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Vedení města
mlčí, opozice křičí.
Čeká se na další
rozhodnutí ÚOHS
o autobusovém
nádraží
SEDLČANY Jak jsme informo-

vali v jednom z předešlých
čísel, účet za neexistující
nové autobusové nádraží
se již vyšplhal na více než
80 000 korun, a to kvůli nákladům správního řízení
a uložené pokutě ve výši
50 000, kterou městu uložil
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nyní se
čeká na jeho další rozhodnutí. Během několik dnů až
týdnů by mělo být jasno,

jak rozhodne v případě druhého vyloučení uchazeče
o stavbu nádraží s nejnižší
cenovou nabídkou, společnosti Chládek a Tintěra.
Začíná léto, což je období,
kdy mělo být nové autobusové nádraží podle původních
plánů pozvolna dokončováno. Místo toho není ještě ani
poprvé kopnuto a snu o novém dopravním terminálu
už věří jen největší optimisté.
Pokračování na straně 2

Přijmeme:

POKOJSKOU
ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
KUCHAŘE/KUCHAŘKY
POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ
BRIGÁDNÍKY NA PRÁZDNINY
vše na HPP nebo brigáda/sezóna
strava zdarma/možnost ubytování
HOTEL HRAZANY – informace na tel.: 602 288 755

Minulou sobotu hasiči z Klučenic slavili 130. výročí založení sboru. Kolegové z Kosobud zde předvedli,
že je jejich stříkačka plně funkční. Více na str. 10

Rosa byla studená, přesto bylo
náměstí opět plné
SEDLČANY Pokud by se letošní městské slavnosti Rosa
konaly jenom o několik dní
dříve, byly by v tropických
vedrech, ale protože meteorologové na pátek 22. června
předpovídali propad teplot
až o patnáct stupňů a déšť,
zdálo se, že akci hrozí opačný extrém. Nakonec se počasí alespoň částečně smilovalo a celý páteční program
od vystoupení žáků a učitelů
ZUŠ Sedlčany až po noční
ohňostroj a vystoupení skupiny Fantom se odehrál tak,

Instinkty vlka i uživatele internetu
prověřily absolventské obhajoby
SEDLČANY Procházím bra-

nou Základní školy Propojení a pokračuji k hlavnímu
vchodu. Je čas velké přestávky a mladší ročníky protahují těla skotačením na dvoře.
U vchodu postává mladík
v obleku a nervózně přešlapuje. Chybí mu už jen cigareta, pomyslím si. To bychom
ale nesměli být na půdě základní školy. Atmosféra dnes
je však vysokoškolská. Úter-

ní obhajoby absolventských
prací žáků devátých ročníků
berou, zdá se, žáci i učitelé
skutečně vážně.
„Původně šlo o zprostředkování prožitku. Letos
jsou ale absolventské práce prvně součástí známky
předmětu mediální výchova,“ uvádí mne do obrazu
ve sborovně školy učitel
Jiří Šibrava. „Na začátku
školního roku si žáci vybe-

rou ze širokého seznamu
témat podle vlastního uvážení téma sobě blízké,“ nastiňuje kantor ve škole už
zavedený proces a já při
pohledu na soupis obhajob
nad pestrostí žasnu. Rozum
a instinkt vlka, Tenisové legendy, Protikuřácký zákon,
Svět Warcraftu nebo Rodina – prostor pro šťastnou
smrt jsou malou ukázkou
Pokračování na straně 11

jak měl. Účastníky slavností
studené počasí neodradilo,
náměstí bylo po roce opět
hodně zaplněné.
O návrat do dávných
dob se tentokrát postaral
místostarosta Miroslav Hölzel, který slavnosti, konající
se v novodobé historii měs-

ta od roku 1990 nejenom
zahájil, ale také připomněl,
jak vypadaly v 18. století,
než byly vrchností zakázány. Jedno měly s těmi
dnešními hodně společného. Také tenkrát prý někteří občané vydrželi slavit
Pokračování na straně 6
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Vedení města mlčí,
opozice křičí. Čeká se
na další rozhodnutí ÚOHS
o autobusovém nádraží
Dokončení ze strany 1

Sedmého května bylo před
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájeno
již druhé přezkumné správní řízení, ve kterém se ﬁrma
Chládek a Tintěra odvolala
proti svému opětovnému vyloučení z výběrového řízení,
a to pro neodůvodněně nízkou nabídkovou cenu.
K aktuální situaci se pro
redakci vyjádřil Pavel Stoulil, obchodní ředitel ﬁrmy
Chládek a Tintěra: „Z našeho
pohledu se jedná o zmaření
celého projektu a odpovědnost je na městu. Město a pan
starosta vymysleli jen účelové
argumenty, proč nás vyloučit.
Zároveň nás také podcenili.
Neočekávali, že jsme schopni
a nebojíme se bránit i za cenu
najmutí právních kanceláří

v souvislosti s nezasláním
kompletní dokumentace k zadávacímu řízení na autobusový terminál. I když se vedla
debata na toto téma, zastupitelé nebyli o této pokutě vůbec informováni! To je skandální a pan starosta si z nás
dělá legraci,“ poskytl svoje
stanovisko redakci Švagr.
Zastupitel Švagr společně
se zastupitelem Rostislavem
Hefkou (KSČM) navíc již dříve požádali starostu města
o stanovisko v souvislosti
s částkou 30 000 Kč, které
muselo město Sedlčany
uhradit, jakožto náklady prvního správního řízení před
ÚOHS, které se týkalo vyloučení ﬁrmy Chládek a Tintěra.
Asi před čtrnácti dny obdrželi zastupitelé stanovisko,
které Pavel Švagr uveřejnil

Děkujeme dobrovolným hasičům z Pořešic,
přátelům a známým, kteří se přišli v tak hojném
počtu naposledy rozloučit v sobotu 23. června
na počepický hřbitov s panem

Václavem Janderou z Pořešic.
Manželka a dcery s rodinami
a placení kaucí ÚOHS. Jsme
přesvědčeni, že nám dá
ÚOHS za pravdu. Po městu
bychom v takovém případě
žádali odškodné za neprávem zmařenou zakázku,“
sdělil pro SK Stoulil.
Zatímco vedení města k tomuto tématu již delší dobu
zarytě mlčí a neposkytuje
ani po mnoha dnech žádné
informace, stanoviska nebo
odpovědi na zaslané otázky,
opozice se bouří. Nejhlasitějším kritikem současného
stavu a přístupu vedoucích
představitelů města a odpovědných úředníků je zastupitel za ČSSD Pavel Švagr.
„Zatloukat, překrucovat
a raději nic neříkat. Jinak se
dění kolem vyhozených osmdesáti tisíc korun nedá popsat. Již na zastupitelstvu 14.
května pan starosta i vedoucí
odboru investic Langer věděli, že město dostalo od ÚOHS
pokutu padesát tisíc korun

také na sociální síti facebook
a ve kterém starosta města
mimo jiné uvádí: „Bohužel
současný zákon o zadávání
veřejných zakázek je postaven na objektivní odpovědnosti zadavatele na doručení
kompletní dokumentace o zadávacím řízení. Principem
objektivní odpovědnosti je
v zásadě to, že se nelze z porušení povinnosti vyvinit a zákon liberační důvod neuvádí,
tedy žádná omluva není možná. V našem případě se Úřad
opřel o formální nedostatek
spočívající v neobdržení žádostí o účast ve výběrovém řízení ostatních uchazečů, kteří
ale podnět na prozkoumání
Úřadu nepodali a jejich nabídky tedy nebyly předmětem
sporu a návrhu stěžovatele
na přezkum.“ Opoziční zastupitele zejména překvapilo,
že proti uložené povinnosti
uhradit náklady řízení se
město nebránilo zákonnými

prostředky. „Jak čtu stanovisko starosty, usoudilo vedení
města, že jakýkoliv odpor
by byl marný a bezúspěšný
a raději zaplatili náklady, protože vědí, že chybovali. Je to
přiznání viny a zajímalo by
mě, kdo ponese odpovědnost.
V případě pokuty padesát
tisíc je situace ještě horší, protože pokud neřeknu, že nám
na zastupitelstvu starosta přímo lhal, tak můžu konstatovat, že společně s vedoucím
odboru investic nám všem
tuto zásadní informaci zatajili. To je neslýchané! Hlavně,
že konkrétně mě pan Langer
poučuje a vzkazuje mi přes
váš týdeník, že problematice
nerozumím,“ okomentoval
pro redakci starostovo stanovisko Švagr.
Jak je ze stanoviska starosty Jiřího Buriana patrné,
šance na nové nádraží podle
něj ještě existuje. „Zadavatel (město Sedlčany – pozn.
red.) vyvíjí maximální snahu
o co nejdřívější dokončení
celého procesu výběrového
řízení, o udržení dotačního
titulu a realizaci zakázky
a intenzivně jedná i s poskytovatelem dotace, se kterým
svůj postup v průběhu řízení
rovněž konzultoval. Máme
za to, že tato snaha by měla
být v zájmu občanů města
podporována napříč politickým spektrem našeho zastupitelstva,“ uvedl starosta.
Tomáš Vašíček
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REAKCE NA ČLÁNEK
O NEMOCNICI

Kam kráčíš sedlčanské
zdravotnictví?
Asi před dvěma týdny
jsem se na stránkách Sedlčanského kraje dočetl, že
společnost Vamed – Mediterra hodlá rozšířit kapacitu oddělení následné péče.
S tím nelze než souhlasit –
když pomineme ekonomické hledisko, respektive ziskovost tohoto typu lůžek
pro jejich provozovatele,
každému musí být jasné,
že i v souvislosti se stárnoucí populací Sedlčan
bude potřebnost těchto lůžek stále narůstat.
Ovšem další v tomto
článku uveřejněné informace, zejména týkající se
určitého rozšíření spektra
a rozsahu poskytované ambulantní péče, jako kompenzace za zrušení akutních lůžek chirurgického
a následně i interního oddělení, z mého pohledu až
tak pravdivé nejsou. Uvedu několik příkladů.
Interní ambulance:
oproti předchozím letům
jednoznačně omezení rozsahu poskytované péče –
neprovádí se dříve běžně
dostupná vyšetření (Holter – EKG, Holter – TK, bicyklová ergometrie). Ne
každý klinicky zhoršený
interní pacient vyžaduje transport zdravotnickou záchrannou službou
na vyšší pracoviště a v této
situaci vytelefonovat akutní konzultaci bývá často
neřešitelný problém. A na-

příklad tento měsíc v době
od 14. do 22. června nebyl
na interní ambulanci k dispozici žádný lékař, na což
jsme vedením Mediterry
nebyli ani upozorněni.
Uvedené naštěstí neplatí
pro kardiologickou ambulanci benešovské Innery
a MUDr. A. Kulíkovou, která je vůči našim potřebám
daleko vstřícnější.
Neurologická ambulance: s nelibostí jsem se dozvěděl, že již k 1. červenci
(!) odchází „dohodou“
MUDr. M. Faragula. Z mého
pohledu pečlivý a svědomitý mladý lékař. Z jakého
důvodu? Zůstávají jen spekulace...
Ortopedická ambulance: k 26. červnu odešel
z polikliniky MUDr. M. Zahradník. Ordinaci neruší,
jen přesunuje do Domova
seniorů, což ale minimálně značí další dyskomfort
pro obtížně mobilní pacienty. Důvod odchodu?
A v článku zmíněné zahájení arthroskopických
operací kolenních a ramenních kloubů? Upřímně – kolik pacientů týdně
uvedené operace potřebuje? A navíc nesmí být klienty Všeobecné zdravotní
pojišťovny…
Kam kráčíš sedlčanské
zdravotnictví? Odpovězte
si sami.
MUDr. Vladimír Zámostný
praktický lékař

Společnost MAS Sedlčansko, o.p.s. vypsala
dne 22. 6. 2018 výzvu z Integrovaného regionálního
operačního programu – 1. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s.
– IROP – Komunitní centra
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 9. 2018 do 12:00

Seminář pro žadatele bude 25. 7. 2018 od 10:00 v kanceláři
společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s.

Podrobnější informace najdete na
http://www.mas-sedlcansko.eu/vyzvy-mas/
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Služebna městské policie má plný stav strážníků
SEDLČANY Vrchní komisař

městské policie Petr Krch
má k dispozici nejen moderní pracoviště, ale především
také plný počet strážníků.
Po dvou výběrových řízeních se podařilo doplnit stav
pracovníků z pěti na sedm.
Městský úřad se také musel vyrovnat s výtkami inspektorátu práce, který vyjádřil nespokojenost s tím,
jak je nastaven na městské
policii systém služeb a délka doby následného odpo-

činku. „Abychom vyhověli
předpisům zákoníku práce,
museli jsme zavést dvanáctihodinové směny s následným dvanáctihodinovým
odpočinkem,“ vysvětlil místostarosta Miroslav Hölzel.
Dodal, že v době personální nouze tak musel sloužit
vždy jen jeden strážník, což
bylo problematické především při nočních výjezdech
nebo při zajištění bezpečnosti na místních komunikacích.
-jv-

Jan Vácha ze spolku NOS: Jdeme do voleb,
máme co nabídnout a nebojíme se
NALŽOVICE Jedna z letoš-

ních volebních hádanek je
rozluštěna. V Nalžovicích
se o hlasy voličů, svých
spoluobčanů, utkají také
členové místního občanského spolku NOS. S jejich
předsedou Janem Váchou
jsme naposled mluvili,
když ještě nebylo rozhodnuto, zda se členové spolku
do voleb aktivně zapojí jako
kandidáti či nikoliv. Nyní,
když už je závěr jasný, jsme
jej o rozhovor požádali znovu, tentokrát už jako politického kandidáta a dost možná adepta na post starosty.
Pane Vácho, zrálo vaše
rozhodnutí dlouho? A co
jsou hlavní důvody, proč
nakonec převážila varianta jít do voleb jako
kandidát?
Náš spolek jsme původně zakládali skutečně
jako občanský spolek bez
jakýchkoliv politických
ambicí. Chtěli jsme pouze
upozorňovat na některá,
podle nás problematická témata, a mít přístup ke všem
informacím. To se podaři-

lo. Samotné rozhodnutí jít
do voleb jako kandidující
v nás zrálo několik měsíců
a důvodů bylo více.
Ano, vždy je důvodů
asi více, ale přeci jen,
proč si myslíte, že můžete
uspět?
Víte, je pravdou, že někteří lidé v našem okolí nás
ke kandidatuře vyzývali.
Prý je jednoduché kritizovat, ale těžší může být
ujmout se správy věcí veřejných a převzít odpovědnost. Došli jsme k závěru,
že je v tom velký kus pravdy a že můžeme ukázat,
že nejen kritizujeme, ale
máme i svá řešení a nebojíme se. A tak jdeme do toho.
Bude se NOS transformovat do politického
subjektu nebo budou
kandidovat členové jako
jednotlivci?
Forma je zatím ještě
v jednání, může nastat několik variant, dokonce více
než pouze dvě, které zmiňujete.
To mi ale uhýbáte
z otázky…

Rozhodli jsme se kandidovat teprve před několika
týdny, formu skutečně hledáme, a jakmile bude konečná varianta jasná, určitě
půjdeme s kůží na trh. Jedna z našich zásad je transparentnost, nic nebudeme
skrývat. Jen prosím ještě
o trochu času.
Pokud by vaši zástupci případně ve volbách
uspěli, pomýšlíte pro
sebe i na post starosty?
Tyto úvahy jsou ještě
předčasné, ale samozřejmě i to do úvahy člověku
přijde. Když kandidujeme,
musíme být připraveni nést
odpovědnost a plnit jakékoliv úkoly. Takže ano, pokud
to naši sousedé ve volbách
budou chtít, jsem připraven
být starostou. Ale aktivní
bude kdokoliv z nás i jako
řadový zastupitel.
Už máte nějaký program? Čím chcete zaujmout voliče, co nabízíte?
Připravujeme programové desatero, kde budou
obsaženy základní body
našeho programu, a chce-

me být velmi konkrétní.
Jde nám například o to, aby
obec byla přátelská a ohleduplná k životnímu prostředí a ke zdrojům vody. Jde
nám o bezpečnost v okolí
hlavní silnice a určitě bychom chtěli zámecký park
proměnit v takovou obecní
oázu, centrum, kde budou
všichni trávit volný čas společně, aby obec ožila. Při
platbách za TKO zvýhodníme seniory nad 70 let věku
a případně další sociálně
slabé občany. Chceme také
přepracovat územní plán
obce. To je část našeho programu, kterou již nyní prozradit mohu.

Když neuspějete, což
se jistě může stát, zanikne NOS jako takový nebo
coby aktivní občanský
spolek bude pokračovat?
Určitě nezanikne, budeme dál aktivní, chceme být
pořád slyšet. Volbami pro
nás nic neskončí, to by vypadalo, jako kdyby nám šlo jen
o volená místa. Tak to není,
myslíme si, že máme řešení
a dobré nápady, že můžeme
zlepšit hospodaření obce
a napravit některé chyby
současného vedení obce.
Dáme voličům nabídku a oni
se rozhodnou, každopádně
NOS nezanikne ani po volbách.
Tomáš Vašíček

Těžké je, maminko, bez Tebe žít, jak Ty neumí nikdo poradit.
Chybí nám Tvůj úsměv, Tvoje pohlazení, za Tebe, maminko, náhrada není.

V pondělí 25. června uplynuly čtyři
přesmutné roky, kdy navždy odešla
manželka, dcera, maminka, babička
a sestra, paní

Marie Svátová
S bolestí a láskou v srdci stále vzpomínají
dcera Jana, Janinka, Jan a ostatní příbuzní.

Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SVATÝ JAN V katastru obce

Svatý Jan ve středu 20. června odpoledne 30letý muž při
projíždění zatáčky nezvládl
řízení, vjel vpravo mimo silnici a narazil do vzrostlého
stromu. Sanitka ho přepravila do nemocnice s leh-

kým zraněním. Škoda činila
26 000 korun.
NALŽOVICE Mezi obcemi Nalžovice a Kňovice
20. června devětačtyřicetiletý řidič osobního vozidla předjížděl nákladní
automobil a při řazení zpět

do pravého pruhu zachytil
zadní částí o nárazník náklaďáku. Způsobená škoda
byla vyčíslena na 60 000
korun.
LIBÍŇ K vážné dopravní
nehodě došlo v pátek 22.
června před pátou hodinou

odpolední mezi obcemi
Libíň a Vysoký Chlumec.
Třiadvacetiletá řidička dostala v levotočivé zatáčce
smyk a vjela na pravou
krajnici, následně mimo
vozovku, kde levým bokem svého Citroënu nara-

zila do vzrostlého stromu.
Žena byla s těžkým zraněním letecky transportována do nemocnice.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Minimální časové rozdíly Hasič musí umět uhasit nejen
vytvořily pravou bojovou požár, ale i žízeň. To dokázala těžká
atmosféru
disciplína Opilé kolečko
KVASEJOVICE Místní Sbor
d o b r ovo l n ý c h h a s i č ů
uspořádal v sobotu 23.
června 11. ročník hasičské
soutěže v požárním útoku
pod názvem Chobot cup.

Představily se hasičské
sbory z Kvasejovic, Dobrošovic, Nedrahovic, Sušetic,
Vrchotic, Mezného, Přehořova, Jesenice a Roviny
u Sedlčan.
Regulérnost hasičského
klání byla zajištěna novou
elektronickou časomírou
a atraktivními průhledný-

mi nástřikovými terči. Soutěž přinesla i divácky adrenalinové situace a týmová
dobrodružství. Minimální
časový rozdíl mezi družstvy vytvořil tu pravou bojovou atmosféru do druhého
kola. Milým, a zároveň senzačním, se pro diváky stal
požární útok v podání dětí
kvasejovické přípravky.
V kategorii PS 12 muži
zvítězilo družstvo SDH Vrchotice a stalo se držitelem
putovního poháru podruhé za dva roky, druhé místo získalo družstvo SDH
Dobrošovice a na třetím
místě se umístilo družstvo
SDH Mezné. V kategorii PS
8 muži se na nejvyšší příčku probojovalo družstvo
SDH Jesenice, 2. SDH Kvasejovice B, 3. SDH Vrchotice. V kategorii žen zvítězilo
družstvo SDH Martinice.
V soutěži žáků zvítězilo
družstvo SDH Přehořov.
František Vávra
Fotogalerii z akce najdete
na webu www.sedlcansky-kraj.cz

KAMÝK NAD VLTAVOU V sobotu 23. června uspořádal místní Sbor dobrovolných hasičů
1. ročník netradiční soutěže
v požárním sportu, která se
konala na dětském hřišti.
Početná divácká kulisa
mohutně povzbuzovala své
oblíbence a favority ze sedmi přihlášených družstev.
První soutěží byla netradiční

do špalku, urostlí hasiči zase
hasičskou sekyrou. Prolezení nízkého tunelu o délce tří
metrů byl další oříšek. Hasič
se musel z rozběhu dostat
rychle na zem, na čtyřech
se proplazit na konec tunelu,
kde si v té rychlosti a bojovné náladě skoro každý druhý dal o nízký kovový rám
do hlavy. Ještěže měli pevné

štafeta, kde museli soutěžící
zručně protáhnout míček hadicí C o délce tří metrů, ženy
zatlouct hřebík kladivem

přilby. K vidění bylo i válení pneumatiky od traktoru
Zetor. Většinu příchozích
pobavila disciplína s názvem

Opilé kolečko, kde jeden
z dvojice soutěžících musel
vypít půl litru piva (muži)
nebo třetinku (ženy) a pak
usednout do připraveného
kolečka a společně dojet
do cíle. Soutěž vrcholila netradičním požárním útokem.
Vše sledovala nejen mávající posádka parníku, plujícího po Vltavě, ale i dva
prolétající Gripeny společně
s letounem Casa ze vzduchu. Zda to byl promyšlený
tah obce, aby měl už tak
bohatý program soutěže ještě větší říz, nebo jen shoda
okolností, si mohli přítomní
jen domýšlet.
Konečné pořadí družstev: Ženy: 1. Kňovice, 2.
Kamýk B, 3. Kamýk A. Muži:
1. Kamýk B, 2. Kamýk A, 3.
Velká, 4. Skoupý. Na ty nejrychlejší a nejlepší čekaly
blyštivé poháry, diplomy ale
i chutné ceny (šiška salámu,
kořalka...). Vybraným jedincům se dostalo tradiční pocty ve formě hobla a vhození
do kádě s vodou.
David Štverák

V Sestrouni se daří hasičskému podhoubí
SESTROUŇ Hana Bulínová je již čtrnáct let vedoucí mládeže SDH v Sestrouni a za tu dobu přivedla k této
činnosti a posléze vychovala spoustu
dobrovolných hasičů. A jak se k této
rovněž dobrovolné práci dostala?
„Oslovil mě Jindřich Ešner, který je
starostou našeho dobrovolného sboru,“ říká Hana Bulínová. „V současné
době jsme činní ve hře Plamen, která
je celorepublikovou soutěží. V jejím
rámci běháme štafety a zúčastňujeme
se také zimní soutěže. Děti píší všeobecný test, vážou uzle a věnují se
dalším činnostem, které se dají dělat
v zimním období. Součástí Plamene je
i branný závod a požární útok.“ Hana
Bulínová vede děti od tří do šesti let
a od šesti do jedenácti. Ti, kteří spadají do druhé kategorie, se účastní
soutěže Plamen. V SDH Sestrouň se
Hanka věnuje i dětem od jedenácti do patnácti let. V současné době
má tři děti v přípravce, osm v mladší
a osm ve starší kategorii. Na starosti má dobrovolné hasiče i v kategorii dorostu, a vzhledem k tomu,
že Sestrouň společně se sousední
Zberazí nejsou velkými obcemi,

jedná se o značný počet ochránců
před ohnivým kohoutem. „V kategorii dorostenců jsou v družstvu kluci

závod a v Nečíni klasický požární
útok, test a běh na sto metrů s překážkami.“ Kluci ze Sestrouně postoupili

Mladí členové SDH Sestrouň se každoročně těší na letní tábor.

ve věku od třinácti do osmnácti let,
kteří zvítězili v okresním kole požární soutěže,“ připomíná Hana Bulínová. „Tento závod je složený ze tří
částí. Štafeta na čtyřikrát sto metrů se
konala v Sedlčanech na Tavernách,
v Bohutíně jsme absolvovali branný

do krajského kola, které se konalo
v polovině června ve Vlašimi, kde
skončili z devíti družstev čtvrtí, přičemž bronzová medaile jim unikla
skutečně pouze o fous.
Haně Bulínové s mládežníky hodně pomáhá Jindřich Ešner, Romana

Kohoutková, a všichni, kdo mohou,
hlavně dorostenci. Vedoucí mládeže
v SDH Sestrouň jedním dechem dodává, že sbor pořádal v Kňovicích
10. června soutěž přípravek společně
s okresní odbornou radou mládeže
v Příbrami. „Soutěže se zúčastnilo
dvanáct družstev dětí ve věku od tří
do šesti let a jako pořadatelé jsme si
vážili nejenom dobré spolupráce s hasiči z Kňovic, ale i vstřícnosti sedlčanského starosty Jiřího Buriana, který
věnoval dětem ceny,“ dodává vedoucí sestrouňských mládežníků.
V pátek, v den, kdy budou děti
dostávat vysvědčení, odjíždí Hana
Bulínová se třemi skupinami svých
svěřenců na Častoboř, kde budou
společně absolvovat prázdninové
soustředění. Budou pilovat hasičskou „latinu“ a samozřejmě se také
dobře bavit. Pro děti se nebude jednat o něco nového. Vždyť společně
se svojí vedoucí a jejími pomocníky
kromě soutěžení, trénování a brigádničení jezdí na výlety, plavou v bazénu, chodí bruslit, a u toho všeho si
užijí spoustu legrace.
David Myslikovjan


Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 720 543 953.
191/18
Jsem muž 55 let a moc rád bych našel usměvavou kamarádku ze Sedlčan
a okolí na kávu, výlety a dle sympatií třeba
i na vážný vztah. Pojďme spolu štěstí naproti. Tel.: 721 543 313.
192/18
Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
193/18
Prodám stavební pozemek v Dublo-

vicích, 550 Kč/m2. Tel.: 607 311 869. RK nevolat.
194/18

Pronajmu RD 1+1, 74 m2, po rekonstrukci v obci Křečovice. Tel.: 602 433 142. 195/18
Prodám byt 3+kk v osobním vlastnictví o ploše 54 m2 ve 2. patře cihlového domu
v Sedlčanech. Tel.: 731 421 111.
196/18
Pronajmu samostatný pokoj v bytové jednotce – Červený Hrádek. Nájemné
3 000 Kč/měs., vhodné pro jedince. Nutná
1x kauce 3 000 Kč. Tel.: 608 814 910. 197/18

Přijmu

MECHANIKA
do autodílny


Prodáme řadový rodinný domek se zahradou. Tel.: 731 949 066 – RK nevolat. 198/18
 P r o d á m d o m á c í va j í č k a . Te l . :
608 408 009.
199/18

Prodám odšťavňovač ovoce, 2x použitý, cena 300 Kč. Tel.: 776 806 965. 200/18
Levně prodám ND na favorita a felicii. Tel.: 737 056 842.
201/18

CUKRÁRNA
nám. T. G. Masaryka 31, Sedlčany

Přijmu

Otevřeno denně: PO–SO 8–18, NE 10–18 hod.

dělníky
na stavební práce

káva Lavazza - dorty - chlebíčky - točená a kopečková
zmrzlina - poháry - koktejly - teplé a chlazené nápoje - víno

Tel.: 777 205 383

Čistá mzda: 18 000–25 000 Kč

Tel.: 777 084 736

Velký výběr zboží, příjemné posezení, klimatizace
Těšíme se na vaši návštěvu
CUKRÁRNA CAFÉ MAX ČEKÁ JEN NA VÁS!

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

Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
Strojírenská 381, 264 01 SEDLČANY,
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 318 820 574 Fax: +420 318 820 578
E-mail: info@fmmsro.cz

Firma Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
přijme:


HLAVNÍ FINANČNÍ ÚČETNÍ

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.

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

Tel.: 602 709 295

– předpokladem je praxe v oboru – znalost účetnictví a daňových zákonů, ÚSO nebo
VŠ, znalost angličtiny výhodou, platové podmínky při osobním jednání


STROJNÍHO INŽENÝRA

Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz

– očekáváme znalost technické přípravy výroby, 3D konstruování, VŠ strojní


TECHNOLOGY
– předpokladem je praxe ve strojírenství, ÚSO nebo VŠ strojní

Výhodné platové podmínky – až 45 000 Kč
a následující pracovníky:


PRACOVNÍKA NÁKUPU
– vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní, znalost angličtiny výhodou


OBSLUHU PÁLÍCÍHO STROJE
– vyučen v oboru, znalost programování CNC pálících strojů


SVÁŘEČE A ZÁMEČNÍKY
– předpokladem praxe v oboru – min. s oprávněním ZM1, ZG1


FRÉZAŘE A SOUSTRUŽNÍKY CNC
– vyučen v oboru, znalost programování CNC strojů, vynikající platové podmínky


MONTÉRY
– předpokladem je vyučen a praxe v oboru

Výhodné platové podmínky
Očekáváme praxi ve strojírenské firmě.
Nabízíme zajímavou práci v nově realizovaných výrobních projektech.
Doprava Příbram – Sedlčany a zpět zajištěna.
Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.

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
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Rosa byla studená, přesto bylo náměstí opět plné
Dokončení ze strany 1

až do rána. O připomenutí
pověsti o nezdařeném přepadení Sedlčan vojsky Jana
Žižky, které se mělo odehrát
za ranní rosy, se postarala
dvojice Jaroslav Kolský –
Slavomír Bloch, ale nejvěrnější návrat do středověku
předvedla sedlčanská skupina historického šermu,
již deset let vystupující pod
názvem Corpus Bellatores,
což znamená Společenství
válečníků. Po skončení produkce nám Marek Kolský,
který je spoluzakladatelem
skupiny, odpověděl na několik otázek.
Jak dlouho jste připravovali program, který jste
předvedli na letošní Rose?
Pohádku Příběh rytíře
jsme začali nacvičovat hned
po Novém roce podle staré
francouzské pověsti. Druhou částí našeho dnešního
programu je rytířský turnaj,
který předvádíme již od loňského podzimu, kdy jsme
vyrazili do Dánska.
Při jaké příležitosti jste
tam vystupovali?

Sedlčanská skupina historického šermu Corpus Bellatores se v pátek při městských slavnostech
na náměstí představila ve dvou vstupech.

Dostali jsme pozvánku
na historický festival, který
se konal v městě Horsens,
nacházejícím se asi čtyřicet

kilometrů od Legolandu
ve střední části Dánska. Byla
tam obrovská účast vystupujících i diváků. Celé město

slavností žilo. Všechny stánky byly upraveny tak, aby
vypadaly jako ve středověku. Vše bylo ze dřeva, plátna

a kůže, asfalt byl posypaný
dřevní štěpkou. Dostali jsme
se na festival jako záskok
za jinou skupinu a moc jsme
si toho vážili.
Před vámi je letní sezóna. Jaký v ní budete mít
program?
Budeme vystupovat
na několika místech po celé
republice a pár vystoupení
už máme v poslední době
za sebou. Minulý týden jsme
byli v Radíči a teď se chystáme na bitvu do Mrače.
Do vašich soubojů zařazujete i humorné situace.
Proč jste dnes po jedné bitvě na sedlčanském náměstí hledali medika?
V mnoha ﬁlmech jsou
situace, v nichž lékaři přivádějí pacienta k životu za pomoci deﬁbrilátoru. My jsme
tuto situaci přenesli do středověku. Sehnali jsme dvě
staré žehličky, spojili je drátem a deﬁbrilovali zraněného rytíře. Dnes jsme ale měli
i jedno zranění skutečné.
Martin Vašák utrpěl lehký
škrábanec nad obočím.
David Myslikovjan

Sobotní dopoledne na Rose patřilo automobilovým
a motocyklovým veteránům
SEDLČANY Veterán klub

Sedlčany uspořádal v sobotu 23. června na náměstí T.

G. Masaryka v rámci slavností Rosa osmý ročník setkání majitelů historických

Ladislav Fuka ze Sepekova na Rose představil svůj motocykl z roku 1929.

automobilů, motocyklů,
traktorů a tentokrát i několika bicyklů. Příznivci motorismu museli být při prohlížení vystavených veteránů
doslova u vytržení, protože
vidět jich tolik na jednom
místě se jen tak nepoštěstí.
Mezi všemi dědečky
automobily se vyjímal vůz
Praga Alfa, vyrobený v roce
1928. Na dodnes funkčním
automobilu, který ještě nyní
dokáže vyvinout rychlost
sedmdesát pět kilometrů
za hodinu, přijel z Prahy
do Sedlčan Petr Humhal,
jenž nám o svém voze řekl:
„Se svojí Pragovkou jsem
v Sedlčanech poprvé. Vloni
jsem tady byl s manželkou
na nákupech, všiml jsem
si, že se tady sjíždějí veteráni, a tak jsem po roce přijel. Vůz mám od roku 1983
a renovoval jsem ho dva
roky. Společně máme za tu
dobu najeto osmdesát tisíc
kilometrů v běžném provo-

zu. S manželkou jezdím
po veteránských soutěžích
od roku 1980 a nejdříve jsem
řídil vůz Praga Picollo z roku
1939. Momentálně mě trochu zlobí, a proto jsem přijel
s Pragou Alfa. Je to první šestiválec, který Praga začala
vyrábět. Je vybaven posilovačem brzd, automatickým
vracením ukazatelů směru,
jimiž jsou šipky, a zabezpečením proti přidání plynu,
když je ztráta oleje v motoru.
V kopcích má můj vůz spotřebu čtrnáct litrů a po rovině
asi tak deset.“
S Petrem Humhalem si
mohl podat ruku Ladislav
Fuka ze Sepekova, který
do Sedlčan přijel na motocyklu značky Praga 500 z roku
1929. Tento fanoušek motorismu koupil stroj ve stavu,
blížícím se šrotu, dal jej dohromady a dnes s ním jezdí
po různých předváděcích
akcích. Mašina dokáže jet až
osmdesátkou.

„Aby účastníci našeho
setkání svoje automobily a motocykly výhradně
nevystavovali, letos jsme
pro ně na náměstí připravili jízdu zručnosti a také
různé dovednostní úkoly,“ připomněl prezident
Veterán klubu Sedlčany
Pavel Chýle. „Poslepu třídili matice, hledali klíče
a tipovali průměry pístů.
Stejně jako v předchozích
letech jsme se sešli s členy
okolních i vzdálenějších
klubů a všichni společně
jsme chtěli ukázat lidem,
co všechno dokázaly v minulosti v motorismu vytvořit zlaté české ruce. Pro
návštěvníky jsme připravili
tipovací soutěž, v jejímž
rámci na hlasovací lístky
uváděli, která auta a motocykly se jim nejvíce líbí.
Celkem tady máme osmdesát jednostopých a dvoustopých vozidel.“
David Myslikovjan
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Na závody dračích lodí letos zavítaly i pražské týmy
SEDLČANY Zatímco v centru

města běží v rámci městských slavností Rosa kulturní program, okolí sedlčanské
retenční nádrže žije sportem.
Vodu rozráží čtyři barevné lodě s dračími hlavami
a na břehu závodníky podporují davy lidí. Křik se mísí
se zvuky bubnů, který vydává bubeník udávající tempo
posádkám. Díky tomu je už
z dálky poznat, že i tento rok
se v Sedlčanech koná závod
dračích lodí.
Závod je doudenní. V pátek ráno se už od časného
rána k přehradě hrnou děti.
Začíná závod školních posádek. Těch je celkem devatenáct, zatímco minulý rok jich
bylo třináct. „S účastí jsme
velmi spokojení, přihlásil se
dokonce i jeden tým z Prahy,“ říká jeden z pořadatelů
závodu Ivo Kuchař. Soutěžit
do Sedlčan přijela i posádka
z pražských Modřan. „Děti
jsou ze závodů nadšené. Je
sice znát, že mnoho z nich
drží pádlo v ruce poprvé,
ale i přesto si žáci pádlování
užívají,“ říká třídní učitelka
osmé třídy ze základní školy T. G. Masaryka, Barbora
Schülerová. Její tým Modřan-

ské homole skončil v kategorii 7. tříd na 4. místě.
Dětí je na louce u sedlčanské přehrady opravdu
hodně. Ty, na které nevyšla
účast na lodi, alespoň sedí

dopadly. Na dětech je znát
nervozita i napětí a každý
tým propuká v jásot, když se
raduje z umístění. Nakonec
zlatý pohár vybojovává tým
Levná pracovní síla ze sedl-

vyprázdní do pár minut.
„Celkově jsme se závodem
spokojení. Obešel se bez větších komplikací a problémů.
Na bezpečnost dětí opět dohlíželi sedlčanští hasiči, kteří ne-

Závody osmých a devátých tříd byly vrcholem pátečního závodu.

na břehu a podporují zmáčené závodníky. „Propojka,
Propojka,“ line se davem,
když do cíle doráží ﬁnální závod nejprestižnější kategorie
devátých tříd. Nejemotivnější částí závodu je samotné
vyhlášení, kdy nikdo z žáků
neví, jak nakonec závody

čanského gymnázia, stříbrnou medaili získávají Želvy
z 1. ZŠ Sedlčany a třetí příčku
obsazuje družstvo Pocem,
kam jdeš! ze ZŠ Propojení
Sedlčany.
Děti si ze závodů odnáší
mnoho cen a blyštivé poháry. Louka se po vyhlášení

museli ošetřovat žádná větší
zranění,“ popisuje pořadatel
I. Kuchař průběh závodu.
Pro děti pátkem závod
skončil, ale pořadatelům
práce nekončí. Druhý den
na přehradu zavítají dospělí,
aby se utkali v závodě Grand
Prix Sedlčany. I v tomto zá-

vodě je účast velká. Do závodu se přihlásilo 13 týmů
z mnoha koutů České republiky. Dvacetičlenné posádky dračích lodí jsou velmi
vyrovnané a konkurence
oproti předchozím ročníkům
velká. Zvlášť semiﬁnále závodu na 200 metrů provází
velké napětí. Startér dlouho srovnává lodě a vrací je
zpět na startovní čáru. V cíli
od sebe lodě dělí setiny vteřiny. Nakonec v tomto závodě vítězí tým s názvem Palm
Bitch, druhá je posádka
Hanace Dragons Máš hlad?
a bronz vybojovává místní
ﬁremní družstvo ze STROSu.
Při závodě na jeden kilometr, který se startuje odpoledne, je na závodnících
znát únava. Síly většina
doplňuje pivem. „Kilák bolel, ale zvládli jsme to,“ říká
Petra Hochová, která závodila za tým Nepředvídatelní.
Na dlouhých tratích zvítězili
kanoisté ze Sedlčan. „Pokud
se někomu závodění na dračích lodích líbilo, může se přidat. Posádka Průtrž dračen
sestavuje například dětský
tým, kam se může přihlásit
každý,“ říká I. Kuchař.
Denisa Bartůňková

Není důležité spekulovat, ale přijít a hrát
SEDLČANY Jako souboj zku-

šenosti s mládím se dá označit turnaj ve stolním tenisu,
který se v rámci městských
slavností Rosa konal v sokolovně v sobotu 23. června.
Několika hráčům totiž bylo
kolem šedesáti let, jednomu dokonce osmdesát čtyři, a většině mezi patnácti

a pětatřiceti. Do hry zasáhly také dvě dívky a mladší
z nich bylo teprve třináct
roků.
Turnaj, který se hrál
o Pohár místostarosty Sedlčan, pořádali stolní tenisté
Pavel Poslední a Vladimír
Strnad. Oba hráči akci zaštítili sloganem Není důležité

spekulovat, ale přijít a hrát.
Před začátkem soubojů nad
nízkou síťkou museli být jistě spokojeni s účastí, protože se jim hlásilo jednatřicet
stolních tenistů, působících
v okresních soutěžích, a také
těch, co hrají výhradně pro
radost. Pořadatelé je rozdělili
do tří skupin po osmi hráčích

Sokolovna byla v sobotu zaplněná hráči stolního tenisu jako už dlouho ne.

a jedné, v níž bojovalo sedm
borců. Na všechny čekala
pořádná porce zápasů, protože po odehrání základních
skupin se úspěšnější hráči
utkali v jednom play off, a ti
méně úspěšní ve druhém.
Bylo tak zaručeno, že proti
sobě ve vyřazovací části budou hrát stolní tenisté s přibližně stejnou výkonností.
V turnaji kromě domácích měl silné zastoupení
klub z Kovářova, čtyři hráči přijeli z Nečíně, jeden
z Klučenic, další z Nechvalic, a nechyběl ani kompletní tým Sboru dobrovolných
pingpongistů z Hrabří, kde je
stolní tenis velice populární.
V tomto družstvu se až donedávna věnovali rekreačnímu stolnímu tenisu bratři Jan a Pavel Černí, kteří se
však díky svým výkonům
propracovali až do okresního přeboru. Patnáctiletý
Honza nám řekl: „Hrajeme
okresní přebor I. třídy a oba

jsme si v nedávno skončené
sezóně vedli docela dobře. Měl jsem téměř šedesát
procent vítězných zápasů
a bratr sedmdesát. Zpočátku
jsme měli obavy, většinou
jsme prohrávali, ale brzy se
všechno srovnalo. Průpravu
jsme měli dobrou, protože
v Hrabří jsme trénovali pravidelně a připravujeme se tam
i v současné době.“
V sedlčanském turnaji
ale zvítězila zkušenost nad
mládím – na prvním místě
skončil Miloš Málek, hráč Tatranu C. Druhý byl Miroslav
Lachout z Nechvalic. Oběma
je kolem šedesáti let. Třetí
příčku vybojoval mladý Vojta Poslušný z Kovářova.
David Myslikovjan
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Provozovatelé nové cukrárny
na náměstí by chtěli podporovat
a rozvíjet turistický ruch na Sedlčansku
SEDLČANY Od začátku
června je na náměstí T.
G. Masaryka v provozu nová cukrárna, která
nese název Café MAX.
Její provozovatelé se
nechtějí zaměřit výhradně na prodej, ale také
na propagaci regionu
hned v několika směrech
a vytvoření nového kulturního prostoru ve městě. Více nám v rozhovoru řekla provozovatelka
cukrárny Lucie Krýsmanová.
Proč jste se rozhodla
otevřít novou cukrárnu
právě v Sedlčanech?
Jednou v neděli dopoledne jsme s mojí maminkou přijely do Sedlčan jako turistky. Krásné
náměstí v historickém
centru města bylo zcela
opuštěné. Turisté bloudili, nikde jsme neviděly žádné informace,
občerstvení, otevřenou
kavárnu nebo cukrárnu.
Hlavně nám zcela chyběly zahrádky, které jsou
v horkých dnech velice oblíbené. A protože
úspěšně provozujeme už
čtyři roky cukrárnu Café
Marina v Davli na náměstí, nadchla nás myšlenka na otevření vlastní
cukrárny v Sedlčanech.
Podařilo se to.
Na náměstí ale dobře fungují další dvě
cukrárny. Neobáváte se
konkurence?
Myslím si, že si vzájemně konkurovat nebudeme. Máme zcela jiný
sortiment, jiné know-how

a zejména jinou celou filozofii podnikání. Nejde
nám pouze o konzumaci,
i když jí věnujeme maximální pozornost. Chtěli bychom podporovat
a rozvíjet turistický ruch
na Sedlčansku. Naším
cílem je v příjemném
prostředí kavárny vytvo-

úřadem a zejména s infocentrem.
Jak byste chtěli pomoci rozvoji turistického ruchu v regionu?
Pro prezentaci města
Sedlčany, regionu i Česka připravujeme vydávání tiskovin, webovou
stránku i provoz cestov-

a moc se na ni těšíme.
Jedná se o snahu propojit lidi, místa i příběhy
a o poznání prostřednictvím vlastních zážitků
zábavnou formou.
Slyšel jsem, že jedním z vašich cílů
je i vydání brožury
o Sedlčansku…

Na sedlčanském náměstí v blízkosti radnice vznikla nová příjemná cukrárna.

řit kulturní prostor pro
setkávání místních lidí
i turistů. Obyvatelé Sedlčanska se budou moci
blíž seznamovat se svým
regionem i celou Českou
republikou. Budeme se
také snažit vybudovat
zahrádku na posezení
venku. V celém světě se
jimi chlubí hlavně centra
měst. Pomáhají rozvíjet
turistický ruch. Pevně
d o u f á m e v p ř í z n i vo u
spolupráci s městským

ní kanceláře s poznávacími zájezdy po republice. Také chystáme
prodej regionálních výrobků, dárků lidových
řemesel, exkurze za poznáním starých řemesel
jako je vinařství, pivovarnictví, sklářství nebo
textilní výroba. Rádi bychom také pořádali výstavy a soutěže pro děti.
To vše nebude asi hned.
Dá to hodně práce, která
nás však všechny baví

Prodej stavebního
pozemku Příčovy

Prostředí, ve kterém
žijeme a pracujeme, i to,
kde trávíme volný čas,
tvoří lidé. Celé generace
před námi měnily krajinu, budovaly obytná
sídla a zanechávaly stopy – vytvářely historii.
My děláme totéž a je
na nás, abychom se s bohatstvím našich předků
dobře seznámili, a to co
po nich zůstalo, chránili
pro naše děti. Jsou to památky, příroda, ale i tra-

dice. Například kroje,
jazyk, slavnosti, hudba
a literatura, místní zvyky, osobnosti. Možná ani
nevíte, co se odehrávalo
právě ve vašem městě
nebo v okolních vesnicích. Jak zde lidé žili,
pracovali, hospodařili,
čím se živili. Máme tu
mladé lidi, mladé rodiny. Zajímá nás, jak se jim
dnes žije právě v Sedlčanech, čím se baví ve volném čase a jak vychovávají své děti. Po tom
všem bychom chtěli pátrat společně s vašimi
čtenáři. Budeme se plně
věnovat shromažďování materiálů a fotografií
o historii, současnosti
i budoucnosti Sedlčan,
blízkého okolí i širšího
regionu. Chtěli bychom
vaše čtenáře vyzvat k aktivní spolupráci. Sbíráme
materiály, fotografie pro
brožuru, letáky, pohlednice, web a DVD. Čtenáři možná mají doma
staré fotografie a vědí,
jak vypadala jejich vesnice, obyvatelé, škola,
krámek, statek, kostel
– cokoliv. Zejména by
se nám líbily fotografie
lidí v kroji. Možná mají
staré nářadí, domácí kuchyňské vybavení, truhlu s místním motivem
nebo dobový nábytek,
který můžeme zdokumentovat. Třeba se vaši
čtenáři také zabývají starými řemesly, případně
výrobou podle starých
postupů.
David Myslikovjan

HASICÍ SERVIS LACHOUT JOSEF
prodej a servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů
plnění a výměna CO2 - na sváření

1 450 m2, cena dohodou.

poradenská činnost, prodej hadic typ B C D

Tel.: 604 546 976

Petrovice 160, tel./zázn.: 318 856 335, 602 876 955
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Hasiči z Líchov postoupili na Mistrovství České republiky
KLADNO Jako vítězové
okresu Příbram se hasiči z Líchov probojovali
na mistrovství Středočeského kraje v hasičském
sportu. Dvoudenní závod
se konal 23. a 24. června
v Kladně.
V první disciplíně –
běhu na 100 metrů překážek – líchovští kluci
obsadili čtvrté místo
a ve štafetě na 4 x 100 metrů druhé místo. V součtu bodů za obě disciplíny
byli po sobotě na druhém
místě. „V neděli nám stačilo jít na jistotu a nepokazit požární útok. Pokusy
jsou opět dva a všechna
družstva běží na stejný
stroj bez nastartování. To
se stalo pro první pokus
velice důležité, protože se
nám stroj dlouhou dobu

Vicemistři středočeského kraje v požárním sportu

n e d a ř i l o n a st a r tova t , “
říká starosta SDH Líchovy František Čermák
a dodává: „Toto zdržení
vyřadilo člena týmu, který měl za úkol natáhnout
první hadici od mašiny,
což se nepovedlo. Celkově jsme byli v hasičské
terminologii ‚krátký‘. To
znamená, že proudaři
nedoběhli na nástřikové
čáry a stříkali místo z pěti
metrů až ze sedmi metrů.
I přes tyto problémy to byl
třetí nejlepší čas prvního
kola. V druhém pokusu
jsme se rozhodli udělat
změny v roztahování hadic. Bohužel u některých
spojů došlo k velkému
zdržení a pokus se vůbec
nepovedl. Platil tak čas
z prvního pokusu. Čekali
jsme, co předvedou sou-

peři. Těm se také moc nevedlo, ke zlepšení došlo
jen u dvou pokusů. Páté
místo ve třetí disciplíně
znamenalo, že na prvním místě byla dvě družstva se stejným počtem
bodů, o našem celkovém
druhém místě rozhodlo
horší umístění v požárním útoku.“
Druhé místo znamená
postup na Mistrovství ČR
v požárním sportu, které
se uskuteční 24.–26. srpna v Liberci. Mezi jednotlivci se z líchovského
družstva nejvíce dařilo
Marku Švecovi v běhu
na 100 metrů překážek,
který se stal absolutním
mistrem Středočeského
kraje v konkurenci 150
dobrovolných a profesionálních hasičů.
-red-

Inzerce již od 12,10 Kč/cm2 vč. DPH

V pondělí 9. července

OTEVÍRÁME
prodejnu uzenářství s bufetem
v Sedlčanech v ul. 28. října čp. 7
Otevírací doba: PO–PÁ 7:00–16:00
SO 7:30–11:00
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Chci aktivně ovlivňovat dění a přispět k rozvoji
kulturního života ve městě, říká odhodlaně David Bareš
SEDLČANY David Bareš není jen

hudebník a leader sedlčanské rockabilly kapely The Beautifuls, ale
i právník a nově také kandidát
do městského zastupitelstva. O tom
všem jsme si povídali.
Vystudoval jste Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Kariéra
v hlavním městě vás nelákala?
Praha mi učarovala, její genius loci
člověka strhne. Stále se tam vracím,
ale táhlo mě to zpět. Během několika
let v prostředí velké advokacie jsem
došel k přesvědčení, že to není nic
pro mne. Podstatným důvodem byla
kapela, ale hlavně to tu mám prostě
rád. Nejen Sedlčany, ale region jako
takový.
Hudba tedy byla hlavní motivací k návratu?
Je pravda, že mít kapelu v Praze, možná by bylo všechno trochu
jinak. Ale dopadlo to takhle. Musel
jsem přesunout celou existenci zpět
do Sedlčan, najít bydlení, práci. Toho
času jsem advokátním koncipientem.
Zároveň dokončujeme s kamarádem nahrávací studio v Třebnicích.
Všechny své aktivity nyní zaměřuji
spíš lokálně.
To se dostáváme k tomu, jak
vás čtenáři nejčastěji znají – jako
muzikanta s bílou basou a pořadatele různých akcí souvisejících
s hudbou.
Jestli znají, tak mě to těší. S The
Beautifuls jsme měli pocit, že hrajeme všude možně po republice
a doma nás pořádně nikdo nezná.
Snad už se to trochu podařilo zlomit,
hlavně asi díky vynikající spolupráci
s uskupením Blue Orchestra. A k těm
akcím… Vždycky mě to bavilo. Cítím,
že mě to od práva táhne čím dál víc
k hudbě, jak aktivně, tak pořadatel-

sky. Když se akce povede, jako třeba
loňský rock´n´rollový večírek, je to
okamžitá satisfakce. Mimochodem
druhý ročník se bude konat 27. října.
A ta kandidatura do městského
zastupitelstva?
Asi vyústění toho, že jsem trvale
v Sedlčanech a mám zájem o to, co
se ve městě a okolí děje. Ovlivnit
běh věcí z pozice občana je složitější, proto jsem se rozhodl pro vstup
do politiky. A komunální politika mi

David Bareš

z politických možností dává největší
smysl. Rozhoduje se o věcech z bezprostředního okolí, ta odtrženost
od reality se mi zdá menší než v politice na krajské, nota bene na celostátní úrovni. Možnost aktivně ovlivňovat dění a tím přispívat k tomu,
aby se v našem městě lépe žilo, mne
vždy lákala.
Na jaké kandidátní listině vás
najdeme?
Ačkoliv jsem nestraník, mé jméno

bude na kandidátní listině Občanské
demokratické strany. Nejsem velkým
příznivcem stranického dělení v komunální politice. Ta přeci jen zůstává
více o konkrétních jménech a tvářích, nikoliv o stranických programech, speciálně v menších městech
a obcích. Nicméně, samozřejmě když
je někdo na kandidátce komunistů,
něco to o něm přeci jen vypovídá.
Značka ODS mi v tomto ohledu přijde důvěryhodná a nemám problém
s ní spojit své jméno. Navíc je to v jistém smyslu pokračování v rodinné
tradici, protože mamka, Štěpánka
Barešová ze Sdružení obcí, také před
lety kandidovala za ODS.
Co byste případně jako zastupitel chtěl dokázat?
Předně bych rád získal zkušenosti z reálné komunální politiky. Mám
samozřejmě jistou představu o tom,
co práce zastupitele obnáší, ale šedivá je teorie. Na kandidátní listině
ODS nebudu jedinou novou tváří.
Věřím, že příliv mladé krve, ve spojení s tradicí a zkušenostmi stávajících zastupitelů, může být pro další
rozvoj města velkým přínosem.
V případě zvolení budu rozhodně
v kategorii mladších zastupitelů.
Rád bych zdvíhal témata, která zajímají mladé lidi. Co se konkrétního
zaměření týče, chtěl bych se případně věnovat agendám, které jsou mi
blízké, ať už jde o kulturu nebo otázky související s právem. Nehodlám
jít cestou rozmáhajícího se nešvaru
a předstírat, že jsem odborníkem
na všechno, od asfaltování po odpadové hospodářství. Jednak by mi to
asi nikdo nevěřil a hlavně je to nesmysl. Kdo má rychlá a univerzální
řešení na všechno, je buď populista
nebo blázen. Případně obojí. Chci

svou troškou přispět v okruzích, kterým alespoň trochu rozumím.
Konkrétně?
Chci věnovat pozornost nezávislé kultuře. Nezávislé ve smyslu bez
přímé pořadatelské účasti města.
Mluvím o různých akcích hudebních
i nehudebních pořádaných širokou
paletou pořadatelů. Namátkou akcích iniciativy Regenerace, skvělých
počinů Kávy svět, Mejdanech pro
Faunu, farmářských trzích a dalších.
Zapracovat na tom, aby pořadatelé
těchto a jiných zajímavých akcí měli
pocit, a nejen pocit, vstřícnosti a spolupráce ze strany města. Stírat jakýsi
antagonismus mezi akcemi města
a akcemi jiných pořadatelů. Protože
právě tyto nezávislé akce podstatnou
měrou pomáhají tvořit image města –
živého a atraktivního. Budiž v tomto
inspirací město Tábor. Další okruh
jsem pro sebe nazval „podpora sedlčanských vývozních artiklů“. Uvedu
příklad: The Beautifuls za svou existenci zopakovali více než stokrát
napříč Českou republikou, že jsou
ze Sedlčan. Mnohdy jsme museli vysvětlovat, kde že ty Sedlčany vlastně
jsou. My si poradíme sami, ale věřím,
že tu máme vícero projektů, které si
zaslouží podporu, protože jsou pro
město tou nejlepší reklamou. V letošním roce bylo z rozpočtu města pro
kulturu vyhrazeno přes čtrnáct milionů korun. Mým cílem je pozměnit
strukturu alokace těchto peněz. Aby
část peněz směřovala do městských
institucí, kulturního domu, muzea...
a do akcí města, jako jsou slavnosti
Rosa ap. – jak je tomu doposud. Zároveň však, aby došlo k navýšení
částek věnovaných podpoře tvůrčí
práce jednotlivců i organizací.
David Štverák

Ocenění za práci pro hasičský sbor si odnesly skoro čtyři desítky hasičů
KLUČENICE Sobotní odpole-

dne patřilo hasičům a jejich
oslavě 130. výročí od založení sboru. Po zahájení
u hasičské zbrojnice se vydal průvod k pomníku padlých v první světové válce,
kde všichni přítomní uctili
památku předků. Odtud
se všichni společně vydali
na hřiště, kde byl připraven
bohatý program.
Pater Löffelmann nejprve pokřtil hasičům jejich
zásahové vozidlo a potom
následovalo předání deseti
medailí za věrnost 30 let,
dvou medailí za věrnost 40

let a sedmi stužek za věrnost 40 let. Jan Marek a Josef Kinštetr, který koncem
měsíce oslaví již 91. životní jubileum, jsou novými
majiteli stužky za věrnost
60 let. Čtrnáctka mužů převzala čestné uznání OSH,
dalších třináct mužů bylo
oceněno za příkladnou práci. Záslužnou medaili OSH
Příbram přebral pro svého
otce Josef Kinštetr mladší
a pro čestné uznání KSH
za šedesátiletou hasičskou
práci si přišel dvaaosmdesátiletý Jan Marek. Většina
jmenovaných přebrala oce-

nění osobně, někteří vyslali
své blízké.
Dalším bodem programu
byly očekávané praktické
ukázky. Nejprve předvedli svou práci s historickou
stříkačkou z roku 1908 hasiči z Kosobud, následovali je
hasiči ze Zahořan se stříkačkou z roku 1891. Po nejstarší
generaci v dobových uniformách nastoupila na trávník naopak ta nejmladší.
Klučenický hasičský potěr
předvedl své hasičské umění ke spokojenosti svého
vedoucího Jiřího Sembera.
Po pár písničkách hudební

skupiny Temelínka pak již
následovala ukázka práce
profesionálních hasičů ze
Sedlčan. Ti s doprovodným
komentářem Martina Šala
předvedli různé techniky,
které využívají při vyprošťování z automobilů při
nehodách.
Na hřišti byla mimo strojů, které se předvedly i při
práci, k vidění nejstarší hasičská dřevěná ruční stříkačka, která v naší vlasti
je. Přivezli ji hasiči z Drahenic. Vyrobena byla již
v roce 1807 ve Francii. K vidění byl i Opel Blitz z roku

1968 věnovaný drahenickým německými kolegy.
Po celou dobu programem
slovně provázela Alena
Zborníková. Navíc svým
hudebním vystoupením
obohatili program i žáci
místní základní školy.
„Jsme strašně rádi za to,
že nám tady pomohly okolní sbory včetně Drahenic.
Nebýt jich, tak by tady ukázka historických stříkaček nebyla. A jsme rádi, že se tady
sešlo tolik lidí,“ uvedl velitel
sboru Oldřich Žirovnický.
Olga Trachtová
Hadáčková

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

Jak to bylo s Barkou?
SEDLČANY Osmáci ze školy Propojení měli v úterý
19. června náročný den.
Dopoledne strávili jako

pozorovatelé na obhajobách absolventských
prací žáků devátých tříd.
Příští rok je totiž také čeká
psaní práce i obhajoby.
Odpoledne někteří

z nich, tedy přesněji členové školního loutkohereckého souboru, který vede
učitel Jan Liška, zahráli dva-

krát představení Lakomá
Barka pro své spolužáky
z 1. stupně. Kdo zná humor
Jana Wericha, ví, že to není
humor laciný, sprostý nebo
jednoduchý. Malí diváci si

museli tuze hlavu lámat, jak
se to s tou Barkou vlastně
přihodilo. Co dělal starosta
pytlák, za co může hladový
řídící či pan farář… A hlavně co provedla ta lakomá
a závistivá Barka, která by
si pro cokoliv nechala raději koleno vrtat… Přežila to
vlastně? Představení bylo
náramně povedené, někteří osmáci loutky vodili, jiní
mluvili, další měnili kulisy,
dvě dívky hrály na klávesy.
Loutky s muzikou jdou totiž
náramně dohromady.
V prvním pololetí mladí
loutkoherci zahráli Perníkovou chaloupku a nyní
se dohadují, co je asi čeká
za rok. To budou v devítce. Budou mít chuť a čas?
Režisér Liška si je pochvaluje: „Stala se z nich dobrá
parta, která si pomáhá. Žáci
se naučili srozumitelně vyslovovat, neplést se jeden
druhému pod nohy.“ Tak
třeba budou mít loutkoherci sedlčanské skupiny NAŠLOSE mladou krev. -jn-
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Instinkty vlka i uživatele
internetu prověřily
absolventské obhajoby
Dokončení ze strany 1

z třiceti devíti témat. „Každá práce má, stejně jako
na vysoké škole, svého garanta. Ve školním roce se
absolventských prací několikrát dotkneme, abychom
žáky trochu motivovali v samostatné práci. Mám však
pocit, že mnozí stejně ponechávají zpracování tématu
na poslední chvíli,“ říká Jiří
Šibrava za souhlasného pobrukování svých kolegů.
Hodiny ve sborovně ukazují za dvě minuty deset. Nejvyšší čas odebrat se o patro
níž do učebny anglického
jazyka. V celou tu svou práci
bude prezentovat a následně
před komisí obhajovat i žá-

teřina Štemberková, garant
tématu, ji postaví před donedávna žhavou otázku GDPR.
„Evropská pravidla pro ochranu osobních údajů podle mne
smysl nemají, neboť ti, kteří
chtějí data na internetu zneužít, si stejně cestu najdou,“
míní žákyně a za svým stanoviskem si stojí.
„Na začátku jsem byla
nesmírně nervózní, ale s každým dalším slidem prezentace ze mne nervozita
opadala,“ svěřuje se bezprostředně po obhajobě a s úlevou přiznává: „Samotnou
prezentaci jsem tvořila pouhý
den předem. Téma je mi ale
blízké. V prostředí internetu se pohybuji často a mám

Živá hudba, výskot dětí a stůl plný dobrot
– takové bylo loučení se školním rokem
SEDLČANY Zahrada býva-

lých jeslí v úterý odpoledne ožila nejen výskotem
dětí. Příznivci a přátelé

Centra Petrklíč se v úterý
odpoledne opět po roce sešli, aby slavnostně uzavřeli
končící školní rok.

Zatím, co bratři Žakovi díky svému hudebnímu doprovodu přenesli
dospělé do středoškolských let, jejich děti řádily na houpačkách.

„Vloni jsme ze zahradní
párty měli moc hezký pocit, proto jsme se ji rozhodli
letos zopakovat. Je to takové naše poděkování lektorům a účastníkům kurzů
našeho Hnízda i dobrovolníkům, kteří nám během
roku pomáhali. Bez jejich
pomoci bychom se mnohdy neobešli. Nebýt dobrovolníků, oblíbené jarní
a podzimní burzy oblečení
a sportovního vybavení by
se vůbec nemohly uskutečnit,“ vysvětluje vedoucí
centra Ludmila Hegerová.
Radostnou atmosféru
letní slavnosti skvěle doplnili bratři Žakové svým
hudebním doprovodem.
Všudypřítomné kytice lučních květů, které společně
s drobným občerstvením
sloužily jako vstupenka,
a též vystavená díla dětských i dospělých účastníků výtvarných kurzů už
jen podtrhly dojem z příjemně stráveného odpoledne mezi přáteli.
Lucie Kakosová

Alena Jelínková (zcela vlevo) obhajuje svou absolventskou práci.

kyně Alena Jelínková. Předsedou komise, jíž bude zanedlouho patnáctiletá Alena
čelit, je ředitel sedlčanského
muzea Petr Hroch.
Následuji učitelku Kateřinu Štemberkovou a míjím
upravené slečny v šatech
a střevících, které si na chodbě emotivně sdělují své dojmy. Nechybí ani vzájemná
podpora ve formě objetí.
V učebně je připraven projektor, stůl pro komisi i řady
židlí pro návštěvníky. Téma
Aleny Jelínkové Rizika sociálních sítí nezaujalo jen mne,
ale i žáky 1. ZŠ či studenty gymnázia, kteří se přišli
na obhajoby podívat.
Alena Jelínková umě
ovládá notebook a provádí
posluchače svou prezentací
projektovanou na plátno. Dotkne se pojmů, jakými jsou
kyberšikana nebo hoax, tedy
poplašná zpráva, a po krátkém potlesku posluchačů
již čelí dotazům komise. Ka-

k tématu, myslím, co říci.
Proto jsem si jej také vybrala.
Na čem prezentaci postavím,
jsem věděla už dlouho,“ vysvětluje a dodává: „Navíc garantem byl dobrý učitel.“
Alena Jelínková si v důsledku námitek oponentů její práce možná ještě
o něco více uvědomí rizika zveřejňování osobních
informací na sociálních
sítích a bude možná i myslet na budoucnost. Určitě
ale někdy u pracovního
pohovoru bude prezentovat a obhajovat své kvality.
Díky – slovy Jiřího Šibravy –
prožitku z obhajoby své absolventské práce se možná
bude cítit jistější. A jelikož se
už před lety zamyslela nad
tím, jak fotka z vydařeného
večírku, nedostižitelně kolující sociálními sítěmi, může
ovlivnit pohled na ni třeba
právě u budoucího zaměstnavatele, bude úspěšná.
Lucie Kakosová

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Přeštěnice – letní parket
28.–30. 6. Open Air Music Fest
19. ročník multižánrového
festivalu
 Petrovice – hřiště SK
30. 6. Disco na hřišti
 Šebáňovice – sál
30. 6. Tradiční pouťová
zábava
hraje kapela Relax; 20:00
 Sedlec-Prčice – areál TJ
Sokol
30. 6. Taneční zábava
hraje Rock Wonder, součást
Derby Sedlec versus Prčice;
22:00
 Sedlčany – park u chovatelů
1. 7. Dechová hudba
Rudy Ešnera
odpoledne s dechovkou;
14:00
 Sedlec-Prčice – areál TJ
Sokol
1. 7. Nedělní dechovkové
odpoledne
hraje Hošna band; 14:00
 Příčovy – letní parket
13. 7. Brutus
21:00
 Kosova Hora – Park
gen. Mareše
14. 7. Kosohorský bodlák
9. ročník setkání country &
folk kapel; 15:00
 Mokřice – Šikmá plocha
14. 7. Taneční zábava
hraje Fantom; 21:00
 Petrovice – zámecký
park
15. 7. Šohajka
tradiční setkání rodáků
a přátel dechovky pořádá
SDH Mezihoří; 14:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Svět z kostek
modely reálných i ﬁktivních budov, vozidel ap.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Sedlčansko a Táborsko
zachycené štětcem
výstava Ludmily Dalíkové;

do konce června
Moje prvotiny
autorská výstava Michaely
Soukeníkové; vernisáž 30.
6. v 18:00, do konce srpna
 Sedlčany – knihovna
Kdo maluje, nezlobí aneb Arteterapie
po Sedlčansku
výstava kurzu Lukáš;
do 30. 6.
Sedlčanské střípky
příběhy a ilustrace žáků 4.
tříd sedlčanských základních škol; do 31. 8.

KINO
 Sedlčany
29. 6. Padesát odstínů
svobody
erotický thriller; 20:00
30. 6. Hastrman
český romantický thriller;
20:00
 Sedlec-Prčice
29. 6. Barry Seal: Nebeský gauner
životopisný krimi thriller;
20:00

SPORT
 Sedlec-Prčice
30. 6. Derby Sedlec versus Prčice
19. ročník, soutěže pro
děti, volejbal, sekání trávy,
stolní tenis a další disciplíny; 7:00
 Skoupý u Petrovic
21. 7. Memoriál J. Dlouhého
 Kosova Hora – Park
gen. Mareše
21. 7. Turnaj dvojic v pétanque
4. ročník turnaje, registrace
od 8:30; 9:00

OSTATNÍ
 Kamýk nad Vltavou
Plavby na voru
vyjíždí z přístaviště
u mostu na pravém břehu
řeky, červenec o víkendech
od 10:00
 Křepenice – pekárna
29. 6. Cestovatelský
večer za krajany do rumunského Banátu
20:00, od 23:30 pozorování noční oblohy optikou
Nikon

 Sedlčany – knihovna
27. 6. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s dětmi; 17:00
29. 6. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30
 Petrovice – Obecní dům
28. 6. Školní akademie
17:00
 Sedlčany – hvězdárna
29. 6., 6. a 13. 7. Pozorovací program
21:00–23:00
 Petrovice
1. 7. Pouť
 Radíč
8. 7. Pouť

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
do konce června otevřeno
o víkendech a svátcích;
10:00–17:00
v červenci každý den;
10:00–17:00

www.sedlcansky-kraj.cz

Součástí výstavy
Svět z kostek je
i sedlčanská radnice
SEDLČANY V městském muzeu se ve čtvrtek 21. června
konala vernisáž výstavy modelů, pocházejících z dílen
sběratelů a fanoušků stavebnice LEGO z celé republiky.
Výstavu pod názvem Svět
z kostek společně s muzeem
pořádá fórum Kostky.org
a zájemci si ji mohou prohlížet až do poloviny září.
Ve výstavní síni jsou instalovány modely mrakodrapů,
lodí, vlaků, tanků a různých
druhů vozidel. K vidění je
také část středověkého města a dokonce i sedlčanská
radnice. Jejím autorem je
Eduard Hybler, který na model, sestavený v měřítku
1:30 spotřeboval kolem šesti
tisíc kostek a stavbu dokon-

prý vlastní v průměru 86 kostek LEGO. Před několika lety
se jich za jeden rok prodalo
tolik, že kdyby se poskládaly
za sebe, obtočily by zeměkouli více než osmnáctkrát.
A pokud by se všechny sady
LEGO poskládaly na sebe,
vyplnily by plochu fotbalového hřiště do výšky 206
metrů, což odpovídá budově
s dvaašedesáti patry.
„Výstavu, která byla instalována v Sedlčanech, a svým
rozsahem je spíše komorní,
pracovníci LEGA připravovali názorně a pečlivě,“ uvedl
na vernisáži Miroslav Endrle, člen skupiny Kostky.org,
která se zabývá stavěním
modelů ze stavebnice LEGO.
„Já jim v tom dobrém smyslu

 Petrovice
Kuníček
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–12:00,
13:00–19:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–18:00
 Onen Svět
Langova rozhledna
do konce června otevřeno
o víkendech; 9:00–18:00
v červenci každý den;
9:00–19:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–18:00
v červenci každý den;
10:00–19:00
 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.

Modely ze stavebnice LEGO je výstavní síň muzea v těchto dnech
zcela zaplněna.

čil po pětadvaceti hodinách
práce. Model byl stavěn pouze na základě fotograﬁí z internetu, samotný autor zatím
Sedlčany nenavštívil.
Účastníci zahájení výstavy se dozvěděli mnoho zajímavého z historie stavebnice, která učarovala již mnoha
generacím malých i velkých
stavitelů, a také se dozvěděli,
jak se kostičky LEGO vyrábí.
Podána jim byla i zábavná
fakta o společnosti LEGO.
Její produkty se prodávají
ve více než sto třiceti zemích,
a klub, sdružující příznivce
této stavebnice, má na celém
světě zhruba 4,7 miliónu členů. Každý člověk na Zemi

pracovně říkám LEGO ,pošuci‘, protože to jsou chlapci,
kteří jsou opravdu zapálení
do staveb modelů. Spontánně jsme začali spolupracovat
před dvanácti lety, kdy vznikly naše stránky. Prostřednictvím internetu se domlouváme na pořádání výstav
a také na tom, co kdo postaví. Kritizujeme, hodnotíme
a jsme rádi, pokud k nám
přistoupí někdo nový a přijde s novými nápady. Když
se sejdeme na výstavě, těší
nás, jak nám všechno klape.
Tato výstava je sice menšího
rozsahu, ale můžete na ní vidět i světové exponáty.“
David Myslikovjan

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz
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Fotbalisté mladšího dorostu Tatranu
dosáhli mimořádného úspěchu
SEDLČANY Husarský kou-

sek se povedl fotbalistům
mladšího dorostu sedlčanského Tatranu, kteří mají
v právě skončené sezóně
skutečně co slavit. V šestnáctičlenné divizní tabulce
skupiny A v konkurenci
tří plzeňských celků a takových týmů, jako je Písek, Rokycany, Motorlet B,
Klatovy, Táborsko B nebo
Spartak Příbram, skončil
Tatran na prvním místě.
Nejednalo se v žádném
případě o náhodu. Hned
pět hráčů kádru působilo
v žákovském věku v příbramském fotbalu a dva
v benešovském. Tito borci
se spojili s šikovnými kluky, kteří zůstali v Sedlčanech a dohromady s nimi
vytvořili jen velmi těžko
porazitelný tým. Mladší
dorostenci Tatranu v této
sezóně ve třiceti kolech
pětadvacetkrát zvítězili
a pouze pětkrát prohráli.
Do jarní fáze soutěže vstupovali z pozice až pátého
týmu tabulky. V tu chvíli ale bylo téměř jisté, že
o přední příčky bude bojovat osm týmů.
„Během zimní přípravy

náš celek opustili dva hráči
a jeden nový přišel,“ uvedl
hlavní trenér Tomáš Svoboda, který tvořil realizační

kole sice přišla první, dost
smolná, porážka v boji
o první místo s pražským
Motorletem, který ale hned

sedmičky proti nám po celou sezónu stavěli prakticky
nejsilnější možnou sestavu,
zatímco nám se nevyhnu-

Tým mladších dorostenců Tatranu, vítězů právě skončené fotbalové divize skupiny A

tým společně s Janem Beněm a Josefem Kouklíkem.
V úvodu jara měl sedlčanský tým těžký los. Postupně se utkal s šestým,
prvním a čtvrtým celkem
podzimní části soutěže.
V těchto třech prvních jarních kolech Tatran naplno
bodoval s celkovým skóre
10:0. Kluky to zdravě nakoplo a nakonec vyhráli
osm zápasů za sebou, přičemž nedostali ani jednu
branku. V devátém jarním

vzápětí ztratil všechny
tři body a Tatran se vrátil
do čela tabulky. „Potom už
nám bylo jasné, že pokud
budeme naplno bodovat
ve všech zbývajících utkáních, zvítězíme i v celé
soutěži,“ připomněl Tomáš
Svoboda. „Nejtěžší pro nás
byl zápas s Petřínem Plzeň,
a jak to většinou bývá, tak
i poslední duel s Rakovníkem. Kluci to ale zvládli
a se ziskem 76 bodů divizi
vyhráli. Soupeři z první

la různá zranění i nemoci
a navíc jsme doplňovali
náš starší dorost. V sezóně za nás hráli i dva starší
žáci Matěj Hrabák a Ondřej
Štemberk, kteří se zásluhou
dobrých výkonů v týmu vůbec neztratili.“
Vítězství v divizi skupiny A vybojovali Lukáš
Dřevojan, Jan Beňo, Radim Bareš, Tomáš Svoboda, Vít Procházka, Martin
Doubrava, Martin Kozohorský, Jakub Kouklík, On-

dřej Novotný, Martin Barták, Matěj Sochůrek, Jan
Chocholoušek, Martin Jirák, Šimon Sosnovec a Tomáš Brejška. Nejlepším
střelcem divize skupiny
A mladších dorostenců se
stal Matěj Sochůrek, který
nasázel do sítí soupeřových brankářů dvaapadesát gólů. Matěj byl nejlepším střelcem v rámci celé
dorostenecké divize.
V soutěži Tatran prohrál pouze čtyři zápasy
na podzim a jeden na jaře.
Ani v jednom z pěti případů neprohrál o více než
jednu branku. Sedlčanští
mladší dorostenci v divizní sezóně nastříleli sto
dvacet sedm gólů a inkasovali pouze devatenáctkrát.
„V osmnácti utkáních jsme
nedostali žádnou branku,
a těch devatenáct obdržených je nejméně v naší
skupině. V rámci všech
dorosteneckých skupin jich
méně obdržel jen mladší
dorost Slovanu Liberec. Dá
se říci, že pro naše soupeře bylo velkou překážkou
nám dát gól,“ uzavřel trenér Svoboda.
David Myslikovjan

Vítěz turnaje v křížovém mariáši si kromě poháru
odnesl obří červené eso
SEDLČANY Součástí měst-

ských slavností Rosa je již
tradičně turnaj jednotlivců
v křížovém mariáši, který
je vždy hojně zastoupen
příznivci čertovských obrázků. V neděli 24. června
se jich v restauraci Na Růžku sešlo dvacet osm a přijeli z Tábora, Příbrami, Milevska, Benešova, Mníšku
pod Brdy, Mrače a z dalších míst. Nechyběli ani
hráči ze Sedlčan a z Kosovy Hory.
Turnaj pořádal stejně
jako v předchozích letech
František Pejša, který si
pochvaloval pomoc Lucie
Pípotové. Tato žákyně 1. ZŠ
v Sedlčanech mu již poněkolikáté dělala asistentku

v organizaci a svoji úlohu
zvládala velice dobře. Sa-

motný pořadatel měl ale
v neděli hned dvojnásob-

Nejúspěšnější účastníci turnaje Josef Mareš (uprostřed), Vlastislav
Lankáš (vlevo) a Miroslav Rousek

nou radost, protože sám
se turnaje zúčastnil a obsadil deváté místo. Vzhledem k tomu, že hráčů byl
značný počet, obsadili
místa nejenom v restauraci, ale také v přilehlém
salónku. Zde mezi muži
hrály i dvě ženy, Jaroslava
Zimmermannová z Bystřice u Benešova a Kateřina
Masnerová. „Jsem z Kamýku nad Vltavou a k mariáši
mě před dvaceti lety přivedl
manžel. Vím, že při této hře
hodně záleží na štěstí, ale
nechá se rychle naučit. Zúčastnila jsem se už několika
turnajů i v jižních Čechách,
kde jsem byla párkrát první
a druhá. Na mariášnické
akce ale pravidelně nejez-

dím,“ svěřila se Kateřina
Masnerová, která pracovala jako učitelka základní
školy nejenom v Kamýku, ale také v Příbrami
a na Dobříši.
Vítězem turnaje jednotlivců v křížovém mariáši
se stal Josef Mareš z Tábora, druhý skončil Vlastislav Lankáš z Milevska
a třetí byl Miroslav Rousek
z Malé Hraštice. Všichni
účastníci obdrželi věcné
ceny a tři nejlepší i poháry. Vítěz si kromě poháru
od starosty Sedlčan Jiřího
Buriana odnesl obří kartu,
znázorňující červené eso.
Jejím autorem je výtvarník Petr Sůsa.
David Myslikovjan
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Školní tělocvična hostila
ﬂorbalový turnaj žáků
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU V úterý odpoledne 19.

června se základní škola
otevřela nejen rodičům.
Chodby přízemí byly vyzdobeny výtvarnými výtvory žáků a v tělocvičně se
konal turnaj ve ﬂorbalu.
Do něj se hlásila družstva vždy se dvěma dívkami a dvěma chlapci.
Nakonec jich bylo šest.
Rozlosování pak určilo
dvě skupiny, v nichž se

každé družstvo utkalo
s každým. Třetí družstva
n á s l e d n ě če k a l z á p a s
o páté místo, druhá o třetí a vítěze obou skupin
zápas o celkové vítězství
a hlavní cenu – dort.
Zajímavé byly už i názvy jednotlivých družstev. V konečném pořadí
se na šesté příčce umístili
Florbalisti s.r.o., páté byly
Brambory s.r.o., Tým snů
porazil v utkání o třetí

místo Piškoty. A ve finále
podlehli Nezlomní, kteří
tedy nakonec byli jednou
z l o m e n i , G y mp l á k ů m .
Ti si odnesli sladkou odměnu, kterou do turnaje
věnovala ředitelka školy
Eva Šedivá. Ředitel turnaje Martin Švec byl s akcí
spokojen: „Jsem rád, že
jste hráli férově a s ohledem k mladším,“ uvedl.
Olga Trachtová
Hadáčková

Na Kotlinu zamířila tisícovka návštěvníků
SEDLČANY O uplynulém ví-

kendu uspořádal Autoklub
RAC Sedlčany závod FIA
Zóna Střední Evropy v královské disciplíně motosportu. Slovem provázel návštěvníky po celý víkend Marek
Máca Cihlář. „Přišla asi tisícovka lidí, takže jsme spokojeni,“ uvedl za organizátory
Miroslav Dvořák.
Startovalo se v několika
divizích. V třídě Kartcross
Mascom Cup postoupilo
do ﬁnále 14 jezdců a všichni
závod dokončili. Po velkém
boji se na třetí příčce umístil soustředěný Petr Doležal,
druhý byl Jiří Havelka. Své
semiﬁnále a následně i ﬁnále ovládl i díky brilantnímu
startu domácí jezdec se čtyřkou na stroji Jakub Mrvka.
„Bylo to super, vůbec jsem
nečekal, že to takhle vyjde,“
hodnotí víkend. A jaká byla
příprava? „Příprava byla jako
vždycky, tahle trať mi sedí,“
dodal. Vůbec ale netrénuje, ani na Kotlině, ani jinde.
„Všichni si myslej, že jo, ale
není to tak. Není na to čas,“
řekl. Trénuje ostrými závodními starty. Podle vlastních
slov se zlepšuje kolo od kola.
Jezdí od 12 let, pak měl sedm
let pauzu. Od té doby až
do svých současných kristových let opět usedá za volant
závodní káry.
Ve ﬁnále slabších historických automobilů se na start
postavilo 6 jezdců. Zvítězil
Michal Sklenář, který perfektně zvládl taktiku i průjezd
joker lapu. Druhý skončil
po výborném startu Marek

Zeman se Škodou 130 RS
a na třetí stupeň vystoupal
hříměždický Martin Pinkas.
Úřadující šampion této divize Tomáš Marchal ﬁnálový
závod nedokončil.
Do ﬁnálové jízdy historických vozidel nad 1 600 ccm
s motory vepředu i náhony
na předek postoupilo také
6 jezdců. Nakonec předvedl nejlepší výkon započatý
hned dobrým startem Karel
Faktor se Škodou Felicia.
Porazil Václava Halouna

suverénnějším výkonu
Marek Honzík. „Budete pro
něj muset zavést nějakej
handicap. Dejte mu do auta
pytel cementu,“ glosoval
při vyhlášení Cihlář. Absolutně nejmladším jezdcem
víkendového klání byl Libor Teješ. Ten se probojoval až do ﬁnále této divize,
nejlépe v něm odstartoval
a dlouho se držel na předních místech.
V divizi SuperTouringCars do 1 600 ccm se z pě-

man Častoral. „Mám pocit, že
i když mu vydechne motor,
tak voni maj pod ponkem
schovanej druhej, když mu
vydechnou gumy, maj tam
jiný, všecko dokážou nějak
udělat, já vůbec nevim, jak to
dělaj,“ hodnotil výkon jeho
týmu moderátor. Ve ﬁnálové
jízdě porazil Tomáše Michala, Martina Šindelka i další tři
jezdce.
Tři diesly se postavily
na start ﬁnále proti třem
benzínům v divizi silnějších

V divizi Kartcross Mascom Cup zvítězil po suverénním výkonu sedlčanský Jakub Mrvka.

s Volkswagenem i Tomáše
Zajíce s Fordem. Jiří Matějka
svedl velký boj o předposlední místo s Janem Kubíkem, který byl ale nakonec
diskvaliﬁkován.
Šest strojů stálo na startu
i další kategorie pojmenované National 1 600. Tomáš
Šmíd, který v semiﬁnále
skoro ztratil nárazník, nakonec skončil třetí. Druhou
pozici v cíli uhájil Vojtěch
Kolomazník a vítězem se
stal po celovíkendově nej-

tice řidičů ﬁnále suverénně
nejlépe podařilo Tomášovi
Budovi. Jeho průjezd joker
lapem, tedy prodloužením
kola, které musí každý řidič
jednou za jízdu absolvovat,
ani moderátor v té rychlosti
nezaznamenal. Za sebou zanechal slovenského stříbrného Mariána Gajdoše i rakouského bronzového Lukase
Dirnbergera.
Divizi SuperTouringCars
do 2 000 ccm kraloval stejně
jako v uplynulých letech Ro-

SuperTouringCars. Nejlépe
si s nástrahami sedlčanské
Kotliny poradil Jiří Kazil, druhý skončil Aleš Kubík a třetí
rakouský Karl Schadenhofer.
Miroslav Pospíchal toto ﬁnále nedokončil.
Ve ﬁnálové jízdě třídy
Super 1 600 se na start, který se podařil až na potřetí,
postavilo také šest strojů.
Nejrychlejším pilotem byl
nakonec Václav Veverka junior. „Ještě na něj prásknu,
že je to kolega moderátor

a už jsme si spolu střihli dokonce i televizní přenos. Tak
uvolněného moderátora
jste ještě neviděli. On přišel
do studia, nic ho nezajímalo,
nožku přes nožku, takhle se
tam opřel, dali mu sluchátka, on začal povídat, když
už ho ty nohy bolely, tak si
na tu židli sednul bobkem,“
prozradil Cihlář. Druhý
dojel do cíle Jan Ratajský
a třetí byl Zdeněk Kučera.
Zásadní přitom byly průjezdy joker lapem. Tomáš Krejčík se dlouho držel na druhé pozici, nakonec ho ale
defekt na vypůjčeném stroji
nepustil do cíle.
Před poslední jízdou celého víkendu připomněl Cihlář
několik výročí: „Oslavili jsme
první závod rallycrossu v České republice letošní sezóny.
Oslavili jsme ho stým výročím
osvobození a vzniku Československé republiky. Oslavili
jsme tu šedesáté osmé výročí
vzniku sedlčanské Kotliny.
Připomněli jsme si, že před
patnácti kulatými léty se tu
jela Evropa,“ řekl a přidal
i řadu dalších vzpomínek.
Ve finále nejsilnějších
strojů SuperCars viděli diváci pouze čtyři stroje s pohonem na všechna čtyři kola.
Poslední dojel do cíle Lukáš
Marek, na bronzový stupeň
vystoupil Lukáš Červený.
Druhý skončil odhodlaný
a neustále se zlepšující Luboš Čížek. Vítězem se stal
po téměř bezchybném výkonu rakouský Alois Höller.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Na dobré cestě…
Pan prezident s oblibou
navštěvuje kraje a tam
výhradně obce, kde měl
volební výsledek alespoň
70 %, raději více. I tam dostává nepříjemné dotazy
ohledně problémů s vládou. Již delší čas odpovídá,
že on nebude nic zdržovat a že již konečně je vše
na dobré cestě. Zatím cesta
vede k dost nechutným
tanečkům, že se při tom
na ostatní vystrkuje zadek.
Nikam se nejde, jen chvílemi o kousek dopředu a zase
nazpět. Velmi klopýtavě.

Zatím (v neděli) se nerozhodlo, zda ČSSD bude
trvat na svém ministru
zahraničí. Pokud nebude,
už se vlastně nenajde nic,
na čem ze svých podmínek
může trvat. Pokud vím, zásadně nechtěli osobu stíhanou v křesle premiéra. To
už je může řídit třeba Ovčáček. Aspoň, že se osmělili
mít výhrady k nominantce
za ANO na ministryni spravedlnosti. Doufejme, že to je
jen takový Babišův pokus,
zda fakt může vše nebo fígl,
aby měl také od koho mi-

lostivě ustoupit. Poslankyně Malá se nemůže chlubit
ani vzděláním, ani – podle
výroků – náramnou inteligencí. Jedině a pouze loajalitou k šéfovi a značným
střetem zájmů. Odborníci
se ozvali, že poslankyně
Malá by absolutně nemohla dělat ani koncipientku
u advokáta. Takže takové
jsou Babišovy představy
o odbornících ve vládě. To
mohla ČSSD dát na ministra
zahraničí dívku z prodejny
zahraničních zájezdů.
Připadá mi, že za dob-

rou cestu se tu prezentuje
popletený nájezd na dálnici
do protisměrného proudu. Proti EU, proti NATO
směřují pánové Okamura
s Filipem, pevné to pilíře
velemocného hnutí. Ty
ostatní strany, jejichž úkolem je v opozici tvrdě hlídat
naši křehkou a nezralou
demokracii, vůbec nějaké
vlčáky nepřipomínají. Ale
žádná z nich nemá sklony
k diktatuře, nejsou to strany
jednoho muže a jsou zatím
bezradné, co dělat proti té
slibovací kampani na zadlu-

žení o dalších 50 miliard korun. Paní ministryně ﬁnancí
– také formát – má jasno, že
by: „Nemohli plnit ty sliby“.
Aspoň upřímnost.
Když někde kdysi v historii demokracie padla, většinou se nechali voliči nalákat na sliby hlučného vůdce
nějaké bezohledné strany,
ve které nesmí být kořeny
žádné lidské ctnosti. Teď se
u nás zatím „pouze“ zdá, že
už nemáme rovnost před
zákonem. To vidí i ti slepí,
protože mají sluch.
Vladimír Roškot

FEJETON

Čas rajských
Krátce po revoluci nás navštívil dávný otcův přítel z Bavor.
Přivezl ho jeden ze synů, který je zahradníkem. S úžasem
se podivoval mým rajčatům.
Ptal se na odrůdu, nevěděl
jsem. Zkoumal zem. Na nic
nepřišel, obyčejná zahradní,
snad i nehnojená. Bylo mi
divné jak potěžkává, jak fotí
hrozny plodů skoro zakrývající lodyhy. Červeň zářila, šťáva
i vůně prýštily. Pěstoval jsem
rajčata poprvé a myslel jsem,
že taková úroda je normální,
prostě je to jednoduché. Nerozuměl jsem, proč dělá okolo
takové tanečky. Podobný
okamžik asi prožil každý. Věříme, že takhle dobré to bude
vždy. Netušíme, že takhle
dobré to bylo naposledy.
Příští rok vystřídal tu první
naivní řadu rajčat živý plot
z habrů a rajským jsem připravil královské lože. Záhon
ve staré síle, skoro černozem.
Vysadil jsem jich čtyři řady
a radoval se z katalogového obrázku. Tyčky lícovaly,
sazeničky zalité sluncem
i vodou. Za pár týdnů z nich
byla džungle. Rajčata se rva-

la k nebi a v boji o světlo
neměla sílu kvést a ukládat
živiny a slunce do plodů.
Za rok jsem byl chytřejší. Ze
čtyř řad zbyly tři. Každá rostlina měla dost světla. Sílila
a rostla, přišly květy a první
plody. Jenže také vlhko. Než
se stačil člověk rozkoukat,
plíseň sežrala všechno. Další
léto jsem byl vyzbrojen biologickým postřikem. Když není
chemie nutná, proč ji všude
cpát? Stříkal jsem, stříkal, ale
málo. Plíseň přišla později,
o to silněji. Následující sezónu jsem pokorně vyměnil
ekologii za chemii. Přece to
dokážu! Vše vycházelo. Jenže pak stačilo deset dní nepřítomnosti a kýble plesnivých
rajčat skončily v popelnici. Likvidoval jsem záhon v době,
kdy se v okolních zahradách
sklízely rajské na metráky.
Pro rajčata do leča jsem běžel před zavíračkou. Bývají
měkká a v krámě nikdo není.
Nestál jsem o společnost. Před
tím jsem se známým chlubil
svou posedlostí rajčaty. Vloni
42 sazenic. Letos větší záhon,
57. Napřesrok připravím ještě

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Ve čtvrtek 5. července to bude 20 let,
co nás navždy opustil pan

Jozef Bucák
ze Sedlčan.
Vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

jeden, skoro stovka! Kdo to
bude jíst? Ha, ha!
Když jsem se postupně naučil jakž takž o rajské pečovat, vysévat a pikýrovat, přesazovat a zalévat, vyvazovat
a zaštipovat, vylamovat a stříkat, dostal jsem chuť nezůstat
u jedné, dvou odrůd. Na pultech bývá už koncem ledna
přehršel semínek! Připravil
jsem soﬁstikovanou logistiku.
Tedy alespoň jsem si to myslel. Do truhlíků vysít řádky
jednotlivých druhů, pečlivě
označit praporkem s nápisem
odrůdy. Stupické polní střídal
hybridní Start nebo Orkádo,
vedle se zelenala řádka Harzfeueru, za ní keřová Hana,
další a další praporky, další
odrůdy. Mému plánu asi rozumíte. Vypěstuju, posoudím
dobu zrání, velikost plodů,
šťavnatost, vůni i chuť… Vyberu tři čtyři nejlepší, na ty
se soustředím a pak... budu
rajčatový King! Jenže předbíhám, zatím jsme u truhlíků.
Pak přišla doba přesazování
mladých sazenic. Humózní
půda připravená, kelímky
od jogurtu pečlivě vymyté
a hlavně označené leukoplastí s tužkou u ruky. Co odrůda,
to nápis. Tornádo střídalo Tajfun, pak přišel Uragán i Rumba ozarowska. Cuor di Bue
následovalo po Beefmasteru,
pozadu nezůstala Sláva Porýní... Další vychytávku jsem
měl připravenou na záhony.
Na kolících čekaly plastové

cedulky přichycené provázky.
Fixem pěkně napsaná odrůda, jejíž sazenici jsem ke kolíku zasadil do jámy. Nejdříve
položit vodorovně po dně,
aby sazenice pustila dost kořínků a mohla sát z úžasné
země všechny živiny. Teprve
pak ji vést kolmo podle kolíku
nad zem. Zahradníci to znají,
já také. Patřím přece mezi ně!
Řadu dní bylo pošmourno.
Pak vyšlo slunce. A já zjistil,
že všechny cedulky jsou čistě
bílé. Bez nápisů. Někdo si ze
mě vystřelil a vyměnil je? Ne,
jen slunce vyšisovalo nápisy
psané lihovým ﬁxem dočista
dočista! Záložní plánek jsem
neměl, urodilo se, ale ne podle plánu! Rozumíte? Neměl
jsem co porovnávat. Nevěděl
jsem, co jím. Ó, hrůza!
Příští rok, poučen nezdarem a s prášky proti
vysokému tlaku, jsem si
připravil destičky z překližky a sehnal starou dobrou
inkoustovou tužku. Naslinil
a psal. Na řadu přišlo San
Marzano, Cherrola i Bejbino,
nezapomněl jsem na Vilmu,
Idyll nebo Perun. Cítil jsem se
vítězem. Dřevo a inkoustovka, jako předkové našich
předků! Zkušenost není zapomenuta! Nic mě nezastaví... a úroda? Na dosah! Zvát
budu rodinu, kamarády, budeme chutnat, porovnávat...
Překližkové destičky jsem
připevnil ke kolíkům gumičkami, takovým tím šikov-

ným protahovacím uzlíkem,
jako když vážete mustanga
ke kůlu kdesi v prérii. Druhý
den jsem zjistil, že na záhon
okrově nasněžily obdélníčky. Všude se válely překližkové destičky! Co se stalo?
Závistivý soused nebo šílený
somnambul? Jak prosté, milý
Watsone… Když slunce zasvítilo, gumičky začaly praskat.
A jak byly natažené, ty barevné, krásné gumičky čínské
provenience, a prdaly, odlétávaly destičky pěkně daleko
od své milované, mateřské
sazenice. Některé i dokonce
mimo záhon! Poslední, která
ještě držela, když jsem tam
přišel, jsem dostal do oka.
Takže tam, kde měla prokazatelně růst Tanaki F1 se křenila destička s nápisem Tamina. Kde rostla Tamina číhal
nápis Scatolone. No prostě
chaos a neřád! Naštěstí tu sezónu přišla zase plíseň…
Každý rok přebytek nezasazených rostlinek daruji přátelům. Když pak procházím
jejich úrodou plné záhony,
divím se, že nerozlišují ani
keřové rajče od tyčkového.
Nevylamují žádné vedlejší výhony nebo je vylamují
všechny. Nestříkají a přitom
plíseň neznají. Občas zalévají a hlavně sklízí. Jenže jedí
a netuší co! Neví, jaké konzumují odrůdy! Divní lidé...
Letos jsem to ale konečně
vychytal. Připravil jsem si totiž…
-jn-
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U svatých
se troubí
od nepaměti

Manžel už roztopil gril, tak
ho zase zhasl

Dvě pískovcové sochy, představující svatého Jana Nepomuckého a svatého Vojtěcha, které stojí
po obou stranách silnice z Počepic na Vysoký Chlumec, pro mne
mají odjakživa tajemné kouzlo.
Když jsem jako malá holka jezdila s rodiči nakupovat do Sedlčan, taťka na tomto místě nikdy
neopomněl zatroubit. „Musíme je
přece pozdravit, abychom dobře
dojeli,“ říkal.
Zvyk jsem přejala. Pokaždé,
když jedu okolo, trošku zatroubím. Krotím se jen v případě, když
jde v tomto úseku cesty někdo
pěšky nebo jede na kole, aby se
náhodou nelekl a nespadl mi pod
auto. V tom případě si ale neodpustím pozdravit alespoň v autě
familiérním: „Nazdar kluci“. Manžel nad mým chováním vrtí hlavou a netroubí ze zásady. Dodává,
že není přece blázen. Já v tu chvíli
zdravím kluky alespoň v hlavě
a zatím se mi to vyplatilo.
Za léta, která v regionu žiji, jsem
nikoho, kdo by troubil na svaté,
nepotkala, ani nepoznala. Až jednou. Přijela známá z Prahy, slovo
dalo slovo, nabraly jsme ještě jednu kamarádku a už jsme jely jejím
autem na malý výlet. K mému překvapení u soch zatroubila, ještě
než jsem jí stačila říct, že by mohla zmáčknout klakson, abychom
do Sedlčan dobře dojely. Ona mne
ale předběhla. Užasle jsem se zeptala, co to má znamenat? Jak to,
že troubí a proč? S úsměvem mi
odpověděla, že u svatých troubí
vždy přece proto, aby dobře dojela. Prý to tak dělali celé její dětství
prarodiče, za nimiž sem jezdila.
Děda navíc dodával, že aspoň poplaší zvěř, která se zde často zdržuje a nevlítne mu tak pod kola.
Kamarádka, sedíc za námi, se zapojila do hovoru, že její manžel
taky troubí a se smíchem dodala,
že se jí zdá, že bychom měli vyhledat psychiatra všichni, protože
ji by to nikdy nenapadlo.
A co vy, troubíte?
Jana Motrincová

Je pátek, patnáctého června.
Venku je krásně a já, jako obvykle, jsem v práci až do večera. Ne
ovšem zas tak dlouho. Již před
osmou večerní opouštím kancelář
a na své poměry spěchám na metro. S radostí, že už je víkend, se
blížím k autobusové zastávce, odkud pojedu domů. Je asi 20 hodin
a patnáct minut a uvědomím si, že
celý ten spěch byl zbytečný. V závalu štěstí, že jdu po práci domů
již takto brzy a že tentokrát trvala
staletími vydobytá osmihodinová
pracovní doba jen asi hodin deset
a půl, jsem zapomněl, že autobus 360 jede až dvacet pět minut
po deváté.
Nicméně čekání poměrně dobře ubíhá, jsem ve frontě prakticky na začátku, přemýšlím, které
místo obsadím tentokrát, a zda
budu nebo nebudu cestou spát
či poslouchat rádio. Že autobus
nejede úplně načas, není sice obvyklé, ale nejedná se na druhou

stranu o nic zvláštního. Když je
ale deset minut po plánovaném
odjezdu a autobus nikde, začínáme po sobě s ostatními zvídavě
pokukovat. Naše pohledy jakoby
se navzájem ptaly: Nevíte někdo,
co se děje?
Když postupně přijíždí další
a další spoje a naše již větší fronta
ustupuje o krok zpět, aby uvolnila cestu těm šťastnějším, jejichž
spoj právě dorazil, začínáme se
pomalu, leč ostýchavě jeden druhého ptát a navzájem se ujišťovat,
že podle jízdního řádu autobus
skutečně přijet měl a že čekáme
oprávněně, nikoliv z pomatení
smyslů.
Jakmile je zpoždění více než
půlhodinové a poté skoro hodinové, je nám jasné, že spoj, na který čekáme, nedorazí. Je čtvrt
na jedenáct a nám všem dochází
smutná a pro páteční večer krutá realita. Musíme počkat na poslední noční spoj do 23 hodin 45

minut. To je další hodina a půl!
Skoro už bychom se mohli seznámit, hrát karty nebo si povídat
o životě. Čekající kolegyně z Petrovic všechny pobaví humorně trpkým konstatováním, že její manžel již doma roztopil gril. „A teď
ho zase zhasl,“ dodává vzápětí.
A toto konstatování přesně vystihuje situaci. Jakoby neexistovalo
tisíc a jedna činností, které bychom v pátek večer všichni dělali
raději. Jen nemuset čekat na autobus…
Bohužel, stává se, že se autobus porouchá nebo dojde i k nehodě. Nedostatek informací je ale
stresující, protože v danou chvíli
nemáte ani jistotu, že pojede spoj,
na který si musíte další dvě hodiny počkat. Nakonec jsme to však
zvládli, i poslední spoj si dal trochu načas, ale pojal nás do svých
útrob všechny a dovezl šťastně
domů. Tak zase někdy…
Tomáš Vašíček

POZNÁMKA

Volební matematika začíná
Čas od času jsou v našich končinách volby. V poslední době
zhruba jednou za rok a nejinak
tomu bude i v mnoha letech následujících. A jelikož volby již
tradičně vychází na brzký podzim, znamená to, že již započaté
léto strávíme ve víru politických
kampaní. Navíc komunální volby
znamenají, že zvýšenou aktivitu
začnou vyvíjet ti politici, kteří
jsou nám, voličům nejblíže. Ti,
kteří sedí na obecních úřadech
a radnicích, ti, které denně potkáváme na ulici, v místním konzumu nebo na divizním fotbalovém zápase.
Volební matematika je však
zapeklitá a predikovat, jak voliči rozdají karty a jaký výsledek
s nimi jednotlivé politické strany
a kandidáti uhrají, je velmi těžké. Už nyní se však některé for-

mace tvoří, některá jména jsou
známá.
Například v Sedlčanech to
vypadá tak, že zastupitelka hájící doposud barvy ODS převlékne dres a zkusí štěstí u starostů a nezávislých. Inu, tak to
bývá, když vás vlastní strana
s vlastním starostou ostrakizují.
A mnou zmíněná sázka, zda starosta Burian bude starostou i nadále a zapíše se tak definitivně
nesmazatelným písmem do historických análů, je, zdá se, také
stále aktuální.
A k určitému vývoji dochází
i v Nalžovicích. Původně občanský aktivistický spolek, či přesněji jeho členové, se rozhodli
kandidovat do místního zastupitelstva. Za regionální žurnalistiku mohu slíbit, že je od nynějška čeká přísný metr, který

na politiky musíme používat. Už
to nejsou pouze aktivní občané,
už jsou to kandidáti, kteří chtějí spravovat věci veřejné a být
v zastupitelstvu.
V celém regionu bude kandidovat mnoho aktivních politických matadorů, ale o hlasy se
stále častěji hlásí leckde i opozice. Koneckonců předvolební
období bývá typické právě tím,
že jindy tichá opozice ožívá
a nabírá dech. Stačí se dívat kolem sebe, naslouchat, sledovat
sociální sítě. Objevíte možná
politiky, o jejichž existenci jste
doposud neměli zdání. A přesto to mohou být vaši sousedé.
Na nás všech pak je, abychom
se odpovědně rozhodli, kam
chceme města a obce, ve kterých žijeme, nasměrovat.
Tomáš Vašíček
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