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Premiér Babiš byl
přivítán květinami,
hrstka protestujících ho
vyprovázela nadávkami
SEDLČANY Předseda Vlády

ČR Andrej Babiš v rámci
svojí cesty po Středočeském kraji navštívil v úterý
25. února kromě Benešova
a Příbrami na několik hodin
také Sedlčany. Cílem obdivovaného i zatracovaného
státníka byl místní domov
seniorů. Premiér Babiš si
prohlédl část tohoto největšího krajského zařízení
poskytujícího sociální služby (s kapacitou 300 lůžek
a zaměstnávajícího 176 lidí).
Zajímal se mimo jiné o současnou investici, kterou kraj
podpořil 25 miliony korun.
Andreje Babiše hned u vjezdu do areálu očekávalo několik jeho skalních odpůrců,
u vchodu do budovy byl
Pokračování na straně 6

Cena 16 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Senátor Burian
k jednání o dálnicích:
Středočeská část vázne,
zahájení výstavby
v roce 2025 nevěřím
Sál sedlčanského kulturního domu
byl v pondělí 24. února již
potřetí místem setkání vyvolaným členy Spolku pro
výstavbu dálnice D3 a D4.
V organizačním týmu byl
také senátor Jiří Burian,
kterého jsme se zeptali
na podrobnější informace.
Bylo jednání svoláno
kvůli novým informacím
o aktuální fázi výstavby?
Nejen proto. Jde nám
o to, že chceme stále vyvíjet maximální tlak na realizaci D3 a D4. Spolek pro
výstavbu dálnice vede

SEDLČANY

bývalý starosta Chýnova a dlouholetý senátor
Pavel Eybert. Já jsem se
v nedávné době stal místopředsedou zmíněného
spolku. Smyslem našeho
snažení je řešit problémy legislativní, technické
a organizační. Zajímavější
pro Sedlčansko je do určité míry D3. V části Jihočeského kraje se pomalu,
ale přece jen jednotlivé
úseky budují. Problémové lokality, ať z pohledu
vlastnických vztahů nebo
technických problémů, se
Pokračování na straně 2

Marii Hruškové, která vloni oslavila stoleté narozeniny, Andrej
Babiš popřál do dalších let dobré zdraví.

Když se nepostarají příbuzní,
vypraví pohřeb město
SEDLČANY O pozůstatky

osamělých a zemřelých
lidí, které jejich příbuzní
nechtějí nebo nemohou
sami pohřbít, se podle
zákona postará město či
obec. Tak jim to ukládá zákon. Zemřelí jsou pohřbeni
bez obřadu, kdy součást
sociálního pohřbu představuje již samotná kremace.
Náklady uhradí přes mini-

sterstvo pro místní rozvoj
stát. Částku reguluje ministerstvo ﬁnancí. V současné
době jde podle vyjádření
starosty Sedlčan Miroslava
Hölzela o 9 000 korun.
„Sociální pohřby byla
v 90. letech minulého století problematika, kterou
jsme nemuseli řešit, protože jsme se s takovými případy nesetkávali,“ uvedl

starosta Sedlčan s tím, že
od té doby se evidentně
i v lidských vztazích dost
změnilo. Vloni se město
muselo postarat o devět
zemřelých, k nimž se nikdo nehlásil, a rok předtím
to bylo dokonce v sedmnácti případech. „Letos
jsem podepisoval objednávku na sociální pohřby
Pokračování na straně 3

Pašík byl na masopustu v Sedlčanech vykrmen za pouhou hodinu
SEDLČANY Stejně jako v mi-

nulých letech, i tentokrát
měli přihlížející možnost
vidět v centru města masopustní průvod, který se
na náměstí T. G. Masaryka
vydal ze zahrady základní

umělecké školy. V Sedlčanech bylo v úterý 25. února
skutečně pěkně veselo.

„Potěžkejte si moji
nůši!“
„Zakládajícím pořádajícím

členem sedlčanského masopustu je Našlose,“ uvedla
členka tohoto občanského
sdružení Jana Durďáková.
„Už léta tuto akci pořádáme
se sedlčanskou základní uměleckou školou a s městským

muzeem. Postupně se k nám
přidalo město, gymnázium
a podporuje nás i střední odborné učiliště. Po celou dobu,
co masopust pořádáme, zveme děti z borotického Stébla,
děvčata z Nalžovic, kluky ze

Svatého Jana a také žáky
obou sedlčanských základních škol. Ti všichni mají
možnost přijít. Teď jsem právě mluvila s děvčaty z Nalžovic, a byla jsem ráda, když
Pokračování na straně 11
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Senátor Burian k jednání o dálnicích: Středočeská
část vázne, zahájení výstavby v roce 2025 nevěřím
Dokončení ze strany 1

postupně vyjasnily. Dobrá
je také projektová příprava. V řadě případů jsou
vydána územní rozhodnutí nebo stavební povolení.
Za hlavní považuji, že dva
úseky se již staví. Zatímco
ve Středočeském kraji se
téměř nic neděje. To mě
pálí nejvíc.
Připomenete trasu
D3?
Vede z pražského obchvatu, tedy od Jesenice,
dále kolem Benešova, Minártic, Voračic a směřuje dolů na napojení k již
hotové jihočeské části
v Meznu. Úseky pokračují až na Dolní Dvořiště
a hranice s Rakouskem.
Zajímavé je, že nejde
o nóvum. Před třiceti lety
tehdejší vláda podepsala
mezinárodní pakt o realizaci severojižní tranzitní
dopravy ze Skandinávie až na Řecko. Každá
země se k tomu nějakým
způsobem přihlásila. Bohužel s postojem České
republiky a konkrétně
Středočeského kraje jsem
výsledky velmi zklamán.
Investorem je a za celou
přípravu zodpovídá Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Jednání byl v pondělí přítomen ředitel pro
Prahu a Středočeský kraj
Tomáš Gross. V úvodním
příspěvku informoval, jak
vypadá příprava na vý-

stavbu ve Středočeském
kraji. S předsedou spolku
Eybertem jsme konstatovali, že jsme se nedozvěděli nic. Žádný posun nenastal. To je smutné.
Ale o předpokládaném zahájení výstavby
snad hovořil...
Zmínil rok 2025, ale
tomu já vůbec nevěřím.
A jaký stručný kom e n t á ř by s t e u v e d l
k dálnici D4?
Jednoduše řečeno, jde
o trasu Praha–Písek, v nedávné době se dostavěl
úsek u Příbrami od Skalky po Háje. Připravuje
se zbylých 32 kilometrů.
Ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic ČR
poprvé v historii rozhodly
o tom, že se stavba tohoto druhu a významu bude
provádět systémem PPP,
což představuje participaci soukromého sektoru.
Vybrání partnera předcházely různé složitosti. Nyní
mu předá Ředitelství silnic
a dálnic ČR projektové dokumentace a vyřídí pro něj
přípravnou fázi na úrovni
územních rozhodnutí a stavebních povolení. Partner
se postará z vlastních prostředků o výstavbu celého
úseku 32 kilometrů a zaváže se, že 25 let bude dálnici provozovat a udržovat.
U D4, která souvisí s připojením na obchvat u Písku,
dále na České Budějovi-

ce... jsem tedy naopak optimista, věřím, že do roku
2025 bude provedena.
Může výstavbu postrčit Krajský úřad Středočeského kraje?
K t a kové i n i c i a t i v ě
jsem před časem vybídl paní hejtmanku. Nápad spočíval v tom, aby

Senátor Jiří Burian
považuje za smutné, že
žádný posun ve výstavbě středočeské části
dálnice nenastal.

vznikla při kraji pracovní skupina, v níž by byli
zastoupeni vedle ministerstva dopravy a kraje,
také investor, projektant,
a pokud je znám, tak
i zhotovitel. Přínos jsem
viděl v tom, že by mohly
být jednotlivé problémy
řešeny na místě. Pracovní skupina skutečně byla
před dvěma roky ustanovena, ale za tu dobu se
sešla pouze jednou. V závěru loňského roku jsem
opět s paní hejtmankou
o účasti kraje na D3 hovořil a ona mě informovala,
že existuje další pracovní

skupina pro D3 ve Středočeském kraji. Pokud vím,
sešla se jednou. Byla to
schůzka informativní, nikoliv pracovní.
Laická otázka: Potřebujeme vůbec další dálnici? Tam, kde je
v provozu, slyšíme jen
o opravách, částečných
uzavírkách, kolonách,
dopravních zácpách...?
Přínos je podle mě
jednoznačný. Ekonomika
v celé Evropě je postavena na dopravě. Konkurenční snahy dostat
tranzitní dopravu na železnici, sice existují, ale
silniční nikdo neodbourá. Za bývalého režimu
fabriky vyráběly takzvaně na sklad a bylo jedno,
zda se výrobek dostal
ke spotřebiteli za týden
nebo týdny dva, proto
železnice dostávala přednost. Dnes je systém výroby, zejména v automobilovém průmyslu ten,
že dnes objednám a zítra
musím potřebný díl mít
u výrobní linky. Proto je
kamionová doprava tak
rozsáhlá – je nejrychlejší.
Dálnici nutně potřebujeme. Na dálnicích se
zavedlo mýtné a nyní se
diskutuje – probírali jsme
to i na podvýboru v senátu
– o zákazu tranzitní přepravy na krajských silnicí druhé a třetí třídy. Starostové
se obávají, že průjezdy bu-

dou znamenat velkou zátěž pro obce. Mají pravdu,
ale já jsem se zeptal, zda
vůbec máme dostatečně
Českou republiku zmapovanou. Existují úseky, které nemají propojení.
Například?
Tak konkrétně – spoj
mezi dálnicí D5 a D4.
V okolí Žebráku vzniklo
za posledních dvacet let
velké množství fabrik. Železnice tam nevede. Přeprava je absolutně závislá
na silniční dopravě. Například když s nákladem řidič
potřebuje jet trasu Strakonice–Passov, tak žádné dálniční spojení neexistuje.
Buď může sjet u Hořovic
a dostane se na silnice třetí
třídy, kde kamion ani neprojede nebo silnici ucpe,
jiný možný sjezd je u Zdic
směrem na Dobříš s tím, že
řidič ale pojede přes Brdy
komunikací druhé třídy,
která vůbec není vyhovující technickými parametry.
Setkání kamionu s osobním automobilem může
lehce skončit ve škarpě.
Moje odpověď jasně zní:
Určitě dálnici D3 a D4 potřebujeme.
Marie Břeňová

Studenti uplatnili znalosti matematiky při práci s mapou
Rozvoji matematické gramotnosti se intenzivně věnuje MAP II – Místní akční
plán rozvoje vzdělání pro
region Sedlčanska. Jeden
z programů, který tento

rozvoj podporuje, se zabývá prací s mapou regionu.
Gymnázium a Střední
odborná škola ekonomická
Sedlčany, konkrétně žáci tercie, byli jako první přizváni

k ověřování tohoto projektu.
Během výuky matematiky
měli k dispozici mapy regionu Sedlčansko a okolí, využili také pravítka a kalkulačky, aby se mohli s chutí
pustit do řešení zadaných
příkladů. Měli možnost seznámit se mimo jiné s názvy
obcí našeho regionu nebo
vzdálenostmi mezi obcemi.
Mohli řešit konkrétní situace, jako například naplánovat třídenní výlet. Naučili
se pracovat s tabulkami
a grafem, trénovali svůj odhad a připomněli si příklady
z geometrie. Největším bo-

nusem jejich práce bylo jednak propojení různých oborů matematiky s tématem
Sedlčansko, a také praktické
uplatnění znalostí matematiky. Díky vazbě na region,
ke kterému mají pozitivní
vztah, bylo jejich nasazení
velké.
Po určité době dostali žáci možnost vymyslet
vlastní příklady. Jejich ná-

vrhy byly velice originální
a stanou se součástí sbírky
příkladů pro jejich mladší
spolužáky.
Největší devizou projektu je větší chuť k práci, protože žákům je region blízký. Aplikační příklady jim
mohou navíc ukázat nové
souvislosti, a to jak v rámci
předmětu, tak i mimo něj.
Eva Grünerová

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
region Sedlčanska,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008636

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

3

V pondělí začnou jarní Když se nepostarají příbuzní,
svozy nebezpečného vypraví pohřeb město
odpadu
Dokončení ze strany 1

REGION Jarní svozy nebezpečných odpadů a starých
spotřebičů se od letoška neuskuteční tradičně v sobotu,
ale budou prováděny vždy
v pondělí. Občané mají svoz
v rámci své obce zdarma.
Svozy se neuskuteční v osadách Sedlčan, jejichž obyvatelé mohou využívat celoročně sběrný dvůr ve městě.
Harmonogram svozů je
následující: 9. 3. Svatý Jan
a Vysoký Chlumec, 16. 3.
Počepice a Nechvalice, 23.
3. Štětkovice, Osečany, Radíč
a Nedrahovice, 30. 3. Kňovice, Příčovy, Nalžovice a Křepenice, 6. 4. Kosova Hora
a Jesenice.
„Svážíme jakékoliv vyřazené elektrospotřebiče,
pneumatiky, oleje, barvy,
ředidla, tonery, monočlánky a autobaterie, zářivky,
výbojky a úsporné žárovky,
tkaniny znečištěné od olejů,
nafty nebo barev, chladící

a brzdové kapaliny nebo například použitý jedlý olej,“
odpovídá na otázku, čeho
se svozy nebezpečných odpadů a starých spotřebičů
týkají, odpadový hospodář
Sedlčanských technických
služeb Daniel Kolář a dodává: „Dále mohou občané při
svozu odevzdávat i použitý
textil a obuv určené prostřednictvím Diakonie Broumov
pro charitu. Textil musí být vypraný a stejně jako obuv složený v taškách nebo pytlích.
V poslední době se stává, že
po Sedlčanech jsou přeplněné
kontejnery na použitý textil.
Největší kontejner na textil pro charitu je umístěný
ve Sběrném dvoře v Sedlčanech. Paradoxně tento kontejner bývá dost často prázdný. Pokud občané mají větší
množství textilu pro charitu,
tak určitě doporučuji využít
kontejner přímo ve sběrném
dvoře.“
-red-

Policie pátrá
po totožnosti zlodějů
řádících v bývalém
hotelu Mana
LÍCHOVY Neznámí pachatelé

mezi 11. až 17. únorem vypáčili dveře vedoucí do sauny
a odtud se dostali do neprovozovaného hotelu Mana
nedaleko obce Líchovy.
„Vnitřní prostory prohledali a poškodili přitom
několik dveří a skleněných
výplní oken, čímž způsobili
škodu ve výši 73 000 korun.
Odnesli si odsud nakonec
šestnáct dřevěných masivních jednokřídlých dveří
a plastovou vanu – vše

v hodnotě 90 000 korun,“
sdělila policejní tisková
mluvčí Monika Schindlová.
Sedlčanští policisté, kteří věc šetří, žádají veřejnost
o pomoc při pátrání po pachatelích tohoto případu
krádeže a poškození cizí
věci. Kdo by poznal osoby
na fotograﬁích či na videozáznamu (https://youtu.
be/NnyAPB0c3F0), nechť
se ozve přes bezplatnou
linku 158 nebo na telefonní
číslo 974 879 740.
-red-

už třikrát nebo čtyřikrát,“
podotkl.
Starosta doplnil, že
urnu nechávají zaměst-

nanci technických služeb
půl roku až rok v kolumbáriu, kdy očekávají, zda
se někdo z rodiny nebo
přátel o ni nepřihlásí

a náklady městu neuhradí. Potom je proveden
vsyp popela do společného hrobu.
Marie Břeňová

Únor přinesl teplé
a deštivé počasí
SVATÝ JAN „Teplý únor – studené jaro, teplé léto,“ říká
jedna z lidových pranostik.
Podle průměrné měsíční
teploty 4,41 °C, kterou naměřili v amatérské meteorologické stanici Miroslava
Votruby, by to tak mohlo
být. Letošní únor byl za sledovaných osm let zdaleka
nejteplejší. Nechladněji bylo
v únoru naopak v roce 2018,
kdy byla průměrná měsíční
teplota -2,39 °C, přičemž nej-

nižší teplota v měsíci tehdy
byla -14,9 °C (proti letošní
nejnižší -3,4 °C).
A ještě jedna pranostika
by mohla uplynulý měsíc
charakterizovat: „Když únor
vodu spustí, ledem ji březen
zahustí.“ Únor vodu skutečně spustil a po suchém
lednu jsme se dočkali kýžené vláhy, byť prakticky ne
ve formě sněhu, ale deště.
Za měsíc spadlo rekordních
44,6 mm srážek (v únoru

2014 to bylo jen 1,4 mm!)
a podařilo se tak částečně
srovnat vláhový deﬁcit. Devatenáct dnů v měsíci bylo
deštivých. Zatím to ale na ledový březen nevypadá…
Bouře Sabine se podepsala i na dalším únorovém
extrému, jímž byl nejsilnější
nárazový vítr v posledních
osmi letech, který se ve Svatém Janu zastavil na hodnotě 69 kilometrů za hodinu.
-red-

Únor
meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr
v m/s

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

chladné – teplota max.
nižší jak 10 st. C

3

26

27

21

23

28

18

21

mrazivé – teplota min.
nižší jak 0 st. C

14

23

26

14

18

26

20

10

ledové – teplota max.
nižší jak 0 st. C

11

2

4

3

6

2

nejnižší v měsíci

-8,6

-4,6

-8,9

-4,6

-6,3

-14,9

-10,1

-3,4

dne

22.

4.

4.

27.

14.

27.

5.

9.

nejvyšší v měsíci

6,2

11,4

10,1

14,1

14,7

6,8

14,6

13,7

dne

1.

24.

20.

22.

23.

1.

28.

1.

měsíční průměr

-1,35

1,97

-0,13

3,43

1,87

-2,39

2,45

4,41

za měsíc

36,4

1,4

1,6

43,2

13,9

9,4

30,9

44,6

nejvyšší v měsíci

9,4

0,6

1,2

25,9

4,4

3,6

19,3

8,2

dne

23.

11.

8.

29.

28.

16.

3.

4.

úhrn od počátku roku

76,8

20,3

20,5

64,0

30,4

39,8

60,7

54,3

deštivé dny v měsíci

17

3

2

11

7

7

7

19

nejvyšší náraz větru
v měsíci

8,9

13,9

12,2

13,4

9,5

12,3

19,2

dne

13.

8.

8.

24.

24.

11.

10.

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Policejní hlíd-

ka zastavila 25. února
v odpoledních hodinách
ve městě 45letou motoristku. Provedená dechová
zkouška u ní byla pozitivní. Na displeji přístroje

se objevila hodnota 2,76
promile. Nyní se bude
žena zpovídat z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
KOSOVA HORA Škoda
ve výši 90 000 korun vznikla

při nehodě, která se v obci
stala 26. února krátce po poledni. Řidič, který couval
z parkovací plochy, narazil
do boku osobního automobilu, který tudy projížděl.
Ke zranění osob nedošlo.

SEDLČANY V pátek dopoledne zjistila policejní hlídka u 27letého řidiče, který
v Nádražní ulici zaparkoval v protisměru levou
částí auta na chodníku, že
má zákaz řízení až do roku

2021 a měl také pozitivní
test na drogy, konkrétně
na opiáty a na amfetamin.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Lékařka Zuzana Ferrová má na Sedlčany
jeden den v týdnu, usiluje o změnu
SEDLČANY Ušní, krční a nosní od-

dělení čili ORL opět v Sedlčanech
v budově nové polikliniky díky
lékařce Zuzaně Ferrové funguje. Po několikaměsíční pauze tu
v únoru vyšetřila několik desítek
pacientů. Jak vidí svoje působení
dál? Nejen na tuto otázku nám odpověděla v rozhovoru.
Týdeník Sedlčanský kraj
od vás vyřídil čtenářům dobrou
zprávu, že začínáte od pondělí 10. února ordinovat. Co vaše
úmysly zhatilo?
Nepočítala jsem s tím, že se
Českem přežene bouře Sabine.
Dojíždím do Sedlčan z Dobříšska.
Měly jsme se zdravotní sestrou
ještě v pondělí ráno informace,
že na komunikacích leží popadané větve, stromy a další překážky. Po vyhodnocení rizik jsem
si na cestu autem netrouﬂa. Následující pondělí jsem se musela
zúčastnit semináře, ale v pondělí
24. února jsem už byla pacientům
v Sedlčanech k dispozici.
Budete v Sedlčanech ordinovat jeden den v týdnu?
Ano, dříve to byly dva dny
v týdnu. Ordinační hodiny jsem
ponechala tak, jak jsou lidé zvyklí – každé pondělí od 8.30 hodin
do 12 hodin a znovu po polední
pauze od 13 do 15 hodin. Výjimky
mohou samozřejmě nastat například kvůli plánované dovolené.
Detailní přehled bude mít včas
zaměstnankyně recepce a pacienti se na ni mohou s dotazy obrátit
osobně nebo telefonicky. Získají
je také na mých webových stránkách. Zejména mladší ročníky jsou
na tento kontakt zvyklé a vědí, že
se mohou také tímto způsobem
objednávat, ale pouze do mojí ordinace v Dobříši.
V Sedlčanech ale pacienty
předem neobjednáváte. Proč
jste volila tento systém?
Protože si dosud nejsem jistá, zda zachováme do budoucna
pondělky nebo to bude jinak...
Kdo preferuje objednávky na určitý den a hodinu, má možnost
přijet do Dobříše a možná tím
ušetří i čas, protože nemusí čekat,
až nebo zda vůbec se na ně dostane řada.
Kolik času stráví pacient čekáním?
Na to nejde přímo odpovědět.
Když jsme se sestřičkou přijely
24. února před osmou hodinou,

stáli pacienti řadu až k výtahu.
Za jeden den se nám jich podařilo vyšetřit více než čtyřicet. Při
velkém množství se ale bohužel
zkracuje čas, který bych jim chtěla věnovat. Situace se ale vyvíjí.
Jsem v jednání s lékařkou, která
by mohla po mně ordinaci převzít a je teoreticky možné, že by
fungovala každý den. Zatím to ale
nemohu slíbit.
Proč vůbec zůstala ordinace
několik měsíců prázdná? Byl
problém na straně zdravotní pojišťovny?
Ne, donutily mě k tomu provozní záležitosti. O prázdninách u mě
skončila zdravotní sestra a já jsem

Na Sedlčansku je speciﬁka starších ročníků, které trápí zhoršování sluchu a bolesti uší. V zimním
období se častěji objevuje akutní
nachlazení. Při našem současném
působení jednoho dne v týdnu
musí pomoci při těchto obtížích
obvodní lékaři, případně pohotovost v Benešově, která funguje
moc dobře.
Jak se nejlépe postarat o čistění uší?
Myslím si, že pro většinu populace stačí vypláchnutí, tedy
obyčejná sprcha – voda a ručník
– to je dostačující hygiena. Pokud
nastanou problémy, tak se v lékárnách zcela běžně dostanou

Lékařka Zuzana Ferrová říká: „Lidé si neuvědomují, že se pohybují ve středním uchu,
které je anatomicky blízko mozkomíšním obalům.“

nebyla schopná za ni najít plnohodnotnou náhradu. Momentálně
jednám s pojišťovnami o tom, že
zůstanu působit v Dobříši s tím,
že péče v Sedlčanech by zůstala a díky potenciálu pacientů by
mohla s mojí nástupkyní fungovat
více dnů v týdnu než dosud. Než
se podaří tohle vše dojednat, chceme sem dojíždět alespoň jeden
den v týdnu.
Otázka, co byste chtěla letos
v ordinaci vylepšit, je tedy zřejmě zbytečná?
Chtěla bych předat ordinaci
spolehlivému člověku, který bude
dál na ORL pokračovat ke spokojenosti pacientů a nebudou muset
dojíždět jinam. To je mým cílem.
V regionu je spousta práce a průběžná jednání v tuto chvíli se vyvíjí velmi pozitivně.
S jakými zdravotními potížemi se na vás lidé nejčastěji obrací ?

kapky na pročištění uší. Často si
lidé do uší sahají víc než je nutné a navíc naprosto nevhodnými
předměty.
Myslíte tím smotky vaty prodávané v drogériích?
Smotky jsou daleko menším
zlem než šťourání se v uchu vším
možným – od sirky až po hřebík.
A to se vám s takovými nápady svěřují?
Ano, často žasnu nejen nad
hřebíky, ale nad předměty, které
si vyrábějí a strkají do uší domácí kutilové. Pomůcky si vyrobí
z drátů a dokonce je přinesou
ukázat. Jeden opravář praček si
narval do uší jakousi odsávačku
a hadičkou si málem způsobil
hodně vážné poranění mozku.
Lidé si neuvědomují, že se pohybují ve středním uchu, které
je anatomicky blízko mozkomíšním obalům. To představuje reálné nebezpečí poškození mozku.

Proto radím, do uší raději příliš
nesahat.
Jak se chránit proti nadměrnému hluku?
Nadměrný hluk každopádně
uším škodí. V různých profesích
jsou přímo zákonem předepsaná
protihluková sluchátka nebo chrániče čili špunty do uší. Ty jsou
vhodné i jako obrana proti nadměrnému hluku v běžném životě.
Mladí si často neuvědomují, že při
hlasité zvukové produkci například na diskotékách nebo při hlasitém poslechu hudby, může dojít
k nevratnému poškození sluchových buněk. Odumřou a nedokážou se obnovit. Teenageři se zřejmě setkali s tím, že po hlasité párty
jim píská nebo zalehne v uších. Považují to za normální jev s očekáváním, že je to přejde. Pro lékaře je
to ale jasná známka toho, že došlo
k částečnému poškození sluchu.
Čím častěji se velká intenzita hluku opakuje, tím více se sluch ničí.
Měla byste i pro seniory užitečné doporučení?
Velmi často se stává, že neznají
název léků, které mají předepsané a trvale je užívají. Přibližují mi
je například tak, že. „jsou malé,
krásné, kulaté, červené“... Na rozdíl od obvodních lékařů pacienty
tak dobře neznám a když potřebuji
předat nějakou medikaci, tak existuje nebezpečí, že předepsaný lék
se nemusí dobře snášet s tím, co
již berou. Přitom stačí maličkost
– dát si seznam léků k dokladům,
nejlépe ke kartičce zdravotní pojišťovny. Nikdo po nich nechce, aby
si krkolomné názvy, které se navíc
často mění, pamatovali. Znát dobře své léky je základní povinnost
každého člověka.
A časté problémy u dětí?
Často se jedná o bolesti oušek.
S většinou potíží si v současné
době dobře poradí proškolení
praktičtí lékaři. Maminky se tak nemusí stresovat a hledat naši odbornou pomoc. Méně se uši píchají
a méně se operují, což je celosvětový trend. Samozřejmě existují
výjimečné stavy – například při
vysokých horečkách nebo u kojenců, kdy je opatrnost na místě.
Zmíníte se o nějaké zajímavosti ve vašem oboru?
Speciﬁkou našeho oboru je, že
máme pacienty jak dětské, tak dospělé, což kromě kožního lékařství
snad není.
Marie Břeňová


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
61/20

Vykoupím počítače (klidně nefunkční), tlačítkové telefony, procesory, zubní
zlato. Tel.: 774 804 274, přijedu.
62/20

Koupím staré mince a bankovky. Tel.:
731 476 601.
63/20

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.
64/20

Koupíme byt 3+1 v Sedlčanech. Tel.:
604 473 944.
65/20

Koupím litinové tály 47,5 x 30 cm,
nové i použité. Tel.: 775 635 477.
66/20

Hledám kamarádku na procházky
a návštěvy – Sedlčany. Tel.: 605 733 662. 67/20

Pronajmu garáž Na Sev. sídl., cena
1 500 Kč/měs. Tel.: 606 743 904.
68/20

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

Převedu záznamy
z videokazet
na DVD nebo flešku, levně

Tel.: 777 554 484
HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372

PLOŠNÁ INZERCE
od 13 Kč vč. DPH/cm2

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

Tel.: 774 414 225, E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz

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

Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.
přijme

PRACOVNÍKA PRO OBSLUHU
MÍCHÁRNY KRMNÝCH SMĚSÍ
v Janově u Sedlčan
Oprávnění na vysokozdvižný vozík výhodou
Nástup od 15. 4. 2020

Bližší informace p. Roškot, tel.: 605 700 542

Přijmeme PRODAVAČKU na HPP

do trafiky v Sedlčanech
Nástup možný ihned

Tel.: 602 122 882

TJ SOKOL Sedlčany

hledá nájemce pro své klubové zařízení
v areálu sedlčanských tenisových kurtů
Provozní doba – od poloviny dubna do poloviny října 2020

Více informací u Libora Mrázka – tel.: 607 645 071

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
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Premiér Babiš byl přivítán květinami, hrstka
protestujících ho vyprovázela nadávkami
Dokončení ze strany 1

naopak přivítán úsměvy
a květinami. Při ukončení
návštěvy pak Babiše provázel potlesk klientů a zaměstnanců, protestující na to reagovali vulgárními pokřiky.
Na to je ale předseda vlády
zvyklý a v jiných městech
bývá i mnohem hůř...

Pokoje pro klienty
Jaroslava Kocíková, ředitelka Domova Sedlčany,
informovala, k jakému účelu
získané miliony korun použijí: „Za ﬁnanční podpory kraje
se nám podaří přestavět 25
bytových jednotek – v každé
se nachází dva pokoje, pro
oba je společná koupelna
a sociální zařízení.“
Ředitelka měla v plánu
zavést politika a jeho doprovod na oddělení rehabilita-

o službách. Na naši otázku,
co se mu vybaví při vyslovení názvu Sedlčany, při chůzi
zareagoval: „Výrobna sýrů.“
Zaskočila ho informace, že
tradiční Hermelíny a Lučina
už do současnosti města,
bohužel, nepatří.

Nad řízkem
zvítězily buchtičky
Besedě předcházel oběd.
Premiér, stejně jako ostatní
zaměstnanci a klienti, mohl
volit mezi řízkem s bramborem a buchtičkami se
šodó. Babiš si nechal naložit
na talíř bezmasé jídlo s tím,
že buchtičky a šodó jsou
jeho dávnou vzpomínkou
na školní jídelnu. „Na gymnáziu jsem se na ně těšíval,“
vysvětloval kuchařkám.
U výdejního okénka postávali studenti místního

ti kvótám EU na přijímání
uprchlíků.“

Televizní přenos
až k lůžkům
Dění v hlavní jídelně
a diskuzi přenášela ležícím
a méně pohyblivým klientům na pokoje místní „kabelovka“. Osobně chtěla
pozdravit předsedu vlády
Marie Hrušková, stále vitální klientka, která vloni dovršila 100 let. „Je mi sto let
a šest měsíců a sleduji v televizi zprávy. Jsem ráda, že
vám tímto mohu poděkovat
za moudré vedení a řešení
problémů našeho národa,“
vyjádřila mu sympatie formou písemného vzkazu.
Premiér se cítil jejím sdělením poctěn. „Ono v televizi moc pozitivních zpráv
o mně nedávají, o to víc mě
tato slova od vás těší,“ zareagoval. Klientce po ukončení
diskuze podal ruku a popřál
jí zdraví do dalších let.

Některá témata...

U vstupu do areálu Domova čekalo na příjezd premiéra několik
jeho odpůrců.

ce, které bylo vloni uvedeno
do provozu také díky penězům zřizovatele – Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Premiér návrh Kocíkové
glosoval: „Udělám, co mi
řeknete. Jsem tak naučený
z domova.“ Pak si prohlédl zázemí pro rehabilitaci
– oddělení pro masáže, vodoléčbu, včetně chlouby
domova – solné jeskyně.
„Do solné jeskyně, v níž je
sůl dovezená přímo z Himalájí, se dostanou i lidé na vozíčkách,“ podotkla ředitelka.
Zaměstnanci zahrnovali návštěvníka praktickými údaji

gymnázia. Vyjádřili se, že
nepřišli diskutovat, ale chtějí jen poslouchat a udělat si
vlastní názor. „Nejsme ani
jeho příznivci, ani odpůrci,
jsme zvědavé, co tady bude
povídat,“ poznamenala
děvčata Natálie, Bára, Kateřina a Eliška. „Třeba nás to
obohatí, to jó,“ zasmály se
středoškolačky.
Jarmila Ferčáková, která
nepatří mezi klienty ani zaměstnance, nám řekla, proč
na besedu přišla ona: „Pro
mě je pan Babiš vizionář,
ví, kam republiku táhnout.
A také se mi líbí, že je pro-

Čas rychle plynul. Hovořilo se o studiích zdravotních sester, těžké práci
ošetřovatelek a ostatního
personálu, která je důležitá.
Vypovídající byly také údaje
o navyšování platů od roku
2014. „Když jsou spokojeni
zaměstnanci, jsou spokojeni
i klienti,“ zaznělo. „Děkuji
za to, že když už se tolik dřu,
nemusím živořit. Skutečně
jste mi za tu dobu peníze
zdvojnásobil,“ začala svůj
příspěvek jedna z pracovnic Domova. Pochválila také
Babišovu zahraniční politiku: „Díky vám se nemusím
tolik bát, že půjdeme cestou
Francie, Švédska a Německa... Nerozumím ale, proč
jste podepsal Lisabonskou
smlouvu – zajímá mě právo
veta. Proč jsme se o něj připravili?“ Premiér odpovídal,
že dohodu podepsal v roce
2009 Václav Klaus, přestože
se mu do toho moc nechtělo: „Ano, Lisabonská smlouva je podepsaná a těžko se
na tom něco změní. Stalo se
to v době, kdy jsem byl ‚normální‘ a nenapadlo mě, že

bych šel do politiky. Jasně,
my jsme se těšili do Evropské
unie. Domnívali jsme se, jak
to bude všechno skvělé. Pa-

mít povolení. Máme pravidla
a ne že někdo zaplatí pašerákovi v Lybii pět tisíc dolarů
a slibuje mu skvělý život...“

Děvčata z gymplu si chtěla udělat na politika svůj vlastní názor.

matuji se, jak byl majitel Madety nadšený, když se u nás
otvíral první řetězec. Teď
už vychladl. Ano, my jsme
udělali chybu hned po revoluci, že jsme se nešli zeptat
do světa – například do Singapuru a poradili by nám
tam, abychom se nepouštěli
do kuponové privatizace,
abychom neprivatizovali
například elektřinu nebo
plyn.“ Hovořil o boji v Evropském parlamentu za to,
abychom měli stejné pozice
na vnitřním trhu, zaměstnávání cizinců a podobně.
Argumentoval, jak je důležité zastoupení České republiky v Radě Evropy, kde
mají všichni členové stejně
„silný“ hlas. Za velmi důležitý považuje „Blok V4“,
kdy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko mají podle
jeho soudu skvělé výsledky
a vysvětlují celé Evropě, že
nelegální migrace je nepřijatelná. „Do České republiky
chodí ročně šedesát tisíc lidí
za prací, především z Ukrajiny. Samozřejmě, že musí

Od zahraniční politiky
se premiér vrátil k místní
problematice. Potvrdil, že
do domu seniorů by měly
kraje investovat. V případě
sedlčanského zařízení to
znamená velkou pravděpodobnost na získání prostředků pro účely zateplení
budov.
Ředitelka kvitovala postupný nárůst dotací v Domově od někdejších 13
milionů na současných 46
milionů korun. „My zase naopak musíme za tyto peníze
odvést kus práce. Snažíme se
pro klienty udělat maximum
a slibujeme, že ﬁnanční prostředky dobře využijeme.
Naše zařízení si také umí
peníze vydělat – vaříme pro
nemocnici, vaříme pro Pečovatelskou službu i pro veřejnost a na vedlejší činnosti
si tak přilepšíme ročně šesti
miliony korun,“ bilancovala.
Nemohly chybět dotazy
na šíření koronaviru, na sílící obavy lidí z této nemoci,
na připravenost republiky,
jak situaci čelit. Otázky za-

Radní Aneta Heřmanová má také ráda buchtičky se šodó.

www.sedlcansky-kraj.cz

měřené na sociální oblast dostávala
krajská radní Aneta Heřmanová.

Šest miliard. No a co má
být?
Premiér zhodnotil, že se na návštěvě cítil skvěle. Pochválil před jídelnou
zcela zaplněnou posluchači Jaroslavu
Kocíkovou slovy: „Máte skvělou ředitelku. Z ní čiší energie a já se tím dobíjím,
protože občas mám z politiky deprese.
Já jsem už vlastně také v důchodu, ale
ještě jsem si to nepřipustil. Samozřejmě,
že pro vládu jsou důchodci jednou z priorit. Určitě splníme náš slib směrem k nim
a podle vzorce už se příští rok dostane-

ZPRAVODAJSTVÍ
s tím bude počítat. Dnes jsem jel z Prahy
do Benešova vlakem. Kritizují nás za slevu na jízdném, ale já jsem na ni hrdý.
Koupil jsem si jízdenku za 81 korun, ale
důchodci a studenti ji mají asi za dvacku. V televizi opakují, že nás to stojí šest
miliard korun ročně a já odpovídám: No
a co má být? Je to tak v našem programu
a určitě to nezměníme.“

Protibabišovská nálada
„K těmto projevům nespokojenosti
nás vede Babišův postoj. Prostě jsme
normální lidi. Pan Babiš si tady dělá
svůj byznys,“ řekli nám stručně, v klidu
a slušnosti svůj argument protestují-

Pýchou zařízení pro seniory je solná jeskyně.

me přes průměrnou penzi patnácti tisíc
korun. Samozřejmě, že důchody jsou
nejvýznamnější položkou státního rozpočtu, naši důchodci mají oproti jiným
státům výhodu, že neplatí daně, že za ně
platíme sociální a zdravotní pojištění.
Chceme v tom pokračovat. Rozpočet

cí. Vydrželi před branou více než dvě
hodiny, přidalo se k nim několik stejně
smýšlejících lidí. Nic proti názoru, ale
při průjezdu kolony aut z areálu z jejich
úst padaly urážky – na adresu tleskajících lidí i premiéra. Nepublikovatelné...
Marie Břeňová

KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Stavba komunitního centra v budově bývalé hospody
U Dolejšů pokračuje podle starosty města Jiřího Urbana podle plánu. „Je postavená hrubá stavba přístavby, v ní připravená šachta pro výtah a příprava pro sociální zařízení.
V interiéru se pracuje na rozvodech elektřiny, na topení a kanalizaci,“ uvedl. Zároveň je
zateplený strop, zakrytý z půdy deskami. A dodělaný je již i chybějící strop na přísálí.
Z ulice také nelze přehlédnout nová okna v patře budovy, kde na místě bývalého sálu
bude právě komunitní centrum. -oth-
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Jsem „momentálně zavostalá“
aneb Z nouze ctnost
Snažím se podporovat tuzemské obchodníky a lokální pěstitele. Dávám přednost produktům, umožňujícím trvale
udržitelný rozvoj. A tak, pokud
mohu, nakupuji „ze dvora“
nebo na farmářských trzích
nebo v prodejnách zdravé výživy. Když je k mání pouze holandská nebo španělská zelenina, počkám, až budu mít cestu
do sousedního městečka.
Co mohu ovlivňovat, ovlivňuji. Co nemohu, s tím se
musím smířit. Obrátila jsem
se i na soukromé zemědělce,
zda by neměli špaldu. Nemají.
A tak musím občas i do řetězce, který má špaldovou a žitnou mouku za dobrou cenu.
(Pšeničná je sice levnější, ale
je ve všech kupovaných výrobcích, a tak z ní doma nepeču. Čeho je moc, je o nemoc,
a přešlechtěná pšenice už
nemá stejný lepek, jaký býval
dřív, a tento ve větším množství může škodit.)
Nuže, vyrazila jsem na pravidelný měsíční nákup
do města. Zarazilo mě, že před
řetězcem nebylo ani jedno
parkovací místo. Lidstva bylo
jako před svátky. Co se děje?
Pak jsem se přece jenom
dostala do toho marketu a jako
vždy pátrala po „své“ mouce.
To, co je levné, se dává
až k zemi. To, co je drahé, se
dává na oči, tedy tam, kam
vám padne zrak nejdřív, a taky
k pokladnám, neboť tam to
máte v zorném poli nejdéle.
A tak jsem se i tentokrát držela při zemi a pátrala. Cedulku s nápisem špaldová mouka
jsem nakonec našla. Ale u ní –
nic! Pusto, prázdno. A dokonce i tam, co jindy bývají doslova haldy pšeničné mouky,
bylo vše jinak – krčilo se tam
jen pár sáčků.
Nu což, odpočinu si od pečení chleba. Zamířila jsem
s košíkem k pokladnám. Měla
jsem v něm to, co si sama nevypěstuji či na vsi nekoupím –
biocitrony (používám i kůru),
zázvor (pomáhá tělo prohřát
a uchránit ho před vetřelci),
sojové mléko, banány (dělám

z nich skvělý krém), zavařené
lilky (pomáhají lidem, kteří
řeší cholesterol), jáhly, pohanku (z ní se dá udělat nejen
kaše, ale i výborná sekaná)...
Stojím ve frontě na pokladnu, a abych šetřila čas, studuji,
jak mi velí profesionální deformace: pozoruji zákazníky,
co kupují a jak vypadají – zda
nákup odpovídá tělesným
proporcím. Štíhlé dámy mívají
v košíku hodně zeleniny, tlouštíci obvykle mají v maxivozíku
kartony sladkých a barvených nápojů, mléka, rohlíků,
uzenin. Tentokrát vidím v nákupních vozících pytle rýže
a balíky těstovin, a teprve teď
mi došlo, že jsem „zavostalá“,
a že mouka je prostě vykoupena, protože část lidí se zásobila pro případ kalamity v souvislosti s koronavirem. Moli
budou mít radost…
Připutoval ke mně vtípek:
„Čechy koronavirus neužene
– polovina jich mezitím zemře
na přežrání a polovina umře
hlady.“ Až v tom marketu mi
došlo, co tím chtěl básník říci.
Ale ne, neumřeme hlady.
Je postní období, po zimě
přece máme z čeho hubnout.
A jak zaznělo v nedělním čtení z evangelia: „Nejen chlebem živ je člověk, ale každým
slovem, které vychází z Božích úst.“
Vrátím se ještě k materiálnu
a biblický citát obměním: Nejen moukou živ je člověk. Koneckonců, bílá mouka přispívá
k zahlenění a v zahleněném
těle se virům lépe bydlí.
Zahrádka taky leccos nabízí. Zimu přečkaly i kadeřávky,
topinambury a další zelenina.
I čerstvé kopřivy s domácím
vajíčkem se při vhodném kořenění mohou stát doslova
lahůdkou. Českou cibulí jsem
se předzásobila už na podzim,
zelí jsem naložila, od kamarádky mám červenou řepu…
J s e m s i c e „ z avo s t a l á “
a mouku jsem tudíž nekoupila, ale třeba zas budu štíhlejší
a zdravější? Zkrátka – z nouze
ctnost! Hlavně nepanikařit.
Hanka Synková
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Ředitelka Křenková se chce zasadit o to, aby
se škola stala zelenou oázou centra Sedlčan
SEDLČANY Zastupitelé měs-

ta se budou v pondělí 9.
března vyjadřovat k tomu,
zda pokračovat v započaté studii na rekonstrukci
a přístavbu Základní umělecké školy v Sedlčanech
nebo jestli záměru vytaví
„stopku“. Radní již investiční záměr na únorovém
jednání podpořili...

Naděje před
deseti lety
pohasla
Ředitelka ZUŠ Sedlčany
Vladimíra Křenková potvrdila, že nejde o novou myšlenku. O zlepšení zázemí
pro vzdělávání dětí usilují
pedagogové dlouhodobě. Již
v době její předchůdkyně
Vladimíry Severové vše vypadalo před deseti lety velmi
nadějně. „Vypracována byla
studie, kterou se zabývali dva
architekti – Pýcha a Krása.
Řešily se v té době dokonce
už detaily – například jaké
a kde budou vypínače a nebo
barvy stěn. Projekt ztroskotal
na tom, že podle studie vycházely náklady na 55 milionů korun. Pompézní stavba
by také svým rozsahem rušila
okolí a proti tomu se ohradili
sousedé. Navíc se vše událo v době politických změn
na Středočeském kraji,“ připomněla ředitelka.

Vynést sto balíků
hlíny je dřina
Ředitelka Křenková
uvedla, že k uskutečnění
současného záměru by stačila polovina uvedených
prostředků – to znamená 20
až 30 milionů korun. „Změna by spočívala v rozšíření,
ale především v rekonstrukci
stávající budovy. Škola nemá
svůj adekvátní hlavní vchod,
což je nevhodné z více hledisek – kvůli zásobování,
přepravování materiálu, stěhování předmětů na výstavu
nebo přenášení aparatury.
Vše se nosí přes dvůr,“ argumentovala. „Přístavba by
měla spojovat stávající budovu banky, v níž je také posilovna a umožnila by přístup
přímo z náměstí. Architekt

počítá, že ze strany od bytovek by byl vchod s brankou,
kam by mohlo vjet i auto,“
sdělila s tím, že na umístění
hlavního vchodu architekt
trvá. Jde o městskou budovu
a důležité je, aby nájemníci
dostali z prostor půlroční
výpovědní lhůtu. „Dotace
ohlídá radnice. Já jsem měla
za úkol vypracovat požadavky jak personální, tak prostorové, ale především zamě-

na kytaru, v přízemí zkouší
dechový orchestr.“ Přecházení z jedné budovy do jiné je
z bezpečnostního hlediska
riskantní. „Jinak to ale nejde
zařídit,“ upozornila Křenková. Důstojné zázemí nemůže
škola nabídnout ani rodičům.
Když čekají, až dětem skončí
výuka, tak musí postávat
po chodbách, opírají se o zábradlí... Také žáci posedávají
na schodech na chodbách.

Pro zeleň by měla být podle plánů architekta využita také
střecha koridoru.

řené na potřeby žáků. Vloni
navštívila školu inspekce.
Škola byla hodnocena velmi
dobře, ale hlavní výtkou byla
prostorová nedostatečnost. Inspektoři nemohli uvěřit tomu,
že škola se spoustou ocenění
dokáže vůbec sestavit rozvrh,
aby vše fungovalo. Učitelé
nemají svoje třídy, střídají se,
nemají prostor na notové archiválie. Ateliér se nachází
ve třetím patře – jen si představte, jaké úsilí představuje
vynést nahoru sto balíků
keramické hlíny. Nemluvím
o předmětech na výstavy,
které připravujeme třikrát
do roka,“ přidávala další
a další argumenty. Upozornila také, že žáci a rodiče
chodí přes veřejnou budovu, v níž jsou kanceláře, což
je nevhodné. „Jsme stále
‚rozkouskováni‘ v kulturním
domě a dalších pracovištích.
Vize školy je orientována
na projektovou a meziprojektovou spolupráci. To se sice
daří, ale za vynaložení velké
energie. Žáci například skončí
výuku jednoho oboru a běží
mimo budovu do kulturního
domu, kde jim začíná další
obor – v jedné místnosti jsou
bubeníci, ve druhé se učí hra

Problémy by podle ředitelky
řešila místnost – knihovna se
stoly a židlemi, kde by si děti
navštěvující dva až tři obory
mohly napsat i domácí úkol.
„Pokud máme podporovat
volnočasovou aktivitu, tak
jak jinak než umělecky a kulturně?“ položila řečnickou
otázku Křenková.

Škola by se
víc otevřela
veřejnosti
Ředitelka nedokáže odhadnout, zda by na celou
stavební akci stačil jeden
rok. Ale je přesvědčena,
že by dokázali fungování
v provizoriu překonat. „Museli bychom oslovit základní
školy, které by nám s volnými prostory vyšly vstříc.
Pozitivní vztahy fungují také
mezi školou a kulturním domem...,“ zauvažovala. „Já
bych ráda, aby budova, která
bude v centru města a kam to
budou mít děti stejně daleko,
se stala zelenou oázou,“ sdělovala Křenková svoje myšlenky s tím, že využita pro
zeleň by měla být i střecha
koridoru. Má představu, že
tam by se mohly konat jarní,
letní a podzimní představe-

ní či projekce, promítání...
„Chtěla bych školu otevřít
i veřejnosti. V dopoledních
hodinách by mohla fungovat
pro seniory. Naši pedagogové by je učili malovat, tančit,
zpívat nebo hrát na hudební
nástroje. Je dokázáno, že
u obávaných nemocí jako
jsou alzheimerova nebo parkinsonova choroba taková
činnost pomáhá. Ráda bych
využila potenci odborníků
– učitelů, které škola má,“
dodala.
„Vzniknout by měl také
malý koncertní sál, který
by mohl být využit v dopoledních hodinách a kde by
mohly děti sehrát divadlo
nebo uspořádat koncert,“
rozvíjela plány ředitelka.
„Jsme jediná země v celém světě, která má státní
systém základního uměleckého vzdělávání. V jiných
zemích jde o soukromý sektor,“ zdůraznila. Ze soukromých škol měla možnost při
stáži poznávat školy ve Vídni, v polském Řezně a byla
na letním kurzu v Tyrolích.
Sedlčanská ZUŠ pracovala
také na třech společných
výstavách ve spřáteleném
městě Taverny.
„Co nám tedy chybí?
Místnost pro setkávání učitelů, pro tvorbu projektů,
chybí nám speciální učebny pro sólový zpěv, chybí
sál pro orchestrální soubor,
ateliér, který je nevhodně
umístěn – je to vlastně byt
v jiné budově, jsme za něj
rádi...,“ shrnula největší záporné stránky „zušky“.

Architekt je rodák
ze Sedlčanska
Podle studie by měly
vzniknout specializované učebny na keramiky,
na studijní kresbu, fotograﬁcký ateliér. Křenková
poznamenala, že architekt,
s nímž na studii spolupracuje, pochází ze Sedlčanska.
„Jmenuje se Marek Topič.
Žije v Mariánských Lázních.
Ale je rodák z Petrovicka,
studoval na sedlčanském
gymnázium, proto region
velmi dobře zná. Sleduji jeho

tvorbu. Vím, že projektoval
nádhernou Mateřskou školu
v Semilech a dostal za to ocenění,“ zdůraznila, že znalost
prostředí a jeho problematiky je pro studii přínosem.
Podotkla, že upřesňováním
některých potřeb strávili
nad záměrem s architektem
tři měsíce času.

Podmínky
v Petrovicích
a Krásné Hoře
Celkem škola vzdělává
570 dětí. Má odloučená
pracoviště v Krásné Hoře
a Petrovicích. V Krásné
Hoře slouží 40 žákům pro
výuku hry na klavír, kytaru a na výtvarný obor
a hudební nauku prostory
v základní škole. „V Krásné Hoře se podařilo městu
získat peníze na stavbu ateliéru, vznikl by v půdních
prostorách,“ poznamenala
ředitelka a pochválila dosavadní spolupráci.
V Petrovicích jsou vytvořeny podmínky pro
padesát žáků v budově
úřadu. V hudební třídě je
možná výuka hry na klavír, akordeon a dechové
nástroje – trubku a ﬂétnu.
Ředitelka Křenková do Petrovic dojíždí do ateliéru,
vede dvě oddělení s téměř třiceti dětmi. „Po celý
rok měníme práce dětí
v hlavním vstupu, velkým
objektem ke sto letům republiky jsme budovu vyzdobili – z části hradila náklady obec, z části dotace
Nadačního fondu Patronát
Sedlčansko. Na různé akce
dodáváme účinkování dětí
našeho hudebního souboru,“ zmínila bezproblémové vztahy v Petrovicích.
„Přála bych žákům, rodičům a kolegům, aby přístavba školy nezůstala na papíře a uskutečnila se, aby se
umění mohlo rozvíjet a děti
si formovaly od dětství
kulturu nejen v uších, ale
i v očích. Bylo by to i velké
ocenění pro pedagogy, kteří léta čekají na adekvátní
podmínky,“ uzavřela téma.
Marie Břeňová
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V galerii Hospodářský dvůr si nenechte ujít
retrokoutek nebo třeba venkovskou stodolu
KLUČENICE Novinkou místního

muzea pro letošní sezónu jsou
keramické hrnečky. Na jednom
je vyobrazeno muzeum, na druhém kostel. Je možné je v informačním centru v muzeu zakoupit. Ani v letošním roce nebude
chybět výstava obrazů. Panely
pro ni jsou již připraveny. Kalendář akcí pro tento rok se právě
chystá. Sběr exponátů nepřestává ani přes zimu, kdy je galerie
uzavřena.
Nejnovějším přírůstkem do retrokoutku je krabice starých her
a hraček pro děti ze 70. a 80. let
minulého století. Cílem Oldřicha
Žirovnického je vytvořit i retro
herní koutek pro děti, které si
sem se svými rodiči najdou cestu. Poznávám Kloboučku hop!
a další věci, které neodmyslitelně
patří k dětství našemu a našich
rodičů. V retrokoutku je zatím
obývák a kuchyně včetně některých elektrospotřebičů. „Sem tam
bychom potřebovali ještě nějaký
nábytek. Pokud v budoucnu někdo
něco dodá, rádi to sem přidáme,“
vyzývá Oldřich a vzpomíná, jak
se pustil do výmalby pomocí válečku: „Vždycky, když jsem lezl ze
štaﬂí, mi to ujelo. Některým nábytkem se to dá schovat, ale vidět to
je,“ vypráví se smíchem. Gumové
válečky má, ale stroj jako takový
měl jen půjčený. Také o ten by
stál jako o exponát.
Další novinky jsou spíše dílčí.
Každoročně se do stálých expozic dostane nějaký nový exponát.
Někdy z depozitáře, které jsou tu
dva, jindy darovaný nebo nalezený. I stálé expozice totiž občas
dostanou nový impulz, aby byly
zajímavé i pro tradiční návštěvníky. Zima je tedy tím správným
časem na doplňování, třídění,
přeskupování či dopisování informačních tabulek. Do budoucna plánuje informační panely,
na kterých by byl vždy název exponátu, obrázek a třeba i jednotlivé části. A hlavně popis, jak se
s danou věcí pracovalo.
Místo právě demontované výstavy budou závěsné systémy
s kachly. Zapůjčí je sem díky příbramskému archeologovi Rastislavu Korenému Hornické muzeum.
V minulém roce sem přibyla výstava papírových modelů rozhleden
z rukou Víta a Vojtěcha Šťastných.
„Jsou to nadšenci do rozhleden. Navštívili minimálně tři sta rozhleden
a sbírají o nich materiály,“ říká Old-

řich Žirovnický nad modely. Nejde
podle jeho slov o nic tuctového,
bratři tvoří modely pouze z míst,
která osobně navštívili. Sami si pro
ně dělají skládačky. Zatím muzeu
poskytli skoro 30 modelů, další
možná přibudou.
Při návštěvě zdejší galerie rozhodně stojí za povšimnutí vitrína
se svatými obrázky. Jsou zde také
tři vypichované: „Farář rozdal ženám z farnosti jen středové obrázky a ony je vypichovaly a nalepily
do středu jiného obrázku,“ popisuje Oldřich unikát mezi klasickými
obrázky. U vitríny je na popiskách
mimo jiné také práce s růžencem:
„Do té doby to pro mě byl obyčejný náhrdelník s křížkem. Nevěděl
jsem, že to klokočí, ty korálky, že je
odpočítávají a podle toho se modlí,“ přiznává Oldřich.

A když jeli z prastarého Bláhova
mlejna u Popelíků, začal po nich
pálit německý letoun. Všichni
seskákali a šli se někam okolo
schovat. Pytel s moukou byl ale
prostřílený,“ vypráví Oldřich zapáleně válečnou příhodu spojenou s exponátem. Její rozebrání
a opětovné skládání bylo také
prolito potem.
Depozitář postupně zaplňují
předměty, na jejichž očistu, popsání a umístění ještě nebyl čas.
Nebo duplikáty toho, co již vystavené je, ale je škoda o to přijít.
Na zemi leží například hromada
koňských postrojů. O zem jsou
opřené pelesti postele, ke které
chybí ostatní díly. Oldřichův muzejní mozek totiž velí uschovat
i to, co by doma vyhodil. Prostoru na to má zatím dostatek.

Jednou z expozic je také venkovská stodola.

Samostatnou částí galerie je
téma venkovské stodoly. Nechybí tu třeba vozy z Radavy,
míst dnes zatopených, ale dříve obývaných. „Tento žebřiňák
a tamten kuš, vůz na hnůj, jsou
obě věci z čísla popisného šest.
To byl na tehdejší Radavě největší
statek,“ ukazuje Oldřich od dveří k protějšímu rohu. Získali je
od potomka rodiny, která musela
svůj domov při stavbě přehradní
hráze navždy opustit. Oba vozy
byly rozebrané na jednotlivé díly.
„Pro mě to byly věci, které jsem nikdy nedělal. Když jsme to dávali
s klukama dohromady, radši jsme
si k tomu zavolali místní chlapy.
Přišli dva pamětníci a začali nám
vyprávět, co kam a jak to patří.
Dneska už vím, už k tomu nikoho
nepotřebuji,“ popisuje.
Zajímavou historii má i vedle
stojící dročka: „Včelaři z Klenovice byli vyzvaní, aby si dojeli pro
mouku. To byl květen pětačtyřicet.

Oldřich mi ukazuje také okno:
„To druhé je již v expozici, kterou
jsme prošli. Je z plánované kapličky, která se nakonec nepostavila,
protože nedošlo k dohodě. Pravděpodobně se obyvatelé nedaleké
osady nepohodli kvůli místu, kde
měla stát,“ vypráví Oldřich.
Výstavy ale nejsou to jediné,
čím se místní sdružení zabývá.
Každoročně pořádalo sousedská posezení, která se od letoška
změnila na Klučenické slavnosti.
„Minulý rok tu bylo několik set
lidí, které jsem ani neznal. Už to
není o sousedech,“ vysvětluje Oldřich změnu s úsměvem. Pro něj
je to ale stěžejní projekt. Každoročně shání řemeslníky, kteří by
chtěli přijet ukázat a nabídnout
k prodeji své výrobky. Farmáři
z okolí bohužel o účast zatím moc
nestojí. „Budu rád, když ta tradice
nevyprchá a budeme mít slavnosti
i nadále,“ uzavírá.
Olga Trachtová Hadáčková
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Krčínova
cyklostezka
versus rybáři
Sám se považuji za milovníka přírody, rád se v ní pohybuji jak pěšky, tak
na kole, rozčilují mne zaneřáděné škarpy podél silnic plné odpadků, obaly
od sušenek a pet lahve pohozené kolem teprve nedávno zpřístupněných
turistických cest v Brdech a podobně.
Ale urputnost, s jakou někteří rádobyochránci přírody hájí své zájmy, je
někdy až neuvěřitelná. Tím se ale nechci dotknout „zelených“, bránících
třeba výstavbě dálnice přes údolí Sázavy. Narážím tím tentokrát na snahu
předsedy Místní organizace Českého
rybářského svazu Sedlčany Miroslava
Skokana shodit prakticky ze stolu již
zahájenou výstavbu Krčínovy cyklostezky mezi Sedlčany a Sedlcem-Prčicí. Na sociálních sítích přesvědčivě
popisuje ničení břehů sedlčanské
retenční nádrže prováděnou výstavbou cyklostezky, líčí likvidaci kolonie
raků – k mému velkému překvapení
údajně žijících v kalných vodách přehrady – a konečně se dočteme i o tom,
jak uživatelé cyklostezky budou bránit
ledňáčkům usedat na rybářské pruty
členů jeho spolku, jak se o tom rozepsal na webových stránkách města Příbrami. A tak předseda rybářů řeší svůj
problém originálně – podáním impulzu
k inspekci životního prostředí k prověření celé akce. Ale dost už sarkasmu.
K dalším výtkám předsedy Skokana
patří mimo jiné také to, že ho o plánované výstavbě nikdo neinformoval.
Na to lze ovšem jednoduše namítnout
například to, že ﬁnální rozhodnutí
o stavbě padlo prakticky už v dubnu
2019, kdy Sdružení obcí Sedlčanska
získalo rozhodující ﬁnanční dotaci
od Státního fondu dopravní infrastruktury a informace o plánované výstavbě cyklostezky pak byly průběžně
zveřejňovány nejen v místním tisku,
ale i v celostátním denním tisku. Takže kdo si chtěl nějaké bližší informace
získat, ten si je také mohl bez větších
problémů obstarat.
Spousta věcí by měla být o jakémsi kompromisu, snaze se dohodnout
a neházet si vzájemně hned klacky
pod nohy. Myslím si, že trocha skromnosti by panu předsedovi neškodila
a zejména by si měl uvědomit, že sedlčanská retenční nádrž se svými břehy
není jeho soukromým majetkem, ale
že ji chtějí využívat pro volnočasové
aktivity i občané města a jeho návštěvníci nevlastnící rybářský lístek.
Vladimír Zámostný
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Masopust v podhradí nezklamal Hasiči jesenického
VYSOKÝ CHLUMEC Tradiční

masopustní veselí s rejem

masek a hudbou se uskutečnilo v sobotu 29. února na ploše před místním
skanzenem. Masopust,
připravovaný hasiči z Bohutína ve spolupráci s obcí
Vysoký Chlumec, se le-

tos konal po osmnácté.
Bohutínské maškary po-

žádaly ředitele Hornického
muzea Příbram Josefa Velﬂa
o udělení práva masopustního. To jim bylo uděleno
s upozorněním, aby nedělaly neplechu, ale dobře se
bavily. Masopustní veselí za-

čalo. Pestrobarevné maškary pobavily diváky vtipnou
parodií na známou pohádku
Smolíček pacholíček.
Slavnost pokračovala
masopustním průvodem,
který se za doprovodu kapely vydal přes centrum
obce do dvora starého Lobkowiczkého velkostatku. Zde
bohutínské maškary sehrály žertovné scénky z ﬁlmu
Dobrý voják Švejk. Zazněly
i nejznámější hlášky. Herecké výkony masek provázel
bouřlivý potlesk a smích
diváků. Nechyběly samozřejmě zabijačkové speciality –
jitrnice, jelita a tlačenka.
František Vávra

okrsku zhodnotili
svou činnost
v minulém roce
hasičské zbrojnice SDH
Kamenice se uskutečnila
v pátek 28. února výroční volební valná hromada
hasičského okrsku Jesenice u Sedlčan za účasti zástupců sedmi sborů, které
jsou na jeho území aktivně činné.
Ve zprávě o činnosti
okrsku za uplynulý rok
starosta okrsku Jiří Vaněk
připomněl, že význam-

2019 k třinácti zásahům,
poděkoval za obětavou
činnost.
Následná diskuze prokázala, že hasičské sbory jsou
významnými hybateli společenského života v okrskovém regionu. Samostatně
či ve spolupráci s obcemi
či spolky organizují stavění máje, pálení čarodějnic,
rozsvícení vánočních stromů, plesy, zábavy a také
vzpomínkové pietní akce.

né místo v kalendáři akcí
okrsku má organizace několika místních hasičských
soutěží, které se pořádají
od roku 2010. Pochválil
také SDH Jesenice za vynikající organizaci desátého
kola Brdské ligy v požárním útoku a SDH Martinice
za organizaci okrskové hasičské soutěže. Ocenil sbory, které pracují s dětmi
a mládeží. Všem aktivním
členům sborů a členům
výjezdové jednotky JPO III
Jesenice, kterou operační
středisko HZS Středočeského kraje povolalo v roce

Náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Příbram Jiří Spilka pochválil
sbory za pestrou klubovou
činnost, spolupráci s obecními úřady a poděkoval jim
za průběžnou údržbu hasičských zbrojnic, techniky
a výstroje.
Při volbě nového výkonného výboru okrsku byl
zvolen jeho starostou Jiří
Neužil, náměstkem starosty Karel Šerák, velitelem
Milan Jiroušek, jednatelem
Miloslav Jindrák a preventistou Zdeněk Skalický.
František Vávra

KAMENICE V klubovně

Na masopustní karneval by
mohly navázat obnovené
Zámecké slavnosti
NALŽOVICE V Nalžovickém

zámku se každoročně koná
několik pravidelných akcí,
ale dosud zde chyběl masopustní karneval. Nyní už to
neplatí, protože ve čtvrtek 27.
února si tohoto veselí užívali
místní i hosté.
„Masopustní karneval
jsme pořádali z iniciativy zastupující ředitelky Jaroslavy
Kocíkové,“ uvedla personalistka Anna Stiborová, která
s úsměvem dodala: „Program byl hodně náročný pro
uživatele i zaměstnance, protože jsme vymysleli nekonečné množství soutěží. Bylo jich
tolik, že se na všechny ani nedostalo. Byli jsme ale rádi, že
program byl tak pestrý, protože se v něm vždy může něco
ubrat, zatímco pokud bychom
se nudili, bylo by to horší.“
V Nalžovickém zámku
se ve čtvrtek také hodně
tancovalo, a to za hudebního a pěveckého doprovodu
kapely Brd Band, jejímž členem je i jeden ze zdejších
zaměstnanců. Také on ví, že
klienti mají tanec velice rádi
a okamžitě po zaznění prvních tónů jdou do kola. Došlo i na vyhlášení nejhezčí
masky zaměstnance a klientů. Na celé čáře to vyhrála
maska čarodějnice. „Přítomni byli zástupci našich dalších poboček. V Kamýku nad

Vltavou je týdenní stacionář,
v němž jsou děti, a další pobočka je v Příbrami. Celkem
se tak masopustního karnevalu v našem zámku zúčastnilo kolem padesáti uživatelů,“ připomněla Anna

velice pozitivní ohlasy ze
strany uživatelů, zaměstnanců i opatrovníků, takže se
nabízí otázka, zda by nestálo
za to obnovit zdejší Zámecké
slavnosti. „Velice rádi bychom
je obnovili. Tato akce, která se

V zámku bylo veselo. Foto: Archiv pořadatele

Stiborová. „Dělali si masky
za pomoci asistentů. Vše
bylo v režii uživatelů, kteří pekli, dělali jednohubky
a připravili sladké i slané záviny. Také se napekly spousty bábovek. Všichni soutěžící
obdrželi drobné dárky v podobě sladkostí a kosmetiky.
Asistentky s klienty ze sociálně terapeutických dílen celé
dopoledne před programem
připravovaly jídelnu i halu
a společně prostory pěkně
vyzdobili.“
Masopustní karneval
v Nalžovickém zámku měl

konala vždy v létě, měla dlouholetou tradici. V parku se
grilovalo a vystupovaly zde
různé školní soubory a ochotnické spolky. V posledních
několika letech se slavnost
nekonala proto, že zámecký
park nebyl v dobrém stavu.
Po konzultaci s památkáři,
kteří nás navštívili před dvěma týdny, bylo dohodnuto,
že pokud by se zámecký park
dal do léta dohromady, mohly
by Zámecké slavnosti být znovu obnoveny,“ uzavřela Anna
Stiborová.
David Myslikovjan

Pardon, nezastihli
jsme vás
SEDLČANY Filmový klub uvede ve čtvrtek 5. března

od 20 hod. drama anglického režiséra Kena Loacha
Pardon, nezastihli jsme vás.
Ricky a jeho rodina svádějí nerovný boj s dluhy už
od ﬁnančního zhroucení v roce 2008. Příležitost vybojovat si opět trochu nezávislosti nyní přichází s lesklou
novou dodávkou a šancí rozjet franšízu jako samostatný kurýr. Je to tvrdá práce a ani práce jeho ženy jako
pečovatelky není snadnější. Rodinná jednotka je silná,
ale když přijdou tlaky z různých stran, všechno se začíná hroutit…
Na festivalu v San Sebastiánu získal ﬁlm vloni Cenu
diváků pro nejlepší evropský ﬁlm.
-red-
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Pašík byl na masopustu v Sedlčanech
vykrmen za pouhou hodinu
Dokončení ze strany 1

mi řekla, že se každý rok
na náš masopust těší.“ Jana
Durďáková každý rok přichází v průvodu na náměstí
jako babka s nůší. Na zádech
nese obrovský koš, v němž
je upevněna ﬁgurína, která
má sice pouze hlavu a část
trupu, ale i tak musí být nůše
dost těžká. Nosit ji po celé
odpoledne tak určitě není
žádná legrace. Na otázku,
kolik koš s ﬁgurínou váží, se
Jana Durďáková otočila se
slovy: „Potěžkejte si ji!“ Nůše
měla skutečně pět, možná
i šest kilo, takže jejímu dlouhodobému nošení, by možná měl předcházet i trénink.
„Vždyť já také trénuju, ale
jedině prací,“ smála se Jana
Durďáková.
Sedlčanský masopustní
průvod tradičně obchází
náměstí, masky se společně s hudebníky zastavují
u jednotlivých zdejších provozoven a hudbou, zpěvem
i tancem se snaží vyprosit

tu tatranku, tu lízátko, nebo
pytlík bonbónů. A právě
v těchto chvílích vždy přichází důležitý moment pro

krmen, čeká zabíjačka. To
Víťa rozepne pašíkovi suchý zip a rozdává dobroty
natěšeným dětem. Ale ješ-

A pozadu nezůstávají, pokud se týká občerstvení, ani
studenti středního odborného učiliště, kteří „rozbili“
svůj stan hned vedle.

Hippies šířili
přátelství, lásku
a mír

Řezník Víťa Paroubek a jeho pomocníci nesli zpočátku hubeného pašíka, ale ten brzy hodně ztloustl.

člena Našlose Víťu Paroubka a jeho pomocníky. Víťa
se téměř každý rok mění
v řezníka, zhruba hodinu
plní sladkostmi růžového
látkového pašíka, a toho,
když je už dostatečně na-

tě předtím si vždy „zuška“
připraví ve středu náměstí
svůj program, zatímco opodál zaměstnanci muzea
ve staročeských kostýmech
nabízejí koblihy, jitrnice
a škvarkovou pomazánku.

Že se doba mění, je znát
i v masopustních průvodech. V tom sedlčanském
kromě starodávných kostýmů bylo vidět i několik
moderních. Dva z nich
měly na sobě studentky
GaSOŠE, které jako by právě dorazily z Woodstocku,
nebo jiného festivalu. Dívky totiž měly na sobě kostýmy „dětí květin“ nebo-li hippies. „Chtěly jsme, aby měl
dnešní masopust i moderní
úroveň,“ svěřily se Andrea
Benešová a Tereza Cihlářová s úsměvem od ucha
k uchu. „Snažíme se tady
mezi všechny rozšířit přátelství a lásku a přejeme si, aby
byl všude mír.“

Na náměstí byla i přes
svoji drobnou postavu
hodně vidět také učitelka
tanečního oboru ZUŠ Sedlčany Margareta Staňová.
Na první pohled bylo znát,
že se svými žákyněmi nacvičovala na masopust velice pilně. Odměnou celé
skupině byla pozornost
přihlížejících. Margareta,
která bydlí v Třebnicích,
se svěřila: „V sedlčanské
základní umělecké škole
jsem čtvrtým rokem. Práci s dětmi i hudbu a tanec mám ráda od dětství.
Na ,zušku‘ jsem začala
chodit už jako malá a tancovat jsem se učila u Venduly Dědové. Zúčastňovala
jsem se různých tanečních
přehlídek a potom jsem
studovala v Praze na konzervatoři. Dnes jezdím
na přehlídky se svými žáky
a naším největším úspěchem je postup z okresního kola do krajského.“
David Myslikovjan

Šibřinky Tatranu mají jedinečnou atmosféru a jsou
originální přehlídkou masek a kostýmů
SEDLČANY Ani v letošním

roce nemohl vynechat fotbalový oddíl TJ Tatran po-

tržení z toho, že se mohou
dobře pobavit. Na otázku,
z kterého kláštera na šibřin-

U barového pultu bylo v sobotu na šibřinkách stále plno.

řádání svých šibřinek. Neopakovatelnou atmosféru
spojenou s pestrou přehlídkou masek a kostýmů účastníci této kratochvíle zažili
v kulturním domě v sobotu
29. února.
Hned u vchodu mohli
příchozí narazit na početnou skupinu řádových sester, které byly jako u vy-

ky přijely, odpověděly, že
z Vojkova, kde je zámek.
„My jsme tam kdysi působily, potom nás zazdili, a tak
jsme teď zjeveními, protože
jsme z toho všeho tady zjevené,“ svěřila se jedna ze
sester a už vážným hlasem
dodala, že ona i všechny
její kamarádky jsou opravdu z Vojkova a pracují

na zdejším zámku. Dokonce na stejném oddělení.
V partě se zúčastňují i mnoha dalších akcí. Společně
byly na jižní Moravě ve vinném sklípku, absolvovaly
Burčákový pochod v Mutěnicích a Běh barev v Praze.
Nyní skupinu nerozlučných kamarádek čeká Pochod krajem sedlčanských
hospod, jehož start bude
za dva týdny u sedlčanského Colorada. „Kde je nějaká
lumpárna, tam jsme my!“
dodaly sborově jeptišky
a potvrdily tak, že se dovedou společně opravdu dobře pobavit.
A úplně stejně na tom
byly i další party, které v sobotu přišly na šibřinky. Jedna z nich dorazila v kostýmech hippies z nedalekých
Zvírotic, Dublovic, Chlumu
a Nalžovic. A hned se k nim
přidali i kudrnatí kamarádi
z Jamajky. Opodál se dobře
bavili zřejmě nejstarší účastníci šibřinek v dokonalých

maskách dědouška a babičky. Na otázku, kolik jim je let,
děda odpověděl pěkně zostra: „Co je ti po tom! Vy mladí
dnes nemáte vůbec žádnou
úctu ke stáří!“ Na šibřinkách
nechyběl ani Noční král ze
seriálu Hra o trůny, batman
se svojí partnerkou, a přišla
i tajemná dívka s rouškou
na ústech a s nápisem Dangerous Girl na triku. Zřejmě
z nejvzdálenějšího místa přijeli na šibřinky manželé Zelenkovi, kteří dorazili z Hodkova u Zruče nad Sázavou.
„Máme rybníky a zákazníci
ze Sedlčan se stali našimi kamarády. Doslechli jsme se, že
je to tady hodně vyhlášené,
a tak jsme to přijeli omrknout. Příště už přijedeme
ve větší skupině,“ svěřili se
Zelenkovi. Také oni možná
byli překvapeni, jak hbitě
opodál zatýká zaměstnankyně vězeňské služby uprchlého vězně v pruhovaném
kostýmu. Určitě netušili, že
se jedná o manželskou dvo-

jici, takže vězeň skutečně
neměl šanci uprchnout. „Já
jsem sice utekl z Pankráce
a užil jsem si chvíli svobody,
ale před manželkou nemám
opravdu žádnou šanci,“ řekl
provinile Milan z Kosovy
Hory a raději hned pohladil
svoji paní Alenu.
Kromě skupiny řádových sester byly na šibřinkách dominantní party
berušek, pierotů, přízraků
z ﬁlmu Vřískot, a také hráčů
amerického fotbalu. A proč
přišli v helmách a s kovovými mřížkami před obličeji?
„Přece proto, abychom se
snadněji dostali k barovému
pultu,“ svěřil se jeden z členů týmu. Také on přispěl
ke zvýšení počtu masek
na sedlčanských šibřinkách
oproti minulému roku. Kolem dvaadvacáté hodiny
jich pořadatelé zaregistrovali více než dvě stě a přitom
ještě další lidé v maskách
i bez nich přicházeli.
David Myslikovjan
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12 strana
KONCERTY,
PLESY
 Líchovy – hostinec
6. 3. Hasičský ples
hraje skupina Relax; 20:00

Výstava mladších žáků
výtvarného oboru ZUŠ
Sedlčany 2020
výtvarná díla na téma
ochrany přírody; do 18. 3.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – kult. dům
7. 3. Ples TK Slimka
Sedlčany
hraje Klasik; 19:00
10. 3. Pokáč
koncert populárního písničkáře, host Pavel Čadek;
19:30
 Petrovice – Obecní dům
7. 3. II. sportovní ples SK
Petrovice
hraje Elizabeth, vystoupí
Petr Karásek; 19:30
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
7. 3. Hasičský ples SDH
Mokřice
hraje Ešner Band; 20:00
 Sedlčany – muzeum
12. 3. Večer při svíčkách
večer se zpěvákem a klavíristou Honzou Jarešem;
19:00
 Osečany
14. 3. Hasičský ples SDH
Křečovice
hraje Ešner Band
 Vojkov – špejchar
14. 3. Posezení s country
a dobrým vínem
rezervace do 12. 3., hrají
Šlahouni z Vlašimi; 19:00
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
15. 3. Koncert Vladimíra
Hrona
program Abeceda hvězd
se vrací a Queen the Story;
19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
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
Pivo ve fotograﬁi
výstava klubu FotoFlegmatici Sedlčany; vernisáž 7. 3.
v 16:00, výstava do 1. 4.
 Sedlčany – kult. dům

 Sedlčany – knihovna
4. 3. Benelux 2018–2019
cestopisná přednáška Jindřicha Částky; 18:00

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
7. 3. Začínáme končit
francouzská komedie; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
12. 3. Rigoletto
italská opera jako součást
56. ročníku hudebního
festivalu Sukovy Sedlčany;
19:00
17. 3. Osm žen
francouzskou detektivní hru
uvádí spolek Našlose, vyhrazeno pro důchodce; 16:00

KINO
 Sedlčany
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
13. 3. Dokážeš udržet
tajemství?
romantická komedie; 20:00
14. 3. Špindl 2
česká komedie; 20:00
15. 3. Ovečka Shaun
ve ﬁlmu: Farmagedon
animovaný ﬁlm; 15:00

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

www.sedlcansky-kraj.cz

 Monínec
6. 3. Dark snow
noční lyžařský závod
na Monínci; 16:00
14. 3. Monínec Open
závod v obřím slalomu pro
mladé lyžaře; 8:30
 Sedlčany – autobusové
nádraží
7. 3. S pohodou davelskou jarní přírodou
trasa pochodu cca 15 km,
sraz na nádraží; 8:00

zali létat!
Dveře K… Diskuzní veřejný
klub, problémy dopravy
v našem městě; 18:00
16. 3. Rozkvetlá výtvarná
dílna
výtvarná dílna pro rodiny
s dětmi 0–3 roky; 10:00
 Petrovice – Květinové
studio EM
6. 3. Posezení s kávou
den s kávou SOuLmate
z Dublovic, ochutnávka
různých druhů; 10:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
4., 11. 3. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
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
13. 3. Čtenář roku – Nejlepší učitel/učitelka
slavnostní vyhlášení výsledků, hosté Mach a Pipi
dlouhá punčocha, navazuje Školní výtvarná dílna;
15:00
13. 3. Už abychom doká-

 Sedlčany – hvězdárna
6., 7., 13., 14. 3. Pozorovací program
při příznivém počasí;
18:00–21:00
 Lovčice – hasičská
klubovna
7. 3. Lovčický masopust
téma Večerníček, od 19:00
v klubovně tombola; 12:00
 Vysoký Chlumec – Stará hospoda
14. 3. Dětský karneval
karneval s klauny Bártem
a Slávou; 14:00
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00

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

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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

KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Dětský karneval přilákal v sobotu 29. února ke spokojenosti Sdružení rodičů, které ho pořádalo, velké množství návštěvníků. To se projevilo také na výtěžku, ze kterého mohou
pořadatelé zorganizovat další akce. Spokojení byli také žáci devátého ročníku. Ti se úspěšně postarali
o taneční vystoupení i další zábavu. -oth-
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První bitvu o ﬁnále vyhrál Tatran,
tým šlapal jako dobře namazaný stroj
Tatran Sedlčany
– Spartak Žebrák
5:1 (2:1, 0:0, 3:0)
SEDLČANY V prvním semi-

ﬁnále play off krajské hokejové soutěže se v sobotu 29. února na domácím
ledě střetli hráči Tatranu
s protivníkem, jehož dosud
v této sezóně nedokázali
porazit. Nechal se očekávat vyrovnaný souboj,
a přestože výsledek byl nakonec celkem jednoznačný ve prospěch domácích,
na vážkách skutečně dlouho byl.

Přesilovky
nevycházely,
branky ale padaly
Soupiska Tatranu se
v zápisu o utkání pěkně
zaplnila. Kromě brankáře
Dudka na ni byli zapsáni obránci Grin, Macháč,
Chwastek, Martínek, Mašek, T. Spilka, Vild a Šebek
a útočníci Sůsa, Bém, F.
Černý, Petržílka, Zavadil,
Pinkas, O. Spilka, Burian

a Kadlec. Do první větší
příležitosti se po půldruhé
minutě hry dostali hosté,
kteří ve dvojici najížděli
na jediného obránce Tatranu, avšak Dudek jejich
zakončení z bezprostřední
blízkosti kryl. Na konci 4.
minuty domácí rozehráli
svoji první přesilovku, sice
ji nevyužili, ale v čase 6.20
střelou z bezprostřední
blízkosti dostal Lukáš Petržílka Tatran do vedení. Domácí se ale příliš dlouho
z tohoto stavu neradovali,
protože v polovině první
třetiny se hosté natlačili
před Dudka a ranou rovněž z několika kroků srovnali na 1:1. Hned vzápětí
měl Tatran k dispozici další
přesilovou hru, dlouho si
v ní ani neťukl a branku
soupeře ohrozil po menším závaru až v jejím samotném závěru. Na začátku 18. minuty se povedla
hezká akce domácím. Burian si nabruslil do mezikruží, po otočce našel Petržílku, a ten přesnou střelou

opět zajistil domácím vedení. V závěru třetiny si
zahráli přesilovku i hosté,
ale Tatran se ubránil. Navíc měl těsně před prvním
klaksonem dobrou příležitost Burian, který se snažil
po úniku propálit klečícího
gólmana v brance.

Vyrovnání
na spadnutí
Druhá třetina byla téměř po tři minuty bez
šancí, ale potom se hned
do dvou dostali hosté. Nejdříve jejich forvard po úniku pálil z mezikruží těsně
vedle a o pár vteřin později po dalším brejku měl
gól na hokejce jeho kolega
v útoku, ale i on těsně minul. V začínající 25. minutě
hry odešel na trestnou lavici Martínek, domácí hokejisté se docela v pohodě
ubránili, ale i po návratu
vyloučeného hráče na led
si udrželi hokejisté Žebráku převahu. A když ve 32.
minutě odešel na hanbu
za hákování Mašek, bylo

vyrovnání na spadnutí. Žebrák sevřel domácí hráče
do kleští a pálil jako u Verdunu. Na konci oslabení
byla k vidění u střídaček
i malá rvačka, po které vyfasoval Martin Vild společně s druhým zápasníkem
trest dvě plus dvě za hrubost. I nadále se hrálo čtyři na pět a bezprostředně
po návratu vyloučeného
hokejisty Sedlčan putoval
za katr další hráč Žebráku.
Tatran si v početní výhodě
nepočínal špatně, ale ani
tentokrát se skóre nepohnulo.

Slepené góly
rozhodly
Ve třetí třetině byla poměrně dlouho k vidění
vyrovnaná hra. V její začínající druhé minutě měli
domácí hokejisté na svých
holích po brejku třetí gól,
avšak netreﬁli zpola odkrytou branku. Hned vzápětí
mohli potvrdit svoje vedení při přesilovce, neproměnili ji, a naopak po chybě

v obranném pásmu mohli
inkasovat. V začínající 44.
minutě se ale hráči Tatranu
po obléhání branky soupeře přece jenom dočkali.
Úspěšně zakončoval Jakub
Kadlec. A hned v následující minutě domácí dali
čtvrtý gól, jehož autorem
byl Filip Černý. Tyto dvě
slepené branky hodně
otřásly sebevědomím hostí, kteří vzápětí dokonce
nevyužili ani bezmála minutovou přesilovku pět
na tři. Hokejisté Tatranu
byli v obraně hodně pozorní a navíc hráli velice obětavě. Ani v závěru zápasu
žádný velký tlak ze strany
soupeře nepřicházel. Naopak v čase 52.53 po pěkné akci celé trojice v útoku
F. Černý přidal pátou branku domácích hokejistů.
Sedlčanští sice vyhráli bitvu, ale ještě ne válku. Odveta
hráče Tatranu čekala v neděli na ledě soupeře v Hořovicích a k postupu do ﬁnále jim
stačilo uhrát remízu.
David Myslikovjan

Zimní amatérská liga je důkazem, že zájem o volejbal
v regionu neupadá
SEDLČANY Finálovým turnajem vyvrcholila v sobotu 29. února dlouhodobá
soutěž amatérských volejbalových týmů – Zimní amatérská volejbalová
liga (ZAVL). Čtvrtého ročníku soutěže se během
sedmi hracích dnů zúčastnilo deset týmů ze Sedlčan a okolí, a jak potvrdil
hráč a jeden z pořadatelů
Petr Stoupa, soutěž měla
skvělou úroveň.
V deseti týmech nastoupilo celkem jednadevadesát volejbalistů a volejbalistek. Družstva byla
smíšená, platila povinnost mít v týmu alespoň
dvě ženy. Věkové rozpětí
volejbalistů bylo velmi
široké. Nejmladší hráčce
bylo šestnáct a nejstaršímu matadorovi sedmdesát jedna let. „Mladí

přinesli na kurt obětavost,
entuziasmus a zápal, ti
starší zkušenosti a herní vyspělost,“ podotknul
Petr Stoupa. „Mezi účastníky turnaje se již objevilo několik bývalých
sedlčanských volejbalistů
a pravidelně nastupující
hráči v známé celorepublikové soutěže AVL. Dokonce se na palubovce objevila hráčka z první pražské
ligy AVL. Celostátní AVL
má jen v Praze deset úrovní. To vše přispívá k velmi kvalitní hře. Výborní
jsou i mladí, holky i kluci. Všechny spojuje jedna
vášeň, sport, který v minulosti přinesl naší zemi
tolik mezinárodních úspěchů. Zdálo by se, že dnes,
kdy naše reprezentační
volejbalová družstva nejsou příliš úspěšná, zájem

o volejbal upadá, ale výše
uvedená soutěž potvrzuje,
že na Sedlčansku tomu tak

tohoto turnaje začali s volejbalem právě tam.“
Kdo zvítězil? Rozhod-

Jan Moulík (MOOST) svedl nad sítí nejednu bitvu s Tomášem
Koubkem (LEMRY LÍNÝ).

není. Jsem tomu velmi rád.
Domnívám se, že k tomu
maličko přispívá i volejbalový kroužek, který na 1.
ZŠ Sedlčany funguje už
dvacet let a mnozí hráči

ně všichni zúčastnění,
protože všechna utkání,
byť byla plná emocí a dramat, se hrála v přátelské
atmosféře. Hráči se čestně sami od sebe přizná-

vali k porušení pravidel,
jako je například dotek
sítě nebo aut, což usnadnilo práci rozhodčím.
Nicméně byla to soutěž.
Vítězem ZAVL se po tuhých bojích stal tým KOSA
nOSTRA, před MOOSTem,
třetí skončil tým LEMRY LÍNÝ a na čtvrtém
místě družstvo soutěžící
pod názvem KDYŽ PÁN
BŮH DÁ. Dále pak A JE
TO, NO-TÝM, SMETÁCI,
SEŠ-LOST, ALFA SAMICE
a PLÁCAČKY. Účastníci
turnaje mezi sebou také
vyhodnocovali nejlepší
hráče. V kategorii žen se
nejlepší hráčkou stala
Iveta Čadková, nejlepší
hráčkou do třiadvaceti
let byla Tereza Kubecová
a nejlepším hráčem byl
vyhlášen Petr Stoupa.
-dav-
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Náskok hokejistů Štětkovic se ztenčil
na dva body
SEDLČANY V dlouhodobé soutěži amatérských

hokejistů, bojujících o Pohár starosty města,
měli delší dobu v prvoligové tabulce svoje výsostní postavení hráči štětkovické Staré gardy,
kteří však ve svých posledních dvou utkáních
poztráceli všechny body. Této, pro ně vítané,
příležitosti mohli využít hokejisté, vyznávající
barvy Slavoje Obecnice. Ti se totiž mohli dostat
dosud suverénnímu týmu na dostřel. Museli by
ale zvítězit v obou svých zápasech, jež absolvovali na konci února.
V duelu Slavoje s jedním z aspirantů na celkové vítězství v poháru, s týmem Zvírotic, se
poměrně dlouho čekalo na chybu jednoho ze
soupeřů. V 7. minutě Obecnice rozehrála svoji
první přesilovku a po třiapadesáti vteřinách ji
obránce Slavoje, pálící až skoro od modré, proměnil ve vedoucí gól. Po první brance utkání
Zvírotice hodně přidaly, vytvářely si stálý tlak
na branku protivníka a už v 11. minutě hry
po pěkném ťukesu před gólmanem srovnaly
na 1:1. Hned vzápětí se dostal do brejku hráč
Obecnice, pronásledován obráncem Zvírotic,
jel sám na brankáře, ale těsně minul. Poté, co
ve druhé třetině oba týmy přestály po jednom oslabení, se opět dostali ke slovu chlapci od vody a sedm minut před klaksonem
překlopily vedení na svoji stranu. Vyrovnání
ale na sebe nenechalo dlouho čekat, protože
obránce Obecnice přesnou střelou švihem rovněž až od modré vyrovnal. Ve třetí třetině bylo
zřejmé, že kdo dá gól, má nakročeno k vítězství.
Povedlo se to hokejistům Slavoje, a tak stáhli náskok Štětkovic v tabulce na čtyři body.
A v sobotu přidala Obecnice v utkání
s Chlumem na svoje konto další vítězství.
V tomto utkání sice góly dlouho nepadaly, ale
utěšených akcí bylo k vidění od prvního buly
hned několik. Zvlášť aktivní byli před brankářem soupeře hokejisté Slavoje, ale ani chlumští
hráči nezůstávali o moc pozadu. První branka
padla do jejich klece až čtyři minuty před prvním klaksonem, Obecnice hned vzápětí přidala
svůj druhý úspěšný zásah, a hodně tak naznačila, jakými cestami se bude toto utkání ubírat.
Na konci první a na začátku druhé třetiny měl
Slavoj k dispozici dvě přesilovky, sice ani jednu
z nich nevyužil, ale brzy nato přidal po nádherné akci svůj třetí gól. Obránce Obecnice z místa
od mantinelu až u modré čáry nejdříve naznačil
střelu, poté po ledě přesně přihrál zcela volnému útočníkovi, číhajícímu před brankovištěm
u tyče, a ten pohodlně zasunul puk do sítě –
0:3. Hned vzápětí hráči Slavoje rozebrali obranu Chlumu, přidali čtvrtý gól, za chvíli pátý,
a vzhledem k rostoucímu tlaku vedoucího
týmu bylo zřejmé, že vedení už nepustí.
Protože však Štětkovice ve druhé části soutěže zvítězily s Obecnicí v obou duelech, měla
by jít Stará garda do play off z prvního místa
a Slavoj z druhého.
Výsledky – 1. liga: Chlum – AHC Nový Knín
5:0 kontumačně. Tým AHC zápas předem skrečoval. Obecnice–Zvírotice 3:2, Chlum–Obecni-

ce 1:7. Po třinácti odehraných utkáních zůstávají v čele tabulky Štětkovice, ale již pouze o dva
body méně má druhá Obecnice. Třetí tým
Genemusic měl v době naší uzávěrky čtrnáct
bodů a jeden zápas k dobru. Poslední osmý
AHC Nový Knín nasbíral zatím čtyři body.
2. liga: Vršovice–Solopysky 4:3, Domino –
Ševci Nový Knín 9:4, Daleké Dušníky – Miličín
5:3. První Sázava nasbírala v jedenácti utkáních
druhé části soutěže dvaadvacet bodů. Druhé
Domino jich má sice stejný počet, ale sehrálo
o dvě utkání více. Třetí Daleké Dušníky ztráce-

jí šest bodů a poslední deváté Solopysky mají
body čtyři.
3. liga: Rybníkáři–Rumola 5:8, Hrádek–Kňovice 8:3, Olbramovice–Neveklov 5:9, Medvědi
– Kosova Hora 5:2. V době naší uzávěrky měla
všechna třetiligová mužstva ve druhé fázi turnaje za sebou dvanáct utkání. Na první místo
se dostal devatenáctibodový Hrádek, na druhé
klesly s osmnácti body Kňovice a o další dva
body méně nasbírali třetí sedlčanští medvědi.
Na posledním osmém místě zůstali s jedním bodem Rybníkáři.
David Myslikovjan
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Hraberská Mix-pálka baví
partu kamarádů už několik let
HRABŘÍ Skupina dobrých
kamarádů, kteří se sdružují
pod značkou Sboru dob-

nejvhodnější termín, který
by vyhovoval co největšímu
počtu stolních tenistů. Tento-

se stali Blanka Sladká a Karel Hes, druzí skončili Hana
Chýlová a Jan Pšenička a tře-

Ačkoliv byla tentokrát účast na turnaji nižší, na kvalitě hry se to neodrazilo.

rovolných pingpongistů
Hrabří, v sobotu 29. února
uspořádala další ročník turnaje ve stolním tenisu pod
názvem Hraberská Mix-pálka. Jednalo se o smíšenou
čtyřhru mužů a žen.
„Zásluhou našich báječných sester v pálce, které
nyní hrají v téměř olympijské
formě, tento zdejší turnaj považuji za nejlepší pro místní
dospělé hráče,“ uvedl jeden
z pořadatelů Antonín Anděra. „Jako vždy jsme řešili

krát nám do účasti zasáhla
i složitá epidemiologická
situace, která nás připravila
o vyšší účast sportovců. Vliv
páteční oslavy narozenin
v procentech raději uvádět
nebudeme.“
Na straně druhé měly
tyto okolnosti důvod, že
byly vytvořeny zcela nové
sportovní páry. Jak se v turnaji ukázalo, jednalo se
o velké oživení akce, herní
vyrovnanost a změny v celkovém pořadí. Vítězi turnaje

tí místo obsadili Irena Jiráčková a Stanislav Černý. „Vidíte to? Jeden ze zakladatelů
našeho Sboru dobrovolných
pingpongistů vyhrál turnaj už
podruhé,“ neskrýval s úsměvem své zklamání pořadatel
Antonín Anděra. „A proto
mám jedno neskromné přání. Protože s Karlem Hesem
hraju pánskou čtyřhru, přál
bych si, aby alespoň jednou
hrál tak dobře, jako se svojí
partnerkou.“
David Myslikovjan

Tatran přehrál soupeře fotbalovostí
TJ Tatran Sedlčany
– FK Komárov 6:3
(2:1)
SEDLČANY V sobotu 29. úno-

ra sehrál divizní fotbalový
celek Tatranu doma na umělé trávě poslední přípravný
přátelský zápas proti Komárovu, který hraje středočeský krajský přebor.
Přítomným divákům se
fotbal líbil, hrálo se systémem nahoru dolů. Mimo
branek si obě mužstva vytvářela šance – hosté treﬁli břevno, Dvořák je napodobil.
Brankáři se nenudili. Hosté
se předvedli jako dobrý soupeř a v důrazu domácí tým
předčili, Tatran zase soupeře
přehrál fotbalovostí.
První branka padla v 11.
minutě. Po nedorozumění
hostující obrany při malé
domů získal míč Sirotek
a před prázdnou branku ho
nahrál Kvěchovi, který míč

poslal do sítě – 1:0. Ve 22.
minutě Komárov vyrovnal –
1:1. Ve 44. minutě našel Soldát kolmou přihrávkou Lípu
a ten dostal svůj tým do vedení – 2:1.
V 55. minutě bylo opět
vyrovnáno. V 58. minutě
šel Tatran znovu do vedení,
hosté kopali roh, brankář
Filip Dřevojan okamžitě vykopl míč na rozběhnutého
Repetného, který vyhnal
pavouka ze šibenice – 3:2.
V 71. minutě překopl Dvořák hostující obranu, která
byla na půlce, David Krůta
byl nejrychlejší u balónu
a zvýšil na 4:2. V 84. minutě
se dostali ke slovu hosté
z Komárova a snížili na 4:3.
Závěr už jednoznačně patřil Tatranu. Po rozehrání
přihrál Dvořák na gól Milanu Krůtovi – 5:3. Skóre zápasu završil Dvořák. Akce
začala u Kvěcha, který
našel ve čtverci volného

Kouklíka, míč sklouzl Dvořákovi a ten nedal hostujícímu brankáři šanci – 6:3.
Díky skvělým výkonům
v přípravě se do mužstva
propracoval Novotný.
Sestava: F. Dřevojan (70.
L. Dřevojan), Repetný, L.
Brotánek, Řehák, P. Lípa, Soldát (60. D. Krůta), M. Dvořák,
Novotný (70. Kouklík), D.
Čipera (60. L. Matoušek), K.
Kvěch, M. Sirotek.
Pro jaro nemůže trenér
počítat s Haasem, který jde
v březnu na operaci. Otazník
visí stále nad startem Vystyda, který ještě není stoprocentně ﬁt po operaci. Na začátku sezóny bude chybět
i Kdolský, který si v přípravě
zranil kotník.
První jarní mistrovský
zápas čeká Tatran v neděli 8.
března od 14.30 hodin na domácí půdě. Sedlčanský tým
nastoupí proti Soběslavi.
David Štverák
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Kouzlo play off
zafungovalo,
hokejisté
i po vysoké
porážce
postupují
do ﬁnále!
Spartak Žebrák –
Tatran Sedlčany
9:2 (3:0, 5:2, 1:0),
prodloužení 0:1
HOŘOVICE Ve vyřazovacích hokejových sériích
je někdy nádherné, ale
mnohdy i kruté, že pokud
některý z týmů dostane
v jednom utkání doslova
nařezáno, nemusí to pro
něj ještě znamenat deﬁnitivní konec. Tentokrát měl
hodně štěstí Tatran, který
sice v odvetném mači inkasoval devět branek, jeho
soupeř tak srovnal stav
zápasů na 1:1, ale na začátku prodloužení už soupeři
zase stáli na stejné startovní čáře.
V neděli 1. března byl
v nafukovací zimní hořovické hale mnohem více
nabuzený na zápas domácí
Spartak Žebrák, který o den
dříve sehrál v Sedlčanech
docela vyrovnaný zápas
a většinu branek inkasoval
až v jeho závěru. Tatran
nastupoval na led oproti
sobotě v pozměněné sestavě a navíc se zranila opora
týmu, zkušený obránce
Grin. Sedlčanští hokejisté si
i s deseti hráči v poli v úvodu utkání vytvořili tlak,
měli dvě šance, ale potom
hru přece jenom otevřeli
a soupeř hned svoji první
příležitost využil. Jak připomněl trenér Karel Pospíšil,
jeho svěřenci potom začali
tak trochu bláznit a domácí
hokejisté brzy přidali další

dva góly. Bylo znát, že se
na toto důležité utkání velice dobře připravili. Po třech
brankách sedlčanský trenér
vyměnil brankáře Dudka
za Hlaváčka, který ale také
vzápětí inkasoval tři branky.
Potom se ale starší z brankářů pěkně rozchytal a před
prodloužením tak musel
lodivod Sedlčan řešit,
koho do rozhodující fáze
celého semiﬁnále pošle
do branky. Nechal v kleci
Hlaváčka a dobře udělal.
Po dvou třetinách bylo
o osudu utkání v základní hrací době rozhodnuto, domácí nadále vládli
na ledě, jenomže to nejdůležitější teprve mělo přijít.
Žebrák vstoupil do prodloužení, které se hrálo tři
na tři, hodně opatrně. Rozhodčí už nechali oba týmy
hrát, a ačkoliv to bylo několikrát na hraně, nikoho
netrestali. Tatran nejdříve
nastřelil tyčku a potom
si počkal až do 8. minuty,
kdy domácí udělali chybu,
kterou potrestal Chwastek.
Sedlčanský obránce sice
chtěl nejdříve střídat, ale
protože dostal před sebe
dobrý puk, pořádně se nadechl a poslal pro svůj tým
velice vzácný puk do sítě.
V základní hrací době skórovali Pinkas a Petržílka.
Ve ﬁnále krajské hokejové soutěže se Tatran utká
s největším favoritem, neratovickými Buldoky. První zápas se hraje v sobotu
v Sedlčanech.
David Myslikovjan
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KO M E N TÁ Ř

ZAMYŠLENÍ

Korona mýtus

Slovákům fandíme
ve všem, pokud v tom
nejsou lepší

Větší sledovanost = více peněz.
Po celém světě tisíce lidí nepřemýšlí nad ničím jiným, než jak přitáhnout ke svému webu, novinám
nebo televizi co nejvíc konzumentů. Seriozní média si stanovují hranice. Pro ty neseriozní je hranicí jen
to, co jim ještě konzument „sežere“.
Lepší událost než zjevení koronaviru si nemohli majitelé médií
přát. Ráno si přečtete, že v Německu jsou první čtyři inﬁkovaní.
Večer ten samý den hlásá titulek
na stejném serveru: „Německo
na prahu pandemie“. I jindy relativně solidní média se předhánějí
v tom, kdo vyšle víc šokující zprávu. Lidé vyšilují a ukazuje se, že
koronavirus zasáhl daleko silněji
naše mentální zdraví než naše těla.
Světová zdravotnická organizace má na svém webu kategorii
„myth busters“, kde se snaží poblázněné davy zklidnit a trpělivě
vysvětlovat vše, co zplodily hlavy kreativních novinářů. Najdete
tam i denní reporty, kterým se
dá věřit. K 28. 2. v Evropě zemřelo na koronavirus 19 lidí, z toho
17 v Itálii a 2 ve Francii. Všichni
měli už předtím vážné zdravotní
problémy a ve všech případech
se jedná o lidi pokročilého věku.
Podle všeho se zdá, že z neznámého důvodu se koronavirus vyhýbá

dětem. Čínským číslům se moc věřit nedá. Když začali reportovat každého, kdo měl zvýšenou teplotu,
poskočil jim za jediný den přírůstek „nakažených“ o 15 000. Bulvár
musel děkovat za takovou vodu
na mlýn…
Pevně věřím, že za pár měsíců koronavirus zmizí a doufám,
že ublíží co nejméně lidem. Přes
všechno špatné ale přináší i něco
dobrého. Takové cvičení na okamžik, kdy se začne šířit skutečný
zabiják, by nešlo nasimulovat. Takto se v plné nahotě ukazuje, kde
všude jsme připravení zase jen
na papíře, ale ne v realitě. Izrael
oznámil, že do několika měsíců
vyvine proti koronaviru vakcínu.
Koronavirus nám tak pomáhá znovu si uvědomit význam očkování.
Mimochodem, v roce 2018 zemřelo na spalničky na světě více
než 140 000 lidí. Většinou děti pod 5
let. Přesto se najde dost těch, kteří
vám budou dávat moudré rady, že
taková virová onemocnění je lepší
prodělat, aby se tělo tužilo. To jsou
absurdity dnešní doby. Na koronavirus zemřelo 50x méně lidí, ale
na vakcínu se budou stát fronty.
Bohumil Vohanka
Pozn.: Všechna uvedená čísla
jsou převzatá z oﬁciálních materiálů
Světové zdravotnické organizace.

Od vzniku Československé republiky v roce 1918 prošly oba národy několika fázemi. Neúprosný
a kritický Masaryk žádal poctivost,
kázeň, pracovitost, aby se stále
hlavně nediskutovalo, ale pracovalo. Vývoj v této podobě trval dvacet let, což podle Masarykových
představ bylo o deset let méně,
než bylo třeba, aby vešla lidem demokracie do krve. Nyní tuto šanci
máme, zase nemáme Masaryka...
Na Slovensku se v sobotu uskutečnily parlamentní volby, které
by měly naznačit, jak na tom Slováci s tou demokracií jsou. Pokusil jsem se při své špatné paměti
na jména jen tak bez literatury
vzpomenout na několik jmen,
která pestrou historii Slovenska
provázela: Štefánik, Hlinka, Tiso,
Clementis, Husák, Colotka, Dubček, Bilak, Kováč, Mečiar, Čarnogurský, Dzurinda, Fico, Radičová,
Kiska, Čaputová, Pellegrini.
Po posledních volbách se objevilo jméno Igor Matovič, zřejmě
budoucí předseda slovenské vlády. Pro Slováky byl deset let populárním poslancem slovenského

parlamentu, znám svým poněkud
klaunským vystupováním, který
asi uměl voličům vysvětlovat, co
je na Slovensku špatného. A založil hnutí OLaNO (Obyčejní lidé
a nezávislé osobnosti). Po vraždě
statečného investigativního novináře Jána Kuciaka bylo ve slovenské veřejnosti dva roky stále
napětí a nedůvěra. Jak stále něco
nechutného vycházelo na povrch,
měla vládní strana Smer SD Roberta Fica klesající preference. Fico si
ponechal funkci předsedy strany
a premiérem udělal Pellegriniho,
což asi občané za žádnou změnu
nepovažovali.
Igor Matovič v rozhovoru
s českým reportérem udělal dojem, že svůj boj proti korupci
a proti prorůstání zločinu do nejvyšších míst myslí opravdově.
S úsměvem podotkl, že aby mohl
být tak silně zvolen, poučil se
z taktiky pana Babiše. Uvidíme,
zda se mu v tom boji bude dařit
alespoň o něco lépe. Dá se říci,
že Slovákům fandíme ve všem,
pokud v tom nejsou lepší...
Vladimír Roškot

R E A KC E N A Č L Á N E K Z A STAV M E S E N A C H V I L KU

Přehlížet statisíce demonstrujících je krátkozraké
Pestrý text Zastavme se
na chvilku nutí všemi zmínkami k polemice. Zmiňuje
postupně dívku Grétu, Tolkiena s jeho Galadrielem,
Milion chvilek, Helenu
Válkovou s jejím Urválkem,
Stanislava Křečka s jeho
škraloupy menšími a konečně „ryze demokratické
procesy voleb u nás“.
Ta zmínka o mladých lidech ze seskupení Milionu
chvilek, že usilují o moc,
není fér. Naopak se stále
nějak chtějí vyhýbat politickému boji o moc ve státě. Ale jsou to inteligentní
studenti, kteří k mému pře-

kvapení mají zájem, aby
všechny instituce v našem
státě pracovaly, jak jim
ukládají zákony. A mají nos
na falešnou hru.
Úřad ombudsmana přece nemá pravomoci, tedy
žádnou moc. Má povinnost
hájit práva občanů, proti
státním institucím, někdy
značně arogantním vůči
těm malým. Jestliže Stanislav Křeček, ještě jako
kandidát prohlašoval, že
bude hájit práva většiny,
tím se diskvaliﬁkoval. Ale
zalíbil se institucím, tedy
těm, kdo nemají zájem,
aby jim mladý, činorodý,

schopný a poctivý ombudsman komplikoval
situaci. Proto není divu,
že těm mladým ten „ryze
demokratický volební proces“ sakramentsky vůbec
nevoní. Opravdu hlídají,
aby nepokračoval proces
obsazování vedoucích
funkcí kamarádíčky, nebo
těmi poddajnými, ochotnými, vděčnými. Že dostal Křeček 91 hlasů – jde
o součet přítomných členů
klubů stran, kterým už evidentně o demokracii nejde
a demokratické strany pilně očerňují.
Poslední předseda ko-

munistické vlády Ladislav Adamec při hovoru
s Václavem Havlem zmiňoval své počty. Že na té
demonstraci bylo sotva
20 000 lidí. To kdyby jich
bylo aspoň 200 000, pak se
tvoří dějiny. A to mohl říci,
že jeho KSČ má 1,5 milionu členů, tak kdo jiný by
měl vládnout?
Čili přehlížet statisíce
demonstrujících je krátkozraké. Ví někdo, co by
se dělo, nebýt těch demonstrací? Jestli by nejvyšší státní zástupce již
nebyl vyměněn za nějakého Křečka? Čtyři roky jsou
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dlouhá doba, za kterou ta
demokraticky zvolená garnitura může napáchat nenapravitelné škody. Mladí
vzdělaní lidé už přece nenaletí každému, jako staří
s těmi hrnci, koblihami,
apod. Takže sledují postupnou koncentraci moci
vládní, ekonomické, zákonodárné, justiční i mediální do prakticky jednoho
subjektu. A mají svaté právo bát se o svoji budoucnost, demokracii, o důchod, atd. Kdo je nechápe,
asi se ani na chvilku nezastavil a nezamyslel.
Vladimír Roškot

