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Geﬁra chce stavět byty
na pozemku směněném
s městem, zastupitelé
výměnu podpořili
S E D LČ A N Y Z a s t u p i t e l é

města v pondělí 9. března se v obsáhlém programu seznámili s koncepcí
na rekonstrukci a rozšíření
Základní umělecké školy Sedlčany, kdy většina
z nich rozhodla studii dopracovat. Odsouhlasili
návrh prvního rozpočtového opatření, vzali na vědomí informace o dalších
krocích participativního

rozpočtu 2020 a o zájmu
obyvatel osad o podporu
životního prostředí prostřednictvím domácích
čistíren odpadních vod,
zabývali se peněžními
odměnami pro členy výborů ustavených zastupitelstvem a členy komisí,
které zřizuje rada města.
Popodpořili také bezúplatnou směnu pozemků mezi
Pokračování na straně 3

Práce na výstavbě Krčínovy cyklostezky intenzivně pokračují i u Vršovic. Foto: František Vávra

Testy na AIDS a žloutenku
byly negativní
SEDLČANY S obecně pro-

spěšnou společností Magdaléna působící t aké

na Příbramsku obnovilo
vedení sedlčanské radnice
po delší pauze kontakty.

Magdaléna poskytuje ucelený systém zdravotních
Pokračování na straně 2

Mimořádně zasedala školská komise
SEDLČANY Minulý týden
se uskutečnilo mimořádné setkání členů komise
pro výchovu a vzdělávání. Její předseda Jaroslav
Nádvorník tak 2. března
rychle zareagoval na stav
r o z š í ř e n í k o r o n av i r u
v České republice.

O areálu
mlékáren
stále není
rozhodnuto
SEDLČANY Sedlčanský sta-

rosta Miroslav Hölzel se setkal v únoru s Miroslavem
Maňáskem, generálním ředitelem ﬁrmy SAVENCIA,
která v Sedlčanech přestala podnikat a areál bývalých Povltavských mlékáren nabízí k prodeji.
„Na schůzce mi oznámil,
Pokračování na straně 2

„Podnět vznesla ředitelka Mateřské školy Sedlčany Milena Říčařová. Neo-

besílal jsem celou komisi,
ale pouze ředitele škol.
Pokračování na straně 2

Starostové se shodují:
Pasporty ušetří obcím
čas a prostředky
SEDLČANSKO Sdružení obcí
Sedlčanska uspělo s žádostí
o dotaci adresovanou na ministerstvo práce a sociálních
věcí, podanou prostřednictvím operačního programu
„Zaměstnanost“. Díky tomu
získalo ze strukturálních
fondů Evropské unie na projekt částku převyšující tři miliony korun. „Doručeno bylo
celkem kolem 260 žádostí
a k naší velké radosti jsme
s tou naší uspěli,“ potvrdila
Štěpánka Barešová, tajemnice sdružení. Vysvětlila, že
díky těmto penězům bude
možné vytvořit strategické
dokumenty pro obce svazku. Podotkla, že agendu má
od 1. ledna letošního roku

na starosti Lenka Štěpánová
Zítková, jejíž hlavní náplní
je vyřizování administrativy kolem dotací do škol –
takzvaných šablon.

Největší zájem
o veřejné
osvětlení
Co konkrétně obcím
dot ace umožní? „Díky
projektu vytvoříme pro
dvanáct obcí pasporty veřejného osvětlení, pasport
dopravního značení chce
zpracovat šest obcí, hřbitova čtyři obce. O pasport
zeleně, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu usiluje vždy jedna
Pokračování na straně 4
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Sociální odbor a pečovatelky Mimořádně
připravily nový ceník služeb zasedala školská
SEDLČANY Od prvního dub-

na dojde ke změně poplatků za úkony pečovatelské
služby v Sedlčanech. Klienti tak zaplatí vyšší částky
například za dovoz obědů,
za úklid nebo praní prádla.
Miroslav Hölzel, starosta Sedlčan, vysvětlil důvody: „Na podzim loňského
roku krajský úřad v rámci
metodického dohledu nad
sociálními službami u nás
vypracoval podrobnou analýzu činností. Z toho vzešla
řada doporučení jak postupovat do budoucna. Jednou
z hlavních připomínek byl
požadavek na zvýšení ceny
za služby, kterou platí klienti.
Bylo nám vytýkáno, že jsme
na nejnižší úrovni rozpětí stanoveného vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí.
Pečovatelská služba v Sedlčanech je výrazně levnější než
v jiných městech kraje.“ Proto
pečovatelky ve spolupráci
s Věrou Skálovou, vedoucí
sociálního odboru, dostaly
za úkol připravit nový ceník.
Starosta vysvětlil, že se změnou jde ruku v ruce uzavření nových smluv s klienty.
Sedlčany se tak od druhého
čtvrtletí letošního roku dostanou na úroveň šedesáti až
sedmdesátí procent cen, které ukládá legislativa. „Dosud
se poplatky za služby pohybovaly v rozpětí třicet až pa-

desát procent. Současný trend
je, aby byly nastaveny ceny,
které umožňuje vyhláška, co
nejvýše,“ podotkl starosta.
Připomněl, že pečovatelská
služba je organizační složkou
města a nemá vlastní právní
subjektivitu. „Bylo nám naznačeno, že pokud nedojde
k úpravě, může to ovlivnit
výši dotace, kterou dostáváme,“ upozornil. Přitom dotace od státu na tyto účely není
nijak zanedbatelná. Roční
náklady představují 2,4 milionu korun. Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR
prostřednictvím krajského
úřadu na pečovatelské služby vloni poskytlo 1,2 milionu
korun.
A jak se na cenu služeb
zvýšení promítne? Starosta
Hölzel uvedl pro srovnání
hned několik příkladů: „Vyhlášková cena doporučuje
u úklidu účtovat klientovi
130 korun za hodinu. Náš
ceník byl 70 korun za hodinu, od dubna dojde k navýšení na 100 korun, což
představuje 77 procent vyhláškové ceny. Za dovoz
oběda by měly pečovatelky
požadovat podle vyhlášky
30 korun, dosud byla tato
služba stanovena na deset
korun a v případě, že se
obědy vezly manželskému
páru, tak to bylo o pět korun víc. Zvyšujeme poplatek

za dovoz na 15 korun a při
dopravě obědů pro dva lidi
na jednu adresu nově na 20
korun.“ U praní prádla doporučuje vyhláška platbu
70 korun za kilogram. V případě Sedlčan se poplatek
zvedne ze 40 na 50 korun
za kilogram.
K výraznému nárůstu dojde v případech, kdy klient
požádá pečovatelku o doprovod k lékaři nebo za jiným účelem. Ze současných
40 korun na hodinu bude
od dubna cena navýšena
na 80 korun, přičemž vyhláška umožňuje službu zpoplatnit 130 korunami za hodinu.
Hölzel zároveň připustil,
že nová úprava celkové hospodaření pečovatelské služby příliš neovlivní. Dosud
z celkových nákladů 2,2 milionu korun „umazaly“ pečovatelky kolem 200 000 korun, nově odhaduje starosta
příjem za služby od obyvatel na 300 000 korun za rok.
S městským rozpočtem,
z něhož se doplácí kolem
milionu korun, to tedy „nezamává“.
Podle šetření, které si
radnice udělala, tak například Rožmitál, Březnice
nebo Dobříš jsou na vyšších
cenách než Sedlčany, v Milevsku dodržují dokonce
rozpětí maximální.
Marie Břeňová

Testy na AIDS a žloutenku byly
negativní
Dokončení ze strany 1

a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel podotkl, že
v posledních letech nastal ve spolupráci útlum
z personálních důvodů
na straně této nestátní ne-

ziskové organizace. „V posledním čtvrtletí však opět
pracovníci Magdalény častěji komunikují s klienty
v Sedlčanech, s uživateli
drog, vyměňují jim injekční
stříkačky. Evidenci o počtu
nemají. Drogovou scénu
u nás označili za uzavřenou, uživatelé se scházejí

zejména uvnitř bytů. V tom
ale Sedlčany nejsou nijak
výjimečné,“ poznamenal
starosta.
V únoru se podrobilo celkem čtrnáct lidí
a n o ny m n í m u t e s t ová ní na žloutenku typu B
a AIDS a všechny výsledky
byly negativní.
-mb-

O areálu mlékáren stále není rozhodnuto
Dokončení ze strany 1

že statutárním ředitelem
od března bude někdo
jiný, protože on se stal zástupcem ﬁrmy pro celou
Českou republiku. Pokud
jde ale o budoucnost areá-

lu, tak jsem se nedozvěděl
prakticky nic. Stále platí,
že majitelé tlačí na to, aby
byl objekt prodán jako celek, a to co nejdříve. Kupní
smlouva by měla být uzavřena podle jeho sdělení

ještě letos, aby mohla být
co nejdříve zahájena nová
výrobní činnost. Konkrétní
zájemce Maňásek nesdělil
s odůvodněním, že to má
zakázané,“ uvedl starosta.
-mb-

komise
Dokončení ze strany 1

Z našeho jednání vznikly
dva výstupy – informace
pro rodiče žáků a obecné
informace a odkazy, kde
mohou získávat další aktuální zprávy. Vycházeli
jsme z přípisu ministerstva
a Středočeského kraje, ale
i tyto dokumenty jsme aktualizovali. Dohodli jsme
se, že každý ředitel použije pro informaci rodičů
a rozešle jim prostřednictvím mailové pošty to, co
je důležité pro konkrétní
školu,“ uvedl.
Rodičům byla tímto
způsobem připomenuta
všeobecně známá pravidla hygieny a dostali odkazy na důležité webové
stránky ministerstev, Státního zdravotního ústavu
a dalších orgánů, kde získají průběžně podrobné
informace a rady. „Jsme
ujišťováni, že koronavirus
má pro zdravého jedince
průběh jako chřipka. Přesto je opatrnost na místě,
protože společnost se neskládá jen ze zdravých
mladých jedinců. Obecně
platí, že základní prevencí této infekční nemoci je
dodržování základních
hygienických návyků, tedy
hygieny rukou, správného
způsobu kýchání, nezdržování se v prostorech
s velkým počtem osob, pomáhá pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.
Škola je sice logicky místo s větším počtem osob,
ale panika není na místě,“ zdůraznil Nádvorník.
„Požádali jsme rodiče, aby
vedli své děti k opravdu
důkladnému mytí rukou.
Děláme totéž. Kromě toho
jsme ve škole zavedli intenzivnější režim mytí
sociálního zařízení, vodovodních kohoutků, klik,“
sděloval Nádvorník.
„Selský rozum velí, abychom se zásadně vyhnuli
oblastem, které jsou koronavirem výrazněji zasaženy. Protože se dá očekávat
nárůst jeho výskytu nejen

u nás, je před případnou
zahraniční cestou nezbytné sledovat čerstvé informace. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
sleduje aktuální situaci a je
ve spojení s Ministerstvem
zdravotnictví ČR a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým
je připraveno poskytnout
veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče,
kteří se se svými dětmi
vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, ať
zůstanou doma a ihned
po návratu kontaktují svého praktického lékaře či
lékařskou pohotovostní
službu a územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje,“
zaznělo mimo jiné v dokumentu pro rodiče.

Několik odkazů
Webová stránka MZČR
věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru:
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnimvyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
Webová stránka Státního zdravotního ústavu
s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/
tema/prevence/2019NCOV
Aktuální doporučení
MZV k cestování do zahraničí: https://www.mzv.cz/
jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html
Stránka Ministerstva
pro místní rozvoj týkající
se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/
cs/ostatni/web/novinky/
od-zajezdu-do-oblasti,kde-se-objevil-koronavirus
-mb-
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REAKCE NA ČLÁNEK

Babiše do koše!
Tímto heslem bych se ráda,
alespoň zpětně, připojila
k té „hrstce“ údajně jen
vulgárních protestujících,
kteří se nebáli vyjádřit své
občanské postoje při návštěvě premiéra Andreje
Babiše v sedlčanském domově seniorů.
Článek o této návštěvě
mne osobně velmi zklamal.
Věřím, že je snadné podlehnout atmosféře premiérovy
návštěvy malého města, ale
kdo jiný než zkušený novinář by si měl v prvé řadě
klást otázku, proč onen premiér ČR do domova seniorů
přijíždí právě nyní, rok před
koncem svého mandátu?
Opravdu ho zajímá místní
domov seniorů nebo jen započal za peníze daňových
poplatníků svou vlastní
předvolební kampaň a snaží
se přímo či nepřímo oslovit
část své voličské základny –
seniory? Neprospěl by této
zemi více, kdyby v Bruselu
jednal o tom, jak řešit novou vlnu uprchlíků ze Sýrie
a zpytoval svědomí, že již
dříve výrazněji nepodpořil
ochranu vnějších hranic EU?
Kdyby autorka článku
alespoň zvážila širší souvislosti, možná by překonala své antipatie vůči
protestujícím a dokázala
by jim dát k vyjádření více
prostoru než jednu větu
na konci dvoustránkového textu. Ano, souhlasím,
vulgarismy nepatří do úst
slušných lidí, ale dovolte mi o slušnosti toho,
na koho se nadávky sesypaly, pochybovat. Slušný
člověk podle mého názoru
odstoupí z politiky, když je
obviněn z trestného činu.
Slušný člověk, a zároveň
jeden z nejbohatších lidí
v tomto státě, se podle
mne „neuchrtí“ na pár
miliónů z Evropské unie,
aby sám sobě postavil pompézní sídlo. Nezneužije
ve svůj prospěch miliony,
které mohly ke svému startu využít malé ﬁrmy, kterým byly určeny. Slušný
člověk nepředpokládá, že

se zbaví střetu zájmů, když
převede majetek na své
nejbližší příbuzné a stane
se tak nestranný při udělování dotací.
A opravdu vidí slušný
člověk jako nejdůležitější
naši zahraniční spolupráci
se zeměmi jako například
Maďarsko, kde Viktor Orbán připravil své občany
o svobodu slova tím, že téměř výhradně ovládl tamní
mediální prostor? Pokud by
se náš pan premiér nadále
inspiroval v Maďarsku, tak
si tento komentář už nepřečtete. Nebo je snad jeho
velkým vzorem Polsko,
které systematicky likviduje moc soudní, jako nutný
pilíř demokracie? Ano, kdybych byla obviněný premiér, také by mě to zaujalo.
V tomto kontextu já osobně
naprosto chápu vulgarismy,
které v hrůze vylétly z úst lidem, kteří sledovali potlesk
jiných tomuto člověku…
A ještě mi dovolte malý
příměr. Nechovají se populisti jako pan Babiš
vlastně úplně stejně jako
tzv. „šmejdi“? Pomocí polopravd, lží a vlídných gest
získají voliče a vnutí důvěřivým lidem své „akční
zboží“, které pak všichni
splácíme a ještě bezmocně přihlížíme, když tito
„šmejdi“ na naše důvěřivé
zapůsobí znovu a znovu.
Také proto jsem si dnes našla chvilku ve svém uspěchaném životě, abych ji
věnovala demokracii. Kéž
by již brzy zavál čerstvý vítr
na úřadu vlády a provětral
tamní zatuchlou atmosféru.
Možná se alespoň zpětně
dozvíme, co tento „vlídný“
pan premiér všechno za své
volební období „stihl“…
A na závěr velmi prosím
všechny novináře, kteří
ještě nejsou vlastnění Andrejem Babišem, aby v následujícím roce dělali svou
práci, jak nejlépe dovedou.
Mohlo by se jinak stát, že
k tomu již brzy nebudou
mít příležitost.
Barbora Matulová
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Geﬁra chce stavět byty na pozemku směněném
s městem, zastupitelé výměnu podpořili
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městem Sedlčany a společností Geﬁra zastoupenou
Ondřejem Pínou. Oč konkrétně šlo?
Starosta Sedčan Miroslav Hölzel k této transakci
sdělil: „Společnost Geﬁra
koupila pozemek bývalé
školní zahrady, která byla
donedávna využívaná jako
softbalové hřiště. Zastupitelstvu rada předložila
návrh směnit pozemky
ve spodní části Tyršovy
ulice, které zůstaly po de-

molici budov nevyužité.
Společnost Geﬁra má zájem tento cíp mezi ulicemi
Pod Potoky a Tyršovou pro
developerský záměr – chce
zde vystavět bytový dům.
To osobně považuji v podstatě za naplnění i našeho
záměru. Město naopak získává lukrativní pozemek
v návaznosti na areály
dvou škol a volnočasový
areál Mrskošovny. Otvírají
se nám tím další možnosti
na využití této plochy. Připouštím, že do budoucna

by zde bylo například vhodnější prostředí na výstavbu
Aquaparku než v zatím
uvažované lokalitě ve Zberazské ulici u zimního stadionu.“ Dodal, že směnou
získává město do svého
vlastnictví výrazně větší
pozemek než je ten, který
předá, a to bez dalšího
finančního vyrovnání.
K záměru výstavby bytového domu Mastník
a některým projednávaným bodům se vrátíme
podrobněji příště. -mb-

Hrozba koronaviru oddálila
návštěvu města Taverny
Rada města
rozhodla 4. března o zrušení čtyřdenní návštěvy
ve spřáteleném francouzském městě Taverny.
Mělo se jí zúčastnit třináct
osob ze Sedlčan a v souvislosti se šířením koronaviru radní měsíc před

SEDLČANY

naplánovaným termínem
usoudili, že pro výjezd
do zahraničí nejsou vhodné podmínky.
„Návštěva v městě Taverny se měla uskutečnit začátkem dubna. Organizovat
zájezd v době, kdy nevíme,
zda nemohou ještě nějaká

opatření nastat, by mohlo být i pro francouzskou
stranu problém,“ vysvětlil
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel s tím, že odjezd delegace do Taverny se odkládá na pozdější letošní
termín nebo se uskuteční
až příští rok.
-mb-

Vyměnily jsme si názory, každá
jsme odešla se svým
Barboru Matulovou jsem
po její rozhořčené reakci
na článek o návštěvě premiéra Babiše vyzvala k osobnímu setkání. Přijala. Předtím
jsme jedna druhou neznaly.
Obě jsme měly zájem si vyjasnit, co bylo v článku „špatné či nepravdivé“. Určitě jde
o vzdělanou paní, která si
přeje co nejlepší budoucnost
pro svoje děti a tak chodí
k volbám, kde každý může
vyjádřit nejlépe svůj politický
názor... O tom nepochybuji.
Vyčítala mi, že jsem protestujícím nedala v článku
víc prostoru, že jsem se jich
neptala na důvody, proč
přišli. Argumentovala jsem,
že jsem se jich dotázala –
bylo to ještě před příjezdem
Andreje Babiše. Kdyby se
právě neblížila k domovu
seniorů kolona aut, tak by
bylo jejich vyjádření jistě
alespoň o odstavec delší.
Při ukončení návštěvy jsem

byla u brány u hloučku lidí
dřív než tudy projel jimi
nenáviděný Babiš. Ale protestující mě naprosto odrovnali svým slovníkem. Ať jde
o kohokoliv – demokracii si
nepředstavuji tak, že budu
spílat zaměstnancům a klientům, jak to udělali oni. A řvaní na politika a častování ho
výrazy, které by musely být
v televizi vypípnuty nebo
v tisku vyčárkovány, nedokážu omluvit. Kdyby skandovali spolu s paní Barborou
„Babiše do koše!“ – tak bych
je neignorovala.
A závěr? S paní Matulovou jsme se rozešly v klidu,
vyměnily jsme si názory,
ale odešly jsme každá s tím
svým. Bude mě zřejmě
považovat za novinářku
„koupenou Babišem“ a já si
budu trvat na svém, že jsem
popsala průřez návštěvy, tak
jak ji vnímala zřejmě většina
lidí, kteří byli u toho. Zachy-

tila jsem v článku jen některé dotazy na premiéra, jeho
odpovědi a momenty, které
mi připadaly pro čtenáře
zajímavé. Tak to – jako novinář zpravodajství nikoliv
glosátor – cítím. Kdyby se
v jídelně ozvala ostrá kritika
– ať klientů, zaměstnanců
nebo studentů – určitě by
se to v článku objevilo. Ale
Sedlčanský kraj není bulvár,
který si vymýšlí a pracuje
s dohady, a tak lituji...
A ještě mám jedno doporučení. Barbora Matulová
mi řekla, že v sedlčanském
domově seniorů nikdy nebyla. Až pomine zákaz návštěv
kvůli koronaviru, tak jí prohlídku a setkání s ředitelkou
tohoto krajského zařízení
jako lékařce i „obyčejnému
člověku“ doporučuji. Mění
se rok od roku k lepšímu, ať
je před volbami nebo ať je
do nich ještě daleko.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Radní odmítli přispět na mzdu, Starostové se shodují:
Pasporty ušetří obcím
činnost Petrklíče radnice
čas a prostředky
podporuje jinak. Dopolední
herna od března opět funguje
Jak to vidí
Dokončení ze strany 1

SEDLČANY Radní si přizvali na únorové jednání
členky rodinného centra
Petrklíč Sedlčany, aby si
vyjasnili vzájemné postoje a „obrousili hrany“
v komunikaci.
„Kolem Petrklíče se mediálně situace rozvířila
po článku v místním tisku
o tom, že na únor nemá Petrklíč podepsanou smlouvu s úřadem práce a proto
nedostane na pracovnici
peníze. Dopolední hlídání
dětí bylo dočasně zastaveno a herna nebyla přístupná maminkám ani v době
jarních prázdnin,“ připomněl Miroslav Hölzel, starosta Sedlčan. Nepopulární opatření část veřejnosti
připisovala na vrub radnice, což pocítil prostřednictvím kritických vzkazů
starosta osobně. „Takový
zjednodušený názor odmítám. Na výtky, proč přestáváme podporovat rodinné
centrum, jsem maminkám
několika větami odpověděl, že podpora města
byla naopak nastavena
ve srovnání s jinými městy
velmi vysoko a deklaroval
jsem, že potrvá,“ vyjádřil
se na tiskové besedě.

Důvody zamítnutí
Starosta Hölzel vysvětlil: „Členky Petrklíče se
na nás obrátily již v polovině ledna s požadavkem
na mimořádný příspěvek
7 300 korun jako příspěvek na plat pro pracovnici,
s níž dosud nebyla úřadem
práce uzavřena smlouva.
V radě jsme rozhodli jej
neposkytnout. Nepraktikujeme to u žádného spolku,
byť se tyto žádosti objevily
– konkrétně u sportovních
klubů, které potřebovaly
peníze na zaplacení trenérů,“ sdělil. „Nechceme
dělat výjimky. Spolky podporujeme ﬁnančně a na základě toho, jak si žádají
o dotace. Významnou po-

mocí je úhrada provozních
nákladů jednotlivých areálů nebo investiční výstavba. U Petrklíče od začátku,
kdy centrum funguje v areálu bývalých jeslí v Sokolovské ulici, na sebe město
vzalo závazek plného hrazení veškerých provozních
nákladů – to znamená,

Lucie Kakosová

že platíme energie, vodu
a vše, co s tím souvisí, což
představuje kolem 200 000
korun ročně. Provedli jsme
v objektu také výměnu
oken a pokud je potřeba
udělat některé opravy, tak
to je vždy stoprocentně investice města,“ připomněl
Hölzel.
Podotkl, že v minulosti
již u RC Petrklíč podobné
„výpadky“ ve ﬁnancích nastávaly, ale vždy si s nimi
dokázali rodiče poradit.
„Všechno jsme si s členkami na radě města v klidu
vysvětlili a dali jim několik podnětů, jak si vylepšit
ﬁnancování,“ sdělil. Zároveň doplnil, že na únorové
radě zástupkyně Petrklíče
prezentovaly činnost centra. Z projekce bylo zřejmé,
v čem spočívá i odpolední činnost, kdy se aktivity
přesouvají od předškoláků
ke starším dětem, vedením
kroužků a připomínány
byly různé projekty – například pořádání rekvalifikačních, vzdělávacích
nebo jazykových kurzů.

Doporučení
projednají
společně
Smířlivé st anovisko
nám sdělila také Lucie Ka-

kosová (na snímku) z RC
Petrklíč: „Postoji radnice rozumím, i když s ním osobně
ne zcela ve všem souhlasím. Jak jsem se vyjádřila
již v článku SK publikovaném před několika málo
týdny, nevidím v zamítnutí
příspěvku radnice nijakou
zášť vůči našemu spolku,
nýbrž principiální postoj
radnice k podpoře zaměstnanců spolků obecně. Oceňuji diskuzi, která na setkáních s některými radními
i na radě města samotné
vznikla. Mimo jiné nám
bylo doporučeno mírně navýšit ceny některých služeb
nebo se pokusit o registraci
aktivační sociální služby.
Zda k těmto krokům přistoupíme, není věc rozhodnutí jednoho člověka, nýbrž
všech členů našeho spolku,
tedy členské schůze, která
je jeho nejvyšším orgánem.
Na té se sejdeme v druhé
polovině března.“

Smlouva
podepsána
Zároveň Kakosová
oznámila dobrou zprávu,
že se v Petrklíči podařilo
od března s Úřadem práce
Příbram obnovit pracovní
smlouvu pro jednu z dosavadních pracovnic a dopolední herna je opět veřejnosti otevřena tak, jak byli
všichni zvyklí. Spolupráci
a vztahy s Úřadem práce
Příbram pochválila: „Jsme
tomu velice rádi, neboť
pro naše malé návštěvníky
i jejich rodiče není lehké
zvykat si stále na nové tváře.“ Upozornila zároveň, že
služba spočívající v hlídání
dětí ale bude poskytována
v omezené míře.
Účastníci kvaliﬁkačního
programu Třetí klíč k práci
a návštěvníci zájmových
kroužků podle jejího sdělení únorový úsporný provoz nepocítili vůbec nebo
jen zcela okrajově.
Marie Břeňová

obec. Ve dvou případech se
požadavky týkají koncepce krizového řízení, sedm
starostů žádá o vypracování nových strategických
dokumentů. Jedné obci
končí letos platnost strategického dokumentu a chce
vypracovat strategický dokument navazující na ten
současný,“ vypočítávala
tajemnice. Zdůraznila, že
jde „pouze“ o dokumenty,
které jsou však pro obce
nezbytné, a to hned z několika důvodů: „Zpracovaný dokument je nutností při
žádosti o dotaci. Pro obce
samotné je navíc velmi dobré, aby měly zmapovánu
v dané oblasti situaci – například pokud jde o zeleň
nebo veřejné osvětlení.“
Tajemnice přidala několik
konkrétních příkladů, jaké
dokumenty obce potřebují: „V rámci tohoto projektu
vzniknou pro obce Jesenice, Krásná Hora, Nalžovice
a Počepice pasporty vztahující se hřbitovu. Veřejné
osvětlení si přeje zpracovat
dokonce dvanáct obcí – Jesenice, Kňovice, Krásná
Hora, Křepenice, Nalžovice, Nedrahovice, Osečany,
Radíč, Solenice, Štětkovice,
Dublovice a Příčovy. Všechny obce chtějí zpracovat
pasporty, aby mohly požádat o dotaci na výměnu
zastaralého nebo doplnění současného veřejného
osvětlení.“

Přínosem je
úspora peněz,
času a odbornost
Barešová vysvětlila, že
část těchto strategických
dokumentů bude „Sdružení“ objednávat – zpracují je
odborné ﬁrmy, a část Lenka
Štěpánová Zítková ve spolupráci s tajemnicí a s obcemi.
Barešová vidí hlavní výhodu v tom, že zpracování
dokumentů znamená pro
starosty úsporu času. „Starostové mají spoustu jiných
povinností a navíc, i když
takové podklady potřebují,
tak sami postrádají buď po-

třebné kapacity, nebo odbornost,“ dodala.

starostové?
A jaký názor na projekt
mají starostové? Jana Pšeničková: „Veřejné osvětlení by
z převážné části potřebovalo
zmodernizovat v celé naší
obci Nalžovice. Pasport bude
v budoucnu sloužit při podání
žádosti o dotaci na jeho obnovu i při rozhodování. Ve které
části obce to bude, to není prozatím určeno.“
Miloslav Hrazánek souhlasil s tím, že pasport hřbitova je pro Jesenici důležitý,
a to z pohledu celkového
přehledu i evidence. „Bude
nutné, abychom upravili
hřbitovní řád a nové nájemní smlouvy, a to podle novely zákona o pohřebnictví,“
uvedl. Pomoc sdružení vítá:
„Jednou žádostí se vyřídí problém, který má několik obcí.
Nám to ušetří práci s administrativou a předpokládám, že
i ﬁnančně ušetříme.“
Také Pavel Pechač, starosta Osečan, rád využil nabídku a nechal vypracovat
prostřednictvím „sdružení“
pasport na veřejné osvětlení. „Pasport je základním
dokumentem pro správu,
optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení
a je vyžadován zákonem
183/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů. Bez řádné
pasportizace není možné
kvalifikovaně vyprojektovat, modernizovat a optimalizovat veřejné osvětlení. Samozřejmostí je, že pasport
a z něj vycházející energetický audit jsou nedílnou
součástí žádostí o jakékoliv
dotace na veřejné osvětlení.
Z těchto důvodů ho chceme
nechat zpracovat a rozhodnout se, zda a kde je nutné
veřejné osvětlení modernizovat a zároveň také žádat
o dotaci na danou modernizaci,“ argumentoval osečanský starosta. Kvitoval,
že vypracování pasportu
tímto způsobem především
ušetří obecní prostředky.
Marie Břeňová


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
69/20

Vykoupím počítače (klidně nefunkční), tlačítkové telefony, procesory, zubní
zlato. Tel.: 774 804 274, přijedu.
70/20

Prodám Ford Fusion 1,4 TDI, zimní
i letní pneu, závěs, STK do 8/2020, udržovaný a spolehlivý vůz, cena 20 000 Kč. Tel.:
604 761 657.
71/20

Koupíme byt 3+1 v Sedlčanech. Tel.:
604 473 944.
72/20

Koupím litinové tály 47,5 x 30 cm,
nové i použité. Tel.: 775 635 477.
73/20

Pronajmu garáž Na Sev. sídl., cena
1 500 Kč/měs. Tel.: 606 743 904.
74/20

Koupím byt v Sedlčanech a okolí.

Tel.: 728 529 372.
75/20

Prodám králíky. Tel.: 608 408 009. 76/20

Koupím chatu u řeky v okolí Sedlčan.
Tel.: 736 217 855.
77/20

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

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA

Převedu záznamy
z videokazet

Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

na DVD nebo flešku, levně

Tel.: 777 554 484
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

PRVŇÁČCI
ZVOU BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

FARMA DRUHAZ
Na Červeném Hrádku
přijme

ŘIDIČE NA ROZVOZ ZBOŽÍ
(stačí i sk. B)

OŠETŘOVATEL –
CHOVATEL DRŮBEŽE
Nástup možný ihned
Zajímavé mzdové podmínky
Info p. Havel: 724 389 900
Sedlčanské technické služby, s. r. o.
přijmou do pracovního poměru

ZAHRADNÍKA

pro údržbu veřejné zeleně a obsluhu komunální techniky

,,PŘIJĎTE SI S NÁMI UŽÍT ODPOLEDNE PLNÉ SPORTOVNÍCH
HER, SOUTĚŽÍ, TANCE A HLAVNĚ SPOLEČNÉ ZÁBAVY
V AREÁLU NAŠÍ ŠKOLY.“

POŽADUJEME:
– spolehlivost, fyzická zdatnost – vzdělání v oboru zahradník nebo praktické
zkušenosti s údržbou zeleně – řidičské oprávnění min. sk. B, sk. T, E výhodou

KDY? 19. března 2020

Kontakt: 728 216 494

NABÍZÍME:
– nástup dle dohody na HPP dobu neurčitou – práce v Sedlčanském regionu
– finanční bonusy ke mzdě, stravné, týden dovolené navíc
– práce v příjemném mladém kolektivu s kvalitní technikou

Od 15:00 – 17:00
KDE? 1. ZŠ SEDLČANY
(vchod z Komenského náměstí)

Paní učitelky budoucích prvních tříd

Kadeřnický salon
Sedlčany, Sedlecká 37

HLEDÁ

(Eva Moulíková, Soňa Nováčková)

KADEŘNICI A PEDIKÉRKU

zodpoví během odpoledne případné dotazy.

Tel.: 604 855 368
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Navrhovatelé představovali svoje nápady
pro město takřka před prázdným sálem
SEDLČANY Na projekt y

participativního rozpočtu
čili na nápady předložených občany, jak zlepšit
život v Sedlčanech, počítá letošní rozpočet města
s částkou půl milionu korun. Do užšího výběru se
dostaly tři z původních
čtyř, které splnily zadávací
podmínky.
Jejich osud má zpečetit
od 4. do 15. května hlasování obyvatel Sedlčan. Každý
jednotlivec může podpořit
vhozením lístku do hlasovací schránky v turistickém informačním středisku na náměstí nebo sms
zprávou (přesný tvar radnice ještě zveřejní) pouze
jeden z projektů. Po sečtení hlasů pak vyjde vítězný
projekt, který má být proveden do konce kalendářního roku. Z částky, která
byla na rok 2020 na návrhy
vyčleněna, je zřejmé, že
se dostane na jeden, maximálně na dva z nich. To
je škoda. Tak se vyjádřili
i předkladatelé na prezentaci uskutečněné v sále
Kulturního domu Josefa
Suka v Sedlčanech v pondělí 2. března v podvečer.
Nezastírali ani zklamání
nad zájmem veřejnosti.
Kromě tří předkladatelů
a zaměstnance městského
úřadu, který projekty promítal, byli v sále jen čtyři
posluchači – z toho dvě zastupitelky města.

Lavičky, koš
a truhlíky
Nejskromnější požadavek má rodinné centrum
Petrklíč. V loňském roce
zahrada v Sokolovské ulici prokoukla díky úspěchu v prvním ročníku
participativního rozpočtu. Co chtějí rodiče vylepšit letos?
Přáli by si za celkovou
částku 29 450 korun vybavit zahradu dvěma novými
lavičkami, jedním odpadkovým košem a třemi venkovními truhlíky. Z toho by
jeden posloužil jako bylinná zahrádka. Za RC Petrklíč

záměr přiblížila Lucie Kakosová.

Život pro bývalou
pískovnu
Návrh na úpravu a vybavení takzvané pískovny
u 2. ZŠ Propojení představila Olga Volkmerová. Jednoduše řečeno – pozemek
volá po vyčištění od odpadků, podél plotu se sousedním pozemkem, který
patří církvi, chce ponechat
kvůli stínu vzrostlý ořešák
i keře. Po úpravě pozemku
by zde mohly být instalovány lavičky a herní prvky
s dopadovými plochami.
Předkladatelka pamatovala i na ceduli se zákazem
venčení psů. K herním
prvkům mimo jiné pozna-

v centru města nikdo nic
neudělá. Druhým důvodem
bylo, že vychovávám vnučku, která chodí do školy
Propojení a jsem babičkou,
která má čas, vím, jak to
na pískovně funguje, proč
tam děti jsou... že se chtějí
na vzduchu proběhnout
a vydovádět se a v blátě
se jim válí tašky a oblečení.“ Potvrdila, že k podání
projektu ji ovlivnila beseda v knihovně, která se
tématu letošního participativního rozpočtu věnovala. Termín zvládla takřka
na poslední chvíli...

Sídliště bez
kácení stromů
David Bareš přesně ví,
jak by park na Severním

rativou,“ řekl v úvodu svého vystoupení. „Přiznám
se, že když jsem poprvé viděl pravidla pro podání, tak
jsem si řekl, že na tohle tedy
čas nemám. Potom jsem se
‚hecnul‘ a proto tady stojím.
Ale stejně si myslím, že pro
řadu lidí to může být překážka,“ dodal.
„Na Severní sídliště
chodím téměř denně, stav
sleduji a zaznamenal jsem
i rostoucí debatu z pohledu
nepořádku nebo bezpečnosti v této lokalitě a tento
můj projekt by mohl být počátkem komplexního řešení
parku.“ Připomněl současnou podobu území mezi
Žabkou, domovem seniorů
a mateřskou školou v porovnání s navrhovaným

Olga Volkmerová se čtyřicet let diví, že pozemek není lépe využit.

menala: „Na doporučení
ředitele Technických služeb
Sedlčany Jiřího Daňka navrhuji prvky z akátu, který
má životnost minimálně deset let a je bezúdržbový. Výběr prvků a jejich umístění
bylo projednáno s vychovatelkami školní družiny v 2.
ZŠ Propojení zastoupenými
Radkou Brotánkovou.“
Přiblížila jednotlivé
náklady, které v souhrnu
dosahují 445 000 korun.
Vysvětlila, proč právě
ona coby důchodkyně se
lokalitou zabývá: „Téměř
čtyřicet let Příkrou ulicí chodím a čtyřicet let si říkám,
proč s takovým pozemkem

sídlišti měl vypadat, aby
byl okrasou lokality, sloužil k odpočinku a přál by
si, aby nebyl místem na odkládání odpadků a aby se
tudy lidé nemuseli bát
ve večerních hodinách
procházet. „Měl bych ale
pár povzdechů, které mohu
sdělit pouze přítomným zastupitelkám, třeba to však
bude mít nějaký efekt. Participativní rozpočet považuji
za dobrý nápad, bohužel
zájem veřejnosti je malý.
Je otázkou, zda proces přihlášení není moc složitý
a neodradí to potenciální
dobré nápady lidí, kteří se
nechtějí prodírat administ-

řešením. „Hlavní myšlenka
revitalizace parku spočívá
v tom, že by se stávající zeleň využila a případně její
část nahradila. Konzultoval
jsem to se zahradníkem
Martinem Čihulou,“ uvedl s tím, že při prezentaci
se opírá o jeho odborné
názory. „Hlavní ideou je
prosvětlení zeleně, celkové
otevření prostoru, zmlazení
porostů, rozšíření a vyčištění travnatých ploch,“ představil koncepci. „S veškerými vzrostlými stromy, které
tam nyní jsou, se dále počítá, protože jsou v dobré kondici a zasloužily by si pouze
pročištění koruny, zvednutí

do výšky, aby tam bylo více
světla a více vidět. U keřů
je situace horší. Zmlazení
u řady z nich nepřichází
v úvahu. U tisů by pan Čihula navrhoval tvarování
do různě velikých kopulí,“
podotkl u vizualizace s vysvětlením, kde by byly záhony s trvalkami, travnaté
plochy a přešel k návrhu
povrchů mezi chodníčky
a repasování stávajících
laviček, umístění odpadkových košů.
Náklady propočetl předkladatel na 488 000 korun
s tím, že zprovoznění nefunkční fontány přitom
nepřichází z důvodu nedostatku vody a vyšších
nákladů v úvahu.

Šance také
na peníze kraje
Blanka Tauberová, ředitelka Městské knihovny
v Sedlčanech, informovala
o tom, že je možnost dosáhnout na peníze nejen
prostřednictvím městského rozpočtu, ale letos poprvé i prostřednictvím kraje
a participativního rozpočtu Můj kraj. Maximální
částka na projekt je 400 000
korun. Podávat náměty, jak
vylepšit své okolí, je možné do 31. března prostřednictvím online formuláře,
poštou nebo osobně doručením na Krajský úřad
Středočeského kraje v Praze. Všechny informace najdou zájemci na webových
stránkách: mujkraj.kr-stredocesky.cz.
Sedlčanská knihovna se
stala kontaktním místem
pro „Můj kraj“. Co to znamená? „Mohou k nám chodit lidé, kteří doma nemají
počítač nebo nejsou v práci
s ním zběhlí. My jim dáme
do rukou manuál, případně i blanket žádosti o participativní rozpočet, který
mohou doma ručně vyplnit
a poslat ho na kraj poštou,“
vysvětlila Tauberová s tím,
že pokud obyvatelé nějaký nápad podají, zajistí
knihovnice prezentaci.
Marie Břeňová
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Chobotničky ze Sedlčan
pomáhají v inkubátorech
nedonošeným dětem
SEDLČANY Ivana Vobecká

z Janova u Kosovy Hory
provozuje od října loňského roku v Sedlčanech blízko Bejšovcova pekařství
krámek s artiklem, který je
bližší ženám než mužům.
Najdou tu řadu drobností,
bez nichž se lze sice obejít, ale které naplní duši
„krásnem“. Výmluvný je
ostatně jeho název „Pro
radost“. Určitě vás ale při
vstupu zaujme za pultíkem

pomínají novorozencům
pupeční šňůru v matčině
bříšku. Snaží se je v inkubátoru uchopit, jsou klidnější,
cítí se bezpečněji a lépe prospívají,“ vysvětlila. Nedonošené děti mohou strávit
i prvního půl roku života
v prostředí plném hadiček
a takováto hračka má pro
nového človíčka po dobu,
než se stačí vyvinout, svůj
význam.
„Po republice je řada

Najde Ivana Vobecká další pomocníky?

paní Ivana. Když není právě koho obsluhovat, bere
do rukou klubko bavlny
a háček. Zajímá vás proč?
„Háčkování a pletení
přímo miluju,“ říká. Nepopírá však, že tuto svoji zálibu povýšila na bohulibou
a smysluplnou činnost.
„Oslovila mě na internetu
výzva Nedoklubka o pomoc
při háčkování chobotniček.
Dozvěděla jsem se, že mohou být v různých barvách
– nejčastěji v mentolové
a malinové. Jedno však
mají společné – cíl a poslání pomáhat předčasně narozeným miminkům a jejich
rodičům. Nápad do České
republiky přišel z Dánska,
kde výzkumy ukázaly, že
chapadla chobotniček při-

těchto center a mají v současné době nedostatek
potřebných věcí. Každá nemocnice má vlastní požadavky, co jí zrovna chybí.
Proto nezůstáváme jen u barevných chobotnic. Dobrovolnice mohou v rámci projektu vyrábět pro miminka
také čepičky, ponožky... To
jsou aktuální potřeby českobudějovické nemocnice,
s níž jsem se kontaktovala,“
upřesnila Ivana Vobecká.
Ve zmíněné charitativní činnosti není zapojena sama.
„Na Sedlčansku jsou úžasné
ženské. Jakmile načerpaly
potřebné informace, začaly
doma háčkovat chobotnice
a pletou čepičky. Některé se
vrátily k háčkům a pletacím
jehlicím po mnoha letech. Je

jich zatím dvanáct. Uvítala
bych ale další zájemkyně,
protože center pro nedonošené děti, které chceme podpořit, je víc. Dohodla jsem
se s pletařkami, že první
balíček vypravíme přibližně
v polovině března do Českých Budějovic a budeme
tuto nemocnici dozásobovat. Uvažujeme o zasílání
výrobků do dalších center.
Nejblíže Sedlčanům jsou ta
pražská v Motole, v Podolí
a U Apolináře. Víme o dalších zařízeních v Písku,
Brně...,“ vypočítávala.
Zdůraznila, že na háčkování nelze použít jakýkoliv
materiál ze starých domácích zásob. „Na chobotničky je potřeba stoprocentní
bavlna. Hračka prochází
v centru v prádelně procesem čištění, aby se do inkubátoru nedostaly bakterie,
viry a žádné nežádoucí nečistoty. Také nejdelší délka
chapadel je kvůli bezpečnosti miminek daná – nesmí
být větší než 22 centimetrů.
Příze u čepiček nebo ponožek musí být atestovaná
s tím, že je vhodná pro děti
od narození až po dospělé,“ vysvětlovala.
O atestovaná klubka
není v krámku „Pro radost“
nouze. Z padesátigramového za necelých čtyřicet
korun lze vyrobit hned tři
až čtyři veselé chobotnice.
„V centru jsem se zatím
nebyla podívat. Mám ale
dvě kamarádky, kterým
se předčasně narodily děti
a od nich vím, co všechno
to obnáší. Těší mě, že chobotnice ze Sedlčan udělají
dobrou službu a při opuštění s dětmi hračka putuje
domů a zůstává jim na památku,“ podotkla. Čáry
s háčkem nebo pletacími
jehlicemi nejsou pouze
doménou žen. Ví prý o jednom šikovném středoškolákovi Kristiánovi, kterého
chce oslovit, zda by se
do projektu nezapojil. Ale
kdo ví, kolik čtenářek nebo
i čtenářů se k iniciátorce
z regionu ještě přidá...
Marie Břeňová
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Sedláci by spojence
neotrávili!
„Milí přátelé ptactva a zdravé krajiny, před dvěma
měsíci jsme předali ministrovi zemědělství Miroslavu
Tomanovi petici požadující
šetrnější hospodaření. Podepsalo ji přes 56 000 lidí. Teď
se na vás obracíme s žádostí
o pomoc, kterou naše krajina
potřebuje,“ napsala nám Česká společnost ornitologická.
„Ministerstvo zemědělství plánuje povolit rozsypávání jedu proti hrabošům
na povrch půdy. Znovu.
Vloni v srpnu se nám povolení podařilo zvrátit i díky
vám. Po naší tiskové zprávě
se u veřejnosti zvedla velká
vlna nesouhlasu a ministr Toman vzal rozhodnutí
rychle zpět.
Teď chce ministr rozsypávání jedu Stutox II po povrchu půdy opět povolit, a to
na místech, kde „populace
hraboše překročí pětinásobek prahu škodlivosti“. Jenže volně rozhozenými granulemi jedu se mohou otrávit
i ptáci a další živočichové.
Zároveň, přiotrávení hraboši
budou snadnou kořistí pro
ptáky, kteří se hraboši živí.
Vloni se takto otrávili čápi…“
Naši předkové by tohle
asi neudělali – aby si otrávili
spojence. Velcí ptáci přece
loví hraboše. Zkušení sedláci by ani nedopustili, aby
ptáci neměli kde hnízdit.
Aby mizely remízky, meze
s trním, které poskytuje
úkryt ptákům.
Vám by se chtělo bydlet uprostřed obrovských
kukuřičných lánů? Nebo
v řepce? Kde se na vás stříkají jedy a kde vás může rozšmelcovat kombajn?
Některé věci docházejí
i nám, obyčejným lidem.
Proč nedocházejí ministrům?
Ministerstvo zemědělství
vydalo k trávení hrabošů
oﬁciální vyjádření. Text je
ale plný logických nesouladů, protiřečících si tvrzení
a polopravd. Bohužel, text
svědčí o tom, že minister-

stvo nehodnotí reálná rizika, ale snaží se vyhledávat
argumenty pro povolení
povrchové aplikace jedu.
Kupříkladu tvrdí: „Po dvou
dnech by nemělo být tělo otráveného hraboše zdrojem
sekundární otravy, protože
většina účinné látky z těla
vytěká nebo se odbourá.
Riziko je zároveň dále eliminováno faktem, že predátoři
nekonzumují trávicí ústrojí
hrabošů, které je kvůli možné otravě nejrizikovější.“
Česká společnost ornitologická s tímto tvrzením
nesouhlasí: „Někteří predátoři, například poštolky,
opravdu trávicí ústrojí nekonzumují. Naopak sovy,
volavky, čápi a další predátoři polykají hraboše
vcelku. Tyto pomocníky zemědělců tedy vystavujeme
nebezpečí smrtelné otravy,
protože přiotrávení, špatně
pohybliví hraboši jsou pro
ně velice snadnou kořistí.“
Podobných vyjádření
a uvádění na pravou míru
je víc. Můžete je najít na https://www.birdlife.cz/mze-komentuje-traveni-hrabosu/
Chcete-li pomoci ochránit
naši krajinu před nebezpečným jedem, můžete udělat
následující:
Napsat ministrovi zemědělství na mail info@mze.
cz, nebo se můžete obrátit
na svého starostu a společně napsat ministrovi zemědělství, že nechcete jedy
ve vaší krajině.
Můžete také podepsat
petici https://www.petice.
com/petice_proti_plonemu_ieni_jedu_v_krajin_ze_
dne_882019
Je vhodné všímat si
svého okolí a informovat
o podezřelých úhynech
ptáků na mail cso@birdlife.
cz a na mail podatelna@
ukzuz.cz
Jen blázen si podřezává
větev, na které sedí. Jen člověk si ničí přírodu, bez níž
nutně musí zahynout.
Hanka Synková
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Petr Čihák má úspěšně za sebou náročných 210
závodních kilometrů na běžkách
OHRADA Petrovický zastupitel Petr
Čihák je vášnivým sportovcem.
Hrál fotbal, hokej, tenis a další
sporty. Ale běžky jsou pro něj nejpříjemnějším pohybem, nejlepším
relaxem v přírodě. „Když jsou nepříjemný podmínky, tak to člověka
někdy naopak o to víc nabudí,“ říká
o počasí, které by někoho mohlo
spíše odradit. Pochvaluje si také
běžeckou komunitu. Nevládne v ní
rivalita, všichni rádi pomohou, poradí, půjčí, co je třeba.
Letos se přihlásil do tří věhlasných mezinárodních závodů
na dlouhých tratích. Nejprve se
postavil na start italského sedmdesátikilometrového závodu Marcialonga v neděli 26. ledna. Druhým
velkým startem této sezóny byla Jizerská 50 v neděli 14. února. A minulé úterý se vrátil ze Švédska,
kde v neděli 1. března absolvoval
90 km dlouhou legendární trať Vasaloppet. Na závody nejezdí sám,
ale spolu s dalšími účastníky zájezdu se sportovním programem.
Tréninkové podmínky nebyly
ideální. Tři měsíce ladil kondičku,
ale lyžovat nebylo na čem. Kolečkové lyže pro trénování nepoužívá. Na kondičku využívá všechny
možné jiné sporty a přes zimu
jezdí na víkendy na lyže. „Předloni už mě na Šumavě znala každá
veverka,“ říká se smíchem. Minulý rok měl ale vykloubené rameno, takže se na lyže nedostal. Dva
roky zpět najezdil během sezóny
asi 700 km. I tehdy byl na Jizerské padesátce a na Vasově běhu
ve Švédsku. Italský závod přidal
letos jako novinku.

V lednu se vydal
do Itálie
„Každý si myslí, že je to o tom
postavit se na start a odjet to. Ale
je to hlavně stres a starost o to, jak
namazat,“ říká. Do Cavalese přijeli v pátek před závodem, kdy si
vyzvedli čísla. Sobota je dnem příprav a tréninku. Kapacita závodu
je 7 000 lidí, všichni musí zaplatit
startovné asi tři tisíce korun. Šedesát procent účastníků je italských.
Češi jsou svou účastí osmí, dokonce před Ruskem. Petr měl na hrudi číslo 3 100. Spolu s jinými byl
zapsán do brožury, ve které si fandové mohou podle čísla najít, kdo
zrovna jede. Podél trati stojí vždy
spousta nadšených lidí.
Trať je tady spíše rovinatá, hodně úzká a klikatá „Je to takový kros,
člověk nevidí za zatáčku, často to

jde ze třech stop do jedný,“ říká. To
mu nevyhovuje. Líbí se mu ale zdejší prostředí, údolí Val di Fiemme.
Město Cavalese, ve kterém je cíl
závodu, bývá beze sněhu. Pro tuto
příležitost ale rolby sníh navezou
do uzavřených ulic. V oknech ubytovaných závodníků jsou v okolí
trati vidět vlajky zemí, ze kterých
přijeli. Potkal se tu se svým jmenovcem, Pavlem Čihákem. „Ten je hodně dobrej, jezdí v Bauerově týmu

Tradičně se vydal
na Jizerskou 50
Petr měl na hrudníku startovní číslo 2218. Limit pro ujetí je 6
hodin, Petrovi stačily čtyři. „V cíli
jsem byl za čtyři hodiny a dvě minuty. Mrzelo mě, že jsem nevěděl, jak
dobře jedu, protože stačilo, abych
trochu přidal, a dal bych to pod čtyři hodiny,“ zpovídá se. Jizerskou
trať si ale moc pochvaluje: „Měla
nejlepší stopy ze všech závodů,
podařilo se tam počasí. Hodně lidí
si udělalo svůj osobák. Já teda ne.
Skončil jsem asi v první třetině, ale
nijak jsem se nehonil.“
Ukazuje mi křišťálovou medaili,
kterou v cíli závodu dostal, a dres,
na kterém má i své jméno: „Na rozdíl od ostatních závodů je pro účastníky, kteří se přihlásí včas, připraveno
startovní číslo i se jménem a vlaječkou země,“ chválí organizátory.

Největší výzvou byl
Vasaloppet

Nejlépe se Petr Čihák letos cítil ve stopě
Jizerských hor.

hobíků. Byli jsme spolu i na pokoji.
Ani mi nechtěl věřit, že ho neznám,“
vypráví se smíchem.
Elita startuje s běžkami už
na nohou, ostatní je mají v ruce.
V pěti minutových intervalech
pak postupně ve vlnách vybíhají
do startovního prostoru, kde lyže
teprve nazouvají. Limit na ujetí trasy je 10 hodin. Petr Čihák byl v cíli
někde v polovině. Sedmdesát kilometrů ujel za šest a třičtvrtě hodiny. „Myslel jsem si, že to zvládnu
rychleji, ale promazal jsem. Myslel
jsem si, že to umím, ale člověk se
učí pořád. Jsem zvyklý jezdit jinak,
ale musel jsem jet soupaž, na což
nejsem moc stavěný. Takže jsem
dojel hodně unavený. Po dvaceti
kilometrech jsem myslel, že už to
nepůjde,“ vzpomíná. Kromě krásné medaile a občerstvení dostali všichni účastníci také diplom
s uvedením mezičasů. A díky čipu
má od organizátorů i malé video
s vlastní účastí.

hodně. Po skandinávských zemích
jsme ve Švédsku nejčastější. Ale většinou jde o běžkaře z hor, tady ze středních Čech nás moc není,“ říká. Na 96.
ročník závodu byli všichni nasazeni
podle toho, jakých výsledků dosáhli v dosavadní sezóně nebo tady
v uplynulém ročníku. Každá z 10
startovních vln čítá okolo 1 600 závodníků. Startovní plocha je opravdu velká. V délce kilometru a půl
je 50 souběžných stop. Na rozdíl
od italského závodu startují všichni
s lyžemi rovnou na nohou.
Hned po startu se stopy začnou
sbíhat. První stoupání je velmi náročné, snadno dojde i ke zlomení
hůlky. Organizátoři jsou i na půjčení
náhradní hůlky sice připraveni, důležité je ale se od místa kolize k takové záchraně vůbec dostat. Uměním
je tedy už dostat se na nejvyšší bod
trati v 528 metrech nad mořem, který
je hned tři kilometry po startu. „Zvuková kulisa byla v tom úseku úžasná.
To šustění hůlek o sníh znělo jako
šestnáct tisíc chlapů s meči,“ vypráví
ohromeně o první části. Pak už vede
trasa závodu spíše rovinatým terénem, i přes rašeliniště, přes jezera.
Do cíle dojel za necelých 9 hodin.
Pro Švédy je Vasaloppet velkým
svátkem. Jede se více závodů během celého týdne a i jako fanoušky
si je Petr moc pochvaluje, účastní
se velmi aktivně. Někteří dokonce
dokážou povzbuzovat i česky.
A jak ho vůbec účast na tak
náročných závodech napadla?
„V roce 2017 jsem se na Vasův běh
díval v televizi. A řekl jsem si, že
bych to chtěl zažít. Jezdíval jsem
Jizerskou padesátku a tohle se mi
líbilo,“ vysvětluje. V letošním roce,
v šestačtyřiceti letech, tedy absolvoval tři závody s délkou v souč-

Vasův běh ve Švédsku absolvoval letos podruhé. Před dvěma
lety hodně mrzlo, trochu sněžilo,
byly těžké podmínky. „Chtěl jsem si
to vyzkoušet za lepších podmínek,
ale letos byly ještě horší. Sněžilo
a foukal vítr proti. Neměl jsem brýle,
v cíli jsem skoro neviděl,“ vzpomíná
na nedávný zážitek. Ve Švédsku
všichni očekávají přírodní sníh.
Ten ale letos chyběl a tak museli
organizátoři navážet umělý sníh
na trať i za pomoci vrtulníku.
I sem vyrazil s cestovní kanceláří. V autobuse bylo takových nadšenců 35. Potkal se se spoustou
zajímavých lidí. Nechyběli mezi
nimi ani senioři s bohatou sportovní historií. „Všichni byli příjemní, nikdo nemachruje,“
pochvaluje si. Tři z výpravy nedojeli do cíle,
protože na měřeném
mezičasu nebyli včas
a z trati byli staženi.
Z Prahy vyjeli ve středu, ve čtvrtek dorazili
na místo. V pátek si šli
vyzvednout čísla. Měli
možnost zdarma naZe všech tří letošních velkých závodů si odvezl na pavštívit muzeum Vasova mátku krásné medaile.
běhu, čehož Petr rád
využil. V sobotu byly trasy krásně tu 210 km. Na obdobné závody je
upravené, ale v noci na neděli na- podle něj potřeba nejen kondička
padl čerstvý sníh. Padal nepříjem- a dobře připravené lyže. Důležitá
ně i po většinu samotného závodu. je i mentální příprava. Protože to
Mezi šestnácti tisíci závodníky někdy nejde podle představ. Ale je
nebyl se startovním číslem 8018 zda- potřeba se nevzdat.
Olga Trachtová Hadáčková
leka jediným Čechem. „Češi běžkují
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Co s kruhovým
objezdem?
V posledních dnech se zabývají naši zastupitelé otázkou, co dělat s provizorním
kruhovým objezdem, který
vznikl ve Zberazské ulici
v době, kdy tu bylo dočasně umístěno autobusové
nádraží. Někdo chce objezd zachovat, jiný zrušit.
Chtěla bych se k tomu vyjádřit jako občan – chodec.
Zvu vás na dvě vycházky
v jeho okolí.
Jdu po pravém chodníku směrem k objezdu ulicí
Na Vyhlídce. Už vidím kruh
vyskládaný z železných
dílů, obklopený ze všech
stran různými přenosnými
dopravními značkami, které silnější vítr často povalí.
Jedna z nich stojí uprostřed
chodníku, po kterém jdu.
Mám se protáhnout mezerou mezi plotem a značkou
nebo ji obejít po silnici? Volím druhou variantu. Chci
jít do města přes hřiště. Jak
dál? Buď mohu jít po asfaltu – využít kruhový objezd,
což je dost nebezpečné, navíc se řidičům nechce točit
volantem vlevo, vpravo,
takže si vyjeli novou trasu,
třebaže blátem. My chodci
jsme si vyšlapali cestičku
v trávě, bohužel se zalíbila
také několika autům, která
tu parkují. Tak půjdu trávou, snad mě bude někdo
následovat a vznikne nová
cesta. Přicházím na silnici. Je samá záplata a díra,
chodník není ani na jedné
straně, místo nich jen velké louže. Nic zrovna nejede, půjdu prostředkem
k chodníku u šestidomku,
to není tak daleko. Škoda,
že nevede až ke kruháči.
Po něm dojdu k parkovišti, potom ke kurtům. Tady
chodím ráda. Je tu klid, čisto, pokud se objeví nepořádek, pak jsou to vandaly
úmyslně rozházené sáčky
na psí exkrementy nebo
odpadky u laviček. To ale
brzo zmizí zřejmě zásluhou
pana správce. Někteří naši
spoluobčané nepochopili,
k čemu jsou koše, které stojí u laviček.
Druhý den půjdeme
společně na poštu. Opět
docházíme ke kruhovému

objezdu, přejdeme vlevo
ke kontejnerům, ale tady
musíme dávat velký pozor.
Čtyřicet roků jsem tudy
bezstarostně chodila, nyní
mi kruháč nechává jen
úzký prostor pro chůzi.
Dojdu na roh dopravního podniku a s vděčností
vzpomenu na neznámého
pachatele, který kdysi dopravní značku z chodníku
přemístil na silnici, ať se
jednou překážce vyhnou
řidiči. Jdu po levém chodníku a sleduji obrubníky,
které jsou značně poškozené. Nelíbí se mi, půjdu
raději vpravo. Chodník je
lepší, nyní i dost široký, ale
polovina asfaltová a druhá
betonová není z hlediska estetiky také nic moc.
V Nádražní ulici věnuji tichou vzpomínku žlutému
přechodu, již zrušenému,
často jsem ho využila, ten
bílý směrem k nádraží je
skoro zbytečný. Přicházím
ke křižovatce na mostě. Je
dobře, že je rozšířená, sama
jsem byla často svědkem,
jaké nebezpečné situace tu
vznikaly. Chci přejít, ale ta
šíře! Přechod široko daleko
žádný. Čekám, až budou
auta ode mne dost daleko.
Stejně muselo jedno přibrzdit, než jsem přešla. A zase
pěkný chodník. Bohužel
jen kousek. Stará neopravená část je hrbolatá až hrůza.
V letních botách tu chodím
jako po jehlách. Dnes mám
silnou podrážku, tak mě nedostane.
Jsem ráda, že se zastupitelstvo začalo zabývat úpravou tohoto prostoru. Ale
chtěla bych, aby toto místo
bylo hezké a upravené. Možná, že někdo vymyslí lepší
a účelné řešení. Jestliže ale
dopravní experti usoudí, že
je tu nutný kruhový objezd,
ať tam je, ale pořádný, který
bude pamatovat nejen na řidiče, ale také na chodce,
bude ozdobou našeho města, ale ne jaký je současný
stav, ten připomíná spíše
zapomenutý a neuklizený
materiál. V našem městě
vznikla řada hezkých míst,
tak ať se to podaří i tady.
Věra Neužilová
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Hasiči z Obděnic chtějí pomáhat
OBDĚNICE Místní hasiči vy-

mysleli na víkend 21. a 22.
března charitativní bazar.
Dveře sálu zdejšího hostince
se otevřou po oba dva dny
v 10 hodin dopoledne a uzavřou v 16 hodin odpoledne.
Výtěžek bazaru bude věnován Centru Paraple, obecně
prospěšné společnosti, která
pomáhá lidem s poškozením
míchy. Jejím spoluzakladatelem je Zdeněk Svěrák.
Příspěvek může přinést kdokoliv, aniž by si odnesl něco
pro radost z bazárku.
„Jako sbor dobrovolných

hasičů se nejen zúčastňujeme hasičských soutěží, ale
pořádáme i během roku
různé akce jak pro veřejnost, tak pro místní občany.
Letos bychom ale chtěli poprvé uspořádat akci, ze které budou mít prospěch jiní.
Ti, kteří ﬁnanční pomoc potřebují více. Podpořte dobrou věc a přijďte si k nám
koupit něco pro sebe nebo
pro své blízké,“ láká návštěvníky Jitka Vanišová.
Každý, kdo chce do dobročinného bazaru přispět,
může věnovat nové i noše-

né oblečení, hračky, knihy,
sportovní vybavení, sklo,
keramiku a další užitečné
předměty. Přinést je ale
třeba pouze čisté a funkční
věci. Jejich příjem se uskuteční v Obděnicích v hasičské klubovně od středy 11.
března do neděle 15. března. Ve všední dny bude
možné přinést věci mezi
16. a 18. hodinou, v sobotu
a v neděli budou členové
SDH připraveni k převzetí
mezi 10. a 16. hodinou.
Olga Trachtová
Hadáčková

Žáci diskutovali s tvůrci
a interprety představení Progres

PRAHA Základní škola Propo-

jení vyrazila 2. března na tanečně-divadelní představení
s názvem Progres do pražského divadla Ponec.
Představení bylo mimořádné svou kombinací

divadelních forem a žánrů
– na jevišti spolu vystupovali herec, tanečnice, mim
a akrobat. Tanečnice Dora
Sulženko Hoštová navíc
celé představení režírovala. Po jeho skončení násle-

dovala beseda se všemi
účinkujícími a hudebnicí, žáci tak měli jedinečnou možnost diskutovat
o jednotlivých prvcích
vystoupení přímo s tvůrci
a interprety.
-prop-

Muzikanti na hodinu rozezvučí
město
Do čtvrtého
ročníku celostátního
happeningu „ZUŠ open
2020“ se letos přihlásilo
více než čtyři sta základních uměleckých škol.
Tvářemi akce jsou známé
osobnosti, patří mezi ně
například Alice Nellis,
Magdaléna Kožená nebo
Maxim Velčovský. „Chceme 13. května rozezvučet
na jednu hodinu Sedlčany.
Připojíme se tak k projektu, kdy v různých veřej-

SEDLČANY

ných budovách budou žáci
školy ozvučovat prostory,“
avizovala s předstihem
Vladimíra Křenková, ředitelka ZUŠ Sedlčany. „To
znamená, že například
dětský soubor Zábojáček
s Vladimírou Severovou
bude zpívat na autobusovém nádraží. U Lidlu zabubnují bubeníci, housle
zazní v prostorách radnice. Muzikanti nenechají
stranou muzeum, kulturní dům nebo knihovnu...

V Pasáži 7, kavárně, má
mít stanoviště harmonikář.
Výtvarníci vyjdou do ulic
se stojany a budou malovat. Vše se odehraje v čase
od 14.30 do 15.30 hodin.
Chceme ukázat, že naše
škola má mladé schopné
umělce,“ vysvětlila ředitelka. „Jsem ráda, že mám
tvořivé kolegy, kteří podobné akce vymýšlí a já je ráda
podpořím,“ dodala s tím, že
program se ještě v současné době dotváří.
-mb-
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Pivo ve fotograﬁi Lucie
Valsové oslovilo porotu
i hlasující veřejnost
SEDLČANY Pivo ve foto-

grafii bylo společným
tématem soutěže dvou
fotoklubů – sedlčanských
FotoFlegmatiků a příbramského Uranu. Zájmovou
činnost a spolupráci těchto
skupin podporuje řadu let

také návštěvníci knihovny.
Při přebírání cen zaznívala jména pouze čtyř
soutěžících. Za domácí
FotoFlegmatiky posbírala
ceny Lucie Valsová, když
v kategorii A obsadila
první a druhé místo, pr-

Účastníci vernisáže v městském
muzeu měli možnost vidět,
za jak dlouho voják ve třicetileté
válce nabil svoji mušketu
SEDLČANY Účastníci slav-

nostního zahájení nejnovější výstavy v městském
muzeu se ve čtvrtek 5.
března na hodinu ocitli
ve víru třicetileté války.
Ve výstavní síni však nesvištěly kule, neduněly
kanóny, ani neřinčely
meče a píky, ale zato byl
podán podrobný výklad,
jak to na bojištích vypadalo v první polovině sedmnáctého století.

Expozice
zobrazuje
historické
zlomové
okamžiky
Lucie Valsová získala tři ceny poroty a její snímek bodoval i u veřejnosti.

Městská knihovna v Sedlčanech. Výsledky uměleckého klání byly vyhlášeny
v sobotu 7. března. V porotě měly díky Milanu Dlouhému (Sedlčany) a Martinu Moravcovi (Příbram)
zastoupení oba kluby,
pořadatelky pověřily k posuzování svoji kolegyni
Alenu Budkovou a za „laickou veřejnost“ nominovaly
Květu Vlachovou.
Příbramských fotografů soutěžilo osm. Předložili k hodnocení 38 fotek,
sedlčanských šest autorů
zastupovalo pouze devět prací. Rozhodovat se
účastníci mohli mezi třemi kategoriemi: Pivo jako
umělecké dílo (kat. A),
Pivo v akci (B), což mělo
zachytit zážitek spojený
s konzumací tohoto moku
při relaxaci, sportovních
či turistických akcích a reportáž nebo dokument
z výroby, pěstování surovin nebo technického
vybavení pivovaru zahrnovala kategorie C – Encyklopedie piva. Kromě toho
dostali šanci hlasovat v pátek 6. a v sobotu 7. března

venství získala v kategorii
B a nejvíc hlasů jí patřilo
také od hlasující veřejnosti. Spokojený mohl být
také František Benda z Fotoklubu Uran – v kategorii
B skončil na 2. místě a bonusem bylo i udělení Čestného uznání za snímek
„Pití na cestu“. Bývalému
předsedovi Uranu patřilo
také třetí místo v kategorii
C. Do Příbrami odjížděl
v dobré náladě Karel Plaček, který se umístil na 3.
příčce (kat. A) a na 1. místě (kat. C), fotograf Zdeněk
Adamec pro příbramský
Uran získal 3. místo (kat. B)
a 2. místo (kat. C).
Ze čtyř snímků předložených Lucií Valsovou
zaujaly hned tři s názvy
Pivní sen, Mám tě v oku
a Pivní zatmění. Lucie přitom pivu vůbec neholduje.
„Námět mi byl ale blízký,
protože všichni kolem mne
mají pivo rádi,“ řekla nám
po vyhodnocení.
Výstavu Pivo ve fotograﬁi si mohou návštěvníci
knihovny a další zájemci
prohlédnout až do 1. dubna.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Městské muzeum Sedlčany ve spolupráci se Státním oblastním archivem
v Praze uspořádalo výstavu pod názvem Střední Čechy za stavovského povstání, která může být zajímavá
nejenom pro milovníky

budou moci prohlížet
na jednotlivých panelech
re p ro d u kc e p o d ro b n ě
zpracovaných dokumentů. Putovní výstava je
rovněž věnována třicetileté válce, která v Evropě
hořela v letech 1618–48
i pražské defenestraci
z roku 1618. Expozice zobrazuje zlomové historické
okamžiky, které měly zásadní dopad na vývoj českého státu a společnosti
nejenom v oblasti politické, ale také náboženské,
ekonomické a kulturní.
Současně se návštěvníci budou moci detailně
seznámit s pr ůběhem
stavovského povstání. Panely zachycují nejenom
události ve středních Čechách i Evropě v letech
1618–1621, připomínají
dění v církvi, na venkově, a přibližují osobnosti,
jejichž jména se nesmazatelně zapsala do čes-

Po necelé minutě byla za třicetileté války mušketa připravena k palbě.

historie. Výstava se koná
u příležitosti čtyřstého výročí bitvy na Bílé hoře, jejíž
výsledek znamenal konec
českého stavovského povstání a na dalších tři sta
let ovlivnil osud českého
národa.
Až do neděle 19. dubna si návštěvníci muzea

kých dějin. Na dalších
panelech autoři výstavy
představují vojenství v 17.
století a především za třicetileté války, které se
hodně vyvíjelo.

Nabíjení
muškety zabralo
téměř minutu

O praktické ukázky
z této doby se postarali
členové dvou skupin příznivců historie, kteří vystupují nejenom v České
republice, ale prakticky
po celé Evropě pod názvy
Jankovští žoldáci a Císařský regiment. Všichni členové obou skupin, kteří
ve čtvrtek přijeli do Sedlčan, už tak trochu byli
duchem na vzpomínkové
akci, která se konala o víkendu a připomínala 375.
výročí bitvy u Jankova.
Přesto stihli ve výstavní síni představit příslušníky pěchoty, vyzbrojené několikametrovými
píkami, kterým se proto
říkalo pikanýři, a kyrysníky v brněních. Zvlášť
působivá byla ukázka přípravy muškety ke střelbě.
„Nabíjení zbraně trvalo
necelou minutu, ale přesto se nejednalo o dlouhou
přípravu,“ připomněla
předsedkyně Císařského
regimentu Věra Vichrová.
„Vojáci totiž bojovali v řadách. Ti, co vypálili salvu,
se potom vzdálili dozadu
znovu nabít, střílet začaly
další řady a neustále se
tak střídaly. Stačilo šest
řad, aby jednotka udržovala nepřetržitou palbu.“
Na otázku, odkud má
ona a její kamarádi svoji
výstroj a výzbroj, odpověděla, že členové obou
s k u p i n n ě c o n a ko u p í
u specialistů, ale především toho hodně vytvoří, ušijí a ukovají. Hlavně
kostýmy a kožené doplňky si šijí sami.
V závěr u programu
m u šket ý r, p rová d ě j í c í
ukázku nabíjení své muškety, nechal kolovat jednu
z kulí, které létaly ze zbraní
ve třicetileté válce. Potěžkat si ji mohl i ředitel Hornického muzea v Příbrami
Josef Velﬂ, který byl rovněž na vernisáži přítomen.
David Myslikovjan
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Sukovy Sedlčany slavnostně zahájí opera Rigoletto
Sukovy Sedlčany slavnostně otevře
v sedlčanském kulturním
domě ve čtvrtek 12. března opera Rigoletto z pera
skladatele Giuseppe Verdiho. V nabídce festivalu
pořádaného více než půl
století na počest významného skladatele s úzkými
vazbami na region však
není první nabídkou. Martin Severa, ředitel Kulturního domu Josefa Suka,
program a koncepci 56.
ročníku přiblížil v rozhovoru.
Sukovy Sedlčany ještě
před oﬁciálním zahájením hostily dva pořady.
Jde o novinku?
Ne. Již vloni jsme zařadili před slavnostním
začátkem večer poezie.
Letos byl prvním pořadem pod logem festivalu
v neděli 23. února koncert
věnovaný deseti letům
založení formace Malina Brothers a 3. března
jsme pozvali předplatitele na výpravnou divadelní hru z doby Karla II.
Krás(k)a na scéně v podání divadla z Mladé Boleslavi. Rigoletto je takovým
naším opožděným dárkem
ženám k svátku. Celý realizační tým Divadla F. X.
Šaldy, včetně operního
souboru, orchestru a baletu, čítá na sto lidí.
Před rokem festival

SEDLČANY

začal bez zahajovacího
slova. Jak to bude letos?
Vloni byla výjimečná
situace – pan starosta i senátor byli na zahraniční
akci, ale letos zahájíme
opět tradičním způsobem.
Připomínám dřívější začátek – diváci by měli být
na svých sedadlech už
v 19 hodin.
Na který z nabízených
programů jste nejvíc
„pyšný“?
Neřekl bych, že pyšný,
ale jsem rád, že se nám
do Sedlčan podařilo dostat
na úplný závěr další z postav vážné hudby. Festival
zakončí v úterý 6. října
koncertem, při němž doprovodí sólistku Národního divadla v Praze Andreu
Kalivodovou Moravské klavírní trio. Po Štefanu Margitovi, Evě Urbanové a vloni
po Dagmar Peckové je tato
pěvkyně další významnou
osobností.
Řada posluchačů se těší
na koncerty na zámku Červený Hrádek, které jsou
zařazeny na pátek 22. května, kdy vystoupí Sukův
komorní orchestr, následovat bude o den později
koncert Mladota Ansamble
a v sobotu 5. září nabídneme ve stejném prostředí
jazzový koncert s názvem
Klenoty na zámku.
Z místních účinkujících
v několika dubnových

Ženy dostaly
od starosty
kytičku
Obecní úřad
uspořádal v neděli 8. března příjemné odpoledne
pro své občany u příležitosti Mezinárodního dne
žen. Všechny ženy obdržely od starosty Jaroslava
Firsta při příchodu blahopřání a kytičku.
Čtyři páry místních dětí
ve svém vystoupení zatancovaly mazurku na písnič-

KŘEPENICE

ku Červený šátečku kolem se toč, potom sehrály
pohádku O červené řepě
a společně zarecitovaly
básničku maminkám. Jejich vystoupení bylo dojemné a děti sklidily velký
potlesk. Nechybělo ani
dobré občerstvení a dobrá zábava při hudbě bratří
Procházků.
Dana Vokrouhlíková

termínech nabídnou divadelní ochotníci s režisérkou Lidmilou Sunegovou

Martin Severa, ředitel
kulturního domu

komedii Mravnost nade
vše. Pondělí 18. května
bude patřit souborům
v rámci Sedlčanské voničky. Atraktivní by měl
být ve středu 25. března
večer hudby a poezie se
známou herečkou Petrou
Špalkovou nebo 14. dubna
koncert legendární kapely
Samson a jeho parta. Nesmím zapomenout na zpěvačku Věru Martinovou.
Je často nazývána královnou české country a letos
slaví šedesátiny. Přijede
s kapelou ve čtvrtek 14.
května a o vstupenky je již
nyní velký zájem.
Z výčtu akcí a dat je
jasné, že pietní akt v Křečovicích tečku za Sukovými Sedlčany neudělá...
Je tomu tak. Snažíme
se přizpůsobit současným
požadavkům, využít lépe
zažitý název festivalu pro
propagaci kultury. Pro zá-

jemce vypravíme v neděli 24. května na pietní akt
a koncert v Křečovicích autobus. Program zajišťují organizátoři Pražského jara,
neznám podrobnosti, ale
předpokládám, že na varhany zahraje Aleš Bárta
a s ním vystoupí někdo ze
sólistů.
Přijede do Křečovic
manželka houslového
virtuóza Josefa Suka?
Vloni jsem se s paní
Sukovou v Křečovicích
potkal. Myslím, že po zdravotní stránce je v pohodě
a pokud se nic nezmění,
tak jí předáme za Sedlčany
kytičku, jak je naším dlouholetým zvykem.
A doprovodné akce?
Těmi jsou výstavy. Nejsme klasickou galerií, která by mohla zajistit dílům
renomovaných autor ů
bezpečnost. Snažíme se
poskytovat prostor regionálním umělcům. Do 18.
března se prezentují práce
Základní umělecké školy
Sedlčany, poté je vystřídají práce handicapované
autorky Olgy Pírkové z Líchov. Ta nyní vydává svoji
knižní prvotinu. Spisovatelce a ilustrátorce Míše
Burdové budou patřit výstavní prostory v dubnu
a v květnu.
Co musí žánr splňovat,
aby byl zařazen do Sukových Sedlčan?

Na to neexistují žádná
pravidla, je na naší úvaze,
co je vhodné a co není.
Festival nechceme jen stavět na vážné hudbě, proto
zařazujeme i další klidnější
styly – jazz, country hudbu, kdy takzvaně melodie
vítězí nad rytmem a přidáváme i divadelní hry nebo
poezii.
Uvedete alespoň jeden pořad, který není
zařazen do festivalu, ale
za pozvánku stojí?
Zmínil bych tři nebo
čtyři. Ve středu 18. března
lehce detektivní příběh
„Osm žen“ sehraje místní
spolek Našlose. V pátek 20.
března pořádá Duo Anna
Chmelařová a Emily Stele
beneﬁční koncert pro domácí hospic Křídla. V pátek 27. března od 19 hodin
vystoupí v divadelním
sále britský univerzitní
orchestr „Durham University Orchestral Society“
– jde o dvě tělesa složená
ze studentů z Londýna.
Zahrají skladby Mozarta,
Ravela a dalších světoznámých skladatelů. Ve čtvrtek 21. května pokračuje
představením „Housle“
spolupráce s divadlem
Milana Heina Ungelt. Jde
o zlodějíčkovské komediální drama, v němž si zahraje sám principál Milan
Hein a dále Pavel Liška
a Jiří Langmajer.
-mb-
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KONCERTY,
PLESY

DIVADLO

 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
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
15. 3. Koncert Vladimíra
Hrona
program Abeceda hvězd
se vrací a Queen the Story;
19:00
 Sedlčany – kult. dům
20. 3. Beneﬁční koncert
pro Křídla
vystoupí DUO Anna
Chmelařová a Emily Steele,
kapela První káva a divadlo Zážeh; 19:00
 Nechvalice – Nechvalická hospoda
21. 3. Maškarní oldies
párty num. II
2. ročník, hraje DJ Sláva
Bloch; 20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Výstava mladších žáků
výtvarného oboru ZUŠ
Sedlčany 2020
výtvarná díla na téma
ochrany přírody; do 18. 3.
Moje duše
výstava kreslení forem
a poezie Olgy Pírkové;
vernisáž 21. 3. ve 14:00
 Sedlčany – knihovna
Pivo ve fotograﬁi
výstava klubu FotoFlegmatici Sedlčany; do 1. 4.
 Sedlčany – muzeum
Střední Čechy za stavovského povstání
výstava u příležitosti čtyřstého výročí bitvy na Bílé
hoře; do 19. 4.

 Sedlčany – kult. dům
12. 3. Rigoletto
italská opera jako součást
56. ročníku hudebního
festivalu Sukovy Sedlčany;
19:00
17., 18. 3. Osm žen
francouzskou detektivní
hru uvádí spolek Našlose,
17. 3. vyhrazeno pro důchodce; 16:00, 18. 3. v 19:30
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
20. 3. Osm žen
francouzskou detektivní
hru uvádí spolek Našlose;
19:00
22. 3. Beoing-Boeing
aneb Tři letušky v Paříži
komediální představení
divadélka Radka Brzobohatého; 19:00

KINO

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 Ne-

 Kosova Hora – školní
hřiště
13. 3. Běžecký závod
překážkový běh pro děti
do 15 let, pořádá spolek
DA-BA; 16:00

Miloslav Herma
ze Zberaze.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

 Dublovice – hřiště
22. 3. Fotbalové utkání

Na sobotu 28. listopadu pozvali mezihorští hasiči
do Obecního domu v Petrovicích populárního zpěváka
Jakuba Smolíka se svojí kapelou. Koncertní vystoupení se
uskuteční od 18 do 20 hodin.
Všechny vás srdečně zveme.
SDH Mezihoří

 Kosova Hora
22. 3. Angry Birds ve ﬁlmu 2
animovaná komedie; 15:00

Ve čtvrtek 5. března uplynulo
10 let, co nás navždy opustil pan

 Vysoký Chlumec – hřiště
21. 3. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – SK
Litavan Bohutín; 15:00

SDH Mezihoří pozval do zámeckého parku v Petrovicích
k 90. výročí založení sboru
v neděli 19. července folklórní soubor Kamýčan, který
vystoupí se svým programem mezi 14. a 15. hodinou.
Od 15 do 18 hodin bude v parku vyhrávat populární
jihočeská kapela Libkovanka.

veklov; 20:00
15., 22. 3. Veřejné bruslení
14:00–16:00
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

 Sedlčany – zimní stadion
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

21. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B; 14:30

Jakub Smolík s kapelou
v Petrovicích

 Sedlčany
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
19. 3. Nico
ﬁlmový klub; 20:00
20. 3. Curiosa
francouzský historický ﬁlm;
20:00
21. 3. Panství Downton
britské drama; 20:00

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz

 Monínec
14. 3. Monínec Open
závod v obřím slalomu pro
mladé lyžaře; 8:30
 Sedlec-Prčice – stadion
TJ Sedlec-Prčice
21. 3. Čertova podkova
50. ročník pochodu, trasy 7,
13, 19, 25 a 36 km; 7:00
 Sedlčany – Colorado
21. 3. Krajem sedlčanských hospod
16. ročník pochodu, trasa
17 km; 8:00
 Sedlec-Prčice – hřiště

Dublovice B – Krásná Hora;
15:00
 Jesenice – hřiště
22. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Petrovice B; 15:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
11., 18. 3. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
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 dokázali 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
19. 3. Růže pro Marii Š.
přehlídka mluveného slova
v kategorii dospělých; 17:00
20. 3. Hrajeme deskovky
scrabble, odpoledne pro
všechny věkové kategorie;
13:30
20. 3. Pohádková babička
čtení z knihy Buchty a loutky dětem, navazuje Rostlinná výtvarná dílna; 15:00
21. 3. Čtení pro miminka
v bříšku
prenatální komunikace pro
budoucí rodiče; 10:00
23. 3. Jaro je tu!
program pro rodiny s menšími dětmi (0–3 roky); 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
13., 14., 20., 21. 3. Pozorovací program
při příznivém počasí;
18:00–21:00
 Vysoký Chlumec – Stará hospoda
14. 3. Dětský karneval
karneval s klauny Bártem
a Slávou; 14:00
 Sedlčany – kult. dům
18. 3. Členská schůze
diabetiků
vzhledem k současné situaci se schůze nekoná
 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
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma.

Pila Osečany s. r. o.

přijme
KATRISTU na HPP
Tel.: 734 833 925

SPORT
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Stolní tenisté udělali dva důležité
kroky k záchraně ve druhé lize
ŠANOV/MOST V devatenáctém a ve dvacátém kole 2.
ligy stolních tenistů skupiny A se o uplynulém víkendu hráči Tatranu střetli
s celky z konce tabulky
za stoly soupeřů. Vzhledem k tomu, že v předchozím dvoukole nečekaně
porazili dva pražské celky,
z nichž jeden je dokonce
na prvním místě, nechal
se čekat opět plný bodový
zisk. Nakonec se sice import šesti bodů do Sedlčan
povedl, ale v obou případech hosté zlomili odpor
soupeře až v samotných
závěrech duelů.

TJ Šanov – Tatran
Sedlčany 8:10
V bezmála čtyřhodinové hře bylo k vidění šest
pětisetových bitev, z toho
dvě ve čtyřhrách. Na jednom ze stolů o fous přetlačili své protihráče Faktor
s Kocurou, zatímco Pejša
s Drechslerem těsně prohráli. Vyrovnaná partie se hrála až do stavu 8:8, přičemž
hosté většinou o jeden bod
vedli a domácí dotahovali.
Za již zmíněného stavu nastoupili za stoly Drechsler
a Kocura, oba brzy prohrávali a Drechsler ztratil dokonce dva úvodní sety. Oba
sedlčanští hráči ale ukázali
bojovné srdce a svoje závěrečné singly otočili ve svůj
prospěch. V singlech získali
tři body Faktor a Drechsler,
dva přidal Kocura a jeden
Pejša. Celý tým si po skon-

čení tohoto duelu marně
lámal hlavy, zda posledně
jmenovaná opora Tatranu
někdy získala ve druhé lize
pro Sedlčany ve dvouhrách
pouze jediný bod.

SKST Baník Most
– Tatran Sedlčany
7:10
Zprvu se zdálo, že nedělní duel skončí přesvědčivým vítězstvím hostí, ale
nakonec se také protáhl
na skoro čtyři hodiny. Obě
úvodní čtyřhry byly opět
hodně vyrovnané, ale tentokrát Pejša s Drechslerem
i Faktor s Kocurou páté
sety zvládli. Domácí stolní
tenisté se poprvé dostali
ke slovu až za stavu 0:4, ale
potom začali mocně dotahovat. A když za stavu 6:8
prohrál Pejša a navíc Faktor prohrával 1:2 na sety,
začínalo to být pro Tatran
docela vážné. Také Faktor
je ale bojovníkem, zvládl
vyrovnané koncovky čtvrtého i pátého setu a přidal
na stranu hostí důležitý
devátý bod. Tatran už nemohl prohrát, ale nakonec se radoval z vítězství,
protože v další pětisetové
bitvě zvítězil Drechsler. Celkem se hrálo sedm zápasů
na pět setů. Ve dvouhrách
po třech bodech vyválčili
Pejša a Faktor, jeden získali
Drechsler a Kocura.
„Celý víkend byl pro nás
nejenom fyzicky, ale i psychicky velmi náročný,“ uvedl
v neděli po návratu do Sedl-

čan vedoucí hráč Tatranu
Radovan Faktor. „Zápasy
byly velice vyrovnané a mohly dopadnout dobře pro obě
strany. V Šanově hned první
singl prohrál Pejša, což bylo
překvapení, a za stavu 8:8
ztráceli i Drechsler a Kocura. A podobné to bylo i dnes.
Svůj poslední singl jsem,
jak se říká, doslova vytáhl
z kanálu. Teď bychom k deﬁnitivní záchraně v soutěži
potřebovali vyhrát alespoň
jeden zápas v posledním
dvoukole.“
V tabulce je po dvaceti
kolech první El Niňo Praha C s jednapadesáti body.
O dva body zpět jsou Litoměřice a o další tři méně
mají třetí českobudějovičtí
Pedagogové. Tatran sice
zůstal s třiceti sedmi body
na devátém místě, ale nyní
má již pětibodový náskok
na předposlední jedenáctý Most a dvanáctibodový
na poslední Šanov. Sedlčany tak už nemůžou skončit
na posledních dvou místech
tabulky, ale ještě by mohly
klesnout na desátou příčku,
která znamená účast v baráži. Situace je pro „namočené“ týmy hodně zamotaná.
V příštím, již závěrečném
dvoukole, se hráči Tatranu
utkají za domácími stoly
v malé hale gymnázia v sobotu 21. března s týmem Sokol Studená a o den později
s Pedagogy. První utkání začíná ve čtrnáct hodin a druhé již v deset dopoledne.
David Myslikovjan

Na stupně vítězů vystoupila
Dvojka jedenáctkrát
ČESKÝ BROD Druhým závo-

dem pokračovala letošní sezóna ve sportovním a gymnastickém aerobiku v sobotu
7. března ve sportovní hale
v Českém Brodě soutěží ligy
Mistry s Mistry.
Ze sedlčanského Aerobik
studia Dvojka se na soutěž
vydala velmi početná výprava. Klub reprezentovalo
bezmála 40 závodníků ve 25
soutěžních skladbách trenérek Kristýny Faktorové
a Nikoly Krušinové. Děti se

velmi dobře popraly s atmosférou velkých závodů a dokázaly své sestavy předvést
bez větších chyb. Až nečekaně skvěle se na výkony
a choreograﬁe Sedlčanských
dívali rozhodčí. Celkem jedenáctkrát Dvojka vystoupila
na stupně vítězů a téměř
všem zástupcům klubu se
podařilo umístit v první polovině startovního pole v jednotlivých kategoriích.
K největším úspěchům
patřilo 1. místo Lucie Křiv-

ské (9–11 let), 3. místo Laury
Kolkové (9–11 let), 3. místo
Kristýnky Pechové (6–8 let),
2. místo dvojice Křivská, Kolková (9–11 let), 1. místo maxitýmu 9–11 let, 1. místo maxitýmu 15 a více let, 1. místo
sportovního týmu 15 a více
let, 2. místo tria Furišová, Kořánová, Zavadilová (9–11 let),
2. místo tria Bílková, Zelenková, Holoubková (12–14 let),
3. místo dvojice Bezkočková,
Kubínová (12–14 let) a 3. místo maxitýmu 12–14 let. -kf-
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Hokejová odveta byla
jasnou záležitostí
Buldoci Neratovice
– Tatran Sedlčany
11:2 (5:1, 5:1, 1:0)
NERATOVICE Jestliže v so-

botním prvním ﬁnále play
off krajské hokejové soutěže
hráči Tatranu na domácím
ledě svému mnohem zkušenějšímu soupeři statečně
vzdorovali, na ledě neratovických Buldoků si o den
později vedli už mnohem
hůře. Favorit o svém postupu do baráže rozhodl už
v první třetině a ve dvou
zbývajících svůj náskok nadále zvyšoval.
Jak už v posledních letech
bývá zvykem v nejdůležitějších zápasech sezóny, také
do Neratovic společně s hráči Sedlčan cestovali i jejich
skalní příznivci, a bylo jich
kolem třiceti. Na stadionu čelili povzbuzování domácích

fanoušků, jichž se v hledišti
sešlo čtyři sta padesát, možná pět set. Tatran do utkání
vstoupil z důvodu zranění
s hodně okleštěnou sestavou,
před Hlaváčkem a později
před Dudkem se střídalo dvanáct hráčů, a dohrávalo jich
pouze deset. Zato domácí hokejisté nastoupili v plné síle
a na ledě to bylo hodně znát.
Zvlášť když začali hrát hodně
do těla a dokázali využívat
svoje příležitosti. Obě branky
Tatranu vstřelil Pinkas.
„Přestože jsme inkasovali
jedenáct branek, nejednalo
se z naší strany o odevzdané
utkání,“ řekl po skončení zápasu trenér Karel Pospíšil.
„Vyrobili jsme však značnou
spoustu chyb, a navíc jsme
byli ze včerejška více unavení
než soupeř. Ten podal mnohem lepší výkon než v Sedlčanech.“ David Myslikovjan

Tatran zaslouženě prohrál,
byl ve všem druhý
TJ Tatran Sedlčany
– TJ Spartak
Soběslav 0:3 (0:2)
SEDLČANY Po zimní odmlce
se v neděli 8. března opět
rozjela hlavní fotbalová
soutěž divize A. Natěšení
fanoušci byli zvědaví, jak se
týmu po povedené přípravě
povede doma proti Soběslavi v ostrém utkání 16. kola
soutěže. Téměř tři sta diváků zažilo výsledek, který si
zřejmě nepředstavovali. Tatran totiž zaslouženě prohrál,
protože byl ve všech herních
situacích druhý. Soupeř ho
předčil v rychlosti, důrazu
a lekci mu dal i v proměňování šancí.
Zápas začal oboustranně
opatrně, po dvaceti minutách zjistili hosté, že domácí
nemají čím překvapit a začali
přejímat otěže zápasu. Tatran poprvé zahrozil ve 30.
minutě, ale to už měl brankář Filip Dřevojan několik
dobrých zákroků. Michael
Dvořák třikrát vyzkoušel pozornost hostujícího brankáře
Martina Kuníka, který dvě
střely vyrazil, ale nenašel se
nikdo, kdo by odražený míč
poslal do branky. A tak ude-

řili hosté. Po rohu obránci
odkopli míč jen na nohy hostujícího hráče, jenž okamžitě
nacentroval na Aleše Kutnera, který ve 37. minutě poslal
hosty do vedení 0:1. Hned
po rozehrání a ztrátě míče
šli hosté do brejku a Filip Vaněk pohodlně skóroval – 0:2.
Ve 40. minutě mohl výsledek
upravit Kryštof Kvěch, ale
jeho křížná střela minula cíl.
Do druhého poločasu
poslal trenér Ladislav Šach
na plac čerstvé síly v podobě
Lukáše Matouška a Milana
Krůty. Pár minut to vypadalo, že se hráči snaží s výsledkem něco udělat. Jako třeba
v 50. minutě, kdy byl velký
závar před brankou hostů,
ale ani jedna ze střel nenašla
cíl. Ke slovu přišli opět hosté.
V 55. minutě se před pokutovým územím zjevil volný
Filip Vaněk a svým druhým
gólem poslal hosty do vyššího vedení – 0:3. Za to, že
nedostal Tatran ještě více
branek, může děkovat hlavně brankáři Dřevojanovi.
Tatran je po 16. kole v tabulce na 12. místě s 19 body
a skórem 29:38. Další utkání
hraje 14. března od 10:30 hodin na hřišti Hořovicka. -dš-
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V prvním ﬁnále play off hrály hlavní
roli přesilovky pět na tři
Tatran Sedlčany
– HC Buldoci
Neratovice 1:4
(1:0, 0:1, 0:3)
SEDLČANY Hokejisté Tat-

ranu se v krajské soutěži
probili až do ﬁnále vyřazovací části a v jeho prvním
dějství se na domácím ledě
v sobotu 7. března utkali
s neratovickými Buldoky.
Hosté vstupovali do zápasu v roli favorita, ale dlouho to nevypadalo, že si ze
Sedlčan odvezou vítězství.

Gól po biliárovém
ťukesu
Trenér Karel Pospíšil
měl podle pohledu na soupisku k dispozici téměř
všechny hráče, kteří se
v současné době nepotýkají se zdravotními problémy. Kromě brankáře Dudka byli zapsáni obránci
Mašek, Grin, Chwastek, T.
Spilka, Vild a Šebek a útočníci O. Spilka, Vl. Černý, Petržílka, M. Pospíšil, Pinkas,
Zavadil, Burian a F. Černý.
V úvodu prvního ﬁnále
byli o poznání nebezpečnější pro branku soupeře
domácí hráči. Do konce
4. minuty se hned třikrát
ocitli na moment osamoceni před gólmanem, ale
ani jednou nestihli svoji
šanci úspěšně zakončit.

Brankář Neratovic vzápětí zlikvidoval další dva
brejky, zatímco jeho spoluhráči si nevytvořili jedinou kloudnou příležitost.
Na začátku 7. minuty Tatran rozehrál svoji první
přesilovku, už po pěti vteřinách putoval na trestnou
lavici další Buldok a domácí hokejisté dvojnásobnou výhodu okamžitě
využili. Po obléhání branky Neratovic a biliárovém
ťukesu po pouhých deseti vteřinách pohotově
zasunul puk do branky
Martin Pospíšil. Ještě ale
pokračovala
přesilovka
pět na čtyři. Také v této
početní výhodě Tatran
svému soupeři zle zatápěl,
další gól však už nepřidal.
Naopak těsně po návratu
vyloučeného hráče na led
následoval brejk hostí,
ale střelu z mezikruží Dudek s klidem lapil. První
vážnější šance Buldoků
byla předzvěstí toho, že
se hra přece jenom začíná
vyrovnávat. V 11. minutě
si hokejisté Tatranu svojí
aktivitou doslova vykoledovali další přesilovku,
když obránce Neratovic
musel alespoň nějakým
způsobem zastavit vířivý
pohyb domácích. Hokejisté Tatranu se okamžitě
opět usadili ve svém útoč-

ném pásmu, jenom ta třešnička na dortu v podobě
gólu chyběla. A když v 16.
minutě putoval na trestnou lavici i domácí hráč,
začalo se hrát více i před
brankou Tatranu. Neratovickým hokejistům se
sice přesilovka vůbec nepovedla, ale bezprostředně po jejím skončení měli
hned dvě dobré příležitosti ke skórování. Do konce
první třetiny chybělo jen
něco málo přes dvě minuty, kdy odešel za podrážení za katr Martin Vild,
avšak domácí se opět celkem v pohodě ubránili.
Zajímavé bylo, že obránci
Neratovic při obou svých
přesilovkách téměř vůbec
nepálili od modré, ale nahazovali puky do mlýnice
před brankovištěm na teč
svým útočníkům.

Přesilovka pět
na tři, jistá branka
Ve druhé třetině se
hrálo už mnohem opatrněji. Přesto mohli domácí v začínající 24. minutě
přidat druhou branku, ale
po brejku hráči nedokázali, nebo spíše nestihli,
treﬁt zpola odkrytou klec.
V polovině 28. minuty
odešel na trestnou lavici
Mašek za držení protihráče, ale po minutě ho za há-

kování následoval i hráč
Neratovic. Při hře čtyři
na čtyři měl vyrovnání
na své holi hostující útočník, který dostal přesný
puk mezi kruhy, pořádně
se napřáhl, a přestože mu
stál v cestě pouze gólman,
těsně minul. Hned vzápětí ani sedlčanští hokejisté nedotáhli svůj brejk
do úspěšného konce, a tak
se jim začala rýsovat další
šance ke zvýšení náskoku
ve 32. minutě, kdy za podrážení putoval na trestnou
lavici další hráč Buldoků.
Po skončení přesilovky
měl gól na své holi Pospíšil, avšak i tato jeho dorážka z místa těsně před
brankovištěm se minula
účinkem. Oba týmy se
i nadále střídaly v přesilových hrách. Čtyři minuty
před druhým klaksonem
dostaly velkou výhodu
Neratovice. Nejdříve putoval na trestnou lavici Vild
a minutu po něm Grin.
Hosté okamžitě roztočili
před brankou Dudka pořádný kolotoč, tentokrát
už se s bombami od modré vůbec nerozpakovali
a pět vteřin před návratem
prvního vyloučeného hráče Sedlčan na led srovnali
na 1:1. Do konce druhé třetiny v tu chvíli chybělo něco
málo přes dvě minuty.

Favorit
využívá další
dvojnásobnou
výhodu
Ve třetí části hry se chvíli zdálo, že oba týmy budou
vyčkávat a čekat na chybu
soupeře. Ta přišla ale už
po dvou minutách, kdy se
skoro zadarmo zmocnili
puku v obranném pásmu Tatranu hosté a po střele z mezikruží mezi betony Dudka,
který šel do rozkleku, to bylo
1:2. Potom měli hosté možnost zahrávat svoji druhou
přesilovku pět na tři, která
tentokrát mohla trvat minutu
a sedmnáct vteřin, ale zužitkovali ji prakticky ihned.
Ve 46. minutě to bylo už 1:3,
avšak rozhodnuto ještě nebylo. V závěru mače měl totiž Tatran k dispozici další tři
přesilovky, snažil se dát kontaktní gól, jenomže zkušený
soupeř si už stav pohlídal.
Při poslední početní výhodě
to Tatran ještě zkusil v otevřené hře bez brankáře, ale
tři minuty před třetí sirénou
inkasoval počtvrté.
Odveta se hrála v Neratovicích hned o den později
a hokejisté Tatranu se v ní
pokoušeli o reparát. Postup
do baráže o účast v krajské
lize ještě nebyl ztracen.
David Myslikovjan

Play off soutěže amatérských hokejistů je přede dveřmi
SEDLČANY Druhá část dlou-

hodobé pohárové soutěže amatérských hokejistů,
ve které se ve třech ligách
utkávají týmy dvakrát systémem každý s každým,
bude dohrána v pondělí 16.
března. Hned o den později začne vyřazovací část,
která vyvrcholí v sobotu
osmadvacátého ﬁnálovým
prvoligovým zápasem.
V první lize jsme minulý
týden stihli zaznamenat dva
výsledky. Křepeničtí Čerti
inkasovali od hokejistů Genemusic šestnáct branek,
přičemž si střelec vítězů Daniel Svoboda připsal do ta-

bulky kanadského bodování
třináct bodů za sedm gólů
a šest asistencí. Celkově nasbíral v této sezóně Svoboda už sto devět kanadských
bodů, když čtyřiašedesátkrát skóroval a na dalších
pětačtyřicet gólů svým spoluhráčům nabíjel. Přesto je
tento „šutér“ v tabulce kanadského bodování, v němž
se evidují body hráčů všech
tří lig dohromady, až druhý.
Se sto pětačtyřiceti body
suverénně vede Milan Sýkora. Tento útočník Sázavy už
nastřílel devadesát branek
a na dalších pětapadesát
nahrával. Ve druhé lize se

právě Sázava v souboji o konečné první místo po základní části utkala s Dominem,
které by v případě vítězství
mohlo jít do čela tabulky.
Kabaret však neponechal
nic náhodě, také tento tým
nasázel svému soupeři šestnáct gólů a s jistotou půjde
do play off z prvního místa.
Výsledky – 1. liga: Křepenice–Genemusic 6:16,
Příčovy–Zvírotice 4:2. Všem
prvoligovým týmům zbývalo před play off sehrát jediné utkání. První Štětkovice
měly jednadvacet bodů,
o dva body zpět byla Obecnice a šestnáct bodů nasbíral

třetí tým Genemusic. Poslední osmý AHC Nový Knín vybojoval čtyři body.
2. liga: Štětkovice B – Sázava 5:8, Solopysky–Votice
5:5, Miličín–Vršovice 2:4, Ševci Nový Knín – Daleké Dušníky 0:5 kontumačně, Ševci
utkání předem skrečovali.
Sázava–Domino 16:5, Solopysky – Ševci Nový Knín 5:1, Vršovice – Štětkovice B 2:7, Daleké Dušníky – Domino 3:3.
Sázava má po třinácti utkáních na prvním místě plný
počet šestadvaceti bodů.
O tři body zpět je druhé Domino, které ale sehrálo o dva
zápasy více, a o další čtyři

třetí Daleké Dušníky. Dosud
poslední Solopysky přeskočily Votice. Žabáci mají nyní
sedm bodů a votičtí hokejisté
pouze šest.
3. liga: Olbramovice–Rybníkáři 8:3, Kňovice–Rumola
7:2. Zatím vedou s dvaceti
body Kňovice, ale vzhledem
k tomu, že mají sehrán o jeden zápas více než devatenáctibodový Hrádek, může
se před play off situace v čele
tabulky ještě měnit. Třetí zůstávají s šestnácti body Medvědi a na posledním místě
jsou Rybníkáři, kteří vybojovali jediný bod.
David Myslikovjan
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Sedlčanská kotlina se po pětatřiceti letech dočká pořádání
závodů Mezinárodního mistrovství ČR v sajdkárkrosu
SEDLČANY Přesně po třice-

ti pěti letech se o letošním
velikonočním víkendu vrátí
do sedlčanské kotliny velice
atraktivní a napínavé závody motorek s postranním
vozíkem. Sajdkáry, jak se
tyto speciály nazývají, se budou prohánět v Sedlčanech

ru a splnila účel akce nazvané Ukončení sezóny.“
Letošní kalendář závodů
MMČR, který byl zveřejněn
v polovině ledna, udělal
díky závodu v Sedlčanech
radost snad všem posádkám
z Příbramska. Těch je podle
statistiky nejvíce v celém

se představí znovu i v letošní sezóně, ale každý pojede
s jiným kolegou. K Jardovi se
po několika letech vrátil ,mitfára‘ David Šárka z Kamenice nad Lipou. Tato posádka
se bude pokoušet navázat
v MMČR na úspěšnou sezónu 2018. Lukáš se po rekon-

Při závodech sajdkár není výjimečné, že si „mitfárové“ doslova lehají na zem.

v sobotu 11. dubna v rámci závodu Mezinárodního
mistrovství České republiky
a přeboru ČR. K závodům
sajdkár patří již tradičně
i závody MMČR čtyřkolek.
Poslední závod sajdkárkrosu
se na kotlině jel v roce 1985.
Jména spojená s tímto motoristickým odvětvím let minulých slýcháme i v dnešní
době, jen třeba v jiných pozicích. Jména jako Pokorný,
Slaba, Boukal, Polívka, Zatloukal, Kříž a další.
Připomenout tyto motorky v Sedlčanech se snažila teď již bývalá společná
dvojice závodníků MMČR
Jaroslav Pokorný, Lukáš
Čiko a jejich pozvaní hosté.
„Chtěli jsme ukázat náš sport
a ‚sajdy‘ lidem, kteří se nedostali na závody, nebo ani
nevědí, co je to sajdkárkros,“
uvedl Lukáš Čiko. „Ukončení
sezóny na Sedlčanské kotlině pro nás byla jasná volba. Lidé, kteří přišli na tyto
akce, a byl jich vždy velký
počet, odcházeli plni zážitků po rozhovorech s jezdci,
prohlédnutí si strojů, a děti
si hlavně odnesly zážitky ze
svezení se na sajdkárách.
Tato odpoledne měla pokaždé velice přátelskou atmosfé-

startovním poli Mezinárodního mistrovství ČR a přeboru
ČR. Podle jednoho serveru
se pohybuje v sajdkárkrosu
něco kolem deseti posádek
z Příbramska. Z Příbrami,
Obecnice, Višňové, Rožmitálu pod Třemšínem, Dobříše
a z dalších míst. Přesně to
spočítat nelze, protože posádky se mění každou sezónu. Některé končí, jiné začínají, spolujezdci přecházejí
k jiným řidičům a podobně.
Sedlčanská již bývalá společná posádka Pokorný–Čiko

valescenci ze zranění dohodl
s dvaadvacetiletým Dominikem Vachem ze Svatého
Pole od Dobříše, se kterým
pojede přebor ČR. Rádi by
atakovali Dominikovo čtvrté
místo z loňské sezóny.
Poslední dva roky mistrovství republiky ovládla
bezkonkurenčně posádka
Petr Kolenčík a Matěj Hejhal. Tito borci našli přemožitele jen v jednom závodě
celé sezóny MMČR a stali
se podruhé za sebou mistry
republiky. Málo kdo asi ví,

kolik závodníků na ,sajdách‘
se pohybuje na Sedlčansku.
Právě zmíněný dvojnásobný mistr České republiky
a nově mistr Německa Matěj Hejhal pochází ze Sedlčan, a teď bydlí v Kosově
Hoře. Další závodník Radek
Musil je také z Kosovy Hory,
Jarda Pokorný je z Lovčic,
Lukáš Čiko ze Sedlčan a Milan Jiroušek je z Jesenice.
„I na závodech potkáváme spoustu známých lidí
a kamarádů ze Sedlčanska,
kteří nám jezdí fandit třeba
i na Moravu a podporovat
nás v našich výkonech,“ připomněl Lukáš Čiko.
Seriál MMČR v sajdkárkrosu má pro letošní rok
naplánováno celkem osm
závodů, plus jeden velice
atraktivní závod družstev.
A právě celý letošní seriál
závodů mistrovství republiky odstartuje na sedlčanské
kotlině. Jak se sem povedlo
závody dostat? „První podnět ke konání závodů ,sajd‘
na kotlině dal bývalý úspěšný
závodník ze Sedlčanska Jaroslav Pokorný starší z Lovčic.
Informoval a oslovil vedení
sajdkárkrosu, konkrétně předsedu sajdkárkrosu v České republice Přemysla Hájka, který
kontaktoval vedení kotliny.
Přijel se podívat do Sedlčan
ještě se dvěma jezdci a domluvil se na pořádání závodů
MMČR,“ řekl nám předseda
RAC Sedlčany Miroslav Dvořák, který se společně s bý-

valým závodníkem na ,sajdách‘ Lubošem Slabou
hodně zasloužil o pořádání
těchto atraktivních závodů.
Podmínkou pořádání
podniku v Sedlčanech bylo
nepatrné rozšíření motokrosové tratě. „Sajdkáry jsou
přece jen o něco širší, a z hlediska vyšší bezpečnosti jsme
některé úseky kotliny museli
udělat více pro sajdkáry,“
dodal Miroslav Dvořák.
„Doufáme, že pořádáním závodů MMČR v sajdkárkrosu
přilákáme velké množství
nejenom domácích fanoušků, kterým vracíme tyto závody po dlouhých třiceti pěti
letech. Pro ty, kteří ještě nevědí, jak vypadá sajdkárkrosový speciál, jsme se dohodli s posádkami Vach–Čiko
a Pokorný–Šárka, že vystaví
svoje stroje na sedlčanské
kotlině v rámci burzy, která
se uskuteční 5. dubna, tedy
týden před závody. Skalní
fanoušci si vždy najdou cestu na závody sajdkár a chodí jich velké davy. Ostatním
bychom chtěli připomenout
tento krásný a fyzicky velmi
náročný sport.“
„Doufáme, že závody
MMČR side, přebor ČR side
a MMČR čtyřkolek přilákají
do Sedlčan velké množství
diváků, že vše proběhne bez
problémů a že se podnik sajdkár zase někdy, třeba příští
rok do Sedlčan vrátí,“ vzkazují pořadatelé.
David Myslikovjan
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Erdoganův šach

Pokud dálnice nebude, zůstanou
nám Sedlčánky

Mocenská politika není nic jiného než vydírání, vyhrožování a zastrašování. Když Sovětský svaz chtěl donutit USA, aby se poválečné
Německo spojilo pod jeho kuratelou, vydíral
tím, že uzavře přístupy do západního Berlína.
Spojené státy prohlásily, že v takovém případě pošlou do Berlína tankovou divizi. Rusové
odpověděli, že na ni zaútočí. Kennedy vzkázal, že pokud jedinému americkému vojákovi někdo zkřiví vlas, nařídí nukleární úder
na některou z východoněmeckých základen.
Protože Rusové neměli čím přebít americkou
jadernou převahu v té době, ustoupili. Žádná vznešená milá slova, která by obměkčila
zatvrzelá srdce. To uvidíte jen v hollywoodských velkoﬁlmech. Jde pouze o to, kdo má
bojeschopnější armádu, větší páky a méně se
bojí riskovat.
Turecko posílá do Evropy desetitisíce migrantů. Chce se roztáhnout do Sýrie a naráží
tam na silné Rusko. Začíná mít také vážné
ekonomické problémy. Potřebuje tedy další
páky, kterými může vydírat, a zoufalá EU pod
náporem migrantů je silná karta.
Vytyčení hranic a jejich obrana byl po tisíce let jeden z prvořadých úkolů státu. Kdo
jej nesvedl, neměl šanci přežít. Tento základní instinkt ztratila Evropská unie po zavedení
schengenského prostoru, a po desetiletích
ospalého klidu zajištěného především přítomností amerických vojáků a členstvím
v NATO (pro ty, kdo si naivně myslí, že dalším válkám zabránila existence EU).
Připomíná mi to dokument o morbidně obézní paní, která dvacet let nepřetržitě
jedla, a když začala s dietou, potkalo ji něco
nečekaného. Volala záchranku, že má bolesti
v břiše. Ale ve skutečnosti jen po dvaceti letech poprvé dostala hlad a mezitím zapomněla, co to je a jaký je to pocit.
I Evropská unie se dvacet let přejídala
a zapomněla, že své hranice neubrání papírovými smlouvami a nekonečnými diskuzemi
na nesčetných summitech. Co dokázala, že si
koupila u Turecka za spoustu peněz další čas.
Ten teď vypršel a nyní se ukáže, jestli ho EU
využila dobře, anebo bude stejně neschopná
jako před pěti lety.
V Unii dnes žije generace lidí, která už neví,
co je to hlad, zima a nepohodlí. Generace lidí,
kteří jsou vedeni k tomu, aby se cítili provinile za to, že se mají dobře. A měli by tedy
obětovat svoji kulturu, svůj blahobyt a svoje
bezpečí těm, kteří se tak dobře nemají.
Buďme vděční za odhodlání řeckých
vojáků a policistů. A nezlobme se na prezidenta Erdogana. Není to jeho chyba, že si
neumíme ani ubránit hranice.
Bohumil Vohanka

Obyvatel Sedlčan už je méně
než sedm tisíc. Jestli to takhle
půjde dál, Sedlčany se za pár
let překřtí na Sedlčánky. Sedlčany jsou malé velké město,
v kterém se velice příjemně
žije. S možnostmi zaměstnání
a dostupného bydlení je to
ovšem horší.
Abychom se měli lépe, potřebujeme zbohatnout. Místní
firmy na místní poptávce nezbohatnou. Tu vyluxují mandatorní výdaje a několik německých supermarketů. Aby
místní poptávka zesílila, potřebují mít zaměstnanci lépe
placenou práci a vytvářet přebytky peněz. Tu ale nenajdou
v Sedlčanech, kde si na lepší
platy firmy z místní poptávky
nevydělají.
Musí tu vzniknout něco
unikátního prakticky z ničeho. Anebo místní firmy musí
zbohatnout na jiných trzích.
Anebo místní zaměstnanci
přivezou více peněz od bo-

hatších zaměstnavatelů odjinud.
Sedlčany mají úžasnou výhodu. Jsme tak blízko Praze,
že nemusíme vymýšlet, jak
přitáhnout bohaté zaměstnavatele do Sedlčan a rozdávat
jim za hubičku průmyslové
zóny, v kterých by nám tu
budovali továrny a montovny. Můžeme snadno vyvážet
sedlčanskou práci do Prahy,
a v Praze vydělané peníze
dovážet do Sedlčan, kde učiní
náš region bohatším.
Má to ale jednu podmínku. Musí fungovat doprava.
Dívám se na spoje PID. Trasu 59 km urazí autobus za 1
hodinu 28 minut. Když lehce
zaokrouhlím, jede bus průměrnou rychlostí 40 km/h.
Možná, že před sto lety jel kočár se zapřaženým koníkem
rychleji. Když přičtu průměrnou půlhodinku cestování
ještě po Praze, znamená to 4
hodiny denně na cestě.

Naprosto souhlasím s hodnocením pana Buriana, co
se týká výstavby D3. Další
volební období, v kterém se
nepostavilo nic. Hejtmanka
sice zakládá jednu pracovní
skupinu za druhou, ale reálné
výsledky na středočeské D3
nemá žádné.
Přitom právě ta některými
nenáviděná D3 je klíč k rozvoji regionu. Zkrátí cestu do Prahy na 30 minut. Začnou jezdit
expresní linky Sedlčany–Praha. Zbohatneme. Nebudeme
se muset za prací stěhovat.
Naopak se začnou stěhovat
lidé k nám. Jejich větší počet
zesílí důvod mít lepší nemocnici, lepší kulturu, lepší infrastrukturu. A ze skomírajících
Sedlčánek budou zase Sedlčany. Pokud dálnice nebude,
zůstanou nám Sedlčánky. Nezapomínejme, že chudé kraje
většinou připadají malebné
jen těm, kdo v nich nežijí.
Bohumil Vohanka

KO M E N TÁ Ř

Velká událost pro město?
Předseda vlády Andrej Babiš navštívil Sedlčany, ale jen
Domov seniorů. Zúčastnili se
chodící klienti, zaměstnanci,
za obyvatelstvo Sedlčan Jarmila Ferčáková a čtyři studentky
z kvinty gymnázia. A venku
byli jen vítači – příznivci i odpůrci. Přemýšlím, jaký význam
měl ten výlet premiéra 25.
února pro Benešov, Příbram
a Sedlčany?
Ze zpravodajství o té atrakci
mě napadají živé asociace. Dobře pamatuji reportáže, ve kterých museli novináři informovat veřejnost, jak papaláši KSČ
navštěvovali pracující v provozu. Slovák Vasil Bilak, člen ÚV
KSČ, přijel o žních na pole u Kolína, dal si tam s družstevníky
polévku a sdělil, že zemědělství
je pro ÚV prioritou. A potom
některý družstevník oceňoval,

jak jim ÚV KSČ pomáhá překonávat problémy...
Nejmenovaná pracovnice Domova sdělila premiérovi, že on ji
„za tu dobu“ peníze zdvojnásobil, že díky němu se nemusíme
bát, že půjdeme cestou Francie,
Švédska, Německa, ale že nerozumí tomu, proč podepsal Lisabonskou smlouvu. Premiér neřekl, že on nikomu peníze nedává
– to daňoví poplatníci. Neřekl,
že cesta těch vyspělých států je
těžká, protože jako bohaté státy
doplácejí na nás chudší, a cpou
se jim tam imigranti. Neřekl, že
díky Lisabonské smlouvě čerpá
Agrofert dotace, některé podvodem neoprávněně. Řekl, že to
podepsal Klaus a teď se s tím
nedá už nic dělat.
Nedivím se, že s pochvalami
seniorů a Jarmily Ferčákové je
Babišovi krásně. Nedivím se,

proč se mu nechce do sněmovny na interpelace. Nemá rád
novináře, které ještě nekoupil.
Všichni se ptají, co dělá. Na co
nemá papír od ministrů, ale raději od Máry Prchala, v tom se
jen tak plácá. Nebo místo odpovědi, sprostě uráží. Novinářka
se jednou také ptala na něco
z té knížky „O čem sním...“. Tak
řekl, co je to za blbost? Píšete
to v knize. Ále to nevím, to psal
támle ten (ukázal rozpačitě
na Prchala). Takový vizionář...
Díky reportáži Sedlčanského kraje se krásně kouzlem nechtěného odhalila úroveň současného premiéra ČR, který už
opravdu těžko může za své jednání, zejména chování, někde
čekat kvaliﬁkovanou pochvalu.
A kam nás táhne, paní Ferčáková, raději nemyslet...
Vladimír Roškot
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