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Dveře mají otevřeny
pro kohokoliv
a kdykoli po celý rok
SEDLČANY Je chladné větr-

né čtvrteční ráno, procházím Pasáží 7 na dvorek,
jehož oﬁciální adresa zní
Zahradní ulice. Hned zkraje po pravé straně, v cihlově oranžovém domku s číslem popisným 1242, mají
otevřené dveře. Doslova
i přeneseně. Den otevře-

ných dveří Mela o.p.s. mne
vítá příjemnou hudbou
a vůní bramboráků. Na ty
si hned po ránu netroufám,
ale čajem ze stánku Čajovny ve dvoře nepohrdám.
Příjemně zahřeje, stejně
jako atmosféra uvnitř.
„Tento týden je Týdnem
sociálních služeb,“ uvádí

Vstupenky do Divadla A. Dvořáka
Příbram nyní zakoupíte i v Sedlčanech
Příbramské divadlo se stále snaží vycházet vstříc svým divákům,
a proto po Dobříši otevřelo další prodejní místo v Sedlčanech.

Ke spolupráci ochotně přistoupila prodejna
Káva svět & Víno svět, v ulici 28. října Pasáž 7.
Nyní si zde můžete koupit vstupenky na divadelní představení,
na koncerty, do kina i na program estrádního sálu.

Prodejna má otevřeno v pracovních dnech od 8:30
do 17:00 hodin a v sobotu od 8:30 do 12 hodin.
Zřizováním nových prodejních míst se Divadlo A.
Dvořáka Příbram snaží svým návštěvníkům ušetřit čas
a zvýšit pohodlí jejich nákupu, protože jak říká ředitel
Petr Bednář: ,,Nejdelší cesta je k divadelní pokladně.“

Setkání generací,
nostalgie, vzpomínky.
To vše se mísilo při
oslavě 70. výročí školy
SEDLČANY Sedmdesát let

v životě lidském je úctyhodný věk. Ani v případě
instituce se však nejedná
o samozřejmost. Existovat
sedm desetiletí, to znamená vychovat tři generace.
V případě sedlčanského
Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické se
jedná o více než 3 700 absolventů. A nespočet z nich
spolu se svými vyučujícími
a dalšími hosty oslavil ju-

bileum svojí střední školy
v sobotu 7. října.
K založení školy došlo
chvíli po konci 2. světové
války, přesně 26. října 1947.
Škola tehdy nesla název
Státní reální gymnázium
Dr. Františka Drtiny v Sedlčanech. Mimochodem,
osobnost Františka Drtiny
připomněl i současný ředitel školy Radomír Pecka
ve svém úvodním projevu.
Pokračování na straně 3

mne do obrazu vedoucí
obecně prospěšné společnosti Mela v Sedlčanech
Zdena Chlastáková. „V rámci
tohoto týdne každoročně pořádáme i náš Den otevřených
dveří, přestože naše dveře
jsou otevřené komukoli kdykoli po celý rok,“ zdůrazňuje. „Dnešek je ale pro nás
všechny zvláštní slavnostní
příležitost, kterou si společně
ve sváteční atmosféře užíváme,“ dodává s úsměvem.
Pokračování na straně 6

Na 420 dětí a dorostenců v sobotu soutěžilo na Tavernách v celorepublikové hasičské soutěži Plamen. Více na str. 11. Foto: Jana Motrincová

V Sedlčanech je o místa ve volební
komisi zájem, v Kamýku roznášejí
volební lístky studenti
SEDLČANSKO Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek 20. října
od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin. Samotný průběh voleb zajišťují obce a města.
Jak se s tím vyrovnávají?
J a k p ot v rd i l y D a n a
Čížková a Petra Kopecká
z Městského úřadu Sedlčany: „Nadále je v Sedlčanech
třináct volebních okrsků, jejich počty ani sídla se oproti

minulým volbám nezměnily.“ Beze změn jsou počty
a rozvržení volebních místností i v Kamýku nad Vltavou a Sedlci-Prčici. Jeden
stálý volební okrsek mají
i letos v Krásné Hoře nad
Vltavou. „Dosavadní rozmístění okrsků i volba místností
se osvědčily, vše zůstává stejné,“ potvrdil také petrovický
starosta Petr Štěpánek.

Kdo roznáší
lístky?
Hlasovací lístky zašle

krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních
úřadů starostům, kteří zajistí, aby byly dodány všem
voličům nejpozději tři dny
přede dnem voleb. Pokud
vám z nějakého důvodu
nebyl doručen nebo si ho
zapomenete doma, dostanete jej od volební komise.
Zatímco město Sedlčany
distribuuje hlasovací lístky
voličům prostřednictvím
služeb České pošty, v Kamýku nad Vltavou využívají
Pokračování na straně 2

Sádky Červený Hrádek

PRODEJ
KAPRŮ
a vedlejších ryb
přímo na sádkách

vždy Pá + So
9 - 12 hodin
Kontakt:
728 637 130, 736 788 256

KUPUJDÍLY.cz
Nabízíme široký výběr náhradních
dílů na interiérové a vertikální
ŽALUZIE, předokenní rolety
a žaluzie, sítě proti hmyzu, trubkové
pohony a ovládací prvky BECKER
pro předokenní rolety, exteriérové žaluzie,
markýzy a rolovací vrata.

Nakupujte na www.kupujdily.cz
Tel.: 702 523 034
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Do první třídy nastoupil
pouze jeden prvňáček
SEDLČANY Do školní lavi-

ce Základní školy Sedlčany v Konečné ulici usedl
letos v září pouze jeden
prvňáček. Celkem má škola 33 žáků, z toho šest se
jich vzdělává ve speciální
třídě, určené pro děti s těžším mentálním postižením.
Ačkoli do první třídy
letos nastoupil pouze jeden žák, podle ředitele
školy Pavla Píny to není
důsledek inkluze, kterou

Pavel Pína

prosadila dnes už bývalá
ministryně školství Kateřina Valachová. Do školy tohoto typu jsou zařazováni

žáci v průběhu celé povinné školní docházky, takže
není výjimkou školní rok,
kdy nenastoupí do prvního ročníku ani jeden žák.
Pokles žáků ve školách tohoto typu je celorepublikovým trendem posledních
let. „V loňském školním
roce se zároveň nestalo, že
by rodiče požadovali přeřazení žáka do běžné základní školy,“ upřesnil ředitel.
-jš-

V Sedlčanech je o místa ve volební
komisi zájem, v Kamýku roznášejí
volební lístky studenti
Dokončení ze strany 1

k roznášení volebních lístků
studenty z obce a dávají jim
tím možnost přivydělat si.
„I u nás zajišťujeme distribuci
volebních lístků brigádníkem
– studentem,“ uvedla Helena
Trachtová z MÚ v Krásné
Hoře nad Vltavou. Spolehlivé brigádnice využívají také
v Petrovicích u Sedlčan.

Chci sedět
v komisi…
Petra Kopecká z MÚ
Sedlčany říká: „V Sedlčanech je zájem občanů
o účast v okrskových volebních komisích poměrně
dobrý, v těchto podzimních
volbách máme ještě osm
náhradníků, které může
v případě nutnosti pan
starosta jmenovat členy
komisí.“ Poměrně velký
zájem o členství ve volební komisi evidují i na obecním úřadě v Kamýku nad
Vltavou. Také u občanů
Sedlce-Prčice je možnost
zasednout u voleb vítaná.
Naopak nízký zájem je
o místa ve volební komisi
v Krásné Hoře nad Vltavou. „Letos bylo poprvé
trochu složitější komise obsadit. Většinou oslovujeme
zkušené komisaře a doplňujeme je o lidi, kteří jsou
dle našeho soudu vhodnými adepty. Nejjednodušší
je, když členy volebních
komisí nominují volební

strany,“ dodal petrovický
starosta.

Odvolit lze i jinde
Nemůžete se dostavit
do volební místnosti? Zákon na to pamatuje. Pokud
si zažádáte v místě svého
trvalého bydliště o voličský průkaz, můžete volit
ve kterékoli volební místnosti v ČR. „Zájem voličů o voličské průkazy byl
v Sedlčanech v minulých
letech stabilní, ve volbách,
kde byla tato možnost zákonem stanovena, vydával
Městský úřad Sedlčany průměrně deset voličských průkazů. Pro letošní podzimní
volby je zájem o vydání
voličského průkazu o něco
vyšší, celkem k 4. říjnu
evidujeme patnáct žádostí,“ sdělila Dana Čížková.
Minimálně vystavují, podle tajemnice úřadu Jany
Typtové, voličské průkazy
na MÚ v Sedlci-Prčici. „Každý rok vystavujeme dva až
čtyři voličské průkazy, jen
loni pouze jeden,“ uvedla
Helena Trachtová z krásnohorského MÚ. Zkušenost
s vystavováním voličských
průkazů mají i v Kamýku,
podle starosty Petra Halady jde průměrně o deset
průkazů.

Když musí urna
za voličem
Zejména ze zdravotních

nebo jiných závažných
důvodů bývají volební
komise požádány o umožnění hlasování do přenosné volební schránky. Lze
tak učinit pouze v rámci
územního obvodu svého
volebního okrsku. „Zájem voličů o tuto možnost
u nás ve městě ale není
velký. Pouze komise volebního okrsku číslo 5 v Domově Sedlčany pravidelně
navštěvuje většinu obyvatel tohoto zařízení s přenosnou volební schránkou, aby jim umožnila
hlasování, a také komise
volebního okrsku číslo 7
vysílá své dva členy s přenosnou volební schránkou
do Nemocnice Sedlčany,“
vysvětlila Dana Čížková.
Také Jana Typtová uvedla,
že volební komise pravidelně navštěvuje pacienty prčické LDN. „Volební
komise v každém ze tří
našich okrsků obchází seniory a nemocné. Nejvíc
v Petrovicích, kde máme
také dům s pečovatelskou
službou,“ vysvětlil starosta Petr Štěpánek. Volební
komisaři v Kamýku nad
Vltavou pravidelně docházejí zhruba k desítce voličů. „Každoročně vyjíždíme
s přenosnou urnou průměrně ke třem voličům,“
doplnila Helena Trachtová
z krásnohorského MÚ.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Poštu převezme obec.
Přestěhuje ji do budovy úřadu
NALŽOVICE Vyzvedávání dopisů v obchodu s pečivem?
Podávání balíků v traﬁce
nebo provoz pošty jako položka v rozpočtu obce? Dnes
nic neobvyklého. Když před
devíti lety přebíralo první
poštovní služby město Boží
Dar, byl postup pošty terčem kritiky. Obcím, případně i podnikatelům v těchto
obcích však začalo být jasné,
že pokud nechtějí, aby pobočka v jejich obci zanikla
úplně, budou muset její správu převzít sami. Před touto
nelehkou situací stáli i zastupitelé Nalžovic.
Na svém posledním zasedání 27. září jednohlasně
schválili provozování Pošty Partner obcí. Reagovali
tak na návrh České pošty
převzít malou poštovní pobočku do správy. O tomto
návrhu jednali zastupitelé
už 8. června, kdy si vzali čas
na rozmyšlenou a studium
materiálů s prezentací záměru České pošty, které jim
starostka Jana Pšeničková

rozeslala do e-mailových
schránek.
Starostka spolu s účetní obce a vedoucí pošty
v Nalžovicích navštívila mezitím obec Milešov, která
Poštu Partner již provozuje.
Zjištěné informace prezentovala zastupitelům na srpnovém zasedání. O tom, zda začlenit poštu do hospodaření
obce, rozhodovali poslední
zářijovou středu. „Poštovní
pobočka by se i se svou paní
vedoucí měla do budovy
obecního úřadu přestěhovat
zřejmě k 1. únoru 2018. Nyní
čekám, až nás kontaktuje
pracovník České pošty, který
s námi vyřeší přizpůsobení
a vybavení prostor určených
pro pobočku,“ uvedla Jana
Pšeničková. Zastupitele podle ní vedlo k tomuto rozhodnutí přesvědčení zachovat
služby pošty pro občany.
„Rádi bychom upravili provozní dobu pobočky tak, aby
co nejvíce vyhovovala potřebám lidí,“ dodala.
Jana Špačková

Brambor je méně,
na vině je sucho
„Letošní úroda
brambor není oproti loňsku
příliš dobrá, způsobila to
jarní sucha,“ říká pěstitel
brambor Michal Štemberk
z Radešína.
V Česku se letos urodilo méně brambor než loni.
Oproti loňskému velmi
dobrému výsledku bude
letošní úroda nižší o 50 až
100 tisíc tun, tedy skoro
o 15 procent. Za letošní
horší úrodou může sucho

RADEŠÍN

v některých částech republiky.
Při prodeji ve velkém
se podle farmářů cena
za kilogram nyní pohybuje
do čtyř korun. Platby pěstitelům představují čtvrtinu,
výjimečně třetinu ceny,
kterou vidí lidé v obchodech. Při drobném prodeji ze dvora farem se cena
za kilogram brambor pohybuje kolem osmi až deseti
korun. Jana Motrincová

Brambor je kvůli suchu oproti loňsku méně.

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

3

Setkání generací, nostalgie, vzpomínky. To vše se mísilo
při oslavě 70. výročí školy
Dokončení ze strany 1

„Jméno doktora Drtiny upadlo téměř
v zapomnění. Tento rodák z Měšína,
což je dnes součást obce Chotilsko, se
proslavil na přelomu 19. a 20. století,
jako významný český politik, ﬁlozof
a pedagog. Usiloval o prosazení moderních přístupů do vyučování, ve výchově dětí, stejně jako o zvyšování odbornosti budoucích učitelů,“ vysvětlil
úvodem ředitel Pecka.
Slavnostní odpoledne pokračovalo několika zajímavými vystoupeními. Skvělou ukázku aerobiku si připravila děvčata ze známého studia
Dvojka. Skupina složená z několika
studentek a jednoho studenta gymnázia a střední školy pak předvedla
sestavu Zumby a k vidění byl také
ﬂorbalový zápas mezi současnými
studenty a týmem absolventů a dalších hráčů.
Na prostranství vedle školy se
na pódiu vystřídalo i několik místních kapel, například Blue Orchestra
či Tortilla. Živo však bylo až do večera také uvnitř budovy. Od 13 do 15
hodin se konaly komentované prohlídky školy. Do role průvodkyň se
vžily místní studentky. Současní i bývalí vyučující se zase sešli, jak jinak,
ve sborovně a v jednotlivých třídách
se do školních lavic usadili ti, kteří
školu navštěvovali například i před
třiceti či čtyřiceti lety.
Chodby zdobily stovky fotek
a dalších vzpomínkových materiálů,
u kterých vzpomínaly hloučky bývalých studentů. Našlo se ale i dost
mladších účastníků, což jen dokreslovalo jednu z funkcí každé školy, a sice
mezigenerační porozumění.
Mnoho návštěvníků se se zájmem
zastavovalo také u nástěnky absolventů, kde byly k vidění medailonky
těch bývalých žáků, kteří se následně uplatnili ve státní správě či na významných pozicích v zahraničních

korporacích. Věděli jste například, že
mezi absolventy školy patří cestovatel a fotograf Lukáš Synek, generální
ředitel Generálního ﬁnančního ředitelství Martin Janeček či profesorka
Zuzana Dvořáková, současná vedoucí katedry personalistiky na VŠE
v Praze?
Jednou z absolventek je také Šárka Hlaváčková, odbornice petrolejářského průmyslu žijící ve Spojeném
království a mimo jiné spoluautorka
knihy Přírodní zajímavosti Sedlčanska. Požádali jsme ji, aby i ona zavzpomínala na svá studentská léta

dakci řekl: „Na léta prožitá na sedlčanském gymnáziu vzpomínám
velmi rád. Nejen na spolužáky, ale
také na kvalitní pedagogický sbor vedený tehdejším ředitelem gymnázia
Jiřím Pávem. Prostě šlo o osobnosti,
které nám, studentům, mnoho daly.
S pokorou vzpomínám na paní profesorku Ventovou, která nás učila matematiku a deskriptivní geometrii. Nebo
na pana profesora Čejku, Hölzla či
Pavelku. Každá doba má jistě své velké vzory, ale opravdu tehdejší pedagogický sbor byl mimořádný. To ale
oceníte až s léty, prostě později. Rád

Budova gymnázia při 70. výročí školy ožila vzpomínkami studentů všech generací.

na sedlčanském gymnáziu. „Víceleté
gymnázium mi dalo dobrý základ
pro studium na vysoké škole. Rovněž
si vážím podpory pedagogů, kteří
mě a mé spolužáky pomohli dobře
připravit k maturitě a přijímacím
zkouškám pro další studium,“ řekla
Šárka Hlaváčková.
Mezi absolventy či učiteli ﬁgurují i místní zastupitelé. Od roku 1987
až do současnosti zde učí například
člen rady a zastupitelstva města
František Hodys. Mezi absolventy
se řadí také zastupitel a zároveň
předseda Správy státních hmotných
rezerv Pavel Švagr, který se při slavnosti sešel se svými spolužáky a re-

jsem se nyní na školu vrátil a se spolužáky zavzpomínal. Přeji i dnešním
studentům kvalitní učitele a učitelům
vnímavé a inteligentní studenty. Myslím, že si naše gymnázium svoji kvalitu stále drží a je i v celorepublikovém
srovnání velmi dobré.“
A nebylo by to správné výročí
školy, kdyby své vzpomínky a přání škole do dalších let nevyřkl skrze
naše řádky také někdo ze sborovny.
Deset let v ní strávila Jitka Hlaváčková, která učila ekonomické předměty, a to na samém počátku nového
oboru obchodní akademie, která
na škole vznikla před 25 lety.
„Gymnáziu a Obchodní akademii

v Sedlčanech bych chtěla popřát především hodně studentů a navíc takových, kterým nejde jen o pouhé absolvování studia, ale především také o to
se skutečně něco naučit a dosáhnout
kvalitního vzdělání. Škola má v sedlčanském regionu nezastupitelné místo
a jsem přesvědčena, že v silné konkurenci gymnázií a obchodních akademií ve Středočeském kraji patří a bude
i nadále patřit k nejlepším. Z vlastní
zkušenosti vím, jak je učitelské povolání těžké a jak každý učitel může
velmi nezastupitelně ovlivnit budoucnost svých studentů, proto škole přeji
výborné pedagogy a minimálně dalších sedmdesát let úspěšné vzdělávací
a výchovné činnosti,“ popřála bývalá
vyučující a dodala: „S kolegou Františkem Hodysem jsme byli prvními učiteli odborných ekonomických předmětů
Obchodní akademie, která při Gymnáziu v Sedlčanech v roce 1993 vznikla.
Měli jsme velkou podporu tehdejšího
ředitele Zdeňka Šimečka a díky této
podpoře jsme mohli dosáhnout významných úspěchů s výukou předmětu ﬁktivní ﬁrma a jejího úspěšného
prezentování našimi studenty na veletrzích ﬁktivních ﬁrem v tuzemsku
i v zahraničí. Předmět reálně modeluje skutečný chod ﬁrmy a tím umožňuje propojení teorie s praxí. Jsem ráda,
že se v tradici výuky ﬁktivních ﬁrem
na škole i nadále pokračuje.“
U příležitosti významného výročí
vydala škola také almanach, který si
na místě jen během prvních desítek
minut po otevření budovy koupilo
více než sto zájemců. Každý návštěvník navíc obdržel pamětní placku,
kterou si všichni ihned hrdě připínali
na oblečení či kabelky. Celá oslava,
která trvala až do nočních hodin, se
nesla v pohodové a přátelské atmosféře. Tedy přesně v takové, jakou
bychom od školy očekávali.
Tomáš Vašíček

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
ZRŮBEK V pátek 29. září při-

jali policisté oznámení, že
předchozí den dva neznámí muži odcizili z truhlíků,
které se nachází na okně
restaurace v katastru obce,
deset vřesů a tři další květiny v celkové hodnotě několika set korun. Zloděje
zachytila bezpečností kamera. Díky místní znalosti
policisté jednu osobu po-

znali, jedná se o 59letého
muže ze Sedlčan. Dotyčný k činu uvedl, že se mu
ve vozidle kdosi pozvracel
a rostliny použil na čištění interiéru automobilu.
Nyní se bude zpovídat
z přestupku proti majetku,
za který mu hrozí pokuta
do výše 50 tisíc korun.
SVATÝ JAN V katastru
obce havarovala 4. října

54letá řidička. Za jízdy
prý usnula, následně vjela
do protisměru a pak sjela
do silničního příkopu, kde
narazila do dvou vzrostlých stromů a poté se automobil převrátil na střechu.
Žena utrpěla lehké zranění. Hmotná škoda činila 400
tisíc korun.
KOSOVA HORA Policejní
hlídka zastavila mezi Sedl-

čany a Kosovou Horou
8. října po druhé hodině
ranní při silniční kontrole
22letého řidiče. Dechová zkouška byla pozitivní
– na přístroji se objevila
hodnota 1,74 promile. Motorista se nyní bude zpovídat z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky.
SEDLČANY V neděli 8.
října v poledne došlo v Ha-

vlíčkově ulici k nehodě
cyklisty, když sedmdesátiletý muž objížděl stojící
vozidlo a při tomto manévru spadl na zem, udeřil
se do hlavy a obličeje. Sanitka jej následně převezla
k ošetření do nemocnice.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Sedlčanské technické služby mají letos na kontě
opravy několika městských komunikací
SEDLČANY V plánu byla

rekonstr ukce povrchu
chodníku a vozovky v ulici Kpt. Jaroše. Chodník už
pracovníci STS dokončili,
zbývá položit asfaltový povrch, čehož se ujme ﬁrma
BES Benešov a provede
opravu v průběhu října.
Na městském hřbitově
došlo k rekonstrukci nejen hlavních chodníků, ale
i spojovacích. Nový povrch
byl položen na poškozený
chodník podél hřbitovní zdi
vedoucí do ulice Na Stína-

dlech. S dalšími úpravami
hřbitova se počítá i v příštím
roce, a to především v jeho
nové části, kde se rozpadají nepoužívané betonové
stavbičky, kdysi určené jako
technické zázemí pro potřeby pohřební služby.
Nový asfaltový chodník
vznikl ve Zberazské a stezka pro pěší byla upravena
v Luční. Ta vede směrem
k atletickému stadionu,
takže podle slov místostarosty Hölzela lze pohodlně
projít pod mostem podél

Miroslav Hölzel

potoka, aniž by bylo nutné
přecházet rušnou silnici
na Votice.
Dlouho diskutovaný
chodník vedoucí od Billy

přes most směrem ke Strojírnám prý určitě přijde
na řadu v příštím roce. „Navíc budou na tomto chodníku instalovány železné schody k potoku, aby se zkrátila
cesta na stadion i podél potoka směrem do centra,“ slibuje místostarosta.
Momentálně se také
ještě upravuje povrch
u bytového domu čp. 550
na Jižním sídlišti, kde dojde k rozšíření místa pro
parkování osobních vozidel. V horní části Jižního

sídliště se už tento týden
začne opravovat komunikace kolem domů čp. 544
až 546.
S úpravou komunikací
úzce souvisí i rekonstrukce
veřejného osvětlení. Tmavé a nebezpečné uličky,
k nimž dosud patří ulice
Luční od komunikace č. 18
směrem k Nádražní a sáňkařská dráha za šestidomky
Na Potůčku včetně okolí Rákosníčkova hřiště se podle
slov místostarosty rozzáří
už tuto zimu.
-jv-

Bolechovický dub letní pamatuje staletí
BOLECHOVICE Č e n ě k

Habart v díle Sedlčansko
– Sedlecko a Voticko píše
o bolechovickém dubu, že
by ho ani čtyři muži neobjali. Mohutný velikán – dub
letní – s výškou asi jedenatřicet metrů je dominantou
areálu bývalé bažantnice,
která patřila k zámečku
v Bolechovicích. Od 26. července je strom, pamatující
staletí, považován úřady
za památný.

„Bolechovický dub má
své ochranné pásmo. To je
v tomto případě stanoveno ve tvaru kruhu na šíři
koruny, to jest v průměru
20 metrů,“ uvedla Markéta
Šejbová z odboru životního
prostředí Městského úřadu
Sedlčany. Upřesnila také
Habartovu informaci o obvodu dřeviny. „Ve výšce
130 centimetrů nad zemí je
obvod stromu úctyhodných
685 centimetrů.“

Na konci dubové aleje najdete mohutný dub letní, který byl letos v červenci prohlášen památným stromem.

Stará bažantnice byla
asi v polovině 18. století
upravena jako park. Roste
zde wistarie čínská, jinan
dvojlaločný, jilm habrolistý
zlatožlutý, vilím virginský
a duby. Mezi nimi vyniká
právě dub velikán. Kdy byl
vysazen, se bohužel neví.
Vzhledem k pověsti, kterou
pro vlastivědný sborník
Sedlecko a Prčicko z roku
2013 zaznamenal Adam
Souček, dnes majitel bolechovického zámku, lze usuzovat, že to bylo před rokem
1775. V tomto roce byl totiž
na místě bývalé tvrze Janem Karvínským z Karvíně
vystavěn jednoduchý jednopatrový pozdně barokní
zámek. Zřejmě to ale bylo už
o století dříve, protože zhruba jedno století trvá, než se
dub letní stane stromem
zralého věku. Možné je, že
nově vyhlášený památný
strom je starý půl tisíciletí.
Kromě stáří a mohutnosti je zajímavý také svým „poškozením“ – v jeho kůře je
totiž rozeznatelná heraldická řezba korunky, vyřezaná
zhruba ve výši 170 centimetrů od země. Pod korunkou
byl zřejmě ještě nápis, případně monogramy, ty jsou
již dnes nečitelné.
O dubu a korunce se vypráví pověst, která ovšem
není podložena žádnými
historickými dokumenty.
Je zasazena do dob dávno
minulých, kdy na místě bolechovického zámku stávala

tvrz a nad bývalou hospodou u silnice od Jesenice
vladycký dvorec Vystrkov.
Syn starého majitele tvrze,

loučení, když mladý rytíř
musel za svého krále do nějaké válečné vřavy, kterých
v té době bylo bezpočet. Sli-

Ještě dnes je v kůře stromu, zhruba 170 centimetrů nad zemí, patrný
vyřezaný motiv korunky.

mladý rytíř sloužící králi,
se zamiloval do krásné dcery vystrkovského vladyky
Anny. „Rodiče ale této lásce
nepřáli, Aničku její otec slíbil
panu správcovi z Vysokého
Chlumce a zakázal jí i pomyslet na mladého rytíře. A rytířovým rodičům se Anna
z chudého dvorce nezdála
dost dobrá pro jejich úspěšného syna. Takže mladému
páru zbývaly jen tajné schůzky a svědkem těchto dostaveníček býval statný dub, který
je chránil svými rozložitými
větvemi. Pod tímto dubem
také prý probíhalo slzavé

bovali si věrnost a věčnou
lásku a na paměť toho rytíř
vyryl do kmene dubu onu
korunku, která je zde patrná
dodnes,“ zaznamenal Adam
Souček dnes již takřka zapomenutou pověst o bolechovickém dubu.
Jak to s milenci dopadlo, pověst nevypráví. Dub
velikán má dnes již větve
prořídlé, ale pamatuje staletí.
I proto si právem cedulku Památný strom, kterou k němu
osadili úředníci odboru životního prostředí Městského
úřadu Sedlčany, zaslouží.
Jana Špačková


Prodám brambory – Vítěž. Po 16. hod.
nebo po tel. domluvě. Tel.: 604 117 568. 437/17

Prodám funkční vysavač LG Vacuum
Cleaner Turbo (model V-CP963ST) 1 600 W,
přepínací hubice, teleskopická tyč. Cena
190 Kč. Tel.: 608 543 848.
438/17

Prodám malý sběrací vůz zn.: Pottinger (provozuschopný) a dvouřádkový sazeč Cramer. Cena dohodou. Tel.:
739 656 436.
439/17

Prodám brambory na uskladnění
žluté – Antonie a Adéla, červené – Laura. Dovoz v okolí Sedlčan zajistíme. Tel.:
721 127 374.
440/17
Prodám husy a perličky. Tel.:
732 805 177.
441/17
Daruji starší psací stůl. Tel.:
723 301 239.
442/17
Prodám oleandr rozvětvený, vzrostlý, bohatě kvetoucí, vhodný do větší-

Přijmu řidiče sk. C
na vnitrostátní přepravu
Plat 35 000 Kč čistého

Tel.: 602 479 056

ho prostoru – haly, cena 300 Kč. Tel.:
607 312 076.
443/17

Prodám kolový bagr Poclain. Cena
50 000 Kč. Tel.: 604 473 944.
444/17

BRIGÁDNÍK/CE
Náplň práce:
 60 % pekař/ka  20 % prodavač/ka –
barista  20 % administrativa – práce na PC
Pracovní doba:  rozmezí od 12 h.
do 24 h. (dle potřeby a domluvy)
Požadujeme:  zručnost, praktičnost,
ochotu učit se novým věcem
 základní znalost práce na PC

ŘIDIČ/KA
Náplň práce:  rozvoz pečiva větším
ale osobním autem  základní údržba
vozidla (úklid)
Pracovní doba:  úterý–pátek, rozmezí
od 4:30 h. do 11 h. (dle potřeby)
Požadujeme:  řidičský průkaz skupiny B
 spolehlivost, znalost Prahy
 čistý trestní rejstřík
V případě zájmu nás kontaktujte
na tel.: 777 680 327

Firma ATLANTIK
PRODUKT Třešňák, s. r. o.
hledá pracovníka na pozici:


Prodám nový uložený červený eternit, rozměr 100 x 120 cm, 200 ks, cena 50
Kč/ks. Tel.: 732 644 430.
445/17


Prodám pšenici z letošní sklizně
– větší množství, cena dohodou. Tel.:
605 504 225, 732 644 430.
446/17

HK–Dřestav, s. r. o.
hledá vhodného uchazeče na pozici:

TECHNIK VÝROBY
PROJEKCE A PŘÍPRAVA DŘEVOSTAVEB
Požadavky:
•minimálně Střední průmyslová škola dřevařská popř. stavební – vhodné
i po absolventy
•práce v programu SEMA výhodou
•znalost CAD programů nutná pro orientaci v projektové dokumentaci
•vztah ke stavebnictví a technickému kreslení
•ochota učit se nové věci
•časová flexibilita
•zodpovědnost
Náplň práce:
•příprava podkladů pro výrobu a montáž dřevostaveb
Nabízíme:
•příležitost k získání zkušeností při přípravě dřevostaveb
•firemní akce a vzdělávání v oboru
•měsíční plat 17 000 Kč + proplácení přesčasů
•1x ročně mimořádné vánoční prémie
•obědy a nápoje zdarma
•4 týdny placené dovolené
•dobré pracovní prostředí v mladém kolektivu
Nástup: možný ihned
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: valiskova@drestav.cz
Kontakt: Valisková 739 706 193, Hořejší 731 455 403

SKLADNÍK – ZÁSOBOVAČ
pro provozovnu v Sedlčanech, Kňovická 1249

Požadujeme:
znalost práce s PC časovou flexibilitu spolehlivost
samostatné rozhodování bezúhonnost
řidičské oprávnění skupiny B

Firma ATLANTIK
PRODUKT Třešňák, s. r. o.
hledá
do provozovny v Sedlčanech, Kňovická 1249 pracovníka na pozici:

N a bí zí m e :
hlavní pracovní poměr motivující platové ohodnocení
zázemí prosperující firmy příspěvek na stravování
čtvrtletní prémie

Nástup ihned
Kontakt : Jitka Skálová, tel.: 736 537 953
Kontakt:
Životopisy zasílejte na e-mail: mzdy@atlantikprodukt.cz

Lidé jsou rozdílní, proto jsou rozdílné i jejich spory. Avšak ne
všechny z nich se musí řešit u soudu, pokud se znepřátelené
strany pokusí vzájemně pochopit.
Mediace (z latinského mediare (zprostředkování)) není všelék na
všechny spory, ale je to efektivní řešení pro mnohé z nich.
JUDr. Lenka Slováčková
advokát
zapsaný mediátor

Kontakt: 602 217 446, lenka.slovackova@iol.cz
Adresa: Sedlčany, Tyršova 160
(každé první pondělí v měsíci)

VEDOUCÍ VÝROBY
Náplň práce:
 organizace výroby v návaznosti na zpracování přijatých objednávek
 zodpovědnost za řízení a kontrolu svěřeného úseku výroby
a podřízených pracovníků
 zavádění a kontrola dodržování výrobních postupů
 zodpovědnost za proškolení podřízených pracovníků – dohlížení
na kvalitu výroby
 administrativní činnosti spojené s výrobou
Požadavky:
 SŠ vzdělání výhodou  zkušenosti s vedením kolektivu výhodou
 časová flexibilita – práce ve směnách  samostatnost
 zodpovědnost  preciznost  znalost práce na PC
 čistý trestní rejstřík  ochota učit se
Nabízíme:
 motivující platové ohodnocení  zázemí prosperující společnosti
 příspěvek na stravování
Nástup ihned

Životopisy zasílejte na e-mail: mzdy@atlantikprodukt.cz

Truhlář vyrobí na zakázku
dle vašich požadavků:
postele, skříně, stoly, noční stolky,
přebalovací pulty a další dle domluvy

Tel.: 736 223 038
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Dveře mají otevřeny pro kohokoliv
a kdykoli po celý rok
Dokončení ze strany 1

Do Mely dnes, kromě
návštěv klientů z obdobných spřátelených zařízení a veřejnosti, zavítají
též zastupitelé městských
a obecních úřadů, aby si
udělali představu, co se
skrývá pod obecně zažitými pojmy, jakými jsou
chráněné pracovní místo,
sociálně terapeutické dílny
nebo denní stacionář.
Mne se hned u vchodu
ujímá vedoucí sociálně
terapeutické dílny Radka
Kymlová a provádí mne
přízemím budovy. V první
útulné dílničce opracovávají a natírají čtyři zaměstnanci na chráněných místech dřevěné komponenty
dětských hraček. „Firma
Dřevo dětem je tak jednou
z několika společností, díky
kterým se lidé tělesně postižení či chronicky duševně
nemocní mohou uplatnit
na trhu práce,“ vysvětluje
mi Radka Kymlová. „Dnes
jsme pozastavili další pracovní činnosti, abychom se
mohli věnovat návštěvám.
V běžném provozu se ale
naši zaměstnanci na chráněných místech a klienti sociálně terapeutických dílen
věnují pod dohledem asistentů kupříkladu kompletaci drobných tiskovin pro
společnost Bobo Blok nebo
skládají krabičky na výrobky společnosti Savencia.
Také s našimi zaměstnanci

zajišťujeme úklid interiérů
aut, domů nebo zahradnické práce. To je pro nás, jako
pro zaměstnavatele osob

V dílnách někteří zaměstnanci na chráněných místech natírají
a opracovávájí komponenty dětských stavebnic pro společnost
Dřevo dětem.

na chráněných místech,
hlavním zdrojem ﬁnancí,“
osvětluje mi Zdena Chlastáková zažitý pojem chráněná dílna.
Další místnost v přízemí slouží k rehabilitačním
účelům a též k setkávání
komunit. Dominantu mezi
pohovkami a polštářky vy-

Senioři se znovu vrhli
na počítače
KOSOVA HORA Ve středu 4.

října byl zahájen 3. ročník
kurzu ovládání moderních
technologií pro seniory.
Spolek MaPa pokračuje
v úspěšném programu
a také letos vypsal počítačový kurz na dvacet lekcí
od začátku října do konce
března.
Z celkem deseti studentů se budou tři účastnit lekcí pro začátečníky

bízejícími k odpočinku tvoří prazvláštní rehabilitační
přístroj vzdáleně připomínající rotoped… To už ale

a sedm pro pokročilé. Tentokrát se sešly jen dámy,
ale od příští hodiny přislíbil svou účast i jeden pán.
Hlavním tématem kurzu
bude práce s fotograﬁemi. Pod vedením Pavla
Vohnouta se jeho účastníci naučí své fotky ukládat
do počítače a na vzdálené
servery, upravovat je a posílat emailem nebo přes
internet.
-pv-

přecházíme dál, do dílen,
kde půvabné autorské výrobky zaměstnanců Mely
pro mne dostávají další
rozměr. Přiřadím si k nim
totiž tváře, které za nimi
stojí. Setkávám se s Maruškou. Ta šije všechny
ty romantické kuchyňské
zástěry. Působí stejně něž-

ně, jako její výrobky. S plachým úsměvem přiznává,
že je vyučenou švadlenou.
V další dílně se za hrom a d o u o b r u š ova n ý c h
prkýnek, mezi krabicemi
s pestrobarevnými látkami, schovává Jana Mandovcová, autorka jemných
kvítkových broží, které
jsou také evergreenem
výrobků Mely. „Pracuji
tady už sedm let, líbí se mi
tu, kytičky vyrábím skoro
celé sama,“ říká mi a jen
na chvilku odkládá jehlu
a nit z ruky, to když ji
Radka Kymlová pomáhá
rozuzlit jistě mým vyrušením způsobený zašmodrchanec.
„Většina výrobků je výsledkem práce několika
různých lidí,“ dozvídám se
však od své milé průvodkyně, míjíc improvizovaný
obchůdek výrobků nad
schody do prvního patra. „Všichni pracují podle
svých možností a schopností, tady se plní ušité
hračky výplní,“ ukazuje mi
rozlehlou místnost v prvním patře. Kromě velikého
stolu uprostřed pokrytého
měkkými bílými obláčky
výplně tu vidím ještě stroje připomínající kopírku.
Slouží k sítotisku. „Na ušité tašky tu tiskneme rozličné obrázky dle vlastních
návrhů“, slyším na vysvětlenou od jedné z vesele
naladěných asistentek.

Posledním odkrytým zákoutím budovy je pro mne
místnost denního stacionáře. I tady, mezi policemi
s pomůckami pro rozvoj
motoriky, tři dívky na invalidním vozíku plní ušitá
zvířátka. Avšak za intenzivnější pomoci své asistentky Lucie Valsové: „Děvčata
potřebují procvičovat ruce,
ideální prostředkem je pro
ně párání. Když se nám
někdy podaří získat staré
svetry, s nadšením je rozpárají a přirozeně tak procvičí ruku, kterou si jim třeba
ani nechce moc používat.
Přízi pak společně namotají
na klubka a předají ji těm
zručnějším ke zpracování,“ dozvídám se zatím, co
Markéta Pečená klientce
trpělivě přidržuje ušitého
pejska a pobízí jí k dalšímu
naplňování.
Ještě než opustím prostory Mely a pomyslně se
za mnou zavřou její stále
otevřené dveře, obdivuji
s dalšími návštěvníky nápadité výrobky. Znovu vidím švadlenku Marušku.
Provází budovou zřejmě
svého tatínka. Zběžně prozkoumám nabídku dobročinného bazárku a ještě
naposled nasaji vůni bramboráků. Přestože oběma
nástrahám odolám, neodcházím s prázdnou. Odnáším si hřejivý pocit. Pomáhat má smysl.
Lucie Kakosová

ZPRAVODAJSTVÍ
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V pondělí se nebude
jen otevírat hřiště
PETROVICE U místních by-

tovek se na konci srpna
začalo stavět dětské hřiště, které bylo dokončeno

komunikací. Slavnostní otevření hřiště se uskuteční
v pondělí 16. října od 16,30
hodin, od šesti se pak před

Děti si v Petrovicích mají kde hrát.

po technologické přestávce na konci září. Současně
byla provedena i úprava terénu, okolí hřiště dosetou
travou, přesazen ochranný
pámelník a upravena parkovací místa.
Nyní v lokalitě dochází
k výrazné opravě místních

zámkem bude konat veřejná rozprava o umístění
soch z letošního řezbování
a následovat bude zasedání zastupitelstva obce. Zde
budou také vyhlášeny očekávané výsledky soutěže
Rozkvetlé okno, rozkvetlý
dům. Jana Motrincová

DOŠLO DO REDAKCE

Práce vniveč
Podzim pomalu klepe
na dveře. Listí začíná hrát
všemi barvami, sluníčko
vykoukne jen občas a zastoupilo ho déšť. V tento
čas začínají drakyády,
výlovy rybníků a krásné
výzdoby v oknech. Lidé
mění muškáty za podzimní květiny. A tu obdivuji
všude, kam přijdu.
Jednu takovou jsem hltala očima pokaždé, když
jsem zavítala do jedné restaurace směrem na Příbram. Kolik času a práce
to asi zabralo? Jak to bylo
pěkně naaranžované
a pestře poskládané, aby
to vypadalo krásně. Jenže tato nádhera bohužel
vydržela jen do svátečního večera 28. září. Ptáte
se, co se stalo? Nezmrzlo,
ani to neuschlo. Jen vřesy
skončily v rukách zloděje – pana podnikatele ze
Sedlčan. Ano, čtete dobře – pana podnikatele.
A navíc jeho rodině, která
vlastně podniká celá, tato
výzdoba z druhé ruky

zdobí jejich okna. Věřím,
že mnoho z vás chodí okolo a říká si: „Hezký to letos
mají a jak to vše ladí“. Jak
by ne, když to mají přesně
tak, jak to vyndali z truhlíků u restaurace.
Tak si říkám, to v dnešní době jsou lidé na tom
tak špatně, že musí kazit
někomu radost a krást
vřesy? Já zapomněla,
že panu podnikateli se
vlastně někdo pozvracel
do auta a on těmi ubohými rostlinami jen čistil
auto... Auto čistit hlínou!
To by nenapadlo ani mé
děti. A hlavně si je potom
vystaví v truhlíku před
svými ﬁrmami...
Jsem plná hněvu.
Veškerá práce a snaha
zpříjemnit zákazníkům
čas oběda je k ničemu.
Tak se místo pokocháním výzdobou v oknech
pojďme ostříhat, či si dát
kávu a zákusek. A platit
nemusíme, on to někdo
zaplatí. Že by rodina...
Styďte se!
-hn-
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Traktoriáda se stěhuje
na rozlehlejší pozemek
ce je, že je rozlehlejší,“ vysvětluje Opplt.
Na novém místě nebudou chybět stánříjna budou na poli u Měšetic burácet
motory traktorů, offroadů, čtyřkolek a au- ky s občerstvením a tratě, připravené
tovraků. Nevšední zážitky slibuje další pro jednotlivé kategorie. Akci dala název
kategorie hlavní – traktorů. Ty budou
ročník Sedlecko-prčické traktoriády.
Před pěti lety ji založil nadšenec snad rozděleny do tří podkategorií – traktory
pro všechno, co má motor, Zdeněk Opplt sériové, traktory domácí a slabé traktůrze Sedlce-Prčice. Známá francouzská ky. „Závodit může přijet opravdu kdokoli,
fráze praví: „Za vším hledej ženu.“ Neji- ať už vlastní traktůrek, udělaný z frézy,
nak tomu je i v případě Sedlecko-prčic- zahradní sekačku, nebo třeba Zetor. Proké traktoriády. Tou ženou je Zdeňkova tože máme různé výkonnostní kategorie,
manželka. „V roce 2006 objevila časopis, šanci budou mít všichni,“ říká zakladatel
v němž pořadatel Rampušské traktoriády traktoriády. Upozorňuje však také na to,
popisoval tuto povedenou akci. Byli jsme že na své si přijdou i milovníci offroad
tím článkem nadšeni. Řekli jsme si, že se automobilů, čtyřkolek a autovraků. „Tehk Rychnovu nad Kněžnou musíme dojet dy, když traktoriáda vznikala, jsme chtěli
podívat. Měl jsem tehdy terénní auto na čís- umožnit hlavně místním, aby si přijeli tak
lech a když jsem viděl atmosféru na místě, říkajíc zablbnout s tím, co mají doma, ať
musel jsem se do závodu hned přihlásit už jde o traktor, staré auto nebo čtyřkolku.
Prostě, aby se z té akce stal pohodový den,
a vyzkoušet si to,“ říká Zdeněk Opplt.
Manžele chytla traktoriáda tak za srd- který nás jezdce i přihlížející bude bavit,“
ce, že se ji rozhodli představit i lidem říká Zdeněk Opplt, kterého většinou pona Sedlecko-Prčicku. „První ročník byl co tkáte v kabině offroadu.
Na Sedlecko-Prčickou traktoriádu ale
do účasti slabší. Při druhém ročníku už jsem
se více zaměřil
na propagaci,
rozvezl plakáty a dal vědět
nadšencům.
Účast nás ale
překvapila –
jak jezdců, tak
diváků. Odhaduji, že se
tehdy traktoriády nějakým
způsobem zúčastnilo kolem
o s m i stove k
lidí.“ K manželům Oppltovým se přidali Na start Sedlecko-prčické traktoriády se můžete postavit s traktorem sériovým,
i další místní domácí výroby nebo se slabým traktůrkem. Foto: J. Špačková
lidé, kteří přiložili ruku k dílu. „Za párek občas zavítají i jiné dopravní prostředky.
a pivo nám třeba chodili v den závodu Při jednom ročníku přijela třeba skupina
pomáhat místní hasiči. Každoročně nás pětadvaceti pionýrů, jindy se hlavně děti
podporuje také město Sedlec-Prčice. Hlav- vyřádily při jízdě na bugině. Pořadatelé
ními pořadateli letošního závodu jsou Jar- se snaží publikum vždycky něčím předa Šmejkal a Luděk Peterka, protože mě kvapit, od druhého ročníku proto zařadili
trápí nedostatek času,“ stýská si Zdeněk rallycross traktorů. Pokud vše klapne, jak
Opplt, který i oblíbené závody autovra- má, mohli by letos diváci vidět netradiční
ků, které pořádal, předal Janu Beranovi fotbalový zápas.
„Na traktoriádu může přijet každý, koho
a Pavlu Nohovi.
Se Sedlecko-prčickou traktoriádou láká ta atmosféra a chtěl by zkusit závodit
bylo spojeno pole za městem ve směru se strojem, který má v garáži nebo na zana Šanovice. „Propůjčovalo nám ho ZD hradě. Poruchy se bát nemusí. V případě,
Přestavlky a bylo to parádní místo, také že zapadne, taháme se navzájem a v poproto, že jsme mohli využít i bažiny. Bý- hotovosti máme kamaráda s lesáckým
vala zde zasetá kukuřice. Letos tomu tak traktorem. Jediné, co zájemci musí udělat
ale není, pole už je oseté, a proto jsme je, přijet a přihlásit se do závodu. To bude
hledali jiný vhodný pozemek. Našli jsme možné na místě závodu od 9 hodin, startuho u Měšetic. Pro přihlížející bude možná jeme v 10 hodin,“ dodává Zdeněk Opplt.
Jana Špačková
komfortnější, a dobrou zprávou pro jezd-

MĚŠETICE U SEDLCE-PRČICE V sobotu 14.
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Noc vědců zahájila odborná
přednáška v kulturním domě
SEDLČANY Každoročně se

na stovkách míst v mnoha
zemích Evropy koná Noc
vědců, jejímž posláním je
popularizace vědy a techniky. V sedlčanské Hvězdárně
Josefa Sadila se tato akce
v pátek 6. října uskutečnila
již potřinácté, a stejně jako
v minulých letech návštěvníky na Cihelném vrchu vítal
František Lomoz. Ještě než
Noc vědců začala, požádali
jsme vedoucího hvězdárny
o rozhovor.
Jaký program jste na letošní Noc vědců přichystali
a co návštěvníci hvězdárny na obloze uvidí?
První část programu se
konala v červeném sále kulturního domu, kde měl Michal Křížek odbornou přednášku na téma Antropický
princip a lokální Hubbleova
expanze. Profesor Křížek je
matematik z ústavu matematiky akademie věd. Nyní se
zabývá hlavně expanzí, čili
rozpínáním vesmíru. Na jeho
přednášce bylo kolem patnácti posluchačů a většinou
přišli studenti gymnázia.
Druhá část Noci vědců se
bude konat od odpoledních
hodin na hvězdárně, ale bohužel nám počasí letos moc
nepřeje. Budeme pozorovat
to, co bude na obloze, avšak
dnešní večer nedává moc
na vybranou. Měsíc je den
po úplňku, takže jeho svit
bude pozorování poměrně
dost rušit, ale pokud budeme mít štěstí, zastihneme zapadající Saturn. Jestli dovolí
oblačnost, uvidíme i Uran
a Neptun. Pokud pozorování
nebude možné, mám připraveny dvě obrazové prezentace. Jedna z nich se týká
posledního úplného zatmění
slunce, které bylo 21. srpna

nad americkým kontinentem. Z dostupných serverů
jsem stáhl několik obrázků
a chtěl bych předvést, jak
celý úkaz vypadal. Ve druhé
přednášce se budu věnovat
exoplanetám, tedy planetám,
obíhajícím kolem jiné hvězdy, než kolem slunce.

poskytli internetové připojení. S počítačem byla zakoupena profesionální kamera,
která začala sloužit k pozorování proměnných hvězd
a dalších objektů. Když dosloužila, byly pořizovány kamery další. V současné době
máme u hlavního dalekohle-

hvězdárnu také místní
školy?
Školy chodí především
na začátku a v závěru školního roku. Přicházejí ale i předškolní děti. Před čtrnácti
dny nás navštívili školáci
z Vrchotových Janovic, kteří
k nám došli ze sedlčanského

František Lomoz každoročně v rámci Noci vědců na hvězdárně vítá zájemce o astronomii.

Na tento rok připadá výročí pětapadesáti let od zahájení činnosti hvězdárny.
Co všechno se zde od té
doby změnilo?
Po instalaci hlavního dalekohledu byl podstatnou
změnou pohon kopule.
Od počátku byla tlačena lidskou silou a koncem osmdesátých let jsme nechali namontovat elektrický pohon.
Potom byl dalekohled doplněn fotograﬁckou kamerou,
která tady už ale dnes není.
V devadesátých letech byl
u nás poprvé využit počítač,
protože jsme už měli k dispozici internet. V přízemí
budovy sídlili radioamatéři,
a protože měli webovou síť,

du připojeny dva zrcadlové
dalekohledy s CCD kamerami. K dispozici máme také
dva počítače, sloužící k ovládání kamer a k pořizování
snímků. Využíváme rovněž
dataprojektor, prostřednictvím něhož seznamujeme
návštěvníky s tím, co je v astronomii aktuální.
P l á n uj e te n ě j a ko u
akci, která připomene
vaše výročí?
Neplánujeme. Pro náš
malý kolektiv amatérských
astronomů se jedná o poměrně náročnou záležitost,
a navíc jsme měli padesáté
výročí, takže se snažíme držet spíše kulatých jubileí.
Využívají sedlčanskou

DS Vojkov
hledá

KUCHAŘKU/KUCHAŘE
Vyučení podmínkou. Bližší informace na tel.: 605 850 809
nebo e-mailu: kucerova@dd-vojkov.cz

autobusového nádraží jako
turistická výprava. Dětí bylo
šedesát a museli jsme je rozdělit na dvě skupiny, protože
by se k nám nevešli. V letních měsících nás navštěvují
i výpravy z okolních táborů
a další organizované skupiny. Volají i učitelé, organizující školy v přírodě, abych
přišel na besedu s dětmi.
Kdy a proč jste se začal
zajímat o astronomii?
Bylo to v době, kdy jsem
začínal nabírat rozum. Dnes
to samé pozoruji na svém
pěti a půlletém vnukovi, který se zajímá o všechno možné, ale protože má dědečka
astronoma, věnuje pozornost i astronomii. Už ví, co

Provedu zednické
a obkladačské práce
Tel.: 736 107 817

jsou černé díry, co je galaxie,
a je přesvědčený, že vesmír
je konečný. Já pocházím ze
Zvírotic a jednou mě otec
vzal na astronomickou přednášku, která se konala v naší
obci. Ve svých zhruba deseti
letech jsem se poprvé dozvěděl o bílém trpaslíkovi, hvězdě malých rozměrů, což mi
utkvělo v paměti, a tak jsem
začal sbírat další informace.
Na střední škole jsem měl
profesora matematiky, který byl rovněž amatérským
astronomem, a když jsem
se zmínil, že se o astronomii
také zajímám, měl jsem to
u něho dobré. V průběhu
celého života jsem znalosti
nabýval sebevzděláváním ze
všech možných pramenů.
Které objekty považujete za nejkrásnější nebo
nejzajímavější na obloze?
Na to nejzajímavější potřebuje člověk dalekohled
a na to nejkrásnější stačí oči.
Nejkrásnější je proto bezměsíční obloha někde na louce
mimo město, když člověk
vidí v plné kráse mléčnou
dráhu a mohutnost vesmíru.
Nejzajímavější je všechno,
na co namířím dalekohled.
Je něco, co byste chtěl
na obloze vidět a ještě se
vám to nepodařilo?
Viděl jsem zatmění Měsíce i slunce, meteorický roj
i komety. Pozoroval jsem
také zákryt hvězdy planetkou. Znamená to, že hvězda
byla překryta v ten moment
tělesem, které má rozměr
sto kilometrů a je ve vzdálenosti kolem tři sta miliónů
kilometrů. A co bych chtěl
na obloze vidět? Kometu,
kterou ještě nikdo předtím
neobjevil. Bylo by to pro mě
hodně zajímavé.
David Myslikovjan

Hledám brigádníka řidiče
na rozvoz obědů 2x týdně
od 8 do 11 hodin dle dohody.

Tel.: 739 213 142

Inzerce již od 12,10 Kč/cm2 vč. DPH

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz
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Za chlapa mají mluvit Úchvatné záběry přírodních motivů
na snímcích Zdeňka Šimka jsou
činy a ne kecy, říká
k vidění v městské knihovně
Lukáš Langmajer
Voda vášnivá, přáteli, příbuznými rodiny krajiny zdůrazněním detaiSEDLČANY

PETROVICKO Herec a zá-

vodník, to jsou dva obory,
které zdánlivě nejdou moc
dohromady, ale i přesto je
možné je skloubit, obzvlášť
když je jeden naplněním
dětského snu. Lukáš Langmajer baví diváky na pódiu a ve ﬁlmech (Vinaři,
Bobule, Okresní Přebor,
Babovřesky, Román pro
muže a další) a sebe za volantem závodního speciálu. Mezi jeho velký koníček
patří mimo jiné i cyklistika
a na kole ho můžete potkat
na Petrovicku.
Lukáši, proč jste si
vybral chalupu v našem
kraji?
Vždy jsem si chalupu
přál. Pár jsem jich měl
i v pronájmu. Ale naposled to dopadlo tak tristně, že jsme se rozhodli,
že se zadlužíme a raději
si chalupu koupíme. Hledali jsme dům, který má
charisma, kouzlo. Nelákají
mne dnešní moderní montovaný stavby. Naše chalupa má tradici, metrový
kamenný zdi. Když jsem
ji viděl poprvé, hned mě
to místo oslovilo. Byl jsem
tady třikrát, než jsme ji
koupili. Pak jsme si udělali
výlet na Onen Svět a procházkou jsme šli znova
okolo a bylo rozhodnuto.
Tady je to stále nádherný
zapomenutý kout.
Jezdíte sem často?
Poměrně ano. Snažím
se zde pracovat – připravovat na zkoušky, učím
se. Jezdím sem se synem.
Doma mám manželku
s čtyřměsíční dcerou, ta
sem jezdí taky. Přes léto
jsme tady často, v zimě je
to horší.
Chodíte v našem kraji
na houby?
Na houby nechodím,
já je neumím hledat, ani
moje žena, takže jsme
o toto ochuzeni. Chodíme ale rádi na borůvky
a ostružiny. Měl jsem tady
zrovna včera na návštěvě
moji maminku s kamarádkou, nasbírali opravdu

hodně, takže budou marmelády.
Hrajete raději ve ﬁlmu nebo v divadle. Co je
náročnější?
Já mám rád oboje.
Za divadlo jste si hned
jistá výsledkem a zodpo-

Lukáš Langmajer

vídáte za to. Při natáčení
můžete hrát jako bůh –
ale ve střižně to sestříhají
a výsledek může vypadat
úplně jinak. Pokud bych
šel po smyslu zúročení,
rozhodně je to znát hned
v divadle, poznám z reakcí diváků, jak se jim to líbí
nebo ne. Funguje tam okamžitá zpětná vazba.
Blíží se volby, chodíte
volit?
Samozřejmě, je to přeci
má povinnost. Jako náctiletý jsem na to měl jiný názor. Teď se snažím na politiku nahlížet tak, abych
se jí úplně nezanášel, ale
snažím se svým jednáním a konáním lidi okolo
sebe ovlivnit, aby nad tím
alespoň přemýšleli. Teď
jsou volby dost důležitý,
budou i volby prezidentský, hodně to ukáže, co
jsme za lidi. V autě právě
poslouchám audio knihu
Válka s Mloky od Čapka.
Překvapilo mne, jak moc
je to i v dnešní době použitelný.
Myslíte si, že jsou rozdílné názory na politiku
ve městě a na vesnici?
Já jen doufám, že se lidi
nenechají koupit za koblihu nebo karaﬁát.
Jana Motrincová

nedočkavě laskající omšelé balvany vzpínající se
proti ní v korytě řeky Vydry, voda černá a vyčítavá,
když ze dna Vltavy nechá
v suchých časech vystoupit
rozvaliny dávných sídel,
němých svědků násilně
změněných lidských osudů
v době nadšeného budování vltavské kaskády, které
poznamenalo i život vesnice, v níž se narodil a vyrůstal fotograf Zdeněk Šimek.
Snímek milované ženy
v náruči rozkvetlé louky
obklopené panorámatem
hor. Ty byly celoživotní láskou manželů Šimkových.
Nejčastěji se vraceli zvláště
do nejvyšších slovenských
hor, kterým podle slov Mileny Šimkové důvěrně říkali naše Tatry, nebo na Šumavu. Záběry z poslední doby
pak zachycují nekonečnou krásu pomíjejícího
okamžiku. Jásavě zbarvený suchý list, jejž za chvíli
rozcupuje neklidný podzimní vítr, či moment, kdy

Šimkovy a členy fotoklubů
ze Sedlčan i Příbrami, aby
při slavnostní vernisáži
zavzpomínali na vzácného
člověka, výborného fotografa a kamaráda a poslali
mu energii, kterou nyní
tolik potřebuje. Ač sám
fotograf výstavu pečlivě
připravil, na jejím zahájení
chyběl. Zotavuje se totiž
z vážné choroby v jedné
z pražských nemocnic.
Konečné uspořádání fotograﬁí tedy bylo v režii jeho
ženy Mileny a přátel ze
sedlčanského klubu FotoFlegmatici. Výstava potrvá
až do konce října.
Ř e d i te l k a k n i h ov ny
Blanka Tauberová v úvodu programu připomněla,
že samostatnou výstavu
fotograﬁí Zdeňka Šimka zahajuje v průběhu poslední
dekády již potřetí. Jednotlivé výstavy se vždy konaly
při příležitosti fotografových životních jubileí.
Se svým zamyšlením
nad Šimkovou tvorbou

lu či hry světla.
Manželka Zdeňka Šimka Milena hovořila o jeho
prvních fotokrůčcích i fotokrocích, jak sama nazvala
začátky manželovy celoživotní radosti, kterou mu
fotografování přináší. Vedl
ho při nich učitel na základní škole v Boroticích,
kam oba kdysi chodili.
„Zdeňkův první foťák se asi
utopil ve Vltavě, když spolu s ním zmizela v Županovicích pod vodou i jeho
rodná chalupa, jejíž ztrátu
těžce nesl,“ vzpomíná paní
Milena. Po svatbě prý fotili
dlouho spolu, ale naplno
se její muž začal věnovat
fotografování v době, kdy
se před čtrnácti lety přestěhovali z milované Prahy
do Sedlčan, kde s překvapením objevili nesmírně
fotogenickou krajinu. „Můj
muž chtěl zachytit ve svých
fotkách hlavně duchovno
krajiny, ať tady nebo na horách. A jeho srdeční záležitostí byla voda. Sám o sobě

Vernisáž autorské výstavy k blížícím se osmdesátinám Zdeňka Šimka navštívila spousta jeho přátel.

se sluneční světlo prodírá
houštinou rákosových
stébel a jemně provokuje
fantazii přihlížejícího.
Takovými dojmy může
na návštěvníka zapůsobit
výběr z fotograﬁí Zdeňka Šimka, vystavených
v Městské knihovně v Sedlčanech na počest jeho blížících se 80. narozenin.
V sobotu 7. října se prostory knihovny zcela zaplnily

v ys to u p i l j e h o p ř í te l ,
kunsthistorik Jan Rous,
a promluvil o tom, jak se
postupem let proměňuje ve fotograﬁích Zdeňka
Šimka vidění přírody. Připomněl i další portrétisty
sedlčanské krajiny, Jana
Reicha a Milana Dlouhého, a vyjádřil myšlenku,
že Zdeněk Šimek se při
focení Sedlčanska soustředil na zachycení lyričnosti

říkal, že je kluk od vody. Fotil řeky, bystřiny, potoky, ale
především šumavskou řeku
Vydru. Tu jsme naposledy
navštívili letos v květnu,“
vypráví Milena Šimková
a dodává: „Zdeněk dělal
vždycky všechno naplno.
Ať to byla strojařina, jeho
původní profese, turistika,
práce pro ostatní lidi nebo
fotografování. Vším je rád.“
-jv-

SPOLEČNOST
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Miroslava Nováková se
na cestu výtvarnou tvorbou
vydala před padesáti lety
SEDLČANY V městském mu-

zeu se ve čtvrtek 5. října konala vernisáž retrospektivní
výstavy kreseb a maleb, která pod názvem Cesta výtvarnou tvorbou mapuje padesát
let výtvarné činnosti sedlčanské rodačky, učitelky ZŠ,
ZUŠ a gymnázia Miroslavy
Novákové. Výtvarnice, která

vu pod názvem Nevšednost.
Před zahájením vernisáže v muzeu nám výtvarnice odpověděla na několik otázek. Jak dlouho jste
výstavu v městském muzeu připravovala?
Vystaveny jsou práce,
vytvořené v uplynulých padesáti letech. Začínala jsem

Miroslava Nováková se věnuje výtvarné tvorbě již padesát let.

se svým manželem oslaví
45. výročí svatby a společně
s ním si užívá šesti vnoučat,
se stále své tvorbě věnuje
velice aktivně.
Miroslava Nováková se
narodila roku 1947, na základní i střední školu chodila ve svém rodném městě
a maturovala v roce 1965.
Poté vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni a studium
dokončila roku 1970. Celý
život se věnovala profesi učitelky. Nejprve na základních
školách v Klučenicích, Jesenici a Sedlčanech. Od roku
1983 vedla výtvarný obor
ZUŠ v Sedlčanech a v roce
1987 dokončila doplňující
studium pro učitelství třetího stupně v oboru výtvarná
výchova. V roce 2008 společně se svými gymnaziálními
žáky uspořádala v sedlčanském kulturním domě výsta-

malovat obrázky, které jsou
u vchodu do muzea. Většinou se jedná o kvaše, což
je akvarel a běloba. Tyto obrázky jsem malovala v letech
1967 – 1972 ještě jako svobodná a proto jsem také na nich
podepsaná jako Krejčová.
Na jednom z obrázků je Mariánský sloup
na sedlčanském náměstí.
Malovala jste ráda centrum města?
Právě takto tehdy vypadalo náměstí z našeho okna.
Bydleli jsme v domě nad
dnešní prodejnou Philips.
Dalšími obrázky z přelomu
šedesátých a sedmdesátých
let jsou autoportréty. Hodně
jsem zachycovala také svoji
rodinu. Na jednom z obrázků
je vidět, jak lidé stávali, když
v neděli vycházeli z kostela.
Manželky šly vařit a pánové
si povídali. Já jsem seděla

doma u okna a malovala je.
Co vás přivedlo k malování?
To je velice těžké říci.
Něco jsem asi měla v genech,
protože moje teta malovala
porcelán a babička byla šperkařkou. Do svých šedesáti let
vyšívala a dělala krajky. Pracovaly jsme společně, takže
odtud pramení moje nadšení
pro malování. Potom jsem
šla na pedagogickou fakultu,
vybrala si obor výtvarná výchova a k tomu matematiku.
Po studiích na pedagogické
fakultě jsem se připravovala na akademii výtvarných
umění a z tohoto období
je na výstavě několik věcí.
V roce 1972 jsem se vdala,
měla tři děti a jejich portréty
i manžela jsou tady také.
Jakými technikami nejraději malujete?
Na fakultě v Plzni nás vedli hlavně k pastelu a k oleji.
Pastelem jsem hodně malovala v devadesátých letech.
Na výstavě máte také
abstraktní obrazy. Kdy jste
je začala malovat?
Až kolem roku 2000, ale
ráda se vracím i ke krajinám,
protože ty jsou inspirací
na celý život. Krajiny jsem
nikdy nemalovala podle pohlednic, vždy jsem chodila
do přírody. Samozřejmě
když ale obraz přinesete
domů, musíte na něm ještě
pracovat. Vždy, když jsme
někam jeli, manžel mi zastavil a já jsem malovala.
Mě zaujaly vaše obrazy,
na kterých vidím hodiny,
kyvadlo a vesmír. Jedná se
o znázornění času?
Je to zhruba tak. Proto
také u těchto abstraktních
obrazů nejsou popisky, protože každý je chápe podle
svého. Poblíž nich jsou obrazy mých dětí, které jsem malovala v roce 1983. Lence tehdy bylo deset let, Blance osm
a Mirečce tři. Potom jsem
absolvovala v Praze doplňující studium na třetí stupeň
a z této doby jsou v muzeu
vystaveny linoryty.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Provozovatelé galerie
Hospodářský dvůr
jsou s uplynulou
sezonou spokojeni
KLUČENICE Letní turistická

sezona je u konce, dveře
klučenické galerie i turistického informačního centra se na zimu uzavírají.
Občanské sdružení obce
Klučenice, které obě zařízení zřídilo i provozuje, je
s návštěvností spokojeno.
Do turistického informačního centra si našlo
cestu 586 návštěvníků,
do galerie dokonce 743.
„Z toho bylo sedmdesát
dva cizinců: Němců, Rakušanů, Španělů a Kanaďanů,“ upřesňuje Oldřich
Žirovnický.
Novinkou letošního
roku byl prodej dvou turistických vizitek. Jedna zobrazuje Klučenice, druhá
Hospodářský dvůr. O obě
byl mezi návštěvníky zájem. V nabídce jsou i turistické deníky. Přibyly také
dvě vitríny s archeologickými nálezy z obce a jejího

představil další novinku
Oldřich Žirovnický.
Kromě stálých expozic se galerie otevírá také
různým výstavním akcím.
Letos šlo zejména o výstavu obrazů Reného Nožičky, který zachycuje okolí
Klučenic, náboženské
motivy i zátiší. Druhou
akcí byla soutěž amatérských fotografů s názvem
Vesnička má středisková
objektivem. Po hlasování
návštěvníků se jejím vítězem stal Přemysl Dušek
se svou fotografií Kostel
v zimě. Na druhém místě
skončila fotografie Petra
Sirotka Kaplička a na třetím Západ slunce na Zadním Chlumu od Bohumila
Holana.
Zpestřením programu
bylo letos setkání sousedů
z blízkého i širšího okolí,
které pomohli uspořádat
členové místního hasič-

O výstavy v galerii je zájem. Foto: Oldřich Žirovnický

okolí, vidět je možné řádový oděv křižovníků. „Letos
také nově vystavujeme šestnáct papírových modelů
českých i moravských hradů a zámků. Modely věnoval Luboš Suk ze Zahořan
a model Pražského hradu
je od Josefa Vačkáře z Prahy. Josef Martínek věnoval
mnoho svého času zrestaurování těchto modelů,“

ského sdružení a další
dobrovolníci. Sešli se zde
účastníci všech věkových
kategorií. „Dalším velmi
zdařilým setkáním byla beseda s profesorem Pavlem
Pafkem. Akci zajišťoval
a následně moderoval Petr
Kyselý starší,“ uzavírá Oldřich Žirovnický.
Olga Trachtová
Hadáčková

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz
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Křečovický rodák trhal asfalt na
38. ročníku Rally Příbram
PŘÍBRAM/SEDLČANY Bydlí

ve Strážovicích u Křečovic, pracuje jako manažer u největší společnosti v ČR, která se zabývá
prodejem náhradních dílů
na automobily. Sedmačtyřicetiletý závodník Miroslav Šenk letos bojoval
na 38. SVK Rally Příbram.
Jak dlouho závodíte
a kdo je váš parťák?
Závodit jsem začal v roce
2002 jako spolujezdec
ve volném poháru ČR. Ale
na nějaký čas jsem byl nucen přestat kvůli pracovním
povinnostem. Opět jsem začal v roce 2008, to už jako pilot v závodech do vrchu – to
pro mě nebylo ale tak atraktivní jako rally. Proto jsem
se vrátil k rally a od roku
2011 jsem jezdil Českomoravský pohár. Mým současným spolujezdcem je velice
zkušený plzeňský rodák
Marek Hora, který se v rally pohybuje deset let. Před
ním si do horkého křesla
sedal kamarád a spolužák
ze střední školy – příbramák
Miloslav Talaváňa, který měl
zkušenosti z Mistrovství ČR
i ve speciálech WRC. Mé jezdecké začátky se však pojí
s legendou motoristického
sportu Antonínem Muzikantem, který měl odvahu
si sednout k někomu, kdo
v podstatě znovu začíná.
Jakým autem jezdíte?
Mým závodním náčiním

je pro rally trochu netypické auto – dieselová Škoda

republice. To nám zabere spoustu času, protože

republiky třídy 11 nám bohužel utekl kvůli technické

Byť byla letošní Rally Příbram minulý víkend pro křečovického rodáka Miroslava Šenka neúspěšná, své
fanoušky potěšil dravou jízdou. Foto: Miroslav Minak Krs

Fabia RS. Jedná se o vozidlo zařazené do třídy 11
v MČR, disponuje výkonem
asi 230 koní a kroutícím
momentem více než 500
Nm. Jedná se o speciál dle
národní homologace, ale
přitom je pro nás, jako pro
soukromý tým, ještě relativně ﬁnančně dostupný
na provoz i na díly.
Jaké závody především
jezdíte?
V současné době jezdíme Mistrovství České
republiky v rally, tedy
nejvyšší soutěž v České

na závodech strávíme vždy
minimálně čtyři dny. Při
sedmi závodech v roce,
je to téměř měsíc mimo.
Na další závody v rally
vlastně už ani nezbývá čas,
protože náš tým Šenk motorsport se ještě stará o tři
speciály VW Polo GTI, se
kterými jedeme Mistrovství
ČR v rallycrossu. Fanoušci
nás mohli vidět i v Sedlčanech na kotlině a věřím, že
jsme zde předváděli hezký
sport. Rally Příbram je pro
nás sedmým závodem letošní sezóny. Titul mistrů

závadě, takže se budeme
snažit udržet alespoň titul
vicemistrů.
Jak se vám na této rally
jezdí?
Příbram je jedna z našich
nejoblíbenějších
soutěží,
protože je to pro nás domácí
závod a letos se jede kolem
mého baráku. A to si přeci
nemohu nechat ujít! Všichni
sousedé už mě hecují a těší
se, až kolem nich pojedu.
Jaké máte na Rally Příbram cíle?
Naším cílem bylo vyhrát,
ale už nyní víme, že se to

nepodaří. V sobotu se nám
po druhé rychlostní zkoušce objevil problém v elektrické instalaci a byli jsme
nuceni odstoupit z etapy.
Jednalo se o banální problém, na který jsme však
nebyli na trati schopni přijít.
Mechanikům se podařilo
problém odstranit a do nedělní etapy nastupujeme
v rámci tzv. superrally a budeme bojovat alespoň o dílčí etapové body.
Čeho jste letos už dosáhli?
Lepila se nám smůla
na paty v podobě technických problémů, ale když
jsme dojížděli, tak to bylo
vždy na bedně – 1. místo
na Valašké Rally a na Rally
Bohemia, 2. místo na Rally
Český Krumlov. V loňském
roce jsme se stali vicemistry
třídy 11 a letos už to vypadalo, že se nám podaří získat
titul mistrů republiky.
...jak to na Rally Příbram nakonec dopadlo?
V neděli jsme se snažili stahovat ztrátu ze soboty, abychom získali co
nejlepší výsledek a body.
To se nám celkem dařilo
a zajížděli jsme vynikající časy. Ale nasazení bylo
tak veliké, že jsme urazili
zadní kolo o můstek a museli jsme odstoupit. Takže
letošní domácí závod pro
nás byl hodně smolný.
David Štverák

Plamen se rozhořel na Tavernách
SEDLČANY V sobotu 7.
října dopoledne byla již
tradičně na stadionu Taverny zahájena první část
celorepublikové hasičské
soutěže Plamen, které se
účastnilo na 350 dětí. Odpoledne patřilo dorostencům, přijelo jich kolem
sedmdesáti.
Mladí hasiči se ve hře
Plamen utkali ve dvou
disciplínách – štafeta CTIF
a štafeta 4x60 m – v kategoriích mladších a starších
dětí. Ve štafetě 4x60 m se

za mladší umístilo s nejlepším výsledkem družstvo SDH Skalice a v disciplíně CTIF družstvo SDH
Svaté Pole A. V kategorii
starších dětí měli nejlepší
čas v disciplíně CTIF, ale
i štafetě 4x60 m, mladí hasiči z SDH Kojetín.
V dorosteneckých disciplínách 4x100 m si nejlepší čas vybojovali dorostenci z SDH Sestrouň
a dorostenky z SDH Petrovice. V dvojboji mladších dorostenců zaběhl

nejlepší čas Jonáš Habart
z SDH Počepice, za střední
dorostence Matěj Koňas
z SDH Březnice a za starší
dorostence Adam Hrabák
z SDH Skalice. V dvojboji
dorostenek se na prvních
místech umístila za mladší dorostenky Karolína
Vlachová z SDH Rožmitál, za střední dorostenky
Tereza Kohoutková z SDH
Sestrouň a za starší dorostenky Miroslava Plavcová
z SDH Obory.
Jana Motrincová

Mladí hasiči si to v rámci podzimního okresního kola rozdali o víkendu v Sedlčanech.

KALENDÁŘ
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KONCERTY
 Jistebnice – kult. dům
14. 10. The Fialky a Houba
punk-rockový večer
 Mokřice – kult. dům
14. 10. Sraz harmonikářů
sraz harmonikářů od 14:00,
od 20:00 taneční zábava
 Sedlčany – kult. dům
17. 10. Blue Session
koncert blues; 19:30
24. 10. Koncert učitelů ZUŠ
11. ročník koncertu; 18:00
 Sedlčany – muzeum
20. 10. Španělská romance
Večer při svíčkách; 19:00
 Petrovice – Obecní dům
21. 10. Frgál
cimbálová hudba z Olomouce a ochutnávka vín; 20:00
 Kamýk nad Vltavou –
kostel
22. 10. Salome
koncert; 18:00

VÝSTAVY
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
Husaři jedou
komorní výstava prezentující lidové hračky a předměty s vojenskou tématikou;
do 29. 10.
Sedlčansko na akvarelech Jana Burdy
kresebná dokumentace lidové architektury a krajiny
na Sedlčansku; do 29. 10.
 Sedlčany – knihovna
Fotograﬁcké vzpomínky
Zdeňka Šimka
výstava amatérských fotograﬁí; do 1. 11.
 Sedlčany – kult. dům
Stanislav Kadlec: Svět
kolem nás
výstava místního výtvarníka; do 6. 11.
 Sedlčany – muzeum
Cesta výtvarnou tvorbou
retrospektivní výstava obrazu Miroslavy Novákové;
do 26. 11.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlec-Prčice – zámek
12. 10. Večer na zámku:
S Jiřím Částkou po pobaltských republikách

přednáška o Litvě a Lotyšsku; 19:00
19. 10. Večer na zámku:
S Jiřím Částkou po pobaltských republikách
přednáška o Estonsku; 19:00
 Sedlčany – knihovna
20. 10. Národní obrození I.
přednáška o umění a historii s Pavlem Šidákem; 18:00
25. 10. Vliv psychiky
na lidské zdraví
přednáška Radmily Koňarikové a Radmily Karaﬁátové; 18:00

KINA
 Sedlčany
13. 10. Svatba
drama; 20:00
16. 10. Scorpions forever
and a day
hudební ﬁlm; 20:00
21., 22. 10. Sedlčanská
ﬁlmová školka
malá ﬁlmová přehlídka pro
děti; 14:00
 Sedlec-Prčice
13. 10. Vetřelec: Covenant
sci-ﬁ horor USA; 20:00
20. 10. Bába z ledu
česká romantická komedie;
20:00

 Kosova Hora
15. 10. Špunti na vodě
česká komedie; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
11. 10. Hokejový zápas
HC Kňovice – HC Olbramovice; 18:30
DSK Daleké Dušníky – AHC
Nový Knín; 20:25
13. 10. Hokejový zápas
Dublovice – Draci; 18:30
HC Citroën Drásov – Novit
Neveklov; 20:25
14. 10. Hokejový zápas
Tučňáci Kosova Hora –
Rybníkáři; 10:00
Rumola – HC Miličín; 12:00
Medvědi Sedlčany – Huroni
Vršovice; 14:00
Čerti Křepenice – Žabáci
Solopysky; 16:00
HC Kačeři Příčovy – Genemusic; 18:00
HC Votice – River Boys
Zvírotice; 20:00
15., 22. 10. Veřejné bruslení
14:00–16:00
15. 10. Hokejový zápas
HC Olbramovice – DSK
Daleké Dušníky; 16:30
Stará garda Štětkovice B –
HC Kňovice; 18:25

... Se smutkem v du i oznamujeme
v em, kdo ho znali , e dne 1. jna
nás n hle opustil ná p ítel , ec
a star
ec... PAVEL TURJANSKÝ...

* 04. 03. 19 4
† 01. 10. 2017

...Posledn rozlou en s n m bude
21. 10. 2017 ve 14 hodin u n j
na chalup , Sestrou 21, Sedlčany...
Syn Jan a dcera Erika s rodinou

www.sedlcansky-kraj.cz

Ševci Nový Knín – Domino;
20:20
16. 10. Hokejový zápas
Bubák Chlum – HC Rožmitál pod Třemšínem; 18:30
Rybníkáři – HC Citroën
Drásov; 20:25
18. 10. Hokejový zápas
Novit Neveklov – Rumola;
18:30
Draci – Tučňáci Kosova
Hora; 20:25
20. 10. Hokejový zápas
HC Hrádek – Dublovice; 18:30
Genemusic – Čerti Křepenice; 20:25
21. 10. Hokejový zápas
River Boys Zvírotice – HC
Kačeři Příčovy; 12:00
HC Rožmitál pod Třemšínem – HC Votice; 14:00
22. 10. Hokejový zápas
Draci – Rumola; 10:00
Stará garda Štětkovice –
Bubák Chlum; 16:30
Domino – Medvědi Sedlčany; 18:25
HC Kňovice – Ševci Nový
Knín; 20:20
23. 10. Hokejový zápas
DSK Daleké Dušníky – Stará garda Štětkovice B; 18:30
AHC Nový Knín – HC Olbramovice; 20:25
25. 10. Hokejový zápas
Tučňáci Kosova Hora – HC
Hrádek; 18:30
HC Citroën Drásov – Draci;
20:25
 Dublovice – hřiště
14. 10. Fotbalové utkání
Dublovice B – Sedlec-Prčice
B; 15:30
 Sedlčany – autobusové
nádraží
14. 10. Muzeum másla
v Máslovicích
odjezd autobusem v 6:05
do Prahy, pak do Máslovic,
trasa cca 11 km
 Sedlec-Prčice – hřiště
15. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice – SK
Chlumec; 15:30
22. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice – FK
Bílkovice; 10:00
 Sedlčany – hřiště Tatran
15. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – MFK
Dobříš; 10:15
22. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – SK
Hostomice pod Brdy; 15:30
 Sedlčany – kotlina

21. 10. Motocross
speedcross
 Petrovice – hřiště
22. 10. Fotbalové utkání
SK Petrovice – AFK Loděnice; 15:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
11., 18. 10. Hajánek
podvečerní čtení vhodné
pro menší děti; 17:00
14. 10. Haló, Jácíčku!
do knihovny za pohádkou
aneb slavíme s Jácíčkem;
16:00
 Sedlčany – hvězdárna
13. 10. Pozorovací program
21:00–23:00
 Sedlčany – kino
14. 10. Listování s Fulghumem
americký spisovatel představí svou novou knihu;
20:00
 Krásná Hora n. Vltavou
15. 10. Posvícení
 Dublovice, Křepenice,
Kňovice, Chlum–Nalžovice, Počepice
22. 10. Posvícení
 Krásná Hora nad Vltavou – kostel sv. Mikuláše
22. 10. Svatohubertská
mše
slavnostní mše a vystavení
repliky Svatováclavské
koruny; 10:00

ROZHLEDNY
 Petrovice
Kuníček
do 29. 10. otevřeno pouze
o víkendech a svátcích:
10:00–12:00, 13:00–18:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích; 11:00–17:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
otevřeno o víkendech
a svátcích; 11:00–16:00
 Vrch Krchov, Přední
Chlum
Milada
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00

SPORT
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Filip Dřevojan přiváděl svými
zákroky útočníky soupeře k šílenství
FK Dobříč 1940
– TJ Sokol SedlecPrčice A 0:3 (0:3)
Úvod fotbalového zápasu
byl z obou stran velice opatrný. Pozorné obrany nedovolovaly žádnému z útočníků zakončit a tak nepočetné
řady domácích diváků neměly důvod ke spokojenosti.
V 16. minutě Raček nacentroval před branku soupeře
a na milimetry přesně treﬁl
hlavu Trnobranského, který
krásnou hlavičkou poslal

míč pod břevno – 1:0. Ve 31.
minutě poslal Pištěk přihrávku Davídkovi, ten zamotal
míč mezi dva obránce, ze
skrumáže vypadnuvší míč si
našel Trnobranský a z voleje
nachytal gólmana Novotného v nedbalkách – 0:2. Poté
mohli skórovat i domácí, jenomže jejich projektily končily v náručí brankáře Dřevojana a tak Sedlečtí těsně
před koncem poločasu zasadili domácím poslední ránu.
Na straně vykombinovali své
strážce Prchlík s Davídkem,

Davídek se dostal do vápna
a přízemní ranou na zadní
tyč rozjásal hostující enklávu
potřetí.
Do druhého poločasu
poslali domácí na plac čerstvého stopera, ale hlavně
dlouhána Kadlece na hrot.
Do 60. minuty hosté přežili
několik závarů, gólových
střel i dorážek a za čisté
skóre lze děkovat jedinému
muži – Filipu Dřevojanovi
v brance, který spustil své
velké galapředstavení.
David Štverák
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Luboš Hanus je počtvrté
v řadě mistrem republiky
PLZEŇ V městské sportovní

hale se konalo o víkendu
6.–8. října Mistrovství ČR
ve sportovním aerobiku a ﬁtness organizace Fisaf. Pro závodníky sedlčanské Dvojky
šlo o jeden z vrcholů letošní
závodní sezóny.
Do hry o nejlepší umístění

děvčata zacvičila velmi slušně, podařilo se jim postoupit
do ﬁnále a obsadit skvělé
páté místo. Mezi ostřílené
borce v nejvyšší výkonnostní třídě patří již tradičně Michaela Zelenková, která spolu s Lubošem Hanusem tvoří
pár v kategorii 14–16let. V na-

Domácí šňůra neporazitelnosti béčka trvá dál
TJ Tatran Sedlčany
B – TJ Spartak
Rožmitál pod
Třemšínem 2:0
(1:0)
Hned první šance domácích
z 6. minuty byla gólová – Repetný si vyměnil na pravé
straně míč s Haasem a sám
před brankářem Zrnem nezaváhal – 1:0. V 11. minutě
skóroval hlavou Bartůšek
po pěkné akci Matouška
a Lípy, rozhodčí ale odmával ofsajd. O minutu později
vyslal Strnad ulicí do úniku
Repetného, ten ale z mírného úhlu treﬁl jen boční síť.
V další minutě vyšachoval
Matoušek s Haasem celou
obranu, sám před bránou
ale vymýšlel ještě přihrávku místo střely. Bez efektu. V 18. minutě šel opět
Repetný sám na brankáře.
Na brankové čáře pohromu
odvrátil hostující obránce.
Další dvě slibné šance ne-

proměnil Lípa. A tak se připomněli i hosté. Na pravé
straně postupoval útočník
z úhlu sám na Hrůšu, ten ale
dobře zmenšil úhel a nohama vyrazil. Pak se hosté prokombinovali opět na pravé
straně a po zpětné přihrávce se míč otřel o břevno.
Ve 27. minutě se ve vápně
prosadil individuálně Haas,
na zadní tyči našel Dvořáka,
který bombou treﬁl břevno.
Po čtvrt hodině druhé
půle Tatran oživil hru několika střídajícími hráči. Nejlepší hostující hráč Hausleitner
z trestného kopu z 20 metrů
jen těsně minul levou šibenici. V 69. minutě posunul Marek Sirotek ve středu pole
na Stibora, ale jeho bomba
z 25 metrů skončila nad.
V 80. minutě se obranný
odkup dostal ke Špačkovi,
který byl zastaven ve vápně
a po konzultaci rozhodčích
byl obranný zákrok označen jako nedovolený. Penalta. K té se postavil Strnad

a nezaváhal, tvrdě k pravé
tyči – 2:0. V poslední minutě
mohl zvýšit Marek Sirotek,
kterého našel samotného
ve vápně Lukáš Matoušek.
Marek ale brankáře neprostřelil. Po chybě Pudila u rohového praporku mohli ještě hosté v poslední minutě
snížit, ale spolehlivý brankář Hrůša vše vyřešil.
Trenér Tatranu B Vlastimil Zelenka: „Oproti
minulému týdnu, kdy jsme
po dvaceti minutách prohrávali 3:0, jsme měli dnes
5:0 vést. Bohužel hosté
úvod přežili jen s jedním
gólem a téměř až do konce
živili šanci na vyrovnání.
Sympaticky hráli kombinačně po zemi, do šancí jsme je
ale příliš nepouštěli. I když
jsme vyhráli i čtvrtý domácí zápas, zase to výsledkově nebylo jednoznačné.
Na šance to bylo výrazné,
na ně se ale nehraje. Pozitivní je první čisté konto.“
David Štverák

Zlatý Luboš Hanus spolu s ﬁtness týmem 11–13 let a svou trenérkou

mezi republikovou aerobikovou špičkou vstoupila čtyři
horká želízka trenérky Kristýny Faktorové. V nejprestižnější kategorii dospělých
žen Dvojku reprezentovala
Veronika Šeráková. Skvělým
vyspělým výkonem se jí podařilo postoupit do semiﬁnálového kola a obsadit celkově desáté místo. Zástupcem
mezi ﬁtnessovými týmy
kategorie 11–13let byl tým
Kateřina Kadlecová, Anna
Palátková, Karolína Jíchová,
Kateřina Jíchová a Marie
Bezkočková. Přes všechny tréninkové komplikace

bité konkurenci věkově starších párů se povedlo Míše
s Lubošem předvést velmi
bojovnou sestavu. Rozhodčí
je po zásluze ocenili druhou
nejvyšší známkou a titulem
vicemistrů ČR.
Třináctiletý Luboš Hanus hájil barvy Dvojky
i v kategorii chlapců 11–
13let. Bezkonkurenčně nejobtížnější sestavou a skvělým provedením nechal
za sebou všechny soupeře
a již počtvrté v řadě se mu
podařilo získat titul mistra
České republiky ve sportovním aerobiku.
-kf-

Poslední vítěz hokejového poháru po brankové
přestřelce konečně bodoval
Třináctý ročník dlouhodobého turnaje amatérských hokejistů
pokračoval minulý týden
další várkou zápasů a nejvíce z nich bylo tentokrát
odehráno ve skupině B.
V áčku jsme stihli zaznamenat pouze dva duely
a v jednom z nich si zahráli
i hokejisté Genemusic z Benešovska, jimž se v úloze
posledního držitele pohá-

SEDLČANY

ru zatím vůbec nedařilo.
Tým Genemusic po porážkách v zápasech se
Zvíroticemi, Štětkovicemi
a s Chlumem nastoupil proti Voticím, kterým se také
příliš nevede. K vidění byla
hokejová přestřelka, ve které byl favorit z Benešovska
úspěšnější a konečně se posunul alespoň blíže ke středu tabulky. Dosud vedoucí
týmy ve všech třech skupi-

nách potvrdily svoje postavení v tabulkách a připsaly
si minulý týden na svoje
konto další dva body.
Výsledky – skupina A:
Solopysky – Příčovy 2:8, Genemusic – Votice 9:6. První
Příčovy získaly v pěti zápasech deset bodů. Druhé Zvírotice jich nasbíraly šest, ale
na začátku nového týdne
měly dvě utkání k dobru.
Poslední osmé Votice získa-

ly zatím body pouze dva.
Skupina B: AHC Nový Knín
– Kňovice 6:1, Olbramovice
– Domino 3:2, Štětkovice B
– Vršovice 1:2, Ševci Nový
Knín – Medvědi 7:2, Vršovice – Ševci Nový Knín 8:3.
První místo si po těsném
vítězství udržely nyní devítibodové Olbramovice, o jediný bod zpět byl před naší
uzávěrkou tým AHC Nový
Knín. Nulu na svém kon-

tě mají stále dvě mužstva,
a sice Domino a rezerva
Štětkovic. Skupina C: Miličín – Drásov 8:3, Neveklov
– Kosova Hora 2:4, Rybníkáři – Dublovice 3:12, Draci –
Hrádek 8:4. Po pěti utkáních
je bez jediné ztráty Miličín,
druhá Rumola získala bodů
šest, ale má k dobru jeden
zápas. Poslední devátý Hrádek má zatím jediný bod.
David Myslikovjan
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Mošnička se stal popáté vítězem Českého poháru
SEDLČANY Úspěchy, které

vybojoval, hrdě dělí jako
správný chlap do svého
týmu lidí, jež má kolem
sebe. Celý rok tvrdě maká
bez přestávky, ale podporuje i dobrou věc. Dublovický handbiker Tomáš
Mošnička nám vyprávěl
nejen o svých úspěších.
Neomrzí to, zažít už
popáté radost z vítězství
v Českém poháru?
Pravda je, že je to něco
jiného než poprvé. Prvně
to byla radost, nyní už je
to spíše potvrzení toho,
že to děláme správně. Záměrně říkám děláme, protože to není jen trénování,
které lidi vidí, ale je zatím
také velká práce trenéra,
výživového poradce, manželky, sponzorů a dalších
podporovatelů, kteří nechtějí být vidět.
Mění se Český pohár
nějak?
Pokud se chce člověk
lepšit, musí závodit s těmi
nejlepšími. To je stará
pravda. V dnešní době
není parasport o charitě
a nějakém setkání se handicapovaných, ale o plnohodnotném vrcholovém
až profesionálním sportu. Důkazem je, že všude
na světě je medaile z pa-

ralympijských her, včetně okolních zemí Unie,
rovnocenná s medailí
z olympijských her. Jen

tři roky jeden extrém, který mi v seriálech EP nebo
SP chybí – horskou časovku. Bohužel velké závody

předmětů. ČP se v tomto
nijak nezlepšil, spíše naopak. Proto pro příští rok
zvažuji omezit účast v ČP,

Handbiker Tomáš Mošnička chce v příštím roce víc závodit v zahraničí. Foto: Věra Vodičková

do ČR toto bohužel ještě
nedorazilo. Tomu odpovídají i naše závody a organizátor ČP občas vytáhne
novou trať, která je vhodná tak pro děti na koloběžkách... Tím chci říct,
že v době, kdy se naše
průměrná rychlost v závodě European Handbike Circuit či světového
poháru blíží 40 km/h, je
zmíněná trať k ničemu
a na nic vás to nepřipraví.
V ČP máme ale poslední

se ubírají, nevím z jakého důvodu, spíše k rovinatým a rychlým tratím.
S tím se moc neztotožňuji, protože kdo vyhraje
jakýkoliv seriál závodů,
měl by své kvality dokázat nejen na rovině, ale
i v kopcích, v časovce,
na mokru, ve vedru ap.
Mnoho lidí se mne ptá:
Co jsi za to vítězství dostal? Odpovídám: Medaili
za padesát korun plus igelitku letáků a reklamních

ale chtěl bych se o to více
zaměřit na závody v Německu a hlavně na závody v Polsku, na které jsou
velmi dobré recenze týkající se finančních prémií
a také kvality.
J a k h o d n ot í te s vé
l eto š n í s e d m é m í sto
v EHC?
Mým cílem bylo nejhůře
páté místo, pokud možno
bedna. Byl jsem po předposledním závodě v průběžném pořadí na třetím

místě, odečty za nejhorší
dva závody toto pořadí ale
trošku promíchaly, nakonec to dalo sedmé místo.
Evropská špička je ovšem
zároveň i světová. To znamená, že všichni, co jsou
přede mnou v konečném
pořadí, snad kromě jednoho, jsou absolutní světová
elita v mé kategorii – včetně čerstvého mistra světa,
medailisty z posledních
PH. Nechci však jezdit
v těsném závěsu za světovou elitou, ale závodit s ní.
Nebudete se v zimní
pauze nudit?
Nyní mám měsíc přestávku od sportu, ale i od cestování a všeho stresu s tím
spojeného. Od listopadu
mi začíná zimní příprava –
trenažér, posilovna a další
doplňkové sporty. Musím
sehnat ﬁnance na další rok,
udržet váhu v přijatelných
mezích, nastavit nové kolo
tak, aby fungovalo, do toho
pracuji. Navíc jsem v PR
kampani Srdcerváči, takže
mě čeká do ledna několik
rozhovorů ve velkých médiích. V rámci mojí práce pomáhám se sháněním ﬁnancí
na provoz pro Azyl pro týrané děti – Orlíček Přední
Chlum a DD Korkyně.
David Štverák

Tatran si pochutnal na lázeňských oplatkách a dostal se
v tabulce na druhé místo
FC Viktoria
Mariánské Lázně
– TJ Tatran
Sedlčany 1:2
(1:0)
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ V so-

botu 7. října zavítal Tatran
v devátém kole fotbalové
divize A na hřiště Mariánských Lázní. Z města relaxu si odvezl tři body s příchutí sladkých oplatek.

Převahu
domácích
potvrdila
i vedoucí branka
První čtvrt hodina utkání byla spíše seznamovací
a moc šancí nepřinesla.
Jako první zahrozil domá-

cí celek. Nejdříve si vylámal zuby na brankářovi
Pavlu Capouchovi Patrik
Kavalír, následně i jeho
další dva spoluhráči – Matěj Kravar a Martin Lukáš.
Misky vah se šancemi se
pak naklonily i na stranu
hostů. Marek Sirotek se
snažil přelobovat brankáře Davida Šmejkala,
ale nepovedlo se, míč se
následně dostal na kopačky Michaela Dvořáka,
kterému radost pokazil
odkopem na brankové
čáře bránící hráč. Ve 36.
minutě rozezvonil tyč Marek Sirotek. O další minutu později domácí Matěj
Kravar přihrál do gólové
šance Petru Holubovi, který se nemýlil – 1:0.

Když se trefí
Brotánek, výhra
je jistota
Domácí hráči jako by
byli myšlenkami někde
na procházce po kolonádě.
Do druhého poločasu totiž
nastoupila herním projevem jiná Viktoria, než kterou viděli domácí fanoušci
v prvním dějství. Tatran,
nejen že musel dohánět
jednobrankovou ztrátu,
ale pro zranění musel být
vystřídán Kryštof Kvěch
s Honzou Vystydem. První
pokus srovnat skóre vyslal
Michael Dvořák, ale byl neúspěšný. Stejně si počínal
i střídající Petr Haas. A tak
se po hodině hry musel
chopit iniciativy defenzivní

hráč, i když to pomalu ale
jistě přestává platit a stává
se z něj pan střelec – kdo
jiný než Lukáš Brotánek.
Prosadil se po rohovém
kopu hlavou a vyrovnal
na 1:1. Za dalších pět minut
bylo v hostujícím sektoru
veselo převeselo. Martin
Hájek našel přesnou přihrávkou Michaela Dvořáka,
který překonal vybíhajícího
brankáře Davida Šmejkala –
1:2. Domácí celek měl sice
do konce zápasu herní tlak,
ale ten mu nebyl nic platný.

Ohlasy k zápasu
František Hofman:
„První půle z naší strany
vůbec nebyla dobrá. Soupeř
nás vysoko napadal a dělalo nám to problémy. Po chy-

bě, kdy jsme neodkopli
balón, jsme dostali gól.
Do druhé půle jsme vstoupili aktivně a chtěli vyrovnat,
což se povedlo po rohu, kdy
se treﬁl Broťas. Soupeř nás
trochu zatlačil a my jsme těžili z brejků. Jeden se nám
povedl a Michal Dvořák nás
poslal do vedení!“
Sestava Tatranu: Capouch – Hofman, Vystyd
(60. R. Kvěch), Brotánek,
Hájek, Soldát, Dvořák,
Lípa, Sirotek, K. Kvěch
(46. Haas), J. Dvořák
Tatran se vyšplhal v tabulce na druhé místo s 18
body a skórem 19:14. Další
zápas hraje v neděli 15. října
doma proti Petřínu Plzeň.
Utkání začíná od 15:30 hodin.
David Štverák
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Fotbalové víkendové Hokejisté Tatranu potvrdili
výsledky regionálních dobrý vstup do sezóny
družstev
ziskem dalších bodů
7. kolo krajského
přeboru I. B
třídy skupina E

TJ Tatran Sedlčany B
– TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 2:0
(1:0)
Branky Tatranu B: 6. J.
Repetný, 80. (p) R. Strnad
FK Dobříč 1940 – TJ
Sokol Sedlec-Prčice 0:3
(0:3)
Branky Sedlce: 16. a 31.
J. Trnobranský, 44. M.
Davídek
SK Petrovice – TJ Sokol Daleké Dušníky 1:3
(0:0)
Branky Petrovic: 88. (p)
P. Chlasták

7. kolo
okresního
přeboru
TJ Sokol Dublovice –
SK Březnice 1918 4:0
(0:0)
Branky Dublovic: 65. 83.
a 90. D. Krůta, 75. V. Filip
TJ Tatran Sedlčany C –
SK Jince 1921 3:0 (1:0)
Branky Tatranu C: 23. 55.
a 70. F. Šťovíček

7. kolo III. třídy
skupina B
TJ Krásná Hora – SK Petrovice B 4:1 (1:1)
Branky: 31. F. Michalec,
49. M. Hubička, 86. V.
Čanda, 88. M. Turek – 28.
R. Kubíček
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Vltavan Hříměždice 2:1 (1:0)
Branky: 20. M. Viskup,
64. O. Molec – 62. R. Šíma
TJ Sokol Počepice – SK
Vysoký Chlumec 5:0
(2:0)
Branky: 35. a 72. M. Skalický, 74. a 75. V. Skalický,
34. T. Bambas
SK Obory – TJ Sokol Jesenice 0:3 (0:2)
Branky Jesenice: 10. a 68.
J. Šika, 35. M. Havel
TJ Vltavan Borotice – TJ
Sokol Kosova Hora 1:2
(0:1)
Branky Kosovky: 14. D.
Vilas, 80. J. Nouzecký

7. kolo IV. třídy
skupina A

TJ Slavoj Obecnice – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou B 4:2 (1:2)
Branky Kamýku B: 42. V.
Krůta, 45. T. Mol

7. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Krásná Hora B – TJ
Sokol Dublovice B 2:3
(2:2)
Branky: 8. R. Brož, 12. J.
Slezák – 23. a 63. D. Krůta, 40. P. Vystyd
TJ Sokol Sedlec-Prčice
B – FC Kňovice 5:1 (2:1)
Branky: 39. a 52. D. Kubát, 42. K. Mára, 52. (p)
J. Rataj, 58. S. Boubalík –
13. P. Spilka
SK Klučenice – TJ Sokol
Kosova Hora B 1:5 (1:3)
Branky: 31. J. Skála – 9.
a 88. L. Marhefka, 24.
P. Moulík, 30. M. Valenta,
77. M. Zelenka (vlastní)

Tatran Sedlčany –
Spartak Příbram
5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
SEDLČANY Vstup do sezó-

ny z říše snů mají za sebou v krajské hokejové
soutěži hráči Tatranu, kteří
po dvou kolech mají plný
počet bodů a v tabulce
jsou první o skóre před
druhými Kralupy nad Vltavou. V neděli 8. října
se na domácím stadionu
utkali se svým okresním
rivalem, s nímž měli v minulosti vždy velké starosti,
ale tentokrát po většinu
hracího času dominovali.
Vedení se ale ujali hokejisté Příbrami, když v 5. minutě střelou z bezprostřední blízkosti nasměroval

ale hokejisté Tatranu si výraznější příležitost vytvořili až těsně před návratem
vyloučeného hráče na led,
kdy Martin Náprstek treﬁl
z metru z úhlu ležícího gólmana, který vystřelil svoje
betony až skoro pod horní
tyč svojí branky. Od 15. minuty měli domácí možnost
hrát další přesilovku, tentokrát už přikovali svého
soupeře do jeho obranného pásma mnohem více,
avšak ani tentokrát se ještě
skóre neměnilo. Minutu
před prvním klaksonem
unikl agilní Náprstek, před
brankovištěm si bleskově
vyměnil puk s Martinem
Pospíšilem, ale gólman jejich společnou akci v poslední chvíli zastavil.

tin Pospíšil na 3:1. V závěru
třetiny hrál Tatran 48 vteřin
ve dvojnásobném oslabení, ale celkem v pohodě se
ubránil.
Hned v úvodu závěrečné části hry pojistil vedení
Tatranu pohotovou dorážkou Burian, který doslova propasíroval puk mezi
betony gólmana hostí.
Z tohoto úderu se už příbramští hokejisté nevzpamatovali, přestože se jim
podařilo vstřelit ještě jeden gól. Tatran hrál v obraně velice pozorně, kontroloval hru a nevynechal
jedinou příležitost k brejkům. Osm minut před
koncem obránce Spartaku
střelou z mezikruží snížil
na 4:2, ale hned vzápětí

7. kolo IV. třídy
skupina C
TJ Vltavan Hříměždice
B – FC Višňová B 3:2
(2:1)
Branky Hříměždic B: 6.
M. Matějka, 14. a 72. J.
Januška

Okresní přebor
7. kolo –
Benešov
Vrchotovy Janovice –
Mezno A 6:1 (2:1)
Branky Janovic: 19. (p)
a 35. P. Němec, 67. M. Střihavka, 80. J. Kahoun, 83.
R. Slabý, 88. A. Sochůrek

7. kolo IV. třída
skupina A –
Benešov
Pecerady – Křečovice
2:1 (1:1)
Branky Křečovic: 1. T. Vokřál
David Štverák

Velkým nebezpečím pro branku Spartaku byl v neděli Martin Pospíšil (v popředí).

jejich útočník do sítě puk,
který proklouzl Hlaváčkovi
mezi betony. Hned vzápětí
ale odpověděl Libor Bém
ranou ze zhruba tří metrů, která prosvištěla gólmanovi pod vyrážečkou
do horního růžku branky
- 1:1. V 8. minutě měl po nahození puku od mantinelu
před brankoviště velkou
šanci Michal Martínek, ale
gólman stihl jeho teč vyrazit betony do bezpečí.
V polovině třetiny vyfasoval hostující hráč trest dvě
plus dvě minuty za nebezpečnou hru vysokou holí,

V prostřední části hry se
hodně dlouho nic zajímavého nedělo. Obě mužstva
sice měla možnost hrát
několik přesilovek, avšak
využita nebyla ani jedna
z nich. V polovině třetiny
neprotlačil puk do branky
skrz betony gólmana Burian a na druhé straně únik
hostujícího útočníka vykryl Hlaváček. A tak se skóre pohnulo až v čase 35.38,
kdy skóroval sedlčanský
Tomáš Spilka. Hned vzápětí po pěkné akci pohotovou dorážkou z místa před
brankovištěm zvýšil Mar-

svižnou ranou Bém upravil na konečných 5:2. Tento chlapík je při střelecké
chuti, ve dvou dosud odehraných zápasech nasázel
do sítí soupeřových brankářů šest gólů, a doufejme, že v této kanonádě
bude pokračovat.
Sestava: Hlaváček – Mašek, Grin, Bém, Náprstek,
F. Černý – Martínek, Spilka,
Vl. Černý, Šoltés, M. Pospíšil – H. Tylich, Šebek, Burian, Vančura, Pinkas – J.
Kadlec, Zb. Pudil. Trenér:
Karel Pospíšil.
David Myslikovjan
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Neštvi mě
už, krávo
jedna!
To jsem si zas jednou
něco vyslechla… Nejhorší na tom je, že vlastně
ani nevím, čím jsem si
to vysloužila. Na jeden
z mých posledních
článků totiž nepřišla
konstruktivní kritika, ale
snůška výčitek, které
plynuly buď z nepochopení, nebo ještě častěji
z výmyslu. A doplněné
to všechno bylo křikem,
výhrůžkami a nadávkami. Představte si, že
mám dokonce zakázáno příště přijít na jejich
veřejnou akci. Prý mě
osobně vyhodí.
Schválně jsem pomlčela o tom, že hasiči
nezajistili účastníkům
a hostům poháru záchody. Nechtěla jsem dráždit
hada bosou nohou. Někomu se ale nezavděčíte.
Když nenajde něco, co
může pohanit, prostě si
něco vymyslí. A spoléhá
na to, že v tu chvíli budete tak zaskočeni, že nestačíte reagovat. Nebo se
prostě jen neobtěžuje při
čtení také přemýšlet…
Že něco napíšu tak
a čtenář to pochopí onak,
to se asi stane častěji. Většinou se to ani nedozvím.
Určitě jsem také někdy
opomněla napsat důležitou informaci. Ne schválně. Ale byla pro mě tak
automatická, že jsem nepovažovala za nutné to
čtenáři zdůraznit. Nebo
to vyplývá z kontextu. Pokud by následoval klidný
rozhovor, není problém
napsat do dalšího čísla
článeček s opravou či
vysvětlením, případně
i omluvou. Ale takhle?
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz
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Zdravý životní
styl?
Názor na ženské proporce
se v průběhu staletí proměňoval. Když se bojovalo
a řádily nemoci, společnost u žen upřednostňovala spíše plnější tvary.
Dokud vládl blahobyt,
ideálem byly štíhlé siluety.
Něžné pohlaví kvůli útlému pasu bylo a je ochotné dělat doslova psí kusy
– od nošení korzetu přes
využití služeb plastických
chirurgů. S rozvojem médií
a reklamy je většina žen
touhou být „šlank“ doslova posedlá.
V posledních letech se
synonymem pěkné postavy stává zdravý životní
styl. A stále více žen chápe, že ananasová dieta,
projímadlo, zázračné pilulky nebo podvázání žaludku není pro zdravé tělo
zrovna to pravé ořechové.
Nakoupí chytré knihy, za-

platí si trénink v posilovně
nebo sezení u výživového poradce. Způsobů je
mnoho. Jen je u toho třeba
nezapomenout na zdravý
selský rozum.
Já jsem zdravější životní
styl začala řešit až s příchodem našeho prvního
syna. V tu dobu jsem si
uvědomila, jak náš zdravý
životní styl ovlivňuje reklama. „To se nebojíš, že když
tomu malýmu vaříš, i když
to máš ze své zahrádky,
že mu bude něco chybět?
To v těhle skleničkách je
všechno, i železo, navíc
je to sterilní,“ obrátila se
na mě při svačince v dětském koutku jedna z maminek. No, co na to říct?
Mlčela jsem a duchu si poblahopřála k tomu, že jsem
společně s dítětem neporodila i mozek.
Jana Špačková

Nejlepší
prostředek
k vyčistění
automobilu je vřes
Ani na svátek svatého
Vá c l ava n e n í n ě k t e rým lidem nic svatého. Z okna restaurace
na Zrůbku zmizela ten
den podzimní květinová výzdoba v hodnotě
několika set korun. Konkrétně šlo o deset kusů
vřesů a tři další květiny,
po nichž zbyly v truhlíkách jen díry.
Vzhledem k tomu, že
zloděje zachytila bezpečnostní kamera, neměli
to policisté složité. Díky
místní znalosti v jednom
z mužů, který rostliny
„přesadil“ do svého vozidla, poznali devětapadesátiletého Sedlčaňáka.
Ten, pod vidinou zpo-

vídání se z přestupku
proti majetku, za který
mu hrozí až padesátitisícová pokuta, uvedl, že
rostliny použil k čištění
interiéru svého automobilu. To totiž úklid v tu
chvíli potřebovalo jako
sůl, protože se v něm nebohému řidiči podle jeho
výpovědi předtím kdosi
pozvracel...
Nápad čistit lidské
zvratky za pomoci vřesů
je asi stejně hloupý, jako
uvedená výmluva. Jak by
řekl klasik: „To nevymyslíš.“ Nebo, že by šlo o snahu zviditelnit se? Přece
jen, do komunálních voleb zbývá jen rok…
Jana Špačková

FEJETONY

Hele, houba!
Od malička jsem docela
rád chodil na houby, ale
jakožto Pražák jsem měl
takovou možnost v podstatě jen o víkendu. To
se ovšem změnilo před

dvěma lety, kdy jsem se
s manželkou přestěhoval
do Kosovy Hory. První dva
podzimy bylo hodně sucho,
takže moc hub v okolí nerostlo. O to větší nadšení

prožívám nyní, kdy houby
rostou poměrně nedaleko,
například v lesích kolem
Hrachova.
To by ještě nebylo ale to
hlavní terno pro bývalého

Pražáka. Tím je skutečnost,
že mohu na ty houby vyrazit ve středu nebo ve čtvrtek po práci a těm lufťákům všechny vysbírat!
Pavel Vohnout

Vezměte mi taky jednu kostku másla
O stále zvyšující se ceně
másla se toho v poslední
době napsalo a namluvilo
dost a dost. Mě v této souvislosti minulý týden zaujal při jízdě autem vstup
na toto téma na jedné rozhlasové stanici. Moderátor
slíbil posluchačům, že jim
po písničce prozradí, kde
stojí máslo nejméně, ale
protože snad ani nebylo
možné přeslechnout ironic-

ký nádech v jeho hlase, říkal jsem si, že se můžu těšit
spíše na nějakou kulišárnu,
která mi alespoň zpříjemní
cestu autem.
Moderátor v rádiu nechal po písničce promluvit
posluchače, který ho žádal,
aby mu vysvětlil tuto záhadu: před několika dny byl
pracovně v Anglii, v Londýně navštívil jeden hypermarket a ze zvědavosti se

byl podívat na zdejší cenu
másla. Nejdříve si prý řekl
přísloví jiný kraj – jiný mrav,
protože máslo v londýnském hypermarketu bylo
v přepočtu za třicet korun.
Na tom by ještě nebylo nic
tak zvláštního, pokud by se
jednalo o anglický výrobek.
Čtvrtkilová kostka másla
za třicet ale byla dovezena
z České republiky...
„A teď mi vysvětlete,
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jak je možné, že máslo
putovalo skoro dva a půl
tisíce kilometrů, obchodník přidal marži, a ještě
i tak bylo na naše poměry hodně levné,“ ptal se
posluchač. Moderátor mu
toho moc nevysvětlil, ale
nezapomněl dodat: „Jestli
teď ještě někdy pojedete
do Londýna, vezměte mi
taky jednu kostku…“
David Myslikovjan

