.
V obdobném duchu se vyjádřili i další starostové obcí
z regionu. Městský úřad
v Krásné Hoře nad Vltavou
je podle Jitky Balounové zatím úspěšný částečně: „Dopisy jsme vyzývali majitele
k odtažení vozidel. Většinou
poslechli a vrak zmizel. Bohužel, někteří nám odpověděli, že značky jsou v depozitu a jednou auto bude jezdit.
Většinou jsou tyto vraky dodnes na stejném místě.“
I v Nalžovicích se podle
Jany Pšeničkové autovraky
či odstavená nepojízdná
vozidla občas najdou: „Většinou se problém snažíme
vyřešit domluvou a písemnou výzvou majiteli, popřípadě spoluprací s Policií ČR.
A převážně úspěšně, pouze
s jedním naším občanem,
notorickým odstavovačem
nepojízdných vozů, problém
přetrvává. Novela by nám
tedy mohla pomoci,“ říká.
Podle zmiňované novely silničního zákona už by
nemělo hrát roli, zda má automobil registrační značku.
K odtažení by měla stačit
půlroční prodleva v platnosti technické kontroly.
Doposud bylo možné odstranit pouze vrak, kterému
chyběla podstatná část pro
provoz. Rez nebo prázdné
pneumatiky byly nepodstatné, stejně jako doba, po kterou bylo vozidlo odstaveno.

A tak se na mnohých místech plnila parkoviště.
Podle velitele Městské
policie v Sedlčanech Petra Krcha novela rozhodně k řešení autovraků či
odstavených vozidel bez
registračních značek nebo
s propadlou technickou
kontrolou přispěje. „Pomůže parkovištím, velice často
blokovaným těmito vozidly.
Strážníci jsou pověřeni městskou radou dozorem a věnují se mu ve spolupráci s občany, kteří se na nás obrací se
žádostí o odstranění vozidel,
která blokují parkovací plochy nebo hyzdí vzhled obce.
Od doby, kdy byli strážníci
pověřeni tímto úkolem, se
nám daří věci řešit a Sedlčany jsou bez vraků. To neznamená, že se nemůže nějaký
zítra objevit...,“ říká a vyzývá
občany, aby v takových případech volali na tísňovou
linku 156. „My vrak zaevidujeme a budeme se mu věnovat od zjištění majitele až
po odstranění vozidla na náklady majitele, pokud nebude chtít na odstranění spolupracovat. Této problematice
se strážníci věnují v nočních
hodinách, aby majitel byl
upozorněn co nejdříve,“ informoval.
Místostarosta města Sedlčany Zdeněk Šimeček ho
ještě doplňuje: „Každé zjednodušení samozřejmě vítáme. V případě, že se nějaký
autovrak vyskytne, snažíme
se dohledat majitele a dohodnout s ním odstranění, neboť
neprovozujeme sběrné parkoviště se čtyřiadvacetihodinovou službou.“
Olga Trachtová
Hadáčková

Přehlídka připomene výročí emancipované spisovatelky
SEDLČANY Do pátého ročníku nesoutěžní přehlídky
mluveného slova se mohou přihlásit u Blanky Tauberové, ředitelky Městské
knihovny v Sedlčanech,
dospělí zájemci do soboty
29. února. „Přehlídka nese
od roku 2016 název Růže
pro Marii Š.,“ připomněla
ředitelka knihovny. Letošní poeticky laděné setkání
bude o trochu slavnostnější – od narození Marie

Šedlbauerové, na jejíž počest se akce koná, uplyne
155 let. „Zase po roce si
připomínáme spisovatelku,
básnířku a na svoji dobu
v e l m i e m a n c i p ov a n o u
ženu,“ poznamenala Tauberová k osobnosti, která
měla kolébku v Sedlčanech v soukenické rodině.
Nedaleko Vojkova žije jedna z jejích příbuzných Iva
Fišerová. Díky ní získaly
knihovnice sbírku básní

Marie Šedlbauerové „První květy“.
Kategorie dospělých
je určená pro jednotlivce
starší patnácti let a není
ohraničena nejvyšším
věkem. Dosud nejstarším účastníkem byl vloni
76letý Bohuš Šípek, bývalý sedlčanský divadelní
ochotník. Vybral si text
Josefa Fouska, jehož životní ﬁlozoﬁi má rád. Kdo to
bude letos?

„Zájemci mohou zvolit
poezii, prózu nebo poezii
v próze a vybírat mohou
z tvorby známých i méně
známých spisovatelů či
básníků nebo obohatit
ostatní vlastními výtvory,“
podotkla hlavní organizátorka akce Tauberová
s tím, že přehlídka se uskuteční v sedlčanské knihovně ve čtvrtek 19. března.
Dopoledne vystoupí školní soubory a v 17 hodin

začne poetické setkání
dospělých. Ředitelka doplnila, že uvítá, pokud
spolu s přihláškou dostane i zvolený text. Zdůraznila, že vůbec není nutné,
aby verše nebo prózu
uměli účastníci takzvaně
zpaměti. Cílem přehlídky
je setkání podobně naladěných lidí, kteří se chtějí
podělit o texty, které jsou
jejich myšlení nebo srdci
blízké.
-mb-
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Jak se v hospodě dá za jednu noc naučit i česky
Dokončení ze strany 1

na Sedlčansku zřejmě pouze v této jediné obci a letos
připadl na 20. února.
Jak to Příčovští dělají,
nikdo neví, ale pravdou
je, že v posledních letech
mají při svém „velkém dni“
vždy počasí jako na objednávku. A platilo to i letos,
ačkoliv předcházející den
se v Sedlčanech a blízkém
okolí ve stejnou dobu, kdy
průvod masek vycházel
od hasičárny, doslova ženili čerti. Také tentokrát
všechny na dlouhé cestě
obcí doprovodila kapela
Neptun, bez které si už nikdo nedovede Tučný čtvrtek v Příčovech představit.
A opět se okolím nesly

hlášky Honzy Štěpánka.
Někdejší zdejší místostarosta si sice nejdříve v hasičárně při přípravě kostýmu
klauna tak trochu posteskl,
že ho tentokrát nepolíbila
múza a že mu chybí inspirace i vyřídilka, ale potom
mu pusa jela stejně jako
v předchozích letech. Nejdříve prohlásil, že přijel
ze šapitó z dalekó, dalekó,
a skutečně mluvil lámanou
češtinou. Na otázku, proč
vůbec nepoužívá při svém
řečnění písmeno H a místo
hospoda říká chospoda, odpověděl, že H nikdy nepoužíval, protože na to neměl
chrtan ani chltan, už když
byl picollo bambini. Ani teď
písmeno H nepoužívá, když

je široký klaun. „Teď česky
já ještě dobře nemluvila, ale
do pěti chodin ráno v chospodě, až bude dělat kochout
kykyryký, já se všechno naučila. Všechno já potom uměla říkat, možná i švédsky,“
sliboval klaun, který už
před odchodem z hasičárny zdůrazňoval, že všude
kolem je teď „virus bumbálus“ místo koronaviru,
což je dobře. A když začali
fotografové shromažďovat
masky ke společnému focení, řekl: „Budeme se fotit,
někdo málo a někdo moc.
Já moc, protože mám jeden
kilogram na každý centimetr čtvereční navíc.“ A hned
zpražil jednoho z fotografů,
který žádal, aby se všichni

dívali právě na něj. „Jestli si
myslíte, že jste tak nádcherný, že na vás budu kulit oči,
tak to ne. Já je budu kulit
támhle na tu mladou paní.“
Potom už klaun všechny
přítomné masky i přihlížející vyzval k odchodu se
slovy: „Doufám, že s námi
průvodem půjdete a svým
křápem šoupnete.“
Tančilo se skutečně o sto
šest, ale všichni se z kola
vyvázali ve chvíli, kdy průvod dorazil ke stavení příčovského řezníka a uzenáře Jaromíra Dvořáka, který
už čekal s rozpřaženýma
rukama, v nichž držel dvě
tyče, obtěžkané svými uzenářskými výrobky. Klaun
k tomu nezapomněl dodat,

že na průvod místo houpacích koní čeká také houpací
prase. Řezník v něm klauna
hned pohoupal, tahal ho
přitom za červený nos a ještě k tomu stačil vyvolávat.
„Pánové a paničky! Máte
všichni párečky?“ A právě
v těchto chvílích, kdy si
na nich všichni pochutnávali, se klaun vrátil o téměř
dvacet let zpět, kdy v obci
byla při Tučném čtvrtku
velká sláva a představena a vzápětí snědena byla
v té době nejdelší tlačenka
v České republice. Už ale
mnohem dřív prý klaunův
předek řekl, že se nebude
dělat ve vsi masopustní víkend, ale Tučný čtvrtek.
David Myslikovjan

Kamýčtí připravili historicky první masopustní průvod
KAMÝK NAD VLTAVOU Když

Jarka Špačková, organizátorka masopustního
průvodu masek, pronesla
závěrečnou řeč, zněl hospodou potlesk. Nálada
byla výborná a všichni si
uvědomovali, že již mírně
ochraptělá vedoucí odvedla velký kus práce, a potlesk si určitě zasloužila.
Nasazení bylo velké,
zvlášť když folklórní soubor měl předchozí večer vystoupení na plese
v Krásné Hoře. Na otázku,
jak se cítí den po průvodu,
odpověděla organizátorka
dle očekávání: „Dnes mám
teplotu, kašel a rýmu. Jsem
fyzicky hotová, ale psychicky uspokojená.“
Ohlédněme se tedy
za průběhem historicky
prvního ročníku kamýckého masopustního průvodu, který se odehrál
magického data 22. 2.
2020: Nejprve bylo třeba
získat oficiální souhlas
od vedení obce. Uvedený den pak místostarosta
Josef Vencovský předal
hasičům symbolický klíč
od Kamýka nad Vltavou
a nabídl také tác s něčím dobrým do kroku.
Doporučil, aby účastníci
pili s mírou. Dostalo se
mu odpovědi, že „Míra
s námi nejde“. Přesto nikdo nepřebral. U něj při-

šla na řadu i první vlna
koblih. Nemohlo chybět
taneční vystoupení folklorního souboru, tentokrát v masopustních maskách, a pak samozřejmě
vyzvání k tanci pro paní
místostarostovou. A pak
se šlo k domu s pečovatelskou službou, aby se
i jeho obyvatelky aspoň
na chvilku zavlnily v tanečním rytmu.
Chodilo se na předem

třeba holič úslužně nabídl: „Posloužíme, učešeme,
ostříháme, oholíme, navoníme…“ a už je mydlil štětkou a stříkal voňavkou.
Ras, který ve volných
chvílích léčil lidi, měl
s sebou kompletní první
pomoc – živou vodu, ale
třeba i viagru. Fousatou
babičku, která v nůši nesla
ﬁgurínu chlapíka, nejprve
nepoznal ani malý synek.
Ten měl oči navrch hlavy

domluvené štace, aby někdo nebyl zaskočen. Řidiči, kteří projížděli obcí,
však mnohdy překvapeni
byli. Jejich auta stopovaly přítulné a cingrlátky
ověšené cikánky, které se
tvářily, že z auta už vystupovat nebudou. Připojily
se i ostatní masky, a kapela řidičům ráda zahrála.
Účastníci průvodu vůbec
byli na řidiče hodní. Tak

nejen z tatínka. Sousedky v kostýmech kašparů
či ve slamáku opravdu
nehledal. Na bezpečnost
průvodu dohlíželi hasiči
z Velké. Měli předpisové
uniformy, ale obličeje měli
stylově ozdobené.
Jádro kapely tvořil kytarista – někdejší souborový
tanečník Honza Chvalník
starší, a harmonikář téhož
jména Jenda Chvalník ju-

nior. Dcerka Lucka s kamarádkou hrála na ﬂétnu.
Muziku tvrdily hned dva
vozembouchy. V hospodě
se pak ke kapele přidal
současný aktivní tanečník
a kytarista Josef Píno Melichar.
Při hraní do kroku se
odehrálo leccos. Před jednotlivými domy se ovšem
hrála píseň, která byla
nacvičena téměř k dokonalosti. To aby si průvod
neuřízl ostudu. A tak píseň
Kdyby byl Bavorov zněla
v uších už i těm, kteří o to
zrovna nestáli.
Po koblihových zastaveních přišly k chuti kyselé
okurky s chlebem a s pečeným masem u Postawů
či různé chlebíčky a také
fernet na vytrávení. A tak
ke konci bylo místo ještě na další krmi u mnoha
dobrých lidí. U Viskupů
a Folbrechtů se hodovalo
téměř pod meruňkovým
stromem, z něhož pocházela náplň do koblih. Domácí
meruňková marmeláda zabodovala.
Na štacích si připíjeli
sousedi blízcí i vzdálení,
měli možnost si po čase
zase chvilku popovídat.
Zaznělo hodně vtipných
hlášek, ale přece jen nejvíc zabodovalo kobylčino
poslední přání. Tady je
třeba vysvětlit souvislosti:

Po obchůzce se před hospodou symbolicky popravuje kobylka, která odnáší
s sebou hříchy občanů.
Jejich seznam přečetla
smrtka Janky Kociánové.
Než se smrtka rozmáchla,
kobylka promluvila ústy
Zbyška Milanovského, který tvořil kobylčiny přední
nohy. „Mohu požádat o poslední přání?“ Všichni zbystřili a kobylka pokračovala:
„Chtěla bych zahrát svou
oblíbenou píseň, ale nevím,
zda ji kapela umí. Chtěla
bych naposled slyšet píseň…
Kdyby byl Bavorov!“ Vybuchla salva smíchu z asi
šedesáti úst a masky se
málem složily na zem dřív
než kobylka.
Pěkné bylo, že k průvodu se spontánně připojovaly nejen děti, ale jeden
dospělý pohotově došel
k řece natrhat vysokou
trávu a vykouzlil pěknou
masku pasáka. Podívat se
přišli také spoluobčané,
kteří do Kamýka nad Vltavou připutovali za prací až
z indického subkontinentu. Připustili, že by se i oni
zapojili do činnosti folklorního souboru. Tak třeba to
vyjde a soubor bude mít
mezinárodní účast.
Je hezké, když lidé odsunou, co je rozděluje,
a když se dokážou společně bavit. Hanka Synková
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Velký dětský
karneval Velké Kobry
se nesl ve znamení
pětatřicátého výročí
založení klubu
Že Rubikova
kostka už vyšla z módy?
To je přece velký omyl.
Vždyť na sedmadvacátém
ročníku Velkého maškarního karnevalu klubu Velké
Kobry v sobotu 22. února byl za nejoriginálnější
masku zvolen právě tento
hlavolam, ve který se proměnila Klára Kaslová.
Také porota, složená
z členů klubu, tentokrát vybrala i tři nejhezčí masky.
A klubisté to měli hodně
těžké. Vždyť společenský
sál kulturního domu doslova zaplavili malí doktoři,
piráti, kuchaři a černokněžníci, s nimiž se bavily princezny, Sněhurky a puntíkované berušky. Nakonec
porota vybrala makovou
panenku v podání Zuzany
Zoulové, včelku Annu Petráňovou a duo kytky Týnu
a Elu Vogelovy. Odpoledne
bylo opět plné soutěží, chytání rybiček ve vestibulu
společně s vodníkem a také
se losovaly dětské vstupen-

SEDLČANY

založení tohoto známého sedlčanského klubu.
Za více než tři desetiletí
připravili jeho členové pro
děti, dospělé i sami pro
sebe tolik akcí, že je dnes
už asi jen těžko někdo spočítá. A v současné době
se jich zúčastňují i rodiče
dětí, kteří kdysi přicházeli
na maškarní jako malí caparti. Na sobotním karnevalu nám to potvrdily hned
dvě maminky. „Já jsem
tady dnes se svojí dcerou Jolanou, které budou v květnu čtyři roky,“ přiblížila
svoji účast Štěpánka Mošničková z Příčov. „Na tento karneval jsem chodila
pravidelně i já už od svých
čtyř let se svými rodiči a se
sourozenci. Vzpomínám si,
že jednou jsem dokonce
dostala cenu za nejhezčí
masku. Měla jsem tehdy
velkou radost z plyšového
papouška.“ Jako malá chodila na „kobrácký“ karneval také Monika Vlková,
která se po létech vrátila

www.sedlcansky-kraj.cz

Mladší žáci výtvarného oboru
ZUŠ vyobrazili pro svoji výstavu
tajemná Stínadla a vydali se
na cestu s Darwinem
SEDLČANY V koncertním

sále kulturního domu se
v úterý 18. února konalo
slavnostní zahájení výstavy mladších žáků výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany. Ještě předtím, než
si návštěvníci vernisáže
prohlédli práce vystavené i v předsálí, zúčastnili
se programu, v němž nechyběla recitace a hudba.
Možná i pedagožky Vladimíra Křenková, Diana Pinkasová a Lenka Feldsteinová, které v tomto školním
roce pracují s dětmi na velmi aktuálním tématu, byly
překvapeny, že sál byl zaplněný doslova do posledního místa.
„Tuto výstavu máme
s našimi nejmladšími žáky
už potřetí a letos jich je
kolem šedesáti. Děti jsou
ve věku od pěti do dvanácti let. Na výstavu naváže v květnu vernisáž výstavy další, která se bude
konat v městské knihovně.
Svoje práce zde představí
naši nejstarší žáci, kteří
se po sedmi letech budou
prezentovat svojí závěrečnou absolventskou prací.
Jejich mladší spolužáci
v rámci svojí aktuální výstavy zpracovali spoustu
různých témat. Například
téma Pravěk, volně inspirovaný filmem Karla
Zemana, Život pod zemí,
Ptáci, Zeď a bariéry, Tajemná Stínadla a také se
vydali na objevnou cestu
s přírodovědcem Charle-

sem Darwinem,“ uvedla
ředitelka ZUŠ Sedlčany
Vladimíra Křenková.
„Navazujeme většinou
na současné věci, které
děti prožívají. Když s nimi
odjedeme do divadla, potom ztvárňujeme toto téma
i ve výtvarných pracích,“
př ipomněla Vladimíra
Křenková a dodala, že
na výstavě jsou zastoupeny téměř všechny techniky. Plastiky, graﬁky, malby,
monotypy, kresby, koláže
a různé asambláže. Je znát,

žáci, kteří budou školu reprezentovat v okresním
kole soutěže v tomto oboru. Nechybělo ani hudební
vystoupení. Hudební obor
zastupovalo houslové duo
ve složení učitelka Jarmila Vlčková a žákyně Bára
Křenková.
Práce mladších žáků
výtvarného oboru ZUŠ
Sedlčany budou v koncertním sále kulturního
domu a jeho předsálí vystaveny až do 18. března,
ale ani potom neskončí

Koncertní sál byl na vernisáži zcela zaplněn návštěvníky, kteří si
poprvé měli možnost prohlédnout vystavené práce.

že trojice učitelek se snaží
za celý cyklus zvládnout
všechny možné přístupy.
Cyklus trvá po celý školní
rok a výstava se koná vždy
zhruba v polovině tvorby
mladých výtvarníků v daném školním roce.
Na úterní vernisáži se
představili i žáci literárně-dramatického oboru.
Recitovali jeho nejmladší

v archivu školy. „Jednou
za tři roky se koná celostátní přehlídka základních
uměleckých škol a nejbližší se uskuteční právě letos.
Každá z nás vybere jedno
až dvě témata, které bude
prezentovat náš region,
a budeme čekat, zda získáme nějaké ocenění,“ uzavřela Vladimíra Křenková.
David Myslikovjan

Maturitní ples se vydařil
V sále se společně se svými maminkami bavily hlavně nejmenší děti.

ky. Opět to ale u malých
účastníků vyhrálo kreslení
na role papíru, na nichž
vznikaly skutečně pestré
výtvory.
Dětský karneval Velké
Kobry, který se každoročně koná ve spolupráci se
zaměstnanci
kulturního
domu, se letos nesl ve znamení pětatřicátého výročí

na stejném místě do svého
dětství společně se svými
ratolestmi. „Vzpomínám
si na tu dobu velice ráda,
a proto sem teď chodím
i se svými dvěma dcerami.
S Elinkou jsem tady byla už
asi čtyřikrát a Týnka je letos
se mnou na karnevalu poprvé,“ svěřila se Monika Vlková. David Myslikovjan

BENEŠOV Magické datum
22. 2. 2020 přilákalo do KC
Karlov návštěvníky z řad
studentů, jejich učitelů,
rodičů a přátel. Důvodem
bylo každoroční konání
maturitního plesu Gymnázia a Střední odborné
školy ekonomické Sedlčany. Celkem 65 letošních
maturantů ze tříd oktáva,
čtvrtého ročníku gymnázia

a obchodní akademie spolu s choreografy a se svými učiteli připravili bohatý
program. Po zahájení plesu
zhlédli návštěvníci připravené video a předtančení
každé třídy. Poté začala
nejdůležitější část plesu,
nejprve slavnostní nástup
a šerpování, potom následovala studentská hymna.
Nechyběly ani zlatý déšť

a sóla pro učitele, rodiče a samotné maturanty.
O půlnoci čekalo návštěvníky plesu překvapení, které
si maturanti sami secvičili.
K tanci a poslechu hrála
kapela Ešner Band a o jejím
úspěšném repertoáru svědčil stále plný parket. Šťastné
a spokojené studenty můžete vidět na fotograﬁích
jednotlivých tříd.
-ll-
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Na šibřinkách se tmelí parta Tatraňáků, jejich
příznivců a kamarádů
SEDLČANY Stejně jako
každý rok, tak i letos fotbalový oddíl TJ Tatran
Sedlčany pořádá v sobotu 29. února v kulturním
domě tradiční sportovní
šibřinky. Kdo na ně alespoň jednou přišel, určitě
na tuto akci nikdy nezapomene. Vždyť kde jinde
je vidět tak pestrá škála lidové tvořivosti jako
Charlie Chaplin, Kleopatra, pravěký lovec, kosmonaut, tři mušketýři přibíhající ve čtveřici, nebo
parta vojaček bojujících
v džungli. Ano, ti všichni
se v uplynulých letech
přišli pobavit na sportovní šibřinky fotbalového
oddílu Tatranu. Nikdy
se nezúčastnili dva roky
po sobě ve stejných mas-

kách a pořadatelé pevně
věří, že poslední únorovou sobotu tomu nebude
jinak.
„Sedlčanská sokolská
jednota byla založena již 1.
června roku 1895,“ odpověděl na otázku ohledně
historie šibřinek v Sedlčanech sekretář fotbalového oddílu Pavel Bláha.
„Prvotní zmínka o sokolských šibřinkách je z konce roku 1945, a to společně
s divadelním představením
v prostorách stávající sokolovny. V roce 1954 byl
Sokol přejmenován na Tatran Sedlčany. Po roce 1948
se šibřinky konaly v hostinci u Karla IV. Již od prvopočátku hlavními tahouny šibřinek byly sokolky se
svými nezapomenutelný-

mi maskami. Zajímavé je,
že se před konáním šibřinek scházely na předem
určeném místě a samy si
vymýšlely a následně i šily
své masky.“ Po roce 1962,
kdy byl zprovozněn Vltavan, se šibřinky přestěhovaly do tohoto hotelu.
Tady se rej masek konal
až do roku 1974, kdy byla
zrekonstruována budova
Kulturního domu Josefa
Suka. Od té doby, kromě
let 1998-99, kdy se šibřinky konaly ještě v hotelu
Vltavan, jsou pořádány
v kulturním domě. „Starší
pamětníci šibřinek si jistě vzpomenou na masky
selky, Indky, námořnice
i kankánové tanečnice,“
loví z paměti Pavel Bláha a dodává: „Tato parta

skvělých žen a zábavných
masek ukončila svoji šibřinkovou kariéru kolem
roku 1982.“
Po sokolkách nastupuje
mladší generace Tatraňaček, která přichází s novými maskami. Heslem bylo,
že ke každé masce musí
být pořádný doplněk,
takže hasičky táhly ohlašovnu požáru, dopravní
značky, měly svítící semafor a každý člen pouštní
karavany si táhl svého papírového velblouda.
Zajímavostí je, že nejvyšší návštěvnost šibřinek byla v kulturním
domě v době, kdy se
konaly ve všech sálech.
Jeden ročník navštívilo
kolem dvanácti set lidí.
„Poslední dobou návštěv-

nost na těchto zábavných
akcí ale značně upadá,“
připomněl Pavel Bláha.
„Přesto doufám, že se to letos změní a šibřinky znovu
obnoví svoji tradici, a tak
trochu i zašlou slávu. V letošním roce jsme změnili
hudební skupinu. Pozvali
jsme oblíbenou kapelu Ešner Band. Budou vyhlášeny nejlepší a nejpočetnější
masky, které za to odměníme. Samozřejmě stejně
jako na předcházejících šibřinkách, tak i letos bude
připravena bohatá tombola. Věříme, že se stmelí
tatraňácká parta fotbalistů, kamarádů, kamarádek
a všichni se přijdou řádně
pobavit bez účasti mobilů,
tabletů a počítačů.“
David Myslikovjan

Firma Meritage, spol. s r. o.
přijme do provozovny v Kňovicích (u Sedlčan)

PRACOVNICI PŘÍPRAVY TISKU
Náplň práce:
- příprava a výroba tiskového příslušenství jako tiskové desky
a tiskové barvy
- měření a kontrola
- vedení dokumentace
Požadavky:
- střední vzdělání s maturitou
- pečlivost, samostatnost, zodpovědnost
- znalost práce na PC (Outlook, Word, Excel)
- praxe není nutná, zaškolíme
Plat: 25 000 Kč
Benefity: stravenky v hodnotě 100 Kč, 5 týdnů dovolené,
kurzy angličtiny na pracovišti, vánoční prémie
Kontakt: Jana Rybařová
e-mail: jana.rybarova@meritage.cz, tel.: 734 757 425

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

Přijmeme PRODAVAČKU na HPP

do trafiky v Sedlčanech
Nástup možný ihned

Tel.: 602 122 882

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
PLESY
 Vrchotice – Na Františku
29. 2. Hasičský ples
pořádá SDH Sedlec
 Sedlčany – kult. dům
29. 2. Sportovní šibřinky
hraje Ešner Band; 20:00
7. 3. Ples TK Slimka
Sedlčany
hraje Klasik; 19:00
10. 3. Pokáč
koncert populárního písničkáře, host Pavel Čadek;
19:30
 Petrovice – Obecní dům
29. 2. Společensko zábavný ples
hraje Repete, pořádá Spolek pro ochranu přírody
a dobrého života v Petrovicích; 20:00
7. 3. II. sportovní ples SK
Petrovice
hraje Elizabeth, vystoupí
Petr Karásek; 19:30
 Líchovy – hostinec
6. 3. Hasičský ples
hraje skupina Relax; 20:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
7. 3. Hasičský ples SDH
Mokřice
hraje Ešner Band; 20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Ota Janeček: Nejen
ve slabikáři
výstava českého grafika, malíře a ilustrátora;
do 28. 2.
Střední Čechy za stavovského povstání
výstava u příležitosti čtyřstého výročí bitvy na Bílé
hoře; vernisáž 5. 3. v 18:00,
výstava do 19. 4.
 Sedlčany – knihovna
Roman Čiko – kresby
výstava kreseb sedlčanského rodáka; do 4. 3.

Pivo ve fotograﬁi
výstava klubu FotoFlegmatici Sedlčany; vernisáž 7. 3.
v 16:00, výstava do 1. 4.
 Sedlčany – kult. dům
Výstava mladších žáků
výtvarného oboru ZUŠ
Sedlčany 2020
výtvarná díla na téma
ochrany přírody; do 18. 3.

česko-slovenská komedie;
20:00
5. 3. Pardon, nezastihli
jsme Vás
ﬁlmový klub; 20:00
6. 3. Blíženec
americké akční sci-ﬁ; 20:00
7. 3. Delirium Tremens
srbská komedie, drama;
20:00

www.sedlcansky-kraj.cz

HC Domino – Stará garda
Štětkovice B; 18:30
HC Huroni Vršovice – Ševci
Nový Knín; 20:25
 Monínec
6. 3. Dark snow
noční lyžařský závod
na Monínci; 16:00

OSTATNÍ
SPORT

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
28. 2. Osud jménem
Ležáky
setkání s Jarmilou Doležalovou ml. a připomenutí
druhé světové války; 18:00
4. 3. Benelux 2018–2019
cestopisná přednáška Jindřicha Částky; 18:00

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
29. 2. Yasmina Reza: Art
francouzskou komedii
uvádí Divadlo bez zábradlí; 19:00
1. 3. O statečném kováři
Mikešovi
pohádka pro celou rodinu;
15:00
7. 3. Začínáme končit
francouzská komedie; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
3. 3. Krás(k)a na scéně
výpravná historická freska
s aktuálním tématem lidské
identity; 19:30
12. 3. Rigoletto
italská opera jako součást
56. ročníku hudebního
festivalu Sukovy Sedlčany;
19:00

KINO
 Sedlčany
27. 2. Studená válka
ﬁlmový klub; 20:00
28. 2. S chutí Toskánska
italská komedie; 20:00
29. 2. Poslední aristokratka

Dnes 26. února tomu je 15 let,
kdy nás navždy opustil pan

Jiří Heřmánek
ze Sedlčan
Stále vzpomínají manželka, syn
a dcery s rodinami.

 Sedlčany – zimní stadion
26. 2. Pohárový zápas
HC Domino – Ševci Nový
Knín; 18:30
DSK Daleké Dušníky – HC
Miličín; 20:25
28. 2. Pohárový zápas
Rybníkáři–Rumola; 18:30
HC Hrádek – HC Kňovice;
20:25
29. 2. Pohárový zápas
HC Bubák Chlum – TJ
Slavoj Obecnice; 12:00
HC Olbramovice – Novit
Neveklov; 14:00
HC Medvědi Sedlčany –
HC Tučňáci Kosova Hora;
19:30
1. 3. Veřejné bruslení
14:00–16:00
1., 8. 3. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
HC Kabaret Sázava; 16:30
HC Žabáci Solopysky – HC
Votice; 18:25
HC Miličín – HC Huroni
Vršovice; 20:20
2. 3. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – DSK
Daleké Dušníky; 18:30
HC Čerti Křepenice – HC
Genemusic; 20:25
4. 3. Pohárový zápas
HC Kabaret Sázava – HC
Domino; 18:30
HC Kačeři Příčovy – HC
River Boys Zvírotice; 20:25
6. 3. Pohárový zápas
HC Žabáci Solopysky – Ševci Nový Knín; 18:30
HC Huroni Vršovice – Stará
garda Štětkovice B; 20:25
7. 3. Pohárový zápas
DSK Daleké Dušníky – HC
Domino; 12:00
HC Olbramovice – Rybníkáři; 14:00
HC Kňovice – Rumola;
19:30
8. 3. Pohárový zápas
HC Tučňáci Kosova Hora –
HC Hrádek; 16:30
Novit Neveklov – HC Medvědi Sedlčany; 18:25
HC Votice – HC Kabaret
Sázava; 20:20
9. 3. Pohárový zápas

 Sedlčany – knihovna
26. 2., 4. 3. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
28. 2. Pohádková babička
čtení z knihy Miloše

 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
29. 2. Pejsbook
dobročinný bazárek knih,
výtěžek jde na psí útulek
v Dobříši; 10:00–16:00
 Kosova Hora – Park
generála Mareše
29. 2. Masopust
masopustní průvod, na náměstí od 15:00 zabíjačkové
pochoutky; 13:30
 Petrovice – Květinové
studio EM
6. 3. Posezení s kávou
den s kávou SOuLmate

Kunderovsky laděný
milostný epos
SEDLČANY Zajímavý ﬁlm

můžete zhlédnout ve ﬁlmovém klubu 27. února
od 20 hodin. Děj se odehrává v období budování
stalinského Polska, ale
také moderní západní
Evropy. Tehdy se odehrává příběh velké osudové lásky zpěvačky Zuly
a skladatele Wiktora.
Kratochvíla, navazuje
Skládanková výtvarná
dílna; 15:00
29. 2. Čtení pro miminka
v bříšku
prenatální komunikace pro
budoucí rodiče; 10:00
6. 3. Píšu, píšeš, píšeme
program pro mladé spisovatele z 1. stupně ZŠ;
13:00
6. 3. Bábinka, bábrlinka,
babička
odpoledne plné čtení a vyprávění o babičkách, navazuje
Buchtová dílna; 15:00
6. 3. Provázková dílna
program šikovné ruce (9+);
18:00
11. 3. Jak se stát diktátorem
listování v podání herců
Alana Novotného a Patrika
Bořeckého; 20:00
 Sedlčany – hvězdárna
28., 29. 2., 6., 7. 3. Pozorovací program
při příznivém počasí;
18:00–21:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
29. 2. Dětský karneval

Kunderovsky laděným
milostným eposem navazuje Pawel Pawlikowski
na úspěch oscarové Idy.
Za dílo nabité elektrizující hudbou i obrazovou
krásou byl na festivalu
v Cannes odměněn cenou za nejlepší režii. Režie Pawel Pawlikowski, 89
minut.
-redz Dublovic, ochutnávka
různých druhů; 10:00
 Lovčice – hasičská
klubovna
7. 3. Lovčický masopust
téma Večerníček, od 19:00
v klubovně tombola; 12:00
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00 do konce října

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.
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Uklidňující pojistka
v podobě třetího
gólu přišla ve druhém
poločase

MFK Dobříš – TJ
Tatran Sedlčany
1:3 (0:1)
Předposlední přípravný
zápas sehrál Tatran s tradičním soupeřem, který
rovněž hraje divizi, ale skupinu A. Tatran začal zápas
aktivně a hned po rozehrání se řítil na branku Luboš
Soldát, ale nedal! Ve třetí
minutě založil pěknou akci
David Čipera, který našel
v náběhu Marka Sirotka,
ten míč zatáhl k brankové
čáře a výbornou přihrávku
adresoval do pokutového
území na Kryštofa Kvěcha, který si s ní výborně
poradil a střelou k tyči
nedal domácímu brankáři
Weberovi šanci zasáhnout
– 0:1. Po patnácti minutách
se začala hra vyrovnávat
v poli, ale před brankou
domácích stejně bylo živo.
Střely zlikvidoval brankář
Weber, nebo šly vedle.
Dobříš se proti dobře pracující obranné hře hostujícího mužstva neprosazovala, o čemž svědčí i fakt, že

brankář Tomáš Glogar byl
prakticky bez práce.
Druhý poločas začal stejně jako ten první, když si
na kolmou přihrávku Krůty
naběhl Lípa a skóroval – 0:2
ve 47. minutě. Potom Tatran
trošku polevil a brankář
Glogar také musel něco pochytat. Ale v 63. minutě už
na střelu domácího Moravce nestačil a Dobříš snížila
stav na 1:2. Tatran odpověděl zvýšenou aktivitou, ale
Dvořák sám před brankářem Weberem po pěkné
akci na jeden dotek nedal!
Svoje zaváhání napravil
v 80. minutě, kdy Matoušek
získal míč, nádherně posunul do leva na rozeběhnutého Lípu a ten poslal míč jako
na podnosu na Dvořáka,
který byl tentokrát úspěšný
a upravil na konečných 1:3.
Sestava: Glogar–Repetný, L. Brotánek, Řehák,
P. Lípa, Soldát, M. Dvořák,
Novotný, D. Čipera (46. M.
Krůta), K. Kvěch, M. Sirotek (46. L. Matoušek)
Poslední přípravný zápas a generálku na jarní odvety sehraje Tatran doma
v sobotu 29. února od 14
hodin proti Komárovu.
David Štverák
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Úspěšný start
studia Dvojka
SEDLČANY V sobotu 22. 2.

začala pro místní Aerobik
DOBŘÍŠ V neděli 23. února
na umělé trávě sehrál Tatran
další přátelský zápas, tentokrát proti rivalovi z Dobříše.

strana

studio Dvojka závodní
sezóna ve spor tovním

a gymnastickém aerobiku. Dvacet čtyři závodnic
se s trenérkami Kristýnou Faktorovou, Alenou
Novotnou a Nikolou Krušinovou a také s velkým
fanklubem rodičů a kamarádů vydalo na soutěž
ligy Začni s mistry do nedaleké Příbrami. Děti
perfektně zvládly svoji
nervozitu a předvedly
skvělé a bojovné výkony. Celkem osmkrát se
sedlčanským zástupcům
podařilo ve svých kategoriích vystoupat na stupně
vítězů, a to v konkurenci
klubů z celé republiky.
Trio Stieranková, Vitulová, Kocianová (3. místo,
9–11 let), Kristýna Pechová (1. místo, 6–8 let), Františka Kořánová (2. místo,
9–11 let), Nikol Furišová
(3. místo, 9–11 let), Karina
Bílková (1. místo, 12–14
let), Aneta Holoubková
(2. místo 12–14 let), Adéla
Finková (3. místo, 12–14
let), Aneta Chrastilová (1.
místo, 15–více let).
-kf-

Nikol Furišová a Františka Kořánová (medailistky kategorie jednotlivkyň 9–11 let)

Hokejisté Tatranu si zahráli proti dvěma bývalým
extraligovým hokejistům
Kovohutě Mníšek
pod Brdy – Tatran
Sedlčany 3:7
(0:0, 2:3,1:4)
PRAHA Hokejisté Tatranu
vstoupili do play off krajské soutěže v sobotu 22.
února v pražské Tipsport
aréně, kde hraje svoje domácí zápasy tým Mníšku
pod Brdy. Ve čtvrtﬁnále
vyřazovací části je čekalo
mužstvo, v jehož barvách
nastupují dvě známá jména českého hokeje.
Jednapadesátiletý Jaroslav Nedvěd ještě před
několika týdny působil

v roli asistenta trenéra
na střídačce pražské Sparty a o šest let mladší František Ptáček, který je rovněž kovaným sparťanem,
donedávna držel rekord
v počtu utkání v české extralize. Sehrál jich více než
1 035. Trenér Tatranu Karel
Pospíšil se tentokrát musel
obejít bez několika svých
opor, což mohlo průběh
utkání hodně poznamenat.
Nejproduktivnější sedlčanský hráč Martin Náprstek
v předchozím utkání s B
týmem Benátek nad Jizerou utrpěl zlomeninu kotníku a je vyřazen ze hry až

do konce sezóny. Chyběli
i obránce Grin, forvard Filip Černý a několik dalších
hráčů. Před brankářem
Hlaváčkem se tak střídali
beci Martínek, O. Mašek,
Macháč, Chwastek, T. Spilka, Vild a Šebek a útočníci
Bém, Sůsa, Pinkas, O. Spilka, Vl. Černý, Zavadil a Burian. Přestože Tatran měl
prořídlý kádr, tento první
duel zvládl. Utkání bylo
ale hodně dlouho vyrovnané a to zvlášť proto, že
soupeř se sešel v plné síle.
Nejlepším hráčem utkání
byl brankář Sedlčan Lukáš
Hlaváček, který vychytal

spoustu šancí domácích
hokejistů a položil základní vítězný kámen Tatranu.
Hodně důležitá pro hosty
byla polovina prostřední
části základní hrací doby,
kdy se jim za tři minuty
podařilo vstřelit tři branky. Ale ani za tohoto stavu
ještě nebylo utkání rozhodnuté. Domácí hned
vzápětí zužitkovali svoji
přesilovku a pouhou vteřinu před druhým klaksonem dokonce vstřelili kontaktní gól. Nebylo divu, že
tato branka Mníšek hodně
povzbudila, takže v úvodu
třetí části hry se zdálo, že

vyrovnání je na spadnutí.
Potom ale Tatran po brejku
přidal čtvrtý gól, domácí
hru otevřeli a hosté přidali další dva góly. V závěru
mače to ještě hokejisté
Mníšku zkoušeli bez brankáře s šesti hráči v poli, ale
v poslední minutě inkasovali posedmé.
Branky: Chwastek 3,
Vild, Sůsa, Bém a Burian.
V neděli se Tatran
s Mníškem utkal v odvetě
na domácím ledě a do semiﬁnále play off krajské
soutěže už měl skutečně
jenom krok.
David Myslikovjan
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Hokejisté Štětkovic dvakrát prohráli, přesto dál vládnou prvoligové tabulce
SEDLČANY V dlouhodobém pohárovém turnaji
amatérských hokejistů minulý týden poprvé od začátku této sezóny prohrála
štětkovická Stará garda,
která dosud ztratila pouze
jediný bod. Prohrála dokonce hned dvakrát, přičemž jedno utkání předem
skrečovala.
Duel Štětkovic s příčovskými Kačery zkraje
minulého týdne se podle
papírových předpokladů měl nést ve znamení
dalšího zářezu do pažby
ﬂinty favorita, ale ten podal tentokrát rozpačitý
výkon, nechával až příliš
snadno soupeře dostávat
se do šancí a zaslouženě
vyšel naprázdno. Vítězství
Příčov se začalo rýsovat
na konci druhé třetiny
za stavu 2:1, kdy si vytvořily několik slibných
šancí. Nejdříve mohli Kačeři zvýšit při vlastním
oslabení a rychlém úniku útočníka a také další
jejich brejk mohl skončit
brankou. V poslední třetině se nechal očekávat
velký nápor Štětkovic. Ten
sice na chvíli přišel, Stará
garda sevřela Kačery v je-

jich obranném pásmu, ale
po půldruhé minutě, jako
když sjede blesk z čistého
nebe, to po střele z bezprostřední blízkosti bylo
už 3:1. Při hře čtyři na čtyři osm a půl minuty před
koncem Štětkovice daly
kontaktní gól. Hned vzápětí rozehrály svoji další přesilovku, avšak nejenomže
ji nevyužily, ale navíc dostaly hodně lacinou branku. Nejdříve se zdálo, že
se forvard Kačerů dostane
do samostatného úniku,
jenomže puk mu utekl
do kouta kluziště. Přestože
měli obránci Štětkovic dostatek času, nechali uvolnit se dalšího dojíždějícího útočníka, a ten celkem
pohodlně zvýšil na 4:2.
Uplynulo jenom pár vteř i n , K a če ř i p r a k t i c k y
do prázdné branky přidali
pátý gól a dvě a půl minuty před koncem po samostatném úniku šestý.
Štětkovice ještě v předposlední minutě snížily, ale
už se jednalo pouze o kosmetickou úpravu výsledku. V utkání dalších dvou
týmů z předních míst prvoligové tabulky padlo
devatenáct branek. Tým

Genemusic po dvou zápasech bez hráčů na střídačce svůj kádr hodně
posílil a hned to bylo znát.
Hokejisté z Benešovska
se v duelu se Zvíroticemi
ujali vedení už v končící
první minutě hry. Ačkoliv
se jim o chvíli později zranil jeden hráč, byli to oni,
kdo zpočátku udávali tempo utkání. V páté minutě
přidali druhý gól, v osmé
třetí, byli nebezpečnější
před brankou soupeře
a snadno zachytávali jeho
protiútoky. Teprve za stavu 0:3 se osmělili i chlapci
od vody a snížili. V závěru
první třetiny hráli přesilovku, sice ji nevyužili, ale
bezprostředně po návratu
vyloučeného hráče na led
jejich útočník po rychlém
úniku střelou na lapačku
vstřelil kontaktní gól. Hráči Genemusic ještě stihli
do prvního klaksonu přidat svůj čtvrtý úspěšný zásah, hned v úvodu druhé
třetiny Zvírotice opět snížily, a po této brance byla
k vidění nejhezčí pasáž
utkání. Chlapci od vody se
začali tlačit před branku
Genemusic a vyrovnání
bylo na spadnutí. Zvírotice

však přibrzdilo oslabení,
které sice přežily bez úhony, ale hned vzápětí inkasovaly popáté a potom
už zase převzal iniciativu
jejich soupeř. Hráči Genemusic vstřelili do konce
druhé třetiny další čtyři
branky a v té třetí se už
jenom čekalo, kdy padne
desítka. Hokejisté z Benešovska se dočkali pět
a půl minuty před třetím
klaksonem a ještě přidali
tři přesné zásahy navíc.
Ve svém druhém utkání,
které sehráli hokejisté Genemusic minulý týden, už
tolik nezářili. V duelu s příčovskými Kačery jim doslova utekl začátek zápasu
a po inkasovaných čtyřech
gólech už náskok soupeře
jenom marně stahovali.
Výsledky – 1. liga:
AHC Nový Knín – Obecnice 3:7, Křepenice–Chlum
7:3,
Příčovy–Štětkovice
6:3, Zvírotice–Genemusic
6:13, Genemusic–Příčovy
5:8, Štětkovice–Křepenice
0:5 (kontumačně). S jednadvaceti body zůstaly první Štětkovice. O šest bodů
zpět je druhá Obecnice,
která má ale dva zápasy
k dobru. Třetí Genemusic

má bodů čtrnáct a poslední osmý je čtyřbodový
tým AHC Nový Knín.
2. liga: Miličín–Domino 1:3, Solopysky – Daleké Dušníky 0:5, Ševci
Nový Knín – Štětkovice B
5:4, Vršovice–Votice 4:3.
V druholigové tabulce se
s dvaadvaceti body udržela Sázava, ačkoliv v době
naší uzávěrky měla
na svém kontě o jeden zápas méně než druhé dvacetibodové Domino. Šest
bodů na druhý tým ztrácí
třetí tým Dalekých Dušníků. Poslední deváté Solopysky zůstaly na čtyřech
bodech.
3. liga: Neveklov – Kosova Hora 5:4, Neveklov–
Rybníkáři 13:2, Kosova
Hora – Olbramovice 3:6,
Rumola–Hrádek 2:5, Kňovice–Medvědi 4:3. V době
naší uzávěrky měly
všechny třetiligové týmy
za sebou jedenáct utkání. Na prvním místě se
s osmnácti body udržely
Kňovice, o bod méně měl
Hrádek a třetí Medvědi
nasbírali čtrnáct bodů. Poslední osmí Rybníkáři svůj
jediný bod nerozmnožili.
David Myslikovjan

Dřevozpracující firma SPÁLENSKÝ–DŘEVĚNÉ LIŠTY s. r. o.
hledá do svého mechanizovaného provozu zaměstnance (ženy a muže) na tyto pozice:
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ OPTICUT
• jednosměnný provoz
• mzda: od 21 000 Kč/měsíc. Po zapracování až 26 000 Kč/měsíc

DĚLNÍK DO VÝROBY
• jednosměnný provoz nebo dvousměnný provoz
• mzda: od 20 000 Kč/měsíc. Po zapracování až 24 000 Kč/měsíc

OBSLUHA FRÉZKY WEINIG
• jednosměnný provoz nebo dvousměnný provoz
• mzda: od 24 000 Kč/měsíc. Po zapracování až 30 000 Kč/měsíc
Nabízí svým zaměstnancům profesní a finanční růst v zázemí stabilní firmy
Možnost teplých obědů

Bližší informace s video
záznamem o daných pozicích
naleznete na

WWW.SPALENSKY.CZ
(v kategorii „volná místa“)

nebo tel.:
603 560 393

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz

Hokejisté postupují
do semiﬁnále play
off, byla to ale
dřina
Tatran Sedlčany –
Kovohutě Mníšek
pod Brdy 3:3 (1:0,
0:1, 2:2)
V odvetném
utkání čtvrtﬁnále play off
krajské hokejové soutěže
se v neděli 23. února utkali
hráči Tatranu na sedlčanském zimním stadionu se
soupeřem, jehož v sobotu
porazili na jeho ledě v Praze o čtyři branky. O svém
vítězství rozhodli ale až
v závěru tohoto mače a vyrovnané utkání se nechalo
očekávat i tentokrát.
Soupeř se také v neděli
mohl spoléhat na svoje tři
zkušené opory Františka
Ptáčka, Jaroslava Nedvěda
a Jana Divíška. Hlavně první jmenovaný hráč po celé
utkání skoro nestřídal. Tatran se sice blýskl v úvodu
zápasu dvěma pěknými
akcemi, ale skóre se poprvé změnilo až v 5. minutě
hry, kdy prudkou ranou
po ledě přes protihráče
skóroval O. Spilka. Hned
po rozehrání ve středovém
kruhu mohli hosté vyrovnat, když najížděli ve dvojici na jediného obránce
Tatranu, ale Hlaváček jejich zakončení kryl. V 9.
minutě rozehráli svoji
první přesilovku domácí
hokejisté, v závěru třetiny
měli stejnou početní výhodu i hosté, ale skóre se už
nezměnilo.
Vyrovnaný boj byl k vidění i ve druhé části hry.
Od 28. minuty měli hosté
možnost zahrávat svoji
další přesilovku, nevyužili
ji, ale přesně v polovině
základní hrací doby měl
jejich útočník po brejku
na své hokejce vyrovnání.
Hlaváček však jeho zakončení z místa těsně před
brankovištěm zlikvidoval.
Hokejové šachy tak pokračovaly, a když dvě minuty před koncem druhé
třetiny odešel na trestnou

SEDLČANY

lavici hráč Sedlčan, hosté
se příliš dlouho nerozpakovali a čtyřicet pět vteřin
před druhým klaksonem
jejich útočník bekhendovou střelou z místa těsně
před brankovištěm srovnal
na 1:1. Po necelých třech
minutách ve třetí třetině
se hokejisté Mníšku dostali
do vedení a Tatran se dočkal vyrovnání ve 48. minutě hry, kdy po obléhání
branky z bezprostřední
blízkosti skóroval Filip
Černý. V polovině třetí
části hry se uvolnil Petržílka a ranou, která prošla
gólmanovi do sítě mezi
betony, překlopil vedení
na stranu Tatranu. O postupu ale ještě zdaleka
rozhodnuto nebylo. Osm
minut před třetí sirénou
rozehráli hosté svoji další přesilovku, zle dotírali
na branku Hlaváčka, jenomže půl minuty před návratem vyloučeného hráče na led o svoji výhodu
přišli. Do konce základní
hrací doby chyběly pouhé
dvě minuty, kdy si před
svojí přesilovkou vzali hosté oddechový čas a při hře
šest na čtyři se pokusili
vyrovnat. V momentě, kdy
do návratu sedlčanského
hráče na led chybělo patnáct vteřin, povedlo se jim
skórovat, ale na zvrat už
neměli. Ve zbývajících jednadvaceti vteřinách chybějících do třetího klaksonu
se hokejisté Tatranu už
v pohodě ubránili.
V semiﬁnále play off
krajské hokejové soutěže se hráči Tatranu utkají
o příštím víkendu se Spartakem Žebrák, proti kterému se jim v této sezóně
dosud vůbec nedařilo.
První zápas začne na sedlčanském zimním stadionu
v sobotu 29. února v sedmnáct hodin. Podaří se Tatranu konečně zlomit sérii
porážek s tímto soupeřem?
David Myslikovjan
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Stolní tenisté vyhráli
v duelu s druhým
týmem tabulky sedm
singlů bez ztráty setu
SEDLČANY V předchozím

dvoukole 2. ligy skupiny
A stolních tenistů se utkali hráči Tatranu s celky ze
středu tabulky, a mimo
jiné proto, že nenastoupili v nejsilnější sestavě,
oba zápasy vysoko prohráli. O uplynulém víkendu se na domácí půdě
v malé hale gymnázia
střetli s dvěma pražskými týmy z popředí startovního pole, a tentokrát
bylo vše úplně jinak.
Obě utkání totiž už opět
i s Pejšou a Faktorem vyhráli.

Tatran Sedlčany
– El Niňo Praha
C 10:4
Obě úvodní čtyřhry
dospěly do pěti setů. Zatímco ale Faktor s Kocurou bojovali na jednom
ze stolů až do stavu 14:16,
na stole druhém Pejša
s Drechslerem dovolili
svým soupeřům v rozhodujícím setu jediný
míček. Ve dvouhrách se
hráči střídali ve vedení
a následném dotahování
výsledku až do stavu 4:4.
Potom se ale domácím
stolním tenistům povedlo
vyhrát třikrát za sebou,
aniž by ztratili jediný set,
a svoje nadějné vedení
už nepustili. Hráči Tatranu v duelu s druhým
týmem tabulky vyhráli
celkem sedm dvouher
bez ztráty setu! Po třech
bodech vybojovali Faktor
a Pejša, dva přidal Drechsler a jeden Kocura.

Tatran Sedlčany
– TTC Elizza
Praha B 10:7
Ta k é t e n to k r á t o b ě
č t y ř h r y s ko n č i l y n e rozhodně a stejně jako
v sobotu patřil závěr zá-

pasu domácím stolním
tenistům. Duel se zlomil
až za stavu 7:7. Ve všech
svých čtyřech utkáních
ve dvouhrách byl úspěšný Pejša a tři body přidal
Faktor. Dvakrát vyhrál
Drechsler. „Přestože jsme
hráli konečně kompletní,
je to pro nás velké překvapení,“ uvedl po skončení
druhého zápasu vedoucí
hráč Tatranu Radovan
Faktor. „Hrál se skvělý
stolní tenis a zejména
v neděli měly některé zápasy parametry první ligy.
El Niňo jsme opět zaskočili, na tento tým se nám
v domácím prostředí daří.
Jsou to mladí hráči, zvyklí trénovat na El Niňu,
a na utkáních venku mají
přece jenom menší jistotu.
Navíc jsme hráli všichni
dobře a eliminace jejich
jedničky se vydařila. Čím
více jsme vedli, tím byli
hráči hostí nervóznější.
Šňůra šesti bodů v řadě
rozhodla o naší výhře. Zápas s Elizzou měl být jasnou záležitostí, zejména
když jsme si přečetli sestavu, ve které hosté přijeli.
Dva jejich hráči totiž stabilně nastupují za A tým
v první lize. My jsme
ovšem neměli co ztratit
a od začátku jsme dokazovali, že se nechceme
vzdát. Hrály se nádherné

zápasy a už první duel
ve dvouhře naznačil, že
jsme schopni hrát s favoritem vyrovnaně. Důležité
srovnání na pět pět hosty
zaskočilo a nám naopak
dodalo na odvaze. Nejdůležitější v zápase bylo,
že Pejša i já jsme dokázali zaskočit hráče hostí
Do Tronga a Drechsler
opět bodoval. Za stavu 7:7
se vstupovalo do poslední
série. Když Pejša vyhrál
se soupeřovou jedničkou
a já jsem jasně potvrdil
remízu, byl soupeř konsternován a Drechsler
skvěle dovršil naši výhru.
Pro našeho hráče Radka
Slavíka to byly velmi cenné zkušenosti ze zápasů
se skvělými soupeři. Radek, který pochází z Benešova, u nás nastupuje
na střídavý start a hraje
třetí ligu za Zruč nad Sázavou.“
Po osmnácti kolech
soutěže jsou se sedmačtyřiceti body první
Litoměřice, které mají
dvoubodový náskok
na druhý tým El Niňo
Praha C. Tatran se posunul po dvou vítězných
zápasech na deváté nesestupové místo. S jednatřiceti body má osmibodový náskok na poslední
dvanáctý Šanov.
David Myslikovjan

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

V neděli 1. března tomu bude
20 let, kdy nás navždy opustila
manželka a maminka paní

Libuše Sůvová
ze Sedlčan.
S láskou stále vzpomíná manžel,
syn a dcera s rodinou.
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Aspoň jeden ze čtyř Příčiny a následky
Kdysi jsem měl jako neinformovaný laik také dojem, že horní
komora Parlamentu ČR je něco
nadbytečného. Už dlouho si to
nemyslím z důvodů, které vidí každý, kdo chce.
Náš stát reprezentují čtyři osoby. Nejvýznamnější je úřad prezidenta republiky. Následuje předseda horní komory Parlamentu
ČR (Senátu ČR), který v době
do slibu nového prezidenta, přebírá jeho pravomoci. Třetím je
předseda dolní komory Parlamentu ČR (Sněmovny ČR) a čtvrtým
předseda Vlády ČR. Tato čtveřice
se od ustanovení Senátu (1993)
v rámci svých povinností i kompetencí vždycky musela srovnat
do nějakého útvaru. A nebylo to
vždy snadné.
Zvolení Miloše Vystrčila předsedou Senátu ČR, bylo přijato bez
protestů, bez pomluv, dokonce
v tajné volbě dostal více hlasů,
než si sám představoval. Ono vůbec to v senátu je jinak. Lidé si
zvolí svého senátora a většinou
vědí, jak se kdo v předchozím životě vybarvil.
Za Miloše Vystrčila mluví jeho
práce na mnoha postech stoupajícího významu. Pochází z Telče, kde absolvoval gymnázium,

a později, když vystudoval matematiku a fyziku, tam také učil
a byl i zástupcem ředitele. V Telči
pracoval i jako zastupitel a starosta, až byl zvolen hejtmanem kraje
Vysočina. A jako uznávaná, respektovaná osobnost byl později
zvolen senátorem. V projevu před
volbou požádal, aby pokud by byl
zvolen a potom někdy zapomněl,
že je jen jedním z 81, byl hned
upozorněn.
A Miloš Vystrčil je teď také jedním ze čtyř, dokonce druhý ze čtyř
ústavních činitelů. Dospěl tam bez
hloupých kampaní, bez podvodů
a lží. Ty ostatní tři – snad netřeba
připomínat. Leda srovnání dvou
kolegů, předsedů dvou komor
v Parlamentu ČR. Předseda dolní
komory se brzy „vybarvil“ a dokázal, že do takové funkce nedozrál.
Byl advokátem, což nezapře, když
vždy klopotně hájí svého stíhaného stranického šéfa. A mentální
vývoj odpovídá jeho pubertálnímu vystoupení s kytarou na předsednickém stole dolní komory
Parlamentu ČR. Poté se měl vrátit
na své pískoviště. Tak snad většina
občanů musí mít radost, že aspoň
jeden ze čtyř bude důstojným,
čestným ústavním činitelem.
Vladimír Roškot

Nové zákony vznikají vždy, když
se objeví nějaký nový nežádoucí
jev, který by zdravý řád ve společnosti narušoval. Jev, který by
poškozoval, nebo naopak zvýhodňoval jednotlivce či skupiny, nebo
by dokonce zavinil omezování svobody jedněch vůči druhým, nerovnoprávnost.
Základním zákonem státu je
ústava, žádný nový zákon se
s ní nesmí ani slovíčkem dostat
do konﬂiktu. Na druhé straně musí
přesně vystihovat příčinu, zdůvodnit ve svém obsahu, jaký jev nelze
tolerovat. Snad jen poněkud musí
zvažovat, nakolik je ve věci zamotán tzv. „veřejný zájem“, který je
většinou nadřazen zájmu jednotlivce. Pokud se tak stane, pak se
záležitost ovlivňovaná ke všemu
nějakou „vyšší mocí“ dostává
ke konečnému posouzení před
Ústavní soud v Brně.
Jestliže se tedy objevily případy, kdy i laik viděl jasný střet zájmů a nebyl na to k mání pořádný
zákon, nezbylo než sestavit formulaci nového zákona. Nebyl dosud
nutný, protože si zvolení činitelé
moc často netroufali, aby svoje
postavení zneužívali přednostně
až drze ve svůj osobní prospěch,

nebo ve prospěch své ﬁrmy. Už
třeba získání státní zakázky (velmi
výhodné), kterou volený funkcionář mohl ovlivnit, byl jasný střet
zájmů. Když vzniklo podezření,
tak ve funkci končil.
Nový zákon pro tyto případy
byl napadán, že snad je to omezení
lidských práv, nebo že způsobí, že
podnikatelé se budou bát jít do politiky. Že tedy jde o zákon neústavní. Poslanci za ANO a dokonce
i prezident republiky proto poslali
ústavní žalobu.
Všechny ty okolnosti dohromady vzbudily zájem, protože
jak jsme to někteří cítili, že pokud
i ústavní soud bude na argumenty
prezidenta a poslanců slyšet, pak
už máme demokracii a zákonodárství na hodně „šikmé ploše“.
Rozhodnutí s jasným zdůvodněním v přímém přenosu z Brna
18. 2. 2020 dalo však naději, že
neklesneme pod úroveň justice
Rakouska-Uherska. Jak říkala
moje matka: Nebylo to špatné, tehdy chudý mlynář vyhrál
soud nad bohatým knížetem
i bez advokáta. To u nás, když
jde o „knížete“ v novém hávu,
ten soud řadu let čeká marně.
Vladimír Roškot
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Zastavme se na chvilku
Představte si, že státníci
světa a šéfové velkých
korporací splní Grétě
všechna její přání. Gréta
by měla odvětit: „Děkuji,
v tom případě jsem svého
cíle dosáhla a od zítřka
budu zase chodit do školy a žít svůj vlastní život.“ Spíš by jí však tento
úspěch vlil do žil ještě
více odhodlání a začala
by napravovat svět v něčem jiném.
Moc je opojná. Není
to náhoda, že pouze Galadriel, nejušlechtilejší bytost Středozemě, obstála
ve zkoušce prstenu. V Tol-

kienově světě jen hobití
prosťáčci bez ambicí dokázali odolat moci. Každý,
kdo nějaké ambice má, se
moci nedokáže vzdát, jakmile ji jednou získá.
Představte si, že jste
člověk, který dá dohromady sdružení, jež dokáže zaplnit Letnou. Řeknete kdy a kde a přijde
200 tisíc lidí. A už máte
svého miláška. Nosíte ho
po kapsách, ale on chce
na váš prst.
Že se Milion chvilek
chystá demonstrovat proti Stanislavu Křečkovi mě
překvapilo. Má své histo-

rické škraloupy, ale rozhodně to pro mě není tak
kontroverzní postava jako
spolupracovnice zrůdného prokurátora Urválka.
Těch sedm agresivních
aktivistů, které musela
v Brně zatknout policie,
mi přijde na pana Křečka
tak akorát.
Úřad ombudsmana je
instituce, která z principu
jednoznačně
potřebuje
jednou za pár let provětrat, protože se pohybuje
mimo systém a má výjimečné pravomoci. Že
pan Křeček udělá změny,
je tedy přirozené, stejně

jako je přirozené, že se
to nelíbí těm, na které ty
změny negativně dopadnou. Ale za prvé si pan
Křeček, jako každý jiný,
zaslouží svých sto dní
doby hájení – a nechť je
pak kritizován za konkrétní kroky, které učiní.
Za druhé byl pan Křeček
zvolen naprosto demokraticky, v souladu s ústavou
a zákony České republiky.
A zde se dostáváme
k tomu nejpodstatnějšímu. Jak může sdružení,
které má ve svém názvu
„pro demokracii“, napadat ryze demokratický
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proces volby ombudsmana? V demokracii se
rozhoduje ve volbách.
A vyspělá demokracie
se pozná podle toho, že
výsledky voleb všichni
respektují. Máme demokratickou vládu a parlament. Stanislav Křeček
byl demokraticky zvolen
ombudsmanem. Tečka.
I kdyby se na Letné
proti Stanislavu Křečkovi
shromáždilo 200 tisíc lidí,
je potřeba mít stále na paměti, že oprávněných
voličů je o dalších 8 milionů víc.
Bohumil Vohanka

