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Starostové: Kvalita vody
je dobrá, problémem je
nedostatek srážek. Dálnice zničí
zdroje pitné vody, bojí se Baťha
REGION Velkým celosvěto-

vým tématem jsou zdroje
pitné vody, jejich kvalita
a hrozící nedostatek. Rozhodli jsme se zmapovat, jak
je to se zdroji pitné vody
v sedlčanském regionu.
Jsou lokální zdroje pitné
vody kvalitní? A jak často se
testují? Co si myslí starostové obcí o hrozícím nedostat-

ku pitné vody a jaké v této
oblasti plánují investice? To
se dozvíte od starostů Petrovic, Kňovic, Prosenické Lhoty a Vojkova.
Podle starosty Petra
Štěpánka, starosty Petrovic, je zdrojů pitné vody
relativně dost, nicméně
srážek podle něj výrazně
ubylo: „Hlavním zdrojem

pro region Petrovicka je krasový vrch Křemenice mezi
osadami Skoupý, Týnčany,
Vitín a Panská Tisovnice.
Tento zdroj je zatím dostatečný, je ale závislý na dešťových srážkách, které jsou
za poslední tři roky výrazně
nižší. Z uvedeného zdroje
využíváme pitnou vodu pro
Pokračování na straně 4

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Obce na trase
budoucí dálnice D3
usilují o doplnění
stavebních projektů
MARŠOVICE Soudě podle

razantního vystupování funkcionářů Ředitelství silnic a dálnic a státních úředníků na setkání
s představiteli dotčených
obcí na plánované dostavbě trasy dálnice D3, které
se konalo vloni v KDJS
v Sedlčanech, je patrné, že
stát bude daleko přísnější
v získávání pozemků, které

leží na trase dálnice a dosud jsou v soukromých
rukou, a především počítá
s tím, že v příští dekádě by
se měl provoz na dálnici
konečně rozjet.
Stavba bude mít svá pozitiva i negativa. K těm negativním stránkám se jistě
bude řadit i znehodnocení
přírody, dosud jen málo
Pokračování na straně 2

Dcera odhalila pamětní
kámen generála Mareše
KOSOVA HORA Park Za po-

tokem byl v sobotu 21.
dubna místem, kde se
dočkal pocty generál Karel Mareš. Byla zde odhalena jeho pamětní deska
a park byl slavnostně pojmenován jeho jménem.
Ceremoniál byl součástí
celodenního programu,
který začal v Sedlčanech

mší svatou a z Kosovy
Hory se zájemci přesunuli pochodem do Bořené
Hory.
Od rána se po silnicích v okolí pohybovalo
zvýšené množství veteránů armádních vozů.
Ko l e m d e s á t é h o d i ny
dopoledne je příslušníci
Pokračování na straně 8

Lanový park na trase pochodu Hory doly Počepice si užívaly především děti. Více na straně 7.

Starosta Kosovy Hory
podal trestní oznámení.
Kvůli anonymu
KOSOVA HORA St arost a
obce Martin Krameš sáhl
k nezvyklému kroku. Kvůli anonymnímu dopisu,
který obdržel on a dalších
několik zastupitelů, se rozhodl po poradě s kolegy
podat trestní oznámení
na neznámého pachatele
či pachatelku. Sedlčanská
policie tak bude prověřovat, zda nebyl spáchán
trestný čin pomluvy či
jiný trestný skutek.
Redakce má anonymní

dopis k dispozici. Zabývá
se několika málo konkrétními spekulacemi, které
souvisí s prací ředitele
místní základní školy Roberta Kohouta a situací
ve škole, ze které prý odcházejí jak učitelé, tak žáci.
Nic z toho však není
podle starosty, zastupitelů ani ředitele pravda.
Zastupitelstvo obce se mimořádně sešlo, aby k hanopisu vydalo odmítavé
stanovisko. „Zastupitelstvo

Kosovy Hory se odmítá zabývat anonymním pomlouvačným dopisem, který
se nezakládá na reálných
skutečnostech a jeho jediným cílem je destabilizovat
a poškodit školu a obec Kosova Hora. Dne 17. dubna
bylo zároveň podáno trestní oznámení na neznámého pachatele,“ citoval pro
redakci stanovisko starosta Krameš.
O vyjádření požádala
Pokračování na straně 2
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Když jde o život,
přeparkovat nestihnete
SEDLČANY Jednotka profesi-

onálních hasičů ve spolupráci s městskou policií projížděla ve městě před několika
dny v rámci preventivní akce
„Parkujte ohleduplně, aneb
když jde o život, přeparkovat
nestihnete“ hasičskou technikou předem vytipovanými

rizikovými lokalitami se zúženým průjezdním proﬁlem.
„Průjezdnost byla zkontrolována Na Severním sídlišti, v ulicích Havlíčkova, Víta
Nejedlého, Petra Bezruče,
Na Potůčku, Žižkova, Novoměstská a Za Nemocnicí,“
sdělila redakci Irena Dvořá-

ková z HZS Příbram. „Problémy přetrvávají při průjezdech na sídlištích v ulicích
Za Nemocnicí a Na Severním
sídlišti, kde vozidlo CAS 20
bez problému projelo, ale
plošina AP 27 musela několikrát couvat a vyjíždět
po trávníku.“
-red-

Jednotka profesionálních hasičů ze Sedlčan kontrolovala průjezdnost města s hasičskou technikou.

Starosta Kosovy Hory
podal trestní oznámení.
Kvůli anonymu
Dokončení ze strany 1

redakce také ředitele školy
Roberta Kohouta. „Tvrzení obsažená v anonymním
dopise z počátku dubna,
jehož autor ostře kritizuje
údajně špatné fungování
a vedení základní školy,
jsou překroucená a nepravdivá. Nemám žádné informace o nespokojenosti rodičů vzhledem k výhradám
zmíněným v anonymu.
Nehodlám se zmíněným
anonymem dále zabývat,“
sdělil ve shodě se zastupitelstvem ředitel školy.
Redakce získala také

vyjádření Rady rodičů při
základní škole. „Členové
Rady rodičů byli seznámeni
s obsahem anonymního dopisu a nesouhlasí s žádným
tvrzením uvedeným v tomto
dopise. Rada rodičů nemá
žádné informace o nespokojenosti rodičů a shodla se, že
se nebude dopisem, jehož
cílem je poškodit vedení školy, nadále zabývat,“ píše se
v oﬁciálním vyjádření, které podepsala předsedkyně
Rady rodičů při ZŠ Kosova
Hora Magda Niebauerová.
Na mimořádném jednání se sešel také zásadní

orgán školy – školská rada,
která si jako hosta pozvala
ředitele školy a anonymní
dopis projednala. „Jelikož
žádný z členů školské rady
nemá jakékoliv informace
potvrzující pravdivost tvrzení v anonymním dopise,
rozhodla se školská rada
tímto dopisem nezabývat,“
je uvedeno v zápise z jednání, které se uskutečnilo 17. dubna a na kterém
bylo přítomno všech devět
členů rady, ve které jsou
zastoupeni učitelé, rodiče
i zástupci zřizovatele školy.
Tomáš Vašíček

Svozy odpadu o svátcích nebudou
REGION Od 16. dubna zahájily Sedlčanské technické služby v obcích svozy tuhého
komunálního odpadu podle
letního plánu. Výjimkou budou státní svátky 1. a 8. května – svozy bioodpadu a tu-

hého komunálního odpadu
v tyto dny nebudou.
Svoz bude v Petrovicích
a Kosově Hoře přesunut
z 1. května na pondělí 30.
dubna, v Prosenické Lhotě
na středu 2. května. Svoz

8. května bude v Petrovicích, Kosově Hoře a Počepicích přesunut na pondělí
7. května. Svoz bioodpadů
v Sedlčanech bude přesunut z 1. na 2. května a z 8.
na 9. května.
-red-

www.sedlcansky-kraj.cz

Obce na trase
budoucí dálnice D3
usilují o doplnění
stavebních projektů
Dokončení ze strany 1

poznamenané průmyslem.
Třeba u Minartic vyroste
velké oboustranné dálniční odpočívadlo, krajinu
změní také tunely, mosty
a estakády. Obce na trase
přicházejí nyní s další výtkou, a to tvrzením, že stavební projekty mají vady.
Pokud nedojde k jejich
odstranění, může mít takto
provedená stavba negativní dopad na život obyvatel.
Na toto téma se také
konala 18. dubna v Maršovicích beseda občanů
městyse s představiteli
Nadačního fondu Stínové
ŘSD. Fond založili odborníci, kteří jsou znepokojeni úpadkem kvality prací
při přípravě a výstavbě
pozemních
komunikací,
a proto poskytují konzultační služby pro občany,
starosty a radní v přípa-

dech, kdy postupem úředníků vzniká situace, která
kvůli technickému řešení
nebo nedostatečné kvalitě dopravní stavby působí
potíže.
Starosta Maršovic Bohumil Ježek vyjádřil ke stávajícímu projektu výhrady,
neboť neobsahuje například hydrogeologické šetření, které by mělo být
jeho podkladem a součástí. Takových úskalí je
prý na plánované stavbě
více. Uskutečnění záměru
se tím nezastaví, ale obce
by měly důsledně naléhat
na ŘSD, aby se kvalita projektů zlepšila a došlo k odstranění závad.
Dálniční úsek z Neštětic
do Voračic bude stát přes
12 miliard korun a měl by
být uveden do provozu
zhruba za deset let.
Jindra Votrubová

Minulý pátek byl
meteorologicky
prvním letním dnem
REGION V pátek 20. dubna
zaznamenaly některé meteostanice první letní den.
Nejinak tomu bylo i v Ješeticích poblíž Sedlce-Prčice,
kde poloprofesionální meteostanici provozuje Ondřej Vacek.
„Letošní pr vní letní
den přišel extrémně brzy,
dokonce úplně nejdříve

za dobu měření od roku
2013. Nejpozději byl zaznamenán letní den v roce
2013 a to 13. června:
25,3°C,“ uvedl Ondřej Vacek a dodal, že statisticky
mluvíme o letním dnu
tehdy, pokud maximální
denní teplota dosáhne
hodnoty 25°C a výše.
Jana Špačková

První letní den v Ješeticích za posledních 6 let:

rok

datum

teplota

2013

13. června

25,3°C

2014

22. května

26,6°C

2015

12. května

25,2°C

2016

22. května

27,6°C

2017

18. května

27,2°C

2018

20. dubna

26,7°C
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Chata Javorka zmizela. Místo ní
vyroste nová, komfortnější
MONÍNEC U SEDLCE-PRČICE

Z Javorky, která na Javorové
skále stála od druhé poloviny osmdesátých let a na níž
s láskou vzpomíná nejeden
absolvent školních a studentských lyžařských pobytů,
zbyly dnes jen základy. Už
několik týdnů se v místech
penzionu, připomínajícího
horskou chatu, prohánějí
bagry a další těžká technika.
Mezi novým hotelem a penzionem Čertovka je staveniště. Ne nadlouho. Na Mikuláše, 6. prosince, letošního
roku bude slavnostně otevřená nová Javorka.
„Penzion sloužil pro ubytování nenáročných hostů, případně školních dětí a mládeže. Vybavení už bylo poplatné
době a každá oprava nebo
rekonstrukce byla v podstatě
jen záplatou na celkově nevyhovující stav. Paradoxně,
když jsme ubytování v Javorce před pár lety začali nabízet
jako takzvané retropobyty,
byl o ně velký zájem. I u jinak
náročnějších hostů, kteří si
tak chtěli připomenout svoje
školní léta, případně pobyty
na horách, které absolvovali
v mládí,“ říká ředitel areálu Monínec Jaroslav Krejčí
mladší. Kolaudace budovy
je naplánovaná na konec
října. Kapacitně se nebude
příliš lišit od staré Javorky.
„Ta měla třicet pět lůžek,
v nové budově bude o lůžko

více. V podkroví však vzniknou apartmány pro sezónní
zaměstnance, protože ubytování pro tyto lidi nyní nemáme,“ vysvětluje a naráží
na loňský rok, během něhož
bezprostředně před zimní
sezónou nenastoupilo hned
několik nasmlouvaných zaměstnanců. „Letní provoz
areálu zajišťuje třicet čtyři lidí,
v zimě u nás pracuje šedesát
pět lidí. Při současné nízké
nezaměstnanosti je problém
sehnat spolehlivého zaměstnance ochotného pracovat.

né síly u nádobí v kuchyni.“
Nalákat nové zaměstnance
chce Monínec právě možností ubytování. „Zatím u nás
pracovali hlavně lidé z okolí,
případně jsme je ubytovali
v některém z apartmánů,
čímž jsme ale samozřejmě
snížili ubytovací kapacity,“
dodává ředitel areálu.

Pohlídat děti?
Žádný problém
Stavební práce se letos
nevyhnou ani spodní části
areálu. „Přes letní sezónu bu-

že v případě nepříznivého počasí vlastně nemáme
multifunkční prostor, kde by
hosté s dětmi našli zázemí
a zábavu,“ vysvětluje Krejčí
a upozorňuje na další rozvoj
a rozšiřování areálu v letošním roce. „Bude předělaná tubingová dráha i lanový park.
Po deseti letech byla ukončena spolupráce s lyžařskou
školou a půjčovnou Petra
Jirsy. Začali jsme spolupracovat s Lyžařskou školou Tábor.
V prostorech pod restaurací
M2 zůstane už jen půjčovna

Na místě staré Javorky vyroste nová. Ubytovací kapacita se příliš nezmění, pro hosty bude ale pohodlnější.

Vloni jsme si museli pomoci
dvěma agenturními pracovníky z Ukrajiny a letos tomu nebude jinak. Byla to sice trochu
loterie, ale s oběma jsme byli
spokojeni. Vykonávali u nás
takové práce, při nichž nehrozila jazyková bariéra, třeba
práci pokojské nebo pomoc-

deme budovu restaurace M2
rozšiřovat o přístavbu. V jejím
patře vznikne dětská herna.
Chceme tak vyhovět našim
hostům. Ti měli totiž nejvíce
připomínek a požadavků
právě na zajištění aktivit pro
děti, spojených s hlídáním.
Zároveň jsme si uvědomili,

a servis, lyžařská škola se přesune na nové místo. Zatím má
ještě podobu sadu v blízkosti
areálu, což se ale do podzimu změní. Začínající lyžaři
tady budou mít úplně nové
zázemí v podobě nové budovy o sto osmdesáti metrech
čtverečních. Nová lyžařská

škola bude mít větší kapacitu,
protože zájem o výuku v posledních letech vzrůstal.“
Velké plány mají na Monínci i přesto, že skončená
zimní sezóna se v historii
střediska nezapíše ke zrovna
těm nejlepším. „Byla horší
než ta loňská, kterou hodnotíme jako průměrnou. Prosinec byl co do návštěvnosti
lehce podprůměrný, v lednu
bylo tři týdny teplo, únor byl
dobrý, březen skvělý. Začátek
dubna, kdy se lyžovalo do neděle osmého, potvrdil, že když
se okolí zelená, lidem už se
na svah moc nechce,“ hodnotí
Jaroslav Krejčí a doplňuje:
„Zatímco za zimu 2016/2017
jsme prodali 81 000 skipasů,
za tuto zimu evidujeme pokles
o 13 000 skipasů. I když statistika návštěvnosti je trochu
zkreslená, protože areál navštěvuje poměrně velký počet
nelyžařů. Také počet ubytovaných se zvýšil, protože u nás je
jistá garance sněhu.“
I když zimní sezóna nebyla co do prodaných skipasů
tak úspěšná, dá se říci, že ji
na Monínci zachránil moderní zasněžovací systém.
„Nebyly velké mrazy a kdybychom neměli technologii
Snow Factory, která umožňuje výrobu sněhu až do plus
15 °C, byla by pro nás letošní
zima v minusových číslech,“
bilancuje Jaroslav Krejčí.
Jana Špačková

Jezdíme pořád za stejné ceny a do dostavby areálu to
nebudeme měnit, garantuje lyžařům Petr Kroužil
KVASEJOVICE Když majitel

Ski Kvasejovice u Sedlce-Prčice Petr Kroužil hovoří
o skončené zimní lyžařské
sezóně, na mysli má období
od poloviny února do jarních prázdnin.
„V prosinci jsme nelyžovali. Pořádný mráz ne a ne
přijít a když díky nadmořské
výšce napadl sníh, na rozjezd ho bylo pořád málo.
V lednu se u nás lyžovalo tři
dny, pak přišla obleva a roz-

pustila i to málo sněhu, který
na sjezdovce ležel,“ hodnotí
lyžařskou sezónu Kroužil
a pokračuje: „Loňská sezóna byla průměrná, ta letošní
ještě kratší. Přitom stačilo
v prosinci mrznout a byla
by to jedna z nejdelších zim
a možná nejlepších sezón.“
I když počasí kvasejovickému areálu příliš nepřálo,
lidé si na sjezdovku během
těch pár týdnů cestu našli.
„A noví zákazníci naštěstí

přibývají,“ pochvaluje si
Kroužil. Do areálu v loňském roce investoval tak,
aby pro zasněžovací systém
zajistil dostatek vody a pro
lyžaře komfort. „Novinek
bylo hodně, dodělali jsme
rybník, takže už bylo více
vody. Doladilo se osvětlení,
hlavní vlek prošel částečnou
opravou a fungoval na sto
procent. Jenže můžete v areálu budovat cokoliv a stále
ho zlepšovat, ale ve ﬁnále to

v sezóně bez sněhu a mrazu
prostě nejde.“
V letošním roce Petr
Kroužil větší práce v areálu neplánuje. „Co jsme nutně potřebovali pro provoz,
je hotové. Máme za sebou
hodně práce a je nutné, protože vše stojí na počasí, začít
hlavně splácet půjčky, které
nás nyní spíše brzdí. Když
zima vyjde, plány jsou veliké, ale také areál je veliký.
Musíme to ﬁnančně zvlád-

nout.“ Přesto jednu novinku pro milovníky zimních
radovánek chystá. Bude se
vylepšovat lyžařská školička a lyžaře určitě potěší, že
v případě zakoupení permanentky nebudou muset
v příští zimě sáhnout hlouběji do kapsy. „Jezdíme pořád za stejné ceny a měnit
to nebudeme, minimálně
dokud nebude areál dostavěný,“ plánuje Petr Kroužil.
Jana Špačková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Starostové: Kvalita vody je dobrá, problémem je nedostatek
srážek. Dálnice zničí zdroje pitné vody, bojí se Baťha
Dokončení ze strany 1

petrovický vodovod. Další vodovod máme v osadě
Mezihoří, kde se potýkáme s problémem arsenu.
Další vodovod máme pro
část osady Obděnice, kde
už problémy s vydatností
zvláště v letních měsících
máme. Ostatní osady jsou
zásobeny ze soukromých
studní.“ S případnou výstavbou dalších vodovodů
však nyní v obci nepočítají,
a to zejména kvůli členitosti
osad a problémům s majetkoprávními vztahy.
Co se týká správy vodovodů, předali je petrovičtí soukromé vodárenské
společnosti a s jejich péčí
jsou dle starosty naprosto
spokojeni. „Havárie řeší
obratem, společně modernizujeme vodohospodářskou
infrastrukturu. V roce 2010
jsme udělali novou čistírnu
odpadních vod v Petrovicích
a vybavili úpravnu pitné
vody zařízením na odstraňování pesticidu desethylatrazin, který ve zdroji byl.
V Obděnicích byla instalována kolona na úpravu vody,“
popisuje Petr Štěpánek spolupráci obce a soukromého
vodohospodáře.
A co si starosta Petrovic
myslí o hrozícím suchu a nedostatku pitné vody a úvahách o zpoplatnění vody ze
studní, které se čas od času
objevují? „Obava o zdroje
pitné vody je oprávněná.
Šetření s vodou je rozhodně
na místě. Zpoplatnění odběru pitné vody ze soukromých
studní mi ale přijde hloupé.
Jen to zatíží občany, kteří si
za své náklady studny vybudovali,“ dodává k tématu
starosta Petrovic.
V Kňovicích jsou občané zásobeni vodou jak
z obecního vodovodu, tak
z vlastních studní a vrtů.
Občas však vodu musí dovážet. „Problém s vodou
z obecního vodovodu byl
před deseti lety, pak byl až
do loňského podzimu jakž
takž klid a od té doby, až
do teď, jedou čtyři vrty nadoraz a ještě jim občas musíme pomoci dovážením vody

z řadu ze Sedlčan,“ říká starosta Kňovic Jiří Sůsa a popisuje, k jakým změnám
obec přistupuje: „Se změnami v zásobování vodou
jsme již začali. V současné
době byly vyvrtány další dva
průzkumné vrty. Kolik vody
a jaké budou dávat, se nyní
musí zjistit. Kdy se připojí, to
ještě skutečně nevím.“
V Kňovicích provádí rozbory vody z obecního vodovodu čtyřikrát ročně, jednotlivá testování se liší svým
zaměřením i rozsahem
a obec za ně zaplatí celkem
40 000 korun. Díky tomu
však mají v obci jistotu, že
voda je po úpravách velice
kvalitní. A jak je to v Kňovicích s čističkou odpadních
vod? „Na ČOV a kanalizaci
v Kňovicích a Kňovičkách
máme vydané stavební povolení, které nabylo právní
moci na počátku dubna letošního roku. Výstavba je
závislá na přiznání či nepřiznání dotačních peněz. O dotaci jsme požádali v lednu,“
sdělil redakci nejaktuálnější
informace Jiří Sůsa. Také
jeho jsme se zeptali, co si
myslí o možném nedostatku
vody a o zpoplatnění vody
ze soukromých vrtů a studní? „Deﬁcit vodních a sněhových srážek je opravdu hrozivý. Není voda nahoře, není
dole. A navíc se s ní nešetrně
zachází. Tady se musí každý
člověk zamyslet sám nad sebou. Jinak se nic nezmění,“
myslí si Sůsa a k úvahám
o zatížení soukromé vody
dalšími poplatky dodává:
„Nic jsem o tom dlouho neslyšel. Lidí je hodně, soukromých studní pořád ještě také.
Nějakou korunu by to dalo.
Tak co by se některým politikům nemohl takový nesmyslný nápad v jejich hlavách
zrodit. Než něco takového
vymyslí, měli by si uvědomit, z jakých peněz ti lidé tu
studnu nebo vrt vybudovali
a udržují. Z těch politických
to určitě nebylo.“
Petr Červenka, starosta
Prosenické Lhoty, vidí situaci s pitnou vodou ve své
obci pozitivně: „Za naši
obec musím říci, že zatím

s vodou nemáme žádné zásadní problémy. Zhruba polovina občanů má své vlastní studny a druhá polovina
využívá obecní vodovod.
Obecní vodovod využívá
osada Suchdol, kde jsme
v loňském roce vybudovali
vodojem s úpravnou vody
a připojili se na nový vydatný zdroj. Voda je zde velmi
kvalitní. Další obecní vodovod je v osadě Prosenice.
Zde jsme v loňském roce začali s kompletní rekonstrukcí a rozšířením do osady
Prosenická Lhota. Pro tento
vodovod je zatím zdroj vody
dostačující. Jedná se o dvě
kopané studny, kde kvalita
vody je opět velmi dobrá.
Do budoucna počítáme
s posílením o další studnu,
tentokrát vrtanou,“ nastínil
redakci starosta Červenka.
Obavy má z chemie,
s níž již v obci měli špatnou
zkušenost: „Co mě nejvíce
znepokojuje na budoucnosti kvality zdrojů vody, že se
neúměrně používají chemické postřiky v zemědělství,
zejména při pěstování řepky
a kukuřice. Pesticidy jsou
povinně sledovány v rozborech a nám se právě stalo,
že v naší mateřské škole se
nám ve vrtu, který zásoboval
školku vodou, pesticid objevil. Proto jsme museli školku
připojit na obecní vodovod,
kde se tyto látky zatím neobjevily. Ale je asi otázka času,
kdy to nastane. Podivuji se
nad počínáním státu, že situaci neřeší a v podstatě si tak
podřezáváme pod sebou větev. Bohužel situace se zřejmě v nejbližší době nezmění,
protože pěstování těchto pro
zemědělce lukrativních plodin, které se bez pesticidů neobejdou, je v současné době
velmi podporována,“ hodnotí situaci Červenka.
I zde mají v plánu centrální čističku, která chybí,
nicméně i s tím si zatím
v rámci možností poradili. Zhruba polovinu obce
odkanalizovali pomocí
domovních čističek, které
občanům nabízeli za pět
tisíc korun. Centrální čističku však také plánují, a to

zatím do osad Prosenická
Lhota a Prosenice.
Obec Vojkov má svůj
v y b u d ova n ý vo d ovo d
od 70. let minulého století s doplněnou úpravnou
pitné vody z 90. let, vodovod si obec udržuje sama.
Vodovodem je zásobena
pouze samotná obec Vojkov, v ostatních osadách,
patřících pod obec Vojkov,
si dodávku pitné vody řeší
vlastníci nemovitostí sami
– vlastními studnami nebo
vrty. „Jedinou výjimkou je
osada Zahrádka, která využívá vodovod vybudovaný
v osadě bývalým JZD. Mají
zde sdružení osadníků, které se stará o vodovod včetně
oprav a rozšíření do nových
nemovitostí. Obec přispívá
na spotřebu elektrické energie – chodu čerpadel ve studních,“ popisuje starosta Vojkova František Baťha.
I zde nastávají problémy
s pitnou vodou pouze v letních měsících. „Je to závislé
na množství dešťových srážek. Byly doby, že se musela
voda i dovážet. V osadách
se někteří vlastníci rozhodli
vybudovat vrtané studny,
na které jim obec přispívá
ﬁnančně. Odstranění problémů vidíme v připojení
našeho vodovodu na přivaděč vody Benešov–Sedlčany, na který bychom chtěli
připojit Vojkov. Nyní čekáme
na stavební povolení. Rádi
bychom napojení provedli
ještě letos v létě,“ popisuje
plán Baťha.
Také ve Vojkově testují
vodu dle příslušné legislativy čtyřikrát ročně. Namátkové kontroly provádí také
hygienická stanice. „Výsledky jsou dobré, neboť vlastníme kvalitní úpravnu pitné
vody. Náklady na pitnou
vodu jsou vysoké, řádově
půl milionu ročně. Od odběratelů je příjem okolo tři sta
tisíc, zbytek hradíme z obecního rozpočtu. Napojení
na přivaděč by nám mělo
přinést kromě dostatku vody
i nižší náklady na provoz
vodovodu,“ hodnotí Baťha
také ﬁnanční stránku věci.
Starosta Vojkova má

obavy o budoucí stav pitné
vody, a to zejména v souvislosti se stavbou dálnice,
která podle něj pitnou vodu
ohrozí. „Budoucnost ohledně dostatku pitné vody nevidíme příznivě především
v osadách, neboť v jejich těsné blízkosti je plánovaná výstavba dálnice D3. Už nyní je
jisté, že dojde k nevratnému
poškození zdrojů pitné vody
v těchto lokalitách. Snažíme
se to řešit s odborníky. Jsou
zde i návrhy na zavedení
vodovodů z přivaděče vody
Benešov–Sedlčany i do těchto osad. Není však vyřešeno, kdo to uhradí, neboť to
budou obrovské náklady,
nejen na vybudování, ale
i následné provozování. Pro
místní obyvatele by to byla
velká ﬁnanční zátěž, jednalo by se o zpoplatnění vody,
která je nyní zdarma,“ bojí
se Baťha a k tématu zpoplatnění soukromé vody
dodává: „Možné to je. Už
jenom proto, že je už dávno
uzákoněno ohlášení všech
zdrojů odběru podzemní
vody i s uvedením možného
odebraného množství. Třeba je to už příprava na případné zavedení poplatku
tohoto odběru. Pro obce je
tato povinnost zavedena už
dávno, tak proč by to nezavedli na všechny odběratele,
neboť se říká, že co je pod
zemí, patří státu,“ uvažuje
Baťha.
A jak je to ve Vojkově
s kanalizací a čističkou odpadních vod? „Co se týká
výstavby splaškové kanalizace a ČOV, tak to máme vyřešeno také pouze ve Vojkově.
Po několika letech příprav se
podařilo v roce 2016 získat
dotaci a za necelý rok bylo
hotovo. V současné době je
napojeno okolo 90 procent
nemovitostí. Z ostatních osad
je možnost dovozu splašků
na tuto ČOV, kapacitně je
s tím počítáno. Vybudováním kanalizace došlo k odstranění znečištění nejen
vodních toků, ale i případné
kontaminace spodních vod –
především studní,“ uzavírá
František Baťha.
Tomáš Vašíček

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

Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
124/18

Dlouhodobě pronajmu slunný byt
4+1 ve zdravém a klidném prostředí v Hrachově. Slušným lidem, nájem 5 000 Kč měsíčně. Tel.: 777 170 853.
125/18

Prodám stavební pozemek v Kosově
126/18
Hoře – 802 m2. Tel.: 777 719 386.

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 720 543 953.
127/18

Hledám zedníka na obnovu plotové
zídky. Tel.: 737 150 640.
128/18

Koupím malotraktor VARI-TERRA

i v horším stavu. Tel.: 722 422 223. 129/18

Prodám 1,6 ha lesa, v katastru Petrovice (kód 719 889). Tel.: 728 052 426. 130/18

Žena 60 let hledá přítele, společná
dovolená. Tel.: 774 048 822.
131/18

Prodám pšenici a sadbové brambory
Bohemia, cena 6 Kč/kg. Tel.: 732 644 430.
132/18

Muž 41/190/85, rozvedený, hledá touto cestou vážný vztah s upřímnou ženou
do 45 let, která není závislá na PC, tabletu,
FB apod. a také nechce být sama. Děti nevadí, já mám dvě. Tel.: 737 439 610. 133/18

Prodám domácí vajíčka 4 Kč/ks.
134/18
Tel.: 775 983 005.

Prodám zdobenou keramickou mísu
průměr 43 cm a menší – průměr 34 cm, levně. Tel.: 776 806 965.
135/18

STS Olbramovice, a. s.
Veselka 16, 259 01 Olbramovice

přijme do pracovního poměru pracovníky
následujících profesí:

Konstruktér – projektant
Obsluha vysekávacího lisu
Obsluha CNC hydraulického
ohraňovacího lisu
Svářeč CO2 – MIG/MAG (TIG)
Frézař – obráběč kovů
Skladník
Prodejce zemědělských strojů
Životopisy zasílejte na: personalni@stsolbramovice.cz

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

info@avt-servis.cz

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

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

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

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

Nádrže na dešťovou vodu skladem
Velký výběr čerpadel a domácích vodáren
Provádíme revize kotlů na tuhá paliva
Kompletní rekonstrukce koupelen na klíč včetně 3D návrhů zdarma

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

TRADIČNÍ JARNÍ VÝPRODEJ

Tel.: 602 709 295
NOVINKY A NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZBOŽÍ ZA SKVĚLÉ CENY

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

28. 4. 2018

hledá pracovníka na pozici:

ADMINISTRATIVA SKLADU

12. 5. 2018

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

Požadujeme:

AREÁL FIRMY NOHEL GARDEN a.s.

od 8.00 do 11.00 hod.

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

N ab í 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

VÝPRODEJ

VŠE PRO DŮM I ZAHRADU:
hnojiva a pesticidy, zahradní nářadí, plastové
a keramické obaly, osiva a cibuloviny, květníky,
podmisky, truhlíky, substráty, svíčky, rohože...

NOHEL GARDEN a.s., Budínek 86, 3 km od Dobříše, tel.: 318 533 532 - 5, oﬃce@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz
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„Neučím děti tančit, ale vnímat pohyb, tělo
a hudbu. Emoce pak tančí samy“, to je krédo
učitelky scénického tance Venduly Dědové
SEDLČANY Uznávaná cho-

reografka a učitelka amatérského tance na Základních uměleckých školách
v Sedlčanech a v Hořovicích, mimo jiné i členka
porot tanečních soutěží
na krajské i celostátní úrovni, opět letos dovedla své
svěřence až na vrchol.
„V t a n e č n í m o b o r u
na ZUŠ v Sedlčanech se
vzdělává v sedmi odděleních téměř osmdesát žáků
ve věku od pěti do devatenácti let. Kromě Venduly Dědové, která vyučuje tanec už
téměř dvě desítky let, působí
v místní umělecké škole i její
odchovankyně, absolventka
Konzervatoře Duncan centre v Praze, Margareta Veselá,“ říká Vladimíra Křenková, zástupkyně ředitelky
ZUŠ v Sedlčanech.
Připomíná, že letos škola
pořádala dvě taneční soutěže. V únoru to byla taneční
přehlídka, která se koná jednou za tři roky v Kulturním
domě Josefa Suka a účastní
se jí skupiny amatérského
tance ze základních uměleckých škol několika okresů. Nejvyšší ocenění, Zlaté
pásmo, na ní získaly hned
tři choreograﬁe Venduly
Dědové, z nichž dvě vznikly v místní umělecké škole.
Ocenění si odnesly žákyně
nejstaršího oddělení s vystoupením Avara a mladší
tanečnice s pásmem nazvaným Nebojím se stoupat
ani klesat. Také soubor malých tanečnic pod vedením

Margarety Veselé získal Zlaté pásmo a postup na krajskou přehlídku.
„Choreograﬁe Avara, což
má být bájná země, upoutala

šti. S choreograﬁí Nebojím
se stoupat ani klesat získaly tanečnice za svůj výkon
Stříbrné pásmo a vystoupení devítičlenné taneční

připomíná ještě druhou
významnou taneční akci,
kterou místní ZUŠ organizovala 22. března: „Byla to přehlídka scénického tance pod

pedagožky, která mladé tanečníky vede nejen k dokonalému vyjádření myšlenky pohybem, ale i k práci
s prostorem, vzájemnému

pozornost poroty nejen nápaditým pohybovým ztvárněním, ale i volbou živého
hudebního doprovodu v podání tří akordeonistů, učitele
Jana Marhoula a jeho dvou
žáků,“ poznamenává Vladimíra Křenková.
Minulý týden se všechny tři taneční skupiny zúčastnily krajské přehlídky
v Kolíně, kde v konkurenci
dvaceti osmi choreograﬁí obstály na výbornou.
S choreograﬁí Avara získal
osmičlenný taneční soubor
nejstarších žákyň nejvyšší
ocenění v podobě Zlatého
pásma a postup na celostátní přehlídku, která se bude
konat na přelomu května
a června v Uherském Hradi-

skupiny učitelky Margarety
Veselé s názvem Ztracený
zimní čas ocenila porota
Bronzovým pásmem.
Z dvaceti osmi tanečních vystoupení na krajské
přehlídce v Kolíně vybrala
porota čtyři nejlepší soubory, které pojedou za odměnu na republikovou soutěž
spojenou s tanečními dílnami do Uherského Hradiště.
Za zmínku určitě stojí fakt,
že autorkou choreograﬁí tří
z nich je právě taneční pedagožka Vendula Dědová,
která tak bude na celostátní
přehlídce doprovázet jeden
soubor svých svěřenkyň
ze Sedlčan a dva soubory
tanečnic z hořovické ZUŠ.
Zástupkyně Křenková

záštitou umělecké agentury
Artama, jež pořádá semináře pro pedagogy a přehlídky
amatérských
uměleckých
souborů. I tady potvrdilo místní umělecké školství svou
vynikající úroveň. Nejstarší
žákyně tanečního oddělení
školy předvedly choreograﬁi
s názvem Svíce tmou zrozená, jejíž autorkou byla opět
Vendula Dědová, a získaly
svým výkonem postup na celostátní přehlídku scénického
tance v Kutné Hoře, kde budou 18. května reprezentovat
sedlčanskou ZUŠ.“
Takové dobré výsledky
nejsou jednorázovým překvapením. Podle slov Vladimíry Křenkové za nimi
stojí dlouhodobá práce

souznění všech členů souboru a vnímání a prožívání
hudebního doprovodu.
„Víme, že jen zlomek
dětí bude pokračovat v profesionální dráze a naším
cílem není výchova špičkových umělců. Snažíme
se především nabídnout
žákům možnosti pro obohacení a rozvoj jejich
osobnosti prostřednictvím
hudby, pohybu, mluveného
slova nebo výtvarného projevu. Přitom třeba naučit
se ovládat hudební nástroj
vyžaduje kázeň a vychovává k systematičnosti, práce
v souboru zase vede k empatii a toleranci k druhým
lidem,“ uzavírá Křenková.
Jindra Votrubová

Lidé z mlékárny se na úřad
práce zatím nehrnou
V návaznosti
na informaci o plánovaném
ukončení provozu sedlčanské pobočky francouzské
ﬁrmy Savencia, zveřejněnou před několika týdny, by
se dalo očekávat, že se současní zaměstnanci začnou
pomalu, ale jistě, poohlížet
po nových pracovních pří-

SEDLČANY

ležitostech i prostřednictvím pracovního úřadu.
Dle slov Libora Bartůňka, ředitele odboru zaměstnanosti krajské pobočky
Úřadu práce v Příbrami,
tomu tak ale není: „Od pracovníků sedlčanského mlékárenského podniku jsme
zatím žádnou poptávku

po službách poskytovaných
naším úřadem nezaznamenali.”
Petra Hochová

Autobusový terminál
se dostal do roviny
právní bitvy
SEDLČANY Dohady o pr-

venství ve výběrovém
řízení mezi městem a ﬁrmou Chládek&Tintěra pokračují. Podle vyjádření
místostarosty Miroslava
Hölzela už nejde ani tak
o stavbu samotnou, ale
o bitvu právníků.
D o d ava t e l sk á f i r m a

zřejmě nebude souhlasit
s námitkami, které na její
adresu zaslal 20. dubna
městský úřad s odůvodněním, proč byla společnost
opětně vyřazena z výběrového řízení. Radnice očekává, že se ﬁrma znovu odvolá k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. -jv-
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Účast na pochodu Jak se vyrovnat s nadbytkem,
předčila očekávání použít zdravý rozum a neplýtvat
POČEPICE Třetí dubnová

sobota patřila pochodu
Hory doly Počepice, který
startoval před restaurací
U Radešínka rodiny Hejhalových. Jedenáctého ročníku pochodu se za ideálního počasí zúčastnilo 619
turistů.
Mohli si vybrat ze dvou
tras – kratší a jednodušší
pro malé děti a rodiče s kočárky a náročnější, dlouhé
třináct kilometrů. Cesta
vedla přes čtyři vrcholy
v okolí Počepic: Skuhrovský vrch (565 m n/m), Výřici (536 m), Počepickou
horu (536 m) a Radešín
(546 m), které nabízely
daleké výhledy do krásně
rozkvetlého kraje.
Příjemným zpestřením
cesty byl lanový park pro
děti na jednom ze stano-

višť. Předposlední občerstvovací stanoviště pak
nabízelo opečení vuřtů
a chutnou gulášovou polévku. „Je to letos zatím
naše nejlepší a největší
akce. Jsem rád, že mám kolem sebe tým lidí – rodinu,
kamarády a zaměstnance,
kteří vše zvládli. Spokojení jsou návštěvníci i my,“
poznamenal k úspěšnému
pochodu s rekordní účastí jeho organizátor Pavel
Hejhal starší. „Perníkových
podkoviček, které dostávali pochodníci za odměnu
v cíli, jsme měli napečených pět set, ale ani ostatní
nebyli ošizeni. Vzhledem
k tomu, že pečeme stále,
i pro zbylých sto devatenáct
lidí jsme našli sladkou perníkovou odměnu...“
Jana Motrincová

Srdce milovníka veteránů
zaplesá prvního máje
PETROVICE Automotoklub

Milevsko společně s obcí
Petrovice chystají na první
květnový den pro všechny
milovníky starých vozů
a motocyklů veteránskou
akci pod názvem Veteráni
prvomájových Petrovic.
Veteráni se budou na náměstí řadit a registrovat
mezi osmou až desátou
hodinou. Poté se vydají
na okružní jízdu přes Krásnou Horu nad Vltavou,
Milešov, Kovářov a zpět

do Petrovic. Diváky na náměstí mezitím čeká bohatý
program, který bude komentovat sportovní moderátor Marek Cihlář, bývalý
rallycrosový závodník.
Vyzpovídá zakladatele rallycrossu v Československu Jana Macháčka, přijede
i několikanásobný mistr Evropy Roman Častoral a nebude chybět Martin Macík
se soutěžním speciálem,
s nímž absolvoval rally Dakar.
Jana Motrincová

SEDLČANY Zhýčkaná konzumní společnost si libuje
v plýtvání. Pryč jsou doby,
kdy se spousta věcí obtížně
sháněla a maminky mnohdy na svém šicím stroji vykouzlily pro svou ratolest, co
bylo potřeba. Už malé holky
dokázaly vytvořit svýma
vlastníma rukama nějaký
šik kousek. Dnes jsou regály
s textilem běžnou součástí
každé samoobsluhy. Obchody s potravinami nabízejí levné pamlsky bez valné nutriční hodnoty, které si kdejaký
žáček může pořídit cestou
do školy, aniž by ho trápilo, zda je to pro jeho zdraví
zrovna to nejlepší. Televize
zrychleně ukáže za zlomek
času příběh, nad nímž by člověk musel s knížkou v ruce
strávit dva tři večery. Nudným a často namáhavým
činnostem daly vale domácí
roboty a automaty, což je jistě pro mnohé velkou úlevou,
zato však přibyl volný čas,
s nímž si řada lidí neví dost
dobře rady. Často ho jednoduše prolelkuje. A tak nastala doba plýtvání. Plýtvá se
věcmi, jídlem, časem, zdravím i možnostmi přírody.
K zamyšlení nad mrháním věcmi, ale i základními
hodnotami v životě člověka, jako je zdraví, okolní
příroda, čas, energie, voda
a jídlo přispěl na 1. základní škole v Sedlčanech Den
Země. Ten se začal slavit už
na počátku 70. let minulého

století ve Spojených státech
amerických, odkud se později rozšířil do všech zemí.
Tématem celosvětového
Dne Země 2018 je plastový
odpad. Ústředním tématem
akce, kterou v pondělí 16.
dubna uspořádaly pro žáky
1. až 5. tříd učitelky a vychovatelky pod vedením svých
kolegyň Ivety Reinischové
a Nadi Lachoutové, bylo
plýtvání a šetření. Ke spolupráci přizvaly také zdravotnice Hanu Zamrazilovou
a Věru Lhotovou a některé
aktivity prováděly s dětmi
knihovnice Jana Roškotová
a Alena Budková v městské
knihovně.
Věkově smíšené skupiny,
jichž bylo celkem osmnáct,
se zaměřily na závažná témata každodenního života,
která jsou nějakým způsobem spojena s plýtváním, či
naopak šetřením.
Není bez zajímavosti, že
skupina, která se zabývala
odběrem stravy ve školní
jídelně, zjistila, že denně
si žáci nevyzvednou průměrně sedmdesát objednaných a zaplacených jídel,
která pak zpravidla skončí
jako gastroodpad, nehledě
na promarněných zhruba
1 800 korun, jimiž rodiče při
ceně dvaceti pěti korun za jeden oběd na vyhozené jídlo
každý den přispějí.
Jiný tým se pod vedením
zdravotnic zaměřil na praktické ukázky poskytování

první pomoci a děti se zamýšlely nad tím, jak se v běžném životě vyhýbat rizikům
vedoucím k poškozování
zdraví. V další skupině zase
připravovaly jídla studené
kuchyně a nápoje z bylinek,
které zdraví prospívají, a přitom moc nestojí.
S velkým úspěchem se
setkala práce skupiny, jejíž
členové vytvořili stavebnici ze zbytků dřeva, která už
teď slouží při hrách dětem
ve školní družině.
Jiní zkoumali stav kontejnerů ve městě, další se
seznámili s tím, jak funguje
sběrný dvůr. Smysluplnému
využití vlastního volného
času se věnovala skupinka
dětí, které si po několik dní
zaznamenávaly všechny
své činnosti a pak uvažovaly
o tom, zda jejich čas byl skutečně vynaložený účelně.
Na závěr se všechny
týmy sešly v tělocvičně. Děti
se formou krátkých prezentací navzájem informovaly
o tom, co zjistily, anebo se
pochlubily výstavkou svých
výtvorů. Kromě již zmíněné
dřevěné stavebnice mohli
ostatní obdivovat třeba vlastnoručně ušité výrobky ze
zbytkového textilu, ukázky
bylinkových nápojů, módní
kreace z recyklovatelných
materiálů nebo praktické pomůcky do třídy zhotovené
z použitých kartonů.
Podobnou akci zaměřenou na plýtvání a šetření zažijí tento čtvrtek i starší děti
z 6. až 9. tříd. „Ukázky prací
všech žáků, které vznikly
jednak při aktivitách zaměřených na plýtvání a šetření, ale
i při dalších činnostech, jež
vedly děti k tomu, aby si uvědomily, že zdroje nejsou nekonečné a že nelze jen brát,
pak budou od června vystaveny v městské knihovně. Výstava ponese název Světová
škola – 1. ZŠ Sedlčany,“ říká
učitelka Naďa Lachoutová
a dodává, že Světová škola
je právě titul, o jehož získání
škola usiluje celoroční podporou globálně rozvojových
vzdělávacích aktivit pod záštitou neziskové organizace
Adra.
-jv-
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Dcera odhalila pamětní kámen generála Mareše
Dokončení ze strany 1

armády, nebo nadšenci
v jejích barvách, zaparkovali v Kosově Hoře. Ko-

které příjemně naladila
dobová hudba. Mezi nimi
procházeli dobrovolníci,
kteří rozdávali odznáčky

přítomné a pozval na podium dceru generála Karla Mareše, paní Dagmar
Jungmannovou. Ta ná-

Odhalení pamětní desky generála Karla Mareše v Kosově Hoře

lem pamětní desky, která
byla zatím skryta, bylo
instalováno přenosné podium a na připravených
lavicích čekalo na program několik set diváků,

s podobiznou generála.
U stánku bylo možné si
koupit pamětní minci.
Deset minut po desáté
zazněla fanfára a starosta
Martin Krameš přivítal

sledně přestřihla pásku
a vojáci odhalili bronzovou desku s vystouplým
jménem a životními daty
hrdiny druhé světové války v barvách RAF, který

strávil závěr svého života
v Kosově Hoře.
Brigádní generálka Lenka Šmerdová ve svém projevu upozornila na armádní nadaci, jež má za úkol
podporovat vojáky a jejich rodiny v těžké životní
situaci. Následovalo vystoupení ředitele příbramského hornického muzea
Josefa Velﬂa a plukovníka
Michaela Longstaffa z britsk é h o ve l v ys l a n e c t v í .
Přítomen byl i brigádní generál Petr Hromek, ambasador USA John D. Nylin
a senátor Jiří Burian.
V proslovech zazněla
výzva k podpisu petice
za udělení státního vyznamenání generálu Marešovi u příležitosti stého
výročí založení Československé republiky, která
bude odevzdána kanceláři prezidenta.
Pavel Vohnout

Vnoučata
na přání
už jsou
v Domově
SEDLČANY Domov pro

seniory se opět zapojil
do akce Českého rozhlasu. Na úspěšná Ježíškova
vnoučata navázala Vnoučata na přání. Domov
Sedlčany zaregistroval své
klienty, kteří mají zájem
o setkávání s dobrovolníky, na webové stránky projektu, kde si zájemce může
vybrat toho svého seniora.
„Zatím je akce na začátku, ale někteří již mají
o zábavu postaráno. Například za naším šachovým přeborníkem dojíždí
dobrovolník až z Benešova. Za další seniorkou má
v plánu docházet celá rodina a podporovat ji v její
tvořivosti,“ dodává vedoucí sociálního úseku Domova Hana Kubištová. -red-

Kamenosochař Michal Mašek vysekal a vyzlatil památník pro město Plzeň
VÁPENICE Sedlčanský kamenosochař Michal Mašek
v minulosti rekonstruoval
nebo vytvořil několik soch
a pamětních desek v regionu, ale v poslední době
dostává i zakázky ze vzdálenějších míst. Poté, co se

Ameriko!, a původně byl
v Plzni odhalen v květnu
roku 1995,“ uvedl Michal
Mašek. „Vzhledem k tomu,
že se v něm objevily trhliny, které se neustále zvětšovaly, nechalo jej město
v dubnu 2016 demontovat.

vybíral dlouho a pečlivě.
Původně měl být památník
z žuly z Vápenice u Sedlčan, ale nakonec byl kámen vybrán v největším
lomu ve Francii, který se
nachází poblíž města Toulouse. Jedná se o světlou,

vlastnící lom ve Vápenici.
Oba bloky byly z Plzně
na Sedlčansko převezeny,
nejdříve se musely zabrousit a vyleštit a potom již
na nich začal pracovat Michal Mašek. Vytvořil dva
státní znaky České repub-

Michal Mašek dokončil práce na památníku v sobotu 21. dubna a již 3. května se u něj v Plzni uskuteční pietní akt.

jako autor velkých písmen
podílel na práci na čtyřtunovém židovském památníku, který byl umístěn
v Suchdole nad Lužnicí, začal pracovat na ještě mnohem mohutnější zakázce.
„Památník nese nápis
Thank you, America! – Díky,

Oba pylony byly podříznuty
asi čtyřicet centimetrů nad
zemí a jeřáby je odvezly.
Plzeňská radnice rozhodla,
že nechá postavit památník
nový, který by stál na stejném místě.“
Michal Mašek připomněl, že se vhodný kámen

čistou hrubozrnnou žulu
bez pecek. Uříznuty byly
dva bloky o délce bezmála
sedmi metrů a hmotnosti
jednadvaceti tun každého
z nich. Pylony byly z Francie dopraveny do Plzně
a následně stavební ﬁrma
oslovila ﬁrmu Česká žula,

liky, dva USA a také české
a anglické texty. Byla tak
vytvořena kopie památníku, který po dvě desetiletí
v Plzni stál. Nápis na něm
zní: Dne 6. května 1945
město Plzeň bylo osvobozeno americkou armádou.
„Práce mi trvala zhruba tři

týdny, ale měl jsem na ni
málo času. Nebylo dobré
počasí a také manipulace
s bloky nebyla jednoduchá.
Navíc město Plzeň nechalo
práce na památníku na poslední chvíli. Já jsem svoji
práci dokončil v sobotu 21.
dubna. V úterý čtyřiadvacátého se bloky budou převážet do Plzně ve speciálních
kovových klecích na kamionech a budou se usazovat v Plzni na Klatovské
a Americké třídě,“ doplnil
sedlčanský kamenosochař.
Ještě než se na pylonech začalo pracovat, odborníci oba bloky zrentgenovali a udělali ultrazvuk,
aby zjistili, zda kámen není
narušený. „Za dalších dvacet let se ale může cokoliv změnit, ačkoliv je teď
kámen zdravý. Památník
bude umístěný v centru
města a kromě povětrnostních podmínek jej mohou
narušit otřesy, způsobené
projíždějícími tramvajemi,“
uzavřel Michal Mašek.
Slavnostní odhalení nového pomníku se bude v Plzni konat ve čtvrtek 3. května a o tři dny později se
u něj uskuteční pietní akt.
David Myslikovjan
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Jetřichovická kaple
Bolestné Panny Marie by si
zasloužila větší pozornost
Když v roce 1702 nechal
František Sezima Mitrovský z Nemyšle vystavět asi
dvě stě metrů východně
od okraje zámeckého parku kapli Bolestné Matky
Boží, těžko mohl tušit, že
o šedesát let později bude
sloužit veřejnosti a o dalších třináct let později
bude jako důsledek nařízení císaře Josefa II. zrušena.

Bolestné Panny Marie
opět mohly konat veřejné
bohoslužby, a to zvláště
v neděli, kdy se Kaňka
v Jetřichovicích zpravidla
zdržoval. Jetřichovice přirostly Kaňkovi tak k srdci,
že je v květnu 1829 od Lobkovice koupil. O deset let
později nechal postavit
školu, v letech 1857–1859
přistavěl ke starému zám-

Současný stav jetřichovická kaple Bolestné Panny Marie

Od roku 1785 tak kaple
sloužila z vůle tehdejšího
majitele Jetřichovic Františka Josefa z Lobkovic
p o u ze j et ř i c h ov i c k ý m
osadníkům k vykonávání
soukromých nedělních
bohoslužeb. Jetřichovický statek byl pronajímán,
v roce 1819 pražskému advokátovi se zálibou v hospodaření Janu Nepomuku
Kaňkovi. Ten si v roce 1820
vymohl na pražském arcibiskupovi, aby se v kapli

ku nové křídlo v anglickém
a gotickém slohu a okolo
zámku nechal zřídit park.
Kaple Bolestné Panny
Marie, tou dobou již značně sešlá a prostorově nevyhovující, byla v roce 1854
zbořena. Na jejím místě
vyrostla nová mešní kaple
v románském slohu. Navrhl ji, stejně jako přístavbu zámku, architekt Josef
Niklas. Poté, co byla kaple,
nyní Bolestné Panny Marie, 9. října 1859 slavnostně

vysvěcena budějovickým
biskupem Janem Valerianem Jirsíkem, navštěvoval
ji její zakladatel Jan Nepomuk Kaňka jen pět a půl
roku. Když 15. dubna 1772
zemřel, byl v kapli pochován, tak jak si ostatně přál.
Kaňkův pomník ze
šedého mramoru, mramorovou desku Kaňkovy
manželky Vilemíny Apt –
Kaňkové a mramorovou
desku Kaňkova adoptovaného syna Josefa Koch –
Kaňky si dnes prohlédnout
nemůžete, stejně jako mramorový památník, který
nechal Jan Nepomuk Kaňka postavit svému příteli,
kanovníku, spisovateli
a vlastenci Václavu Michalovi Pešinovi z Čechorodu, který v Jetřichovicích
často pobýval. Dveře kaple, zasazené do portálu,
vytesaného z pískovce,
s ozdobnými sloupky a ornamenty v oblouku, jsou
zamčené. Fasáda, nesoucí
novorenesanční znaky,
působí omšele, stejně tak
šindel, pokrývající štíhlou
šestibokou jehlancovou
střechu. Ostatně probojovat se ke kapli úzkou pěšinou mezi křovím, vypovídá něco o současném (ne)
využití kaple. „Je v soukromém vlastnictví a přístupná není. Je součástí areálu
zámku Jetřichovice a vlastníkem je rodina Srbova,“
připomněla sedlecko-prčická starostka Miroslava
Jeřábková.
Jak hlásá štítek na vratech kaple, památka byla
v roce 1993 nákladem Obecního úřadu Sedlec-Prčice,
Nadace českých památek,
Okresního úřadu Benešov,
Jiřího Kofroně a Rudolfa Šíbala opravena. V letošním
roce to bude pětadvacet let.
Nějakou dílčí opravu nebo
alespoň údržbu by si určitě
tato od roku 1958 chráněná
kulturní památka zasloužila.
Jana Špačková
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Plužinec už půl tisíciletí
napájí umělá stoka
Letos to bude 538 let, co
se rytíř Jan z Nedrahovic
dohodl se svým rytířským
sousedem Bohuslavem
z Nových Dvorů na odprodeji přebytečné vody, která
by napájela sedmihektarový rybník, jenž založil

ze pokračuje Novodvorský
potok, na němž rybník leží,
dále do Jesenice u Sedlčan. Výpusť pro stoku má
čtvercový tvar a je umístěna v takové výši, aby vodu
z rybníka odváděla jen
v případě, že je jí dostatek.

Rybník Plužinec. Foto: František Vávra

na planině u Nedrahovic.
Smlouva, zapsaná v zemských deskách, hovoří též
o zřízení „trúby“ a „strúhy“ a o tom, že pokud by
se „strúha“ protrhla a Bohuslavovým poddaným
škodu udělala, „tu škodu
má jim napraviti Nedrahovský beze vší odpornosti.“
Když zřejmě, aby předstihl svého souseda, založil
Jan z Nedrahovic rybník,
zjistil, že se se svým sousedem Bohuslavem, který
vystavěl rybník nedaleko,
musí dohodnout. Nedrahovický rybník, rozkládající
se v nadmořské výšce 412
metrů nad mořem, je v podstatě rybníkem na kopci
bez pramenů a bez napájení za pomoci stoky z Nového rybníka by mohl trpět
nedostatkem vody.
Oba rytíři jsou již dávno
po smrti, takřka tříhektarový Nový rybník rytíře Bohuslava je dnes nazýván
Novodvorským, Nedrahovický rybník rytíře Jana
Plužincem. Dva a půl kilometru dlouhá uměle vytvořená stoka i přes stáří půl tisíce let i dnes přivádí vodu
z Novodvorského rybníka
do Plužince.
Důmyslné vodní dílo
začíná výpustí v jednom
z konců hráze Novodvorského rybníka. Druhou výpustí v opačném konci hrá-

S t ro u h o u , m í s t y a ž
čtyři metry pod úrovní
terénu, pokračuje voda
z Novodvorského rybníka do Plužince. Ten má
netradičně dvě hráze.
A také dva výtoky. Voda
z něj naplňuje soustavu
rybníčků severozápadním směrem na Nedrahovice, ale také severovýchodně k Jesenici.
Voda stokou teče pouze
v případě, že je Novodvorský rybník plný. Když nete-

Když je málo vody, stoka zarůstá. Foto: František Vávra

če, kanál zarůstá a je náročnější na údržbu. Tu provádí
táborská společnost Štíčí
líheň – Esox, která rybníky
využívá k hospodaření.
Jana Špačková
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Výstava, přibližující vystěhování Sedlčanska, připomíná
nejenom historické události, ale také účastníky odboje z regionu
SEDLČANY Ve výstavní

síni městského muzea se
ve čtvrtek 19. dubna konalo slavnostní zahájení
výstavy, připomínající 75.
výročí vystěhování Sedlčanska v letech 1943–1945.
Expozice, která je neustále doplňována, je ve stejných místech vystavena
již potřetí a návštěvníci
muzea si ji mohou prohlížet až do poloviny června.
Účastníci čtvrteční vernisáže se dozvěděli, že
po vyhlášení protektorátu
Čechy a Morava v březnu
1939 začali němečtí okupanti uskutečňovat své
plány na úplnou germanizaci českých zemí. Vedle hospodářských a kulturních nařízení využili
také institutu vojenských
cvičišť. V březnu 1942
vydal říšský vedoucí SS
Heinrich Himmler rozkaz
o zřízení vojenského výcvikového prostoru pro
jednotky SS u Benešova.
Rozloha zabraného území mezi Vltavou a Sázavou činila 44 000 hektarů
a vystěhovat se mělo kolem třiceti tisíc obyvatel.
Evakuace z nově vybudovaného cvičiště probíhala v pěti etapách. Obce
a osady na Sedlčansku se
stěhovaly v letech 1943–
1944, a mimo tyto etapy
byly vysídleny do 31.
července 1943 i Sedlčany.
Všechen nemovitý majetek vysídlenců, ale i těch,
jež zůstali na cvičišti, byl
vykoupen a stal se vlastnictvím Německé říše.
Návštěvníci muzea se
prostřednictvím vystavených panelů mohou podrobně seznámit nejenom
s vystěhováním Sedlčanska, ale i se všemi událostmi, které tomuto násilnému aktu předcházely.
Expozice začíná panelem,
na němž je popsána mnichovská konference čtyř
velmocí v roce 1939, známá pod názvem Mnichovská dohoda. Další panely
zachycují život v protektorátu Čechy a Morava,
odboj na Sedlčansku, Heydrichiádu v regionu, zří-

zení vojenského cvičiště
SS, vystěhování Sedlčan
a život ve vystěhovaném
městě. Expozice je doplněna kopiemi novin
z válečných let, nechybí
protichemická maska vyrobená v roce 1938, vojenská přílba, zbraně. Na výstavě se objevilo i několik
novinek. Představil je ředitel muzea. „V jedné z vitrín jsou umístěny předměty
věnované mužem, který
dlouhá léta spolupracoval

letadla, k nimž měl osobní
vztah. Mezi předměty je
například deník, ve kterém
jsou zaznamenána jména členů posádky a jsou
v něm uvedeny i záznamy
z jejich života.“
Dnes už zřejmě jenom
pamětníci vědí, že za války hlavní náměstí ve středu Sedlčan neslo název
Adolf Hitler Platz, nebo že
dnešní ulice 28. října se
jmenovala Josef Goebbels
Strasse. Panely připomína-

Když válka začínala, musely děti odejít z pohraničí a u nás byly ubytovány
v evangelické modlitebně.
Bylo tam více než třicet
dětí. Mohu, ač o tom nerad
mluvím, zmínit i sebe. Tehdy mi bylo pět let, tatínek
byl četníkem na Podkarpatské Rusi a 15. března
1939, kdy na toto území
vstoupili Maďaři, nás naložili do vagónů a přes
Rumunsko jsme se vraceli
do Protektorátu. Ještě den

Jedna z pamětnic, osmaosmdesátiletá Vlasta Moravcová ze Sedlčan (vpravo), měla na vernisáži s sebou Arbeitsbuch, tedy pracovní knížku, kterou musela mít za okupace.

s Norbertem Norwellem,
velitelem jednoho z amerických bombardérů, zasažených na Sedlčansku 19.
dubna 1945,“ uvedl David
Hroch. „Jedno letadlo bylo
nad Sedlčanskem zcela
sestřeleno a druhé, jehož
byl Norwell velitelem, pokračovalo v letu. Velitel dal
ostatním pokyn k seskoku a sám zůstal s pilotem
na palubě. Letadlo doplachtilo až na bavorskou
stranu Šumavy a dvoučlenná posádka vyskočila nad
Plzní, která už byla v očekávání konce války. Norbert Norwell byl dvakrát
na návštěvě v Sedlčanech,
při této příležitosti nám
věnoval několik předmětů, a předtím než zemřel,
projevil přání, aby do sedlčanského muzea byly předány předměty další. Váží
se k posádce sestřeleného

jí i tragické události. Patří
k nim osud sotva devítileté Marušky Tancibudkové
z Třebnic, kterou přitiskl
tank v úzké ulici u Houdů
ke zdi a rozdrtil jí hrudník.
Příčinou v tomto případě
nebyl zlý úmysl, ale nepozornost řidiče tanku.
„Na jednom z panelů vidíte fotograﬁi malé holčičky.
Byla jí Jana Rebcová, kterou dnes známe jako paní
Benešovou,“ připomenul
další osud dřívější ředitel
sedlčanského muzea, historik Jiří Páv. „Její tatínek
byl nožíř, za heydrichiády
byl zatčen a se svojí manželkou zastřelen. Malou
holčičku, kterou máme
na fotograﬁi, Němci dali
na převýchovu. A tak jako
ona, byly válkou postiženy
desetitisíce dětí. Paní Benešová je dodnes živým
svědectvím této kruté doby.

předtím to byla naše republika. Mezi občany postiženými válkou a mezi
těmi, kteří do ní vstoupili
aktivně, bylo mnoho těch,
jež bychom mohli označit
za hrdiny. Neměli bychom
na ně zapomínat.“ Jiří Páv
za všechny jmenoval vlastence, zahradníka Cyrila
Buzka, který 28. října 1939
zhotovil věnec a další
občan Sedlčan jej zavěsil
na desku na radnici, kde
byla jména padlých občanů v 1. světové válce.
Do té doby se tam dochoval i Masarykův reliéf,
připomínající jeho návštěvu Sedlčan v roce 1922.
„Občané města – sokolové
si 28. října 1939 oblékli
sváteční oděv a prošli městem, což byla manifestace
příslušnosti k naší republice a manifestace hrdosti
na to, že jsme měli svůj

stát. Proto má tato výstava
za úkol nejenom připomenout historické události,
ale také osobnosti, které
přispěly k tomu, abychom
znovu mohli žít ve svobodném státě,“ dodal Jiří Páv.
Vernisáž si nenechalo
ujít také několik pamětníků a mezi nimi nechyběla
osmaosmdesátiletá Vlasta
Moravcová ze Sedlčan,
která s sebou přinesla
Arbeitsbuch, tedy pracovní knížku, vydanou
za okupace. „My jsme
zůstali v Sedlčanech a bydleli v domě pana Chobotského poblíž dnešního
sklenářství Chvála,“ zavzpomínala Vlasta Moravcová. „V Sedlčanech jsem
ještě rok chodila do školy
a dnes tady mám s sebou
i svoje česko-německé vysvědčení. Když jsem šla
do učení, musela jsem
pracovní knížku mít. Začátkem roku 1945 jsem se
šla učit švadlenou u paní
Němečkové na náměstí.
Za války jsem taky jezdila do pokračovací školy
do Votic. Jednou, když
jsme jeli vlakem, napadli nás kotláři. Strojvůdce
zastavil, my jsme vyběhli
z vlaku a zalehli na zem.
Do školy jsme už nedojeli a zpátky do Sedlčan šli
po kolejích.“
Na zahájení výstavy
byli přítomni starosta
Sedlčan, senátor Jiří Burian, ředitelka Státního
okresního archivu v Příbrami Věra Smolová, ředitel Hornického muzea
v Příbrami Josef Velfl
a autor knihy Zabráno
pro SS Tomáš Zouzal.
Společně s návštěvníky
muzea byli svědky křtu
publikace př ítomných
autorů Václava Trantiny
a Josefa Velfla, která dostala název Pomníky a památníky světových válek
na Příbramsku. Knihu vydal Státní oblastní archiv
v Praze – Státní okresní
archiv Příbram společně s Hornickým muzeem
v Příbrami a Městským
muzeem v Sedlčanech.
David Myslikovjan
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Samotná návštěvnost muzea je
minimální. Snad bude letošní sezóna
příznivější, přeje si František Vácha
DRÁŽKOV Špejchar statku, na kterém nejméně
od dob třicetileté války hospodaří rod Váchových, patří od května 2010 k turistickým lákadlům Sedlčanska. Na větší zájem turistů však
stále čeká. „Okolní občané již muzeum několikrát navštívili a ze vzdálenějších krajů není
téměř žádný zájem. Takovýchto zařízení je
mnoho. Návštěvníka láká jen něco mimořádného,“ říká provozovatel muzea ve špejcharu
František Vácha.
To mimořádné se snaží návštěvníkům nabídnout v podobě akcí. Tou první, která otevře novou turistickou sezónu, bude vernisáž
výstavy obrazů Ludmily Dalíkové. „Vernisáž
výstavy s názvem Sedlčansko a Táborsko zachycené štětcem se bude konat 1. května v 18
hodin. Kromě autorky originálních obrazů z našeho kraje ji zahájí Ensemble Anima – Monika
Heriánová, Lenka Malá a Jitka Fantová vernisáž zpříjemní hrou na hudební nástroje. Výstava potrvá do 25. června,“ zve František Vácha.

Majitel a průvodce Váchova špejcharu František Vácha

Poslední červnový večer bude vernisáží
zahájena další výstava obrazů. Tentokrát Michaely Soukeníkové. „Jde o začínající autorku
a jsme rádi, že si naši galerii vybrala k první
výstavě svých prací,“ říká Vácha.
V sobotu 1. září se milovníkům umění
představí výtvarnice Taťána Krechová. Výstavu nazvala Příroda v umění a zaujme všechny, kteří mají rádi hlavně květiny.
Mimo výstav chystá Váchův špejchar Listování pod vedením Gabriely Falcové a sérii besed – s hosty František Vácha zatím
ještě jedná o termínech. Zveřejněny budou
na webových stránkách Váchova špejcharu.
Sezóna bude zakončena již tradičním Svatomartinským trhem s hudební produkcí skupiny Ginevra.
„S návštěvou jednotlivých kulturních akcí
jsme spokojeni. Samotná návštěvnost muzea je
minimální. Snad bude letošní sezóna příznivější,“ přeje si František Vácha. Jana Špačková

Inzerce již od 12,10 Kč/cm2 vč. DPH

ELEKTR
O
Mašek
Tel.: 318 581 364 Mobil: 736 773 457
E-mail: elektro.masek@tiscali.cz
PRODEJ:
 elektroinstalačního materiálu
 svítidel a lustrů
 el. přístrojů a spotřebičů

PRODEJNA
KOSOVA HORA 27, U KOSTELA

Po - Pá: 7 - 16 hod.
So: 8 - 11 hod.

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup

přijmeme
TRUHLÁŘE
Havlíčkova 447
264 01 Sedlčany

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

 baterie auto i moto značky YUASA, FAAM, SZNAIDER
 motorové oleje pro benzínové i naftové motory - syntetické i minerální
 motorové oleje pro dvoudobé motory a motorové pily, křovinořezy, sekačky
 převodové a hydraulické oleje v obalech i stáčené do vlastních nádob
 plastická maziva na ložiska, čepy, pouzdra, řetězy
 brzdové kapaliny
kapaliny, směs do ostřikovačů, destilovanou vodu
 hadice hydraulické, vzduchové, palivové, horkovodní, olejové
 hadice na propan-butan, acetylen, kyslík, zahradní
 spirálové hadice na huštění pneumatik včetně měřáku
 hadice na mycí agregáty typu WAP, KÄRCHER a podobně
 rozvaděče na štípačky
štípačky, manometry, kulové ventily, mazací lisy
 rychlospojky
rychlospojky, šroubení, spony, těsnění Al, Cu
 koncovky hydraulických a vzduchových hadic

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Mezné u Sedlčan
30. 4. Chipo čáry 2018
hraje Zlomená 14, Zakázaný ovoce, Štěpán
(Nez)Dvořák, Lola, Until
Tomorrow a další; 16:00
 Sedlčany – Beseda bar
3. 5. Jakub Čermák alias
Cermaque, Dita
hudební večer; 20:00
 Sedlčany – park u chovatelů
6. 5. Dechová hudba Míly
Nováka
odpoledne s dechovkou;
14:00

VÝSTAVY
 Drážkov – Váchův špejchar
Sedlčansko a Táborsko
zachycené štětcem
výstava Ludmily Dalíkové;
výstava do konce června,
vernisáž a zároveň zahájení sezóny 1. 5. v 18:00
 Sedlčany – knihovna
Začátky a konce
výstava 15. závěrečného
ročníku komunitního projektu Lukášek; do 2. 5.
Výstava žákovských prací výtvarného oboru
výstava žáků ZUŠ Sedlčany; výstava od 3. 5. do 6. 6.,
vernisáž 3. 5. od 17:00
 Sedlčany – kult. dům
Daisy Mrázková: Malé
knihy o velkých věcech
výstava celoročního projektu výtvarného a literárně-dramatického oboru ZUŠ
Sedlčany
 Sedlčany – muzeum
75. výročí vystěhování
Sedlčanska v letech
1943–45
výstava ze smutného období našich dějin; do 15. 6.

PŘEDNÁŠKY
 Vojkov – Špejchar
26. 4. Dakar 2018
beseda s Martinem Macíkem mladším; 18:00
 Kosova Hora – kino
26. 4. Putování po Nepálu
přednáška Jiřího Janů;
15:30

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
29. 4. Lotrando a Zubejda
moderní pohádka v režii
Renaty Holoubkové; 15:00
2. 5. Do ložnice vstupujte
jednotlivě!
anglickou komedii uvádí
divadelní společnost Háta;
19:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
4. 5. Tchýně na zabití
divadlo; 19:30

29. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Klučenice; 17:00
6. 5. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – TJ
Sokol Dublovice B; 17:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
28. 4. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Kovohutě Podlesí B; 17:00
29. 4. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Daleké Dušníky; 17:00
6. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – FC
Mariánské lázně; 17:00

KINO
 Sedlčany
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
4. 5. Ismaelovy přízraky
francouzské drama; 20:00
5. 5. Jumanji: Vítejte
v džungli
dobrodružná akční komedie; 18:00
 Sedlec-Prčice
27. 4. Hmyz
české drama, komedie;
20:00
4. 5. Auta 3
animovaná komedie; 16:00,
20:00

SPORT
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
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
 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
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
28. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – SK Vysoký Chlumec; 17:00

 Kosova Hora – hřiště
28. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora B –
TJ Sokol Sedlec-Prčice B;
17:00
5. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Vltavan Borotice; 17:00
8. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Pičín; 17:00
 Počepice – hřiště
29. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ
Sokol Jesenice; 17:00
 Petrovice – hřiště
29. 4. Fotbalové utkání
SK Petrovice – Hýskov;
17:00
5. 5. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Krásná
Hora; 17:00
 Kamýk nad Vltavou
5. 5. Kamýcká šlápota
a položení věnce k památníku osvobození
tradiční turistický pochod,
start v Kamýku
 Sedlec-Prčice – hřiště
5. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
FC Kňovice; 17:00
 Vysoký Chlumec – hřiště
5. 5. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Počepice; 17:00

www.sedlcansky-kraj.cz

6. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Obory; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
25. 4., 2. 5. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
27. 4., 4. 5. Hrajeme
deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 13:30
27. 4. Listování
po knihovnicku
dvojité Listování předvedou
členky Literární prádelny;
16:00
 Sedlčany – hvězdárna
27. 4., 4. 5. Pozorovací
program
21:00–23:00
 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
 Kamýk nad Vltavou –
základní škola
1. 5. Výlet do Vodního
domu Hulice a Zruče
nad Sázavou
pořádá Pionýrská skupina
Kamýk nad Vltavou; 8:00

 Sedlčany – u kulturního
domu
5. 5. Sukova stezka
48. ročník pochodu, trasy
6, 11, 14, 16, 25 a 30 km,
cyklotrasy 28 a 35 km; 8:30

 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

 Jesenice – hřiště

 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
 Sedlčany – náměstí T.
G. M.
5. 5. Dětský hasičský den
ukázky požárního sportu, techniky, kynologie
a čtyřkolky, soutěž pro děti;
13:00
 Petrovice – Obecní úřad
5. 5. Sobotní deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 14:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kostel sv. Mikuláše
6. 5. Oslava svátku patrona hasičů sv. Floriána
mše za zemřelé hasiče

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. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.
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Z FISAFu přivezla
Dvojka samé zlato
ŘÍČANY/PRAHA Skromnější
medailovou úrodu přivezlo Aerobik studio Dvojka
Sedlčany ze soutěží o uplynulém víkendu. Přesto se

za sebou získal stříbro maxi
tým dívek v kategorii 6–8 let,
ve složení Lucie Křivská,
Gabriela Sobotková, Nikola
Furišová, Lucie Zavadilová,
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Tým HC MOOS
Osečany se stal
překvapivým vítězem
hokejové amatérské
soutěže v Benešově
B E N E Š O V/ O S E Č A N Y

Na zimním stadionu v Benešově se už dlouhá léta
hraje obdobná soutěž
amatérských hokejistů
pod názvem NHLH (neregistrovaní hráči ledního
hokeje) jako v Sedlčanech. Hodně nečekaně
se v této sezóně stal vítězem benešovské soutěže
tým HC MOOS Osečany,
který ve ﬁnálových dvou
zápasech porazil dvojnásobného obhájce titulu
a jednoznačného favorita,
mužstvo Benešov 70ers
4:2 a 6:2.
Zřejmě ne každý hokejový fanoušek ze Sedlčanska ví, že region repre-

Jak dlouho je činné
vaše mužstvo?
V Benešově hrajeme určitě více než patnáct sezón.
Klub vznikl tak, že HC Štětkovice se přejmenoval na HC
MOOS Osečany a začal působit v benešovské lize. Hráči se ve Štětkovicích prolínají
a část z nich začala před lety
působit pod názvem HC Štětkovice i v obdobné soutěži
v Sedlčanech.
Kdo ve vašem týmu
působil, nebo ještě působí, ze Sedlčanska?
Tým je složený z hráčů
z Prahy a ze Sedlčanska
asi tak půl na půl. Z regionu v našem týmu působili
mimo jiné Karel a Libor

něk Zavadil, Michal Grin
a Pavel Hájek.
Co bylo hlavní příčinou, že jste ve ﬁnále benešovské soutěže dokázali zaskočit favorita?
Myslím si, že v prvním
ﬁnálovém utkání soupeř
podcenil sílu našeho mužstva, které je velice kompaktní. Jsme dobrá parta,
scházíme se a hrajeme
spolu po celou hokejovou
sezónu, což je znát. Ve druhém ﬁnále jsme díky rychlým brejkům dokázali
strhnout vedení na svoji
stranu, soupeř znervózněl
a začal dělat chyby. Oba
dva zápasy také ve výborné formě odchytali bran-

Vítězky závodu II. VT 14–16 let, dvojice Kateřina a Karolína Jíchovy

děvčatům z klubu podařilo
sedmkrát vystoupit na stupínky vítězů.
Převážná část klubu, 40
závodnic ve 28 sestavách,
se představila v Říčanech
na závodech organizace Mistry s Mistry. Nejvíce se dařilo týmu nejstarších děvčat
ve složení Kateřina Kadlecová, Michaela Zelenková, Barbora Sejková, Tereza Vlková
a Hana Horáková, kterému
se podařilo obhájit zlatou
medaili z minulého závodu
i přes zdravotní indispozice
dvou členek týmu. Stříbro
vybojovala v nabité soutěži
dvojice Kateřina Kadlecová,
Michaela Zelenková a také
Lucie Křivská mezi nejmladšími děvčaty. Již potřetí

Františka Kořánová, Laura
Kolková. Bronzovou medaili
obhájil maxitým kategorie
12–14 let ve složení Eliška
Písaříková, Nikola Sosnovcová, Kristýna Beranová,
Adéla Finková, Adéla Šárová, Nela Hrazánková.
V Praze se o víkendu
konala také soutěž 2. výkonnostní třídy organizace
FISAF. Zde měla Dvojka jen
tři zástupkyně, ale všem se
podařilo vystoupit na stupínek nejvyšší. Denisa Machovcová obdržela nejvyšší
bodové ohodnocení a zlatou medaili v kategorii 14–16
let jednotlivkyň. Podobný
úspěch si připsaly i sestry Jíchovy v kategorii dua 14–16
let.
Alena Novotná

Úspěšné hokejové družstvo z Osečan je z velké části složeno z hráčů z regionu.

zentuje v Benešově tak
úspěšný tým, a proto jsme
oslovili vedoucího mužstva MOOS Osečany Petra
Moulíka a položili mu několik otázek.

Mrázkovi, otec a synové
Pudilovi, nebo Jaroslav Laštovička a Zdeněk Zavadil.
V současné době v týmu
hraje například Václav
Herma, Jiří Požárek, Zde-

káři. Vítězství bylo tak
překvapivé a nečekané, že
jsme neměli ani připravené
šampaňské. Naši fanoušci
se o ně ale postarali...
David Myslikovjan
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Zápas s týmem z města ﬁlmových
festivalů režíroval Tatran
TJ Tatran
Sedlčany – FC
Slavia Karlovy
Vary 3:1 (2:1)
SEDLČANY V neděli 22.
dubna zavítal ve 22. kole
do Sedlčan první tým tabulky divize A – aspirant
na postup do ČFL – Karlovy Vary. Tatran hostům připravil hororový
scénář.

lehký gól,“ dodal s úsměvem Petr. V 11. minutě se
dostal míč po rohovém
kopu od Michala Kdolského na zadní tyč, kde číhal
připravený David Krůta
a stříleným centrem vyprášil rukavice brankáře
hostí. Následnou skáka-

snížil Jan Kalina na 2:1
povedenou ranou k tyči
z přímého kopu. Milan
Novotný se snažil vyrovnat střelou zády ze záklonu, ale jeho pokus se mu
vůbec nepovedl. Tatran
vynikal rychlostí a souboji jeden na jednoho. Jaro-

Vary poženou od úvodních minut druhého poločasu za vyrovnáním,
spletl se. V 53. minutě se
totiž snesl míč po standardní situaci zahrané Michalem Kdolským do malého vápna před kopačky
Davida Krůty a ten dělov-

Ohlasy trenérů

Pět minut = dvě
branky
Ta t r a n u m í z a h r á t
na soupeře z horních pater tabulky. To poznaly
Karlovy Vary i vloni, když
na domácí půdě sice vedly po pěti minutách 2:0,
ale nakonec prohrály 3:5.
A to ještě proti deseti sedlčanským borcům, kteří
v tomto počtu utkání dohrávali. Tentokrát to bylo
opačně. Zeleno-bílé barvy se hned od úvodních
minut zakously do lázeňského soupeře jako hladoví vlci do kořisti. Ve třetí
minutě po souhře Dominika Němce s Michaelem
Dvořákem skončil po dalekonosné ráně míč v horním růžku bezmocného
brankáře Jiřího Cháry
– 1:0. „Dominik vybojoval míč, připravil mi ho
před vápno a já ho střelou
z první se zavřenýma očima trefil do šibenice,“ popsal krásnou trefu Michael. Neuteklo ani pár minut
a na světelné tabuli svítil
stav 2:0 pro Tatran. Balon
po centru Chára nezkrotil ve své náruči a zřejmě
i po nedorozumění s Milanem Novotným mu vypadl přímo na dorážejícího
Petra Haase, pro něhož
už nebyl problém ho dopravit do odkryté brány.
„Šel tam centr z pravé
strany do vápna, běžel
jsem na něj s obráncem.
Pro míč si šel brankář, ale
srazil se s ním, míč mu vypadl, já ho jenom uklidil
do prázdné branky. Velmi

k ní bylo ve spoustě momentů blízko. Jak náročný fotbal se hrál, dokazovaly i křeče některých
karlovarských hráčů, kteří se pomalu káceli v bolestech na trávník. Sedlčanské kluky za jejich
výkon bouřlivě vyprovodilo potleskem přes 400
diváků.

Tvrdý souboj o míč v provedení Petra Haase (vlevo) s Marianem Geňem

vou střelu Dominika Němce skokem k tyči Chára
lapil. V 16. minutě musel
předvést výborný zákrok
brankář Milan Vančát proti povedené střele kapitána Varů Mariana Geňa.
Navrátilec po zranění
Luboš Soldát zásoboval
své spoluhráče jednou
přihrávkou za druhou,
jako například Dominika
Němce, který trefil přímo
místo, kde stál připravený brankář. Ve 20. minutě
zkoušel Rostislav Vokáč
najít centrem ze standardní situace nabíhající
spoluhráče ve vápně, naštěstí ani jeden na nebezpečný balon nedosáhl.
První celek tabulky byl
evidentně zaskočený nepříznivým stavem, a tak
někdy pokazil i jednoduchou přihrávku po zemi
na dva metry. Do hry se
dostal po půlhodině, kdy

slav Repetný obehrál dva
protihráče, naservíroval
míč po lajně nabíhajícímu
Dominiku Němcovi, který
nakonec vybojoval roh.
Ve 39. minutě byl velmi
blízko třetí brance Honza
Vystyd – lízl balon po centru od Michala Kdolského. Skákavou střelu k tyči
však Chára pohotově vyrazil. Ještě lepší zákrok
však předvedl proti dělovce k tyči z přímého kopu
od Michaela Dvořáka.
Spousta diváků už zvedala
ruce radostí, ale karlovarský brankář udržel akcie
svého týmu ve hře.

Třetí branka
a nepolevující
fyzický fotbal
zcela ochromily
favorizovaného
soupeře
Kdo si myslel, že se

kou k tyči z první uklidil míč za bezmocného
brankáře Cháru, který se
po něm jen ohlédl – 3:1.
„Šel jsem na zadní tyč,
na standardku. Když jsem
viděl, že naši hráči jdou
do hlavičky, stáhnul jsem
se k penaltě, kam nakonec míč spadnul a já jsem
se snažil trefit zadní tyč.
Vyšlo to,“ dodal skromně
šikovný útočník, který
nosí na zádech dres s číslem 16. V 60. minutě si vybral slabší chvilku brankář Milan Vančát, který
malinko zariskoval, balon
mu sebral Martin Psohlavec, naštěstí trefil jen
boční síť. Opařené hosty
zcela svíjela ofenzivní
a fyzicky náročná neutuchající hra, která Tatranu
vydržela až do 90. minuty. Do závěrečného hvizdu rozhodčího už další
branka nepadla, i když

Ladislav Šach, Tatran: „Dnes jsme sehráli
výborný zápas. Vary se
zde představily jako velice vyspělé a technické
mužstvo, klobouk dolů
před tím, co naši předvedli. V podstatě jsme
nepustili Vary do žádné
šance ze hry. Sami jsme
ještě některé nedali kvůli
výbornému výkonu brankáře Cháry. Musím zmínit
skvělý výkon mladého
Davida Krůty, který byl
nejlepší na hřišti.“
Karel Tichota, FC
Slavia: „Z domácí strany
výborný vstup do utkání. Nám chyběla koncentrace. Dostali jsme
po hrubých chybách dva
rychlé góly. Začátek zápasu nás zaskočil. Sice jsme
snížili, ale domácí poločasová výhra byla zcela zasloužená. Věřili jsme, že
v druhé půli nějaký bod
uděláme, ale z naší strany to bylo málo. Domácí
bojovali, dali třetí branku
hned v úvodu druhého
poločasu a potom už to
bylo těžké. Za nasazení
a bojovnost si vítězství
zasloužili.“
Sestava Tatranu: Vančát – Repetný, Vystyd,
Brotánek, Lípa, Krůta (86.
Hofman), Kdolský, M.
Dvořák (80. Senft), Soldát (77. Sirotek), Němec,
Haas (90. J. Dvořák).
Tatran je v tabulce
na čtvrtém místě s 37
body a skórem 43:40.
Další utkání se hraje
v Doubravce v sobotu 28.
dubna od 17 hodin.
David Štverák
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FK Hýskov – TJ Tatran
Sedlčany B 1:4 (1:2)
Branky Tatranu B: 8. M. Valenta, 17. F. Hofman, 77. A.
Bartůšek, 86. L. Matoušek
SK Chlumec – SK Petrovice 0:4 (0:2)
Branky Petrovic: 7., 45., 69.
a 77. P. Chlasták

18. kolo okresního
přeboru
SK Jince 1921 – TJ Sokol
Dublovice 2:7 (1:3)
Branky Dublovic: 11. M.
Vondrák, 33. a 78. J. Lomoz,
34. a 88. M. Havel, 53. a 80.
M. Tesárek
TJ Sokol Rosovice – TJ
Tatran Sedlčany C 2:3p
(0:2)
Branky Tatranu C: 27. R. Šťovíček, 35. V. Jindra

18. kolo III. třídy
skupina B
TJ Sokol Kosova Hora –

TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 5:0 (4:0)
Branky: 28. a 87. J. Nouzecký, 39. J. Květ, 41. J. Růzha,
44. J. Kutil
SK Petrovice B – SK Sokol
Kytín 4:2 (3:1)
Branky Petrovic B: 7. M.
Mašata, 12. P. Šmejkal, 38.
a 82. V. Schwarz
SK Vysoký Chlumec – TJ
Vltavan Borotice 1:2 (1:1)
Branky Chlumce: 28. J. Laštovička
TJ Vltavan Hříměždice –
SK Nový Knín B 5:2 (4:2)
Branky Hříměždic: 11. a 36.
M. Matějka, 24. T. Děd, 40.
R. Šíma, 82. J. Boháč
TJ Sokol Jesenice – TJ
Krásná Hora 3:7 (1:2)
Branky: 14. M. Havel, 83.
P. Čejda (p), 88. P. Bursík –
28. (p) 30. a 81. (p) M. Koudelka, 51. a 70. M. Turek, 67.
M. Hubička, 91. L. Hůla
TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B – TJ Sokol Počepice 3:2p (1:2)
Branky Počepic: 5. M.
Chlasták, 26. F. Hron

15

15. kolo IV. třídy
skupina A

Tatran nasázel
soupeři na jeho půdě
čtyři branky

TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Sedlice 3:1 (0:1)
Branky Kamýku B: 52. L.
Mrkva, 65. a 80. J. Kopřiva

FK Hýskov – TJ
Tatran Sedlčany B
1:4 (1:2)

15. kolo IV. třídy
skupina B

V 8. minutě Krůta na půlce
poslal do sóla Valentu, který
nikým neatakován udělal
kličku brankáři a pohodlně
skóroval – 0:1. V 17. minutě
byl na levé straně faulovaný
M. Sirotek, jenž pak pěkným
centrem na zadní tyči našel
hlavičkujícího Hofmana –
0:2. Ve 30. minutě našel Senft na levém křídle M. Sirotka,
ten dal před bránu na Krůtu, který prostřelil brankáře
Šulka potřetí. Radost však
překazil odmávaný ofsajd
pomezního rozhodčího.
Ve 41. minutě se podařilo
Peclinovskému snížit –1:2.
Druhý poločas už postrádal nasazení. Tatran se zaměřil na držení vedení a domácí nepouštěl do vyložených
šancí. V 77. minutě zahrál M.
Sirotek roh z pravé strany

Fotbalové víkendové výsledky
regionálních družstev
18. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
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SK Klučenice – TJ Sokol
Dublovice B 3:4p (2:2)
Branky: 7. T. Petřík, 43. T.
Rosa, 62. R. Mendlík – 14.
a 32. P. Ryant, 48. M. Dudek
TJ Krásná Hora B – TJ Sokol Sedlec-Prčice B 2:4 (0:1)
Branky: 55. M. Paulus, 82. R.
Brož – 15. M. Lukáš, 47. J. Nemeth, 67. F. Pech, 75. K. Mára
TJ Sokol Kosova Hora B –
FC Kňovice 2:1p (1:0)
Branky: 8. M. Staněk – 51. Š.
Pinkas

Okresní přebor 18.
kolo – Benešov
Neveklov A – Vrchotovy Janovice 5:1 (1:0)
Branky Janovic: 88. V. Pešta
David Štverák

na přední tyč, kde byl u odraženého míče první Bartůšek
a treﬁl se přesně – 1:3. V 80.
minutě vyslal dělovku z 20
metrů aktivní L. Matoušek,
tentokrát se ale vyznamenal domácí brankář. Druhý
souboj Lukáše s brankářem
v 86. minutě už vyzněl pro
sedlčanského útočníka. Tvrdou ranou z trestného kopu
upravil na konečných 1:4.
Trenér Tatranu B, Vlastimil Zelenka: „Výborně
fungovala komunikace
a z kluků byla cítit velká vůle
po vítezství. Vyzdvihnout
musím kapitána Dušana Pudila, který nastoupil po zranění kolene a výborně řídil
celou defenzivu.“
Sestava Tatranu: Glogar
– Pešek, Pudil, Hofman, Bartůšek – Sirotek P., Lípa V. (73.
Nováček), Senft (57. Lhota),
Sirotek M. – Krůta (46. Matoušek), L. Valenta
David Štverák

Vltavan Křečovice se odhlásil z fotbalové soutěže, díky
práci s mládeží by se do ní časem mohl vrátit
KŘEČOVICE Fotbal má v obci

dlouhou tradici, vždyť se
zde hraje už více než pětapadesát let. Tento rok se ale
dá označit pro křečovický
klub za zlomový.
Nejpopulárnější a nejrozšířenější český sport
ve vesničce střediskové
sice nezanikl, ale přesto
zde zaznamenal ztrátu. Vltavan Křečovice v jarní části
sezóny odstoupil z fotbalové okresní IV. třídy. Proč
k tomu došlo, jaký je aktuální stav v klubu a zda je
naděje, že by v budoucnosti
ještě mohli reprezentovat
obec dospělí fotbalisté, to
vše jsme rozebrali s předsedou fotbalového oddílu TJ
Vltavan Křečovice Alešem
Vovsíkem.
Jak dlouho se schylovalo k odstoupení klubu
ze soutěže?
Je to otázka zhruba jednoho roku. Jednu dobu
jsme působili v okresní třetí
třídě a potom jsme sestou-

pili. Fotbal v Křečovicích
stagnoval a důsledkem toho
byl konec našeho účinkování v oﬁciální soutěži. Už
před loňským podzimem
jsem nedoporučoval přihlásit A tým, ale přece jenom
jsme hrát začali. Klub vedli
Petr Mařík a Luboš Hulan,
kteří jsou také členy výboru, a já jsem díky nim věřil,
že jaro dotáhneme do konce. Kromě těchto dvou trenérů se o klub starali Lukáš
Růžička a Honza Hulan. Oba
dobrovolné činnosti dávali
také hodně.
Co bylo hlavním důvodem odstoupení ze
soutěže?
Měli jsme nedostatek
hráčů. Příčinou je současná doba. Vždyť dříve skoro všichni pracovali tady
v družstvu, odpoledne měli
padla a ve čtyři nebo v pět
hodin se mohli sejít na hřišti. K posledním zápasům
tým odjížděl s jedenácti,
dvanácti hráči, a do hry

jsem na postu brankáře musel zasáhnout i já, protože
nás bylo málo. S aktivním
fotbalem jsem skončil před
dvěma lety s tím, že budu
hrát jen tehdy, pokud bude
potřeba. Když tým odjel
k venkovnímu zápasu pouze s dvanácti hráči, jeden
z nich obvykle musel být
na lajně jako asistent hlavního rozhodčího a nemohli
jsme ani střídat.
Na kterém místě tabulky jste byli, když jste odstoupili ze soutěže?
Pohybovali jsme se
na jejím konci, ale nebyli
jsme úplně poslední. Tým
tvořili hlavně zkušenější
hráči, kteří měli fotbal rádi,
a jak se říká, hráli srdcem.
Hlavně bych jmenoval Jardu Šemberu, Lukáše Růžičku a Honzu Hulana. Měli
jsme i několik mladých
kluků, kteří chtěli hrát, ale
celkově už to k působení
v soutěži nebylo.
Když hráči v křečo-

vickém Vltavanu skončili, přestoupili do jiných
týmů?
Čtyři hráči odešli do Sedlčan v přestupovém období.
Po něm už nám byly přestupy zakázány z důvodu
našeho odstoupení. Okresní
fotbalový svaz nám vyměřil
disciplinární trest patnáct tisíc korun.
Má váš klub také mládežnický tým, který by
v budoucnosti mohl opět
přivést do Křečovic dospělý fotbal?
Máme dva týmy, starší
přípravku a mladší žáky.
Momentálně máme přes
třicet aktivních hráčů a hráček. Děvčat je šest. Dětem
se věnují Aleš Bobál, David
Tinák, a také já. Vypomáhá nám Martin Hanáček
a hodně pomáhají i rodiče
s odvozem dětí na utkání,
s napínáním sítí do branek
a podobně.
Jaká byla nálada
v klubu, když se hráči

dozvěděli, že už nebudou
reprezentovat Křečovice
v oﬁciální fotbalové soutěži dospělých?
My jsme dlouho řešili
spoustu věcí kolem toho,
jestli by se naše účast v soutěži dala zachránit. Když
jsme na výroční schůzi vynesli verdikt, nálada v tu
chvíli byla špatná. Já si ale
myslím, že fotbalová soutěž
dospělých se v Křečovicích
zase bude jednou hrát. Jsem
optimista. Když to vezmu
podle svých dětí, myslím si,
že za pět nebo za šest let by
tady velký fotbal zase mohl
být. Obnovit fotbalový tým
dospělých v Křečovicích
nebude snadné, ale pokud
bude dostatek hráčů a vůbec lidí, kterým není lhostejný sportovní život v naší
obci, dá se to zvládnout.
Hlavně se nesmí vše řešit
pouze u piva, ale především
na obci nebo s námi, vedoucími mládežnických týmů.
David Myslikovjan
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Jak naložit
s anonymem?
Do koše!

Je libo štrůdl nebo
štrúdl?

Je dobrým zvykem anonymní dopisy, psané rukou
zloby bývalých zaměstnanců, zhrzených milenců a milenek, nemocných
kverulantů, neukojených
opozičních politiků a dalších pisatelů, kteří se k této
formě sníží, vzít a bez váhání hodit do koše. Vybájit
si na papír pomocí jedovatých slov dokáže kdokoliv
cokoliv. Nemá-li však odvahu se podepsat, nemá
pravděpodobně ani důkazy, aby svá tvrzení dokázal.
Když do redakce dorazil stejný anonym, jaký
obdržel starosta Kosovy
Hory a několik zastupitelů,
mohli jsme s klidem zvolit
nastíněný postup a bylo
by to v pořádku. A také to
tak zase příště uděláme.
Tentokrát však po poradě
zvítězil kompromis. Anonym zcela jistě zveřejňovat
nebudeme a tvrzení v něm

obsažená budeme jen krátce parafrázovat. A proti
tomu podáme veřejnosti
podepsaná, oﬁciální tvrzení všech dotčených stran.
A výsledek? Starosta,
zastupitelé, ředitel školy,
rada rodičů a školská rada.
Všichni mluví stejně – nic
z toho, co anonymní pisatel, či možná spíše pisatelka, naznačuje, není pravda.
A starosta, aby vyjádřil, že
to myslí vážně, šel ještě dál
– podal trestní oznámení.
A ačkoliv se policii asi
nepodař í anonymního
pisatele dopadnout a případně mu dokázat spáchání trestného činu nebo
eventuálně přestupku, je
to od Krameše správný signál. Proti takovýmto praktikám musíme bojovat.
Proto každý další anonym
má mít jasný osud – dno
odpadkového koše.
Tomáš Vašíček

V době mobilní a internetové, v době zkratek a smajlíků, se může zdát, že jsme
zcela zapomněli pravidla
českého pravopisu. Možná právě vzniká nový jazyk internetových diskuzí
bez velkých písmen, háčků a interpunkce. A my,
kteří zarytě píšeme čárku
ve větě i v esemeskách, se
někdy nestačíme divit a začínáme se v té změti nikdy
nekončících vět pomalu
ztrácet...
Ona t aková čárka
ve větě se někomu může
zdát naprosto zbytečná,
ale někdy dokáže změnit
význam celé věty. Zrovna
tento týden jsem si na internetu vyhlédla novou kabelku a domlouvala s paní
platbu a odeslání. Napsala
mi: „Pokud půjdu do práce
ráno pošlu jinak v pondělí.“ Tak teď nevím, zda mi

ji pošle ráno, nebo půjde
do práce ráno a pošle ji během dne?
To už jsme na naši
krásnou češtinu natolik
rezignovali, že pravopisné
chyby nevnímáme? Vídáme je tak často, že už nám
to přijde vlastně správně?
Někdy se přistihnu, že hledám hrubky úplně všude,
dokonce i v jídelním lístku.
Rozhodně mě přejde chuť
na „řetský“ salát (spisovně
řecký), babiččin „štrůdl“
(Víte, že se píše s čárkou?),
„gordon blue“ (správně
cordon bleu) nebo výteč-

né „pizzi“ (pizzy) a podobné lahůdky!
Každému se občas stane, že udělá chybu. Také
se pak chytáte za hlavu,
když si jí všimnete? Hledáte slovo, u kterého si nejste
jistí, jak se píše, v Pravidlech českého pravopisu
či Internetové jazykové příručce? Nebo si s pravopisem hlavu příliš nelámete,
spoléháte se, že vám počítač chyby opraví, a klidně
hledáte „typy“ na výlety či
doporučení, kdo vám udělá hezké gelové „nechty“?
Kateřina Neužilová
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KO M E N TÁ Ř

Monopol moci číslo dvě?
To zase byly o víkendu
paradoxy. Po padesáti
letech bylo Josefu Beranovi splněno přání, aby
byl pochován ve své milované vlasti, pro kterou
se snažil ve svém životě
obětavě vykonat, co mu
jeho svědomí přikazovalo. Nepodřídil se německé totalitě, tak si užil
Terezín i Dachau. Nepodřídil se ani komunistické
totalitě. Od roku 1946 byl
arcibiskupem pražským,
ve stejném roce vyhrála KSČ volby, na dlouho
poslední demokratické.
Beranovu ohromnou přirozenou autoritu, respekt
by KSČ potřebovala, ale
n e by l o c h o t e n l i d e m

namlouvat, jak to komunisté myslí spravedlivě.
Proto byl již v roce 1949
inter nován postupně
na různých místech, až
byl nakonec „propuštěn“
do Říma.
Beranova společenského významu, nejen
teologického a historického, pro naši společnost
jsou si inteligentní a sečtělí politici vědomi. Proto jeho symbolický návrat domů pochopili jako
velmi významnou událost, protože podobných
hrdinů je v naší historii
pohříchu málo. Přijali
tedy na sobotu pozvání
do katedrály k působivému obřadu. Kardinál

Duka byl asi velmi zklamán, že prezident, s kterým nikdy neměl špatné vztahy, nepřišel. Ale
kdyby nepřišel – chodí
špatně... Ale on šel na volební sjezd komunistů.
Předvedl tam jakési PŠM,
když jim vytkl, jak špatně
dělali ten svůj Vítězný
únor 48, totiž tím, jak si
zavedli mocenský monopol. Nebyla konkurence
a v každém oboru činnosti, i v politice je konkurence třeba. Pak to přináší stagnaci, zaostávání,
úpadek. Jako by nevěděl,
jak by další demokratické
volby KSČ prohrála. Tak
řekl: „Soudružky a soudruzi, ten váš únor nebyl

vítězný, ale prohraný“.
Snad si někdo řekl,
že prostě ten „prohraný
únor“ byl takový náhlý
nápad – po dlouhé době
konečně zase čerstvý
bonmot. To si nemohl
nechat ujít, aby to neuplatnil na tom správném
místě. Takový novátorský
pohled na novodobé dějiny. Ale to by bylo málo.
Dějiny je třeba z Hradu
také tvořit. Proto celkový smysl první návštěvy prezidenta na sjezdu
KSČM vychází zřetelně
jako výzva k pokání a pak
návod, co mají dělat:
podpořit Babišovu vládu
a nechtít za to hned kdovíjaké benefity. Ono se
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uvidí. Budou na to skoro
čtyři roky.
Pokud si to ještě ČSSD
nerozmyslí, i kdyby měla
šest ministrů, ANO jim
ve vládě vše přehlasuje. To
už nebude Sobotkova vláda. A potom – v parlamentu
je osvědčená záloha „pravých demokratů“ – KSČM
a SPD. Bude to pouze optický klam, že nejde o monopol moci s číslem 2. Však je
mnohé delší dobu ve stadiu příprav, něco už asi
hotovo. Až občan k tomu
bude nějak remcat, může
zase uslyšet: „No, co co co?
Byl ste tázán?“ (Pucholt
jako esenbé ve ﬁlmu Svatba
jako řemen.)
Vladimír Roškot

