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Krajina, kde častěji
slyšíme slovo čert než
anděl, ale přesto v ní
nic ďábelského není,
tak vidí Sedlčansko
Václav Cílek
REGION Chodíváte-li rádi

na procházky do lesů, zejména v okolí Petrovic,
možná jste na svých toulkách potkali, možná i bez
povšimnutí minuli, nenápadného turistu. Třeba
ve vás šedovlasý muž s plátěným batohem na zádech
vzbudil pocit, že ho odněkud znáte. Ohlédli jste se
po chvíli a uviděli, jak muž
pomalu kráčí a pozoruje
krajinu. Doslova ji čte, jako
rozevřenou knihu. Sestoupí z cesty do lesa a ztratí se
vám z dohledu mezi žulovými balvany. Byl to jistě
Václav Cílek – mediálně
známý geolog, klimatolog
a pro veřejnost především
popularizátor vědy. Žulové krajiny Středních Čech
jsou totiž tématem stejno-

jmenné publikace, která jej
v posledních několika měsících přivábila toulat se
krajinou našeho regionu.
„Kniha není jen mojí
prací. Je to dílo několika autorů,“ dozvídám se
od Václava Cílka při našem setkání v petrovické
hospůdce Modrá hvězda.
„Vznikla na zadání vedení
Středočeského kraje, který
o vydávání moderních středočeských monograﬁí projevuje zájem dlouhodobě,“
nastiňuje vznik publikace
a já v duchu lituji, že podle
jeho slov jde o věcnou knihu. Nahlédnutí do laskavě
vypůjčeného rukopisu
mne však přesvědčí téměř
o opaku. Tam, kde je podepsán Václav Cílek, vždy
Pokračování na straně 6

Mezi nejtěžší disciplínu letošního BUBUCUPu patřila střelba ze vzduchovky. Čtěte na straně 14.

Právní
bitva kolem
nádraží
pokračuje:
vyloučená
ﬁrma podala
námitky
SEDLČANY Jak řekla, tak

udělala. Ve čtvrtek 12.
dubna podala ﬁrma Chládek a Tintěra, vyloučená z výběrového řízení
na stavbu nového autobusového nádraží, námitky
vůči tomuto postupu zadavatele, tedy města Sedlčany. Devatenáctistránkové
podání skrze své právní
zástupce doručila ﬁrma
na konci zákonné patnáctidenní lhůty. Vyzývá zadavatele, aby své rozhodnutí
zrušil, a opět se snaží deklarovat ceny vybraných
položek, jejichž cenu
označila výběrová komise
jako neodůvodnitelně nízkou. Ve většině případů
se jedná o položky za desítky a stovky tisíc korun.
Cenově podhodnocené se
komisi zdálo například nakládání suti na dopravní
Pokračování na straně 2

Měli jsme zatím poměrně
štěstí na lidi, takže nejsme
u žádného oboru v kritické
situaci, říká ředitel
STROSU Ladislav Filip
S E D LČ A N Y Ne d o s t a t e k
pracovníků, brzdící rozvoj výroby, se Sedlčanským strojírnám vyhýbá.
Loňský rok byl v historii
ﬁrmy, co se prodeje týče,

dokonce třetí nejúspěšnější v historii. A za oceánem
jsou stavební výtahy ze
Sedlčan pojmem. O úspěších STROSU, přípravách
Pokračování na straně 3
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Právní bitva kolem nádraží Biochemický kurz získal prestižní
pokračuje: vyloučená
podporu od Nadace Unipetrol
Gymnáziu, kte- ků v červnu a pro dovyba- účastníci týdenního kurzu
ﬁrma podala námitky
ré se od letošního školního vení školní chemické labo- budou zpracovávat portfolia
SEDLČANY

Dokončení ze strany 1

prostředky, vnitrostaveništní doprava suti či montáž podhledů.
Důvod, který ﬁrmu vedl
ke zvolenému postupu, nám
přiblížil obchodní ředitel ﬁrmy Chládek a Tintěra Pavel
Stoulil: „Jsme přesvědčeni,
že po našem zdůvodnění
ceny mohlo město rozhodnout o našem vítězství, aniž
by riskovalo nezákonné
rozhodnutí. Tento náš odlišný výklad s městem může
rozhodnout pouze ÚOHS.“
Z jeho slov je patrné, že podání námitek nebude úspěšné a spor skončí opět před
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Pavel Stoulil
odhaduje, že konečné rozhodnutí Úřadu by mohlo
přijít zhruba za dva měsíce.
„Jediným cílem našeho konání je stavět tuto hezkou
stavbu nádraží za námi
podanou cenu a férové prostředí. Chceme stavět a nemůžeme. Nemáme osobní
ani volební politické cíle.
Jen, jako uchazeč, si přejeme
způsobilé osoby na městě,
upozorňujeme na opakující
se vazby a do budoucna si
přejeme funkční výběrová řízení v Sedlčanech. S problémem způsobilých a nezpůsobilých osob se potýká každá
politická strana. Počkejme

na rozhodnutí ÚOHS, které
od podání budeme očekávat
v horizontu dvou měsíců,“
doplňuje Stoulil.
Výběrové řízení na stavbu nového dopravního
terminálu se vleče již více
než šest měsíců a všechny
strany sporu připouštějí,
že stavba nového nádraží
nejenže je v nedohlednu,
ale výstavba je v ohrožení
jako taková. Připomeňme,
že původní cena dle projektové dokumentace měla
být 45,6 mil. korun, ﬁrma
Chládek a Tintěra nabídla
provedení stavby za 37,7
mil. korun. Dle nabízených
cen původně druhý dodavatel Sdružení sedlčanský terminál se o zakázku
ucházel s cenou 43,9 mil.
korun. Výběrová komise
vyloučené ﬁrmě vyčítá
neodůvodnitelně nízkou
cenu u zhruba desítky položek v souhrnné výši 1,8
mil. korun. Takový postup
považuje Chládek a Tintěra za nestandardní a netransparentní a ve svém
aktuální podání upozorňuje též na možnou vzniklou
újmu, která by společnosti
mohla vzniknout na ušlém
zisku a také jako škoda vyplývající z opatření směřujících k realizaci zakázky.
Tomáš Vašíček

roku může pyšnit titulem
fakultní škola Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze, se podařilo získat
významnou ﬁnanční podporu od Nadace Unipetrol
pro svůj projekt týkající se
chemie. Škola se tak zařadila mezi elitní dvanáctku
podporovaných středních
škol z celé České republiky. Nadace Unipetrol podporuje jednotlivé studenty
i celé střední školy formou
stipendií či grantů v jejich
zájmu o chemii, jelikož považuje tento obor za klíčový v oblasti současné vědy
a výzkumu.
Dotace bude využita
na organizaci biochemického kurzu, který gymnázium uspořádá pro zájemce
z prvních a druhých roční-

ratoře. Z celkem pětadvaceti
přihlášených projektů ten
sedlčanský zaujal odbornou
porotu zejména proto, že
nebyl primárně cílen pouze na vybavení laboratoře,
jako většina ostatních, ale
právě i na organizaci konkrétní akce. „Získali jsme
grant v hodnotě 103 612 korun a tyto peníze použijeme
na nákup velké laboratorní
soupravy, díky které budeme
moci provádět i složitější chemické pokusy, a dále na pomůcky do laboratoře, jako
jsou teploměry, pH metry,
magnetické míchačky či laserové ukazovátko,” upřesňuje učitelka chemie a koordinátorka celého projektu
Drahomíra Grinová.
Je myšleno i na zpětnou
vazbu a tudíž si jednotliví

s postupy provedení a výsledky jednotlivých pokusů
a teoretickými poznatky,
z nichž dva studenti s nejlépe vypracovanými materiály
budou sedlčanské gymnázium reprezentovat na studentské vědecké konferenci,
pořádané Unipetrolem pro
všechny jím podporované
střední školy.
„Jsme moc rádi, že se nám
podařilo grant získat. Dokonce už nám byl i slavnostně
předán a teď již zbývá pouze dořešit faktické předání
peněz. Pak už nic nebude
bránit přípravám červnového
kurzu, na který se těšíme jak
my pedagogové, tak i šestnáct
přihlášených mladých chemiků,” dodává s úsměvem Drahomíra Grinová.
Petra Hochová

Zloděj využil lest, aby
se dostal do bytu
SEDLČANY Neznámý muž

podvedl a okradl ve městě 10. dubna odpoledne
89letou ženu. Nejpr ve
chtěl vpustit do vnitřních
prostor obytného domu
a poté se pod legendou,
že potřebuje nutně napít,
dostal i do bytu seniorky.

V nestřeženém okamžiku
odcizil uschované peníze
ve výši několika desítek
tisíc korun.
„Dle uvedeného popisu se mělo jednat o muže
ve věku 45–50 let, vyšší
a silnější postavy, s kudrnatými vlasy kaštanové barvy

a s cizím přízvukem,“ uvedla k případu příbramská
policejní mluvčí Monika
Schindlová. „Policisté nyní
po pachateli, který se svým
jednáním dopustil přečinu
krádeže a porušování domovní svobody, intenzivně
pátrají.“
-red-

Středočeští letečtí
záchranáři cvičili
na monínecké lanovce
SEDLEC-PRČICE Skupina
leteckých záchranářů Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje
ve spolupráci s Leteckou
službou Policie ČR nacvičovala 11. dubna ve ski areálu Monínec záchranu lidí
ze sedačkové lanové dráhy
pomocí letecké techniky.
Záchranná skupina
v součinnosti s posádkou
vrtulníku Bell 412 EP prováděla nácvik evakuace
lidí ze sedačkové lanovky,
která je v případě výpadku elektrické energie, nebo

jiné závady, náhle mimo
provoz a lidé zůstanou
uvězněni několik metrů
nad zemí. V průběhu celodenního výcviku si letečtí
záchranáři vyzkoušeli hned
dvě role – a to zachránce
i zachraňovaného.
Prověřovali, jak rychle
jsou schopni zajistit bezpečnou záchranu lidí ze
sedačkové lanovky v lyžařském areálu pomocí lanové techniky, evakuačních
postrojů a palubního jeřábu vrtulníku.
František Vávra
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Měli jsme zatím poměrně štěstí na lidi, takže
nejsme u žádného oboru v kritické situaci, říká
ředitel STROSU Ladislav Filip

SEDLČANY Mnozí lidé mají

Dokončení ze strany 1

ještě v živé paměti, že se
doma nevyhodila ani kůrka, a pokud rodina nechovala králíky, slepice či jiná
užitková zvířata, odvážely
se zbytky známým a příbuzným, kteří je zkrmili.
Dnes je to všecko naopak.
Veškeré zbylé jídlo z veřejných vývařoven se musí
ekologicky zlikvidovat, aby
se vyhovělo novým hygienickým nařízením.
Od loňsk a př ipadla
tato činnost Sedlčanským
technickým službám. Gastroopad z jídelen základních a mateřských škol ze
Sedlčan, Nalžovic a Kosovy Hory a ze středního
odborného učiliště svážejí
pracovníci STS ve vodotěsně uzavřených třicetilitrových soudcích na skládku
do Přibyšic u Benešova,
kde zbylé potraviny slouží
jako palivo do bioplynky.
„ Po d l e n a š e h o p r ů zkumu produkují jídelny
společného stravování
maximálně sto kilogramů gastroodpadu denně,
v průměru se však týdně
sveze do Přibyšic asi 120
kilogramů zbytků,“ řekl
místostarosta Miroslav
Hölzel. „Likvidaci gastroodpadu sledují bedlivě
od začátku letošního roku
nadřízené orgány a v případě nedodržení nařízení
mají připravené sankce,“
dodal.
-jv-

na případnou krizi, ale
i o snaze udržet stávající
zaměstnance, jsem hovořila s ředitelem společnosti
Ladislavem Filipem.
Jaký byl pro ﬁrmu
uplynulý rok?
Proti předchozímu
jsme měli vloni pokles. Podepsala se na něm snížená
poptávka z USA a samozřejmě také kurz koruny,
protože my devadesát pět
procent produkce vyvážíme. I tak to byl ale třetí nejúspěšnější rok v historii
ﬁrmy. Nicméně v loňském
roce byla připravena řada
projektů ve Velké Británii
a v USA, a to se pozitivně
promítne zase do prodejů
v letošním roce.
Podle analytiků vloni
průmysl potvrdil, že je
tahounem ekonomiky.
Někteří varují, že po období vzrůstu bude následovat pokles produkce
i prodeje. Počítá s tím
STROS?
Zatím zaznamenáváme
zvýšenou poptávku, takže v letošním roce máme
o p ě t n á r ů s t p r o d ej ů .
Na příchod budoucí krize
musí každý myslet, protože růst nebude nekonečný. Proto v letech, kdy se
nám daří, provádíme další
investice do zlepšení technologií a také vytváříme
rezervy.
Vraťme se ještě k loň-

skému roku. Která ze
zakázek byla pro STROS
nejzajímavější?
Skoro polovina výtahů,
které vyrábíme, je určena
jako speciální aplikace
do průmyslových provozů
a všechny jsou svým způsobem zajímavé, ale také
technicky náročné.
V současné době stavební výtahy ze Sedlčan
stavějí nové mrakodrapy
na Manhattanu. To je pro
ﬁrmu velice dobrá reference…
Máme více než deset
let výbornou spolupráci
s našimi dealery v USA
a v Kanadě a prodali jsme
tam již více než čtyři sta
výtahů. Naše specializace
jsou výtahy na náročné
stavby s vysokými výškami a takových ﬁrem není
moc. Takže nyní jsme
v Americe již dost známá
ﬁrma. Asi největší stavbou
je na Manhattanu Hudson
Yard, kde se staví desítky
mrakodrapů dvě stě metrů vysokých, a právě tam
jsou vidět i desítky našich
výtahů.
STROSU se daří, bude
tedy i letos investovat
do úprav areálu nebo
nových technologií?
V letošním roce zahájíme přípravy na stavbu nové haly expedice.
Budeme pokračovat
v investicích do nových
technologií, budeme se

dále zabývat robotizací
a podobně. Současně se
budeme snažit zlepšovat
i pracovní prostředí investicí do odsávání zplodin, zavedení klimatizace
na některá místa ve ﬁrmě.

Ladislav Filip

Chceme dokončit nové
šatny a sociální zařízení
pro zaměstnance.
K dnešnímu dni hledáte hned několik lidí
na volné pracovní pozice…
My jsme zatím měli
poměrně štěstí na lidi,
takže nejsme u žádného
oboru v kritické situaci.
Ale profesí jako konstruktér, elektrikář, svářeč,
obráběč není nikdy dost.
Do budoucna máme v plánu u některých vybraných
profesí poskytovat žákům
a učňům měsíční stipendium za určitých podmínek,
jako je dobrý prospěch,
dobrá docházka a samozřejmě předpoklady pro
tuto práci. Po kvaliﬁkovaných lidech je a bude poptávka.
Takže nedostatek za-

městnanců rozvoj STROSU nebrzdí?
Neřekl bych, že máme
nedostatek pracovníků.
V současné době je to tak
vyvážené, takže si myslím,
že to rozvoj ﬁrmy nebrzdí.
Jak se snažíte si zaměstnance udržet, kromě zlepšování pracovního prostředí?
Snažíme se udržovat
dobrou platovou hladinu a plánovitě upravovat
mzdy. Každý pracovník
získává t aké benefitní
platební kartu, na které je ročně dobita určitá
částka a dá se s ní platit
ve sportovních zařízeních,
ve zdravotnických zařízeních a v dalších místech,
která podporují zdravý způsob života a péči
o zdraví vůbec.
V poslední době budí
emoce plánované skončení provozu mlékárny
v Sedlčanech. Myslíte, že
někteří zaměstnanci budou hledat práci ve STROSU?
Je to úplně odlišný
obor, ale každá ﬁrma má
zaměstnance, kteří jsou
univerzální. Pokud někdo
přijde, budeme s ním jednat. Jsou obory, které má
každá ﬁrma – ať je strojírenská nebo potravinářská
– a to například na úseku obchodu, údržby, IT
a v dalších oblastech.
Jana Špačková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Policejní hlídka
zastavila 10. dubna dopoledne v Luční ulici 64letého řidiče, u něhož při
dechové zkoušce přístroj
vykázal hodnotu 0,52 promile alkoholu.
REGION V ranních hodinách 12. dubna se staly
na Sedlčansku dvě dopravní nehody se zvěří.
Nejdříve v katastru Nechvalic vběhla do jízdní
dráhy vozu Toyota srna,

která byla na místě usmrcena a předána mysliveckému sdružení. Škoda činila 35 000 korun. O dvě
hodiny později na silnici
I/18 mezi Dublovicemi
a Sedlčany skočil do jízdní
dráhy vozu Ford Tranzit
srnec. V tomto případě
byla škoda odhadnuta
na 16 000 korun.
KŇOVICE Škoda ve výši
25 000 korun vznikla při
nehodě, která se stala 13.

dubna brzy ráno v Kňovicích. Šestatřicetiletá motoristka zde v křižovatce
zastavila, při rozjíždění
ale přehlédla zleva jedoucí osobní vozidlo, kterému
nedala přednost, a narazila do jeho boku. Ke zranění osob nedošlo.
HŘÍMĚŽDICE Řidič vozu
Škoda Octavia zastavil 14.
dubna v křižovatce, ale
byl najetý asi metr ve vozovce, po které přijížděl

motocykl značky Honda.
Čt yřicetiletý motorkář
se snažil zabránit střetu,
začal intenzivně brzdit,
na silnici posypané štěrkem však dostal smyk
a spadl na komunikaci.
Muž utrpěl lehčí poranění. Způsobená škoda byla
vyčíslena na 20 000 korun.
KŘEPENICE V katastru
obce vnikl neznámý pachatel někdy v době od 15.
ledna do 14. dubna do re-

kreační chaty. Rozházel
vybavení interiéru, poničil nástěnné hodiny, plastový stolek a navíc barvou
fasádu objektu. Následně
zde odcizil prodlužovací
kabel, křovinořez, motorovou pilu a kalové čerpadlo. Vzniklá škoda činila
16 000 korun.
Informace v této rubrice pocházejí ze svodek
od policejní mluvčí Moniky
Schindlové (PČR Příbram).
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Zasáhne spolek NOS do voleb? Zbývá
ještě pár měsíců, říká Jan Vácha
NALŽOVICE Nalžovický ob-

čanský spolek (NOS) nemusíme pravidelnému čtenáři
blíže představovat. Rodina
Váchových jej založila jako
platformu pro víření témat,
která souvisí se životem
v obci a která jsou podle členů spolku problematická.
Upozornil třeba na uskladnění zeminy v zámeckém
parku, účetní problém
v souvislosti s pozemky
na Častoboři nebo na případ bývalého učitele a ředitele zdejší školy, který byl
protizákonně propuštěn.
Ve svém boji zaznamenal
spolek úspěchy i neúspěchy a s blížícími se komunálními volbami mnohé napadá otázka, zda jednotliví
členové spolku nezvednou
pomyslnou rukavici a nepokusí se ucházet o hlasy
spoluobčanů v podzimních
volbách do zastupitelstva.
O možnosti kandidovat
i o budoucí aktivitě spolku
jsme si povídali s jedním
ze čtyř členů NOSu, Janem
Váchou.
Volby se blíží, jak hodnotí spolek NOS uplynulé
volební období v Nalžovicích? Co se povedlo a co se
nepovedlo?
Poukázali jsme během
naší činnosti na mnoho věcí,
některé se podařily, některé
ne. Podařilo se například
zamezit nelegální deponii
v zámeckém parku, který je
chráněnou kulturní památkou. Po třech letech naléhání se nám podařilo prosadit
souhlas zastupitelstva s instalací měřičů rychlosti. Patrná je změna přístupu obce
k dodržování zákonných
pravidel, o čemž mimo jiné
svědčí například podrobné
zápisy z jednání zastupitel-

stva. Nedostatky však stále
spatřujeme v malé informovanosti a v nedostatečné motivaci občanů k větší aktivitě
v dění v obci.
Bude někdo ze spolku
kandidovat ve volbách, pokud ano, tak proč a s jakými vizemi? Pokud ne, tak se
ptám, zda jste to zvažovali?
Přece jen část veřejnosti
by to možná očekávala?
Kandidatura jednotlivce
nemá smysl, spolek má stále
pouze čtyři zakládající členy.
Oslovili jsme některé občany
obce, o nich jsme si mysleli,
že by mohli být eventuálně
přínosem v příštím zastupitelstvu, avšak setkali jsme se
většinou s nezájmem z důvodu neochoty pracovat ve veřejném zájmu. To ale neznamená, že jsme se vzdali úvah
o vstupu do voleb, uvědomujeme si, že v návaznosti
na naše aktivity se to od nás
pravděpodobně skutečně
očekává. Do voleb zbývá ještě pár měsíců…
Budete v činnosti spolku pokračovat i po volbách, ať již dopadnou jakkoliv?
Samozřejmě ano. Chtěli
bychom se soustředit zejména na zlepšení ohleduplnosti, odpovědnosti a angažovanosti obyvatel ve smyslu
dodržování pravidel korektního občanského soužití.
Směřujeme k podnícení větší soudržnosti a k aktivitě občanů ke zlepšení prostředí,
ve kterém žijeme. Nelíbí se
nám špinavé a prašné silnice
a nepořádek kolem komunikací. Chtěli bychom v obci
více kultury a zábavy, avšak
v rámci zákonných pravidel
a dodržování závazných
obecních vyhlášek. Rovněž
bychom se chtěli i nadále za-

sazovat o větší transparentnost a srozumitelnost jednání vedení obce a zapojení
obyvatel do spolurozhodování o směřování jejího dalšího rozvoje. Není naším cílem
jen kritizovat. Zapojili jsme
se do akce Keltský telegraf či
do úpravy a úklidu památného místa pod vrchem Libešovem na křížení turistických
cest. To se setkalo s kladnou
odezvou u paní starostky
a pracovníci úřadu pomohli
s odvozem rostlinného odpadu. Naše činnost tedy neskončí, bez ohledu na účast
či neúčast ve volbách.
Jak hodnotíte vývoj
a skončení kauz, na které
jste upozornili?
Co se týká deponie v zámeckém parku, která vznikala podle našeho názoru
v naprostém rozporu se
zdravým rozumem, dosáhli
jsme kladného výsledku.
V případě nevymáhaných
pohledávek za pronájem pozemků na Častoboři považujeme za úspěch alespoň to,
že se obec rozhodla záležitost řešit. Informace o tom,
nakolik byla v této věci
úspěšná, nemáme. Obec občany neinformovala o tom,
jaká byla celková ztráta,
jak vysoké byly náklady
na právní zastoupení, náklady exekuce a jak vysokou
částku se podařilo vymoci.
Tedy nám není známo, zda
je výsledkem kladné či záporné saldo. Informační vakuum je i v případě soudu
s bývalým ředitelem školy
Otakarem Novotným. Kauzu budeme samozřejmě
i nadále sledovat. A chtěli
bychom dosáhnout toho,
aby obec pravdivě informovala občany i v této věci.
Tomáš Vašíček

www.sedlcansky-kraj.cz

Mrskošovna
bude sloužit
malým cyklistům
a bruslařům
SEDLČANY „Během zimy vyčistili dělníci areál podél Mastníka, zvaný podle původních
majitelů Mrskošovna, a nyní
se bude pokračovat v jeho
zvelebování,“ nastínil místostarosta Miroslav Hölzel
plány, jaké má město s úpravou tohoto prostoru.
Letos by tam měl vzniknout asi sedmisetmetrový
ovál s asfaltovým povrchem,
který by mohli využívat malí
sportovci na kolech a inlinových bruslích. „Od parkoviště odstíníme plochu zelení,
takže by mohla vzniknout
samostatná sportovní zóna,“
popisuje Hölzel.
Původně bylo také v plánu, že by se v areálu mohly
nacházet venkovní cvičební
stroje, které už slouží lidem
v novém parku v Kosovce.
V Sedlčanech je už dlouhá
léta mají k dispozici senioři v domově důchodců.

To však místostarosta nyní
vyvrátil s vysvětlením, že
cvičební prvky pro všechny věkové kategorie jsou už
součástí projektu na park
u soukromého společenského centra a bytového domu,
které pod nemocnicí postaví
štětkovický podnikatel Radim Passer. Park bude přístupný jak z ulice Tyršovy,
tak i z Lidické.
„Podnikatel Passer hodlal
darovat městu částku pět milionů korun pod podmínkou,
že sám vybere architektonické studio, jež by se podílelo
na projektové dokumentaci
stavby. To se však městu zdálo příliš nákladné. Radní se
tedy rozhodli, že tento dar přijmou, ale nikoliv v penězích,
nýbrž už ve vybudovaném
parku právě do hodnoty pěti
milionů korun,“ říká místostarosta Miroslav Hölzel.
Jindra Votrubová

Letošní zima patřila
svými nároky na údržbu
k průměrným
SEDLČANY Technické služby fakturovaly městskému
úřadu za činnosti spojené
se zimní údržbou veřejných
prostranství sumu ve výši
1 286 908 korun.
„Přitom zimní období
počínaje listopadem patřilo,
pokud jde o údržbu komunikací a odklízení sněhu, k těm
průměrným a radnici stálo
stejnou částku jako vloni,“ podotkl místostarosta Miroslav

Hölzel. Je-li zima mírná, náklady se pohybují mezi půl
milionem a sedmi sty tisíci
korun. Naopak nejtužší zima
za poslední dekádu na přelomu let 2009 a 2010 si vyžádala
téměř dva miliony korun.
Náklady na zimní údržbu za posledních několik let
stouply také proto, že povinnost uklízet chodníky přešla
ze soukromníků na město.
Jindra Votrubová

přijmeme
TRUHLÁŘE
Havlíčkova 447
264 01 Sedlčany

Nástup možný ihned
Telefon: 606 638 515
e-mail: expedice@unis-n.cz

Inzerce již od 12,10 Kč/cm 2 vč. DPH

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

Máme zájem o dlouhodobý pronájem
pozemků za 2 000 – 3 500 Kč za hektar
Okolí Sedlčan – lokalita Počepice, Skuhrov, Rovina,
Vysoký Chlumec, Nechvalice...
V případě zájmu vám pomůžeme s vyřízením smlouvy (právní poradce)
O pozemky je kvalitně postaráno, tudíž neztrácejí na hodnotě

Tel.: 602 228 033




Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 720 543 953.
118/18

Jsem muž 55 let a moc rád bych našel usměvavou kamarádku ze Sedlčan
a okolí na kávu, výlety a dle sympatií třeba
i na vážný vztah. Pojďme spolu štěstí naproti. Tel.: 721 543 313.
119/18
 P r o d á m d o m á c í va j í č k a . Te l . :
608 408 009.
120/18

Hledám zedníka na obnovu plotové
zídky. Tel.: 737 150 640.
121/18

Koupím malotraktor VARI-TERRA
i v horším stavu. Tel.: 722 422 223. 122/18

Prodám 1,6 ha lesa, v katastru Petrovice (kód 719 889). Tel.: 728 052 426. 123/18




Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
111/18

Dlouhodobě pronajmu slunný byt
4+1 ve zdravém a klidném prostředí v Hrachově. Slušným lidem, nájem 5 000 Kč měsíčně. Tel.: 777 170 853.
112/18

Prodám stavební pozemek v Kosově
Hoře – 802 m2. Tel.: 777 719 386.
113/18

Hledám pronájem domku, Sedlčany a okolí, samota vítána, spěchá. Tel.:
702 830 186.
114/18

Prodám 2křídlá kazetová vrata (hnědý ořech), v. 216, š. 296, tl. 5,5 cm. Tel.:
777 652 183.
115/18

Prodám byt 3+1 v Sedlčanech, cena
1 480 000 Kč. Tel.: 606 654 129.
116/18

Prodám ovce na chov + 5 balíků sena
v kotoučích. Tel.: 723 902 375.
117/18

Pivovar Vysoký Chlumec, a. s.
hledá

Dělníka potravinářské výroby

ÚSEK VÝROBY/SPILKA

 3směnný provoz, umývání kádí, obsluha úseku kvašení

Dělníka potravinářské výroby

ÚSEK DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ
 manipulace s lahvemi, přepravkami, řízení VZV
Požadujeme:
 časová flexibilita  schopnost učit se novým věcem
 samostatnost a zodpovědnost  nástup možný ihned
 řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
 odpovídající platové ohodnocení  motivační ohodnocení
 13. plat v podobě náborového příspěvku
Pokud vás tato pozice osloví, zašlete, prosím, váš strukturovaný
životopis na e-mail: Vera.Hortova@pivovar-vysokychlumec.cz.
Vybrané kandidáty budeme kontaktovat.

Firma ATLANTIK
PRODUKT Třešňák, s. r. o.
provoz Kňovická 1249, Sedlčany

hledá pracovníka na pozici:

ADMINISTRATIVA SKLADU
Náplň práce:
vedení skladové agendy – zajišťování surovin, sjednávání cen,
inventarizace

Požadujeme:
středoškolské vzdělání práci na PC (znalost Word, Excel)
odolnost vůči stresu dobré komunikační dovednosti
logické myšlení samostatnost ochotu učit se

N a bí zí m e:
práci na plný úvazek zázemí prosperující firmy
flexibilní pracovní dobu odpovídající platové ohodnocení
příspěvek na stravování čtvrtletní prémie
Kontakt : Jitka Skálová, tel.: 736 537 953
Kontakt:
Životopisy zasílejte na e-mail: mzdy@atlantikprodukt.cz

ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –
www.avt-servis.cz

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295

PŘED

Dokázala jsem zhubnout bez hladovění
a chutí na sladké
PO
Jak jsem se dostala do Světa zdraví? Jednou jsem projížděla internet
a narazila jsem na inzerát, jak nejlépe zhubnout a přitom nehladovět a nemít chuť na sladké! Tak jsem
se objednala na první schůzku, protože mne to opravdu velice zajímalo.
Po schůzce jsem tomu stále moc nevěřila, ale přesto jsem začala dodržovat jídelní plán, který mi paní
specialistka sestavila přímo pro mou osobu. A nemohla jsem uvěřit vlastním očím, jak šla moje váha
dobře dolů. Shodila jsem 7 kg za půl roku a z velikosti 48 jsem přešla na velikost 44.
Doporučuji návštěvu ve Světě zdraví vyzkoušet osobně každému, kdo má problémy nejen s váhou, ale
i se zdravím. Mně změna stravování pomohla od bolesti žaludku, pálení žáhy a celkově se cítím o mnoho
lépe. Mám více energie a lepší náladu.
Tímto bych chtěla poděkovat Světu zdraví za přístup a ochotu jejich zamněstnanců,
hlavně paní specialistce Simoně Černé, která se o mě hezky starala.
Hrubcová Martina

Více informací na: www.svet-zdravi.cz/prolinie
zdroj: www.svet-zdravi.cz

Svět zdraví BENEŠOV

Svět zdraví PŘÍBRAM

Hráského 531, 256 01
Tel.: 727 982 485
E-mail: prolinie@svet-zdravi.cz

nám. Arnošta z Pardubic 166
Tel.: 702 144 282
E-mail: kondice@svet-zdravi.cz
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Krajina, kde častěji slyšíme slovo čert než anděl, ale přesto
v ní nic ďábelského není, tak vidí Sedlčansko Václav Cílek
Dokončení ze strany 1

najdeme fakta příjemně zaobalená
do čtivé poetiky. „Krajina není jen
geologický podklad a tvary země,
ale také živá příroda a lidé. Čím
má geologický podklad výraznější
vlastnosti, tím osobitější příroda
a pozoruhodnější lidé na něm žijí,“
uvádí ostatně v jedné z kapitol
a na adresu krajiny našeho regionu ve zkrácené podobě píše: „Jakoby existovaly dva Středočeské
kraje. Ten první leží kolem Prahy,
je poměrně bohatý, většinou hustě
zastavěný a často o něm slýcháme.
Jenže na jih od Benešova leží úplně jiné území, které se vztahuje
spíše k Táboru či Písku. Téměř se
neobjevuje ve sdělovacích prostředcích. Většinou zde nalezneme jen pár billboardů, což je vždy
známkou harmonické krajiny. Tento kraj není ani dramatický, ani romantický a kupodivu ani přespříliš
zbožný. Ještě to nejsou Jižní Čechy,
ale už to vlastně nejsou Střední
Čechy, tak jak je cítíme jinde. Památkových objektů vyšší kategorie
jako Vysoký Chlumec je tu pomálu.
O to víc zde bývalo různých křížků, soch, kapliček i pověrečných
míst často vázaných na kameny
neobvyklých tvarů, o kterých se
vyprávěly podivuhodné příběhy. Je
to krajina, kde častěji slyšíme slovo
čert než slovo anděl, ale přesto v ní

nic ďábelského není. Není to zapomenutý svět, protože nikdy ani
vzpomínán nebyl.“
Václav Cílek a další autoři se
ve své knize věnují žule, jež krajinu
Sedlčanska utváří. Nazývají ji Žulovou krajinou a míní jí nenápadný,
avšak zvláštní krajinný fenomén.
Doslovně fenomén, který má své
milovníky zahleděné do kamenných stád i balvanů připomínajících pravěké menhiry a nejen
v knize autoři vyslovují přání, aby
žulové krajiny byly rozeznány jako
jedno ze středočeských kouzel.
Přestože u Husovy kazatelny
Václav Cílek žádná kouzla ani pověstné negativní energie nepociťuje, dokáže krajinu a její prvky
vnímat citlivě, přirozeně a v překvapivě lidských souvislostech.
Pod žulovými balvany ukrytými
podél meze blízko Hodkova objevuje dávné úkryty pasáčků.
Obdivuje se (stejně jako v knize)
jejich působivým tvarům a dramatickým barvám, jimž chladné
a vlhké počasí dává vyniknout
o tolik více, než letní sucho a žár.
Na druhou stranu při procházce
k nedalekému menhiru z rukávu
sype geomorfologické poznatky
daného místa a při letmém pohledu na cestu, po níž kráčí, jmenuje
lom, z něhož byl vytěžený kámen
ke zpevnění cesty dovezen.

Bytový textil

Šicí stroje

Lenka Hejhalová
Nabízíme:
Lehátkovina, metráž na zahradní houpačky
Textilní galanterie – záclonové stuhy, zipy, záplaty
Bytové koberce – metráž, kusové
Dětský sortiment – peřinky, polštáře, zavinovačky,
bavlněné plínky

Sedlčany, nám. T.G.M. 132

Ostatně cest, těch starých, a suchých zídek si na Petrovicku také
všímá a v knize je oceňuje: „Jedním z nejkrásnějších lidmi vytvořených rysů žulové krajiny jsou cesty

hovoří jako o knize věcné, je, alespoň pro mne, překvapivě pestrá,
jako zmiňovaná hornina sama. Kolik různých směsí žula má, z tolika
pohledů se na ni lze dívat. Z po-

Václav Cílek si se zaujetím prohlíží menhir na Hodkově.

do výše i víc jak jednoho metru
lemované tarasy rozbité žuly a všudypřítomné suché zídky.“ Zmiňuje
jejich důležitost coby úkrytu pro
hmyz a drobné živočichy, stejně
jako opomenutý a nedocenitelný
význam pastvy menších hospodářských zvířat na nedostupných
a zemědělsky těžko využitelných
místech. Připomíná nám tak pojem
obecní draha a pro pastvu velkého
množství koz užívaný, avšak dávno zapomenutý, výraz pro Sedlčansko – Kozákov.
Žula, chcete-li garnit, je ústředním tématem bezmála dvě stě
stránkové publikace, která přizvala Václava Cílka k toulkám zdejší
krajinou. Ačkoliv o ní Václav Cílek

hledu čistě exaktních chemických
vzorců, jež v knize také nalezneme, tak i z pohledu vlivu žulové
krajiny na její vegetaci, živočichy
i obyvatele. „Vždy je dobré, když se
dílo, které se daného regionu týče,
do regionu také dostane. Proto jsem
rád, že si Středočeský kraj neponechá tuto publikaci jen vlastním
nákladem a objeví se i na pultech
knihkupců,“ těší Václava Cílka závěr téměř roční práce.
Na obohacení domácí knihovničky si ovšem musíme počkat.
Titul Žulové krajiny Středních
Čech nedoplní poličku s publikacemi o zdejším kraji dříve, než nastane čas kosit otavu.
Lucie Kakosová

Coop Příbram,
družstvo

Tel.: 318 821 923

přijme

HK-Dřestav s. r. o.
přijme

TESAŘE, TRUHLÁŘE, ZEDNÍKA
Nabízíme: jednosměnný provoz, obědy a nápoje na pracovišti
zdarma, možnost práce i na IČ

Kontakt: 603 569 922, 739 706 193

VEDOUCÍ
pro prodejnu Kňovice
- praxe v oboru prodeje potravin výhodou
- znalost práce s PC
- samostatnost (po zaškolení)
Nástup možný dle dohody

Bližší informace: 318 492 031, 720 598 004

TÉMA

www.sedlcansky-kraj.cz
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Starostové nesouhlasí se současnou podobou
zákona o střetu zájmů a volají po změně
REGION Od září loňského

roku platí nová právní úprava zákona č. 159/2006 Sb.
o střetu zájmů, jenž upravuje povinnosti veřejných
funkcionářů, tedy i starostů.
Zákon vyvolává emoce a to
zejména kvůli tomu, že starostové i všichni ostatní členové obecních zastupitelstev, uvolnění i neuvolnění,
musí podávat formou čestného prohlášení oznámení
o osobním zájmu, svých
činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích.
Údaje jsou zaznamenány
v registru, který je veřejně
přístupný a náhled do něj
je tak umožněn v podstatě
komukoliv. Zeptali jsme se
starostek a starostů ze Sedlčanska, zda pro letošní rok
již splnili svou zákonnou
povinnost a také na to, zda
se současnou podobou zákona souhlasí či nikoliv.
Petr Halada,
Kamýk nad Vltavou:

„Svou povinnost jsem samozřejmě splnil, neboť platné zákony se mají dodržovat.
Myslím si však, že by se měl
vztahovat pouze na uvolněné funkcionáře samospráv
a rozhodně ne na jejich rodinné příslušníky.”
Otakar Jeřicha,
Dublovice:

„Plnění tohoto zákona je
již od roku 2006 povinností každého starosty a toto
samozřejmě vyplňuji. Starostou jsem od roku 2010,

takže to je každoroční
rutina. Letos jsem tak ale
ještě neučinil, do konce
června je zatím čas. Vyplnění mi zabere asi dvě až
tři minuty, jsem totiž pouze starosta, nepodnikám,
nekoupil jsem nemovitost,
nemám hypotéky, v podstatě tak vyplňuji samé
ne. Zákon má zcela jistě
svoji správnou podstatu
a opodstatnění. Jeho plnění ze strany funkcionářů je
zneužitelné stejně jako jiné
zákony. Myslím si, že darebák ho klidně vyplní neúplně a v případě odhalení
nesrovnalostí bude tvrdit,
že se spletl. Takže výhrady
nemám, jde o pár minut
mého času a jako starosta vyplňuji i mnohé další
výkazy a hlášení, o jejichž
smyslu lze pochybovat.”
Miloslav Hrazánek,
Jesenice:

„V naší obci jsme si
svoji zákonnou povinnost splnili beze zbytku.
Zákon v žádném případě
nepovažuji za přínosný
a již jsem podepsal petici
za jeho změnu.”
Petr Štěpánek,
Petrovice:

„Zákonnou povinnost
jsem samozřejmě splnil.
Osobně se zveřejňováním
mého majetku jako uvolněného starosty nemám
problém. Na nové úpravě
zveřejňování mi ale velice
vadí, že se tato povinnost
týká i neuvolněných za-

stupitelů, kteří vykonávají svou práci pro obec
ve svém volném čase,
a přestože nejsou zaměstnanci obce, musí zveřejňovat veškerý svůj movitý
majetek, své závazky. To
bohužel vede k tomu, že
o práci v zastupitelstvu
nemají například schopní
podnikatelé zájem, protože
těchto údajů může zneužít
konkurence nebo ještě hůř
kriminální živly.”
Čestmír Sosnovec,
Nedrahovice:

„Zákonnou povinnost
zveřejnění jsem splnil
v řádném termínu, nicméně nesouhlasím s ní. Především u zastupitelstev
malých obcí.”
František Baťha,
Vojkov:

„Zákonnou povinnost
jsem splnil. Jako obec
jsme se připojili k výzvě
Svazu měst a obcí na úpravu zákona – zmírnění některých požadavků a hlavně, aby nebyl žadatel,
který chce znát majetkové
poměry veřejných osob,
anonymní. Já osobně s tím
nemám takový problém,
ale chápu některé podnikatele, kteří jsou na pozicích starostů, místostarostů a podobně, že mají
obavy ze zneužití těchto
informací o svém majetku a mohou tak přilákat
nekalé živly, které mohou
ohrožovat jejich rodiny
různým způsobem.”

Miroslava Jeřábková,
Sedlec-Prčice:

„Zákonnou povinnost
jsem splnila, i přes můj
osobní nesouhlas s podobou zákona. Jsem přesvědčena, že není přínosem,
protože i v minulosti musela být oznámení podávána,
jen byl dle mého názoru
lépe nastaven mechanismus přístupu. Oznámení
byla evidována na úřadě
a každý kdo měl zájem,
mohl požádat o nahlédnutí. Současná podoba, kdy
si oznámení může prohlédnout kdokoliv, i bez
vazby na danou obec, povede spíše k tomu, že část
stávajících představitelů
obcí, neuvolněných místostarostů a radních, zváží
svou kandidaturu a obce
v mnoha případech mohou přijít o lidi, kteří mají
o rozvoj obce zájem, jsou
ochotni za velice nízkou
odměnu pro veřejnost pracovat, věnovat jí svůj volný
čas a energii. Navíc stávající podoba zákona zasahuje do práv dalších, třetích
osob, například v případě
společného jmění manželů,
kdy veřejný funkcionář uvádí i majetek svého životního
partnera. Rovněž můžeme
polemizovat o tomto zákoně
i v souvislosti s ochranou
osobních údajů a zpřísňujícími se podmínkami pro
nakládání s osobními daty
jednotlivých osob.”
Jiří Sůsa, Kňovice:

„Svou zákonnou povinnost jsem již splnil. Je to
ale jen další hloupost, která
neměla nikdy vzniknout.
Nic to nikomu nepřinese,
může to ublížit a nepoctivé
to stejně nenapraví.”
Martin Krameš,
Kosova Hora:

„Ano, svou zákonnou
povinnost jsem splnil již
v minulém roce. Zákon
v uvedené podobě je paskvilem a obhajovat jeho
současnou podobu by
bylo nezodpovědné. Je nezbytná novelizace tak, aby
byl zachován požadavek
na transparentnost a právo na informace, ale nesmí být šikanou veřejných
funkcionářů.”
Jiří Burian, Sedlčany:

„Zákonnou povinnost
jsem splnil v zákonném
termínu. Zákon o střetu zájmů ale nepovažuji
za přínosný a nesouhlasím s jeho současnou
podobou. Svůj názor
jsem vyjádřil hlasováním
na plénu Senátu ČR, kdy
jsem podpořil usnesení,
ve kterém se konstatuje,
že Senát považuje některá ustanovení zákona
zejména v souvislosti
s metodickým výkladem
Ministerstva spravedlnosti za porušující práva
a svobody zaručené Ústavou a Listinou základních
práv a svobod.”
Petra Hochová
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Nejmodernější
hasičská Tatra je
připravena do práce
stánek zde představil BEKAMÝK NAD VLTAVOU V sobotu 14. dubna byl kamýc- SIP, který dokázal zaujmout
kým dobrovolným hasi- děti i dospělé. Ti si mohli
čům slavnostně předán vyzkoušet trenažér simunový požární vůz Tatra 815- lující náraz auta jedoucího
7 CAS 30 v ceně 7,2 mil. ko- třicetikilometrovou rychlosrun. Nová Tatra byla ﬁnan- tí nebo si zkusit chůzi přes
cována z 85 %
Ev ro p sko u
unií z programu IROP,
5 % přidal stát
a 10 % se podílela obec.
Půl hodiny
po poledni
se nad hasičskou zbrojnicí
seřadil celý
hasičský sbor.
Vydařené počasí přilákalo
mnoho diváků, kteří vytvořili výbornou
a t m o s f é r u . Člen SDH Kamýk Miroslav Tulach mladší byl jedním
ze čtyř členů, kteří obdrželi medaili za zásluhy.
U řečnického
pultu se vystřídali starosta překážky po nasazení „opiKamýku Petr Halada, ob- leckých brýlí“, které simuluchodní ředitel THT Polička jí vnímání při dvou promile
Martin Balaš, velitel profe- alkoholu v krvi či po použití
sionální jednotky hasičů ze drog. Jak se ukázalo, řídit
Sedlčan Petr Hron, starosta auto v tomto stavu, je prostě
okresního sdružení hasičů nemožné. Zájemci vyslechli
Václav Jankovský a petro- přednášku o resuscitaci, jiní
vický starosta Petr Štěpá- využili možnosti posadit se
nek. Křest vozu a praporu do nové Tatry a vyzkoušet
provedl duchovní správce si hasičskou helmu. Tomu
Zbigniew Grzyb, který ne- neodolal nejeden malý nájednoho návštěvníka svým vštěvník slavnosti. HZS Přítradičně sympatickým bram předvedl novou praa pozitivním vystoupením covní plošinu s dosahem
zaujal. Jak sám s úsměvem až 32 metrů. Nechybělo
na tváři podotkl: „I pomoc taneční country vystoupez hůry je občas potřeba.“ ní. Vystavena byla všechna
Starosta Halada předal šes- požární technika sboru, ale
ti hasičům ze sboru čestná také rarita – historická stříuznání za jejich dosavadní kačka „Stratílek“.
„Nová Tatra má nádrž
práci a dalším čtyřem medaili za zásluhy. Po předání na vodu o obsahu devět tiklíčů od nové Tatry se celá síc litrů a na pěnidlo pět set
skupina za doprovodu ka- osmdesát litrů. Má výrazně
pely Radomíra Dvořáka, ale vyšší výkon, kratší dojezi policie ČR na čtyřkolkách, dové časy, vyšší komfort
vydala v průvodu přes most a bezpečnost pro posádku,“
a následně k duhovému vyjmenovává některé předhřišti u řeky. Zde kamýcký nosti nového přírůstku kastarosta Tatru společně s ve- mýckých hasičů Miroslav
litelem sboru pokřtil sektem. Tulach ml. Původní Tatra
V pěkném prostředí 148 bude v nejbližší době
na hřišti u řeky čekalo ná- prodána do jiného sboru
vštěvníky nejen kryté po- dobrovolných hasičů.
David Štverák
sezení a občerstvení. Svůj
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Havárie bombardéru
nad Hradišťkem se
pomalu stává legendou
KOLIHOVY Ve čtvrtek 19.

dubna uplyne 73 let ode
dne, kdy se naposledy střetly americké létající pevnosti
s německými proudovými
stíhačkami ve druhé světové válce. Stalo se tak v prostoru bývalého cvičiště SS
mezi Sedlčany a Olbramovicemi.
Jeden ze spojeneckých
bombardérů po zásahu
explodoval ve výšce asi
osmi kilometrů. Část z desetičlenné posádky uhořela při výbuchu, ostatní byli
zavražděni nacisty. Posádka
druhého zasaženého stroje
také dopadla až na tři vojáky tragicky. Prvnímu pilotovi Norwellovi a palubnímu
technikovi Snyderovi se podařilo odletět s poškozeným
strojem na Plzeň, kde se
zachránili. Střelec Parker se
později dostal přes Vltavu
na Příbramsko, ale dalších

mezi námi. Na věčnost před
několika lety odešel i zadní střelec Newton Parker,
jeden ze tří zachráněných
členů posádky bombardéru
B-17G, který se svým padákem dopadl snad u Bezmíře
či Klokočova a po nebezpečném pochodu dorazil až
k Tochovicím. Zemřel i Josef Pařízek, tochovický nádražák, který se svými přáteli zachránil Parkerovi život
a staral se o něj až do příchodu americké armády.
Událost připomíná
žulový pomníček na okraji kolihovského lesa, kam
podle tvrzení pamětníků
žádné části havarovaného let adla nedopadly.
Ale je to prý pěkné místo
s výhledem na celé sedlčanské údolí, a tak místní
politici rozhodli, že uctívat
památku obětí havárie je
vhodné právě zde.

oﬁciální údaje včetně fotograﬁí.
Tam také v sobotu dorazili turisti TJ Tatran. Cestou
zlámaných křídel se jmenuje pěší výlet rozkvetlou
přírodou, během nějž si už
od dob Robina Veselého
každoročně připomínají,
co se kdysi u Sedlčan stalo a jak se zachovali místní
lidé. Tentokrát se u hrobu
sešli i s Františkem Maškem z Chalup, který přišel
se svými vnoučaty, aby
uctili padlé letce kytičkou
zlatého deště. Při rozhovoru s historikem turistů
Josefem Vopálenským se
ukázalo, že se stará tragédie pomalu stává legendou. Podle vyprávění příbuzných F. Maška se totiž
některé děje jevily trochu
jinak, než uvádějí oﬁciální
prameny. A někde u lesa
směrem na Zberaz je prý

Turisti TJ Tatran u pomníčku obětem leteckého neštěstí z konce 2. světové války

šest letců nacisti pochytali
a ještě téhož dne večer u Konopiště zastřelili bez ohledu
na dohodnuté vojenské konvence o zacházení s válečnými zajatci.
Přímých svědků události je už jako šafránu. Většinou jde o zprostředkované
vzpomínky příbuzných
a známých, kteří již nejsou

Symbolický hrob upravil
kdysi na místě nálezu vrtule a jiných součástek hradišťský obyvatel pan Chocholoušek. Hrob se nachází
v lese kousek za Hradišťkem. Vedle oploceného pietního místa si každý může
na informačních tabulích
přečíst jména všech členů
posádek a další dochované

hluboko v bažině pořád
ještě zanořený jeden z motorů sestřeleného letadla.
Určitě je to pravda, vždyť
nejvýznamnějším loňským
přírůstkem expozice městského muzea byla část trupu zničeného bombardéru,
kterou po letech objevil
jeden z místních občanů
v okolí Sedlčan.
-jv-

www.sedlcansky-kraj.cz

TOULKY KRAJEM

TA J E M ST V Í D O M Ů
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Petrovická škola měla
štěstí na podivínské, ale
dobrácké učitele
Pokoutně, vždy v nějaké světnici toho,
kdo uměl číst a psát, vzdělávaly se petrovické děti v dobách po bitvě na Bílé hoře
(1620). V č. p. 58 zřídili jezuité jednotřídní školu až po roce 1651. Chodily do ní
děti nejen z Petrovic, ale i z okolí. Když
byla v roce 1817 postavena na západní
straně náměstí v č. p. 49 dvoutřídní škola, učilo se přesto v jedné třídě – víc jich
budova neměla. V předních lavicích byli

tišek Svoboda, převzal po něm školu
podučitel a jeho zeť Vojtěch Trachta. Pro
jeho humor ho měli všichni rádi a nikdo z učitelů v okrese se na uvolněné
místo nepřihlásil, aby se mohl řídícím
učitelem stát právě Trachta. Ten, dokud
byl podučitelem, formanil. Pořídil si dva
koně a povoz. Později se stal náruživým
horníkem. Vymohl si v okolí Petrovic
právo kutací a doloval. Domníval se to-

Bývalá jezuitská rezidence č. p. 58 – umístění první petrovické školy. Foto: wikipedia

slabikanti, v zadních pokročilejší žáci.
O jejich vzdělání se staral učitel a učitelský mládenec (podučitel).
V roce 1863, když byla v Obděnicích
zřízena škola, chodilo do dvoutřídní petrovické školy 247 žáků... O dvě léta později bylo přistavěno patro a škola byla
rozšířena o třetí třídu, což si vyžádalo
zaměstnání dalšího podučitele. Jeden
z nich byl svérázný starý mládenec a náruživý kuřák. Ze své dýmky kouřil i při
vyučování. „Byl dobrák člověk, ale podivín. Na zevnějšek si nijak nepotrpěl. Když
se představoval jako nový podučitel, přišel v otřepaných kalhotách a v kabátě
tak chatrném, že paní řídící podávala mu
krejcar a dva lívance, které právě pekla,
myslíc, že je to nějaký vandrovní člověk,“
píše o něm Čeněk Habart. Trávení pomáhal říčním pískem, věrný rčení „Že když
je písek dobrý huse, proč by nebyl prospěšný i člověku.“ V jeho jadrném hlase
prý následkem toho „r“ rachotilo a těšil
se dobrému zdraví.
Na podivíny, ale dobráky, měla petrovická škola štěstí. Když roku 1887
odešel na odpočinek řídící učitel Fran-

tiž, že krásnohorské zlaté žíly sahají až
k Petrovicům. Několik šachet dal vykopat v okolí Kuní a Kuníčku. Jenže dělníci brzy poznali ﬁnanční možnosti pana
řídícího a po prvním dni, kdy nezaplatil,
přestali s kopáním. Dolovací práce byly
marné a Trachta upadl do dluhů, které
pak dlouho, ale poctivě splácel.
Za Trachtova vedení školy byla otevřena v roce 1889 pátá třída. Od září
1921 pak byla petrovická obecná škola
sloučena se školou měšťanskou, zajišťující vyšší stupeň vzdělání pro děti, které
dokončily obecnou školu před dovršením čtrnácti let. Měšťanka našla zázemí
v domě č. p. 42, který do té doby sloužil
sedlčanské okresní správní komisi jako
stravovna. Do roku 1924 byla škola hlavně chlapecká, potom již smíšená.
Rok 1935 byl budově obecné školy
osudný. Střechu školy zničil oheň. Následkem požáru pak musela být budova téměř celá přestavěna. A sloužila svému účelu do roku 2002, kdy se
děti začaly učit v novém komplexu č.
p. 196 jižně od náměstí.
Jana Špačková

strana

9

T E H DY S E STA LO ( 7 )

Sedlčanský lev není
Rakousku nebezpečný, když
má v tlamě zašitý jazyk
Jaro roku 1848 bylo bouřlivé. Revoluční plamínek z Itálie a Francie přeskočil i do Habsburské
monarchie. A v Praze zažehl
plamen revoluce…
V březnu začaly v řadě českých měst vznikat ozbrojené
národní stráže – gardy, složené
většinou z vlastenecky smýšlejících studentů či měšťanů.
Sedlčany nebyly výjimkou,
město bylo mezi prvními, které si národní vojsko zřídilo.
„Purkmistr Jan Poustka (voskář) byl setníkem, Karel Blahma (mydlář) nadporučíkem,
pan Marejk (justiciár) poručíkem, 150 mužů a šarží.“ Sedlčanští gardisté prováděli častá
cvičení, při nichž vyrukovali
v plné parádě. To, co s odstupem času působí trochu jako
hra na vojáčky, mělo vznešený
a ušlechtilý cíl – být v případě ohrožení „Vlasti k ochraně, bližnímu ku pomoci.“ Ta
situace skutečně nastala, jenže červnové obléhání Prahy
netrvalo dostatečně dlouho,
aby se gardisté z českých měst
do Prahy dostali. To byl zřejmě
i případ sedlčanské gardy, protože záznam, že by nějakým
způsobem zasáhla do pražských červnových událostí,
jsem nedohledala.
I přesto si garda nechala zhotovit prapor. Jeho svěcení se
uskutečnilo 4. listopadu 1848.
Podle programu při svěcení
praporu dochovaném v Městském muzeu Sedlčany začala
slavnost už 3. listopadu, a to
v 7 hodin večer „čepobitím
a osvětlením“. O šesté hodině
ranní 4. listopadu bylo vystřeleno několik salv, úderem deváté
hodiny se gardisté s hudbou
shromáždili před setníkovým
bytem. O půl hodiny později
byla vyslána čestná stráž pro
duchovenstvo. Po svěcení praporu a modlitbě byly zatloukány celebrujícím duchovním,
jasnými kmotrami, hejtmanem, vznešenějšími důstojníky
a ostatními důstojníky hřeby
a byly rozděleny pamětní listy.
V kostele se poté zazpívalo Te
Deum laudamus… a nakonec
zapěla se hymna národů Zachovej nám, Hospodine... I přes

vysvěcený prapor a cvičení
časem ztrácela garda pro aktéry kouzlo. Sedlčanská národní
stráž byl v podstatě spolek občanů různých zájmů a profesí,
v němž docházelo k rozmíškám
a sporům. A zřejmě proto se
četník Jan Poustka vzdal v červenci 1849 velení. Ve sbírkách
sedlčanského muzea je uložen
dopis, který mu zaslala část
gardistů, doufající, že si funkci
podrží.
S nástupem Bachova absolutismu se národní gardy staly
anachronismem. V srpnu 1851
byly císařským patentem rozpuštěny. Spisy, prapory a bubny, stejně jako zbraně, měly být
odevzdány úřadům. S praporem se sedlčanští gardisté loučili těžko. Byl na něm pěkně vyšitý znak Sedlčan – růže a zemský
znak Čech – lev. Gardisté znaky
před tím, než prapor odevzdali,
vyřízli a uschovali si je.
Když v roce 1862 vznikl
v Sedlčanech pěvecký spolek Záboj, pořídil si po vzoru
pražského Hlaholu spolkový
prapor. Na červeném a bílém
hedvábí byl z jedné strany vyšit
stříbrný lev s vyplazeným jazykem, na druhé straně červená
pětilistá růže – znak města Sedlčan. Na stuhy nakreslil přední
český malíř Josef Mánes heslo
pěveckých spolků: Zpěvem
k srdci – srdcem k vlasti. Prapor
byl sice nový, ale výšivky růže
a lva zdobily před několika lety
prapor sedlčanské gardy...
U příležitosti pěvecké slavnosti v rámci svatojánských
oslav v polovině května 1864
se členové Záboje vypravili
do Prahy. Dvaatřicet Sedlčaňáků v čamarách a čikoších se ale
dostalo do sporu s úřady. A to
kvůli nepovolenému užívaní
zemského znaku na praporu.
Nahonem si sedlčanští pěvci
vypomohli a znak pozměnili
– lvovi zakryli jazyk ústřižkem
látky. Bylo to tak absurdní, že
si úskoku Sedlčanských všiml
i básník a spisovatel Jan Neruda. Vtipně poznamenal, že
český lev už není rakouskému
státu nebezpečný, když má zašitý v tlamě jazyk.
Jana Špačková

PORTRÉT
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Cvetan Cvetkov prožil tři životní etapy
Cvetan Cvetkov již spoustu
let žije v Sedlčanech, ale jak
již jeho jméno napovídá,
není české národnosti. Narodil se v roce 1971 v Bulharsku ve městě Lom, které
leží na Dunaji a je zhruba tak
velké jako Příbram. Cvetan,
jemuž kamarádi říkají také
Květo nebo Květoši, přišel
do České republiky jako
hodně mladý a usadil se zde
natrvalo.

Nejdříve
gymnázium,
potom vojna
„Moje maminka kreslila
plány a otec byl pekař,“ začíná svoje vyprávění Cvetan
Cvetkov, když se společně
usazujeme k čaji v kuchyni
bytovky u mlékárny. V bytovce bydlí společně se svojí o jedenáct let mladší ženou Lenkou, její maminkou
a s dcerami Kristýnou a Lili.
„Po ukončení studií na gymnáziu jsem v roce 1989 nastoupil na vojnu a v té době
nastaly velké změny nejenom v České republice, ale
i v Bulharsku. Už v době, kdy
jsem se narodil, se můj strýc
seznámil s tetou u moře. Teta
je z Moravy, nejdříve si se
strejdou dopisovali, a protože tehdy nebylo obvyklé, aby
odjel někdo z Československa do zahraničí a oženil se
tam, nebo si někoho z ciziny
přivedl, trvalo dlouho, než
se sem strýc dostal. V době
po roce 1989 začali strejda
s tetou jezdit se svými dětmi do Bulharska za sestrou
mojí maminky. Já jsem se
po vojně vrátil domů a začal
utrácet peníze, které mi naši
naspořili. Měl jsem radost,
že je demokracie a volnost.
Matka chtěla, abych pokračoval ve studiích, ale já jsem
se ze vzdoru dal na zedničinu. Bylo to v roce 1991,“ říká
Cvetan, který tehdy brzy
zjistil, že ho tato práce baví
a že je krásné, když člověku

roste stavba pod rukama.
V profesi byl skutečně dobrý a už u ní zůstal. Jenom
maminka z toho neměla
radost, protože všechny její
plány se zhroutily.

Vzhůru do světa
„Strýc k nám vždy v létě
jezdil a maminka ho často
prosila, aby mě vzal s sebou
do České republiky, abych
viděl svět a začal studovat. Potom už do mě hučeli
oba dva, a tak jsem jednou
bouchnul do stolu a v srpnu roku 1993 odcestoval,“
připomíná Cvetan. Začínal

malou stavební ﬁrmu v Neveklově, já jsem v té době
cítil vyhoření, protože jsem
pořád dělal tu samou práci,
a tak jsem v roce 2001 odešel z Prahy. V neveklovské
ﬁrmě jsme dělali rekonstrukce starých staveb a na několika místech středních Čech
jsme stavěli i domy nové.
Byly to pro mě dobré časy,“
připomíná další etapu svého života Cvetan Cvetkov.
Firma měla tolik zakázek,
že je musela někdy i odmítat. V Neveklově se také
seznámil se svojí budoucí
manželkou, která tam jez-

jsem také na našem domě,
a když se narodila naše druhá dcera, koupili jsme ještě
chalupu na Šumavě.“

Nešťastná událost
mění život
Mladý tatínek se musel
hodně otáčet od rána do večera, ale v roce 2009 zasáhla
do jeho života nešťastná událost. Firma stavěla nový dům,
dodavatel jí poskytl nekvalitní materiál a s Cvetanem se
propadl strop. Měl polámané
čtyři obratle, rozmačkané
meziobratlové
plotýnky,
a také musel absolvovat ope-

Cvetan Cvetkov se svojí manželkou Lenkou, s níž se seznámil v Neveklově.

v České televizi na Kavčích
horách, kde pomáhal stavět nové budovy. Stal se
členem velké, zhruba čtyřicetičlenné party zedníků.
V Praze pracoval na několika místech celkem sedm
let. „Jeden můj známý měl

V pátek 20. dubna tomu bude
33 let, co nás opustila
paní učitelka

Růžena Senftová
z Křečovic.
Stále vzpomíná syn Jarda s rodinou.

dila ze Sedlčan za svojí kamarádkou. „Já jsem se ženil
až po třicítce, a to proto, že
jsem dlouho čekal na tu pravou. Myslím si, že každý má
svůj osud. Něco předurčeného, čemu se nevyhne,“ říká
s úsměvem Cvetan a dodává: „Brali jsme se v roce
2004 a o rok později po narození dcery jsme se začali
ohlížet po vlastním bydlení.
Vzali jsme si hypotéku, koupili si domek a z Neveklova
se přestěhovali do Sedlčan.
Já jsem stále za prací do Neveklova dojížděl, pracoval

raci ramene. Dnes má v zádech osm titanových šroubů a na zedničinu již pouze
vzpomíná. „Když člověk leží
a nemá jistotu, co s ním bude
dál, přemýšlí, co je pro něho
v životě důležité. Zjistí najednou, že co bylo dosud špatné,
tak už tolik špatné není, a naopak, co bylo dobré, se už
tak dobré nezdá. Všechno si
člověk vyrovnává a získává
na věci jiný pohled,“ přidává
životní zkušenost Cvetan,
který strávil po nemocnicích
celý rok. Když se vrátil, nemohl splácet hypotéku, při-

šel o domek i chalupu, ale
jak sám říká, je to tak, jak to
je. Rodina sice nemá majetek, ale děti rostou a všichni
její členové jsou spokojení.

Práce
v bezpečnostní
agentuře
„V roce 2010, hned jak
jsem dostal invalidní důchod,
jsem se přihlásil do bezpečnostní agentury D. I. Seven.
Vzali mě a já jsem nejdříve začal působit ve ﬁrmě
STROS,“ popisuje návrat
do běžného života Cvetan.
„Na Strojírnách jsem byl rok,
a protože v agentuře věděli,
že se ničeho nebojím a mám
rád výzvy, nabídli mi místo
strážného ve velkoobchodu
COOP na Lhotce s tím, že tam
mají velkého psa. Každý se
ho prý bojí a nejvíce zdejší
šéf. Se psem jsem se hned skamarádil. Brix má šedesát pět
kilogramů a je dodnes krásný,
přestože mu je už třináct let.“
Cvetan Cvetkov sice má
cizí přízvuk, ale česky mluví velice dobře a naším jazykem vládne možná lépe,
než leckterý rodilý Čech.
Jak mu ale trvalo dlouho,
než si češtinu osvojil? „O základní věci jsem si mohl říci
už v době, když jsem ještě žil
v Bulharsku. Mohl jsem česky
požádat o chleba, věděl jsem,
jak se řekne slepice, vajíčko,
a potom jsem i hodně začal
česky číst. Kupoval jsem si
spoustu časopisů a také knížek. Mojí první česky psanou
knihou byl sci-ﬁ román Duna
od Franka Herberta. Trvalo
mi dva roky, než jsem knížku
přečetl,“ uzavírá vyprávění
o svém životě Cvetan Cvetkov a připomíná, že nezáleží
na národnosti. Podle jeho
názoru má každý člověk rodinu tam, kde má děti. Před
mým odchodem říká, že
prožil tři životní etapy. První
v Bulharsku, druhou v Čechách a třetí etapu prožívá
nyní po svém úrazu.
David Myslikovjan

SPOLEČNOST
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Na vernisáži výtvarného
oboru ZUŠ šuměl les i potlesk
odkryli veřejnosti své práce
žáci výtvarného oboru ZUŠ
Sedlčany. Slavnostní vernisáž v koncertním sále Kulturního domu Josefa Suka
doprovázely též ukázky z autorského představení Jaroslavy Trojanové Jak šumí les
v podání žáků literárně-dramatického oboru.

obory ZUŠ,“ doplňuje svou
kolegyni učitelka a výtvarnice Lenka Feldštajnová.
V aktuálním školním roce
vznikala řada působivých
prací, na kterých si žáci
vyzkoušeli různé výtvarné techniky od koláže přes
papírotisk až k modelování
z keramické hlíny. Okusili
netradiční malování světlem,

Inspirací dílům výtvarným i dílu dramatickému
se pro letošní školní rok
stala tvorba spisovatelky
a malířky Daisy Mrázkové.
„V knihovně jsem před pěti
lety objevila půvabnou knihu Daisy Mrázkové Neplač,
muchomůrko. Kouzelné ilustrace a texty naplněné přátelstvím a láskou mezi lidmi,
zvířaty i přírodou mne natolik oslovily, že jsem s nimi seznámila své kolegyně,“ říká
Vladimíra Křenková, jedna
z vyučujících výtvarného
oboru úvodem a pokračuje
v namátkovém výčtu kolegyň, které se dílem Daisy
Mrázkové nechaly taktéž
inspirovat: „Vendula Dědová
posléze nacvičila na téma
její tvorby scénické tance. Jaroslava Trojanová se svými
žáky nastudovala autorské
divadelní představení Jak
šumí les. Kolegyně z výtvarného oboru se nechaly inspirovat knihami, to s mladšími
žáky, a životem autorky
s těmi staršími.“ –– „Tím, že se
stejná autorka věnovala výtvarné tvorbě i textům, měli
jsme se o co opřít a vznikla
tak spolupráce napříč všemi

ale vzali do rukou i jehlu
a nit. Navštívili také výstavu
díla Daisy Mrázkové ve Ville
Pellé v Praze.
Kurátor pražské výstavy,
historik umění a blízký přítel
autorky Jan Rous z Kosovy
Hory přijal pozvání na slavnostní vernisáž prací žáků
sedlčanské ZUŠ. Při svém
proslovu ocenil jejich představivost a schopnost aplikovat ji ve své tvorbě. Povšiml
si i empatie, s jakou žáci
a učitelé dílo Daisy Mrázkové
uchopili. „Daisy, tak jak jsem
ji znal, by byla nadšená,“ nechal se slyšet, „barevnost vašich lesů na obrázcích svědčí
o tom, že se umíte dívat vlastníma očima,“ řekl na adresu
prací mladších žáků a z děl
starších za všechny jmenoval soubor hlav s autorčinými myšlenkami, tak jak si je
žáci představili.
Pestrou – jak barevně tak
použitými technikami – výstavu můžete v KDJS navštívit do konce dubna každý
pracovní den mezi osmou
ranní a čtvrtou hodinou odpolední nebo při každé večerní kulturní akci.
Lucie Kakosová
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V pátek to U Dlabana
vrzalo
Do hospůdky
u hřiště přicházíme v pátek
13. dubna kolem deváté hodiny večer. Když vejdeme
dovnitř, je nám jasné, že
zábava je v plném proudu
– zpívá se, pije i tančí. Víkendový hudební program
U Dlabana je již tradicí.
„Přibližně třikrát do měsíce zde hrají harmoniky
nebo kytary – country. Plná
hospoda je důkazem toho,
že tyto akce jsou mezi lidmi
oblíbené. Vstupné je zdarma,“ osvětlila majitelka
podniku Monika Heranová.
Hosté se bavili. „Chodím
pravidelně,“ poznamenala
Hana Žváčková ze Sedlčan.
Již počtvrté si přišel Vržeto poslechnout Petr Vaniš
z Počepic. „Oceňuji zpěvníky, pěkně jsem si zazpíval,“
podotkl Lukáš Poncar z Kosovy Hory, který slyšel skupinu poprvé. Po půlnoci se
lidé začali rozcházet domů,
avšak ti nejvytrvalejší vydrželi s kapelou až do druhé
hodiny ranní.

SEDLČANY

O jedné z přestávek
jsme si povídali s kapelníkem skupiny Vržeto Petrem
Tesárkem.
Jak a kdy vznikla kapela Vržeto?
Vržeto vzniklo kolem
roku 2010. Zakladatelem
byl můj bratr Pavel Tesárek
alias Tony, který začal hrát
na různých akcích. Občas
jsem s ním zpíval a pak
jsem se učil na akordeon
i já. Brzy jsme přibrali vozembouch, chodil s námi
náš soused Jirka Faktor,
kterého později vystřídal
Luboš Hrma alias Ferda,
ten s námi zůstal dodnes.
Postupně se přidávali další
členové: Roman Pšeničný
(akordeon), Martin Jakeš
(chromatika), Tomáš Neužil alias Goťák (zpěv),
Pavel Vyterna (akordeon)
a hostujícím členem je
Pavel Ešner (akordeon).
Dnes s námi výjimečně
zpívá i zakládající člen Pavel Tesárek, jenž s kapelou
již běžně nevystupuje.

Vržeto je docela zvláštní název pro hudební
skupinu…
Naším vzorem je skupina Šlapeto, ale ti opravdu hrajou, těm to šlape.
A nám to prostě vrže, tedy
většinou, takže skupina Vržeto. Hrajeme po menších
hospůdkách a na oslavách
přibližně jednou za měsíc staročeské, staropražské, sprostonárodní písně
a částečně i vlastní tvorbu,
kdy si slova existující písničky upravíme tak, aby
pasovala ke kapele a regionu.
Všimla jsem si na stolech zpěvníků, proč je
hostům půjčujete?
Pro většinu posluchačů
je těžké zpívat. Abychom
jim to ulehčili, máme poskládaný zpěvník z písniček, které hrajeme. Jak
večer postupuje, přibývají
piva a panáky, tak přibývají i hlasy. Je skvělé, když
zpívá celý sál.
Kateřina Neužilová

Zleva: Petr Tesárek, Luboš Hrma, Roman Pšeničný, Pavel Vyterna, Tomáš Neužil a Pavel Tesárek

Přeneste se do doby Vikingů či Elfů
SEDLČANY Prostory Rodin-

ného centra Petrklíč nabízejí každou středu v sudém týdnu až do konce
května od čtyř do pěti hodin odpoledne možnost zahrát si deskové hry. Herní
odpoledne pořádá v rámci
aktivit spolupráce ve vzdělávání MAP Sedlčansko.

„Hry, které zájemci neznají, se zde snadno naučí.
Deskovky jsou vhodné pro
děti od pěti let po dospělé,
i seniory,“ říká zkušená
lektorka Vendula Vrzalová, která nováčky učí
nové hry. „Kromě novinek
nechybí ani třeba klasické
šachy a dáma. Hrajeme hry

strategické i logické. Účastníci si procvičí kreativitu,
prostorovou představivost,
postřeh. Přenesou se například do dob Vikingů,
Elfů či Orků. Pokud nemají spoluhráče, zde si určitě
nějakého najdou,“ dodává
lektorka.
Jana Motrincová

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlec-Prčice – kulturní
sál ZŠ
21. 4. Babouci
koncert jihočeské dechové
kapely; 19:00
 Mezné u Sedlčan
30. 4. Chipo čáry 2018
hraje Zlomená 14, Zakázaný ovoce, Štěpán
(Nez)Dvořák, Lola, Until
Tomorrow a další; 16:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
75. výročí vystěhování
Sedlčanska v letech
1943–45
výstava ze smutného období našich dějin; vernisáž 19.
4. v 18:00, do 15. 6.
 Sedlčany – knihovna
Začátky a konce
výstava 15. závěrečného
ročníku komunitního projektu Lukášek; do 2. 5.
 Sedlčany – kult. dům
Daisy Mrázková: Malé
knihy o velkých věcech
výstava celoročního projektu výtvarného a literárně-dramatického oboru ZUŠ
Sedlčany

20. 4. Spider-Man: Homecoming
akční sci-ﬁ; 20:00
27. 4. Hmyz
české drama, komedie; 20:00
 Kosova Hora
22. 4. Koala Johnny:
Zrození hrdiny
rodinný animovaný ﬁlm;
15:00

SPORT
 Sedlčany – kotlina
21. 4. Rallycross
hobby autorallycross; 7:00
 Počepice – Adventure
golf
21. 4. Hory doly Počepice
turistický pochod, trasa
13 km; 9:00
 Vysoký Chlumec – hřiště
21. 4. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Vltavan Borotice; 17:00
 Kosova Hora – hřiště
21. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou;
17:00
22. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora B –
FC Kňovice; 17:00
28. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora B – TJ
Sokol Sedlec-Prčice B; 17:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
18., 19., 22., 24., 29. 4.
Lotrando a Zubejda
moderní pohádka v režii
Renaty Holoubkové; 19:30,
22. a 29. 4. v 15:00

KINO
 Sedlčany
20. 4. Plážoví povaleči
příběh; 20:00
21. 4. Do větru
české milostné drama; 20:00
24. 4. Scream for Me
Sarajevo
dokument o koncertu kapely Iron Maiden; 20:00
26. 4. Čtverec
ﬁlmový klub; 20:00
27. 4. Nádech pro lásku
životopisný, romantický
ﬁlm; 20:00
28. 4. Příslib úsvitu
životopisné, romantické
drama; 20:00
 Sedlec-Prčice

 Petrovice – hřiště
21. 4. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Sokol
Kytín; 17:00
22. 4. Fotbalové utkání
SK Petrovice – TJ Sokol
Jesenice; 10:15
29. 4. Fotbalové utkání
SK Petrovice – Hýskov; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
21. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – TJ Sokol Sedlec-Prčice B; 17:00
28. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – SK Vysoký Chlumec; 17:00
29. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Klučenice; 17:00
 Jesenice – hřiště
22. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Krásná Hora; 17:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště

22. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Sedlice; 17:00
28. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou – SK Nový Knín B;
17:00
29. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
B – TJ Sparta Věšín; 17:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
22. 4. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany A – Karlovy Vary; 17:00
28. 4. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Kovohutě Podlesí B; 17:00
 Dublovice – hřiště
28. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – FC
Kňovice; 17:00
29. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ Sokol Trhové Dušníky; 17:00
 Počepice – hřiště
29. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ
Sokol Jesenice; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
18., 25. 4. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
20., 27. 4. Hrajeme deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 13:30
27. 4. Listování
po knihovnicku
dvojité Listování předvedou
členky Literární prádelny;
16:00
 Sedlčany – hvězdárna

www.sedlcansky-kraj.cz

20., 27. 4. Pozorovací
program
19:00–22:00
 Zberaz, Kosova Hora,
Bořená Lhota u Štětkovic
21. 4. B-17 Memory
vzpomínka na poslední dny
války – mše, odhalení památníku, vzpomínkový pochod
a vítězný majáles; 8:30
 Petrovice – Obecní úřad
21. 4. Sobotní deskovky
odpoledne určené všem
věkovým kategoriím; 14:00
 Sedlec-Prčice – Vítkovo
náměstí
28. 4. Prčické trhy – Zahrádkář, kutil, chovatel
9:00–12:00
 Sedlčany – kotlina
30. 4. Čarodějnice na kotlině
hraje kapela Wigvam, pro
děti od 17:00; 20:00
 Kamýk nad Vltavou
30. 4. Průvod čarodějnic
a stavba máje
 Dublovice
30. 4. Stavba májky a pálení čarodějnic
pořádá SDH Dublovice; 17:00
 Kosova Hora – Kalvárie
30. 4. Pálení čarodějnic
pořádá SDH Kosova Hora,
hraje Sedbend; 20:00
 Petrovice – náměstí
1. 5. Veteráni prvomájových Petrovic
první ročník srazu veteránů a orientačního závodu,
příjezd do Krásné Hory
nad Vltavou okolo 11:00;

8:00–16:00
 Vrchotovy Janovice –
zámek
1.–5. 5. Řetězové provádění
24. ročník netradiční prohlídky zámku; 9:00–12:00,
13:00–17:00
 Zadní Boudy – zřícenina hradu Zvěřinec
1. 5. Na Zvěřinec za Máchou
výlet s programem pro děti
konaný na památku Karla
Hynka Máchy, ukázky
rytířského klání; 14:00

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
otevřeno od dubna do června o víkendech a svátcích;
10:00–17:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
v dubnu otevřeno o víkendech a svátcích; 11:00–17:00
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno do června o víkendech; 9:00–18:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–18:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma.

Varhanní koncert byl
poctou velké zpěvačce
PETROVICE Po stopách
Emy Destinnové se vydali návštěvníci koncertu
duchovní a vážné hudby
v kostele svatého Petra
a Pavla v neděli 15. dubna
odpoledne. Vystoupení,
které bylo věnováno pěvecké legendě ke 140. výročí jejího narození, se těšilo
velkému zájmu veřejnosti.
V úvodu se ujal duchovního slova farář Jacek

Strachowski. Následoval
krásný soprán Květuše
Ernestové, univerzalistky,
která se po sólovém působení v několika hudebních
tělesech věnuje samostatné koncertní činnosti. Ernestovou na varhany doprovodil Drahoslav Gric.
O doplnění skladeb se zasloužil Komorní pěvecký
soubor Základní umělecké
školy Josefa Slavíka z Ho-

řovic a uměleckým přednesem atmosféru v kostele
doplnil hlas Veroniky Slavíkové a Kláry Štochlové.
Zazněly skladby od skladatelů slavných jmen jako
Schubert, Verdi, Wagner,
Dvořák a Gounod a další.
Ema Destinnová věnovala do petrovického kostela obraz, který dodnes
zdobí jeho interiér.
Jana Motrincová

SPOLEČNOST
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Kolébka pohoupala nové občánky
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Harmonikáři si
dali dostaveníčko
MOKŘICE Sobotní odpoledne 14.

dubna patřilo v obci příznivcům
převážně lidové hudby. Svůj um
zde předvedlo jedenáct harmonikářů, kteří přijali pozvání pořadatelů SDH Mokřice a AC Erekce
Mokřice.
Bývalý vepř ín, předělaný

JESENICE V zasedací síni obecního

úřadu se v neděli 15. dubna uskutečnilo vítání nově narozených občánků. Již poosmnácté slavnostní
akci pro nejmladší děti, jejich rodiče
a rodinné příslušníky připravil místní Sbor pro občanské záležitosti.
Od obnovení tradice v roce 2001 bylo
do obce přivítáno 75 občánků.
Starosta Miloslav Hrazánek popřál
čtyřem devčátkům a třem chlapečkům život plný radosti a štěstí, aby
ve zdraví a lásce vyrůstali k radosti rodičů, ale i nás všech. Uvedl, že

populace obce vykazuje vzestupný
trend. „Věřím, že naše obec bude
pro vaše děti dobrým a bezpečným
místem. Vytvořili jsme podmínky, aby
tu vyrůstaly v nově upravené školce
a základní škole. Pro nejmenší a školní děti jsme vybudovali tři dětská hřiště
s dřevěnými prvky a pískovištěm,“ dodal starosta.
Při slavnostním aktu nechybělo
tradiční pohoupání v obecní kolébce. Příjemnou atmosféru působivě
dokreslilo kulturní vystoupení žákyň
základní školy.
František Vávra
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místními na budovu, kde se mohou scházet při společenských
i soukromých událostech, se těšil slušné návštěvnosti. Hostů,
kteří si pobrukovali známé písně,
přijelo ke stovce. Večer zahrála
kapela Vous Band.
Jana Motrincová

Vous Band zahrál od rocku po country úplně vše.

Někteří členové ochotnického souboru současně
nazkoušeli role ve dvou nových inscenacích
SEDLČANY V kulturním
domě se ve středu 18. dubna
bude konat premiéra nově
nastudované hry Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech Lotrando a Zubejda
autorů Zdeňka Svěráka
a Karla Smyczka. Tato pohádková komedie podle literární předlohy Karla Čapka
je uváděna v rámci festivalu
Sukovy Sedlčany.
V režii Renaty Holoubkové se na pódiu představí více než čtyřicet herců a zpěváků a společně
s nimi vystoupí tanečnice
z Tanečního klubu Slimka Sedlčany pod vedením
Gabriely Květové. Naživo
pod dirigentskou taktovkou
Moniky Podrázké zahraje
šestice mladých hudebníků. Sedlčanský ochotnický spolek má teď na jaře
skutečně napilno, protože
kromě Lotranda a Zubejdy
nazkoušel také komedii,
známou z televizní obrazovky pod názvem Taková
normální rodinka. Tuto hru
uvede soubor na domácí

scéně příští měsíc. Někteří
ochotníci účinkují v obou
inscenacích, a na zkoušce,
která se konala ve čtvrtek

Zvládl jsi už někdy
v minulosti v jednom termínu dvě role?
Už se to stalo. Jedno

V obou jarních představeních si zahrají Miroslav Bouček (vlevo)
a Jiří Bosák.

12. dubna, jsme oslovili dva
z nich a zeptali se, jak tento
zápřah zvládají. Jako první
odpovídal Jiří Bosák.
Které role ti svěřili režiséři v inscenacích, jež soubor nyní nastudoval?
V Lotrandovi a Zubejdě
hraju Loupežníka Vincka
a v Rodince raubíře Petříka.

odpoledne jsem absolvoval generálku hry Sen noci
svatojánské a druhý den
jsme hráli v Komárově dvě
představení hudební komedie Ať žijí duchové.
Nyní jsi opět ve stejném
čase absolvoval zkoušky
dvou her. Nebudou se ti
plést jednotlivé výstupy?

Myslím si, že ne. Když se
člověk vžívá do role, pouze
odříkat ji, je málo. Pokud role
prožívá na jevišti naplno, dokáže je odlišit.
Jak dlouho se věnuješ
ochotnickému divadlu
a co tě k němu přivedlo?
S divadlem jsem začal
koketovat v klubu Velká
kobra, jehož jsem dodnes
členem. Dělali jsme několik kabaretů, myslím si, že
jich mohlo být pět, a díky
těmto vystoupením jsem
se dostal v Sedlčanech
k divadlu. Na scéně společně s ochotníky působím
od roku 2001 a od té doby
jsem účinkoval v mnoha
hrách. Připomenul bych
inscenace Naši furianti,
Počestné paní pardubické
a Hrátky s čertem. Hodně
si považuji roli starého
vodníka v Lucerně.
Dalším z ochotníků,
účinkujících v obou nově
nastudovaných hrách, je
Miroslav Bouček, který se
dá také označit za matadora souboru. Vždyť začal vy-

stupovat již před více než
padesáti lety.
Mirku, jak ty zvládáš
dvě role najednou?
Docela dobře. Lotrando
a Zubejda má velké obsazení účinkujících, zatímco Rodinka je komornější. Hraje
nás tam sedm a je to pro nás
jednodušší. V první inscenaci hraju sultána a ve druhé
tatínka. Obě role si užívám.
Kdo tě inspiroval natolik, že ses stal ochotníkem?
Byl to režisér Jiří Hartman. Začal jsem hrát v roce
1966 a dodnes jsem věrný
ochotník. Hrát mě moc baví.
Jsem rád, když snahu našeho souboru diváci ocení,
a těší mě, že můžu něco udělat pro kulturu v Sedlčanech.
Na které svoje role nejraději vzpomínáš?
V Revizorovi jsem hrál
sluhu a v Lucerně muzikanta Kláska. Na obě tyto role
si rád vzpomenu, ale díky
albu, které si vedu, vím, že
jsem účinkoval ve více než
čtyřiceti inscenacích.
David Myslikovjan
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Tři body byly na dosah
TJ Malše Roudné
– TJ Tatran
Sedlčany 1:1 (0:0)
na penalty 1:4
MALŠE ROUDNÉ V sobotu

14. dubna zajížděl Tatran
ve 21. kole fotbalové divize
A do jihočeského Roudného. Do třetice po sobě jdoucím zápase došlo utkání
do penaltového rozstřelu,
ve kterém byli hosté úspěšnějším týmem.

První poločas byl
na šance skoupý
Do Roudného odjížděl
Tatran opět bez několika
kmenových hráčů sestavy,
které diváci většinu zápasů
na hřišti vidí – neodcestovali Luboš Soldát, Václavové Podlipský a Lípa,
Pavel Lípa, Michael Dvořák
a Dominik Němec. Hra se
během celého zápasu až
na výjimky odehrávala
mezi oběma šestnáctkami.
Sedlčany sice vyrážely
do rychlých protiútoků,
jenže žádný nedokázaly
dotáhnout do zdárného
konce, zatímco domácí hrá-

či Roudné se těžko dostávali do zakončení a nepomáhaly jim ani centrované
míče, které končily v náručí brankáře Milana Vančáta. V prvním poločase 150
diváků branku nevidělo.

Nastřelené
břevno rozhodlo
Neuběhlo ani pět minut
ve druhém poločase a Martin Vlk se protlačil přes Lukáše Brotánka a překonal
vyběhnutého Vančáta, který se musel vysunout až
na vápno – 1:0. Vyrovnání
zařídil v 53. minutě chytrým lobem z půlky hřiště
David Krůta – 1:1. Tatranu
bod nestačil a chtěl strhnout vítězství na svoji stranu. Jenže proti byla branková konstrukce a brankář
domácího celku Tomáš
Hřebejk. V prvním případě
treﬁl z trestného kopu břevno Michal Kdolský a radost
z vedoucí branky v poslední minutě pokazil Kryštofu
Kvěchovi výborným zákrokem brankář Hřebejk.
Penaltový rozstřel pak jasně ovládl sedlčanský tým.

Vyhrál ho poměrem 4:1.

Ohlas k utkání
Petr Haas, TJ Tatran:
„Do Malše jsme jeli s úmyslem bodovat, nejlépe vyhrát.
Začátek tomu neodpovídal, domácí byli aktivnější
a měli více ze hry. Zhruba
od dvacáté minuty jsme hru
vyrovnali a také si vytvořili
slušné šance. Na začátku
druhé půle šli hosté lacino do vedení po zmatcích
v naší obraně, ale naštěstí
jsme v zápětí odpověděli,
když se nádherně treﬁl Krůta. Zbytek zápasu byl plný
soubojů a bojovnosti, obě
mužstva měla možnosti
na rozhodnutí, ale gól už nepadl a tak se šlo do penalt.
Z Malše odjíždíme celkem
spokojeni, poněvadž soupeř
prokázal své kvality.“
Tatran je v tabulce
na šestém místě se 34
body a skóre 40:39. Další
utkání sehraje v neděli 22. dubna doma proti
prvnímu týmu v tabulce,
kterým jsou Karlovy Vary.
Utkání začíná od 17 hodin.
David Štverák

www.sedlcansky-kraj.cz

První místa BUBUCUPu
ovládli chlapci
NALŽOVICE Jedenáctý ročník
branného závodu týmů BUBUCUP uspořádali členové České
hasičské jednoty Nalžovice
společně s hokejisty HC Bubák
Chlum v sobotu 14. dubna.
Běh tradičně startoval i končil před hasičskou zbrojnicí
v Nalžovicích. Všech 115 závodníků rozčleněných, až na jednu
výjimku, do tříčlenných hlídek
proběhlo rozkvetlým zámeckým parkem, aby se podle barevných fáborků vydalo dále
na trasu své kategorie.
Nejkratší trasu s pěti stanovišti přirozeně zdolávali ti
nejmenší ještě za doprovodu,
nikoliv však pomoci rodičů.
Stejnou trasu, jako žáci mateřinky, následovali už sami žáci
1. až 3. ročníku základní školy,
zkoušeni obtížnějšími úkoly.
Žáci 4. až 6. ročníku absolvovali trasu o něco delší i s vyšším
počtem úkolů a vůbec nejdelší
téměř pětikilometrovou vzdálenost, jež překonávala i kopec
Milešov, museli zdolat žáci 7. až
9. tříd. „Ještě teď se mi klepou
nohy,“ svěřuje se v cíli čtvrťák
Matěj Růzha a vysvětluje: „Letos jsme totiž běželi poprvé tu
delší trasu, bylo to opravdu ná-

ročný.“ Jeho parťák z hlídky
David Sosnovec s ním souhlasí
a dodává: „Pro mne bylo nejtěžší střílení ze vzduchovky.“
Skutečně, nejobtížnějším
úkolem na trase byla podle
názoru mnohých střelba ze
vzduchovky. Ale i zdánlivě
jednoduchý úkol, jakým by se
vyjmenování všech sedmi dní
v týdnu mohlo zdát, některé
žáčky mateřinky pořádně potrápil. Za nedokonale splněné
úkoly byly hlídkám přičítány
trestné sekundy. Nejkratší čas
běhu v cíli tedy pro hlídku
nutně neznamenal vítězství
a všichni napjatě vyčkávali
na vyhlašování výsledků.
Letos první příčky ovládly
hlídky čistě chlapecké. V kategorii Piškotů vyhráli Miloslav Kubásek, Štěpán Skalička
a Dominik Zoul. Za 1. až 3. třídu zvítězila hlídka ve složení
Martin Haas, Filip Mošanský,
Kamil Sosnovec. V kategorii
4. až 6. tříd první místo obsadili Petr Dohnal, Filip Opelka,
Matěj Mašek a mezi žáky 7. až
9. ročníku na první příčku dosáhli Luboš Chudárek, Michal
Růzha a Ondřej Tomášek.
Lucie Kakosová

O výhře bylo rozhodnuto už v prvním poločase
TJ Tatran Sedlčany
B – SK Chlumec
6:2 (4:0)
Tentokrát Tatran konečně
dobře začal. V 11. minutě
poslal Matoušek do samostatného úniku M. Dvořáka,
který nezaváhal – 1:0. V 19.
minutě utekl na pravé straně

Krůta, zpětnou přihrávkou
našel na vápně Dvořáka,
který nedal technickou střelou k levé tyči brankáři hostí šanci – 2:0. Ve 37. minutě
vysunul Dvořák na pravé
straně Krůtu, jeho ostrý míč
před bránou dotlačil do sítě
Špaček – 3:0. Ve 44. minutě
zakončil úspěšný poločas

Krůta, který šel po krásné
přihrávce Matouška sám
a zvýšil na 4:0.
Druhou půli začal Tatran
na půl plynu a hosté toho využili ke snížení. V 56. minutě
zastavil Hofman hostující
útok pouze za cenu faulu. Necelých 30 metrů od brány se
k míči postavil Šonka a přes

zeď snížil na 4:1. V 73. minutě
si nejlepší hráč na hřišti M.
Dvořák vzal na půlce míč,
přes několik hráčů se dostal
až do vápna – 5:1. V 83. minutě se středem hřiště probil
až před brankáře Matoušek
a zvýšil na 6:1. Konečné slovo měli hosté, z penalty korigovali na 6:2.

Vlastimil Zelenka, Trenér Tatranu B: „Ke třem bodům nám tentokrát pomohly
posily z áčka M. Dvořák
a Krůta, kterým v produktivitě zdárně sekundoval Matoušek. Za dobrý první poločas
jsme si první jarní vítězství zasloužili, i když gólů jsme mohli dát mnohem víc.“
-dš-

Procházka byl nejlepší běžec
OSEČANY V sobotu 14. dub-

na se uskutečnil 11. ročník
běhu Osečanská 200. Běželo se opět od osečanského
jezu 200 výškových metrů
na rozhlednu Drahoušek.
Jako absolutní vítěz
doběhl první v čase 15
minut 43 vteřin Jakub Procházka ze Sedlčan. Druhý
v mužské kategorii do 40
let skončil Ladislav Jelen
a třetí Jakub Sůsa. Výsledky muži nad 40 let: 1. Jan
Pejša, 2. Martin Lachout,
3. Jiří Moulík. Chlapci

do 15 let: 1. Jakub Moulík,
2. Vítek Houda, 3. Štěpán
Konvalinka. Chlapci do 10
let: 1. Ondřej Růžička,
2. Hynek Houda, 3. Marek Vild. Ženy: 1. Radka
Andrušíková, 2. Renata
Kocurová, 3. Stanislava
Jelenová. Dívky: 1. Veronika Valsová, 2. Eliška Růžičková.
Na účastníky letošního
ročníku čekalo v cíli občerstvení a krásné vtipné dřevěné medaile z dílny ﬁrmy
MOOS.
-red-
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Na start třetího ročníku Krásnohorské
5ky se postavily čtyři desítky
závodníků všech věkových kategorií
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Sobotní dopoledne

přineslo třetí ročník běžeckého závodu s hromadným startem ve čtyřech
kategoriích, který pod hlavičkou T. J. Sokol Krásná
Hora pořádá Petr Mašek.
Předchází mu trochu přípravy a pak hlavně několik
hodin a kilometrů na kole
z důvodu vytyčení dvou
delších tratí. Pět kamarádů
včetně manželky mu pomáhá na startu a v cíli.
Nejprve se na startovní
čáru tři sta metrů dlouhého úseku postavily děti
předškolního věku. Nad
dvěma soupeřkami zvítězila Kateřina Mašková
v čase 58,35, sedm soupeřů za sebou nechal Šimon
Slezák, který zdolal trať
v čase 1:01,09.

Do kategorie mladšího
žactva nastoupilo šest dívek a dva chlapci. Čekalo je
osm set metrů, během nichž
museli překonat i prudkou

zatáčku s lávkou nad hrází
rybníka. Lepším z chlapců byl Filip Mašek, jehož
výsledný čas byl 3:35,93.
Z dívek si s nástrahami trati

Obrovskou radost měly v cíli děti, které se vydaly i na pětikilometrovou trať.

nejlépe poradila Anna Rybáková, která na to potřebovala o málo víc: 3:41,55.
Starší žactvo čekala trať
o délce bezmála tři kilometry. Jejím výzvám se postavili tři chlapci a pět dívek.
Po napínavém souboji se
nakonec na nejvyšší příčky
dostal Tomáš Pixa s časem
13:02,52 a Barbora Pixová
s časem 13:29,13.
Tradičně nejvíce obsazená byla kategorie nad patnáct let. Tu čekala trať dlouhá pět kilometrů s několika
překážkami například v podobě padlého stromu. Třinácti mužům kraloval Petr
Kuncl, kterému na zdolání
trati stačilo 20 minut a 21
vteřin. Trofej pro vítěze si
odnesl již potřetí a je tak dominujícím běžcem závodu.
Mezi sedmi ženami zvítězi-

la Markéta Gruberová, která trasu uběhla za 25 minut
a 20 vteřin.
Všichni si odnesli pamětní dřevěné medaile,
nechyběly ani povětšinou
sladké odměny a medaile
zlaté, stříbrné a bronzové pro ty nejlepší. Ceny
do závodu věnovalo město
a místní TJ. A jak běžecké
dopoledne hodnotí hlavní organizátor? „Já jsem
hlavně rád, že bylo hezký
počasí, že všichni ve zdraví
doběhli, že vítězové měli
radost, ti, co byli za nima,
měli taky radost, a že si to
prostě všichni užili,“ uvedl
Petr Mašek. Ve srovnání
s uplynulými ročníky ale
očekával více účastníků,
zvlášť když přálo počasí.
Olga Trachtová
Hadáčková

Fotbalové víkendové výsledky regionálních družstev
17. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
TJ Tatran Sedlčany B – SK Chlumec 6:2 (4:0)
Branky Tatranu B: 11. 19. a 73. M.
Dvořák, 37. J. Špaček, 44. D. Krůta, 83.
P. Matoušek
FK Králův Dvůr B – TJ Sokol Sedlec-Prčice 4:2 (2:1)
Branky Prčice: 4. M. Davídek, 78. M.
Raček
SK Petrovice – FK Rudná 4:0 (1:0)
Branky Petrovic: 10. a 85. P. Chlasták,
59. J. Mandík, 70. L. Mandík

a 61. M. Tatoušek, 48. a 88. R. Lukeš,
55. M. Vlk – 33. L. Mandík, 52. Š. Kubec
SK Sokol Kytín – SK Vysoký Chlumec 5:2 (3:1)
Branky Chlumce: 14. R. Beňo, 71. W.
Wolf
TJ Vltavan Borotice – TJ Sokol Jesenice 5:1 (4:1)
Branky Jesenice: 45. P. Bursík
SK Obory – TJ Vltavan Hříměždice

2:1 (2:0)
Branky Hříměždic: 70. M. Matějka
SK Nový Knín B – TJ Sokol Kosova
Hora 3:6 (0:1)
Branky Kosovky: 24. a 47. J. Nouzecký, 54. a 78. D. Vilas, 76. a 87. T. Nosek,
TJ Sokol Nová Ves pod Pleší – TJ
Krásná Hora 1:6 (0:2)
Branky Hory: 36. a 88. V. Čanda, 43.
P. Mašek, 46. L. Hůla, 55. a 83. M.
Koudelka

14. kolo IV. třídy
skupina A
TJ Sokol Rosovice B – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou B 6:2 (4:1)
Branky Kamýku B: 20. L. Mrkva,
73. L. Novotný

14. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Sokol Dublovice B – TJ Sokol Kosova Hora B 1:3 (0:2)
Branky: 67. M. Dudek – 12. J.
Střelák, 34. O. Sůva, 87. D. Sůva
FC Kňovice – TJ Krásná Hora
B 2:1p (0:0)
Branky: 89. J. Spilka – 80. J. Čihák
TJ Sokol Sedlec-Prčice B – SK
Klučenice 2:0 (1:0)
Branky: 36. Z. Sova, 88. J. Švagr

17. kolo okresního
přeboru
TJ Sokol Dublovice – TJ Kovohutě
Podlesí B 3:4p (1:1)
Branky Dublovic: 8. M. Ballon, 72. J.
Lomoz, 77. M. Vondrák
TJ Tatran Sedlčany C – SK Spartak
Příbram 2:2 (1:0)
Branky Tatranu C: 10. P. Sirotek, 72. J.
Špaček

Okresní přebor 17.
kolo – Benešov

17. kolo III. třídy skupina B
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK
Petrovice B 8:2 (2:1)
Branky: 16. 82. a 86. M. Viskup, 41.

TJ Sokol Počepice – TJ Prostřední Lhota 3:1 (2:0)
Branky Počepic: 5. a 41. M. Skalický, 68. J. Chyle

Brankář Kamýku Ondřej Čedík právě vyráží gólovou hlavičku petrovického Štěpána Kubce.

Vrchotovy Janovice – Chotýšany A 1:0 (1:0)
Branky Janovic: 28. J. Novotný
David Štverák

PUBLICISTIKA

16 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

KO M E N TÁ Ř

GLOSA

Kam ještě klesneme?

Uklízet Česko
se vyplatí!

Každý stát funguje jako
demokratický, když ústavodárná, soudní i výkonná
moc plní své úkoly podle
všech pravidel, zákonů,
Ústavy, ale i morálních,
všeobecně uznávaných
zásad a zvyklostí. Politická strana je demokratická,
pokud nemá v programu
žádnou formu diktatury,
neomezuje práva žádné
skupiny obyvatel, natož
podle rasy nebo náboženství, nebo dokonce podle
společenského postavení,
naopak svým programem
slibuje rovnoprávnost všemi silami zabezpečovat.
Jestliže prezident nutí
vítěznou stranu do spolku s Okamurou a Filipem, pak je to v historii
po Listopadu 89 jistě velký
pokles politické kultury
a jasné ohrožení demokracie. KSČM si přes Havlův
předpoklad postupného
útlumu zachovala existenci, ale kromě přidaného M
se nezměnila. Může tvrdit, že s tou KSČ nemá nic

společného, ale Ondráček
předvedl, jak jsou stále
stejní. Jak ty demokratické síly jsou jim odporné,
je to pro ně „demokratická
žumpa“. Jak se říká, šídlo
v pytli neutajíš. A Okamura, kterého jeho předchozí
strana Úsvit vyloučila jako
podvodníka, má voliče,
kterým neonacismus nedělá problémy. Je hrdý,
že jich bylo přes pět set
tisíc a on je přece povinen
jim plnit svůj program.
Předloni ještě jezdilo vedení Úsvitu po hospodách
konat besedy s občany.
V Sedlčanech byli v restauraci Kozlovna. Tenkrát jsem tam nakoukl, ale
jinak nikdo. Hned se mě
ujali, vyprávěli, na otázky
ochotně odpovídali. Jak
s tím Okamurou to neměli lehké. Žádal měsíční
plat 850 000 Kč, takže by
rychle žili v dluzích a vyloučili jej. Ještě stačil kasu
na svůj podpis vytunelovat a založil SPD. No, kdo
by tady tu jeho „přímou

demokracii“ nechtěl? Demokracie s přívlastkem,
třeba slavná „lidová demokracie“, byla pro ty
vyvolené nadlidi jistě radostná. Okamurovo strašení v době jistých obav
z ohromného nového stěhování národů a sliby, že
sem nikoho nebude vpouštět, působily. Důvěřivec
volil, aniž by musel být
celou duší neonacistou.
Ovšem v pátek nechala
ČT hovořit k tématu vlády, jako již dlouho každý
den, kdekoho a skutečně
zazářily dvě ministryně
nynější vlády v demisi –
Schillerová a Dostálová.
Tyto dámy projevily svou
vzdělanost stejnými slovy:
„Volby byly demokratické,
tak všechny strany zvolené
do sněmovny, jsou přece
demokratické.“ Pronesly to
vážně, dokonce s takovým
potutelným pohledem.
Tak taková vláda tedy nesporně představuje další
pokles té kultury. Jaké asi
vzdělání jim takový ne-

smysl vštípilo? A kdo to
slyšel a také nemá vzdělání, bude to šířit, už jsou pro
něj samozřejmě strany SPD
a KSČM demokratické. Myslím si, že něco podobného si nemůže povídat ani
uklízečka ve škole, protože
je v kontaktu s mládeží.
A demokratické myšlení
se nám starým vštěpovalo v dětství, když se ještě
smělo. Potom jsme to měli
v sobě, přestože byla totalita bez svobodných voleb.
Hnutí ANO se asi štěpí.
Na demokraty a na takové,
jako jsou ty dvě ukázkové
ministryně.
Napadá mě, jak by asi dokázal tu dnešní tragikomickou situaci přenést do dalšího ﬁlmu Miloš Forman.
Bohužel před několika dny
zemřel a že tu dlouho nežil,
už by mu to tak samo nešlo,
jako kdysi. Snad by řekl:
„Milí přátelé, co tu ﬁlmujete, není ke koukání, ať zatáhnou žaluzie. Ale ne jako
Pucholt v Láskách. Pořádně.“
Vladimír Roškot

Jak jsme si mohli přečíst
v minulém Sedlčanském
kraji, jedna z účastnic „sedlčanského gruntování“ si
posteskla, že na úklid přišlo
málo maminek, ačkoliv pěkná a čistá hřiště by chtěly
všechny… Bohužel mě to nepřekvapuje, sama o tom vím
své. Před lety jsem se snažila
vyburcovat okolí a do Ukliďme Česko se také zapojit.
Ohlasy byly famózní, podpora neuvěřitelná, zájem tisku
překvapil… Pak přišly den
a hodina, kdy jsem na smluveném místě stála s pytli
na odpad, balíkem gumových rukavic a pár štanglemi
Vysočiny (za dobře odvedenou práci) sama.
Je to škoda, kdyby tehdy moji spoluobčané přišli,
mohli by třeba stejně jako
vloni jistý předškolák Véna
z Polep na Litoměřicku, nalézt při úklidu v okolí mateřinky dvoutisícovku. Nebo
jako dobrovolníci pod vedením pana Pilného u Štěchovic staré mince a šperky.
Uklízet Česko se prostě vyplatí!
Jana Špačková

FEJETON

Má smysl se vsadit, jestli bude
Burian starostou i po volbách?
Na výsledek voleb dnes sázkové kanceláře vypisují kurzy. Týká se to samozřejmě
pouze voleb republikových
a tipují se celkoví vítězové
nebo to, kdo z lídrů se stane premiérem. Představte
si ale imaginární sázkovou
kancelář, která by vypsala
kurzy na výsledek podzimních komunálních voleb
v Sedlčanech. Jak by asi takové kurzy vypadaly? Nečekaně zbohatnout by zřejmě
mohl ten, kdo by vsadil, že
volby v Sedlčanech vyhraje

nějaký subjekt, který v současném zastupitelstvu nemá
žádného svého zástupce
a sázkař by si myslel, že
po volbách bude mít taková
strana či hnutí většinu. Kurz
by to byl tak vysoký, že by
k pěknému bohatství stačilo
pár stokorun. Ale co třeba
sázka na to, zda starostou
i nadále bude Jiří Burian?
V reálných sázkových
kancelářích se občas stane,
že kurz na nějaký výsledek
(například vítězství hostů)
není vůbec vypsán, protože

to nemá smysl. Varianta bez
kurzu je zkrátka tak nepravděpodobná nebo naopak
téměř jistá, takže nemá smysl na ní sázet. A tak mě napadá, zda by vůbec ﬁktivní
sázková kancelář vypsala
na Buriana nějaký kurz. Co
by se přece muselo stát, aby
post starosty neobhájil? Patří
určitě mezi nejdéle sloužící
starosty v republice a ve své
funkci toho zažil už tolik,
že toho více snad ani zažít
nejde. Je neuvěřitelně úspěšný a strana ho za to musí

velebit. Svoje voliče si dokázal nejen získat, ale hlavně
udržet, a to už čtvrt století.
Výsledky voleb v Sedlčanech jsou až nudné a modrá skvrna Sedlčan svítila
na volebních mapách vždy,
i ve volbách, které vstoupily do historie pod názvem
Oranžové tsunami. Takže
proč by to tentokrát mělo
být jinak?
V životě je prý jen málo
jistot, snad jen dvě – daně
a smrt, říká se. V Sedlčanech,
zdá se, toto rčení neplatí. Po-
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kud se Jiří Burian bude cítit
při síle a zdráv (což mu zcela vážně a upřímně přeji)
a jeho strana mu dá důvěru
na pozici lídra (nedovedu si
představit, že by se číslem
jedna stal kdokoliv jiný),
můžeme klasické rčení přepsat do regionální mutace:
V Sedlčanech si můžete být
jisti placením daní, dříve či
později smrtí a Burianem
v čele radnice.
Anebo to nakonec bude
všechno jinak?
Tomáš Vašíček

