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Úhyn ryb:
nečinné životní
prostředí,
postřik řepky
a škoda sto tisíc
SEDLČANY K rozsáhlému

úhynu ryb došlo mezi 18.
a 20. dubnem na retenční
nádrži v Sedlčanech. Ryby
hynuly bez rozdílu druhu
a místním rybářům vznikla
škoda zhruba sto tisíc korun. O vyjádření jsme požádali Miroslava Skokana,
předsedu místní organizace ČRS Sedlčany.
„Bohužel jsme se o úhynu dozvěděli až ve čtvrtek
26. dubna odpoledne, a to
od nerybáře, který nás
na úhyn upozornil telefonicky. Sebrali jsme okolo
580 kusů ryb. Převážně
kapr, amur, bílá ryba, ale
byly uhynulé i štiky, candáti, okouni, líni a boleni,“
sdělil redakci Skokan, který také dodal, že úhyny
ryb jsou v tomto období

hlášeny po celém území
ČR. V Sedlčanech je však
ro z s a h ú hy n u z n a č n ě
vysoký. A co bylo příčinou nešťastné události?
„Na vině je značné vysílení
ryb po zimě. Náš a nejen
náš názor, ale i názor některých odborníků je ten,
že na úhynu se podepsal
i středeční postřik řepky
na přilehlém poli. Vyčerpaná ryba po zimě tak už
neunesla kontaminaci vody
postřikem,“ konstatuje překvapivý závěr Skokan.
Pozoruhodný na celém
případu je také přístup odboru životního prostředí
na MěÚ Sedlčany. Rybáři
samozřejmě na místo úhynu ryb přivolali policii,
která šokovaným rybářům
Pokračování na straně 3

Den otevřených dveří HZS Sedlčany patřil všem záchranným složkám. Kromě komentovaných prohlídek hasičských vozů vzbuzovalo značný zájem návštěvníků i vozidlo rychlé záchranné služby. Nejeden
z nich se nechal zaﬁxován ve vakuové transportní matraci do sanitního vozu naložit. Více na straně 6.

Pyl komplikuje život alergikům,
pochvalují si jeho velkou úrodu
také včelaři?
REGION V poslední době

sdělovací prostředky často informovaly o tom, že
dlouhotrvající suché počasí komplikuje život alergikům, ale že pro včelaře
je tato situace velice příznivá. Říká se totiž, že pyl je
pro včely chléb a pomáhá
jim vychovávat včelí plod.
Mají prý nyní nadbytek

potravy. Je tedy předpoklad, že včelstva mohou
posilovat.
„Letos nastala velmi silná
sezóna pylu, který produkují
zvláště jehličnany -- borovice
a smrk,“ uvedl předseda Základní organizace Českého

svazu včelařů v Sedlčanech
František Lorenc. „Za tuto
žlutou pokrývku tedy řepka
nemůže, jak se někteří lidé
domnívají. Pyl řepky je těžší,
lepkavý, a proto nelétá. Za situaci, kdy bylo v ovzduší tak
Pokračování na straně 4
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Změněné podmínky
dotace zastupitele
neodradily
SEDLEC-PRČICE Vzhledem

ke změněným podmínkám
dotační výzvy, pomocí
níž chce sedlecko-prčická radnice rekonstruovat
dům čp. 89 na sedleckém
náměstí, projednávali zastupitelé žádost o dotaci
na posledním zasedání zastupitelstva.
Podle již zpracovaného
projektu by v přízemí bývalého okresního domu mělo
vzniknout
polyfunkční
centrum, zázemí pro pečovatelskou službu a v patře
pět sociálních malometrážních bytů od 37,7 do 50,8
metrů čtverečních. Ty by
měly být určeny pro osoby
v bytové nouzi, které mají
maximální čistý měsíční
příjem zhruba do 18 000
korun a nevlastní žádnou
nemovitost, ani k rekreačním účelům.
Možnost získat s pomocí dotace až 95 % pro rekonstrukci potřebných ﬁnancí
je lákavá, jenže pro dotační
výzvu, která bude vyhlášena 14. června, byly změněny podmínky – původně
pětiletá udržitelnost na vybudování sociálních bytů
v rámci výzvy Integrovaného regionálního operač-

ního programu – sociální
bydlení byla prodloužena
na dvacet let.
„V radě města jsme řešili,
zda žádost předložit či při-

Miroslava Jeřábková

stoupit k tomu, že bychom
rekonstrukci prvního patra
řešili z vlastních prostředků,“ řekla sedlecko-prčická
starostka Miroslava Jeřábková a nastínila, že takto
„rozdělená“ rekonstrukce
objektu by byla náročně
proveditelná. „Rada města
i ﬁnanční výbor doporučuje požádat o dotaci s tím,
že můžeme získat dotaci
až ve výši 6,8 milionu korun bez DPH. Z vlastních
prostředků bychom uhradili zhruba 4,5 milionu korun bez DPH. Předesílám,
že částky se budou lišit
dle výsledků výběrového
řízení. Co se týče pokrytí spoluúčasti města, jsou

dvě varianty – buď bude
v rozpočtu města přebytek,
nebo je možné řešit spoluúčast za pomoci úvěru,“
vysvětlila starostka s tím,
že rekonstrukce bude celková, během následujících
dvaceti let by tedy nemělo
dojít k zásadním opravám,
takže by dvacetiletá udržitelnost projektu neměla
představovat
problém.
„Jde o objekt na náměstí
a jsem přesvědčena, že pět
nově vybudovaných bytů
obsadíme našimi občany,
ať už matkami samoživitelkami nebo třeba seniory.
Nemyslím si, že bychom se
dostali do situace, že by tu
byly nějaké nepřizpůsobivé
osoby,“ dodala.
Zastupitelstvo s návrhem rady města a ﬁnančního výboru jednohlasně
souhlasilo, žádost o dotaci na rekonstrukci čp. 89
bude podána. O tom, zda
bude město úspěšné, vás
budeme informovat.
-jš-

Sociálních pohřbů bylo méně
SEDLČANY Novodobým
trendem se stalo zanedbávání posledních věcí
člověka. Zvlášť když není
naděje, že by zesnulý
mohl ještě významněji posloužit k vylepšení majetkové situace případných
příbuzných, kteří by mu
vypravili pohřeb. Zajištění
pohřbu je totiž podmínkou, aby mohli pozůstalí
po zemřelém případně
dědit. Jindy jsou vztahy
v rodině tak volné, že se
příbuzní nemusí ani dovědět, že došlo k úmrtí.
Sedlčany nepatří k výjimkám. Už přístup města
k pietnímu místu, jakým

je hřbitov, dává tušit, že
peníze ﬁgurují na prvním
místě. Holé hřbitovní zdi
lákají sprejery a vedle
čmáranic ještě do světa křičí červená reklama
na nákupy v Penny nebo
o kousek dál reklama
na razítka.
V roce 2016 se v katastrálním území města
příbuzní ani přátelé nepřihlásili ke svým blízkým
zesnulým ve dvanácti
případech, takže o vypravení pohřbu se musel ze
zákona postarat sociální
odbor městského úřadu.
Stát v takovém případě
kompenzuje náklady měs-

ta částkou pěti tisíc korun.
Vloni se to však stalo
pouze třikrát. A děje se to
vždy, když se o zesnulého nikdo nezajímá ve lhůtě 96 hodin po jeho smrti.
Poté je na náklady města
zpopelněn, urna je uložena v kolumbáriu a opět se
čeká, tentokrát po dobu
šesti měsíců, zda si ji někdo nevyzvedne. Občas,
i když zřídka se to prý
stane, jak poznamenává
místostarosta
Miroslav
Hölzel. Pak ovšem městský úřad požaduje od takového občana úhradu
za vypravení pohřbu.
Jindra Votrubová

www.sedlcansky-kraj.cz

Nezaprší a nezaprší
REGION V souvislosti s nedostatkem vláhy v zahradě
vás asi ani nepřekvapí, že
meteorologové klasiﬁkují
uplynulý měsíc jako nejsušší duben za posledních
šest let.
První čtyři měsíce
v tomto roce byly srážkově velmi chudé. „Podle meteorologické stanice
Ješetice spadlo celkem
105,2 mm srážek, tedy

o téměř 120 mm méně než
v roce předcházejícím.
V dubnu napršelo pouze
14 mm. V roce předchozím to bylo 114,6 mm srážek,“ říká Ondřej Vacek
provozující poloprofesionální meteostanici v Ješeticích.
Pohledem do historie
zjistíme, že za posledních
šest let jde o druhý nejsušší začátek roku.
-jš-

rok/měsíc

leden

únor

březen

duben

celkem

2018

38,2 mm

18 mm

35 mm

14 mm

105,2 mm

2017

26,2 mm

22,4 mm

60,6 mm

114,6 mm

223,8 mm

2016

33,2 mm

51,8 mm

31 mm

32,6 mm

148,6 mm

2015

44,2 mm

8,6 mm

33,4 mm

16,6 mm

102,8 mm

2014

27,8 mm

4,4 mm

44,8 mm

28,4 mm

105,4 mm

2013

81,8 mm

40,8 mm

19,6 mm

22,4 mm

164,6 mm

Městské byty
v Západní je nutné
před prodejem
opravit
SEDLČANY Radnice chce

rozprodat všechny městské byty kromě 48 bytů
v domech s pečovatelskou
službou, v nichž bydlí senioři, a kromě malometrážních bytů v bývalé ubytovně ve Strojírenské ulici.
Místostarosta Miroslav
Hölzel několikrát uvedl,
že bytové domy v majetku města budou před
prodejem do soukromých
rukou uvedeny do pořádku, zatepleny a opatřeny
novými vstupními dveřmi.

K prodeji se nyní připravují poslední městské bytové domy v Západní ulici.
V několika bytech se však
objevily problémy s vlhkými a plesnivými zdmi.
Někteří budoucí majitelé jsou toho názoru, že už
před lety došlo k chybám
ve stavební technologii.
Podle názoru z radnice
si problémy způsobili nájemníci sami, když šetřili
na topení a stěny vlhly.
V domech v Západní se totiž topí přímotopy.
-jv-

První třídy
budou
opět dvě
SEDLEC-PRČICE Dvě první

třídy otevře od září Základní škola v Sedlci-Prčici. K dubnovému zápisu
se dostavilo 42 dětí.
„Jedno dítě již má vyřešený odklad školní docházky, rodiče dalších čtyř
o odklad žádají – jejich
děti budou absolvovat

potřebná vyšetření. Jedno dítě bude přestupovat
na jinou základní školu,“
uvedla sedlecko-prčická
starostka Miroslava Jeřábková s tím, že zapsáno
bylo 36 budoucích prvňáčků, kteří budou rozděleni do dvou tříd.
Jana Špačková
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Úhyn ryb: nečinné
životní prostředí, postřik
řepky a škoda sto tisíc
Dokončení ze strany 1

oznámila, že o úhynu již
ví právě odbor životního
prostředí, a to tři dny, tedy
od pondělí 23. dubna. Jejich nezájem rybáře skutečně nemile překvapil.
„Bohužel nás neinformovali ani neodebrali vzorky
vody ani uhynulých ryb,

ky po takové době,“ popisuje závěrem Skokan, který
zároveň rybáře uklidňuje
– v retenční nádrži zůstalo dost ryb a výbor MO se
bude snažit vzniklou ztrátu
během roku nahradit.
V pátek 4. května kontaktovala redakce odbor
životního prostředí, aby

se redakci podařilo spojit
s jednou z úřednic odboru,
která pouze stroze konstatovala, že úhyn ryb není
„jejich“ věc a že se máme
obrátit přímo na rybáře.
Na otázku, zda skutečně
nemá odbor životního prostředí v souvislosti s touto
událostí nějaké povinnosti,

Na sedlčanské přehradě uhynuly stovky ryb. Foto: Pavel Hanák

což by mělo být jejich povinností. Námi kontaktovaní odborníci v pátek 27.
dubna už konstatovali, že
nemá smysl odebírat vzor-

i jeho pracovníkům dala
možnost se k tématu vyjádřit. Vedoucí odboru nezvedal telefon, nereagoval ani
na zaslanou SMS. Nakonec

odpověděla jednoznačně:
„Ne, my máme povinnost
v případě havárie, v tomto
případě o havárii nešlo.“
Tomáš Vašíček
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S poklesem
městských
ubytovacích kapacit
ubývají i dlužníci
Bytový fond
spravovaný přímo ﬁrmou
Městská teplárenská se neustále zmenšuje.
Poté, co přejde do soukromého vlastnictví 33
bytů v Západní ulici, bude
se Městská teplárenská
starat především o malometrážní byty v bývalé
ubytovně ve Strojírenské
ulici a o byty v domech
s pečovatelskou službou.
V omezeném počtu pak
také o byty v jednotlivých
bytových domech, které si
nájemníci z různých důvodů od města neodkoupili.
Pro Sdružení vlastníků
jednotek a bytová družstva
zajišťuje ﬁrma administrativní činnosti spojené se
správou bytových jednotek. Zaměstnává také
údržbáře, kteří se starají
o městský bytový fond,
a na základě smluvních
vztahů poskytují služby
i jiným subjektům.
I přes pokles počtu
městských bytů je dlužné
nájemné stále poměrně
vysoké. V letošním roce
dosáhl dluh za nájemné
v městských bytech výše

SEDLČANY

3,45 mil. korun. Místostarost a Miroslav Hölzel
s povděkem kvituje, že
to je téměř o 700 000 korun méně, než tomu bylo
v roce 2014, a pokles vysvětluje právě privatizačním procesem. Nejvyšší
dlužná částka, k níž se
neplacením nájemného
dopracoval jednotlivec,
bylo 300 000 korun. Radnice v tomto případě přikročila k vystěhování nájemníka, avšak poskytla
mu náhradní přístřeší.
Také dlužné nájemné
v bytovém domě ve Strojírenské ulici od roku 2014
pokleslo. Tehdy činil dluh
1,37 mil. korun, dnes je dlužná částka zhruba o 300 000
korun nižší. Důvodem je
změna politiky uzavírání
nájemních smluv. Nový nájemce podepisuje smlouvu
pouze na tři měsíce, a pokud jeho platební morálka
odporuje smluvním ujednáním, městský úřad ji už
neprodlouží. Naopak řádně platícím nájemníkům je
smlouva automaticky prodlužována každý rok.
Jindra Votrubová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SVATÝ JAN/KOSOVA HORA

Pod kola projíždějícího nákladního vozidla vběhla dne
27. dubna dopoledne srna.
Motorista již nedokázal střetu zabránit a lesní zvěř srazil. Vzniklá škoda byla stanovena na 30 000 korun.
V nočních hodinách se
udála obdobná havárie
na silnici I/18 v katastru
obce Kosova Hora. Zvíře zůstalo na místě střetu
usmrcené a následně si
ho převzal zástupce mysliveckého spolku. Škoda
v tomto případě činila
50 000 korun.
DUBLOVICE Lehkým zraněním spolujezdce skončila

dopravní nehoda, která se
udála v katastru obce dne
27. dubna navečer. Dvaapadesátiletý řidič zde nedodržel bezpečnou vzdálenost
a narazil do auta před sebou, to bylo poté odhozeno
na další automobil, který
zastavil na silnici I/18 z důvodu poruchy. Hmotná škoda dosáhla částky 170 000
korun.
KRÁSNÁ HORA Škodu ve výši 60 000 korun
způsobil zatím neznámý
zloděj, který se ve dnech
od 22. do 27. dubna vloupal do chalupy v katastru
obce. Odcizil zde obrazy,
staré fotograﬁe, keramické

dózy, sadu porcelánového
nádobí, hrnce, hmoždíř,
plážovou tašku, nástěnné hodiny, CD přehrávač,
kompresor, pánské boty,
přilbu na kolo a tachometr.
Věc šetří policisté z obvodního oddělení Milín jako
přečin krádeže a porušování domovní svobody.
S VAT Ý J A N / K R Á S N Á
HORA Policisté nachytali

během neděle 29. dubna
v katastru obcí celkem pět
motoristů pod vlivem alkoholu a drog. Při měření
množství alkoholu v krvi
se na displeji přístroje
u 22leté ženy objevila hodnota 0,46 promile a u 37le-

tého muže 0,2 promile. Tři
řidiči ve věku 28 až 33 let
byli pod vlivem marihuany
a jeden z nich měl navíc
propadlou technickou prohlídku na vozidle.
SEDLČANY Zatím nezjištěný řidič poničil dne
30. dubna vozidlo značky
Renault Clio, které stálo
během dne na parkovišti
v ulici U Háječku. Motorista nehodu neoznámil a odjel. Škoda byla vyčíslena
na tři tisíce korun.
SEDLČANY Oznámení
o neplacení výživného
přijali místní policisté dne
3. května. Čtyřiačtyřicetiletý muž neplní vyživovací

povinnost na svou dceru
od konce roku 2017 do současné doby. Jeho dluh nyní
činí 19 000 korun.
KOSOVA HORA
Škoda ve výši 10 000 korun
vznikla při nehodě, která
se v katastru obce stala
dne 3. května odpoledne.
Dvaapadesátiletý
řidič
jedoucí v nákladním vozidle při vyhýbání protijedoucímu
osobnímu
vozidlu zachytil levým
předním rohem nástavby
o jeho zadní blatník.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Dětský hasičský den přilákal na sedlčanské
náměstí více než pět set dětí
SEDLČANY V sobotu 5. květ-

na proběhl na náměstí T. G.
Masaryka dětský hasičský
den s bohatým doprovod-

ší zasahovali na hořícím
domě. Kynologický klub
Sedlčany ukázal práci psovodů. Viděli jsme, že od-

techniku, vůz městských
strážníků i rychlé záchranné služby.
Pro malé návštěvníky

jezdily na šlapacích motokárách, skákaly v nafukovacím hasičském autě,
lovily v kašně s vodníkem

byla připravena stanoviště
s úkoly a zábavnými aktivitami, po jejichž splnění
získávali razítka. Za vyplněnou kartičku poté
obdrželi věcné ceny. Děti

kačenky, mohly se dokonce svézt na čtyřkolce
či vystoupat na montážní
plošině až do výšky deseti
metrů a prohlédnout si zaplněné sedlčanské náměstí

Hasičský zásah předvedli i ti nejmenší.

ným programem. Zatančila
děvčata z tanečního klubu Slimka pod vedením
Gabriely Květové. Mladí
hasiči předvedli ukázky
požárního sportu, nejmen-

táhnout porouchaný nebo
havarovaný autobus není
pro odtahový vůz žádný
problém. Nechyběla ani
možnost prohlédnout si
novodobou či historickou

Pyl komplikuje život
alergikům, pochvalují
si jeho velkou úrodu
také včelaři?
Dokončení ze strany 1

velké množství pylu, může
i počasí. Bylo sucho, takže se
pyl snáze uvolňoval. Pokud
fouká silný vítr, uvolňuje se
ještě lépe. Kdyby zapršelo,
pyl by se tak snadno neuvolňoval.“
František Lorenc připomněl, že včela sbírá pyl, jak
přelétává z květu na květ.
Ten se zachytává na její
chlupaté tělo a pak ho včela nohama otírá a formuje
do rousek na zadním páru
nohou. Rousky pylu potom
uloží do buňky v plástech.
Úlové včely – mladušky,
pyl hlavou udusávají. Plnou
buňku pak zalijí vrstvičkou
medu. Při nedostatku vzduchu se pyl zakonzervuje.
Pyl je bohatý na vitamíny,
minerály a stopové prvky. Včely navštěvují květy

téhož druhu rostlin. Nepřelétávají z jiného druhu
rostlin na druhý, jako je to
u čmeláků. Opylují tedy
vždy tím správným pylem.
Za rok včelstvo spotřebuje
asi třicet kilogramů pylu.
Pyl tvoří bílkovinnou část
výživy včel.
Na otázku, zda si včelaři
pochvalují velkou úrodu
pylu, jako tomu bylo v předchozích dnech, František
Lorenc odpověděl: „Včelaři
pro svoje včelstva pyl potřebují, ale v této sezóně bývá
pylu dostatek. Je kvalitnější
než tento borovicový a smrkový. Taková žlutá pokrývka
vadí nám všem. Velké horko
a sucho může i ovlivnit snůšku nektaru, a tak někde bude
tohoto prvního nektarového
medu málo.“
David Myslikovjan

z ptačí perspektivy. „Všechno jsem prošel dvakrát. Nejlepší byla výhra na konci
a čtyřkolky,“ řekl nám nadšeně osmiletý Matěj Ježil
z Vrchotových Janovic.
Akci tradičně organizoval Sbor dobrovolných
hasičů v Sedlčanech II.
„Dětský den jsme začali
pořádat roku 2016, letos
je již třetí ročník. S organizací nám pomáhají okolní dobrovolnické sbory
z Kňovic, Příčov, Osečan,
Kosovy Hory a Sestrouně.
Vloni se dětského dne zúčastnilo přibližně dvě stě
padesát dětí, dnes jich zde
bylo víc než pět set,“ potvrdil starosta sboru Viktor
Němec, že je o akci čím
dál větší zájem. Poděkoval
sponzorům, senátorovi Jiřímu Burianovi, pod jehož
záštitou byl dětský den
uskutečněn, a přislíbil, že
se děti mohou příští rok
těšit na další ročník.
Kateřina Neužilová

Z Jelita unikala voda
PROSENICKÁ LHOTA Poklid-

ný den rybářů u rybníka
Jelito nedaleko Prosenické Lhoty vyrušil 4. května
okolo čtvrté hodiny zvuk,
který popisovali jako ránu
z děla. Následoval únik
vody z rybníka. Plným proﬁlem šedesáticentimetrové
roury začala utíkat voda.
Naštěstí duchapřítomní

přítomní rybáři neváhali
a okamžitě kontaktovali
hospodáře místní organizace Benešov a začala záchranná a opravná akce.
Voda z rybníku o rozloze
12 ha mizela obrovskou
rychlostí. Za dvě hodiny
hladina klesla přibližně
o 12 cm, což je na tak rozlehlý rybník velká ztráta.

V Jelitě klesla voda o 12 cm. Rybolov to však neomezí.

Příčina rychlého úniku
vody byla ve čtyřmetrové
hloubce v prasklé dluži,
kterou se naštěstí podařilo
vyměnit, a tak téměř zamezit dalšímu úniku vody
z rybníka. Situace je nadále pečlivě monitorována.
Pro rybáře zůstává rybolov bez omezení.
Jana Motrincová
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Pro dvouleté děti ve školkách jen zbývající volná místa
Podle chystané
novely školského zákona
by od roku 2020 měly mateřské školy povinně přijímat i dvouleté děti. Zda ale
k této právní úpravě dojde,
zatím není vůbec jasné.
Nás však zajímalo, jaká
je v současné době praxe
ve školkách v našem kraji.
Zástupkyně sedlčanské
mateřské školy, konkrétně

REGION

jejího odloučeného pracoviště na Severním sídlišti,
sdělila, že dvouleté děti
do své školky přijímají.
Opačně tomu tak zřejmě
bude v Sedlci-Prčici. Zápis
do mateřinky sice teprve
chystají, ale předpokládají
naplnění kapacity staršími
dětmi, jež mají před těmi
mladšími přednost.
Také v křečovické ma-


Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
144/18

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 720 543 953.
145/18

Koupím byt 2+1 v Sedlčanech, platím
hotově, právní servis případně zajistím.
Tel.: 739 656 241.
146/18
Prodám les (převážně modřín),
2
16 158 m v katastru obce Petrovice u Sedlčan. Tel.: 728 052 426.
147/18
Prodám sprchovou vaničku 79x90cm
(vnitřní rozměr 56x77cm), výška 16 cm.
Kovová, smaltovaná, s tepelným polystyrénovým soklem. Nová, nepoužitá včetně
odpadní armatury. Cena 1 200 Kč. Tel.:
608 959 364.
148/18

teřské škole dvouleté děti
přijímají, ovšem pouze
v případě, že jsou volná
místa, o něž již nemají zájem rodiče starších dětí,
a za předpokladu, že dítě
je natolik samostatné, že
dokáže vnímat pokyny
učitelek a vyjádřit své
potřeby. Dle slov učitelky v mateřské škole Křečovice Petry Šimrové by

Bytový textil Šicí stroje
VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY
ZDARMA

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

Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy

Hledá se slušná, pečlivá a poctivá

nám. T.G. Masaryka 134
(u parkoviště), Sedlčany
Tel.: 728 720 130
E-mail: martina.pejlova@mpss.cz

uklízečka

jde totiž o velice individuální záležitost.”
Zmiňovaný zákon by
usnadnil situaci zejména
matkám, jež se potřebují
co nejrychleji vrátit do běžného pracovního procesu,
ovšem na druhé straně by
nepotěšil mnohé mateřské
školy, které by musely řešit
navyšování svých kapacit.
Petra Hochová

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,

, která je
paní
časově flexibilní a může dle potřeby
1–2x týdně docházet uklízet naše
rekreační stavení (obec Solopysky,
3 km od Sedlčan), většinou soboty
nebo neděle, a která také naše hosty
ubytuje. Nutnost řidičský průkaz.
Nabízíme plat 100 Kč/hod.
Pracovní doba 8 až 10 hod.
Tel.: 602 332 712
E-mail: lucie72@hotmail.com

však uzákonění přijímání
dětí do školek od dvou
let věku bylo spíše přítěží: „Některé děti se vyvíjejí rychleji a odloučení od matky a zapojení
se do kolektivu zvládají
i v těch dvou letech bez
větších problémů. Jiné dítě
ve stejném věku však dostatečně zralé na zařazení
do mateřinky být nemusí,

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 Tel.: 318 821 923

HK–Dřestav s. r. o.
hledá

TESAŘE, TRUHLÁŘE, ZEDNÍKA
A POMOCNÉHO DĚLNÍKA
Požadujeme: spolehlivost, pracovitost a ochotu chodit do práce
Nabízíme: zázemí stabilní firmy, 100% zaučení na danou pozici,
roční bonusy, možnost práce na IČ nebo brigádně, vhodné pro
absolventy bez praxe i aktivní důchodce
NÁSTUP IHNED!

Kontakt: 603 569 922 (Zdeněk Kubín)

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

Plošná inzerce od 12,10 Kč/cm2

Tel.: 602 709 295

Tel.: 774 822 213
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Vybudují nová hřiště
SKOUPÝ/ZAHRÁDKA U obyvatel uvedených obcí je
zájem o nová dětská hřiště,
neboť ta stávající jsou již
po mnoha letech využívání
nevyhovující a zastaralá.
Na jednom ze zastupitelstev v Petrovicích vznesli
občané obou vesnic dotaz,
zda by se s tímto stavem
dalo něco dělat. A dalo.

Ve Skoupém i v Zahrádce
vyrostou nová dětská hřiště a zná se již dodavatel
i náklady. Předpokládaná cena dětského hřiště v Zahrádce je 310 072
a cena hřiště ve Skoupém
278 871 000 korun. Výstavba nových hřišť by měla
v obou vesnicích začít
v září. Jana Motrincová

Dochází ke změnám
ve vyhlášce o dodržování
nočního klidu
SEDLČANY Rozhodnutím
rady města se v sobotu
26. května zkrátí noční klid
o jednu hodinu. Do 23 hodin se bude konat hudební
produkce na festivalu Toulava FEST.
V sobotu 1. září bude
zkrácen noční klid o dvě

hodiny. Až na půlnoc se
plánuje ukončení beneﬁční akce v areálu parku
na Červeném Hrádku, jejíž výtěžek bude věnován
na konto ve prospěch dětí,
které trpí ichtyózou neboli
těžkou genetickou poruchou kůže.
-jv-

www.sedlcansky-kraj.cz

Duben byl na srážky skoupý
Ze srovnání dubnového
počasí v uplynulých šesti
letech vyplývá, že ten letošní byl ze všech nejteplejší.
Prožili jsme celkem pět let-

ních dnů. Rtuť teploměru
vyšplhala až na 27,7 °C, nejníže klesla na -0,7 °C, a to
pouze jeden jediný den.
Zato na srážky byl

duben značně skoupý.
Za celý měsíc napršelo
pouze 13,7 mm. Méně srážek spadlo jen v roce 2013,
a to 13,1 mm.
-red-

Duben
2013

meteorologické
dny

letní – teplota max. rovná
nebo vyšší 25 st. C
chladné – teplota max. nižší
jak 10 st. C
mrazivé – teplota min. nižší
jak 0 st. C

2014

2015

2016

2017

2

2018
5

9

5

9

7

10

7

2

8

5

3

1

teplota v st. C

nejnižší v měsíci
dne
nejvyšší v měsíci
dne
měsíční průměr

-3,40
8.
26,20
26.
8,51

-3,50
17.
22,40
26.
10,08

-4,20
7.
22,00
25.
8,14

-2,10
2.
24,70
5.
8,10

-3,10
21.
22,90
10.
7,79

-0,70
7.
27,70
21.
13,65

srážky v mm

za měsíc
nejvyšší v měsíci
dne
úhrn od počátku roku
deštivé dny v měsíci

13,10
6,00
19.
105,40
8

22,10
8,40
28.
64,10
9

21,90
8,60
28.
70,50
9

17,50
4,40
16.
103,40
13

55,90
13,90
28.
113,80
15

13,70
6,80
23.
78,20
5

vítr v m/s

nejvyšší náraz větru v měsíci
dne

13,10
14.

12,30
1.

10,50
26.

13,00
19.

11,70
12.

Tajemství nejdůležitější krabice
ve vybavení hasičského vozu poodkryto
SEDLČANY Zvídaví jedinci i skupi-

ny ze škol a školek měli ve čtvrtek 3. května možnost nahlédnout
za bránu hasičské stanice Sedlčany. Den otevřených dveří jim nabídnul komentovanou prohlídku
aut záchranných složek i interiéru
garáží hasičské stanice.
„V dopoledních hodinách přišly
naši stanici navštívit zejména děti
ze škol a školek v doprovodu svých
učitelů. Přivítali jsme žáky všech
prvních tříd 1. základní školy Sedlčany nebo předškoláky z Chlumu.
Přicházely ale i samostatně maminky s kočárky,“ komentuje účast hodinu po poledni velitel stanice Petr
Hron. „Odpoledne přirozeně patří
spíše jednotlivcům než organizovaným skupinám,“ dodává a v závěru dne otevřených dveří napočítá
135 návštěvníků.
Ti si měli možnost doslova osahat a detailně prohlédnout zásahová vozidla profesionálních hasičů,
záchranné služby nebo městské
i státní policie. U vozidla záchranné služby pozornost budila vakuová matrace sloužící k převozu
pacientů s podezřením na vážné
zlomeniny. Nejeden zvědavec se
nechal posádkou sedlčanské záchranky ve vaku naložit do sanitního vozu.

Členové posádky Hasičského
záchranného sboru stanice Sedlčany odtajňovali návštěvníkům
vybavení svých vozů.
Přesvědčili je tak, že
práce hasičů je skutečně
mnohostranná a samotné
hašení požárů tvoří jen
část jejich činnosti. Mezi
vybavení hasičského
vozu totiž patří i lezecké
vybavení, sekyry, pily,
dekontaminační prostředky nebo přístroje na měření zplodin v ovzduší.
„Tento přístroj měří
přítomnost amoniaku,“
dozvídáme se od jednoho člena posádky, „k jeho
úniku může docházet
například v případě zásahu v chladírenském zařízení.“ Ten samý hasič
návštěvníkům poodkryl
i obsah jeho slovy nejdůležitější krabice v hasičském voze. „A tady to
Děti si s nadšením zkoušely hasičskou výstroj.
je nejdůležitější krabice
vých psů včetně ukázky vybavení na celém voze,“ ukazuje vzhůru
k tomu určeného. Značný zájem na červenomodrý plastový box,
jak mezi dětmi, tak mezi dospělý- „v něm máme varnou konvici, kávu
mi vzbudila možnost potěžkat si a čaj,“ představuje její obsah s nadči přímo obléknout neprůstřelnou sázkou a s úsměvem dodává: „Někdy jsme u události celou noc, třeba
vestu nebo vyzkoušet pouta.
St rá ž n í c i m ě s t sk é p o l i c i e
na svém stanovišti mimo jiné vysvětlovali způsob odchytu toula-

i promočení, unavení, potřebujeme
se zahřát.“ „A za jak dlouho musíte
opustit stanici v případě poplachu?“
zaslechnu dotaz od jednoho z návštěvníků. „Všech pět členů posádky musí být od ohlášení události
za branou stanice do dvou minut,“
zaznamenám odpověď.
Zatímco před garážemi hasičské stanice jednotlivé posádky
záchranných složek u svých vozů
ochotně odpovídaly návštěvníkům na rozmanité dotazy a v horkém slunci vytrvale předváděly
vybavení vozů, v chladu garáží
si malí i velcí měli příležitost vyzkoušet hasičskou výstroj. Doslova atrakcí byl speciální oblek
proti sálavému teplu. „Vydrží žár
až 600 °C,“ informuji se u dohlížejícího člena posádky a snad mu
mezi výbuchy smíchu zkoušejících dětí dobře rozumím. Není se
jejich rozpustilosti co divit, oblek
jako by hrál hlavní roli v Hvězdných válkách či obdobném sci-ﬁ
ﬁlmu. Nasazení, všestrannost,
odvaha, fyzická i psychická odolnost všech členů záchranných
sborů je ale realitou všedních dní.
Na dni otevřených dveří hasičské
záchranné stanice Sedlčany se ji
podařilo veřejnosti přiblížit.
Lucie Kakosová
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I přes fyzickou náročnost naučné stezky navštívilo
vloni Drbákov – Albertovy skály kolem deseti tisíc lidí
NALŽOVICE Národní přírod-

ní rezervaci Drbákov – Albertovy skály má ve správ ě A g e n t u r a o c h r a ny
přírody a krajiny (AOPK)
České republiky, respektive její regionální pracoviště Střední Čechy. Území je
významné jak z hlediska
zoologického tak botanického. Obdivovat ﬂóru, faunu, ale i krásné výhledy
přišlo jen za loňský rok
do rezervace kolem deseti
tisíc lidí. Nejen o návštěvnosti národní přírodní rezervace jsem si povídala
s Martinem Klaudysem,
botanikem Agentury.
V čem konkrétně spočívá vaše práce na tomto
území?
Máme na území národní
přírodní rezervace v podstatě čtyři okruhy činnosti.
Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody, například povolování těžby
v lese. Zadávání a ﬁnancování managementových
prací – výřezy habrů, výsadby jedle. Odbornou
činnost – sledování stavu
území, průzkumy. A osvětovou činnost – to je například údržba naučné stezky.
Uskutečňujete v současné době na tomto území nějaký výzkum?
Jsou zde založeny čtyři
monitorovací plochy pro
sledování vývoje zastoupených přírodních biotopů –
suťové lesy, skalní křoviny,
skalní trávníky. Sledujeme
populace koniklece lučního, ještěrky zelené a okáče
bělopásného. Nepravidelně
pak děláme další průzkumy,
například aktuálně průzkum
jeřábů v rámci studentské
diplomové práce.
Národní přírodní rezervace se skládá ze dvou

dosti odlišných částí. Jak
byste je popsal z hlediska
přírodovědného?
Představuje dva typy
stanovišť vltavského meandru – v jižní části chladné
a vlhké suťové lesy, v severní části slunné skalní
hřbety se skalními trávníky,
doubravami a křovinami.
P ro č by l a l o k a l i t a
vlastně vyhlášena národní přírodní rezervací?

od té doby proměnilo?
P ů vo d n í m m ot i ve m
byla ochrana populace tisů
červených a rezervace zahrnovala jen jižní část Drbákova, později byla rozšířena i o Albertovy skály.
Od doby vyhlášení došlo
k výraznému rozšíření plochy lesa, zejména dubohabřin. Došlo k úbytku ploch
skalních trávníků, na které
jsou vázány vzácné druhy

v některých místech jistícími řetězy.
Středem srázů vede
po celé délce území velmi obtížně zbudovaná
okružní – 7,5 kilometru
dlouhá – naučná stezka.
Jak do ní bylo v poslední
době investováno?
Historie stezky sahá až
do padesátých let minulého století, za její existenci
vděčíme pánům Bartůň-

Naučná stezka zavede návštěvníky také k pěkným vyhlídkám.

Má svými hodnotami
celonárodní až mezinárodní význam, takže logicky
byla zařazena do nejpřísnější kategorie ochrany. Zachování předmětů ochrany
navíc vyžaduje regulaci jak
návštěvnosti, tak hospodářských zásahů.
Chráněné území bylo
původně vyhlášeno
už v roce 1933. Jak se

Děkujeme dobrovolným hasičům
z Kňovic, přátelům a známým, kteří se
přišli v tak hojném počtu naposledy
rozloučit v sobotu 5. května na počepický
hřbitov s panem

Zdeňkem Papežem, rodákem z Vitína.
Děti a sourozenci s rodinami

rostlin i hmyzu. Proto se
dnes snažíme o prosvětlení lesa na vybraných plochách.
Komu vlastně patří pozemky v chráněném území? Jsou všechny v majetku státu?
K 78 % rozlohy území
má příslušnost hospodařit
AOPK. Dále jsou zde pozemky ve správě státních
podniků Povodí Vltavy
a Lesů ČR, zbytek tvoří
soukromé majetky.
Jaký je zájem turistů
o toto území? Kam nejčastěji míří jejich kroky?
Z roku 2017 máme deset
tisíc záznamů. Největším
tahákem jsou vyhlídky
do vltavského údolí a také
skalní stezka, opatřená

kovi a Veselému. Naučná
stezka byla rekonstruována v roce 2014, kdy se
uskutečnila výměna schodů, podélného zpevnění
a stojanů tabulí, byly doplněny lavičky a zábrany
na vyhlídkách. Její stav je
pravidelně
kontrolován,
stezka je udržována ve stavu bezpečném pro návštěvníky. Opravy jsou náročné, veškeré díly se musí
donášet pěšky na poměrně
dlouhou vzdálenost.
Stává se často, že lidé
i přes zákaz naučnou
stezku opouštějí?
Vzhledem k obtížnému
terénu jsou vstupy mimo
stezku spíše výjimkou.
Občas se najdou milovníci
adrenalinu, kteří si zkracují

cestu přes skály. Zde je třeba uvést, že skalní biotopy
jsou citlivé na narušování,
proto ostatně je v národní
přírodní rezervaci vstup
mimo značené cesty zakázán. Neuvážlivým krosem
v terénu může pak dotyčný napáchat škody, které si
ani neuvědomuje.
Potýkáte se na naučné
stezce s vandalismem?
Jsem rád, že na Drbákov
chodí slušní turisté. Občas
objevíme ohniště – zbytek
po pikniku nebo táboření. Bohužel jsme povinni
ohniště likvidovat, tábořiště ani piknikové ohniště
pro obecné použití nelze
v rezervaci povolit.
Jak jste říkal, stezka je
pro turisty poměrně náročná. Za jak dlouho se
nechá v rozumném tempu projít?
Náročnost je dána výstupy a sestupy na skalních hřbetech. Pokud se
chcete kochat výhledy
na vltavské údolí, je třeba
si vyčlenit asi čtyři hodiny.
Pro zajímavost – rekord
trénovaného outdoorového běžce na stezce je něco
kolem pětačtyřiceti minut.
Co Drbákov – Albertovy skály čeká v následujících letech?
Rádi bychom obnovili
panely naučné stezky, které dosluhují jak obsahově,
tak materiálově. Postupně
rozšiřujeme zásahy na skalách, aby k nim mohlo více
slunce.
Je něco, na co byste
rád návštěvníky rezervace upozornil?
Rád bych upozornil
návštěvníky, že v lesích,
zejména v jižní části rezervace, jsou ponechávány
i dožívající, suché a poškozené stromy, které mohou
být nebezpečné. Návštěvníci je uvidí i ze stezky,
do porostů je vstup zakázán. Okolí stezky pravidelně kontrolujeme a tyto
stromy jsou cíleně káceny,
nicméně
návštěvníkům
doporučujeme při pohybu
na stezce zvýšenou opatrnost.
Jana Špačková
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Získá národní
tým konečně
na hokejovém
světovém
šampionátu medaili?
V Dánsku začalo v pátek
4. května dvaaosmdesáté
mistrovství světa v ledním hokeji, na němž budou čeští reprezentanti
usilovat o zisk medaile,
kterou naposledy vybojovali před šesti lety.
Říká se, že čeští fanoušci hokeji rozumějí, a tak
jsme se čtyř z nich zeptali, zda věří, že to konečně
medailově cinkne. Zda se
trefili, poznáme už za deset dní.
Jakub Lesák, Sedlčany

Já doufám, že medaili
získáme. Už jsme ji dlouho neměli a jednou už
to musí vyjít. Konečně
je v týmu více mladších
hráčů, kteří by měli přinést oživení, a já věřím,
že se národní tým proto
posune dopředu. Dobře
také je, že na mistrovství
světa budeme mít i zkušené hráče, jako jsou Gudas, Plekanec a další.
Jaromír Janda, Sedlčany

Já hokeji moc nerozumím, ale protože jsem
dost velký sportovní
pesimista, myslím si, že
medaili mít nebudeme.
Podle toho, co jsem viděl
v televizi při přenosech

z nedávné zimní olympiády, kde jsme přece jenom
měli větší šanci, na stupně vítězů se český tým
nepostaví. Maximálně se
dostane mezi top čtyřku.
Martin Šíp, Sedlčany

Myslím si, že šance je
minimální. Proto v medaili moc nevěřím. Ostatní týmy, hlavně Kanada,
USA, Rusko, Švédsko
a Finsko, mají lepší výběry než Češi. Jejich hráči
většinou v NHL v současné době mají důležitější
role než naši hokejisté.
Rád bych, aby se národní tým dostal do semifinále, ale spíše skončí už
ve čtvrtfinále.
Jiří Kocura, Sedlčany

Věřím tomu, že
po šesti letech získáme
bronzovou medaili. Pokud se vhodně zkombinuje zkušenost v podobě takových hráčů, jako
jsou Červenka, Plekanec a Gudas s dravým
mládím, mohlo by to
dopadnout dobře. Ti, co
hokeji hodně rozumějí,
na to jdou sázkařsky,
zato já na to jdu spíše
vlastenecky.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Se psem je třeba cvičit
po celý jeho život
SEDLČANY V sobotu 5. květ-

na odpoledne vystoupili
na dětském dni na náměstí
T. G. Masaryka v rámci doprovodného programu členové Kynologického klubu
Sedlčany. Návštěvníci měli
možnost zhlédnout psovody a jejich psy v akci.
Osmiletý německý boxer Cardinál Starbox alias
Džin předvedl se svým
páníčkem základní cviky poslušnosti, speciální
i zábavné cviky - probíhání mezi nohama, plazení
a vyskakování. Zajímalo
nás, za jak dlouho je pes
schopný se těmto dovednostem naučit. „Aby zvládal tyto povely dobře, je
nutný přibližně rok velmi
intenzivního výcviku, kdy
se cvičí i pětkrát týdně. Já
jsem tolik času neměl, a tak
trvalo asi dva roky, než se
to Džin naučil. Ale musíte
trénovat dále, i pes zapomíná, je potřeba to neustále
pilovat,“ vysvětlil nám Jiří
Král, který pomáhá s vedením výcvikových kurzů
pro veřejnost v Sedlčanech. Prozradil: „Psi se zde
naučí základní pokyny jako

sedni, lehni, vstaň, chození
u nohy, obraty a přivolání.

Dozvěděli jsme se také, že
nyní bude končit jarní vý-

Jiří Král se svým psem – německým boxerem Džinem

Těžší cviky se za 10 lekcí
nestihnou, naučit aport trvá
třeba až půl roku a někteří
psi se ho nenaučí vůbec.“

cvikový kurz, ale na podzim se pro zájemce o výcvik psů rozběhne další.
Kateřina Neužilová

Rozkvetou okna
v Petrovicích a okolí?
PETROVICE I letos zdejší
obecní úřad vyhlásil soutěž
Rozkvetlé okno, rozkvetlý
dům. Nominace nemovitostí
nacházejících se na správním území obce je možné
zasílat do podatelny obecního úřadu. Uzávěrka soutěže
bude na konci září a poté
stejně jako před rokem porota vybere několik návrhů,
které pak vyhodnotí členové zastupitelstva na podzimním zasedání. Necháme se
překvapit, zda bude soutěž
napínavá stejně jako před
rokem, kdy vyhodnotit nejkrásněji osázené a rozkvetlé
okno a stejně tak dům nebylo vůbec jednoduché.
Jana Motrincová

Před rokem neměli zastupitelé vůbec lehký úkol. Nádherně rozkvetlá okna byla k vidění snad na každém domě nejen v Petrovicích.

TOULKY KRAJEM

www.sedlcansky-kraj.cz

TA J E M ST V Í D O M Ů
SEDLČANSKA (78)

A tak rozpadl se druhdy pyšný
hrad v pouhé zbořeniny
„Taková šlamastyka! Milostný poměr
s Annou a její umíněnost ho zřejmě
dožene až před zemský soud! Taková
potupa! Nejenže přišel o přítele, o jeho
pletkách ví i král! Čert vem ženské!”
uleví si Petr Břekovec, když spěchá
do Poděbrad ke králi Jiřímu, aby
od sebe odvrátil podezření připravit
o život jiného urozeného pána.
Petr Břekovec využíval přátelství
se Zdeňkem ze Šternberka a často se
nechával hostit na Konopišti. Z Kozího
Hřbetu, stojícího na ostrohu nad Mastníkem, to na Konopiště nebylo daleko.
Cesta Břekovcovi vždy rychle ubíhala,
zvlášť když si vzpomněl na Šternberkovu manželku Annu, s níž udržoval milostný poměr. Jenže Anna si umanula,
že svého manžela otráví, aby se ho zbavila. Najala ženu, která měla tento ha-

následovali příkladu svého představeného: odvlékli vše poněkud potřebné
přes příkopy k novým stavbám, a tak
rozpadl se druhdy pyšný hrad v pouhé zbořeniny,“ napsal v „Okrese Sedlčanském“ Antonín Norbert Vlasák.
Kdy a kým byl hrad založen, nevíme. Podle Augusta Sedláčka a jeho
„Hradů a zámků“ se hradiště nazývalo
Kozím Hřbetem ještě před založením
hradu, který dostal jméno Hrádek.
Až později se ujal prvotní název Kozí
Hřbet. Prvním známým držitelem
Hrádku byl v letech 1369–1379 Voltéř
z Hrádku (psal se též ze Suchdolu),
po něm Olbram z Hrádku. Ke konci 14.
století získali Hrádek Břekovcové.
Jejich sídlo v roce 1441 přepadli
radikální husiti. Šlo o odplatu za podepsání listu za všeobecný zemský mír

nebný čin vykonat. Jenže – Zdeněk ze
Šternberka zachytil dopisy mezi milenci a Petra Břekovce žaloval ze spiknutí.
Jak dopadla pře mezi Zdeňkem ze
Šternberka a Petrem Břekovcem bohužel nevíme, archivní prameny mlčí.
Zřejmě z ní ale Petr Břekovec, majitel
Kozího Hřbetu, vyvázl bez větších šrámů. Oženil se s Ofkou z Dubé. Po smrti
Jana ze Smilkova zdědil několik velkých statků a stal se bohatým šlechticem. Žil ještě v roce 1473. Jeho syn Bohuslav se přestal psát z Hrádku nebo
z Kozího Hřbetu a tituloval se podle
nového sídla – Ostromeče. V roce
1473 Hrádek Kozí Hřbet prodal Osečanským z Osečan. Když tito v roce
1530 prodávali tento majetek Janu
Voračickému z Paběnic, bylo do Zemských desek mimo jiné zapsáno, že
jde o „pustý zámek“. Jeho zkáza byla
dokončena na konci 18. století, kdy dal
radíčský správce strhnouti zdi, z nichž
některé byly ještě přikryté střechou,
a to kvůli trámům na opravu nedalekého mlýna Líšnice. „Okolní obyvatelé

a přestup Petra Břekovce k umírněným kališníkům. Ačkoliv se Táborští
vetřeli až do dvora, byli od Břekovcových lidí obklíčeni, někteří zabiti, jiní
zajati. Ani ty smrt neminula, v Benešově byli jako rušitelé míru oběšeni.
Procházka po modré turistické
trase z Radíče pěšinou podél potoka
Mastníka je romantická. Po vkročení
do lesa, kdy rovinku vystřídá prudké
stoupání, můžete na vlastní kůži zažít pocity Táborských, kteří v srpnu
1441 Kozí Hřbet přepadli. Stejně jako
vy museli vystoupat lesem do kopce,
vydat se po jeho hřebeni až na úzký
skalnatý ostroh stojící nad hlubokým
údolím. Dnes se do „dvora“ Kozího
Hřbetu dobývat nemusíte, z nedobytného hradu zbyly jen ruiny. Poměrně dobře je i nyní poznat, kde stála
vstupní brána s věží. Dochované jsou
i pozůstatky obytné budovy na skále
nad potokem. Od ní se vám naskytne
pěkný výhled do údolí se soutokem
Křečovického potoku s Mastníkem.
Jana Špačková
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Unikátní pluh „obracovák“
vymyslel počepický kovář
na italské frontě
Přestože Sedlčansko představovalo vyloženě zemědělský region,
ve druhé polovině 19. století se zde
jen těžko ujímaly nové způsoby
hospodaření. Tradiční způsob zemědělské výroby, snaha o dobré
vztahy s bývalou vrchností nebo
nedůvěra v nové osevní postupy
předurčily fakt, že nositelem pokroku byly na Sedlčansku do konce 19. století v podstatě hlavně
šlechtické velkostatky. Drobné
řemeslo sice kvetlo, ale cesta k pokroku a průmyslové výrobě byla
na Sedlčansku delší a trnitější než
v jiných regionech.
Mnozí hloubaví podnikatelé
si snažili tuto cestu ulehčit, ať už
zavedením nového výrobního
postupu nebo přímo vynálezu.
Často se ale „novoty“ neuchytily
ať už pro nedostatek ﬁnancí, malou reklamu nebo zkrátka proto,
že to, co vypadalo dobře nakreslené na papíře, v praxi spíše zdržovalo, než pomáhalo.

Dvojitá kropicí konev

Dnes jsou již z Kozího Hřbetu pouze ruiny. Foto: Hana Pechačová
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žičku zaměstnával nejvíce – přes
dvě desetiletí – bylo perpetuum
mobile. Za snahu sestavit stroj,
který by vykonával práci bez
vnějšího zdroje energie, sklízel
vynálezce posměch. Absolvent
obecné školy a dvou tříd měšťanky sice perpetuum mobile
nevynalezl a jeho „zlepšováky“
dnes působí spíše úsměvným
dojmem, ale kdo ví, kam by to
dotáhl, kdyby měl k obrovské
vůli ještě dostatek ﬁnancí k uvedení svých vynálezů na trh.

Obracovák
Také počepický kovář Jan
Roškot si lámal hlavu nad tím,
jak zdokonalit obráběcí pluhy
tak, aby po orbě nezůstávaly
otevřené brázdy. Staré moudro
hospodáře totiž pravilo: „Kolik rozhonů, tolik zlodějů.“ Jak
vyhnat tyto zloděje z polí přemýšlel Jan Roškot již jako vojín,
nasazený na italské frontě. Po návratu z války a převzetí kovárny
po otci v roce 1919 převedl svoje
myšlenky ve skutečnost – sestrojil dokonalý pluh „obracovák“.
Ten pravidelně rozhrnoval ornici, převracel ji, vyrovnával

Ještě za Rakouska-Uherska
si strojník z Vysokého Chlumce
Václav Růžička nechal patentovat
zvláštní dvojitou kropicí konev.
Kropítko nahradil půlmetrovou dírkovanou trubkou, kterou bylo možno
dle potřeby prodloužit
až na dva metry. Další
takovou trubku umístil
na druhou stranu nádoby. Zahradník tedy mohl
zalévat dva záhony naráz,
pokud měl jen jeden, stačilo jednu z trubek zandat Pluh „obracovák“ Jana Roškota z Počepic
zátkou. K „masovému“ rozšíření a díky své pevnosti byl takřka
vynálezu nedošlo, Růžička totiž nezničitelný. Hospodáři oceňoneměl na výrobu a uvedení na trh vali poměrně lehkou manipuladostatek peněz. Zato měl ale řadu ci, s „obracovákem“ bylo možné
dalších nápadů. V roce 1920 si ne- orat i proti velkému svahu. Výchal patentovat „rýhovací botky“ hodou byla možnost vybrat si ze
k secímu stroji, které se jednotlivě dvou typů – třicetikilový pro slastlačovaly perky, nikoliv závažím, bý potah a jedenapadesátikilový
čímž se dosáhlo nižší hmotnosti pro potah silnější.
stroje. Ačkoliv následoval i vyná„Obracováky“ z počepické
lez doplňku k secímu stroji, díky kovárny byly ve 20. letech minuněmuž se docílilo jistoty při setbě, lého století vidět nejen na polích
pomáhaly tyto vynálezy v podsta- na Sedlčansku, Benešovsku, Miletě jen vynálezci. Většího rozšíření vsku, Táborsku, Jílovsku, ale také
– alespoň mezi sousedy – dosáhl v Krkonoších nebo na Železnobpouze „kobold“ – karbidka. Ten- rodsku. Jan Roškot svůj vynález
to Růžičkův zlepšovák karbidové „uvedl v život“, i když dnes se
lampy se vyznačoval absolutní s ním už nesetkáte. Moderní doba
bezpečností při svícení.
si holt žádá moderní techniku…
Vynálezem, který Václava RůJana Špačková

10 strana

ZPRAVODAJSTVÍ

Nejoblíbenějším
tancem mezi
mladými je džajv

Darujete – nakoupíte – pomůžete
v novém humanitárním obchůdku

SEDLČANY Kurzy tance
a společenského chování pod vedením Květuše
Horváthové mají v Sedlčanech dlouholetou tradici.
„Od roku 1964 jsme s manželem začali učit na Příbramsku. Asi od roku 1966
i v Sedlčanech. Dnes je
mým tanečním partnerem
Luboš Procházka,“ potvrdila Květuše Horváthová
a dodala, že dnes je vše
rychlejší i v tanci: „Dnešní mladí jsou úplně někde
jinde, jsou rozumnější, vše
jim dochází rychleji, není
třeba kroky tolik kouskovat, oni to chápou. Doba
jde dopředu.“
Dne 21. května od 14
hodin proběhne ve vestibulu kulturního domu
zápis do základních kurzů tance a společenského
chování, které začnou 7.
září. Jejich součástí bude
jedenáct vyučovacích lekcí, tři prodloužené a závěrečný věneček s vánoční
nadílkou. „Většinou je počet
dívek a chlapců vyrovnaný,
ale občas se stane, že je dívek více, pak využíváme
asistenty, bývalé účastníky
kurzu. Větší zájem je zpravidla o večerní kurzy, odpolední lekce bývají obsazeny
méně. Sál je zde krásný,
ale jsme limitováni jeho
velikostí, maximální počet
párů je třicet pět,“ vysvětluje Květuše Horváthová.
Studenti se budou pod
jejím vedením učit polku,
valčík, waltz, foxtrot, tango,
blues, džajv, čaču, mazurku, country a další tance.
Nedílnou součástí tance
je hudba, kterou v tanečních již více než šestnáct
let pouští Petr Hochmaul,
jenž vzpomíná: „Začínal
jsem hrát na minidiscích,
což byla kombinace kazety s cédéčkem. Brzy jsem
přešel na MP3 počítačový
formát. Můj otec, který hrál
v tanečních přede mnou,
hrával dokonce z magnetofonových pásků na ko-

toučích a gramodesek.“
Na začátku se podle
Květuše Horváthové tančí
na rytmické a srozumitelné písně, často bez zpěvu, což potvrzuje i Petr
Hochmaul: „Nádherných

Taneční mistrová
Květuše Horváthová

skladeb je spousta, ale musíme především v první polovině kurzu vybírat skladby
s čitelným rytmem a takty.
U teenagerů jsou oblíbené
ﬁlmové melodie upravené
do taneční verze, např. Růžový panter, tango na Piráty z Karibiku nebo Kačerov
v džajvové úpravě.“
A jaký tanec je pro tanečníky zpočátku nejobtížnější? „Kupodivu největší
problémy dělá všem valčík,
který je přitom velmi jednoduchý. Já ráda tančím džajv
a i všichni mladí ho mají
rádi, je v něm mnoho variací a tančí se na moderní
písně,“ přiznává Květuše
Horváthová. „Nejoblíbenější je džajv a čača, oproti
tomu nejméně oblíbená je
asi mazurka, jejíž výhodou
ale je, že si ji mohou bez
problémů s účastníky kurzu
zatancovat jak rodiče, tak
i prarodiče, kteří třeba normálně vůbec netančí. Hodně populární je také kovboj
(country tanec) a salsa,
u které se tanečníci naučí
základní krok a pak mohou
improvizovat,“ dodává Petr
Hochmaul.
„Přijďte, býváme dobrá parta. Zaposlouchejte
se do hudby a nechte se jí
vést,“ vzkazuje Květuše
Horváthová všem budoucím účastníkům kurzu.
Kateřina Neužilová

SEDLČANY Darujete – na-

koupíte – pomůžete – to je
motto nového humanitárního obchůdku, který se pro
veřejnost otevírá ve středu
9. května v areálu v Zahradní ulici. Provozuje ho
spolek Maranatha, známý
například spolupořádáním
dobročinných burz nebo
Dětského sportovního dne
ve Štětkovicích.
Slavnostní otevření se
odehrálo již 26. dubna za přítomnosti asi dvaceti pozvaných hostů, mezi nimiž nechyběl například podnikatel
a mecenáš Radim Passer, někteří starostové obcí na Sedlčansku a další představitelé
regionu. „Hosté se seznámili
s prostory obchůdku a možnostmi, které lidem ze Sedlčanska nabízí,“ uvedla Helena Chmelová ze společnosti
Maranatha.
Společnost zahájila
na Sedlčansku činnost zhruba před dvěma roky, kdy
zde začala poskytovat „praktickou pomoc“. Jde o terénní
práci, spočívající ve vytipování lidí v nouzi, ať už bytové
nebo hmotné, a snaze jim
život ulehčit a ve spolupráci s pracovnicemi sociálního odboru zajistit základní
materiální potřeby, hlavně
ošacení a potraviny. „Pan Passer se rozhodl pomoci lidem
v nouzi tím, že uvolnil určité
ﬁnanční prostředky k nákupu
základních potravin, případně k úhradě školních či jiných
výdajů pro děti,“ vysvětluje
Helena Chmelová, která
mimo jiné dohlíží také na to,
aby tato pomoc nebyla zneužívána. Tolerovány nejsou
drogy a alkohol. „Každý
měsíc individuálně posuzujeme, zda má daný klient
na pomoc nárok. Na nákup
potřebných věcí dohlížíme
tak, aby byly prostředky skutečně vynaloženy ke svému
účelu,“ dodává.

O oblečení je
zájem
Když Helena Chmelová
vzpomíná na začátky v terénu, přiznává, že nebyly
jednoduché: „Lidé jsou nedůvěřiví, nebylo lehké se k nim
dostat. Zhruba po čtvrt roce
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mého úsilí zasáhl pan Passer.
Starostům na Sedlčansku rozeslal naši nabídku a požádal
je o vytipování lidí potřebujících pomoc. Starostové se
nám pak začali sami ozývat,
uvedli nás do domácností,
kde jsme mohli pomoci.“
Lidí, žijících v regionu
v nouzi, je dost. V současnosti má Helena Chmelová
se svou kolegyní Hanou
Jiráčkovou v okolí Sedlčan
asi 25 klientů, kterým je poskytována různá forma pomoci. Ta spočívá například
v zajištění ošacení. O tuto
službu je velký zájem, který
v podstatě stojí za otevřením
humanitárního obchůdku.
Navazuje na dobročinné burzy, které pořádal místní sbor
Církve adventistů sedmého
dne dvakrát do roka.
„Funguje na principu darování přebytečného oblečení,
jeho roztřídění a darování
či prodeje za symbolickou
částku těm, kteří ho využijí.

ce ADRA,“ vysvětluje Hana
Jiráčková, která je manažerkou obchůdku. V případě
objemnějších věcí, například
spotřebičů nebo nábytku,
bude v obchůdku fungovat
nástěnka. „Dárce může věc,
kterou nabízí, vyfotit a stručně popsat, my tuto nabídku
umístíme na nástěnku, kde
se o ní mohou dozvědět ti,
kterým schází,“ říká a poukazuje na to, že hlavně maminky samoživitelky jsou
rády například za dětské postýlky, jídelní židličky nebo
kočárky. „A překvapivě velká poptávka je po teplácích
jak dětských, tak dámských
i pánských, a nadměrných
velikostech,“ doplňuje Hana
Jiráčková.
Kromě již zmíněných matek samoživitelek, většinou
klientek azylového domu,
využívají pomoc Maranathy
například senioři nebo ti, které do úzkých zahnaly zdravotní problémy nebo dluhy.

Na slavnostní otevření obchůdku byli pozváni starostové a zástupci spřátelených organizací.

Pokud mám uvést příklad:
Do našeho obchůdku darujete svoje starší, ale nepoškozené a čisté oblečení, lůžkoviny,
potřeby pro děti, sportovní vybavení, obuv, drobné bytové
doplňky nebo hračky, my je
přebereme a roztřídíme. Část
těchto věcí poskytneme našim
klientům zdarma podle toho,
co právě potřebují, další část
nabídneme k prodeji za ceny
od 5 do 50 korun za oblečení,
za symbolické ceny v případě
ostatních věcí. Výtěžek z tohoto prodeje bude momentálně
využit na podporu veřejné
sbírky humanitární organiza-

Do nouze vede překvapivě
rychlá cesta, stačí nefungující rodina, vyhazov z práce,
nevýhodná půjčka nebo třeba dlouhodobě nepříznivý
zdravotní stav.
Oblečení, obuv, dětské
potřeby a hračky můžete
do humanitárního obchůdku v areálu v Zahradní
ulici nosit vždy v pondělí
a ve středu od 10 do 16 hodin. Ve stejném čase si zde
můžete také zakoupit to, co
se hodí právě vám. Obchůdek totiž nefunguje pouze
pro sociálně slabé občany,
ale i pro veřejnost.
-jš-

SPOLEČNOST
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Váchův špejchar zahájil sezónu
výstavou Ludmily Dalíkové
DRÁŽKOV Prvním májovým dnem zahájil svoji

krajky. Následně studovala
na střední odborné škole vý-

pár akvarelů a kvašů malebných jistebnických a tá-
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Společenský
sál se proměnil
v divadelní scénu
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Více než tři stovky lidí

si v pátek večer našly cestu
do společenského sálu. Důvodem bylo divadelní představení, které zde zorganizovala místní základní škola.
Její odchovanec Martin
Kraus se svými kolegyněmi
Danou Homolovou, Lucií
Zedníčkovou a Annou Kulovanou se zde představili
v komedii Tchýně na zabití
pod režijním vedením JaLetní sezónu ve Váchově špejcharu zahájila výstava maleb Ludmily Dalíkové.

letní sezónu Váchův špejchar. A nebylo to zahájení
obyčejné. Zhruba stovka
návštěvníků se přijela podívat nejen na krásné místo, ale též na novou výstavu, kterou toto místo hostí.
Své malby představila malířka Ludmila Dalíková.
Pražská rodačka absolvovala po základní škole dvouletý kurz paličkování a šité

tvarné se zaměřením na graﬁku. Po ukončení střední
školy se kresbě a malbě
věnovala jen okrajově, čas
věnovala péči a výchově
dětí. Když děti odrostly, více
se zaměřila na malbu na kámen. Jako motiv volí často
zvířata, zejména ptáčky,
nebo její oblíbené koně.
„V Jistebnici, kde mám
chalupu, jsem vystavila

borských zákoutí. V tomto
překrásném špejchárku
uvidíte pěkné objekty městeček a vesniček Sedlčanska, Táborska, trochu málo
i z Prahy a ostatní mé maličkosti. Doufám, že vás potěší,“ řekla Dalíková na úvod
výstavy, která je prodejní,
takže návštěvníci si mohou
jednotlivá díla zakoupit.
Tomáš Vašíček

Hasiči okrsku uctili památku
svého patrona svatého Floriána
V neděli
6. května se v kostele sv.
Vavřince v Prčici konala slavnostní mše k uctění památky
patrona hasičů svatého Floriána, které se zúčastnili hasiči z okrsku Sedlec-Prčice.
SEDLEC-PRČICE

Po ukončení mše svaté následoval slavnostní průvod
vedený historickým hasičským vozem z Prčice. Hasiči
a praporečníci se zástavami
se z Vítkova náměstí v Prčici
vydali na most Karla Burky,

kde položili věnec k soše
svatého Floriána. Nově založená tradice okrskového
hasičského sboru k uctění
památky patrona tak měla již
druhé pokračování.
František Vávra
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kuba Zindulky. „Milé dámy,
děkuji, že jste se nenechaly
odradit názvem představení. Že i my, které už jsme
tchýně, jsme si koupily vstupenku,“ přivítala dámskou
část obecenstva ředitelka
školy Eva Šedivá.
Během představení se
ozvaly salvy smíchu mnohokrát, ta největší ale přišla, když se na jevišti společně odbourali i Martin
s Lucií.
-oth-

Erotikon, poklad české
kinematograﬁe
SEDLČANY Světově proslulý, nejvýznamnější ﬁlm němé

éry české kinematograﬁe Erotikon je němé drama lásky o sedmi dílech nabízející banální zápletku, ale v mistrovském balení. Film, jenž natočil Gustav Machatý
v letech 1928-29, měl tvůrci dopomoci k mezinárodnímu věhlasu. Zásluhou skandální pověsti, která ho provázela, byl očekáván s takovým zájmem, že se ho ještě
před dokončením podařilo prodat do zahraničí. Výlučnost Erotikonu spočívá především v jeho modernistické formě. Ta z příběhu, jakoby vypůjčeného z červené
knihovny, dodnes činí výjimečné dílo. Uvádí Filmový
klub Sedlčany ve čtvrtek 10. května od 20 hodin. -red-

Vstříc potřebám
a zájmům návštěvníků
VYSOKÝ CHLUMEC Ve skanze-

nu Vysoký Chlumec, pobočce Hornického muzea Příbram, uplynul první měsíc
nové návštěvnické sezóny.
Bylo tak možné vyzkoušet
nový návštěvní režim založený na volbě mezi volným
(individuálním) pohybem
po areálu s možností vstupu
do hospodářských stavení
(špýchary, stodoly) a komentovanou prohlídkou
interiérů obytných stavení
s průvodcem. Návštěvník
má zároveň možnost obě varianty prohlídky kombinovat
a ve výsledku tak zhlédnout
všechny expozice ve skanzenu. Zároveň návštěva
skanzenu není – na rozdíl
od minulých let – časově limitovaná.
První zkušenosti s no-

vým systémem jsou spíše
pozitivní. Především je vidět, že každý návštěvník
může být uspokojen a naplnit čas strávený ve skanzenu zcela podle svých
zájmů a (časových i jiných)
potřeb. Stálé expozice navíc
dále obohacujeme sezónními tematickými výstavami.
Nově je například ve světnici obytného stavení z Jíví
u Heřmaniček instalována
expozice podmaleb na skle
ze sbírkového fondu Hornického muzea Příbram. A konečně areál skanzenu občas
ožívá též akcemi. Zanedlouho to budou Vojáci na vsi,
program zaměřený na působení armádního vojska v 18.
století na vesnici. Uskuteční
se v sobotu 2. června.
Pavel Hynčica

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – kult. dům
10. 5. Od klasiky po jazz
netradiční koncert studentů
klavírního oddělení konzervatoře Jaroslava Ježka
a jejich hostů; 16:00
15. 5. Akordeonový koncert žáků ZUŠ z okresu
Příbram
přehlídka mladých talentů;
17:00
16. 5. Čechomor Kooperativa Tour 2018
koncert české folkrockové
kapely; 19:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
12. 5. Den matek
společenský večer ke Dni
matek, vystoupení dětí,
hraje Axiom; 17:00
 Bor u Sedlčan – hasičárna
12. 5. Folk rock night
taneční zábava, součástí
oslav 100. výročí založení
republiky; 20:00
 Sedlčany – park u chovatelů
13. 5. Sebranka – Vlašim
odpoledne s dechovkou;
14:00
20. 5. Vranovanka – Vranov u Benešova
odpoledne s dechovkou;
14:00
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
13. 5. Slavnost svátku
matek
hraje Apollo Petra Spáleného, vystoupí soubor Kamýček, překvapení; 16:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kostel sv. Mikuláše
18. 5. Koncert vážné hudby
účinkuje Marie Soukupová
a Eliška Kovalská; 18:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Výstava žákovských prací výtvarného oboru
výstava žáku ZUŠ Sedlčany; výstava do 6. 6.
 Sedlčany – kult. dům
Daisy Mrázková: Malé
knihy o velkých věcech
výstava celoročního projektu výtvarného a literárně-dramatického oboru ZUŠ

Sedlčany; do 11. 5.
Jiří Habart, Magdalena
Machovská a Petr Filip i. m.
společná výstava obrazů;
vernisáž výstavy 15. 5. v 18:00
 Sedlčany – muzeum
75. výročí vystěhování
Sedlčanska v letech
1943–45
výstava ze smutného období našich dějin; výstava
do 15. 6.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Sedlčansko a Táborsko
zachycené štětcem
výstava Ludmily Dalíkové;
výstava do konce června

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
13. 5. Ať žijí strašidla
muzikálová pohádka pro
děti a rodiče; 15:00
17., 20., 21. 5. Taková
normální rodinka
spolek divadelních ochotníků Sedlčany uvádí adaptaci
legendárního komediálního
seriálu; 19:30, 20. 5. od 17:00
 Kosova Hora – sál kina
18. 5. Švestka – Jevištní
sklerotikon
divadelní spolek Zvonokaplička Prosenická Lhota
uvádí divadelní hru Járy
Cimrmana; 19:00

KINO
 Sedlčany
10. 5. Erotikon
ﬁlmový klub; 20:00
11. 5. Ladíme 3
hudební komedie; 20:00
12. 5. Věčně tvá nevěrná
česká komedie; 20:00
18. 5. Bohu žel
český dokument; 20:00
19. 5. Ženou z boží vůle
komedie, drama; 20:00
20. 5. Čertoviny
česká pohádka; 15:00
 Sedlec-Prčice
11. 5. Zahradnictví: Nápadník
třetí díl české trilogie; 20:00
18. 5. Blade Runner 2049
sci-ﬁ, thriller; 20:00

SPORT
 Chyšky – hasičská
zbrojnice
12. 5. Pochod sv. Floriána

6. ročník pochodu, trasy
6, 13, 25 km a cyklistická
trasa 28 km; 8:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
12. 5. Hasičská okrsková
soutěž 2018
soutěž v požárním sportu;
10:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
12. 5. Okrsková soutěž
soutěž v požárním sportu
12. 5. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Kosova Hora; 17:00
19. 5. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – FC
Kňovice; 17:00
 Sedlčany – hřiště Taverny
12. 5. Rodinné klání
XXV. ročník pořádá 2. ZŠ
Propojení Sedlčany; start
9:00
12. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Trhové Dušníky; 17:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
12. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou B – SK Tochovice
B; 17:00
19. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Vltavan Borotice;
17:00
20. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Sokol Rosovice
B; 17:00
 Dublovice – hřiště
12. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Sedlec-Prčice B; 17:00
13. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Nová Ves pod Pleší;
17:00
 Počepice – hřiště
13. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Petrovice B; 17:00
 Petrovice – hřiště
13. 5. Fotbalové utkání
SK Petrovice – TJ Spartak
Rožmitál pod Třemšínem;
10:15
19. 5. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Obory;
17:00
 Jesenice – hřiště
13. 5. Fotbalové utkání
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TJ Sokol Jesenice – TJ
Kovohutě Podlesí; 10:15
20. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – Dolní
Hbity/Zduchovice; 10:15
 Kosova Hora – hřiště
13. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora B –
TJ Krásná Hora B; 17:00
19. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Počepice; 17:00
20. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora B –
TJ Sokol Dublovice B; 17:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
13. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – AFK
Loděnice; 17:00
20. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – FK
Hořovicko; 17:00
 Mokřice – hřiště
19. 5. Hasičské cvičení
Mokřice
13:00
 Sedlec-Prčice – Vítkovo
náměstí
19. 5. Pochod Praha-Prčice
LIII. ročník turistického
pochodu, trasy 13–73 km,
různé starty; cíl 11:00–20:00
Sedlčany – gymnázium
– Robinova trasa, start
7:00–11:15
Petrovice – ZŠ, start 7:30–10:30
 Vysoký Chlumec – hřiště
19. 5. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Prostřední Lhota; 17:00
 Sedlčany – kotlina
19. 5. Rallycross cup
26., 27. 5. Rallycross
Mezinárodní mistrovství ČR
 Petrovice – školní hřiště
20. 5. Okrsková soutěž
v požárním sportu
I. kolo požárního sportu

ky vítězů sedlčanských
recitačních soutěží; 17:00
21. 5. Byl jsem při tom
(Jerzy Kosiński)
listování o duševně a citově
retardovaném chlapci
v podání Tomáše Drápely,
Věry Hollé a Pavla Oubrama; 20:00
 Sedlčany – hvězdárna
11., 18. 5. Pozorovací
program
21:00–23:00
 Bor u Sedlčan – hasičárna
12. 5. Dětský den
slavnostní ceremonie u pomníku padlých v 1. světové
válce, dětská diskotéka,
ohňostroj; 14:00
 Vrchotovy Janovice –
zámek
16. – 20. 5. Řetězové
provádění
24. ročník netradiční prohlídky zámku; 9:00–12:00,
13:00–17:00
 Petrovice – OÚ
19. 5. Sobotní deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 14:00

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
otevřeno od dubna do června o víkendech a svátcích;
10:00–17:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
v květnu otevřeno o víkendech a svátcích; 10:00–17:00
 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

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
9., 16. 5. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
11., 18. 5. Hrajeme deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 13:30
17. 5. 16. Májový poetický
podvečer
16. ročník tradiční přehlíd-

 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.

FOTBAL
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Tatran lázeňskému městu naordinoval
svoji vlastní léčebnou kúru – bezbodovou
TJ Tatran
Sedlčany –
FC Viktoria
Mariánské Lázně
3:2 (1:1)
SEDLČANY V neděli 6.
května zavítal ve 24. kole
do Sedlčan tým Mariánských Lázní, tedy města
relaxu a pohody. Z prvních dvou uvedených
výstižných popisů ho ale
hned vyvedla zeleno-bílá
fotbalová vlna.

kopů. Tam vyčnívali Lukáš Brotánek a Honza Vystyd. Lukášova hlavička
zaváněla brankou, míč se
ještě odrazil od země ale
mimo tři tyče. Souhra Michaela Dvořáka s Pavlem
Lípou zase skončila slabou střelou v brankářově
náručí. Ve 27. minutě si
navedl balon ke střele Michal Kdolský, ránu ještě

ci vůbec zareagovat – 1:1.

Tříbodová
hlavička Pavla
Lípy přišla
v 90+1 minutě
O tom, že byl Tatran
lepším týmem prvního
poločasu a zaslouženě
vyrovnal a že chce brát
všechny body za vítězství

míč z kopačky Davida
Krůty zase zachraňoval
brankář Lysák s pomocí obrany na brankové
čáře. A jak se říká „nedáš, dostaneš“, nepsané
pravidlo se opět vyplnilo.
Šanci Miroslava Lopaty
ještě výborně zneškodnil
brankář Tomáš Glogar,
ale proti hlavičce Matěje
Kravara už byl bezmocný

Tatran byl jasně
lepší, přesto jako
první inkasoval
Úvodní minuty patřily
domácímu Tatranu. Nejprve se Luboš Soldát zbavil svého strážce Zdeňka
Štěpánka a předložil míč
na nabíhajícího Petra Haase, kterému však chyběl
krok, aby střela z jeho kopačky měla potřebnou razanci a nadělala větší problémy brankáři Ondřejovi
Jackovi Lysákovi. Tak se
dostali ke slovu hosté.
Po faulu Lukáše Brotánka
kopali přímý volný kop
z nadějné a nebezpečné vzdálenosti. Exekuce
se ujal kapitán Michal
Drahorád a umístěnou
střelou přes zeď otevřel
skóre – 0:1. Ihned po rozehrávce hledal David
Krůta spoluhráče ve vápně Dominika Němce, ale
toho uhlídala hostující
obrana. Tatran od inkasované branky nepustil soupeře vůbec do hry a držel
míč na svých kopačkách.
Svoji ofenzivní činnost
vedl dlouhými nákopy
na rychlonohé útočníky
po stranách, a to na Dominika Němce s Davidem
Krůtou, kterým pomáhali
Luboš Soldát s Petrem
Haasem. Ve 14. minutě
právě Petr vyslal prudkou
střelu, která byla ještě
tečovaná a jen pohotový
zákrok brankáře Lysáka
zachránil hosty od vyrovnávací branky. Tatran
také hrozil z rohových

lel s odkopy od brány, a to
se mu nakonec také vymstilo. Běžela totiž první
minuta nastaveného času,
do vzduchu se nejvíce vyšponoval Pavel Lípa a nekompromisní hlavičkou
rozvlnil síť za zády brankáře Lysáka – 3:2! Přes 300
diváků pohltila euforie
a na stadionu vypukla zasloužená a velká radost
z výhry za tři body. Tatran je v tabulce na šestém
místě se 40 body a skórem
46:46. Další utkání se hraje
s Petřínem v Plzni v sobotu 12. května od 10:15.

Ohlasy trenérů
k utkání

Nespočet vzdušných soubojů, které absolvovali v utkání dva domácí stopeři. V popředí ve výskoku
Lukáš Brotánek a Honza Vystyd za ním, držený Martinem Lukášem

někdo z bránících hráčů
tečoval, brankář Lysák ji
s námahou konečky prstů
vyrazil, dorážející Honza
Vystyd a Petr Haas však
neměli prostor, aby uklidili míč do sítě. Brankář
Lysák si na nedostatek
práce nemohl v prvním
poločase stěžovat, rukavice mu pořádně vyprášila
pumelice, kterou vyslal
Petr Haas po půlhodině
hry. Když už se zdálo, že
Tatran půjde s jednobrankovým mankem do kabin,
byl proti ve 43. minutě Luboš Soldát s Michaelem
Dvořákem, kteří si udělali
z protihráčů solné sloupy
a po jejichž souhře se dostal k míči Michal Kdolský
a nechytatelnou ranou
uklidil balon pod břevno.
Brankář Lysák neměl šan-

v základní hrací době,
svědčil i druhý poločas.
Hned po dvou odehraných minutách se řítil
sám na brankáře Lysého
Dominik Němec, ale ten
proti jeho střele předvedl pohotový zákrok a míč
vyrazil na roh. A právě
po rohovém kopu poslal
míč hlavou do šestnáctky
Luboš Soldát, kde poskakoval v chumlu hráčů,
v němž se nejlépe zorientoval Pavel Lípa a dostal
ho za záda brankáře Lysého – 2:1. Vedoucí branka
ještě více nalila útočnou
krev do žil zeleno-bílých
sedlčanských borců a ti
prováděli do soupeřovy
šestnáctky jeden útok
za druhým. Jenže střely
Pavla Lípy zneškodnil nadvakrát brankář Lysák,

– 2:2. V 70. minutě se asi
ze třiceti metrů zastřeloval Miroslav Lopata, rána
mu sedla, naštěstí mířila
nad bránu. V 75. minutě
mohlo být „vymalováno“,
do přečíslení se z ničeho nic dostali dva hosté
na jednoho, zakončujícího
Michala Drahoráda, opět
výborně vychytal brankář
Glogar. V 83. minutě přišel
na hřiště střídající Tomáš
Senft a hned po několika
vteřinách mohl rozhodnout, ale míč z jeho hlavičky skončil jen těsně
nad břevnem. Na hráčích
Mariánských Lázní bylo
vidět, jak by byli spokojeni s remízovým stavem,
ostatně to dokazovali
i samotní hráči, kteří zdržovali hru, především
brankář Lysák, který otá-

Ladislav Šach, Tatran:
„Na dnešní vítězství jsme
se nadřeli. Samozřejmě
jsme promarnili spoustu
brankových příležitostí.
Ve ﬁnále pak trneme, jestli
utkání uhrajeme vůbec bodově. Nakonec se povedlo
dát vítězný gól v nastaveném čase a na to už soupeř nemohl zareagovat.
Mužstvo Mariánských Lázní má vysoké hráče, hraje
silový fotbal, jsou důrazní
v osobních soubojích a to
není úplně to, co by nám
vyhovovalo. Nakonec jsme
si s tím vším poradili a teď
nám k deﬁnitivní záchraně
stačí jeden, dva body uhrát,
což by se mělo zvládnout.“
St a n i s l av P u rk a r t ,
FC Viktoria: „Dnešní
utkání bylo hodně bojovné. Chvíli měl navrch jak
jeden, tak druhý tým. My
jsme začali dobře, dali
jsme gól, potom jsme nechali herní iniciativu až
do konce poločasu domácím. Ti zaslouženě vyrovnali. Ve druhém poločase
na nás vlétli, začátek jsme
vůbec nezachytili. Když by
nám dali třetí branku, bylo
by po utkání, ale vyrovnali
jsme my a měli dvě stoprocentní šance za stavu 2:2,
ale bohužel se je nepovedlo proměnit a pak jsme si
nechali dát rozhodující
branku v nastavení.“
David Štverák
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Zlatostříbrný vstup do nové
Fotbalové
víkendové výsledky sezóny. Posádka Průtrž dračen
regionálních družstev má za sebou první závody
24. kolo Divize A
TJ Tatran Sedlčany – FC
Viktoria Mariánské Lázně 3:2 (1:1)
Branky Tatranu: 43. M.
Kdolský, 47. a 90+1 P. Lípa

20. kolo
krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
TJ Sokol Daleké Dušníky – SK Petrovice 0:4
(0:2)
Branky Petrovic: 9. J.
Kašpar, 42. a 83. P. Chlasták, 77. O. Štemberk
TJ Spartak Rožmitál
pod Třemšínem – TJ Tatran Sedlčany B 2:1 (0:0)
Branky Tatranu B: 92. A.
Bartůšek
TJ Sokol Sedlec-Prčice –
FK Dobříš 1940 3:0 (1:0)
Branky Prčice: 25. a 53. M.
Davídek, 70. T. Pištěk

20. kolo
okresního
přeboru
SK Březnice 1980 – TJ
Sokol Dublovice 3:2
(2:2)
Branky Dublovic: 13. D.
Pešta, 19. M. Havel
SK Jince 1921 – TJ Tatran Sedlčany C 1:8 (0:4)
Branky Tatranu C: 14., 18.,
43. a 56. M. Štemberk, 24.
a 82. F. Šťovíček, 70. J.
Kříž, 79. R. Strnad

14. kolo III. třídy
skupina B –
hráno v úterý 1.
května
TJ Vltavan Hříměždice –
SK Petrovice B 5:2 (4:0)
Branky: 3. D. Brzják, 19. J.
Spilka, 35. a 43. M. Matějka, 79. D. Žák – 63. D. Matucha, 72. L. Mandík
TJ Sokol Jesenice – SK
Nový Knín B 5:0n (5:0)
Branky Jesenice: 5. P. Bursík, 6. P. Čejda, 30. J. Šika,
32. a 36. M. Havel

20. kolo III. třídy
skupina B

TJ Sokol Kosova Hora –
TJ Vltavan Borotice 8:1
(5:1)
Branky Kosovky: 3. M. Pipota (vlastní), 15. D. Vilas,
30. T. Nosek, 43., 45., 50.,
65. a 82. J. Kutil
TJ Vltavan Hříměždice–
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 2:3p (2:1)
Branky: 29. T. Děd, 34. J.
Spilka – 5. T. Horký, 72. M.
Viskup
SK Petrovice B – TJ Krásná Hora 2:3 (1:1)
Branky: 25. V. Schwarz,
90. T. Měcháček – 33. a 87.
M. Koudelka, 52. V. Čanda
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Počepice 0:5 (0:3)
Branky Počepic: 7. L.
Chlasták, 25. M. Skalický, 42. V. Skalický, 58. F.
Hron, 74. J. Hájek

Posádka Průtrž dračen
zahájila novou sezónu.
V současné době má tým
za sebou první pohárové závody, které dopadly
úspěšně. Konaly se v Praze a smíšená posádka zde

získala zlatou medaili.
Ženský tým obsadil druhé místo. „Je to pro nás
úspěšný vstup do nové sezóny,” říká kapitán Průtrže
Tomáš Kafka a dodává,
že obě medaile tým vy-

bojoval v kategorii desetičlenné dračí lodi. V téže
disciplíně bude Průtrž
startovat i na Mistrovství
světa dračích lodí v Szegedu, které se bude konat
v červenci.
-db-

Nad městem hřměly
motory terénních
motorek
VOTICE Místní AMK uspořádal na Prvního máje
v areálu Polský vrch závody a v jejich předvečer
motokrosové čarodějnice.
Během přejímky, která
byla ráno mezi sedmou

Dominik Švejcar byl
jediným reprezentantem
a tedy i vítězem třídy Elév
50. Ve třídě Elév 65 již bylo
devět soupeřů, z nichž
nakonec zvítězil Jan Polanský. Z dvacítky jmen

dvacítku soupeřů. Třídu
Hobby MX2 vyhrál Jakub
Zacharda, kterému koukali na záda tři ženy a dvaadvacet mužů. V kategorii
Hobby MX1 byl nejlepším
jezdcem Adam Misura.

17. kolo IV. třídy
skupina A
TJ Slavoj Obecnice – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou B 1:4 (0:3)
Branky Kamýku B: 17. J.
Chmátal, 23. R. Lukeš, 28.
J. Kopřiva, 82. T. Horký

17. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Krásná Hora – TJ Sokol Dublovice B 2:4 (2:2)
Branky: 17. V. Krůta, 40.
M. Hubička – 2. V. Kopka,
25. a 70. D. Krůta, 55. J.
Dvořák
SK Klučenice – TJ Sokol Kosova Hora B 4:1
(2:0)
Branky: 27. J. Pecka, 36. J.
Skála, 49. T. Reiner, 73. S.
Žák – 82. L. Marhefka
TJ Sokol Sedlec Prčice
B – FC Kňovice 5:0 (2:0)
Branky: 1. K. Mára, 38.
a 59. D. Kubát, 67. M. Lukáš, 85. J. Nemeth

Okresní přebor
20. kolo –
Benešov
Mezno A – Vrchotovy Janovice 5:3 (3:0)
Branky Janovic: 75., 83.
a 90+2 J. Zeman
David Štverák

Plné soustředění bylo na jezdcích vidět hned po startu.

a devátou hodinou, se již
rozběhly patnáctiminutové volné tréninky pro jednotlivé kategorie. Na rozpravě o půl jedenácté se
pak jezdci a jejich týmy
dozvěděli harmonogram
kvalifikačních i závodních jízd.
Nejmladším účastníkem byl Dominik Švejcar
narozený v roce 2011, nejstarší Jindřich Gref je o celých sedmdesát let starší.

zapsaných na soupisce třídy Elév 80 se den nejvíce
vydařil Lukáši Kuchtovi.
Dospělí startovali v šesti kategoriích. Na strojích
ČZ byl nejlepším jezdcem z jedenáctičlenného
startovního pole Pavel
Hrábák. Z šestadvacítky
jezdců nad čtyřicet let zvítězil Jaroslav Dvořák,
veteránům nad padesát
kraloval Roman Malý,
který za sebou zanechal

V součtu obou jízd nasbíral více bodů než pětadvacítka jeho pronásledovatelů. Také jezdci s vyššími
licencemi byli rozděleni
do dvou kategorií: Proﬁ
MX1 a Proﬁ MX2. Na slabších strojích byl nejlepším
z osmnácti Tomáš Boček,
Petru Masaříkovi se podařilo porazit patnáct krotitelů silnějších motorek.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Zachraňující se Rožmitál urval
proti Tatranu důležité tři body
TJ Spartak Rožmitál pod
Třemšínem – TJ Tatran
Sedlčany „B“ 2:1 (0:0)
Přes velice dobré jaro jsou domácí stále přímo ohrožení sestupem,
proto byl pro ně tento zápas velice
důležitý. Tatran měl jako obvykle
hodně odlišnou sestavu od minulého zápasu. Rožmitál začal tlakem,
ale z několika pološancí neuspěl.
Za zmínku stojí střela Hausleitnera
z 15. minuty, kterou Vančát skvělým
zákrokem vyrazil na roh. Ojedinělou
šanci na druhé straně měl Pešek,
který hlavičkoval slabě do středu
branky po rohu Marka Sirotka. Jinak
se hrál neurovnaný fotbal s řadou
chybných přihrávek.
Druhá půle už přinesla i góly.
V 50. minutě se dostal domácí Straka
do samostatného úniku a po kličce
Vančátovi otevřel skóre. Přihrávka
na Straku zaváněla ofsajdem, ale
nemávalo se, takže 1:0. V 56. minutě
hosté zahrávali tři rohy po sobě,
nebezpečná ale byla jen Senftova
hlavička, která mířila nad. V 64.
minutě se probil středem domácí

Straka a jeho střela z vápna skončila
na spojnici tyče a břevna. O čtyři minuty později Tatran udělal několik
chyb na levé straně, míč se dostal
k Morovi, který technickou střelou
zvýšil na 2:0. Hostům se ani ve druhé části utkání nedařilo v ofenzivě
a vyložené šance si nevytvořili. Domácí měli ještě pár nadějných situací, ale nakonec to byl Tatran, kdo se
gólově prosadil. V nastaveném čase
odcentroval zprava Kabíček a nikým
nehlídaný Bartůšek hlavou upravil
na konečných 2:1.
Trenér Tatranu B, Vlastimil Zelenka: „V nepříliš pohledném zápase
byli domácí přeci jen o jeden gól lepší
a pomohli si v boji o záchranu třemi
body. Z našeho týmu musím tentokrát
pochválit nově složenou stoperskou
dvojici Kuba Čejda a Michal Novák,
která držela naši defenzivu. Ofenziva
ale byla tentokrát bezzubá a gól až
v nastavení na body nestačil.“
Sestava Tatranu: Vančát – Pešek, J.
Čejda, Novák, Bartůšek – P. Sirotek(46.
Otradovec), Stibor (64. Lhota), Senft,
M. Sirotek– Špaček (77. Kabíček), Valenta.
David Štverák
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Amatérští běžci se připravují
na pátý ročník extrémního závodu
ZADOV/SEDLČANY O druhém květnovém víkendu, který připadá
na dvanáctého a třináctého, se
bude konat již pátý ročník extrémního běžeckého závodu Vltava Run.
Na start na šumavském Zadově se
také tentokrát postaví tři sta týmů
nejenom z České republiky, aby
zdolaly těmi nejkrásnějšími místy
jižních a středních Čech trať dlouhou 360 kilometrů s cílem v Praze.
Na startu nebude ani letos chybět
tým ÁBĚS Sedlčany. Tuto zkratku si
do svého názvu zvolila parta sportovních nadšenců, kteří jsou amatérskými běžci Sedlčanska. Tento tým
v loňském roce tak trochu nečekaně, ale zaslouženě vybojoval třetí
místo. „Letos bude konkurence ještě
větší a úspěchem by pro nás bylo
umístění v top desítce,“ míní člen
týmu ÁBĚS Martin Lachout, který
bydlí v Libíni. Kromě tohoto borce
se extrémního štafetového běhu zúčastní Jiří Moulík starší, Petr Polívka,
Mirek Bulín, Petr Bilina, Jan Krejčí,
Petr Sůsa, Jakub Sůsa, Martin Hroch,
Ladislav Jelen, Michal Punčochář
a Matěj Konvalinka. Až na malé

výjimky se pátého ročníku závodu
Vltava Run zúčastní stejný tým jako
vloni. Parta sedlčanských sportovců
se začala potkávat na různých běžeckých soutěžích, a právě tam se
dala dohromady. Její věkové složení
je skutečně různorodé. Veteránem
je Jiří Moulík starší, jemuž bylo už
padesát let a druhým nejstarším
v týmu je sedmačtyřicetiletý Martin
Lachout. Dalším členům týmu je kolem třiceti a nejmladším je osmnáctiletý Matěj Konvalinka.
„Část závodu vede i přes Sedlčansko,“ připomněl Martin Lachout.
„Běžce bude možné podpořit v Kamýku nad Vltavou, Chramostech,
Líchovech a také na cholínském mostě.“ Vltava Run je unikátní nejenom
svojí délkou, ale také vedením trati.
Lokality pořadatelé vybírali tak, aby
si běžci užili zajímavé trasy, divokou přírodu a krásná místa jižních
a středních Čech. Týmy probíhají
Národním parkem Šumava, podél
vojenského újezdu Boletice, přes
celý levý břeh Lipna, malebný Rožmberk, Týn nad Vltavou a přehradu
Orlík.
David Myslikovjan

Stolní tenisté se rozloučili se sezónou U Dlabana
SEDLČANY Hodně nabitou

a také napínavou měli nedávno skončenou sezónu
stolní tenisté sedlčanského
Tatranu. A tým úspěšně
účinkoval v úloze nováčka
ve druhé lize, a hned dva
rezervní týmy bojovaly o postup do vyšších soutěží. Oběma se to podařilo.
V pátek 4. května se
v hospodě U Dlabana, která
je součástí fotbalového stadionu, sešli všichni, kdo se
po dlouhá léta v Sedlčanech
točí kolem stolní hry nad nízkou síťkou. Na výroční schůzi se vzpomínalo, hodnotily
jednotlivé výsledky a také
nechyběly pohledy do blízké budoucnosti.
Jako prvního jsme oslovili Martina Šípa, vedoucího
B týmu, který se po dvou
sezónách vrací do krajského přeboru I. třídy. Hlavním tahounem „béčka“
byl Jiří Kocura, dlouholetá
opora A týmu, která měla
v obou soutěžích střídavý
start. „Jirka byl u nás zapsán jako první hráč, což
pro nás znamenalo výrazné
posílení,“ uvedl Martin Šíp.

„V základní sestavě dále byli
František Linhart mladší,
Jindřich Lískovec a Jakub
Lesák. Kádr doplňoval společně se mnou Jaromír Janda. V krajském přeboru II.
třídy jsme měli v uplynulé
sezóně za největší soupeře
týmy Hudlice B a Hořovice
B. V základní části soutěže
jsme z dvaadvaceti utkání
prohráli pouze jednou, a to
těsně s Březnicí, protože
jsme se nesešli v potřebném
počtu. Ze stejného důvodu
jsme remizovali 9:9 v Mníšku pod Brdy. Ve všech ostatních kolech jsme zvítězili.
Ve vyšší soutěži bychom se
chtěli udržet a podle názoru našich soupeřů bychom
mohli klidně skončit v první
čtyřce a hrát play off o postup do divize. Důležité pro
nás ale bude, jak se začneme k zápasům scházet.
Divizi B tým Tatranu ještě
nikdy nehrál. Kromě Jiřího
Kocury, který hraje za A tým
pravidelně, si v uplynulé
sezóně druhou ligu zahrál
i devatenáctiletý Jaromír
Janda. Nastoupil proti Litoměřicím, které do poslední

chvíle bojovaly o postup
do první ligy, a získal cenné
zkušenosti.“ B tým Tatranu
ve ﬁnále krajského přeboru II. třídy porazil rezervu
Hudlic na domácí půdě 10:3
a v odvetě zvítězil 9:6.
„Tato sezóna patřila k nejúspěšnějším v historii našeho oddílu,“ uvedl vedoucí
A týmu, hráč Radovan Faktor. „V minulé sezóně jsme
postoupili zpět do druhé ligy
a naším cílem bylo v soutěži
se udržet. Nejenom že se nám
to povedlo, ale nakonec jsme
obsadili šesté místo. Skončili
jsme přesně ve středu tabulky.
Přispěla k tomu i účast Romana Kautského, který splnil
naše očekávání. Byl doplňujícím hráčem, což se projevilo
na výsledcích. Je to čtvrtý
hráč, který je k dispozici,
pokud někdo z nás nemůže
nastoupit. Ve stejném modelu bychom chtěli pokračovat
i v následující sezóně.“ Radovan Faktor připomněl, že
v soutěžích stolního tenisu
nastanou změny. Je očekávána reorganizace, která však
nezasáhne druhou, ale třetí
ligu. Tato změna významně

ovlivní nižší soutěže. „Tím,
že jsme se udrželi, vyhnuli
jsme se starostem, protože
by měl být zredukován počet
třetích lig. Tato reorganizace je zatím nejasná, ale bylo
rozhodnuto, že nastane. Jsme
rádi, že naší druhé ligy se nedotkne a my se tak vyhneme
všem možným barážím,“
dodal Radovan Faktor a podal informace také o C týmu
Tatranu, který působil v nejvyšší okresní soutěži. Skončil na pátém místě a potvrdil
svůj standard z předchozích
let. V týmu působili převážně starší hráči a k utkáním
nastupovali podle svých
časových možností. Ve druhé okresní soutěži působilo
„déčko“ Tatranu a vyhrálo
ji suverénním způsobem.
Vedoucím týmu je Daniel
Palátka, který byl největším
tahounem na cestě za postupem. Zápasy pro něho
byly dobrou průpravou
na soutěž, kterou začal hrát
v loňském roce. Zúčastňuje
se turnajů handicapovaných sportovců a zároveň
je členem klubu v Janských
Lázních, účastník extraligy

handicapovaných stolních
tenistů. „V této sezóně se mně
i ostatním klukům v okresní
soutěži docela dařilo,“ svěřil
se Daniel Palátka. „Kromě
dvou těžkých utkání jsme
všechna další zvládli s přehledem. Kluci chtěli hrát vyšší soutěž a postup je pro nás
velkou výzvou. Já osobně
potřebuji větší zápřah, abych
měl průpravu do utkání handicapovaných
sportovců.
Teď jsem podepsal smlouvu
na další dva roky v Janských
Lázních, čeká mě mistrovství
České republiky a mezinárodní turnaj hráčů do třiadvaceti
let v Irsku. Budu tam odlétat
jako jediný stolní tenista s reprezentací handicapovaných
plavců. V září budu startovat
na dalším mezinárodním turnaji v Ostravě.“
Úplně vše se ale v uplynulé sezóně stolním tenistům
Tatranu nepovedlo. Vedoucí
hráč A týmu si na výroční
schůzi posteskl, že oddíl neměl kapacity na to, aby zvýšil činnost mládeže. „Chystáme se to ale v příští sezóně
napravit,“ uzavřel Radovan
Faktor. David Myslikovjan
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KU R Z Í VA

Úhel pohledu

Byl první máj byl lásky čas, jen
hrdličku nahradila kukačka

Město Sedlčany vede právní bitvu s opakovaným vítězem výběrového řízení na modernizaci
autobusového nádraží. Jednu bitvu město prohrálo a do druhé se
vrhá stejným způsobem. Starosta
připustil riziko, že žádná modernizace nebude. Nějak se mi nedaří
najít úhel pohledu, z kterého by
se tento výsledek dal považovat
za vítězství. Zvlášť, jestli jsou pravdivá čísla z jednoho staršího článku v Sedlčanském kraji, kde město
údajně rozporuje 1,8 milionu Kč,
když i po plném uznání této částky
je současný vítěz stále levnější než
druhý v pořadí.
Tento pátek se vytvořila jen
kolem Benešova kolona na hodinu, týden předtím na 45 minut.
Se začátkem léta to budeme mít
pravidelně. Desítky tisíc lidí v rozpálených autech popojíždí krokem. Uvařené motory, klimatizace
jedoucí naplno. Obyvatelé průjezdných obcí si jistě užijí tu plechovou kavalerii a dosyta se nadý-

chají výfukových plynů. Zajímalo
by mě, jestli někdo pro srovnání
spočítal zastánce názoru, že posílení dopravní sítě o dálnici není
řešení. Nějak nenacházím úhel pohledu, z kterého by stát obhájil, že
se dálnice stavět nebude, protože
by po ní beztak začalo jezdit víc
aut (!). Stejně tak bychom nemuseli posilovat páteřní internetovou
nebo elektrickou síť. Beztak budou
lidi pak jen stahovat více dat a připojovat další spotřebiče.
Posledním úhlem pohledu je
známý zákon akce a reakce. Jestliže hrstka aktivistů dokáže blokovat
celé roky výstavbu dálnic zneužíváním příliš benevolentní legislativy, nemůže se divit, že jako reakce
přijdou volební kampaně většiny
stran slibující zpřísnění zákonů
a výrazné zrychlení stavebního
řízení. A jestliže Sedlčany mohly
mít moderní autobusové nádraží
a nebudou ho mít, i to může přinést reakci v příštích komunálních
volbách.
Bohumil Voháňka

První máj je pro každého nositelem
jiné informace. Někdo vzpomíná
na velké prvomájové průvody, kdy
transparent nebo mávátko v ruce
byly naprostou nutností. Někdo už
dopředu hledá, pod kterou rozkvetlou třešní letos dojde k důležitému
polibku. Pro jiné je to prostě jen další
volný den, kdy nemusí do práce nebo
do školy. A určitě se každoročně najdou i tací, kteří z toho dne moc nemají, protože to o ﬁlipojakubské noci
přehnali s alkoholem.
Pro nás je synonymem prvního
květnového dne Karlín. Ne ten pražský, ale rovinský. Obyvatelé obce
Rovina, tedy alespoň ti, kterým to hladina alkoholu v krvi dovolí, se letos
již podvanácté sešli na Karlíně, aby
se na něj po několikakilometrovém
putování opět vrátili. A my jsme se
k nim velmi rádi přidali. Jen nějakou
tu drobnou vhodit do kapsy jsme
zapomněli, což nám kukačka připomněla velmi záhy…
Pravda – letošní účast byla asi nejmenší od doby, kdy tuto akci „strejda

Fanda“ vymyslel. Ale počasí bylo
o to lepší. Vyrazili jsme po půl desáté
a courem došli na místo, kde v létě
bývá dětský tábor. Zde jsme objevili
letadlovou houpačku, ze které byla
většina účastníků pochodu přímo
nadšená. Pokračovalo se jako tradičně
do Podhájí, kde byla první občerstvovací stanice. Další zastávka následovala hned v Kamenici, kde k posezení
přímo zve kamenný stůl u kapličky.
Nejdelší zastávka je tradičně v Trkově, kde nám výborné občerstvení
i s ukázkou obrovského rybničního
raka přichystali manželé Masopustovi.
Zde se také odehrává párová, někdy
celorodinná líbačka pod rozkvetlou
třešní. No a pak už nezbývá než opéct špekáčky nebo cokoliv jiného, co
až dosud ukrývaly batohy, a vydat se
do cíle pochodu.
Pokud budete mít někdy volnou
chvilku, vřele tuto trasu doporučuji
na procházku. Ale garantuji vám, že
takovou legraci, jako při něm zažíváme na Prvního máje, nezažijete!
Olga Trachtová Hadáčková

KO M E N TÁ Ř
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Cesta do izolace?

Netřeba se bát

Přes všechny potíže s hledáním cesty k vytvoření
koalice stran, které získají
ve sněmovně potřebný počet hlasů, mám větší obavy
o jinou důvěru. Nesmírně
důležité je neztratit důvěru
spojenců, kteří jsou zárukou naší obrany „na všech
frontách“. Nyní si ale nejsem
vůbec jistý, že jsou na vysokých postech u nás ti správní, prospěšní a zodpovědní.
Kdysi před prezidentskými volbami jsem očekával
velké potíže, pokud bude
Miloš Zeman znovu zvolen.
Tušil jsem, že ho v jeho nápadech již nic brzdit nebude. To se vyplnilo okamžitě
po volbách. Ale že se stane
postupně až tak velkým nepřítelem vlastního státu, asi
nikdo nečekal. Přece ve věci
s novou chemickou zbraní,
použitou na dva lidi v Anglii,

byla ve sporu Anglie a Rusko.
Anglie ví své, byť ne vše vytrubuje do světa. Rusko, co
se týče silného a oprávněného podezření, jako vždycky
lže. Má zde však věrného
spojence v Zemanovi, který
ochotně přiskočí na pomoc.
Když Rusko začne tvrdit, že
se novičok vyráběl i jinde než
v Rusku, Zeman si dá něco
zjistit a hned zvedne ruku:
Prosím, prosím tady u nás se
vyráběl taky novičok.
Spojenci jsou samozřejmě celí pryč, Anglie cítí podraz, Rusko skáče radostí. Co
prezident řekl (prý po důkladném studiu materiálu),
už nikdo nevrátí, i když to
není pravda. Chemici prý
dokážou podle vzorce vytvořit nevelký počet molekul
a testovat jejich vlastnosti,
což je pro vojenské účely
normální.

Těžko říci, zda tato iniciativa byla od prezidenta schválnost, nebo se jednalo o jeho
normální aktivitu neřízené
střely. Je i možné, že se tak
odměnil Putinovi, který si jej
váží. No – váží? Hodí se mu.
Jinak se s ním nikdo nebaví,
třebaže by hrozně rád mluvil třeba s Merkelovou, aby
jí zase řekl nějaký bonmot.
Třeba ten nový o „Prohraném únoru 48“ u nás.
Spojenci by potřebovali
jednat hlavně s naším premiérem. Ale situace je podobná. Také jej drží v izolaci,
neboť je soudně nevyřazený
z evidence StB, ze sněmovny
vydaný k trestnímu stíhání
pro velký dotační podvod
kvůli jakési pouťové atrakci
u Olbramovic. Kdo z evropských premiérů má mít
k němu důvěru?
Vladimír Roškot

Dotace na vybudování sociálních bytů a zřízení komunitních center vytrhla mnohým
městům a obcím trn z paty.
Díky tomuto dotačnímu titulu opraví mnohde zchátralou
a nevyužitou nemovitost,
na kterou se kvůli vodovodu,
silnicím, chodníkům a další
údržbě léta nedostávalo.
Některým občanům těchto měst však v souvislosti
slov „sociální“ a „byty“ naskakuje husí kůže při představě hordy nepřizpůsobivých
občanů, kterým by mohla
radnice výstavbou sociálních bytů a jejich dostupností doslova „otevřít dveře“
do města či obce.
Netřeba se bát. Při přečtení podmínek dotace se člověk musí pousmát. I když je
to trochu kyselý úsměv. Sociální byty vybudované díky
nové výzvě IROP, do které
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plánuje svůj projekt přihlásit například i Sedlec-Prčice,
jsou určeny lidem s maximálním čistým příjmem
přibližně 18 000 korun měsíčně, kteří nevlastní žádnou
nemovitost. Ruku na srdce,
v naší kotlině se většina
zaměstnavatelů, co se týče
platů, prostě nepředá. A co
se týče vlastnictví nemovitosti, ne každý bydlí ve svém
domku se zahrádkou. A tak
se nám okruh potenciálních
nájemců sociálních bytů
pěkně rozšiřuje. V současné
době to můžu být já, moje
kamarádka samoživitelka,
náš děda a všichni jeho kamarádi, asistentka pedagoga
z naší školy, paní prodavačka
z obchodu na rohu nebo třeba pan pekař. Slušní lidé, kteří nejsou rozhodně žádnými
sociálními případy.
Jana Špačková

