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Hasiči mají
za sebou
náročné období
REGION Ve čtvrtek 17. února
varoval Český hydrometeorologický ústav před silným
větrem, který dosahoval
v nárazech rychlosti až 110
km/h. Následně se měl velmi silný vítr změnit na silný,
mapa se tedy proměnila
z oranžové na žlutou barvu.
Až do páteční půlnoci jsme
měli počítat s nárazy větru
až 70 km/h. Na sobotní pod-

večer pak bylo ohlášeno přechodné zklidnění situace.
Krajské operační středisko evidovalo za období
od 18. hodiny ve středu 16.
února do nedělního poledne
na Sedlčansku 74 událostí,
celkem za uplynulý týden
jich bylo 75. „Jednalo se především o technické zásahy
spojené se silným větrem.
Pokračování na straně 7

Sauna v Zahořanech je mimo provoz, spadl na ni strom. Foto: Jana Motrincová. Více na str. 6

Starosta potvrdil: O zubní
ordinaci se zajímal Petr Čáp
SEDLČANY Zubní lékařka

Ilona Šauerová v rozhovoru pro Sedlčanský kraj z 19.
ledna letošního roku uvedla, že v ordinaci v Tyršově
ulici ukončí činnost k 31.
březnu. Svoji lékařskou
praxi vykonávala v Sedlčanech plných čtyřicet let.
Zubní ordinace se nachází v objektu, který pa-

tří městu. Na další využití
tohoto prostoru jsme se
zeptali Miroslava Hölzela, starosty Sedlčan. Ten
potvrdil, že se o možnost
pronájmu zajímal stomatolog Petr Čáp (31), což je
podle jeho vyjádření jistě
pozitivní zpráva. Současně
uvedl: „Zatím jsme s ním
v jednání, ale neuzavřeli

jsme žádný smluvní vztah.
Nejprve potřebujeme mít
od Ilony Šauerové oﬁciálně
oznámené datum ukončení
její činnosti a předány nebytové prostory, které užívá.
K 10. únoru jsme takovou
informaci ještě neměli,
o záměrech lékařky jsme
se dočetli jen v Sedlčanském kraji. Nechtěl bych,
aby moje vyjádření vyznělo
tak, že bych ji chtěl k něčemu ‚tlačit‘, ale dokud se
tak nestane, nebude možné
jednat s novým zájemcem,
Pokračování na straně 3

Debata o kostele
sv. Martina pokračuje
SEDLČANY „Kostel sv. Mar-

tina je nejvýznamnější památkou, kterou v Sedlčanech máme. Je v samém
centru města a je škoda, že
je opomíjená,“ připomínáme slova zastupitele města
Filipa Růzhy, která mimo
jiné pronesl na prosincovém veřejném jednání zastupitelstva. Navrhl připravit komplexní studii, aby
existoval plán, který by se
stal vodítkem pro to, co by
bylo možné v příštích deseti letech po etapách realizovat. Kritizoval také bez-

prostřední okolí kostela,
které je nevzhledné kvůli
kontejnerům na odpad. Zeptali jsme se starosty Sedlčan Miroslava Hölzela, zda
se tomuto podnětu dále
rada města věnuje.
„V radě jsme o tématu
diskutovali a budeme jej
projednávat i se zastupitelem Růzhou.“ Zároveň
starosta upozornil: „Kostel
sv. Martina je opevněný
zdí a patří církvi. Stavební
úpravy proto nejsou z naší
pozice možné. Pokud jde
Pokračování na straně 8

Vedení vysokochlumeckého skanzenu
převzala po Lubomíru Procházkovi
zkušená etnoložka Klára Posekaná
REGION S Josefem Velﬂem,

ředitelem Hor nického
muzea Příbram, jehož odloučeným pracovištěm je
také Muzeum vesnických
staveb středního Povltaví
na Vysokém Chlumci, jsme
hovořili o „střídání“ vedoucích v tomto skanzenu. Zajímali jsme se také o akce
chystané na letošní rok
a ohlédli jsme se za těmi
loňskými nejúspěšnějšími.

Jak jsme čtenáře vloni
informovali, byl dlouholetý vedoucí vysokochlumeckého skanzenu Lubomír Procházka navržen
Středočeským krajem
na Cenu Josipa Plečnika.
V původně avizovaném
termínu mu kvůli pandemii koronaviru nemohlo
být ocenění předáno. Jak
to nakonec dopadlo?
Etnolog Hornického

muzea Příbram a dlouholetý vedoucí pobočky
skanzenu Vysoký Chlumec Lubomír Procházka
tuto prestižní cenu vloni
na Pražském hradě od prezidenta republiky Miloše
Zemana převzal. Stalo se
tak 18. srpna. Cenu Josipa
Plečnika dostal za celoživotní práci, kterou věnoval lidové architektuře
Pokračování na straně 9
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Elektronická úřední
deska uvolní cestu
ke kulturnějšímu
plakátování bez mříží
SEDLČANY Na tiskové besedě byla v únoru otevřena jedním z tazatelů
záležitost zamřížovaných
nástěnek, které nepůsobí
esteticky. Zvláště je tento
způsob plakátování kritizován návštěvníky města, kteří jej v blízkosti
nového dopravního autobusového terminálu vnímají negativně. „Mříže
nevypadají opravdu hezky. Zatím jsme ale nenašli
při projednávání tématu
lepší způsob k legálnímu
plakátování. Konkrétně
na autobusovém nádraží
bychom ale chtěli mříže
odstranit,“ přislíbil sedlčanský starosta Miroslav
Hölzel.
Cestu ke kulturnějšímu
oznamování informací
by měla uvolnit i chysta-

budou přelepovat plakáty
na diskotéky a podobné
akce přes plexisklo. Ale
zkusíme to,“ přislíbil.
Elektronická úřední
deska by měla být umístěna přímo před historickou
budovou radnice – před
oﬁciálním vstupem, ale
obrácená tak, aby na ni
nesvítilo slunce. „Máme
zkušenosti, že kdybychom
ji umístili do čela budovy,
byly by informace nečitelné,“ podotkl. K umístění
desky, pro kterou je vybrána hrana chodníku a záhonu, má dojít v jarních
měsících. „Už jsme posoudili několik předložených
nabídek a jsme ve stadiu,
kdy jsme požádali ﬁrmu,
aby nám předložila návrhy smluv,“ sdělil starosta.
Předpokládané náklady

www.sedlcansky-kraj.cz

Jalovce před
Žabkou zmizely
SEDLČANY Přibližně osm

keřů jalovce, které tvořily před sedlčanskou
večerkou Žabka na Severním sídlišti souvislý
porost, jsou nenávratně pryč. Nejdřív z nich
zbyly pahýly a později
i pařezy byly vykopány
a na místě původní zeleně zbyla jen uhrabaná
zemina.
Starosty města Miroslava Hölzela jsme se
zeptali: Z jakého důvodu
byl porost, který poskytoval úkryt drobnému ptactvu, odstraněn? „Zmíněné
jalovce byly v minulosti
vysazeny na příliš úzkém, tedy nevhodném,
p o ze m ku . V s o u č a s n é
době byly již přerostlé
a přestárlé a příliš se rozrůstaly do komunikace.
Nezbytný pravidelný řez,
který prováděli zaměstnanci technických služeb,
odstraňoval zelené části
keřů a zůstávala tak nevzhledná torza.“ Informa-

ci doplnil, že navíc byl
záhon plný odhozených
odpadků, které šlo kvůli
hustotě keřů těžko uklízet. „Pozemek bude buď

osázen nízkými formami
keřů, aby vytvořily zapojený porost, nebo pouze
oset trávou,“ dodal.
Marie Břeňová

O druhém únorovém víkendu zbyly z jalovců pařezy, v současné
době už je plocha srovnána a v zemině je vidět jen spousta šlápot,
jak si tudy lidé zkracují cestu.

Bříza se na hřbitov vrátí
KOSOVA HORA „Nejen lidé,

ale i stromy končí svůj život.“ Takovou poznámkou
okomentovala Lenka Havlíčková, místostarostka
Kosovy Hory, náhlé „zmizení“ dvou bříz, které patřily neodmyslitelně ke koloritu místního hřbitova.
Stromy se stávaly pro

Podél parkoviště u OD Rozvoj jsou čtyři oboustranné vývěsky, které slouží jako úřední deska. Ty, které brání ve viditelnosti, zmizí.

ná novinka. „Předpokládáme, že letos budeme
pořizovat elektronickou
úřední desku. Až začne
fungovat, nebudeme povinni mít listinné úřední desky, které opatřené
mřížemi nebyly. Plochy,
které dosud sloužily jako
úřední desky, bychom přeměnili na plakátovací plochy chráněné sklem nebo
plexisklem,“ avizoval starosta. „Mám ale obavu, že
někteří černí vylepovači

na elektronickou úřední
desku se mají pohybovat
kolem 300 tisíc korun.
Starosta dále sdělil, že
bude odstraněno i několik nástěnek umístěných
dosud před OD Rozvoj.
„Podél parkoviště jsou čtyři
oboustranné vývěsky, které
slouží jako úřední deska.
Ty, které jsou blíž ke komunikaci, by měly zmizet,
a tím se zlepší poměry
v rozhledu,“ dodal.
Marie Břeňová

okolí nebezpečné a poté,
kdy se při velkém vichru
ulomil vrchol jednoho
z nich, bylo o dřevinách
rozhodnuto. „V lednu byly
obě břízy pokáceny. Zároveň byly vybrány zdravé a nepoškozené části
kmene. Až se dřevo vysuší, necháme z něj udělat

plastiku, kterou umístíme
na hřbitově na příhodné
místo,“ představila stručně záměr obce Havlíčková. Potvrdila, že bude
na vhodném vybraném
pozemku provedena náhradní výsadba, ale mimo
hřbitovní zdi.
Marie Břeňová

Vyřazené pozemky mají
pomoci jiným k výstavbě
SEDLČANY Do zastupitel-

stva v pondělí 7. března
půjde návrh, který v současné době připravuje
odbor výstavby Městského úřadu Sedlčany. Jde
o prověření a doporučení k vyřazení některých
ploch, které jsou podle
územního plánu určeny
pro výstavbu, ale dlouhodobě tam žádné aktivi-

ty nejsou zřejmé. „Jejich
vlastníci nejsou například
místními občany nebo jde
o církevní pozemky nebo
pozemky vlastníků, s nimiž jsme komunikovali
a nemají zájem prodávat, ale pouze pronajímat
jako zemědělskou půdu.
Nemá tedy význam, aby se
dlouhodobě tyto lokality
držely v územním plánu

a blokovaly jiné parcely,
kde zájem o výstavbu je,“
vysvětlil starosta města
Miroslav Hölzel s tím, že
viděl návrhy už v pracovní verzi, ale musí být ještě
doplněny Veronikou Stiborovou z odboru výstavby a územního plánování
Městského úřadu Sedlčany o podrobný komentář
a zdůvodnění.
-mb-
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Starosta potvrdil: Dopravu v sobotu
O zubní ordinaci se zkomplikovala nehoda
zajímal Petr Čáp
Dokončení ze strany 1

panem doktorem Čápem.
Smlouvu bude potřebovat
pro udělení registrace, případně i k uzavření smlouvy
se zdravotní pojišťovnou
– pokud ji tedy bude uzaví-

rat, ale to zatím netuším.“
Starosta Hölzel doplnil, že
dalším jednáním pověřuje
Lenku Havlovou, vedoucí
odboru investic Městského
úřadu Sedlčany.
Marie Břeňová

OBORY Cestování v regionu bylo v sobotu 19. února
dopoledne poznamenáno
dopravní nehodou dvou
osobních automobilů,
ke které došlo na silnici
I/18 před devátou hodinou. Jízdní pruh ve směru

na Sedlčany byl uzavřen,
s opatrností bylo místo
průjezdné kyvadlově.
Podle policejního mluvčího Pavla Truxy se oba
řidiči podrobili zkoušce
na alkohol s negativním
výsledkem. Informoval

také, že nebyla přivolána ani záchranná služba,
neboť došlo pouze k tržnému poranění ruky jednoho z řidičů, ten se ale
ošetřil sám.
Olga Trachtová
Hadáčková

Nejlepší řešení?
Z pozemku Kovošrotu by
mohl být park
SEDLČANY O dalším využití Kovošrotu nemá sedlčanský starosta Miroslav
Hölzel od jeho majitelů
žádné informace. „Nikdo
se mi neozval, ani případný zájemce o odkoupení
se na radnici nepoptával.
Myslím si, že je to neprodejný pozemek. Nachází
se v zátopovém území,
určitě na něm bude i ekologická zátěž. Z toho usu-

zuji, že kdokoliv bude
chtít na místě bývalého
Kovošrotu něco budovat,
dostane podmínku sanace a těžko lze předjímat,
v jaké by to bylo výši,“ uvažoval Hölzel. Za nejlepší
řešení by prý považoval,
kdyby majitelé věnovali
pozemek bezúplatně městu. „My bychom zde udělali park,“ poznamenal.
Marie Břeňová

Sobotní dopravní nehoda si vyžádala jen lehké zranění. Foto: pribram.cz

KOS v Kosově Hoře má upravené hnízdečko
KOSOVA HORA „Drážní bu-

dova v Kosově Hoře bude
tou nejhezčí na trati Sedlčany – Olbramovice,“ myslí
si Jiří Čihák. Domek u trati
slouží organizaci Junák –
Český skaut, 1. oddílu KOS,
v jehož čele Čihák stojí, jako
klubovna. Proto není divu,
že si nově opravené „kosí
hnízdečko“ pochvaluje.
Do oprav investovala
Správa železnic 3,75 milionu korun. Dušan Gavenda
za tuto státní organizaci uvádí: „S pracemi jsme začali
15. září loňského roku a dokončeny byly letos v únoru.
Zahrnovaly opravu střechy
a fasády budovy, včetně vý-

měny oken a dveří, opraven
byl rovněž přístřešek. Došlo

chy kolem nádražní budovy.“ Gavenda upřesňuje, že

Drážní budova v Kosově Hoře bude tou nejhezčí na trati Sedlčany –
Olbramovice, myslí si Jiří Čihák.

také k částečnému zlepšení
vnitřních prostor díky úpravě podlah a vymalování
stěn. Úpravou prošly i plo-

zhotovitelem této zakázky
byla společnost GJW Praha
a jejím subdodavatelem ﬁrma IM-STAV.

Čihák výčet oprav doplňuje tím, že došlo i na elektroinstalaci, osvětlení, opravu komína. „Nainstalovány
jsou i okenice. Vydlážděno je
také kryté nástupiště a zbudovány byly také chodníky.
Nyní už jen zbývá maličkost
– aby se zmátořily trávníky,
které v průběhu akce utrpěly,“ dodává. Potvrzuje, že
při stěhování zpět některé
vybavení obměnili a v současné době již za plného využívání klubovny dolaďuje
oddíl drobnosti.
„Jsem velice rád, že
po mnoho let chátrající budova vlakového nádraží
se dočkala opravy. Vlast-

ník nemovitosti nám svůj
záměr oznámil přibližně
před rokem. Zdá se, že
rekonstrukce je u svého
konce a řekl bych, že se
povedla,“ přidává stručný komentář také Martin
Krameš, starosta Kosovy
Hory. Na adresu uživatelů klubovny a na otázku,
zda jim radnice nepřispěje finančně při stěhování
na vybavení interiéru,
starosta dodává: „Skautský oddíl v Kosově Hoře
je díky svému zaměření
a mnohaleté práci s dětmi dlouhodobě naší obcí
podporován.“
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
Ke střetu vozidla a lesní zvěře došlo
ve dnech 16., 18. a 19.
února. První nehoda se
odehrála ve večerních
hodinách na silnici I/18
v katastru obce Dublovice. Srna zůstala na místě

REGION

usmrcena, vzniklá škoda
na osobním automobilu
činila 40 tisíc korun. Druhá
havárie s vyčíslenou škodou 55 tisíc korun se stala
v nočních hodinách v katastru obce Krásná Hora nad
Vltavou. I tam pod kola ná-

klaďáku vběhla srnčí zvěř.
Ke třetímu střetu pak došlo na silnici mezi obcemi
Sedlčany a Vysoký Chlumec, kde škoda na vozidle
dosáhla 40 tisíc korun.
NEDRAHOVICE Přes signál „STOP“ ujížděl poli-

cejní hlídce v sobotu 19.
února v odpoledních hodinách sedmatřicetiletý
řidič. Nezvládl však řízení
a sjel na pole v katastru
obce, poté z místa utekl
a schoval se mezi stromy.
Sedlčanští policisté ho do-

stihli a následně zjistili, že
má pozitivní test na drogy.
Lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického
materiálu ale odmítl.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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Členové některých komisí se za rok nesešli
vůbec nebo absolvovali jednání on-line
SEDLČANY Zprávami před-

sedů jednotlivých komisí
zřízených radou města se
zabývali radní ve středu 9.
února. Předložili písemné
zprávy o činnosti za uplynulý rok. „Byly skromnější
než bývá v jiných letech.
Důvod je jasný – covid. Proto se některé komise nesešly
vůbec, jiné prostřednictvím
svých předsedů komunikovaly s vedoucím příslušného odboru při konzultaci
některých záležitostí. Byly
ale také komise, které pracovaly pravidelně,“ uvedl
sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.

gramu. Ani žádná zlatá
svatba, při níž také tato
komise připravuje v případě zájmu rodiny slavnostní

podzimu opět aktivity kvůli vládním opatřením skončily. Komise vždy připravila program, o kterém pak

Jedenáctkrát
za rok
Starosta zmínil, že pravidelně v roce 2021 se
scházeli členové redakční rady, které předsedá
a připravuje se Zdeňkem
Š i m e č ke m , Voj t ě c h e m
Hlaváčkem, Lenkou
B u č i n s ko u , M a r t i n e m
Severou, Davidem Hrochem, Blankou Tauberovou, Pavlem Bednářem
a Janou Špalovou měsíční zpravodaj Radnice.
„Komise je sestavená ze
zástupců vedení města
a ředitelů našich příspěvkových organizací – zejména z pracovnic turistického informačního centra,
kde Lenka Bučinská zpracovává podklady pro zveřejnění. Vychází jedenáct
čísel v roce a sešli jsme
se jedenáctkrát,“ bilancoval Hölzel. Připomněl, že
prázdninová Radnice vychází jako dvojčíslo.

Bez vítání
občánků a bez
zlaté svatby
Komise pro občanské
obřady nepracovala v obvyklém režimu. „Nebyly
uskutečněny standardní
aktivity, zejména vítání
občánků. Z epidemiologických důvodů se dárky
rodičům a pamětní listiny
předávaly v recepci městského úřadu bez účasti
komise a kulturního pro-

Komise pro občanské obřady nepracovala vloni v obvyklém
režimu. Drobné dárky a pamětní listiny nemohly být předávány
rodičům při slavnostním obřadu.

akci, se nekonala. Neuskutečnilo se v závěru školního roku ani takzvané vyřazení žáků škol. Pokud jde
o životní jubilea, ta řešíme
celé volební období tak, že
k výročí zasílám osobní
gratulaci poštou,“ uvedl
starosta. Předsedou komise je Martin Severa a jejími členy Milena Barešová,
Barbora Kelichová, Irena
Čedíková, Jitka Mošničková, Gabriela Gyömberová,
Aneta Mrázková, Bohumila Doubravová a Eva Nováková.

Komise
plánovala, ale
program se
nekonal
Ku l t u r n í ko m i s e s e
v loňském roce sešla
celkem třikrát. „Gró její
činnosti tvoří především
příprava městských slavností Rosa. Vloni se však
tato stěžejní akce neuskutečnila. Konaly se jen
v létě v parčíku chovatelů
koncerty dechové hudby
a odpolední vystoupení jiných žánrů. S příchodem

bylo rozhodnuto, že musí
být zrušen,“ sdělil Hölzel.
V čele kulturní komise je
opět Martin Severa, členy
David Hroch, Blanka Tauberová, Markéta Křivská,
Vladimíra Křenková, František Houska, Jaroslav Repetný, David Bareš, Blanka
Vilasová, Daniel Hamberger a Zdeněk Šimeček.

Návrhy změn
územního plánu
Komisi stavební a životního prostředí předsedá
Martin Havel. Dále ji tvoří
Jiří Barták, Antonín Sirotek, Tomáš Heller, Andrea
Chromcová, Tomáš Langer,
Petr Vondráček a Jiří Burian. „Setkání se uskutečnilo
pouze dvakrát, a to k záležitostem návrhu změny
územního plánu číslo 2.
Komise projednávala podklady a do zastupitelstva
podávala doporučení jednotlivých žádostí,“ podotkl
starosta.

Dopravní komise
se nesešla
Dopravní komise se
v loňském roce vůbec

nesešla. Starosta Hölzel,
který je jejím předsedou,
to vysvětlil tím, že nebyly k projednání dány
žádné podněty. Nepopírá, že na prosincovém
zastupitelstvu vystoupil
v diskusi místní občan,
který upozorňoval na kritickou situaci na náměstí
v časech, kdy je průjezd
vozidel z některých směrů paralyzován a kvůli
nepřehledné situaci jsou
na přechodech ohroženi
chodci. Dopravní komise
se ale problémem zatím
nezabývala.
„Projednali
jsme téma a náměty řešení v radě města. Stavební
úpravy, které občan pro
zlepšení plynulosti dopravy navrhuje, nejsou podle
názoru radních možné,“
sdělil Hölzel s tím, že ani
fungování semaforu v dopravní špičce není, alespoň v dohledné době,
řešením. Podotkl, že vedení radnice v minulosti
oslovilo kvůli umístění semaforu i Policii ČR, ale ta
měla výhrady. Současně
starosta dodal, že k posouzení záležitost dostane dopravní komise letos
v prvním pololetí. Jejími
členy jsou Petr Kuthan,
Jan Krutina, Jiří Daněk,
Petr Nosian, Ivan Janeček,
Břetislav Šauer a Karel
Hončík mladší.

Předseda
komunikoval sám
Předseda komise sociální a zdravotní Karel Marek v průběhu roku řešil
jen konzultačně některé
podněty s vedoucí odboru sociálních věcí Věrou
Skálovou nebo se aktivně
zapojoval do komunikace
při přípravě očkovacího
centra a testování. Členy
komise Zdeňka Špaleho,
Vladimíra Zámostného,
Janu Větrovcovou, Josefa
Soukupa a Simonu Sůsovou k řešení žádné problematiky nesvolal.

Jednání on-line
Komise sportu a tělo-

výchovy je vedená Martinem Havlem. Tým tvoří
lidé spojení se sportovními
aktivitami – Pavel Bednář,
Alena Novotná, Jiří Prášek,
Tomáš Langer, Radovan
Faktor, Jiří Barták, Vladimír
Zámostný a Jiří Doubrava.
„Komise diskutovala jednou, a to on-line formou.
Jednala o způsobu rozdělení ﬁnančních prostředků
na podporu sportovních
spolků a organizací. Vypracován byl na základě toho
systém, který rada města
přijala,“ uvedl stručně
k činnosti Hölzel.

Incident mezi
žáky
Komise pro výchovu a vzdělávání se sešla
v závěru loňského roku
jednou. Hlavním důvodem byl incident, který se
odehrál na 2. ZŠ Propojení
mezi žáky školy. Členové
komise debatovali o zvýšení bezpečnosti místních
vzdělávacích zařízení.
„Naše školy jsou pro veřejnost uzamčeny a pokud jde
do budovy člověk, který
není žák nebo pedagog, dostane na recepci doprovod,
který ho uvede tam, kde potřebuje něco vyřídit. Takový způsob není ale možný
v základní umělecké škole,
kde je výuka v různých odpoledních časech a prolíná
se. Některá pracoviště pro
výuku jsou mimo budovu
školy. Jakékoliv bezpečnostní zařízení vstupu
do školy stejně v případě,
který se odehrál, nezabrání,“ dotkl se jen lehce kauzy, která byla až nepřiměřeně medializována. Komisi
vede Jaroslav Nádvorník
a může se opřít o kolegy
Libora Novotného, Pavla
Pínu, Milenu Říčařovou,
Ondřeje Vodňanského, Vladimíru Křenkovou a Lenku
Jiráčkovou. Kvituje v podobných případech aktivitu preventistky Ludmily
Farové, která spolupracuje
s metodickými pracovníky
jednotlivých škol.
Marie Břeňová


Koupím garáž v Sedlčanech. Cena
270 000 Kč. Tel.: 770 180 081.
35/22

Koupím moped Stadion/Jawetta/Pionýr. Tel.: 771 221 112.
36/22

Koupím kotel Viadrus U26; 4 nebo 5
článků. Tel.: 732 362 169.
37/22

Prodám akvárium 200 l s vybavením,

knihy jakéhokoliv žánru, lyže běžky – dámské,
pánské + boty vel. 8 a 5. Tel.: 737 701 008. 38/22

Prodám černé klavírní křídlo. Tel.:
722 942 716.
39/22

Pronajmu chatičku 6x3 m + sklad 6x3 m
na pozemku 15x10 m ve Štětkovicích, elektřina, cena dohodou. Tel.: 724 322 455.
40/22


Prodám dvě křesla Poäng (IKEA),
tmavě hnědá kostra, bílý sedák (250 Kč/
ks – i jednotlivě). Tel: 608 543 848. 41/22

Prodám zachovalé třípřezkové lyžáky Munari ME 200, vel. 28,5, cena 300 Kč.
Foto mailem. Tel.: 608 543 848.
42/22
Řádková inzerce 15 Kč/řádek
Tel.: 774 414 225

Přijmeme pracovníka do zemědělství
– práce v rostlinné i živočišné výrobě
– místo pracoviště Vysoký Chlumec

Bližší informace na tel.: 318 865 284
Česká správa nemovitostí,
investiční a dřevařská k.s.

Rekreační středisko
Prosaz Líchovy
přijme

KUCHAŘE
POMOCNÉ KUCHAŘE
UKLÍZEČKY

Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,

duben – říjen

nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

Tel.: 737 815 906

Kominictví Tuháček
tel.: 777 811 898
kominictvi.tuhacek@seznam.cz
 čištění  frézování
 vložkování
 revizní zprávy  sanace
 stavby a opravy komínů
 zajišťování revize

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.
přijme zaměstnance na pozici

SANITÁŘ/KA, OŠETŘOVATEL/KA
Odhady cen a prodej nemovitostí
Realitní makléř Jiří Dráb
www.JiriDrab.cz

Tel.: 606 731 978

Požadujeme:
• ukončené základní vzdělání
• osvědčení způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
sanitáře dle zákona č. 96/2004 Sb. výhodou
• zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost
• vstřícné vystupování a chování ke klientům
• pracovitost a spolehlivost
Nabízíme:
• HPP (plný i částečný úvazek), třísměnný nebo dvousměnný provoz
• rodinné prostředí v malé nemocnici v centru města
• odpovídající platové podmínky
• zaměstnanecké benefity (5 týdnů řádné dovolené, 3 dny placeného
volna za rok, příspěvek na stravování, slevy na vybrané rehabilitační
služby, benefitní program – Cafeterie, karta Multisport)

Kontakt:

• Bc. Miroslava Kudrnová – 602 642 524
• miroslava.kudrnova@mediterra.cz
• jaroslava.haskova@mediterra.cz

Zavedená stavební firma na Sedlčansku
přijme do pracovního poměru:

ZEDNÍKY, ROZPOČTÁŘE,
PŘÍPRAVÁŘE STAVEB, STAVEBNÍHO MISTRA
Dobré platové podmínky Nástup možný ihned

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 608 688 405
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Počty nakažených
se vracejí
na počátek ledna
před omikronový
vzestup
REGION Za uplynulý týden vidíme v tabulce

pokles z celkových 418 na 238 prokázaných
případů nákazy koronavirem SARS-COV-2, to
je o 43 procent. Srovnáme-li tuto neděli s nejvyšším letošním číslem, respektive nejvyšším
regionálním číslem za celou dobu sledování,
pak jsme na 28,5 procenta.
K nárůstu počtu nakažených ještě došlo
v Dublovicích, Hřiměždicích, Kňovicích a Osečanech, ale jde vždy pouze o dva až tři případy. Stejný počet prokázaných nákaz, jako tomu
bylo před týdnem, vidíme v případě Krásné
Hory nad Vltavou a Křepenic. V ostatních
sledovaných obcích došlo k poklesu, někde
o více než polovinu.
Ve Středočeském kraji bylo v neděli 20. února 8,88 nakažených na tisíc obyvatel. V okrese
Příbram to bylo 8,95, tedy nad tímto průměrem, naopak okres Benešov hlásil pouze 7,17
nakažených na tisíc obyvatel. Mapa obcí s rozšířenou působností je aktualizovaná k datu 16.
února, tedy k minulé středě. Na Příbramsku
bylo tou dobou ještě 18,4 nakažených na tisíc
obyvatel, na Sedlčansku 15,1 a na Voticku 14,3.
K tomuto datu bylo na Příbramsku 18 hospitalizovaných s prokázanou nákazou covidem-19,
na Sedlčansku 3 a na Voticku žádný.
Olga Trachtová Hadáčková

OBEC
Dublovice
Hřiměždice
Jesenice
Kamýk nad Vltavou
Klučenice
Kňovice
Kosova Hora
Krásná Hora nad Vlt.
Křečovice
Křepenice
Milešov
Nalžovice
Nedrahovice
Nechvalice
Osečany
Petrovice
Počepice
Prosenická Lhota
Příčovy
Radíč
Sedlčany
Sedlec-Prčice
Solenice
Svatý Jan
Štětkovice
Vojkov
Vrchotovy Janovice
Vysoký Chlumec
Zduchovice
Celkem

7.
11.

12.
11.

21.
11.

28.
11.

5.
12.

10.
12.

2.
1.

9.
1.

16.
1.

23.
1.

30.
1.

6.
2.

13.
2.

20.
2.

2
1
0
7
3
0
2
6
3
0
0
2
1
5
0
5
0
3
0
1
42
11
1
0
1
0
5
0
2

16
2
0
19
2
0
1
12
5
0
2
2
2
6
0
8
1
11
0
1
63
22
0
0
1
0
4
4
4

29
5
9
27
2
1
10
11
7
2
2
1
3
12
1
19
8
10
2
3
80
68
0
3
6
3
9
6
4

24
8
12
19
5
5
23
14
14
6
3
4
4
16
3
33
13
4
2
3
87
94
2
6
8
6
13
21
2

12
7
9
20
8
7
29
23
20
6
4
7
8
19
7
40
12
3
3
0
109
89
2
7
7
9
13
23
1

9
8
2
20
10
4
30
36
20
6
5
8
10
17
8
30
5
5
3
2
136
69
5
11
7
10
16
18
4

3
1
1
12
1
2
18
7
4
3
1
5
3
2
3
15
10
1
0
0
75
24
2
3
3
0
4
12
2

2
2
4
7
1
1
13
7
2
4
2
4
1
5
2
9
3
0
0
0
80
18
2
5
5
1
4
12
1

9
4
9
10
1
3
21
6
11
2
1
11
2
9
2
24
4
1
0
0
162
31
5
5
6
3
14
10
3

22
5
10
19
17
9
36
22
14
6
4
30
6
30
4
51
14
9
8
3
262
59
7
4
8
3
25
19
4

28
9
17
19
14
8
40
32
13
6
4
26
15
18
4
57
16
11
8
4
268
112
10
6
8
8
47
23
5

17
8
6
32
10
5
24
16
12
1
5
14
11
11
1
43
7
7
9
2
213
80
10
10
6
7
36
18
8

6
2
5
11
9
2
21
8
7
1
1
16
5
9
1
20
7
12
3
1
153
48
7
6
3
6
33
9
6

8
4
2
5
3
4
12
8
2
1
0
10
3
5
4
11
3
4
2
0
93
25
2
4
1
2
14
5
1

103 188 343 454 504 514 217 197 369 710 836 629 418 238

Senátní volby v 7.A
SEDLČANY Na podzim nás čekají komunál-

ní a v lednu příštího roku prezidentské
volby. Ty reﬂektujeme i u nás ve 2. ZŠ Propojení formou školních prezidentských
voleb. Na ty je ale ještě dost času.
Nicméně výuka o volbách a obecně
výchova k demokracii, o ní a pro ni, je
jednou z nejdůležitějších částí předmětu
Výchova k občanství. Ve středu 16. února
jsme navštívili hodinu v 7.A u paní učitelky Jany Suchanové. Na programu byly
senátní volby. Paní kolegyně vybrala tyto
volby schválně, z důvodu jednoduchosti
– pro výběr jediného kandidáta – ve cvičném školním prostředí.
Žáci si minulou hodinu vymysleli své
kandidáty, jejich jména, strany či uskupení, za která budou kandidovat, a pak
hlavně jejich volební program. Podle kvality prezentace jednotlivých kandidátů to
sedmáky bavilo. Důraz na individualitu
a na zaujetí programem je jim blízký.
V dnešní hodině jsme se tedy ocitli
ve volební místnosti s voliči, komisí, hlasovacími lístky, urnou i improvizovanou
plentou. Volby proběhly, žáci se prokazovali, odcházeli za plentu, zaškrtávali, odvolili a pak netrpělivě čekali na výsledky.

www.sedlcansky-kraj.cz

Docela koukali volební komisi pod ruku.
Je sympatické, že každého zajímal vítěz
voleb a pak také „jeho“ kandidát.
Ptáte se, jakým programem nový senátor zaujal? Zrušení tabákových výrobků,
zrušení palmových olejů a konec klecového chovu zvířat. Přestože se u nového
senátora JUDr. Dorazila objevily v pro-

Došlo v Sedlčanech
k vloupání?
SEDLČANY V noci ze stře-

dy na čtvrtek 17. února
přijalo krajské policejní
operační středisko oznámení o možném vloupání
do prodejny Lidl v Sedlčanech. Na místo se vydali
kriminalisté i psovod se
služebním psem.
Podle policejní mluvčí
Vlasty Suchánkové událost
oznámil jeden z dodavatelů zboží. „Uvedl, že byl

po jeho příjezdu otevřený
nouzový vchod,“ sdělila.
Policie, která na místo přijela, žádnou cizí osobu nezaznamenala, nedošlo ani
k odcizení žádného zboží.
Přesto zajistil kriminalistický technik stopy a policisté
začali prověřovat všechny
okolnosti, neboť mohlo dojít k vyrušení pachatele.
Olga Trachtová
Hadáčková

Na saunu spadl
vzrostlý smrk
ZAHOŘANY Silný vítr, který

gramu dvě hrubky, je jeho program sympatický. A naopak, který volební kandidát či jeho program zcela pohořel? Jeden
blouznivec, který „úplně chtěl vše nechat
při starém“. Dnes hlasovali mladí voliči,
ne staré konzervy, které si nepřejí nikdy
žádnou změnu.
-prop-

zasáhl Českou republiku
v minulém týdnu, napáchal škody po celé zemi.
Doplatila na něj i sauna
v Zahořanech, kde poryvy vichřice zlomily kmen
vzrostlého smrku, který
padl na její střechu v těs-

ném sousedství. Na odstranění a provizorní opravě
i zabezpečení objektu pracovali místní hasiči i dobrovolníci po celý uplynulý
víkend. Událost se naštěstí
obešla bez zranění, škoda
prozatím není vyčíslena.
Jana Motrincová

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz
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Hasiči mají za sebou náročné období
Dokončení ze strany 1

Ve většině
případů šlo
o spadlé stromy a větve
na komunikace, které brání
v provozu. Stromy padaly
také na zaparkovaná vozidla a objekty,“ informovala
naši redakci mluvčí hasičů
Dagmar Zemanová.

„Dále hasiči odstraňovali
dráty elektrického vedení
a v několika případech zasahovali u utržených střešních
krytin, které ohrožovaly životy a zdraví občanů. Z celkového počtu událostí jsme
zasahovali také u tří požárů
a v jednom případě se jedna-

lo o technickou pomoc, konkrétně otevření uzavřených
prostor,“ dodala Zemanová.
Od neděle do pondělního rána potom vstoupila
v platnost nová výstraha
s vysokým stupněm nebezpečí. Týkala se téměř
celých Čech, Středočeský

Domov Svatý Jan,
poskytovatel sociálních služeb
hledá

PRACOVNÍKA
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
do služby domov pro osoby se
zdravotním postižením ve Svatém Janu
Požadujeme:
- kladný vztah k lidem s mentálním postižením
- ochotu učit se novým věcem a vzdělávat se
- trestní bezúhonnost
- výhodou je absolvovaný kurz pracovníka nebo
praxe v sociálních službách
- řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
- platové ohodnocení dle platných tarifů, osobní
hodnocení a další nárokové příplatky
- 6 týdnů dovolené
- zaměstnanecké benefity
Kontakt:

telefon: 602 960 332, 603 180 597
e-mail: domov@domovsvatyjan.cz

kraj nevyjímaje. Silný vítr
měl dosahovat v nárazech
rychlosti nad 65 km/h. Opět
hrozilo poškození stromů
a lesních porostů i škody
na budovách nebo třeba
úrazy způsobené uvolněnými předměty nebo zlomenými větvemi. V pondělí ráno

a dopoledne pak měl vítr dosahovat nárazů až 90 km/h.
Očekávalo se také přerušení
dodávek elektrické energie.
Varování před silným větrem s rychlostí nad 65 km/h
pak meteorologové vydali
znovu od pondělních 11 hodin do úterního rána. -oth-

Petrovice
Přidejte se k nám!
Jsme Biopekárna Zemanka, výrobce sladkých sušenek a slaných
krekrů s dlouholetými zkušenostmi a osobním přístupem.
Rádi bychom rozšířili náš provoz, proto aktuálně nabízíme pozici

PEKAŘ/KA
Jedná se o dvousměnný provoz v bezlepkové provozovně
v Petrovicích u Sedlčan. Nástup možný ihned

Kontakt: 606 305 761
PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách, Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska

Stáří: 16–20 týdnů Cena: 199–245 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
6. 3. – 13 50 hodin
31. 3. – 9 00 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

www.domovsvatyjan.cz

Noční Oříkov
Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz
Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

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

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

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

Přidejte se k nám!
Jsme Biopekárna Zemanka, výrobce sladkých sušenek a slaných
krekrů s dlouholetými zkušenostmi a osobním přístupem.
Rádi bychom rozšířili náš provoz, proto aktuálně nabízíme pozici

PEKAŘ/KA
Jedná se o jednosměnný provoz – noční směna 22–6 h.
Nástup možný ihned

Kontakt: 606 305 761
Přijmeme pracovníka na

OBSLUHU STROJŮ
Požadujeme: šikovnost, samostatnost
zaučíme
Termín nástupu: ihned
Pracoviště Sedlčany
Info na tel.: 607 869 641 – paní Lundáková
Životopisy zasílejte na mail: l.lundakova@seznam.cz
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Debata o kostele sv. Martina pokračuje
Dokončení ze strany 1

o dopravní řešení a opravy povrchu komunikací,
ty se v minulých letech realizovaly a zlepšily vzhled
v okolí. Jako největší prostor pro úpravu se nabízí
Komenského náměstíčko
před farou, které slouží
z větší části jako parkovi-

ště. Já si dovedu představit, že tam bude krásná
pěší zóna, třeba i s kašnou
a zelení. Na druhé straně
je třeba vidět, že většina
okolních domů slouží pro
podnikatelské subjekty. Pro
ně by bylo rušení parkoviště a omezené možnosti
při zásobování problém.

Na parkoviště, které je hned
po náměstí TGM druhou
největší parkovací plochou,
jsou lidé zvyklí. Jsem přesvědčen, že podnět zastupitele musí projít větší diskusí
v zastupitelstvu, abychom si
ujasnili, co vlastně chceme
zadat, co ve studii objednat
a pokud by se mělo parko-

viště vyloučit, tak ať lidem
někdo řekne, kde budou
parkovat,“ okomentoval
téma Hölzel.
K možnosti podzemních kontejnerů je také
skeptický. „Jednak by taková realizace byla ﬁnančně náročnou záležitostí,
ale zároveň by si technic-

ké služby musely pořídit
na svážení odpadu i novou
drahou techniku. To by
znamenalo náklady, kterými bychom zatížili rozpočet města nebo občany poplatkem za svoz odpadu,“
dodal. Zdůraznil, že debata na toto téma pokračuje.
Marie Břeňová

Na Sedlčansku je řada památek, které by
si zasloužily zachránit, ale ministerstvo
letos na obnovu nedá ani korunu
SEDLČANY Iva Svobodová,

referentka památkové péče
Městského úřadu Sedlčany,
v rozhovoru potvrdila, že
letošní rok je prvním, kdy
obec s rozšířenou působností nedostane od ministerstva kultury na obnovu
kulturních památek žádnou
ﬁnanční podporu. Ohlédla
se za tím, co se vloni podařilo, a dala čtenářům tip
na několik vycházek.
V loňském roce Komise státní památkové péče
Sedlčany navrhla zařazení čtyř žádostí o poskytnutí příspěvku z programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, a to
pro zámky v Příčovech
a v Kosově Hoře, pro kostel sv. Martina v Sedlčanech na venkovní omítky
a kostel ve Svatém Janu
dostal ﬁnance na opravu
vstupních dveří. Máte informace, zda se opravy
uskutečnily?
Ano, všechny opravy
byly provedeny v souladu
s předloženými projekty
a závaznými stanovisky
správního orgánu.
Ověřujete si osobně,
jak jednotlivé opravy dopadly?
Ano, součástí procesu
obnovy jsou fyzické kontroly prováděných prací
s příslušnou dokumentací.
Průběh postupu prací je
monitorován, mimo jiné je
pořizována fotodokumentace průběžného stavu

oprav, respektive procesu
obnovy. Toto je součástí
spisové dokumentace.
Můžete zhodnotit několika větami, jak dotace kulturním památkám
prospěla?
Dotace vždy pomůže,
především tím, že je impulsem pro aktivní činnost

podpořené akce obnovy.
Co nejvíc úsek památkové péče ocenil?
Vlastníci žádají opakovaně a jsou připraveni do obnovy vložit i větší podíl
svých ﬁnančních prostředků. Velmi bychom ocenili, aby stát vložení těchto
ﬁnancí adekvátně k dané

Vloni ministerstvo poskytlo dotaci na opravu čtyř kulturních
památek v regionu. Díky ﬁnanční podpoře mohly být na kostele sv.
Martina v Sedlčanech opraveny také venkovní omítky.

vlastníka a nastartuje proces obnovy, kdy následně
vlastník většinou po etapách pokračuje v celkové obnově podpořené
památky. Nesmíme opomenout i vlastní ﬁnanční
podíl vlastníka, který tvoří
nejméně 20 procent celkových nákladů ﬁnančně

památce navýšil, protože je
jistě veřejným zájmem zachování a řádné užívání kulturního a architektonického
dědictví našich předků.
Přijímali jste žádosti
o zařazení do programu
pro rok 2022?
Ne, žádosti jsme ani
přijímat nemohli. Vlastníci

je posílají až po zveřejnění výše kvóty Ministerstva kultury ČR (MK ČR)
na daný rok, aby věděli,
s jakou částkou mohou
počítat. Na internetových
stránkách města Sedlčany
jsme již 11. ledna informaci
zveřejnili – okamžitě poté,
kdy byla na webu MK ČR.
Bylo tam oznámeno, že
program Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností nebude
pro letošní rok vyhlášen.
Za dobu, co tuto agendu zpracováváte, je letošní rok tím prvním
„úsporným“?
Ano, letos je to poprvé.
Jistě máte o potřebách
v oblasti památkové péče
informace a víte a všímáte si, které památky
v regionu by potřebovaly
zachránit. Na které byste
upozornila?
Ve správním území je
hodně památek, které by si
zasloužily ﬁnanční podporu.
Záchrana je opravdu nutná,
když už je památka v dezolátním stavu a kdy její vlastník nemá ﬁnance na opravy
a památka se začíná rozpadat. Zmínila bych například
špýchar v Solopyskách nebo
zámek v Lidkovicích.
Byla někdy snaha
opravit v Solopyskách
stavbu – snad je to špýchar se vstupní bránou?
Myslím, že hrozí úplné
zničení. Máte k tomuto
objektu bližší informace?
Jak jsem uvedla výše

– ano, tato stavba by si záchranu určitě zasloužila.
Chtěli bychom kontaktovat
vlastníka s možnostmi ﬁnancování a doporučením
obvyklého postupu k minimalizaci další devastace.
Na jaký zajímavý objekt na Sedlčansku byste
ještě upozornila – třeba
jako na cíl vycházek?
Je možné se podívat
na mostek u Rudolce, pokud zájemcům nebude vadit poněkud přírodní přístupová cesta. Hezky opravená
je kaplička v Jetřichovicích
nebo prostředí tvrze Jakuba Krčína v Křepenicích,
dále také kostel ve Svatém
Janu, kde je úžasná vyhlídka. A pokud to čtenáři znají
ve Vrchoticích, tak zajisté
rádi zhlédnou sochu svatého Jana Nepomuckého,
která byla nedávno velmi
kvalitně zrestaurována. Záleží na každém, jakým se
vydá směrem...
Marie Břeňová

Dnes 23. února
tomu je 27 let, co
nás navždy opustil
pan

František
Vanžura
ze Skoupého
u Petrovic.

S láskou a úctou
vzpomínají děti
s rodinami
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Vedení vysokochlumeckého skanzenu převzala po Lubomíru
Procházkovi zkušená etnoložka Klára Posekaná
Dokončení ze strany 1

a ochraně kulturního dědictví našeho venkova.
Nebyl však v roce 2021 jediným oceněným. Rovněž
konzervátor Hornického
muzea Příbram Antonín
Švec, taktéž dlouholetý
pracovník muzea, byl 17.
července oceněn. V areálu skanzenu převzal od zástupců zřizovatele titul
„Mistr rukodělné výroby
Středočeského kraje“, a to
za výrobu ﬁgurek z chlebové hmoty, kterou nejen
ve Vysokém Chlumci často předvádí.
Zůstává i nadále Lubomír Procházka zaměstnancem Hornického muzea Příbram?
Takřka po čtvrt století naší spolupráce Lubomír Procházka s ohledem
na důchodový věk požádal k 1. lednu 2022 o uvolnění z funkce vedoucího
skanzenu a o zaměstnání na zkrácený pracovní
úvazek. Nadále se bude
v našem muzeu věnovat
problematice lidové architektury a obecně etnologie,
avšak na jiné pozici.

Má skanzen nového
vedoucího?
Od letošního ledna je
vedoucí Skanzenu Vysoký Chlumec dlouholetá
a zkušená etnoložka Klára
Posekaná, která prostředí tohoto pracoviště zná

Ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velﬂ

velice dobře. Zejména její
zásluhou byly připravovány interiérové expozice,
doprovodné kulturní programy a mnoho dalšího.
Domnívám se, že to je
odborník na slovo vzatý.
Bude mít na starosti řízení
šesti kmenových zaměstnanců a dalších sezónních
pracovníků.
Co nového v letošním
roce ve vysokochlumeckém skanzenu chystáte?
Skanzen představí cel-

kem 19 staveb, mezi kterými nechybí ani funkční
vodní mlýn, vodní pila,
kovárna, kaplička, obytné
usedlosti, hospodářské
objekty... Vedle samostatných i komentovaných
prohlídek se ve skanzenu
odehrají také divadelní
představení pod širým
nebem. Velkým lákadlem
budou bezesporu Velikonoce ve skanzenu – pro
školy v termínech 6. až 8.
dubna a 11. až 13. dubna,
pro veřejnost od 14.do 17.
dubna. Rád bych čtenáře
pozval také na celodenní
program, při kterém areál na Vysokém Chlumci
4. června ožije vojáky,
sedláky i řemeslníky z 18.
století. Akce má název Vojáci na vsi. Upozornil bych
také na datum 19. června,
kdy se uskuteční Boží tělo
ve skanzenu. Lahůdkou
bude 16. července Den řemesel s ukázkou několika
desítek tradičních řemesel
a rukodělných činností,
z nichž některé si budou
moci návštěvníci i sami
vyzkoušet. Skanzen Vysoký Chlumec nabídne jako

novinku sezóny prezentaci
vybraných expozic doplněnou o QR kódy zpřístupňující multimediální obsah.
Etnografické pracoviště
připraví v roce 2022 zpřístupnění dalších prostor
historické zděné kovárny
z Počepic č. 66 datované
do 19. století a nové interiérové expozice v obytném
stavení z Ješetic-Řikova č.
12 zahrnující prvorepublikovou obytnou kuchyň,
černou kuchyň, komoru
z 18. a začátku 19. století
a stodolu se zemědělskými
stroji.
Jaká byla vloni
ve skanzenu návštěvnost? Můžete ji porovnat
s předcházejícími roky?
Hornické muzeum Příbram přivítalo v roce 2021
ve svých expozicích celkem 80 051 návštěvníků,
z toho na Skanzen Vysoký Chlumec si našlo cestu
okolo 15 000 turistů. Bylo
to o něco lepší než v roce
2020, nicméně doposud
se nepodařilo dosáhnout
předkovidové návštěvnosti, kdy do Hornického muzea Příbram včetně jeho

poboček dorazilo okolo
120 000 návštěvníků.
Doplnil byste ještě
ke skanzenu nějakou zajímavost?
Nejdřív trochu statistiky: Vloni navštívilo Den
řemesel 1 200 lidí, akce
Vojáci na vsi oslovila 500
návštěvníků a Vánoce
ve skanzenu si nenechalo
ujít 800 zájemců. Skanzen
se v loňském roce zapojil
též do programu s názvem
Středočeské kulturní léto
a hostil uvedení tří divadelních představení pod
širým nebem: Sáňky se
zvonci v nastudování Městského divadla Mladá Boleslav, Sen noci svatojánské
v provedení Divadla Kladno a představení Vinnetou
nabídlo Divadlo Antonína
Dvořáka Příbram. V této
činnosti budeme pokračovat i letos. Velice se těšíme
na všechny návštěvníky.
Na velikonoční program
již přijímáme objednávky. Věřím, že všichni budou spokojeni. Pozvánku
bych doplnil slovy: Vítejte
ve skanzenu!
Marie Břeňová

Knihy nemusíme dětem jen číst, s knihami se
dá docela dobře i hrát
SEDLČANY Na deku roz-

prostřenou na podlaze
prostorné herny naservírovala sedlčanská knihovnice Jana Roškotová místo pochutin lákavé knižní
lahůdky. Čtvrteční dopoledne v Centru Petrklíč
totiž tamní dobrovolnice
ve spolupráci s městskou
knihovnou zasvětily knihám a nazvaly je příznačně
Knižní piknik.
„Nejprve se zamyslíme,
jaký jsme měli dnes ráno
pocit, když jsme vstávali,“
uvedla knihovnice batolátka i jejich rodiče sedící
po okrajích deky do programu: „Pak si ten pocit napíšeme na papírek, děti mohou s maminkami nakreslit
smajlíka.“ Různé pocity
od dobré nálady přes obavy až po nerozhodnost pak
nalepila na velký papír

uprostřed deky a zanedlouho je doplnila o obrázky oblíbených knižních
postaviček, na které si měli
rodiče i děti vzpomenout.
Prim u nejmenších hrál
Krteček. Dospělí zavzpomínali na Malého prince,
prince Bajaju, Křemílka
s Vochomůrkou či Harryho Pottera. „Knižní postavy
prožívají různé pocity, stejně jako my, a my si o nich
můžeme číst, můžeme je
spolu s nimi prožívat,“
upoutala Jana Roškotová
pozornost návštěvníků
a všem dala prostor si přinesené knihy prohlédnout,
osahat.
Kromě zábavně laděného programu přinesla
do Petrklíče širokou plejádu
knižních novinek i osvědčených autorů pro různé
věkové kategorie. S nimi

též cenná doporučení, jak
děti od nejútlejšího věku
ke knihám přirozeně přitáhnout. „Knihy nemusíme jen
číst a prohlížet si, s knihami
se dá docela dobře i hrát,“
zamyslela se nahlas a naučila rodiče, jak si s knihami
na základě jejich přebalů
zahrát s dětmi knižní domino a rozvíjet tak jejich představivost i slovní zásobu.
Dopolední setkání

na knižní téma nalákalo
i mladou sedlčanskou maminku Adrianu Jarolímkovou s dcerkou Májou
v batolecím věku a o něco
starším synkem, tříapůlletým Vilíkem. „Rádi chodíme s dětmi do knihovny
a rádi dětem doma čteme.
Byli jsme zvědaví, co vyšlo
nového,“ nastínila, co ji
k návštěvě knižního pikniku zlákalo. Vilík stvrdil její

slova povídáním o vombatovi, co se kutálí z kopce
dolů. Anglicky. „Tatínek
na děti doma mluví občas
anglicky,“ usmála se Adriana na vysvětlenou a dodala: „Vombat je Vilíkova oblíbená postava. Narazili jsme
na něj v knize, která reﬂektovala rozsáhlé požáry
v Austrálii. Dozvěděli jsme
se z ní, že při požárech se
zvířata před ohněm zvala
vzájemně do svých úkrytů.“
Zato pro Helenu Kašperovou z Bořené Hory a dvouletého Matěje byl knižní
program překvapením. „Přišli jsme si jen pohrát, o programu jsme vůbec nevěděli,“
svěřila se. „Knihy máme ale
doma moc rádi a máme jich
plno k přečtení. I tak si odsud
odnáším příjemný zážitek
i nové knižní tipy.“
Lucie Kakosová
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Na masopustu budou
vidět ptačí kostýmy
a Robinsoni, novinkou
je pohřbívání basy
S E D LČ A N Y S e d l č a n sk ý
masopust má ve městě
devatenáctiletou tradici.
Vladimíra Křenková, ředitelka Základní umělecké
školy v Sedlčanech, poznamenala, že i vloni, kdy
pravidla setkávání určoval
koronavir, jim bylo líto se
vzdát masopustu úplně.
„Tak jsme alespoň vyzdobili kašnu a zavěsili fotky,
které ozdobily náměstí,“
připomíná.
„Prvními, kdo zahájil
masopust v Sedlčanech, byl
spolek Našlose s knihovnou, naše škola a muzeum se přidaly,“ podotýká.
Připomíná, že v současné

Účastníci se mohou těšit
na dobroty, které k této staré
české tradici neodmyslitelně
patří, u stánku je z muzejníků
nabízí také Dita Kuthanová.

době jsou hlavními pořadateli společně se ZUŠ Sedlčany také městské muzeum
a divadelní spolek Našlose.
Ředitelka věří, že letos si
1. března při masopustním
úterý oblíbenou akci všichni společně užijí. „Žádáme
radnici o příspěvek,“ zmiňuje Křenková dalšího partnera. „Na náš program zveme
ostatní školy a organizace
v okolí,“ podotýká. A jaký
mají pořadatelé připravený
scénář? „Začínáme ve dvě
odpoledne na zahradě
ZUŠ, kde máme sraz s žáky
všech oborů školy a našimi
muzikanty. Bubeníci udají
pochodový krok a půjdeme
přes Potůček na náměstí
TGM, kde budou jednotlivá zastavení doprovázená
tancem, zpěvem a hudbou.

V blízkosti kašny se uskuteční hlavní program – masopustní hry, ‚zabijačka‘
látkového čuníka, tanec,
přehlídka masek a letos
poprvé jsme zařadili také
pohřbívání basy na znamení, aby na ni nikdo nemohl
hrát,“ říká ředitelka s tím,
že o významu tohoto času
v kalendáři, kdy vrcholí veselí a začíná období půstu,
hovoří s dětmi už od konce
ledna.
„Kostýmy v současné
době vznikají ve výtvarných oborech v rámci projektů, kterým se s dětmi
právě věnujeme. V tomto
roce jsme se soustředili
na ptačí kostýmy a na kostýmy malých Robinsonů,“
avizuje. Doplňuje, že žáci
tanečního oboru přivítají
masopust tradičně v lidovém oblečení a ti ostatní si
za přispění nápadů rodičů
nebo prarodičů přinesou
kostýmy z domova.
Účastníci se mohou těšit na dobroty, které k této
staré české tradici neodmyslitelně patří – koblihy,
koláče, placky, jitrnice
nebo domácí chléb se
škvarkovou pomazánkou.
Za prodejním pultem jim je
nabídnou zaměstnanci muzea. Včetně ředitele muzea
Davida Hrocha mají v zajištění občerstvení dlouholetou tradici. Dobře vědí,
u kterých regionálních výrobců mají kvalitní zboží
sehnat.
S otázkou, zda ji napadne drobná úsměvná příhoda z minulých ročníků, si
ředitelka Křenková hned
ví rady: „O vtipné zážitky
není nouze, vždy někdo
zakopne nebo si přišlápne
například sukni. Osobně
mne ale dojímá pospolitost,
barevnost a pestrost malých
i velkých postaviček na náměstí, které se tu setkají
ve stejném čase. Vážím si
tradic a party lidí, která má
chuť se scházet a pořádat
něco pro ostatní.“
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Venku se čerti ženili, v domově seniorů tančili,
roznášeli občerstvení a nabízeli tombolu
SEDLČANY Silný vítr doprovázený ještě v průběhu dne
deštěm, někdy namixovaným ledovými krystalkami
– takové počasí bylo ve čtvrtek 17. února v Sedlčanech.
Zatímco se venku „čerti
ženili“, tak v místním domově seniorů několik čertic
v jídelně roznášelo občerstvení – kávu, čaj, sladkosti...
U stolů, kde seděli klienti,
se ale zastavovali také páv,
motýl, vodnice, indiáni, čarodějnice, aby prohodili nějaké
slovíčko, pozeptali se, kdo co
potřebuje, nebo třeba přijali
i nabídku k tanci.
Oblíbené písničky jim
hrálo osvědčené Duo Pa-Mi
a jak jeden z muzikantů, Jan
Kotrbáček, posluchače ujistil, přišli do tohoto Domova
po dlouhé pauze velmi rádi.
Na masopustní odpoledne zapůjčili některé masky
sedlčanští divadelní ochotníci, dost seniorů se na masopustní zábavu vyzdobilo
alespoň škraboškou. „Součástí zábavy je také tombola,“

poznamenala čertice alias
v civilu vedoucí sociálního úseku Hana Kubištová.
Vytáhnout lístek s číslem si
mohli senioři z břicha textilního čuníka. „Lístky jsou
zdarma a každý vyhrává,

mi nebyli ošizeni ani klienti,
kteří se masopustního reje
nemohli sami zúčastnit. Dění
se k nim dostalo díky kameře, která jim živý obraz přenášela přímo do televizorů
na pokojích. A tam je také na-

Čertic poletovalo v sále několik, toto je jedna z nich.

nikdo neodejde s prázdnou,“
podotkla. „Vyhlášena byla
soutěž o nejhezčí škrabošku, ale vítěze oznámíme až
v jiném termínu,“ dodala.
O tombolu a setkání s maska-

vštívily a rozveselily zaměstnankyně tohoto krajského
zařízení, které bylo možné
díky dokonalému maskování
někdy identiﬁkovat jen podle hlasu.
Marie Břeňová

Školu ovládly masky, náměstí
zabijačkové hody
PETROVICE „Tydli ﬁdli bumtarata, otevřete kmotře vrata! Maškary k vám přišly,
hej, začal masopustní rej!“
Přesně tímto popěvkem se
ohlašovaly děti z mateřské
školky při základní škole
v Petrovicích v pátek 18.
února dopoledne, když se
vydaly na maškarní obchůzku školou. A pro starší
kamarády si připravily i různá vystoupení. Na hladký
průběh programu dohlížely
čtyři masky – krásné pindruše v podání učitelek Elišky
Bílkové, Pavlíny Turkové,
Oldřišky Zuzákové a Marti-

ny Zemanové a s nimi obešly malé maškary všechny
třídy a nezapomněly ani
na školní jídelnu, kde vzaly
do tance i paní kuchařky. Ty
se poté vrátily ke své práci
a děti zase zpátky do školky,
protože po náročném dopoledni už je čekala vydatná
svačinka. Za rok se prý můžeme těšit na masopustní
průvod ve velkém stylu,
kdy budou zapojeni úplně
všichni, ale víc prý zatím
neprozradí.
S masopustem se pojí
typický jídelníček, jemuž
dominují mastná a tučná

Děti ze školky při ZŠ v Petrovicích si užily masopustní rej.

jídla. A dlouhá fronta, která
se táhla od hospůdky rodiny Szabovy v Petrovicích
na náměstí, mluvila jasně.
Tady se nabízí něco hodně
dobrého. Kdo přišel blíže,
neprohloupil. Daly se zde
zakoupit výborné zabijačkové produkty. A protože
zabijačka je svým způsobem vždy společenská
událost, ani zde nechyběla
dobrá nálada a nákup v podobě tlačenky, jitrnice nebo
zabijačkové polévky už byl
třešničkou na dortu. Nebo
škvarečkem na ovaru. Jak
chcete. Jana Motrincová

SPOLEČNOST
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Každý z členů kapely Marion bydlí na jiném
místě, společně zkoušejí v Krásné Hoře
SEDLČANY Pátek 18. února

byl v restauraci Colorado
ve znamení dalšího hudebního večera. Ve zcela
zaplněném lokálu tentokrát zahrála kapela Marion
a představili se zde čtyři
muzikanti, žijící poblíž Sedlčan. Jeden z hudebníků je
z Mokrovrat u Dobříše.
Roman Slívka, který hraje
na baskytaru a zpívá, bydlí
v Krásné Hoře, Luboš Vlásek
(klávesy, mandolína, kytara,
ﬂétna, trubka, píšťalka, tamburína a budík) ve Veletíně, Dan Dvořák (akustická
kytara, zpěv) v Mokrovratech, Víťa Matoušek (sólová
a akustická kytara a zpěv)
v Třebnicích a Karel Pšenička (bicí) na Chlumu.
Se třemi prvně jmenovanými hudebníky jsme si poví-

Kdy vznikla skupina
Marion?
Roman: Kapela vznikla
zhruba před čtyřmi lety. Založil jsem ji společně s Danem Dvořákem, přičemž
jsme měli ještě jednoho
člena, který ale působení
u nás vzdal. Zabrousili jsme
tak do našich řad, protože
máme kapelu Static, a proto
jsme přizvali Víťu Matouška. A taky Karla Pšeničku,
který hrával s Víťou ještě
ve skupině Remix. Zároveň
s Karlem k nám byla přizvána také zpěvačka kapely
Static Lenka Homolová, která tady dnes s námi není.
Lenka je z Masečína u Štěchovic.
Kde všude jste už vystupovali?
Dan: Protože máme

a pouťových zábavách.
Roman: Je to tak, že nehrajeme zase až tak dlouho.
Pod názvem Marion jsme
naplno začali vystupovat
v podstatě až v loňském
roce. Začali jsme v Nalžovicích v zámeckém parku, na Častoboři, a letos
máme zatím dojednána tři
vystoupení. Museli jsme
hledat cestu, abychom se
zviditelnili, takže chodíme
a snažíme se naši produkci
nabídnout.
Nakolik vaši činnost
zasáhl covid?
Roman: Tím, že nás zasáhl covid, v podstatě vznikl
Marion. Nejdříve jsme to
měli postaveno na bázi lehkého tříčlenného hraní, ale
potom bylo více prostoru
a času, takže jsme se roz-

Kapela Marion zpestřila páteční večer v sedlčanské restauraci Colorado.

dali o činnosti jejich kapely
bezprostředně předtím, než
v Coloradu zazněly známé
skladby Sbohem, galánečko,
Poslední kovboj, Jižní kříž,
Bedna od whisky, Jasná
zpráva a další.

všichni rozdílná bydliště, různě střídáme naše
oblíbené hospody a další
místa, kde má hudební
produkce už svoji tradici. Hodně hrajeme také
na
letních
parketech

hodli, že naší činnosti dáme
jiný punc a vneseme do ní
více rocku a bigbítu.
Jste každý odjinud.
Jak často se scházíte
na zkouškách?
Dan: Paradoxně pro nás

byla ideální covidová doba,
ve které se nikde nemohlo
vystupovat a kdy nefungovaly hospody. Scházeli
jsme se proto pravidelně
v naší zkušebně, kterou
máme v Krásné Hoře u jednoho našeho kamaráda
na jeho zahradě. Na tomto
soukromém pozemku nikoho nerušíme. Dodnes se
tam scházíme každý týden
v pátek a zkoušíme do dlouhých nočních hodin. Jakmile uzávěra povolila a mohlo
se zase začít vystupovat,
začali jsme hrát naplno.
Na jaký žánr se zaměřujete? Je to výhradně
rock?
Dan: Ne, my jsme folkrocková kapela. Rockovým skladbám se však určitě nebráníme. Oslovuje
nás hodně kapel a z jejich
repertoáru čerpáme. Posluchači mají hodně rádi
písničky bratří Nedvědů
a Brontosaurů, což je základ naší produkce. Hodně nás oslovuje také Pavel
Žalman Lohonka, Roman
Horký se skupinou Kamelot, Vlasta Redl a Jaroslav
Samson Lenk. Naší srdcovou záležitostí jsou právě
„Hoptropáci“.
Uvažujete o tom,
že byste měli i vlastní
skladbu?
Roman: My, co dovedeme vytvořit text a složit
hudbu, se prostě stydíme
(úsměv). Ani nejde o to, že
to třeba neumíme, ale spíše
je pro nás mnohem důležitější, že chceme hrát pro

Karneval mateřské školy
navštívil kočkodrak
SEDLČANY Únor je měsí-

cem, v němž se každoročně rozjíždí karnevalové
veselí na mnoha místech
v regionu. Jinak tomu není
ani v sedlčanských mateřských školách.
Den ve znamení karnevalu se v nich letos konal
nejdříve v úterý 15. února
v mateřské škole Šafaříkova a v mateřské škole

na Severním sídlišti. Hned
o dva dny později na něj
navázal karnevalový rej
masek v Sokolovské ulici.
Také zde se v obou třídách
veselily malé víly, beruška
a princezny společně s piráty, spidermany, vodníky,
a dokonce nechyběl ani
policista v kravatě. Dostat
malou pokutu od takového stejně malého strážce

zákona by jistě bral každý
z nás. Jedna z dívek přišla
na karneval v kostýmu
draka a s maskou kočky,
kterou si již dříve vyrobila
přímo ve třídě mateřské
školy. Když se jí učitelky ptaly, za co vlastně
na karneval přišla, maska
odpověděla: „No, přece
za kočkodraka!“
David Myslikovjan

Děti z Mateřské školy Sokolovská

lidi skladby, které oni znají
a líbí se jim.
Luboši, ty hraješ
na spoustu hudebních nástrojů. Kde všude jsi získával svoje zkušenosti?
Luboš: Mě vyškolila
kapela Klasik z Vysokého
Chlumce a právě díky ní
všechno, co umím, můžu
vložit do kapely Marion.
V kapele Klasik jsem dodnes a vystupujeme hlavně
na svatbách a plesech.
Roman: Luboš Vlásek je
v Klasiku kytarista a trumpetista a v Marionu vzal roli
hlavně klávesisty a ﬂétnisty. Snad můžu říct, že ho
zaujala naše muzikantská
parta, a on si řekl, bude
v ní hrát i na nástroj, který
dosud příliš neznal, aby to
prospělo celku. Luboš je
schopný odehrát cokoliv,
aby to prospělo kapele.
O to samé se snažíme i my
všichni ostatní a jedeme
pro tým.
Proč jste si dali název
právě Marion?
Dan: My jsme dlouho
přemýšleli, jaký název bychom naší kapele dali. Nakonec jsme sáhli do Romanovy historie.
Roman: Já jsem kdysi měl
kapelu, ve které jsem hrál
s jedním klukem, a ten už
předtím měl kdysi původně
folkovou, později bigbítovou
partu, která vystupovala
pod názvem Marion. Kapela
zanikla, protože byl založen
Static, a potom vznikla naše
skupina Marion.
David Myslikovjan
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – Pohoda club
25. 2. DJ Basslicker
po celý večer hraje DJ
z rádia Kiss; 21:00
26. 2. 15 let Pohody –
DnB speciál
zahraje Madbassbeatz &
SyZyGy, Lu Bass, KYMYK,
Dr. Lomez, Dessouse a další; 21:00
 Osečany – hostinec
26. 2. Myslivecký ples
hraje kapela VAT; 20:00
 Sedlčany – kult. dům
4. 3. Pocta divadlu Semafor
koncertní program Swing
bandu Tábor; 19:00
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
4. 3. Trio Emida
koncert klarinetistky E.
Brožkové Pospíšilové,
sopranistky M. Časarové
a klavíristy D. Wiesnera;
19:00
 Sedlčany – Beseda bar
5. 3. Koncert a pařba
v besedě
zahrají kapely Duo Valeri,
D Potejtouz, Until Tomorrow! a Dreimauß; 19:00
 Počepice – Restaurace
U Radešínka
5. 3. Ples přátel Počepic
hraje Ešner band duo; 20:00

Kamil Lhoták – malíř snů
výstava reprodukcí malíře
Kamila Lhotáka; od 3. 3.
do 24. 4.
 Sedlčany – kult. dům
Výstava výtvarného
oboru 1. stupně ZUŠ
Sedlčany
výstava rozpracovaných
projektů žáků; do 16. 3.
 Sedlčany – knihovna
Knižní sny Kamila Lhotáka
výstava knižních ilustrací
malíře Kamila Lhotáka;
vernisáž 3. 3. v 17:00, výstava do 4. 5.

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
24. 2. Úsměvy Radima
Uzla
aneb O sexu převážně
nevážně s Radimem Uzlem
a písničkářem Pepou Štrossem, zábavná show; 19:30
1. 3. Tři letušky v posteli
Divadlo Radka Brzobohatého uvádí komedii Karla
Janáka; 19:30
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
27. 2. Vzpomínky zůstanou
milostný příběh uvádí
Studio Dva; 19:00
7. 3. Zpívat jako Gigli
mistrovské drama uvádí
Divadlo Ungelt; 19:00

KINO
VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Obrazy a obrázky Josefa
Lady
výstava obrazů; do 25. 2.

 Sedlčany
25. 2. Croodsovi: Nový
věk
animovaná komedie; 20:00
26. 2. Muž zbavený tíže

český dokumentární ﬁlm;
20:00
3. 3. Mimo zákon
ﬁlmový klub; 20:00
4. 3. Heavy trip
hudební komedie; 20:00
5. 3. Ninjababy
norské drama, komedie;
20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
23., 25., 27. 2., 6. 3. Veřejné bruslení
14:00–16:00
23. 2. Pohárové utkání
Rybníkáři – HC Medvědi
Sedlčany; 18:30
Novit Neveklov – HC Votice; 20:25
25. 2. Pohárové utkání
HC Genemusic – HC Rebel
Sázava; 18:30
HC Čerti Křepenice – HC
Kňovice; 20:25
26. 2. Pohárové utkání
AHC Nový Knín – DSK
Daleké Dušníky; 15:15
Rumola – Ševci Nový Knín;
17:10
HC Žabáci Solopysky – HC
Miličín; 19:05
27. 2. Pohárové utkání
Stará garda Štětkovice B –
HC Hrádek; 16:30
HC River Boys Zvírotice –
HC Kačeři Příčovy; 18:25
HC Bubák Chlum – HC
Huroni Vršovice; 20:20
28. 2. Pohárové utkání
TJ Slavoj Obecnice – Stará
garda Štětkovice; 18:30
DSK Daleké Dušníky – HC
Domino; 20:25
2. 3. Pohárové utkání
Novit Neveklov – HC Hrádek; 18:30
4. 3. Pohárové utkání
Ševci Nový Knín – Stará
garda Štětkovice B; 18:30

www.sedlcansky-kraj.cz

HC Kňovice – AHC Nový
Knín; 20:25
5. 3. Pohárové utkání
HC Miličín – HC Čerti Křepenice; 14:00
Novit Neveklov – Rybníkáři; 16:00
Stará garda Štětkovice – HC
Genemusic; 18:00
6. 3. Pohárové utkání
HC Olbramovice – DSK
Daleké Dušníky; 16:30
HC Hrádek – HC Medvědi
Sedlčany; 18:25
HC Votice – Rumola; 20:20
7. 3. Pohárové utkání
HC Rebel Sázava – HC
Bubák Chlum; 18:30
HC Kačeři Příčovy – TJ
Slavoj Obecnice; 20:25
9. 3. Pohárové utkání
Rumola – HC Medvědi
Sedlčany; 18:30
HC Žabáci Solopysky – HC
Olbramovice; 20:25
 Sedlčany
5. 3. S pohodou jarní
přírodou
turistický pochod

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
25. 2. Maňáskové divadlo
program pro děti, navazuje
Maňásková výtvarná dílna;
15:00
2., 9. 3. Hajánek
podvečerní čtení pro děti
z knih bratrů Čapkových;
17:00
4. 3. Píšu, píšeš, píšeme
program pro budoucí autory, kteří chodí na 1. stupeň
ZŠ; 13:00
4. 3. Pohádková babička
čtení knihy Kamil – malíř
snů, navazuje Kamilova zasněná výtvarná dílna; 15:00
4. 3. Píšu, píšeš, píšeme

program pro budoucí autory, kteří chodí na 2. stupeň
ZŠ, SŠ nebo SOU; 13:00
7. 3. To je jízda, to je let
interaktivní program pro
rodiny s menšími dětmi;
10:00
 Sedlčany – hvězdárna
25., 26. 2., 5., 6. 3. Pozorovací program
18:00–21:00, v březnu
20:00–23:00
 Svatý Jan a Skrýšov
26. 2. Masopust
ZRUŠENO
 Velká – náves, u kapličky
26. 2. Masopust
průvod s maškarami doprovázený hudbou, tancem
a zpěvem; 14:00
 Kosova Hora – náměstí
1. 3. Kosohorský masopust 2021
sraz masek na školním hřišti, průvod obcí na náměstí,
masopustní veselice; 14:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
1. 3. Sedlčanský masopust
sraz na zahradě ZUŠ,
průvod maškar na náměstí,
živá hudba; 14:00
 Sedlec-Prčice – Bouda
bar
4. 3. Beer Pong Battle
turnaj v beer pongu dvojic,
po skončení turnaje oldies
afterparty; 19:30

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

Dobrovolní hasiči jesenického okrsku zhodnotili svou činnost
KAMENICE V klubovně hasič-

ské zbrojnice SDH Kamenice
se uskutečnila v pátek 18.
února výroční valná hromada okrsku Jesenice u Sedlčan za účasti zástupců sedmi sborů aktivně činných
na území obce Jesenice
a obce Nedrahovice. Starosta okrsku Jiří Neužil ve své
zprávě vzpomenul, jaký
nepříznivý vliv měla na kulturně společenskou a sportovní činnost hasičů v roce
2020 epidemie koronaviru,
a tak muselo následně dojít

k úpravě plánů spolkových
akcí. Přesto některé hasičské
sbory v pozměněné podobě,
bez doprovodného programu, uskutečnily tradiční hasičské akce – stavění máje,
pálení čarodějnic a rozsvěcení vánočního stromu. Pokračovala pracovní aktivita
sborů zaměřená na zlepšování životního prostředí osad
a obcí a průběžnou údržbu
hasičských zbrojnic, techniky a výstroje.
To rok 2021 byl pro konání spolkových akcí přízni-

vější: „SDH Jesenice uspořádal páté a šesté kolo Brdské
ligy 2021, získal repasované
zásahové vozidlo Tatra 148
CAS 32 a dopravní automobil Fiat Ducato. SDH Martinice dokončil svůj hasičský
areál výstavbou víceúčelové
zastřešené tribunky pro organizační štáb v době konání
hasičské soutěže a ozdobil
ho venkovním zaskleným
boxem, kde vystavuje zrenovovanou koňskou historickou stříkačku, uspořádal
šestý a sedmý ročník spol-

kové hasičské soutěže Martinická osma a Letní posezení
s harmonikou,“ vyjmenoval
významné akce okrsku Jiří
Neužil. V závěru své zprávy
uvedl, že mezi nejdůležitější
okrskové akce nadále patří
hasičské soutěže – Dobrošovka cup, Martinická osma,
jesenická hasičská soutěž
pro družstva mladých hasičů Mezi stromy a okrsková
hasičská soutěž.
Veřejné ocenění náleží
členům SDH Bor u Sedlčan,
SDH Dobrošovice a SDH

Jesenice, kteří svůj volný
čas věnují práci s hasičskou
mládeží, a členům výjezdové jednotky JPO III Jesenice, která byla povolána k 26
zásahům. Jiří Neužil vyjádřil
přesvědčení, že zlepšení epidemiologické situace umožní sborům ve spolupráci
s obcemi zcela obnovit pořádaní společenských, kulturních a sportovních akcí.
František Vávra
Fotogalerii z akce najdete
na webu www.sedlcansky-kraj.cz

SPORT
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Překvapil jsem sám sebe, říká
běžkař Petr Čihák z Ohrady
OHRADA Nejstarší a největší zimní sportovní událost
u nás je ČEZ Jizerská 50.
Historicky se závod jel
poprvé v roce 1968. Soutěž pro milovníky zimních
sportů, zde konkrétně běžeckého lyžování, startuje z lyžařského stadionu
v Bedřichově v Jizerských
horách a kromě hlavní padesátky nabízí i kratší tratě na 10, 25 a 30 kilometrů,
klasicky i volnou technikou. Závod se každoročně
koná jako Memoriál Expedice Peru 1970 a připomíná události patnácti tragicky zesnulých horolezců.
Letos, již pošesté, se Jizerské padesátky zúčastnil
i Petr Čihák z Ohrady.
„Přes problémy v přípravě, rozbitý zip u boty před
startem, kolizi ve sjezdu
u bunkru a natažené tříslo na třicátém kilometru
mám nakonec dobrý pocit
z výborného počasí. Konec dobrý, všechno dobré.
Spousta hezkých vzpomínek za posledních deset let
na běžkách, ale se závoděním asi fakt už končím,“
konstatuje.
Jaké
závody
jsi
za svůj život absolvoval?
Dvakrát Vasův běh
ve Švédsku na 90 kilome-

trů, jednou Marcialongu
v Itálii, což je 70 kilometrů,
a šestkrát Jizerskou padesátku.
Na který z nich nejraději vzpomínáš?
Každý je úplně jiný
a velký vliv má, jak se
povede počasí. Největší
nervy jsem měl z prvního závodu ve Švédsku,
protože jsem nikdy nejel
více než padesát kilometrů a nevěděl jsem, co se
mnou udělá těch devadesát. Předtím nebylo možné
pro nervozitu usnout. Ten
můj první ročník byl zrovna velký mráz a celý den
sněžilo. Také proto do cíle
nedojelo více než 2 800
závodníků. Překvapil jsem
sám sebe, že jsem z 16 000
účastníků dojel v první
polovině.
Porovnáš-li závody
u nás a v zahraničí, kde
se ti líbilo více?
Všude je báječná atmosféra. Výsledný dojem nakonec vždy ovlivní počasí
a to, jak si „trefím mázu“.
V zahraničí mě příjemně
překvapilo, jak my čeští
běžkaři držíme pospolu.
Zkušení závodníci rádi
a ochotně komukoliv pomohli a poradili. Ze závodů mám několik přátel,

Ve čtvrtek 24. února by se dožila
80 let paní

Marie Staňková
roz. Vanžurová z Petrovic
Prosím, kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Manžel a děti s rodinami

s některými jsem dodnes
v kontaktu.
Můžeš zhodnotit svůj
zatím poslední závod –
Jizerskou padesátku?
Přes nepovedenou přípravu jsem byl nakonec

Petr Čihák z Ohrady je nadšeným sportovcem.

spokojený. Povedlo se
lehce mrazivé a slunečné
počasí. Nejlepší stopy, co
jsem zažil. Letos udělali
pořadatelé časové rozestupy mezi startovacími
vlnami 10 minut – bývaly 5
minut. Toto opatření bylo
kvůli covidu, ale doufám,
že u toho zůstane i do budoucna, protože na trati
díky tomu nebylo tak narváno a hlavně na sjezdech to bylo mnohem bezpečnější.
Jak ses umístil?
Opět jsem se zhoršil
a s časem 4:07 jsem skon-

čil v celkovém hodnocení
hlavního závodu na 1 770
místě ze 4 444 závodníků.
Přesto jsem spokojen.
Víš o někom ze Sedlčanska, kdo holduje podobnému koníčku?
Na Jizerskou padesátku
vyrážíme ze Sedlčanska
tři, ale na závody do zahraničí se mnou nikdo
odsud nechtěl. Pro zajímavost, skoro kdykoliv, když
vyrazíte do hor na běžky,
máte mnohem lepší stopu
než při závodech. Pěknou
stopu si užije pouze elita
v čele závodu, pro ostatní
se neustálým přeskakováním poničí a někdy je to
fakt „těžké oraniště“.
Proč zrovna lyže, proč
ne třeba kajak?
Sám nevím. Možná proto, že když jedu zasněženou krajinou, kde se v lesku slunce třpytí bílý sníh,
tak úplně cítím, jak mi
žilami proudí endorﬁny.
Často mi nevadí ani vítr
a sněžení.
Jak dlouhá je příprava? Můžeš popsat posledních několik týdnů?
Na první závody Jizerské padesátky jsem se
nijak zvlášť nepřipravoval, možná proto, že jsem
v té době hrál pravidelně
fotbal, hokej a dost jezdil
na kole. S komplexní přípravou jsem začal, až když
jsem se přihlásil do Švédska na Vasaloppet. To pak
bylo dvanáct týdnů práce
na kondičce, ideální je
lyžovat a lyžovat, ale protože to v našich podmín-

kách často nejde, tak jsem
musel běhat. Obden jsem
si dával 10 kilometrů běhu
a ten rok jsem ujel přes
700 kilometrů na běžkách.
Letos jsem se chtěl připravovat aspoň 6 týdnů, ale
zdravotní lapálie a nedostatek sněhu mi to zhatily.
Jezdí s tebou rodina, nebo sledují a fandí
z domova?
Rodina fandí z domova.
Účastnit se na místě, třeba jenom jako divák, není
jednoduché.
Jak se po závodu cítíš?
Člověk je unavený, ale
většinou spokojený. Tři
dny je znát velká dehydratace a žízeň mě budí
i v noci, než se tělo srovná. Takové soutěže jsou
u nás i v zahraničí logisticky náročné, proto se vstává na závody mezi druhou a třetí ranní hodinou.
Večer se pro nervozitu
špatně usíná, takže se jde
do závodu s dvěma hodinami spánku, ale na výkon, kde je adrenalin, to
nemá vliv. Nevyspání společně s únavou se projeví
až po závodech.
A plány do budoucna?
Nic už neplánuji a ten
letošní závod byl asi můj
poslední. Pro přípravu
na sněhu mi chybí právě ten sníh a na přípravu
„na suchu“ již nemám
dostatečné zdraví. Možná
za pár let bych mohl zkusit rodinnou Jizerskou desítku s vnukem...
Jana Motrincová

O víkendu na brusle?
Skvělá volba!
OBDĚNICE Na společné

bruslení do Milevska
se v sobotu 19. února
odpoledne vydali příznivci Obděnic. Tentokrát výlet za klouzavým
pohybem zorganizoval

Spolek pro rozvoj Obděnic. A že nepůjde
o žádné povinné kroužení do kolečka, žádnou
tlačenici a každý si najde svůj prostor, se dalo
předpokládat. Malé zim-

ní sportovní zpestření,
ke kterému projížďka
po ledě zajisté patří, si
nenechala ujít zhruba
šedesátka nadšených
bruslařů.
Jana Motrincová

Bruslení na stadionu si nenechala ujít zhruba šedesátka lidí,
od úplné drobotiny po starší ročníky.
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Dva mladí ragbisté z klubu RC Sedlčany si zahráli proti
výběru Moravy
PRAHA Na st adionu

Na Markétě se v neděli 20.
února odehrálo ragbyové utkání výběru Moravy
a výběru Čech v kategorii
U18. Tyto výběry jsou základem širšího kádru reprezentace České republiky v kategorii U18.
„My jsme tam měli dvě
želízka v ohni, a sice Bohouše Švagra a Ríšu Houdka,“ uvedl předseda klu-

bu RC Sedlčany a trenér
mládeže Miloš Vodrážka,
který se jako bývalý hráč
pražské Slavie zasloužil
o vznik ragbyového klubu v Sedlčanech „Oba
nastoupili na druhý poločas. Bohouš hrál na pozici levého pilíře a Ríša
mlynáře. Přes jejich obavy, podle informací, které
jsem od nich získal, utkání
zvládli. Ačkoliv jejich du-

šička strádala, že nepoložili, kladné hodnocení
od trenérů všechno vyrovnalo. Sice výběr Čech
vyhrál, ale v tomto utkání
ani tak nešlo o výsledek,
ale o to, jak se projevila hráčská příprava přes
zimu a co jim dala tréninková setkání v regionálním sportovním centru,“
dodal trenér Vodrážka.
David Myslikovjan

Ragbisté Bohouš Švagr (vlevo) a Richard Houdek

Nástupcem Ladislava Šacha je trenér
Vlasta Zelenka: Záchrana fotbalové divize
v Sedlčanech je jednoznačnou prioritou
SEDLČANY Byl končícímu

trenérovi bok po boku několik let jako jeho asistent.
V letošní sezóně ho diváci
uvidí v jiné pozici, a to v té
nejhlavnější, trenérské.
I když jak on sám říká, „nebudu jen já sám jako trenér,
ale budeme tři“.
Kdy ses dozvěděl, že
budeš působit jako hlavní
trenér u áčka, a jak to vše
probíhalo?
Nejdříve musím říct, že
jsme trojice trenérů – Petr
Matoušek, Lukáš Brotánek a já a všechno řešíme
dohromady, o všem společně diskutujeme. To, že
jsem vedený jako hlavní
trenér, je vlastně jen formalita. Hned po skončení
podzimu jsme byli osloveni předsedou fotbalového
oddílu Petrem Jindrákem
s tím, že vedení Tatranu
preferuje místního trenéra. I když jsem jako člen
původního realizačního
týmu odstoupil po posledním zápase, souhlasil jsem,
že se sejdu a možnou spolupráci proberu s Lukášem Brotánkem, který měl
velkou chuť posunout se,
alespoň částečně, do trenérské pozice. O pomoc
jsme požádali Petra Matouška, který řadu starších
hráčů vedl v počátcích jejich kariéry. Po několika
společných sezeních, i se
staršími hráči, jsme se na-

konec rozhodli, že do toho
půjdeme.
Působil už jsi někde
jako trenér?
Pouze v Sedlčanech. Asistent u áčka a předtím hlavní trenér u béčka.
Koho budeš mít na lavičce k ruce?
Jak už jsem zmínil. Trenérský tým je ve složení Petr

Vlasta Zelenka

Matoušek, Lukáš Brotánek
jako hrající asistent a já. Jako
vedoucí mužstva s námi
bude působit Ludva Kiš, který byl u týmu už na podzim.
Budeš se třeba během
sezóny občas radit s Ladislavem Šachem?
Láďa bude dál v Tatranu aktivně působit, nyní
jako funkcionář. Stejně
jako s ostatními z vedení klubu budeme během
sezóny určitě řadu fotbalových věcí probírat.

Herní styl týmu zůstane stejný, nebo diváci uvidí nějakou změnu?
Budeme se snažit výrazně zrychlit a zjednodušit hru. Chceme vycházet
z pevné defenzivy a trápit
soupeře rychlými protiútoky s využitím křídelních
prostorů. Zaměřujeme se
na týmovost a mnohem lepší komunikaci na hřišti.
J a k j s i s p o koj e n ý
s přípravou, co ukázala
a jak na tom kluci zatím
jsou po fyzické stránce?
Trenér nesmí být nikdy
úplně spokojený. Určitě
bych si představoval lepší
docházku u některých hráčů. Na druhou stranu jsme
moc spokojení s přístupem hráčů na trénincích.
Hlavně starší kluci jdou
příkladem a mladíci se jim
snaží vyrovnat. Myslím,
že se nám vydařilo krátké
soustředění v Sušici, kam
jsme odjeli ve velkém počtu a skoro všichni odtrénovali všechny tréninkové
jednotky. Jak jsme na tom
po fyzické stránce, se ukáže až v sezóně, ale přístup
většiny k tréninkům dává
naději, že by to mohlo být
dobré.
Něco k odchodům
a příchodům v týmu, co se
týče hráčů?
Po podzimu nás opustil
nejlepší střelec David Krůta, který přestoupil do Me-

teoru Praha. Další ztrátou
je odchod Luboše Soldáta
do Jíloviště. Dále nemůžeme příliš počítat s Matějem
Habartem, který aktuálně
preferuje futsalovou kariéru
ve Slavii Praha a v juniorské
reprezentaci. Kvůli tomu
s námi nebude trénovat, ale
domluvili jsme se, že rád vypomůže v zápasech, pokud
budeme potřebovat. Příchody z venku nejsou žádné.
O místo v sestavě se poperou kluci, kteří na podzim
příliš nehráli.
Každý rok se A-tým
potýká s problémem nedostatku hráčů z různých
důvodů – marodka, studentské a pracovní povinnosti. Tým se pak doplňuje o opory z B a C týmů
a dorostů. Někteří hráči
toho odehrají opravdu
dost. Dá se to v takovém
klubu, jako jsou Sedlčany, stabilně vyřešit? Aby
mělo áčko dostatečně široký kádr a nemusel se doplňovat o již tak vytížené
hráče z jiných kategorií?
Kádr áčka nyní čítá 20
hráčů. S výše uvedenými
důvody neúčastí na zápasech se určitě budeme
potýkat i na jaře. Doplnění
z béčka, céčka a dorostu
vidím jako velký problém.
B a C tým prakticky ještě
netrénuje, už na podzim se
vlastně scházeli jen v pátek,
a to je hrozně málo. Je ško-

da, že hráči béčka nemají
ambici prosadit se do prvního týmu a vytvářet zdravou konkurenci pro kluky
v áčku. V dorostu jsou nyní
velmi slabé ročníky a využít
můžeme vlastně jen Matěje
Hrabáka, který s námi od začátku přípravy trénuje.
Co je hlavním cílem
do jarní sezony?
Určitě záchrana soutěže.
I když to bude velmi složité,
chceme udělat vše pro to,
aby v Sedlčanech zůstala
i nadále divize. Dalším cílem je dát dohromady partu
kluků, kteří budou držet při
sobě a budou chtít nastupovat za Sedlčany i v následujících letech.
Nějaký vzkaz od nového trenéra pro fanoušky?
Fanoušky chceme poprosit i nadále o podporu.
Musím říct, že i když jsme
jim na podzim moc radosti
nedělali, tak nás vytrvale
povzbuzovali a za to jim
patří velké poděkování.
Za všechny z týmu bych
chtěl slíbit, že budeme dělat všechno pro to, aby nám
mohli fanoušci po zápasech
zatleskat za předváděné výkony.
David Štverák
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Hokejový Sázavský pacifik ztratil rychlost,
Štětkovice dokázaly přehrát Příčovy
SEDLČANY V dlouhodobé
pohárové soutěži amatérských hokejistů došlo
minulý týden na souboj
dosavadního prvoligového premianta s druhým týmem tabulky, a zajímavý
byl i souboj Příčov se Štětkovicemi. Také oba tyto
týmy se snaží udržet pokud možno na co nejvyšších příčkách první ligy.

Čtyři branky
za tři minuty
V souboji Zvírotic se
Sázavou do utkání o něco
lépe vstoupili chlapci
od vody. V úvodní minutě
hned několikrát vyzkoušeli pozornost sázavského brankáře, ale potom
se na nějakou dobu začala přelévat hra ze strany na stranu bez větších
šancí. Po pěti minutách
se však přece jenom podařilo zvírotickým hokejistům rozebrat obranu
soupeře a Tomáš Holeček
vsítil první gól zápasu.
Gól hře hodně pomohl.
Ta se zrychlila a fanoušek
se hned měl na co dívat.
Druhý gól mohly Zvírotice
přidat v 7. minutě po velkém výletu brankáře sázavského Rebelu až téměř

k modré čáře, ale strážce
branky se nakonec stačil
včas vrátit do své klece.
V končící 14. minutě přece jenom přidaly Zvírotice svůj druhý úspěšný
zásah, když po svém úniku napálil puk z bezprostřední blízkosti nejprve
do ležícího brankáře Aleš
Huml. Hned vzápětí však
gólmanem odražený hrací předmět nasměroval
do sítě. V závěru třetiny
hrála Sázava přesilovku,
ale ani v početní výhodě
se jí vůbec nedařilo.
Na začátku druhé třetiny za necelé tři minuty
padly hned čtyři branky a Zvírotice se dostaly
do vedení 5:1. Za chlapce
od vody skórovali Hynek
Tylich, Radek Kutiš a Miroslav Čermák a první gól
Sázavy zaznamenal Jiří
Pantoﬂíček. V 6. minutě
prostřední části hry přidal
šestý gól Zvírotic Radek
Kutiš a v polovině zápasu se tak zdálo, že o osudu mače je rozhodnuto.
A opravdu tomu tak bylo.
Potom na dlouho brankový
výčet zamrzl na mrtvém
bodě a další góly začaly
padat až ve třetí třetině.
Úspěšnější v ní byl sice Re-

bel, když v jeho barvách
skórovali Lukáš Krätsmar-Šmogrovič, Adam Dušek
a Jiří Pantoﬂíček, zatímco
za Zvírotice byl úspěšný
pouze Radek Kutiš, ale tyto
branky už nic nezměnily
na tom, že dva body braly
Zvírotice a že si Sázava připsala na svoje konto druhou porážku v této sezóně.

Opět „slepené“
góly
V dalším prvoligovém
duelu, v němž se utkaly
Příčovy se Štětkovicemi,
se nic podstatného nedělo až do končící 5. minuty
hry, ale právě v této době
dostal snad na milimetr
přesný pas na útočnou
modrou příčovský Jan
Spilka a nekompromisně
zavěsil. Jenomže okamžitě po rozehrání ve středovém kruhu se hokejisté
Štětkovic natlačili před
brankoviště Kačerů a Jiří
Kahoun rovněž s velkým
přehledem srovnal na 1:1.
Příčovy vzápětí předvedly svoji další pěknou akci,
která skoro kopírovala
jejich předchozí úspěšný
zásah. V 6. minutě převzal puk v mezikruží Petr
Macek a opět překlopil

vedení na stranu Kačerů.
A stejně jako přes kopírák
Štětkovice okamžitě srovnaly. Autorem gólu byl v 7.
minutě Václav Herma. Poprvé se Stará garda dostala do vedení čtyři minuty
před prvním klaksonem,
kdy skóroval opět Jiří Kahoun. Po dalších dvou minutách se už už zdálo, že
nahozený puk na branku
Příčov nedobruslí Jiří Litoš, ale nakonec si dokázal
stáhnout kotouč na svoji
hokejku a bleskově jej poslal do sítě. V závěru třetiny ještě Příčovy rozehrály
dvojnásobnou přesilovku,
jenomže Štětkovice se
celkem v pohodě ubránily. Hned v úvodní minutě
druhé třetiny přidal jejich
pátý gól David Černý, a teprve potom se skóre přestalo na dlouhé minuty
hýbat. V polovině třetí části hry přidal po úniku David Pospíšil šestou branku
Staré gardy a na konečných 3:6 snížil čtyři minuty před závěrečným klaksonem Jan Spilka.
Výsledky – 1. liga: Genemusic – Vršovice 5:5,
Obecnice – Chlum 10:2,
Příčovy – Štětkovice 3:6,
Zvírotice – Sázava 7:4, Vr-

šovice – Příčovy 3:6. Sázava, která má k dobru před
svými
pronásledovateli
jeden zápas, zůstala i přes
porážku první. Nasbírala dosud osmnáct bodů.
O jeden méně mají druhé
Zvírotice a o další tři zpět
jsou třetí Štětkovice. Poslední osmé Vršovice získaly body tři.
2. liga: Domino – AHC
Nový Knín 3:1, Kňovice
– Solopysky 5:2, Miličín
– Olbramovice 3:6, Olbramovice – Domino 4:1.
I přes porážku s Dominem
se novoknínští hokejisté
s dvaceti body udrželi
na prvním místě, ale jejich
přemožitel se už dostal
na dostřel. Má totiž osmnáct bodů. Třetí Kňovice
jich nasbíraly zatím třináct
a poslední osmý Miličín
zůstal na pěti bodech.
3. liga: Votice – Ševci
Nový Knín 6:7, Ševci Nový
Knín – Neveklov 12:2. Sedlčanští Medvědi před naší
uzávěrkou nehráli, ale i tak
vévodí třetiligové tabulce
se sedmnácti body. Na druhém a třetím místě byli se
shodným počtem čtrnácti
bodů hokejisté štětkovické
rezervy a Nového Knína.
David Myslikovjan

Ve velkém větru zvítězilo áčko
Tatranu v Dobříši
MFK Dobříš – TJ
Tatran Sedlčany
1:2 (0:1)
DOBŘÍŠ V sobotu 19. února
sehrál Tatran další přípravné utkání, a to proti rivalovi z Dobříše na UMT v areálu V Lipkách. Na hřišti se
neobjevili Haas, Sosnovec
a Kouklík, které nepustilo
do zápasu zranění.
Zápas v obrovském větru začal hned v první minutě gólovou šancí. Hašek
se probil po pravém křídle, pod sebou našel Sochůrka, který ještě posunul na lépe postaveného
Dvořáka, jeho střelu ale

domácí obrana zblokovala
na roh. Vítr ještě násobil
řadu nepřesností na obou
stranách. Po jedné takové
se objevil domácí křídelník osamocený na levé
straně, ale jeho zakončení
z 16 metrů skončilo nad
brankou. Zaváhání domácích na druhé straně už
bylo potrestáno. Ve 33.
minutě pomalou zpětnou
přihrávku na stopera vystihl Sochůrek, kličkou se
zbavil obránce a z hranice
vápna treﬁl přesně k levé
tyči – 0:1.
Do druhé půle Tatran
obměnil půlku sestavy
a hned v 53. minutě Čipe-

ra vysunul na pravé straně
Haška, který našel před
bránou Kdolského, jehož
pohotové zakončení gólman vyrazil na roh. Z něj
zahrál Hanuš míč přesně
na hlavu Krůty, který jen
těsně netreﬁl. V 59. minutě
se domácím podařilo vyrovnat. Puchmajer si chtěl
na hranici vápna obhodit
Brotánka, kterého míč zasáhl do ruky, a rozhodčí
Máša nařídil penaltu. Z té
nedal Puchmajer Glogarovi šanci a prudkou ranou
k levé tyči vyrovnal na 1:1.
Po pěti minutách se Tatran
ujal znovu vedení. U rohového praporku na pravé

straně zahrával aut Repetný. Hanuš už ve vápně
posunul míč na Čiperu,
od něj se dostal k Lípovi
a Pavel tečovanou střelou
na bližší tyč rozvlnil síť –
1:2. V 68. minutě hrozili
opět domácí, dlouhý míč
z pravé strany našel před
bránou neobsazeného
Procházku, jehož gólovou
hlavičku skvěle zlikvidoval Glogar. O další minutu později dal Sochůrek
za obranu na Repetného,
který z pravé strany jen
těsně minul střelou na zadní tyč. Poslední obrovskou
šanci uviděli diváci v 84.
minutě. Další míč za obra-

nu dostal na pravé straně
Repetný, ten našel křižnou
přihrávkou Sirotka, který
ze tří metrů treﬁl pouze
levou tyč.
Další přípravný zápas
hraje Tatran v sobotu 26.
února od 16. hodin doma
na UMT s Dražicemi.
Sestava: Dřevojan L.
(46. Glogar) – Lípa P., Hofman (46. Brotánek L.),
Krotil (46. Hrabák), Krůta
M. (67. Sirotek M.) – Hašek
(67. Sochůrek), Dvořák M.
(46. Kdolský), Čipera D.
(67. Dvořák M.), Novotný,
Sirotek M. (46. Hanuš) – Sochůrek (46. Repetný)
David Štverák
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GLOSA

Dvě procenta

Boj s covidem ve 2. linii

Na severovýchodní ukrajinské hranici panuje klid před bouří. Rusko
obsadilo v roce 2014 Krym, ale muselo se zastavit. Nyní chce dokončit
svůj strategický plán, a to ukousnout z Ukrajiny dost velké sousto
na východě této země, aby získalo
ke Krymu pohodlný přístup po souši
a zároveň plnou kontrolu nad Azovským mořem. Ví, že si tam tentokrát
nemůže jen tak napochodovat, a tak
rozehrálo hru. Hru, která má ukázat,
co všechno je v sázce, aby západní
svět dospěl k závěru, že se vyplatí
Rusku toto území přenechat.
Rusko tvrdí, že nechce válku. Zároveň však u hranic soustředilo už
téměř 200 tisíc vojáků v bojové pohotovosti, třicítka válečných lodí blokuje ukrajinské přístavy a do kaliningradské oblasti přeletěly strategické
bombardéry s nukleárními zbraněmi. Na první pohled to nejde dohromady. Na druhý už ano. Rusko válku
nechce. Opravdu upřímně chce dostat svou kořist bez boje. Čeká už jen
na to, jestli západ povolí a oﬁciálně
či neoﬁciálně se Ukrajiny zřekne. To
by uvolnilo Rusku ruce. A když už je
železo žhavé, zkouší, jestli nemůže
získat ještě něco navíc. Třeba stažení vojsk NATO z východního křídla
aliance. Ale myslím, že v to nedoufá.
Prostě jen šponuje sázky, aby skutečný cíl Ruska vypadal jako výhodný
kompromis.
Není náhodou, že NATO požaduje
od svých členů věnovat minimálně

dvě procenta svého ročního HDP
na obranu. A není náhodou, že převážně levicové vlády celé Evropy
tento závazek desítky let zanedbávaly. Není náhodou, že až nyní se
všichni politici probrali do reality.
Štouchance od prezidenta Trumpa
ještě nestačily. Rudá armáda na pochodu vyléčila z růžového snění většinu zemí. Tradičně silně socialistické
Švédsko mohutně zbrojí, stejně tak
Polsko, které kupuje 250 nejmodernějších verzí tanků Abrams, střely
Patriot a špičkové stíhačky F-35.
U nás se vláda také chystá.
I když to bude spousta peněz, je to
cena za naši svobodu. Svět kolem
nás má zuby a drápy. My je musíme
mít taky, jinak nás sežere. Kdyby
byl prezidentem Trump, dost možná by nás v tom nechal. Ukrajina
je v Evropě, ať si to Evropa vyřeší
sama. Na tento scénář musíme být
připraveni, USA se bude stále více
orientovat na Čínu. Nevymýšlejme
znovu již objevené. Ronald Reagan
pochopil, že musí Sovětský svaz
uzbrojit. Závody ve zbrojení jako
ekonomicky výrazně chudší země
musel Sovětský svaz po čase vzdát
a přistoupit na jednání. S Ruskem
se Evropa domluví, až bude nejméně tak vojensky silná jako Rusko.
Do té doby se Rusko s Evropou ani
nebude bavit. Vidíme to již teď, že
o Evropě se Rusko baví vážně jen
se Spojenými státy.
Bohumil Vohanka

V pátek večer nařízením vlády
skončilo trasování občanů nakažených koronavirem a jejich rizikových kontaktů. Myslím, že šlo
o jeden z nejznámějších důsledků
pandemie. Končí jejím zrušením
i celá pandemie, nebo se tento
krok ukáže jako předčasný?
Je pravděpodobné, že většina
z nás zažila telefonát od pracovníka
z krajské hygienické stanice nebo
jejího externího spolupracovníka.
Jeho tématem bylo ověřit osobní
údaje, pokusit se zjistit, kde se dotyčný nakazil, nařídit izolaci a vyhledat rizikové kontakty, kterým
pak bylo voláno také, aby jim byla
sdělena povinnost zůstat v karanténě. Kromě obdivuhodných bojovníků proti covidu v 1. linii, kterými byli zejména lékaři a sestry
v nemocnicích, byla i tato armáda
telefonních operátorů v pohotovosti celé dny včetně víkendů a pomáhala proti dalšímu šíření nemoci.
Jejich klienti byli většinou rádi, že
po několika zodpovězených otázkách dostali odpověď na své dotazy, které v době častých změn
nebylo snadné získat. Nicméně
našli se i tací, kteří jejich práci zpochybňovali nebo přímo napadali
oprávněnost nařizování izolace či
karantény po telefonu nebo v SMS
zprávě. Zajímalo by mě jen, jaké by
sami navrhovali řešení, když poštovní zásilka by dotyčnému putovala několik dní a v případě nakažlivé

infekce jde o každou hodinu. Počty
nakažených, případně hospitalizovaných a zemřelých by byly násobně větší.
Snad se virus umutoval k vlastnímu zániku nebo se z něj stane
téměř neškodný kmen podobný
chřipce. Někteří politici, ezoterici
i epidemiologové jej k ní přirovnávali od začátku, bohužel vysoká
čísla nakažených i zemřelých ukázala, že byl o hodně nebezpečnější, byť svým způsobem měli pravdu. Je pravděpodobné, že v létě
se z našich životů v podstatě vytratí, ale zda se s novou silou nevrátí na podzim a v zimě, tím bych
si nebyl úplně jistý. Může se stát,
že trasování nakažených a jejich
rizikových kontaktů bude ještě
potřeba. Poděkování proto patří
i všem telefonním operátorům
Chytré karantény.
Doufám, že nás pandemie mimo
jiné naučila, že pokud je člověk nemocný, měl by po dobu příznaků
zůstat doma a neohrožovat svou
infekcí ostatní. V duchu se omlouvám všem japonským turistům,
kterým jsem se posmíval, když
chodili po Praze s rouškami a kazili si tím dovolenou. Dělali to z ohleduplnosti. Snad se i my naučíme,
že do práce nebo do školy nemocný člověk nepatří, a budoucí vlády
nikdy nezavedou něco jako první
tři dny nemoci bez nároku na nemocenskou.
Pavel Vohnout

POZNÁMKA

Zeman v rozpacích
V pátek začínalo projednávání rozpočtu schůzí sněmovny, na kterou dopoledne
přijel prezident Zeman. Pronesl k rozpočtu na tento rok
pozoruhodný projev. Jednak
tím, že jej Ústřední vojenská
nemocnice téměř „postavila
na nohy“, takže byl schopen
opět mluvit bez papíru svá
slova mnohokrát za život již
použitá. A pak neodolal, aby
úvodem neuvedl pyšně přehled svých politických funkcí, počínaje funkcí předsedy
rozpočtového výboru až konečně také funkcí prezidenta

konče. Tím jaksi zdůraznil
známé Paroubkovo „Kdo
z vás to má?“
Dále neopomenul zdůraznit, že rozpočet nemůže dělat účetní, ale ekonom, který
navíc má mít jasno, kterou
ekonomickou školu uznává.
Ta jeho škola má zásadu, že
po vynuceném zadlužení
v krizi musí v době konjunktury následovat splácení
při rozpočtu vyrovnaném,
raději přebytkovém. Což asi
chápe každý soudný člověk. Dále zdůraznil, že rozpočet není protiinﬂační. No

samozřejmě, nemusím být
ekonom a chápu, že hrubě
inﬂační rozpočet Babišovy
vlády se Fialova vláda v šibeniční lhůtě snaží upravit,
aby byl inﬂační méně. A aby
velká inﬂace neznamenala
málem inﬂační spirálu a pro
někoho až neúnosnou drahotu. Ono se částečně už stalo... Takže Zemanova kritika
tady střílela mimo. Prostě neocenil, že Fialova vláda jedná, jak to jen jde, v souladu
s tou Zemanem uznávanou
ekonomickou školou.
Aby tedy jeho projev ne-

vyzněl tak naplano, přešel
náhle, snad ke zděšení všech
ekonomických škol, také k radám. Nechal si předem spočítat všechny daňové výjimky
a také o kolik připravují příjmovou stranu rozpočtu. Vybral jich několik, řekl součet,
a že když bude vláda statečná,
aby je zrušila, je po starostech,
rozpočet bude vyrovnaný.
Stejně prý ty výjimky kdysi
vymohli všelijací lobbisté. Připadá mi, že stačí ten jeho bodrý hlas, aby posluchač měl
za to, že mluví moudrý člověk.
Kdo ale vnímá smysl, jen se
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diví. Pak by totiž měla pravdu
paní (zrcadlo, kdo je na světě
nejkrásnější) Schillerová, že je
rozpočet asociální. A to krutě.
Na počátku zaznělo, že ministr
ﬁnancí bude dnes jeho obětí.
Neměl však okamžitě odjet,
aby tu „oběť“ slyšel. Dostal by
ekonomickou školu našeho
podhradí. Škoda, byl by obětí
před poslanci on. Prezident
byl neschopen spravedlivě
kritizovat, ani citlivě ocenit,
ani poradit. Prostě musel
být i přes hranou suverenitu
ve velkých rozpacích.
Vladimír Roškot

