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Natočit si pivo a opéct špekáček
Ředitelský post
na ZUŠ převezme je přece běžná věc. Ale co takhle
od srpna Vladimíra při plavbě na voru?
Křenková
SEDLČANY Z konkurzního

řízení na funkci ředitele
ZUŠ v Sedlčanech, které
se konalo v polovině června, vyšla vítězně dosavadní zástupkyně ředitelky
na téže škole a učitelka výtvarného oboru Vladimíra
Křenková. O pozici se také
ucházela klavírní pedagožka Natálie Sova a hudebník
Lukáš Kolář, který působí
na ZŠ v Jesenici.
Křenková vystřídá svou
kolegyni Vladimíru Severovou. Ta na škole vyučuje
už 36 let, z toho polovinu
ve funkci ředitelky. Vloni
oslavila významné životní
jubileum a rozhodla se, že
se bude nadále věnovat
jen výuce hudby a sbormistrovské činnosti.
Vladimíra Křenková
převezme stabilizované
pracoviště s jednadvaceti

Další
rozhodnutí
ÚOHS
k nádraží,
tentokrát
ve prospěch
města
S E D LČ A N Y Ne ko n e č n ý

úřední příběh výběrového řízení na zhotovitele
nového autobusového
terminálu v Sedlčanech
má další pokračování.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
rozhodl v případě druhého odvolání se firmy
Chládek a Tintěra, která
Pokračování na straně 2

zaměstnanci, na jehož rozvoji a koncepci práce se
sama jako zástupkyně ředitelky několik let podílela.
O výuku na ZUŠ je velký
zájem. V právě uplynulém
školním roce se ve škole
vzdělávalo 567 žáků: 330
v hudebním oboru, 132
ve výtvarném oboru, 76
v tanečním oboru a 29 v literárně-dramatickém oboru. Jen pro srovnání – 1. základní školu v Sedlčanech
navštěvovalo v téže době
491 dětí, do ZŠ Propojení
jich chodilo 433. Kromě
učebních prostor v Sedlčanech má základní umělecká škola své pobočky
v Petrovicích a v Krásné
Hoře, kam učitelé za žáky
dojíždějí.
Zájemci se vzdělávají nejen během individuálních
Pokračování na straně 6

KAMÝK NAD VLTAVOU Je
to již přes měsíc, co se
po dlouhé době v Kamýku
vypravil vor po řece Vltavě. Obnovená historie zís-

Letošní komunální volby jsou vypsány
na první říjnový pátek a sobotu. To se mnohým může
zdát ještě hodně daleko.
Osečanských občanů, co
se voleb do zastupitelstva
své obce týče, se však
dotkne ještě termín jiný,
mnohem bližší. Nejpozději do dvacátého července
mají možnost, zcela anonymně, vhodit do schránek anketní lístek se jmény
svých sousedů, které by
rádi viděli ve vedení obce.
A nezáleží na tom, zda do-

zí dehydratace. Plavba
vede směrem ke kamýcké
přehradě a zpět ke kotvišti. Trvá zhruba hodinu
Pokračování na straně 4

Plavbu na voru po Vltavě u Kamýku nad Vltavou si oblíbili lidé téměř z celé republiky.

Sdružení proti jednotlivcům
v komunálních volbách
vnímám jako podraz, míní
Pavel Pechač
OSEČANY

kává v obci velkou oblibu.
Vor je dokonce vybavený pivní pípou a sudem
se zlatavým mokem, takže
při jízdě nikomu nehro-

tyčný soused o kandidatuře do zastupitelstva vůbec
kdy uvažoval.
„V Osečanech jsou anketní lístky už tradicí,“
vysvětluje současný starosta obce Pavel Pechač.
„V jiných obcích jsem ale
předvolební anketu neviděl, myslím, že to není obvyklé,“ dodává a vzápětí
přibližuje léty osvědčený
recept, jak přimět obyvatele obce zamyslit se nad jejím osudem dříve, než pár
dní před volbami, pokud
Pokračování na straně 3
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Další
rozhodnutí
ÚOHS
k nádraží,
tentokrát
ve prospěch
města
Dokončení ze strany 1

byla opětovně vyřazena pro neodůvodnitelně
nízkou nabídkovou cenu.
A tentokrát se karta v příběhu obrací: odvolání
firmy Chládek a Tintěra
Úřad zamítl a potvrdil
rozhodnutí výběrové komise zhotovitele. Firma
podala rozklad k předsedovi Úřadu.
Rozklad neúspěšného
uchazeče však není automaticky spojen s jakýmkoliv odkladným účinkem, a proto je možné,
že zadavatel do doby rozhodnutí předsedy Úřadu
o rozkladu smlouvu uzavře či zruší zadávací řízení. V takovém případě by
Úřad řízení zastavil bez
rozhodnutí ve věci samé
a zároveň by vrátil firmě
Chládek a Tintěra složenou kauci.
O vyjádření jsme požádali zástupce měst a
Sedlčany. St arost a ani
místostarosta na zaslané
dotazy ani žádost o vyjádření nereagovali. Pro SK se
vyjádřil obchodní ředitel
ﬁrmy Chládek a Tintěra Pavel Stoulil: „Na konci června
nám od ÚOHS přišlo zamítnutí naší žádosti o přezkum
a o vrácení do soutěže.
Rozhodnutí ÚOHS respektujeme, ale svůj názor si
ponecháváme. Naše cena
je reálná a není nákladově neodůvodnitelně nízká.
V pátek 13. července jsme
podali rozklad k předsedovi ÚOHS. Dle našeho
názoru se ÚOHS v tomto
rozhodnutí nevypořádal se
všemi našimi argumenty,
posouzení ceny prakticky
nechal na libovůli zadavatele a odůvodňuje velice
formálně. Také nacházíme
procesní vady. Proto jsme
se rozhodli rozklad podat,“
popsal Stoulil.
Tomáš Vašíček
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Veřejné zasedání zastupitelů města se bude
konat příští týden
SEDLČANY V pondělí 23. července

se sejdou radní a zastupitelé města
na svém letním veřejném zasedání.
Bude se jako obvykle konat ve společenském sále Kulturního domu Josefa Suka od 17 hodin.

Hlavním bodem programu bude
projednání plánu rozvoje sportu,
který se stane povinnou přílohou
žádostí o dotace.
Všechny existující sportovní
kluby a organizace budou zapsány

do registru včetně povinných údajů o počtu členů. Oproti minulosti
budou do evidence zahrnuti pouze
platící členové. Dříve totiž spolky
evidovaly i neplatící členy, aby získaly vyšší dotace.
-jv-

Nová služebna městské policie
v otázkách a odpovědích
SEDLČANY Koncem jara se strážci po-

řádku ve městě a přilehlých osadách
přestěhovali z domu čp. 34 na náměstí T.G.M. do zbrusu nové budovy,
která stavebně přiléhá k zadní části
pracoviště městského úřadu u autobusového nádraží. Nejen o novém
zázemí jsme si povídali s místostarostou Sedlčan Miroslavem Hölzelem
a velitelem městské policie Petrem
Krchem.
Jak dlouho funguje v Sedlčanech městská policie (MP)?
Od roku 1991. Vrchní komisař
Petr Krch je jejím třetím velitelem
a do funkce byl uveden v polovině
90. letech. Služebně nejstarším dosud
sloužícím strážníkem je Petr Nosian,
který pro MP pracuje 28 let.
Kdy se rozhodlo o výstavbě
nové služebny?
Bylo to v roce 2016, kdy se ukázalo, že dosavadní prostory na náměstí
nesplňují hygienické podmínky pro
práci MP.
Jak město uprázdněné prostory
v domě č. 34 využije?
Budou i nadále sloužit pro potřeby
městského úřadu. Po nutných úpravách se tam přesunou některé úřadovny. K tomu však dojde až v průběhu nového volebního období.
Kolik peněz nová služebna stála?
Město investovalo do její výstavby a vybavení necelých devět milionů korun.
Kdo stavbu prováděl?
Stavební ﬁrma Pazdera z Vlašimi.
Nábytkem služebnu vybavila truhlářská ﬁrma z Třebnic.
Jaká jsou pozitiva nové budovy?
Máme dostatečné prostory pro
styk s veřejností, pro technické
zázemí a fungování kamerového
systému. Také sociální zázemí splňuje všechny požadavky hygieny.
V budově jsou oddělená sociální
zařízení pro muže a ženy a navíc
je tu další sociální zařízení pro
příchozí z řad veřejnosti. Místnosti nejsou nijak rozlehlé, ale je jich
více a jsou rozdělené podle účelu,

kterému mají sloužit. Kromě služebních prostor určených pro činnost
nebo zázemí strážníků, k nimž patří
třeba místnost pro přebíjení zbraní,
se tu nachází i malá čekárna pro
krátkodobý pobyt osob pod vlivem
omamných látek či odchycených
psů. Nechybí ani šatna s nářaďovnou pro občany, kteří pod naším dozorem provádějí obecně prospěšné
práce, sklad a kotelna.
Jak se zdokonalilo technické
vybavení služebny?
K dispozici máme prostor s kamerovým systémem, kde můžeme
nepřetržitě sledovat, co se děje v růz-

údajů, změnila vaše administrativní činnost?
Uchováváme pouze informace,
které jsou nutné pro výkon naší služby. Pro styk s veřejností máme dnes
možnost využívat oddělený jednací
prostor, takže je zajištěno naprosté
soukromí.
Kolik strážníků služebnu v současnosti využívá?
Tabulkový stav, podle nějž má
v Sedlčanech zajistit pořádek sedm
strážníků a strážnic, je naplněn. Realita je ovšem trochu jiná. Jedna ze
strážnic se právě chystá na rodičovskou dovolenou, takže MP bude opět

Inspektorka Lenka Valentová a vrchní komisař Petr Krch v nové služebně městské policie

ných částech města. Jedná se o činnost nejen preventivní, ale v případě
porušení zákona i represívní. Celkem
je možné sledovat tři sta dvacet míst.
Jak je zajištěna funkce varovného systému?
Strážníci jsou schopni informovat
občany o nenadálých událostech
rozhlasem. Je tu i ohlašovna požárů. Všechna zařízení včetně varovného, počítačového i kamerového
systému mohou fungovat po určitou
dobu i v případě výpadku elektrické
energie.
Jak se zavedením GDPR, čili
opatřením na ochranu osobních

fungovat s personálním deﬁcitem.
Abychom opravdu obsáhli všechny
činnosti spojené se zajištěním pořádku ke spokojenosti občanů, potřebovali bychom alespoň o dva zaměstnance více.
Jakým způsobem udržujete
kontakt s veřejností?
Lidé se k nám vždycky dovolají prostřednictvím linky 156, a to
i v případě, že je sloužící strážník
v terénu. Uvažujeme také o zavedení
facebookového proﬁlu, kde bychom
mohli okamžitě uveřejňovat informace třeba o odchycených psech.
Jindra Votrubová
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Sdružení proti jednotlivcům
v komunálních volbách
vnímám jako podraz, míní
Pavel Pechač
Dokončení ze strany 1

vůbec: „V červnu dostali
všichni Osečanští a Vělběžští do svých poštovních
schránek čistý anketní lístek
opatřený pouze devíti linkami. Tam mohou napsat jméno osoby či osob, které by
si představovali jako kandidáty do zastupitelstva obce.
Vůbec nezáleží na tom, zda
už v zastupitelstvu jsou, či
nikoliv.“
Velkou část anketních
lístků občanům do schránek osobně doručil míst o s t a r o s t a o b c e Pe t r
Stránský. „Rozvezl jsem je
po Osečanech na kole, nebylo to tak náročné,“ glosuje místostarosta s úsměvem a přidává statistické
údaje: „Obvykle se na obec
navrátí kolem šedesáti procent z rozdaných lístků.
Navržená jména se často
opakují.“ Vyplněné a řádně zalepené anketní lístky
mohou obyvatelé spada-

jící pod katastrální území
Osečan vhodit do několika
připravených
sběrných

Pavel Pechač

schránek
rozmístěných
v obci, například na obecním úřadě, ve znovuotevřené restauraci nebo
Na Rafandě.
Zastupitelé obce je
po dvacátém červenci
vyhodnotí a navrhované
kandidáty osloví. „Někdy
z anketních lístků vyjdou
nová jména. Samozřejmě
záleží pouze na navržených občanech samotných,
zda se rozhodnou do voleb

kandidovat, či ne. Nikoho
nenutíme. Přijde nám ale
fér informovat je o důvěře,
kterou v ně někteří jejich
sousedé mají,“ vysvětluje
starosta.
Férovost, alespoň optikou Pavla Pechače, zdá se
být synonymem pro osečanské komunální volby.
„Vždy se snažíme jít do voleb jako jednotlivci. Sdružení jsou díky nedokonalému
volebnímu systému oproti
jednotlivcům nespravedlivě zvýhodňována. Pokud
by ve volbách do zastupitelstva naší obce vzniklo
nějaké sdružení, považoval
bych to za podraz,“ přesvědčivě dodává.
Lucie Kakosová
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Obec řeší, co
s pozemky. Nájemné se
doposud nevybíralo,
nyní se pozemky
prodají a pronajmou
NALŽOVICE Při svém červnovém jednání řešilo zastupitelstvo obce několik zajímavých bodů, mimo jiné
bez výhrad schválilo závěrečný účet obce a zprávu
o výsledku hospodaření
obce za rok 2017. Rozhodovalo se však i o pozemcích
v lokalitě na Sejcích.
Jedná se o chatovou
oblast poblíž Častoboře.
A blízkost obou lokalit
jakoby znamenala i jinou souvislost. Pozemky
na Sejcích jsou sice zčásti
zastavěné, soukromí vlastníci je však užívají dlouhodobě bezplatně. To se má
po letech alespoň částečně
změnit.
Zastupitelstvo obce souhlasilo při svém posledním
jednání s uveřejněním
záměru obce prodat pozemek parcelní číslo 1973
pod chatou evidenční číslo 75 v katastrálním území
Nalžovické Podhájí. Vedle
pozemku pod chatou, kte-

rý by se prodával, by zároveň došlo k pronájmu pozemku kolem chaty. Podle
dalšího usnesení zastupitelstva by stejný osud měl
potkat i dalších osm pozemků pod chatami a pronajat by měl být i pozemek
parcelní číslo 1943 kolem
těchto dalších chat.
Na jednání zastupitelstva zazněla informace, že
doposud se za pozemky
žádný nájem neplatil. Co
se týká ceny pronájmu pozemků kolem chat, mělo
by se jednat o částku zhruba sedm tisíc ročně za každou chatku. Podle jednoho
člena zastupitelstva, který
si nepřál být jmenován, lze
uvažovat o tom, že obec
kvůli svému dosavadnímu
přístupu, kdy nájem nevybírala, přišla minimálně
o desítky tisíc korun v rozsahu přesahujícím sto tisíc.
Reakci vedení obce se nám
doposud nepodařilo získat.
Tomáš Vašíček

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Šestašedesátiletá řidička havarovala
1. července odpoledne
v Kňovické ulici, když
při vyhýbání zvířeti vjela
na krajnici a poté narazila
do oplocení areálu zdejší
ﬁrmy. Vzniklá škoda byla
stanovena na 50 000 korun.
SEDLČANY Škoda ve výši
35 000 korun vznikla při
nehodě, která se stala 1.
července na silnici I/18 v katastru města. Sedmaosmdesátiletý motorista nedodržel bezpečnou vzdálenost
za autem, které zde zastavilo
kvůli červenému světelnému signálu na přenosném
dopravním značení.
DUBLOVICE Kdosi neznámý poškodil osobní vozidlo Škoda Superb, které
bylo v obci zaparkované

od 5. do 8. července. Způsobená škoda byla odhadnuta na 21 000 korun.
KRÁSNÁ HORA Lesní
zvěř byla příčinou nehody 13. července v katastru
obce. Škoda byla vyčíslena
ve výši 30 000 korun.
KOSOVA HORA Škoda
ve výši 30 000 korun a lehké zranění je výsledek
dopravní nehody, ke které
došlo 13. července večer
na silnici I/18. Dvaašedesátiletý motorista nedodržel bezpečnou vzdálenost
za vozidlem, jehož řidič
byl nucen kvůli dopravní
situaci zabrzdit.
SEDLČANY Zatím nezjištěný vandal poničil z 13. na 14.
července hřbitovní zeď
v ulici Na Stínadlech. Nezjištěnou látkou zde nastříkal

nápis o rozměrech 2,5 x 2
metry. Vzniklá škoda zatím
nebyla přesně vyčíslena.
OSEČANY Př i jízdě
ve směru od Sedlčan
na Osečany havaroval 14.
července ráno 19letý cizinec. V zatáčce dostal s vozem smyk, poté vyjel vlevo
mimo vozovku, kde narazil do náletových dřevin
a spodní částí auta do kamenitého valu. Škoda byla
stanovena na 20 000 korun.
SEDLČANY Pětačtyřicetiletý muž najel 14. července
v noci pravým předním kolem na obrubník chodníku
a prorazil si na autě olejovou vanu. Dechová zkouška u něj vykázala hodnotu
3,12 promile. Za volant usedl i přes zákaz řízení, který
má uložen až do roku 2020

a na voze byla propadlá
technická prohlídka. Dotyčný následně hlídce tvrdil, že automobil neřídil...
NALŽOVICE Opilého motoristu nachytali policisté
při silniční kontrole v obci
14. července ráno. Při dechové zkoušce se na displeji přístroje objevila hodnota 0,55 promile.
DOUBRAVICE Hodnotu
0,39 promile alkoholu naměřili policisté u 40letého
řidiče, kterého zastavili 15.
července dopoledne u odbočky na obec Doubravice.
VYSOKÝ CHLUMEC Lehkým zraněním skončila
dopravní nehoda, která se
stala v katastru obce 15.
července odpoledne. Jednapadesátiletý motorkář
najel na krajnici a násled-

ně spadl do silničního příkopu. Vzniklá škoda činila
6 000 korun.
ZVÍROTICE Operační
důstojník přijal 15. července na lince 158 informaci
o nálezu munice v lese
u Zvírotic. Přivolaný pyrotechnik určil, že se jedná
o protitankový granát ráže
7,5 cm a odvezl ho k řízené
likvidaci.
ŠTĚTKOVICE Mezi Štětkovicemi a Kosovou Horou vběhl do jízdní dráhy
Škody Superb 15. července
navečer srnec, který zůstal
po střetu na místě usmrcen. Hmotná škoda byla
vyčíslena na 51 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).

4

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

Fichtlgang
Klučenice
zavítal
do kraje Karla
Hynka Máchy
KLUČENICE/KOKOŘÍNSKO

Na letošní ﬁchtltour se
ve středu 11. července
vypravilo dvanáct strojů,
na třech byli i spolujezdci.
Cílem bylo tentokrát Kokořínsko.
Cesta byla bez poruch
a už kolem třetí hodiny odpolední dosáhla výprava
prvního cíle, tedy základny v kempu Mšeno. První
večer patřil grilovačce.
Následující den se peloton
vypravil podívat na skalní
obydlí a do Želíz na Čertovy hlavy. „Celý den nás
zlobil déšť, ale nás to nemůže zastavit,“ uvedla Lucie Kulasová.
Již za slunce zdolal
Fichtlgang následující den
letošní cíl – hrad Koko-

řín. Následovala návštěva jeskyně Klemperka
a parostrojního pivovaru
Lobeč i s ochutnávkou.
V sobotu bylo na programu pátrání po partyzánských jeskyních. I když
byl terén značně náročný,
hledání se podařilo. „Nakonec jsme si odpočinuli
v přírodním koupališti,“
doplnila Lucie.
V neděli už bylo třeba nabrat směr zpět
domů. Při zpáteční cestě
se ještě všichni zastavili ve vojenském muzeu v Lešanech. Doma
na klučenické návsi přivítali fichtlaře blízcí před
sedmou hodinou večerní.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Boj proti čtyřkolkářům a motorkářům
zatím zemědělci prohrávají
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU/KLUČENICE Zkuše-

nosti zemědělců s majiteli čtyřkolek a terénních
motocyklů nejsou většinou příliš dobré. Své
o tom ví i agronomové
zemědělských podniků
v Krásné Hoře a Klučenicích.
„Motorkáři a čtyřkolkáři si jezdí, kde chtějí.
To je nepříjemný. Zvlášť,
když ten pozemek čerstvě
zasejeme a oni po tom
rajtujou,“ uvádí na úvod
krásnohorský agronom
Milan Kakeš. „S majiteli čtyřkolek máme také
problémy, ničí nám svojí
jízdou porosty na polích
a loukách,“ přidává se
klučenický Vladimír Holan. Problémy s těmito
řidiči mají i vlastníci lesů
a myslivci, pro zvěř je
pohyb a hluk strojů nepříjemný.
Podle Milana Kakeše
má větší problém velký
podnik než malý zemědělec: „Měli by si to i vlastníci pozemků hlídat. Mám
pocit, že nám jako podniku, tím, že jsme bývalý

družstvo, jezdí spíš než
soukromníkovi, kterýmu
si tak netroufnou, spíš se
uhnou,“ vysvětluje.
Škody, které řidiči
způsobují, si ale odhadnout netroufá. „Poškození porostu bude třeba pár
tisíc korun, ale kolikrát je

Milan Kakeš

tam udělaná stopa a pak
se po tom jezdí a traktoristi se přes to tlučou.
Je to nepříjemný. Kluci
na pionýru nevadí, to
my jsme jezdili taky jako
děti, ale čtyřkolkáři už
mají vyježděný trasy, třeba tady na Strážníku přes
pole dozadu,“ pokračuje Kakeš. I když se snaží různými opatřeními
vjezd na pole znemožnit, motorkáři si na ji-

ném místě vytvoří další.
Boj proti tomuto nešvaru se vlastně nedá
vyhrát. „Zatím jsme žádný problém s nikým neřešili, protože jsme nikoho
nechytili,“ posteskl si
Holan. I Kakeš má stejnou zkušenost: „Zavolat
policii nemá smysl. To
bych musel nafotit, natočit, to je většinou člověk
nepřipravený, musel bych
někde číhat. Já už jsem
kolikrát někoho naháněl.
Malýho kluka na pincku
chytnu, ale na těch velkých mašinách… Těch
třeba jede deset za sebou. Oni z toho vyrostou
a zase do toho dorostou
další kluci. Jezdí tu i čtyřkolkáři z Hory, i s vazbou
na podnik, nebo jejich
děti, bývalí zaměstnanci.
Známe je. Snažíme se jezdit a trošku jim to narušovat. Kdybych je tam viděl
a poznal je, tak jim něco
řeknu, ale ono je i těžký
je poznat. Mají helmy. Nevím ani, kdo to je,“ shrnuje negativní zkušenosti.
Olga Trachtová
Hadáčková

Natočit si pivo a opéct špekáček je přece běžná věc.
Ale co takhle při plavbě na voru?
Dokončení ze strany 1

a půl. Vorař Jiří Zdislav
Jankovský je výborný
bavič a vypravěč. Zajímavosti z historie vorařství
v Čechách doplní zážitek
z plaveckého špekáčku,
upečeného na ohni přímo na voru. Jankovskému
pomáhají řídit kolos střídavě nejen tři kamarádi,
ale i jeho manželka Petra.
„Bydlíme v Praze, činnost
není výdělečná, tak spíme
pod širákem v přístavišti.
Máme tak alespoň všechno
na očích. Na jídlo chodíme do vorařské restaurace
ke Krůtům, která má vorařskou tradici od roku 1701,“
dodává Jiří, s nímž jsme
si o voru povídali. O tom,
že se myšlenka plavby
na voru zamlouvá lidem
skoro z celé země, svědčí
úsměvy pasažérů, ale i ﬁ-

nanční příspěvky. Vstupné je totiž dobrovolné.
Z jakých součástí se
vor skládá?
Název vor je novinářský výraz, který vznikl
někdy začátkem dvacátého století. Správný výraz
je pramen, tedy „vorař“
se nazýval prameňák
nebo plavec. Tehdy sloužil hlavně k přepravě
dřeva. Nejdelší vor byl
dlouhý skoro půl kilometru. Ten, co kotví v kamýckém přístavišti, je čtyřiapůl metru široký a s vesly
padesát metrů dlouhý.
Skládá se ze tří tabulí,
váží dvacet pět tun a padlo na něj padesát stromů.
Jsou na něm dva lodní
motory, tři desetimetrová
ručně sekaná vesla a je
houžvemi vyvázaný.
Co je vlastně ta houžev?

Je to dlouhý a tenký
smrček, který se podetíná
v dubnu, květnu. V plné
míze se protáhne ohněm
– takzvaně napaří, aby
nepraskal. Houžev o průměru 1,5 cm utáhne 5 kamionů.
Děláte si statistiku
o počtu svezených lidí?
Jezdíme čtvrtý víkend.
Za tu dobu se mohlo vystřídat v hrubém odhadu tak
kolem šesti set lidí. Jezdí
maminky s dětmi a starší
lidé, kteří ještě pamatují tu
nostalgii svezení na voru.
Vzpomínají na staré časy,
třeba, když se podívají
na dnešní budovu obecního úřadu, kde v minulosti
byla škola. Dnes se byla
objednat jedna rodina
z Běloruska. Jinak tu byl
Holanďan a Francouz.
Měl jste už nějaký

n e p ř í j e m n ý z á ž i te k ?
Většinou je to složité
jednání s úřady, aby to
vůbec mohlo fungovat.
Pak je nepříjemné, když
jedeme a pustí elektrárna
turbíny. Lidé jsou ukáznění, ale když by byl někdo
podnapilý, nepustíme ho
na palubu. Co se týče přítomnosti rychle jedoucích
okolních lodí, je to tak padesát na padesát. Někteří
zlobí, jiní jsou hodní.
Co bude s vorem po sezóně?
Za to, že to takhle funguje, se zasloužil především
starosta Kamýku Petr Halada, který na vše sehnal
peníze. Já můžu postavit
cokoliv, ale když na to nebudou peníze, je to k ničemu. Nám oběma by se
samozřejmě líbilo, když
by se z toho stala tradice.

Lidi to baví, ale ten vor se
musí nějakým způsobem
uživit. Jeho provoz není totiž úplně levný. Sejdeme se
tak v půlce prázdnin a řekneme si, co dál. Vzhledem
k tomu, že už je vor postavený, tak i když by šla čísla do mínusu, se na jednu
zimu zvedne z vody a příští rok by se zprovoznil aspoň na dva týdny.
Musí se jistě nějak
udržovat. Jaká je jeho životnost?
Byl postavený 15. května a po spuštění do vody
u něj dochází k přirozené
nasákavosti dřeva, díky
čemuž se potopil asi o 2,5
centimetru. Je potřeba ho
na zimu vyndat, aby dřevo
vyschlo. Životnost je pak
dvacet let i bez jakéhokoliv
chemického ošetření.
David Štverák

Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
202/18
Prodám stavební pozemek v Dublovicích, 550 Kč/m2. Tel.: 607 311 869. RK nevolat.
203/18

Žena 60 let hledá přítele. Půjdeme
na kávu a na výlet? Tel.: 774 048 822. 204/18

Prodám selata – odběr začátek srpna.
Tel.: 732 149 464.
205/18

Prodám tele – býček červený. Tel.:
732 149 464.
206/18
Prodám štěňata německého ovčáka
bez PP, odběr po tel. dohodě v Sedlci-Prčici. Tel.: 604 405 249.
207/18
Pronajmu byt 3+kk v Sedlčanech.
Tel.: 739 063 406.
208/18
Prodám byt 3+kk v Sedlčanech. Tel.:
739 694 119.
209/18
Prodám rané brambory – Vítěž. Tel.:
604 117 568 – po 17. hodině nebo po tel. domluvě.
210/18
Prodám zahradní skládací pivní set
se širším stolem (220 x 70 cm), dvě lavice se třemi nohami (220 x 25 cm), cena
1 250 Kč. Tel.: 608 543 848.
211/18

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY
ZDARMA

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

Tel.: 602 709 295
Resort Hulín

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

STRNAD elektro, s. r. o.
velkoobchod – maloobchod
s elektroinstalačním materiálem a svítidly

přijme nové kolegy

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
na HPP/DPP

E-mail: info@resorthulin.cz
Tel.: 733 704 561
WWW.RESORTHULIN.CZ

přijme PRODAVAČKU
do provozovny Sedlčany

E-mail: strnad.elektro@sedlcany.cz

Meritage, spol. s r. o.

Tel.: 774 491 964

provozovna Kňovice 116, Sedlčany 264 01

přijme pracovníka na pozici

CUKRÁRNA
nám. T. G. Masaryka 31, Sedlčany

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

OBCHODNÍ REFERENT/KA
Náplň práce: zpracování a evidence zakázek, komunikace se
zákazníky a s dodavateli
Požadujeme: znalost AJ, MS Office, Internet
Nabízíme plat 25 000 Kč
Kontakt: 734 757 425, jana.rybarova@meritage.cz

káva Lavazza - dorty - chlebíčky - točená a kopečková
zmrzlina - poháry - koktejly - teplé a chlazené nápoje - víno
Velký výběr zboží, příjemné posezení, klimatizace
Těšíme se na vaši návštěvu
CUKRÁRNA CAFÉ MAX ČEKÁ JEN NA VÁS!

Restaurace Na Vyšehradě – Sedlčany
přijme

UKLÍZEČKU – POMOCNOU SÍLU
pouze na jednosměnný provoz
K doptání na provozovně nebo na tel. č.: 603 441 608

Domov seniorů Vojkov
hledá nového zaměstnance na pracovní pozici

ÚDRŽBÁŘ–TOPIČ
Požadujeme: výuční list v řemeslném oboru, schopnost
samostatné praktické aplikace dovedností v základních
řemeslných profesích (zedník, instalatér, elektrikář,
zámečník), ŘP sk. B.
Nabízíme: pravidelný plat dle tarifních tabulek,
po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou,
osobní ohodnocení, 2x ročně odměny, obědy zdarma,
pozice je vhodná i pro pracující důchodce
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
milanjirota@seznam.cz, popř. volejte na tel.: 724 544 600

PŘED

PO

Když vám lidé v okolí říkají – ty jsi zhubla, sluší ti to – je to příjemný bonus
Do Světa zdraví jsem se zatoulala víceméně ze zvědavosti. Zaujal mne inzerát na netu, který
nabízel celkovou diagnostiku zdravotního stavu. Jelikož jsem se poslední dobou cítila poměrně
unavená, řekla jsem si, že se tomu "podívám na zoubek" a objednala se na konzultaci do Světa
zdraví. Výsledek mne naprosto šokoval. Jedenáct let jsem nestála na váze, a proto jsem byla
vyděšená nárůstem hmotnosti. Bohužel i další informace ohledně mého těla byly dosti nehezké.
Zkrátka – všechno špatně.
Nechala jsem si sestavit osobní výživový plán a poté se ho jala poctivě dodržovat. Byla jsem
velice překvapená, jak jednoduché bylo přejít na pravidelnou, zdravější stravu. Chtělo to jen
překonat lenost a trochu se tomu jídlu pověnovat. Snaha a odhodlání přinesly po dvou měsících
téměř hmatatelné výsledky. Když vám lidé v okolí říkají – ty jsi zhubla, sluší ti to – je to příjemný
bonus. Pro mne je důležité, že se cítím lépe, tak nějak pročištěně. I únava pomalu ustupuje.
A jelikož nejde o nějaké drastické omezení, spíše o to soustředit se na pravidelnou a správnou
stravu, jsem rozhodnutá pokračovat ve zdravém životním stylu i nadále. Celé to má zatím jen
jeden háček – musela jsem si koupit dvoje nové džíny!
Takže pokud se chcete cítit lépe a kupovat si menší velikost oblečení – mohu Svět zdraví
z vlastní zkušenosti jen doporučit.
Jitka Vojíková
zdroj: www.svet-zdravi.cz
Více informací na: www.svet-zdravi.cz/prolinie

Svět zdraví BENEŠOV

Svět zdraví PŘÍBRAM

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

nám. Arnošta z Pardubic 166
Tel.: 702 144 282
E-mail: kondice@svet-zdravi.cz
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Ředitelský post na ZUŠ Milan Tulach roztočil pípu
převezme od srpna
Na Růžku
Vladimíra Křenková
Dokončení ze strany 1

lekcí, ale umělecké činnosti se věnují také v několika souborech. Letos jich
ve škole fungovalo sedm.
Učitelé dosahují v práci
s dětmi nadstandardních

Vladimíra Křenková

výsledků a už mnohokrát
si přivezli nejvyšší ocenění
z krajských a celostátních
soutěží.
Vladimíra Křenková podotýká, že škola není jen
tradiční vzdělávací institucí, ale má také vzrůstající
podíl na kulturním životě ve městě a v regionu.
Na mezinárodní úrovni
dlouhodobě spolupracuje
se školami a institucemi
francouzského města Taverny, s maďarským městem Békéscsaba a účastní
se festivalů na Slovensku.
Nastupující ředitelce jsme
položili několik otázek.
Sedlčanskou ZUŠ dobře znáte. Máte v úmyslu
navázat na dosavadní
styl vedení, nebo byste
ráda něco změnila?
Škola má své pevné místo v regionu a velmi dobře
funguje. Svými uměleckými programy, představeními, výstavami, projekty
a koncerty obohacuje malé
i velké diváky. Naše motto
‚Teď tě povedu já, a až vyrosteš, povedeš ostatní‘
mluví za vše. Naším cílem
je vzdělávat, propojovat,
naučit děti vnímat umění
a umět se dívat. Naší prioritou je také spokojený
žák a rodič. Aby vše fungovalo, potřebujeme kvalitní, zodpovědné a s chutí
pracující pedagogy, kteří
budou ochotni vzájemně
si naslouchat, společně
vymýšlet a tvořit. Jako ře-

ditelka bych ráda i nadále
vytvářela podmínky pro
tvůrčí atmosféru, která tu
doposud vládla. Pravidelná setkávání, podpora sebevzdělávání, otevřenost
novým nápadům a inspirace praxí z jiných škol a institucí budou při mé práci
tím hlavním.
V čem bude těžiště vaší
práce na nové pozici?
Těžištěm je kolektiv učitelů s tvořivým nasazením,
kteří se chtějí vzájemně potkávat a ovlivňovat. Deset
let jsem zastávala funkci zástupkyně ředitelky a za tu
dobu jsem navázala spolupráci s mnoha institucemi,
například s městským muzeem, s knihovnou, kulturním domem, se základními
a mateřskými školami v regionu, s domovem seniorů
nebo obecními úřady. Pro
mě je důležitá práce uvnitř,
která směřuje ven a ovlivňuje kulturní život v místě,
kde žijeme.
Domníváte se, že estetické vzdělávání by mělo
být pro všechny zájemce,
nebo jen pro ty talentované?
Myslím si, že estetické
vzdělávání by mělo být
přístupné pro všechny
věkové kategorie. Od nejmenších, kteří se hledají,
přes dospělé, kteří se při
tvorbě odreagují, až po seniory, kteří tak stráví smysluplný čas při setkávání
a sdílení. Bohužel naše
kapacita je řízena státem
a už dvakrát jsme neúspěšně žádali o její navýšení. Takže při tak velkém
zájmu o studium jsou talentové zkoušky nutným
předpokladem výběru
žáků. Určitě budu usilovat o to, aby školu mohlo
navštěvovat co nejvíce
zájemců. Naše dosavadní
mezigenerační projekty
byly obohacením a pohlazením duše pro zúčastněné i pro diváky. Vzájemné
sdílení zkušeností a podpora chuti něco dělat je to
nejdůležitější.
-jv-

OSEČANY Po tříměsíční
pauze mohou osečanští
opět zajít na pivo. Taktéž

klíčit,“ vypráví. „Až nevydařený – co se pohostinství týče
– třídní sraz, na kterém jsem

nout do jídelního lístku: „Zatímco se v restauraci U Kostela na Chlumu zaměřuji

Známý restauratér Milan Tulach převzal pod svá křídla hostinec Na Růžku v Osečanech.

výletníci, které láká nedaleká rozhledna Drahoušek, najdou v Osečanech
osvěžení ve znovuotevřené
hospůdce Na Růžku. Třetího července, po částečné
rekonstrukci, zde totiž nový
provozovatel Milan Tulach
roztočil první pivo.
„Už jsem se nemohl dívat,
jak tak pěkná hospoda, jaká
v Osečanech je, trpí,“ svěřuje se. „Starosta obce Pavel
Pechač už mne dávno popichoval, abych hospodu vzal.
Zprvu jsem o tom nechtěl
ani slyšet, jelikož mám hodně povinností s restaurací
v Chlumu. Podařilo se mu ale
přeci jen zasít mi do hlavy semínko, které začalo pomalu

vloni byl právě v osečanské
hospodě, mne deﬁnitivně
přesvědčil,“ dodává.
Obec, jako majitel restaurace, zajistila po konzultaci
s novým provozovatelem rekonstrukci. Zejména kuchyně a sociálního zařízení. Novinkou je oddělený salonek
s kapacitou čtrnácti osob.
Milan Tulach oproti předchozím zvyklostem značně
prodloužil otevírací dobu.
„Hospoda musí být otevřená
denně, i kdyby tam mimo
špičku seděl jeden člověk,“
tvrdí zkušený restauratér.
„Stejně tak vaříme po celý
den. Hotovky i minutky,“
představuje svoji koncepci
a nechává pomyslně nahléd-

na čerstvé ryby a argentinské
maso, tady Na Růžku se chci
soustředit spíše na klasickou
kuchyni. I v české hospodě
však musím jít s dobou a sledovat trendy. Vedle pečeného kolena určitě nadchneme
zastánce vegetariánské kuchyně čočkovým burgerem
namísto fádního smaženého
sýru,“ míní Milan Tulach.
K hospodě patří i rozlehlý
sál. Ten se poslední červencovou sobotu zaplní díky
kapele Podříci. „Na mě a perfektní partu, kterou Na Růžku
mám, padne důležitý úkol.
Nenechat nikoho o žízni,“
zve s úsměvem do Osečan
na pouťovou zábavu.
Lucie Kakosová

Lékárnice eRecepty chválí
REGION Od prvního ledna

jsou lékaři povinni předepisovat pacientům už jen
elektronické recepty. Je to
ekologická a moderní forma
propojení lékáren a lékařů.
Jak to vypadá v praxi?
„Naprostá většina receptů,
řekla bych skoro devadesát
procent jsou dnes již eRecepty. Pokud je vše bez problému, myslím tím hlavně připojení k internetu, nemůžu si já

ani moje kolegyně na tento
způsob předepisování léčiva
stěžovat. Nemáme s ním žádný problém a zvykly jsme si
na eRecept skoro okamžitě,“
říká za sedlčanské pobočky lékárny Dr.Max magistra
Jana Ešnerová.
Podle magistry Lucie
Dvořáková se v lékárnách
v Petrovicích a Krásné
Hoře nad Vltavou vydávají
více než tři čtvrtiny léčiv

formou eReceptu. „Velkým
kladem je jednoduchost
vydávání léků na základě
eReceptu. Nevýhodou je
pouze situace, když vypadne internetové připojení –
pak musí pacienti přijít znovu. Nespornou výhodou pro
lidi ale je, že nemusí jezdit
k lékaři, obzvláště ti, kteří
jsou zde třeba na dovolené
a jejich lék jim dojde.“
Jana Motrincová
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To říkají data z amatérské
meteorologické stanice
Miroslava Votruby o červnu. Podíváme-li se na statistiku posledních šesti
let, vývoj je jednoznačný
– stále se otepluje a srážek
ubývá.
V roce 2013 byla průměrná červnová teplota
16,69 °C, letos 19,04 stup-

ně. Za celou dobu teplota
každý rok stoupá, výjimkou byl pouze minulý rok,
kdy byla průměrná teplota ještě vyšší než letos
(20,53 °C). Vloni byl také
v červnu nejvyšší počet
horkých a letních dnů – 26
vůči letošním 20. V letech
předchozích jich ale bylo
mnohem méně.
Letos spadlo v červnu

na Svatém Janě 44,2 mm
srážek, což je s výjimkou
roku 2014 (26,9 mm) nejméně za posledních šest.
Vůči roku 2013 (377,5 mm)
spadlo od začátku roku
méně než polovina srážek
– 173,9 mm. Velké sucho
a teplo kromě mnoha jiných problémů nahrává
šíření kůrovce v lesích regionu.
-red-

Červen

meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky v mm

vítr v m/s
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Červen: Sucho a teplo
a kůrovec na postupu
SVATÝ JAN Sucho a teplo.
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

horké - teplota max. rovná
nebo vyšší 30 st. C

4

4

4

3

6

2

letní - teplota max. rovná
nebo vyšší 25 st. C

11

6

10

9

20

18

chladné - teplota max. nižší
jak 10 st. C

1

nejnižší v měsíci

4,2

4,4

6,2

8,0

7,7

8,5

dne

1.

2.

25.

8.

5.

26.

nejvyšší v měsíci

34,7

32,6

34,0

33,0

34,5

31,4

dne

18.

9.

13.

25.

22.

21.

měsíční průměr

16,69

17,23

17,53

18,44

20,53

19,04

za měsíc

149,8

26,9

57,4

83,5

88,9

44,2

nejvyšší v měsíci

56,4

6,6

10,4

23,3

64,6

13,9

dne

2.

17.

8.

2.

29.

13.

úhrn od počátku roku

377,5

230,8

175,6

242,5

234,4

173,9

deštivé dny v měsíci

13

10

13

16

10

13

nejvyšší náraz větru
v měsíci

11,8

50,1

10,6

14,5

10,6

dne

30.

16.

25.

22.

21.

Knihobudka
v zámeckém
parku vznikla
z telefonní
budky

Navštěvujete
často letní
hudební festivaly?
Devátý ročník hudebního
festivalu v Kosově Hoře
se o uplynulém víkendu
konal ve znamení velkého zájmu příznivců folku a country. Proto jsme
se jich zeptali, jestli tuto
hudbu více jenom poslouchají, nebo zda za kapelami také často jezdí,
aby si je poslechli naživo.
Alena Novotná,
Radíč

Na festivaly jezdím docela často. Hlavně teď druhým nebo třetím rokem.
Naposledy jsem společně
s manželem byla na country festivalu Ražický pražec
v okrese Písek. Je to od nás
ze Sedlčanska zhruba sedmdesát kilometrů. Na Kosohorský bodlák jezdíme
pravidelně, jsme tady už
počtvrté, možná i popáté.
Zažili jsme tady několikrát
nepříznivé počasí, a tak
jsme rádi, že je tentokrát
docela teplo.
Miroslav Král,
Praha

hraje. V Kosově Hoře se mi
líbí, protože hudební produkce je v hezké přírodě.
Jenom je tady strašná fronta na pivo, mělo by tady
být více stánků.
Marcela Barancová,
Praha

Letos jsem na svém druhém hudebním festivalu.
Minule jsem byla v Praze
na Náplavce. V Kosově
Hoře jsem na této akci poprvé, a je to díky tomu,
že jsem se o ní dozvěděla
od svých známých. Dnes
mám nohu v sádře, takže nemůžu tancovat, ale
za rok bych chtěla přijet
zase, protože se mi tady
v parku moc líbí. A to už
bude i s tancem. Mám k tomuto regionu blízký vztah,
pocházím ze Sedlce-Prčice
a v Sedlčanech mám příbuzné.
Veronika Jiroušková,
Příbram

PETROVICE Možnost kdykoliv

si bezplatně půjčovat a vyměňovat knihy je v obci možné
v knihobudkách u základní
školy, lékárny a nově i v zámeckém parku.
Ta vznikla z vyřazené telefonní budky, která roky stála
na náměstí u pošty. Stará telefonní budka byla rozhodnutím
provozovatele zrušena, obec
ji koupila a upravila na knihobudku. Pokud se čtenáři některá kniha zalíbí, může si ji
odnést s sebou. Místo ní zde
musí zanechat jinou knihu
nebo zapůjčenou po přečtení
vrátit.
Jana Motrincová

Třetí petrovická knihobudka má své místo v zámeckém parku.

Jezdíme hlavně do Telče,
kde se koná každoročně
velký prázdninový country festival. Byli jsme tam už
čtyřikrát, zatímco na Kosohorský bodlák jsme přijeli
poprvé. O tomto festivalu
jsem se dozvěděl od kamaráda, který tady dnes

Letní hudební festivaly nenavštěvuji. Protože
ale mám folk a country
ráda, a navíc je Kosova
Hora blízko, přijela jsem
se podívat a poslechnout
si hezké písničky. Líbí
se mi tady a příště bych
chtěla přijet zase. Je tady
dobrá atmosféra v příjemném místě.
David Myslikovjan
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Vedením mladých hasičů děláme něco pro
vlastní i ostatní děti
KOJETÍN Hasič musí být

rychlý, vytrvalý, obratný
a odvážný. Proto vznikl požární sport, jehož disciplíny obsahují vše, co musí
hasič u zásahu zvládnout.
O výchově mladých hasičů
v Kojetíně jsme si povídali
s Ludmilou Šimečkovou
z Petrovic, která společně
s manželem Dušanem hasičský potěr trénuje.
Jak dlouho trénujete
děti a přípravku SDH Kojetín a jak jste se k tomu
dostali?
Desátým rokem. V roce
2009 jsme chtěli začít s jedním družstvem – asi deseti
dětmi – ale zájem byl větší, než jsme čekali, takže
jsme založili družstva dvě.
Postupně se to rozšířilo na čtyři a naše dětská
členská základna má kolem čtyřiceti dětí od čtyř
do patnácti let. Máme jedno družstvo starších žáků
– to je mládež od jedenácti do patnácti let, dvě
družstva mladších žáků –
děti od šesti do jedenácti
let a družstvo přípravky
– děti od tří do šesti let.
S nápadem vést mladé
hasiče přišel manžel, který chodil do hasičů už
jako dítě a věděl, o čem ta
práce je. Já jsem si to neuměla moc představit. K hasičům jsem se dostala až
jako dospělá. Viděla jsem
v tom ale možnost, jak trávit více společného času
s vlastními dětmi, protože
jinak je manžel pracovně
hodně vytížený a jde to samozřejmě na úkor rodiny.

Taky jsem to vnímala jako
plus z hlediska trávení mimoškolního času našich
dětí s kamarády a jako
možnost volnočasové aktivity pro holky, protože
pro ně u nás v Petrovicích

Každé družstvo má
základní trénink jednou
týdně jeden a půl hodiny. Před soutěžemi pak
dvakrát až třikrát týdně.
Jsme hodně odkázáni
na počasí, nejvíc trénu-

Pro manžele Šimečkovi je práce s mladými hasiči životním posláním.

prakticky žádná nabídka
volnočasových aktivit nebyla. Možná i proto jich
k nám tolik chodí. Postupně zájem rostl. Bereme
všechny, je jedno, jestli
je dítě sportovně založené nebo ne. Každý to
může přijít zkusit. Naším
cílem nejsou jen sportovní
úspěchy a přední umístění
na soutěžích. Nejdůležitější je vytvořit dětem vyžití
a vytvořit z nich dobrou
partu. Hasiči jsou hlavně o týmové spolupráci.
Medaile jsou pro nás pak
krásný bonus.
Jak často trénujete?

jeme venku na cvičišti
v Kojetíně, které nám naše
SDH za přispění petrovického obecního úřadu
vybudovalo. Jde o různé
štafetové běhy, běhy s překážkami a hodně pracujeme s vodou. Pravidelně
jsme tu v září a říjnu a pak
od března do června,
někdy i o prázdninách.
V zimě trénujeme v tělocvičně petrovické školy
a scházíme se v naší klubovně v Obecním domě
v Petrovicích.
Je to pro vás asi hodně náročné...
Popravdě hodně. Oba

pracujeme, máme děti,
dům, často máme pocit, že
jdeme z práce na hasiče
a obráceně. Obzvlášť jaro,
kdy je hodně soutěží, nám
vždycky uteče jako mávnutím kouzelného proutku. A věnovat se hasičům,
neznamená jen chodit
na tréninky. Spoustu času
vyžaduje i příprava na ně.
Taky musíme udržovat
techniku a spoustu náčiní,
hodně času zabere i administrativa. Troufám si říct,
že to všechno okolo zabere tolik času, kolik samotné tréninky. A k tomu pak
máme s dětmi víkendová
soustředění, různé výlety
a akce mimo rámec tréninků. Je to takový druhý
pracovní úvazek.
Kde berete stále čas,
motivaci a chuť?
Práce s dětmi je někdy
hodně vyčerpávající, ale
vidíme v ní smysl. Vedením mladých hasičů děláme něco pro vlastní i ostatní děti. Stala se součástí
našeho rodinného života.
Tak jako někdo věnuje volný čas zahrádce nebo cestování, my věnujeme skoro
všechen volný čas hasičům. Rozdíl je jen v tom,
že je to závazek – tak, jako
každá práce s lidmi. Máme
odpovědnost vůči dětem
a jejich rodičům a nemůžeme si říct, že dneska se
nám to nehodí nebo že to
uděláme zítra... Během
hlavní sezóny, která odpovídá školnímu roku, není
na odpočinek moc času.
Odpočíváme hlavně o let-

ních prázdninách, i když
i během nich máme akce.
Je to neustálý kolotoč, někdy je to docela vysilující, ale když vidíme, že se
k nám děti každý rok vrací
a hlásí se nové, dává nám
to energii pokračovat dál.
Kterých soutěží se zúčastňujete?
Každoročně soutěže
Plamen – to je pro malé
hasiče největší, celoroční soutěž. Začíná v září
a končí v červnu dalšího
roku, skládá se ze čtyř kol
a celkem sedmi disciplín.
V letošním ročníku se jí
v okresním kole účastnilo
dvacet pět družstev mladších žáků a dvacet dva
družstev starších žáků.
Naše děti získaly v obou
kategoriích zlatou medaili. Je pravda, že zatím se
nám dařilo a každý rok
jsme si nějakou medaili
přivezli, ale dvě zlaté jsme
ještě neměli. Máme z toho
opravdu radost. Starší děti
postoupily do krajského
kola, kde skončily na sedmém místě. S přípravkou
jsme se v červnu účastnili
hry Plamínek. Pravidelně se účastníme i dalších
soutěží, například okrskové soutěže Dobrošovského zatloukání, soutěže
v požárních útocích v Počepicích, běhu jednotlivců
na 4 x 60 metrů s překážkami v Březnici a dalších.
Aktuálně máme hlavní
soutěžní sezónu za sebou
a pro děti plánujeme několik odpočinkových akcí.
Jana Motrincová

Od dob, kdy zeman Dobroš stvořil
dobrošovský svět, uplynulo šest set šedesát let
DOBROŠOVICE V sobotu 7.
července uspořádal místní
hasičský sbor oslavu 660
let od první dochované
písemné zmínky o osadě Dobrošovice a 115 let
od založení zdejšího Sboru dobrovolných hasičů.
U hasičské zbrojnice byla
vysazena pamětní Lípa republiky, která bude v bu-

doucnu připomínat letošní
100. výročí od vzniku Československé republiky.
„Věřte, je to již 660 let,
co zeman Dobroš stvořil
náš dobrošovský svět. Ze
začátku jen tvrz a osada
malá, poté usedlost rytířů
hájící lidská práva. A dnes
vesnička, kterou nám mohou všade závidět, ne pří-

liš velká, ale silná, překonávající svůj věk,“ zahájil
starosta hasičského sboru
Miroslav Hájek poeticky
setkání osadníků, rodáků,
přátel a hostů. Pozval přítomné na výstavu dochované dokumentace o historii vesnice a hasičského
sboru a k prohlídce historické a současné hasičské

techniky – plně funkční
historické ruční koňské
stříkačky, PS-8 a PS-12 bez
úprav v originálním stavu
a sportovní PS-18 zakoupené z vlastních ﬁnančních
prostředků. Hájek také
předst avil účastníkům
oslavy nově vydanou publikaci Osada Dobrošovice
1358–2018 a Sbor dobrovol-

ných hasičů Dobrošovice
1903–2018, která přináší
ohlédnutí za historií osady
a hasičského sboru.
Po ukončení programu
následovalo sousedské
posezení a volná zábava.
K tanci a poslechu hráli Josef Holan a Jan Kotrbáček
s heligonkou (Duo Pa-Mi).
František Vávra
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Zpackaná modernizace
mlýna dostala Mladotu
do ﬁnančních potíží
Na levém břehu potoka Mastníka v Kosově
Hoře se nachází Hořejší nebo také Havránkův
mlýn. Prvním doložitelným mlynářem jména
Havránek byl v roce 1778 Tomáš Havránek.
Rod Havránků držel mlýn do roku 1906, kdy
byl nakrátko prodán Františku Peštovi.

1790 Jan Hýbner a 1820 Václav Havránek.
V roce 1857 získal mlýn Jan Janžura. Zkraje
devadesátých let 19. století se dostal do sporu
s majitelem místní koželužny Josefem Hellerem, a to o právo na vodu z potoka Mastníka.
Jelikož spor neměl východisko a oba pod-

Současný stav Hořejšího mlýna v Kosově Hoře

Rok před první světovou válkou se novým
držitelem mlýna stal Olivier Mladota, svobodný pán ze Solopysk. Provozoval v něm tzv. selské mletí pro vlastní potřebu, pak mlýn sloužil
jako pila. Prkna, fošny, latě, hranoly, ale i piliny
šly dobře na odbyt. Vodní kolo už ale k práci
nestačilo, proto Olivier Mladota požádal o modernizaci vodní síly – postavení Francisovy
vodní turbíny. V polovině 20. let si půjčil v bance tři miliony korun a dal plnou důvěru svým
odborníkům, kteří měli modernizaci mlýna
provést. Byla to špatná volba, mlýn zkrachoval. Mladotovi nezbývalo nic jiného než na začátku třicátých let rozprodat svůj majetek, aby
se dostal z tíživé ﬁnanční situace. Ten na základě trhové smlouvy získali Josef a Marie Počepičtí. Mlýn a pilu i se všemi vodními právy
si ale Mladota ponechal. Zemřel v roce 1937.
Nebyl tak svědkem časů, kdy byl, sice malý
a nevýznamný, majetek jeho syna Jana Nepomuka Mladoty pod dohledem nacistické okupační správy, a když rodina v roce 1948 odešla
do Rakouska, pila byla znárodněna.

Francisovu turbínu měl
i Dolejší mlýn
Cestou od Hořejšího mlýna po proudu
Mastníku dojdeme k Dolejšímu mlýnu. K jeho
prvním známým majitelům patřil Martin Sejk,
zakladatel cechu mlynářského v Kosově Hoře
a první starší cechmistr z roku 1751. V cechovní knize jsou dále doložena jména roku 1763
František Horáček, 1764 Jan Pára, 1766 František Sejk, 1774 Václav Hrsina, 1783 Jan Hrsina,

nikatelé si škodili, jak mohli, Janžura vyřešil situaci šalamounsky – v roce 1892 prodal mlýn
baronce Louise Mladotové ze Solopysk, a to
prostřednictvím jejího plnomocníka, manžela a majitele velkostatku v Kosově Hoře Jana
Mladoty, neboť baronka žila v Linci.
Vedle Dolejšího mlýna byl domek s tkalcovskými stavy, který měl pronajatý Otto
Kaufmann. Podnikavý Kaufmann koupil roku
1913 i mlýn a vedlejší domek a postavil tam
továrnu na vatu a prošívané jutové pokrývky.
Zajímavé je, že i před sto lety se úřady zabývaly dopadem průmyslu na životní prostředí.
Jak vyplývá ze zdravotní revize, která byla
provedena v továrně 18. září 1914, inspektoři
zjistili, že se vata drchá ze starých pytlů, pomazaných blátem, dále také ze starých bavlněných a jutových hadrů, které byly plné prachu a o jejichž původu majitel nic nevěděl.
Dále bylo shledáno, že hnojůvka vytékala ze
dvorků do veřejných cest a toku Mastníku.
Kaufmann, který tehdy dodával přikrývky
vojenské správě, nedostatky odstranil, a dokonce se rozhodl stávající tři vodní kola nahradit účinnější Francisovou turbínou. V žádosti o povolení zavedení turbíny v lednu
1918 uvedl, že se zmíněnou turbínou pracuje
mlýn Oliviera Mladoty ze Solopysk a mlýn
Jana Pejši ve Lhotce. Turbínu kolaudoval až
v roce 1924. Na rozdíl od Oliviera Mladoty
se Kaufmannovi jeho podnikatelský záměr
zdařil. Továrna byla dále modernizována
i za jeho syna Jakuba až do roku 1938.
Jana Špačková
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Jak Počepičtí
k čápovi přišli? A jak
ho málem ztratili…
Střecha počepické tvrze
se od nepaměti stávala letním sídlem čápů.
Vždy na jaře je lidé vítali, protože věděli, že
zima odchází. Podle pověsti, kterou zaznamenal
Karel Bazal, se z čápů
těšil zvláště malý rytířův
syn, který si staré čápy
ochočil.
Když chlapec vyrostl,
poslal ho otec podle tehdejšího zvyku do služby
ke královskému dvoru.
Mladík, toužící po slávě
a hrdinství, se nechal naverbovat do vojska proti
Turkům. V krvavých šarvátkách obstál, byl pasován na rytíře a zdálo se,
že při něm stojí štěstí.
Jednoho dne se mince
otočila – mladý rytíř se
dostal do zajetí. S ostatními otroky pak pracoval na poli. Jednoho dne
se na něj sneslo hejno
čápů. Turci se štíhlým
ptákům obdivovali. „Zdalipak jsi už takové ptáky
viděl?“ obrátil se Turek
na zajatce. „Jak by ne,
pane. Každoročně hníz-

Počepický znak, který obec
užívá oﬁciálně od roku 2003.

dí na dvoře mého otce,“
odpověděl smutně. „Nu,
je-li mezi nimi také čáp
z vašeho dvora, propustím tě na svobodu,“ sliboval pán. „Musíš mne však
o tom přesvědčit. A nebude to lehké,“ zasmál se.
Štěstí stálo při rytíři,
jeden z čápů na uherském poli byl skutečně
čápem, který každoročně přilétal na střechu
počepické tvrze. Turek

dostál svého slova, propustil rytíře na svobodu a ten se vrátil domů.
O tureckém dobrodružství neopomněl zpravit
krále, který mu za statečnost dovolil používat
čápa ve znaku. Tolik praví legenda.
Historie hovoří o rytířích z Počepic, kteří měli
ve znaku brodivého ptáka, poprvé v roce 1219.
Ale těžko říci, zda nemělo užití čápa ve znaku
mnohem více prozaický
důvod. Čáp bílý je totiž
od nepaměti oblíbeným
ptačím druhem – jako jediný z brodivých ptáků
se vyskytuje v bezprostřední blízkosti lidských
obydlí. Ve středověku
byl pokládán za užitečného hlavně proto, že se
živí obojživelníky a plazy, tedy živočichy tehdy
spojovanými s peklem
a černou magií. Objevuje se také jako symbol
v některých lidových
pověrách – většinou spojených s narozením dětí.
Ať je to, jak chce, Počepičtí na svého čápa
ve znaku nedají dopustit.
I přesto, že v roce 1598
prodal Václav Počepický Počepice Jindřichovi
Doudlebskému. I přesto, že rod Počepických,
který pak držel Mirotice
a Strážovice na Písecku,
po třicetileté válce zchudl a v roce 1713 podle
některých historiků dokonce zanikl. I přesto, že
v roce 2002 to chvíli vypadalo, že Počepice o svůj
znak přijdou. Požádaly
totiž o úřední posvěcení
k jeho používání. Pověřená heraldická kancelář
byla sice proti, počepická obec se však nedala
a o rok později získala
z rozhodnutí Parlamentu
ČR znak, který má v červeném štítu na zeleném
trávníku čápa s černým
křídlem a ve zlaté zbroji.
Jana Špačková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Zabočte vlevo a objevíte
pozoruhodné místo
SEDLČANY Smrt přirozeně

patří k životu a lidé se rodí,
ale i umírají neustále. Místa jejich posledního odpočinku však bývají často zapomenuta anebo zrušena,
pokud již není nikoho, kdo
by o ně pečoval a uhradil

spisovateli, překladateli
a jazzmanovi Josefu Škvoreckému. Ten v roce 1969
emigroval do Kanady, kde
před více než šesti lety
zemřel a místo svého posledního odpočinku našel
v Torontu. Nejde však ani

Upravený hrob prarodičů spisovatele Josefa Škvoreckého
na sedlčanském hřbitově

patřičnou sumu za jejich
pronájem. Přitom se může
jednat o hrob člověka majícího vazby nejen na úzkou
rodinu pozůstalých, ale
spjatého i se širším kulturním povědomím.
Vydáme-li se od brány
sedlčanského hřbitova doleva, dojdeme k docela monumentálnímu náhrobku,
nad nímž se tyčí kamenný
kříž. Tvar kříže je také vytesán do náhrobní desky.
Na náhrobku jsou vyryta
tři jména. Jedním z nich je
Josef Škvorecký, u něhož
je datum narození a úmrtí
už skoro nečitelné. Přitom
donedávna byste si hrobu
vůbec nevšimli, neboť ho
zcela pohltily šlahouny
břečťanu a větve přerostlého křoví. Hrob ovšem
nepatří jednomu z nejvýznamnějších představitelů
české moderní literatury,

o pouhou shodu jmen.
Josef Škvorecký pochovaný na místním hřbitově je
spisovatelův dědeček, zřejmě kdysi i kulturně činný
občan města, neboť podle záznamů patřil v době
vlasteneckého nadšení
v roce 1862 k zakládajícím
členům pěveckého spolku
Záboj a až do roku 1902 zastával čestnou funkci jeho
praporečníka.
Kolik měl sedlčanský
Josef Škvorecký dětí, to by
asi prozradily matriky, ale
jisté je, že jeho syn Josef
založil rodinu s manželkou pocházející z Chodska
a usadili se spolu ve východočeském Náchodě.
Tam se jim narodilo v roce
1924 jejich jediné dítě, syn
Josef, který se později proslavil především romány
Zbabělci či Tankový prapor, populární hlavně díky

své zﬁlmované podobě.
A když zazní známá trampská píseň Zuzana v podání
Waldemara Matušky, která
vznikla v Americe v roce
1846 a stala se neoﬁciální
hymnou kalifornských zlatokopů, jde o text přeložený do češtiny na začátku
60. let minulého století právě spisovatelem Josefem
Škvoreckým.
Už před několika lety
vystoupil na veřejném
zasedání zastupitel Jaroslav Nádvorník s připomínkou, že by si hroby
významných osobností
na sedlčanském hřbitově
zasloužily větší pozornost.
Mezi jinými padla i zmínka
o zanedbaném hrobě rodiny Škvoreckých. Nějakou
dobu se nedělo nic, ale pak
se do věci vložila místní
novinářka Marie Břeňová.
Zjistila, že hrob je soukromým vlastnictvím faráře
Stanislava Zápotockého,
na něhož se před časem
obrátili vzdálení příbuzní
Škvoreckých s prosbou,
zda by si farnost nepřevzala hrob do péče. Sám spisovatel Josef Škvorecký totiž
neměl sourozence ani potomky. Farnost neprojevila
o hrob zájem, ale farář Zápotocký pronájem hrobu
uhradil na své jméno. Marie Břeňová se postarala
o to, aby mezi Zápotockým
a radnicí došlo k dohodě,
že se město bude o hrobové místo starat a po uplynutí doby pronájmu ho zcela převezme do své péče.
U brány hřbitovů bývá
nezřídka umístěna orientační tabule se jmény
významných nebožtíků
a plánek s označením místa, kde mohou návštěvníci pohřebiště jejich hrob
najít. V Sedlčanech taková
informace chybí. Místostarosta Miroslav Hölzel se
domnívá, že vybírat ty nejdůležitější osobnosti je obtížné a že by se neuvedení
jména určitého zemřelého
mohlo některých žijících
potomků nemile dotknout.
A tak se k tomuto kroku
město dosud neodhodlalo.
Jindra Votrubová

www.sedlcansky-kraj.cz
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Ořechovo-skořicová
trhací buchta
Kynutá, bez krému, přitom
není suchá, nemusí se jednotlivě balit ani složitě tvarovat, po upečení vlastně
ani krájet. Každý si utrhne
ten svůj kousek sám. Takto
by se dala stručně popsat
jednoduchá kynutá trhací
buchta do formy, která je
plná máslovo-ořechovo-skořicové chuti.
Na trhací buchtu potřebujete:
Těsto:
290 g hladké mouky
40 g moučkového cukru
5 g sušeného droždí
60 g másla
80 g mléka
60 ml vody
2 větší vejce
půl lžičky soli
Náplň:
60 g rozpuštěného másla
100 g třtinového cukru nebo
krupicového
2 lžíce skořice
cca 80 – 100 g pomletých
vlašských ořechů
Máslo s mlékem rozpustíme v kastrůlku, ostatní
suroviny (kromě vody)
promícháme v míse a lehce zchladlé máslo s mlé-

kem k nim přilijeme a propracováváme. Vodu raději
přilévejte postupně podle
potřeby (nemusí se použít všechna) tak, aby těsto
nebylo příliš řídké, ale ani
tuhé. Po vyhnětení těsto
poprášíme moukou a necháme přibližně 1 hodinu
kynout. Po vykynutí vyklopíme těsto na pomoučněný vál a vyválíme placku
asi 30 x 50 cm. Placku potřeme rozpuštěným máslem
a posypeme cukrem, skořicí a ořechy. Potom placku nakrájíme na 6 stejně
širokých pruhů, které naskládáme na sebe. Vzniklý vysoký pruh nakrájíme
na 6 stejně širokých obdélníků. Formu na biskupský
chlebíček vysypeme nebo
vyložíme pečícím papírem
i po stranách a nakrájených 6 sloupečků klademe
za sebou kolmo do formy.
Formu s těstem přikryjeme
utěrkou a necháme dalších
45 minut kynout. Poté pečeme přibližně 35 minut
na 180 stupňů.
Kateřina Petržílková
Vocová

SPOLEČNOST
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Na Šikmé ploše
se pařilo až
do rána
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Ochotníci ze Sedlčan úspěšně
zahájili Zvíkovské divadelní léto
Členové Spolku
divadelních ochotníků
v Sedlčanech mají v letošním roce prázdniny, které
dosud ještě nezažili. Svoje
zpracování komedie spisovatelky Fan Vavřincové

ZVÍKOV

mácí scéně se jednalo již
o čtvrté místo, kde se Rodinka usadila. A to ještě
čeká sedlčanský spolek
bonbónek na konec, protože svoji inscenaci uvedou v sobotu 28. červen-

třináctého, ale nakonec se
ukázalo, že tento den pro
nás bude šťastný a úspěšný. Dorazily dvě stovky
diváků, bylo vyprodáno
a pořadatelé dvacátého
ročníku Zvíkovského di-

Ochotníci ze Sedlčan na nádvoří hradu Zvíkov

Fantomáci zahráli své nejznámější skladby několikrát za noc.

MOKŘICE Každoroční letní

večerní zábava s rockovou
kapelou Fantom z Milevska, pořádaná SDH a AC
Erekce Mokřice, přilákala
v sobotu 14. července přes
dvě stě návštěvníků.
Šikmá plocha praskala
obrazně řečeno ve švech.
Nocí zněly hity Zelený
samet, Pyšný král i další
a rockeři museli některé i čtyřikrát přidávat.
Věrní fanoušci vypadali,
že zboří parket k tomuto
účelu postavený a frontman kapely Jindřich
Müller zde s nimi oslavil
svůj svátek, který následoval po sobotní půlnoci,
ve velkém stylu.
Letos kapela marně vyhlížela fanynku, která před
rokem na stejném místě
hodila v taneční euforii
podprsenku. Tentokrát se
žádná z přítomných pří-

slušnic něžného pohlaví
neodhodlala. Uvidíme
za rok... Jana Motrincová

Taková normální rodinka
totiž v letních měsících
hrají hned na dvou známých místech.
V pátek 13. července
sedlčanský spolek vystoupil na nádvoří hradu
Zvíkov v rámci festivalu
Zvíkovské divadelní léto.
Po uvedení této hry v Petrovicích, Dobříši a na do-

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

UKLÍZEČKA
Požadavky: zájem o práci, spolehlivost, ochota,
řidičský průkaz sk. B výhodou
Nabízíme: pravidelný plat dle tarifních tabulek,
po zapracování pracovní poměr na dobu
neurčitou, osobní ohodnocení, 2x ročně odměny,
možnost flexibilního nastavení pracovní doby,
obědy zdarma, příjemné pracovní prostředí
Pracovní doba: PO–PÁ: 700–1530 hod.

Své nabídky společně s životopisem
zasílejte na e-mail:
vejvodova@dd-vojkov.cz
popř. volejte na tel.: 737 215 639, 317 835 186

ce ve Studiu DVA v Praze
na Václavském náměstí.
Po návratu ze Zvíkova
jsme požádali o rozhovor
režiséra představení Richarda Otradovce.
Od vašeho posledního uvedení Rodinky neuplynula dlouhá doba.
Sešli jste se přesto k dalším přípravám?
Přípravy na páteční
představení jsme zahájili o den dříve, kdy jsme
měli zkoušku, které říkáme oprašovací. V pátek
jsme naložili dekorace,
rekvizity i kostýmy a vyrazili na státní hrad Zvíkov.
Na nádvoří jsme začali stavět scénu v odpoledních
hodinách. Veškeré věci
jsme museli na nádvoří
donést nebo popovézt
osobním autem, protože
nákladní vůz by oběma
hradními branami neměl
šanci projet.
Jaké bylo počasí
na Zvíkově v den uvedení vaší hry? A kolik přišlo diváků?
Počasí bylo všelijaké.
Skoro jsme si mysleli, že
budeme mít smolný pátek

vadelního léta dokonce
museli příchozím přidávat
sedadla.
Váš spolek v plenéru
často nevystupuje. Jaké
jste si ze Zvíkova odnášeli dojmy?
Hrát pod širým nebem
pro nás bylo úžasné. Atm o s f é r a z v í kov s k é h o
hradu je neopakovatelná
a také publikum bylo výborné. Podle ohlasů vím,
že se hra divákům líbila,
a my tak můžeme směle
říci, že jsme letošní ročník
tohoto festivalu dobře zahájili. Pořadatelé nás předběžně pozvali na příští
ročník, a pokud budeme
mít vhodnou hru do těchto prostor, rádi na Zvíkov
opět přijedeme.
Vaší další štací s Rodinkou je pražské Studio
DVA. Při této příležitosti
byl vytvořen billboard,
na němž je tvář babičky
v podání Jany Smrtové.
Kde můžeme billboard
vidět?
Na několika místech
v Praze a také u Kauﬂandu v Benešově.
David Myslikovjan

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Kosova Hora – synagoga
20. 7. Kaschauer Klezmer
band
koncert klezmerské hudby
v podání skupiny Kaschauer Klezmer band ze
Slovenska; 18:00
 Jistebnice – kult. dům
21. 7. Parkán
pouťová zábava; 21:00
 Petrovice – Skoupý
21. 7. Taneční zábava
hraje skupina Elizabeth;
20:00
 Zvírotice – hasičárna
21. 7. Letní pouťová
zábava
hraje kapela Static; 20:00

příběhy a ilustrace žáků 4.
tříd sedlčanských základních škol; do 31. 8.
Výstava 1. základní školy
Sedlčany
výstava fotograﬁí a výrobků žáků 1. ZŠ Sedlčany;
do 5. 9.

KINO
 Sedlčany
21. 7. Fakjů pane učiteli 3
pokračování německé
komedie; 20:00
 Sedlec-Prčice
20. 7. Jumanji 2: Vítejte
v džungli
dobrodružná americká
komedie; 20:00
27. 7. Fakjů pane učiteli 3
pokračování německé
komedie; 20:00

SPORT
 Petrovice – zámecký
park
27. 7. Taneční zábava
hraje skupina Relax,
součástí akce Petrovické
řezbování; 20:00
28. 7. Slavnostní koncert
vystoupí účastníci minulých
ročníků Středočeské mezinárodní pěvecké dílny; 17:00
 Sedlčany – Luční ulice
28. 7. Mejdan pro faunu
vystoupí Třetí Slunce,
Matyas, Another Illusion,
DJ Sláva Bloch, TK Slimka,
Lahvátor a další; 13:00
 Osečany – Na Růžku
28. 7. Pouťová zábava
hraje skupina Podříci; 20:00
 Osečany – náves
29. 7. Osečanské pouťové
odpoledne
hraje jihočeská dechovka
Doubravanka; 14:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Svět z kostek
modely reálných i ﬁktivních budov, vozidel ap.;
do 14. září
 Drážkov – Váchův
špejchar
Moje prvotiny
autorská výstava Michaely
Soukeníkové; do konce srpna
 Sedlčany – knihovna
Sedlčanské střípky

 Kamýk nad Vltavou –
tenisové kurty
21. 7. Retro tenisový
turnaj
 Kosova Hora – Park
gen. Mareše
21. 7. Turnaj dvojic v pétanque
4. ročník turnaje; 8:30
28. 7. Amatérský volejbalový turnaj
5. ročník; 9:00
 Petrovice – Skoupý
21. 7. Memoriál J. Dlouhého
hasičská soutěž, večer
taneční zábava; 14:00
 Kamýk nad Vltavou –
fotbalové hřiště

www.sedlcansky-kraj.cz

27. 7. Klábův memoriál

venec o víkendech od 10:00

 Sedlčany – kotlina
28., 29. 7. Rallycross
zóna Střední Evropa, Mezinárodní mistrovství ČR

 Sedlčany – knihovna
18., 25. 7. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00

 Petrovice – Skoupý
28. 7. Memoriál Z. Vanžury
2. charitativní nohejbalový
turnaj; 9:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
Na Starce
28. 7. Turnaj dvojic v pé-

 Sedlčany – hvězdárna
20., 27. 7. Pozorovací
program
21:00–23:00
 Petrovice – náměstí
28., 29. 7. Petrovické

Dechová hudba
rozezpívala celý park
PETROVICE Druhou červencovou neděli patřil zámecký
park tradičnímu setkání rodáků a přátel Mezihoří a příznivců dechovky.
Pozvání pořádajícího SDH Mezihoří přijala úspěšná
podlužácká kapela Šohajka s kapelníkem a zpěvákem
Vojtou Ducháčkem z Dolních Bojanovic u Hodonína.
Šohajka má dvě zpěvačky – Jožinu Ducháčkovou
a Ditu Bílíkovou, které doprovází dvanáct hudebníků.
Zazněly známé skladby jako Růže pro maminku, Škoda
lásky, Bavorská a další. Obecenstvo se s chutí přidalo
ke zpěvu, a tak se tóny dechovky nesly až na náměstí.
Jana Motrincová

tanque O pohár Českého
Meránu
15. ročník turnaje; 13:00
 Přestavlky – střelnice
29. 7. Střelecký turnaj
O pohár Českého Meránu
42. ročník střeleckého závodu „Anenské střelby“; 8:00

řezbování
v sobotu řezbování, v neděli vernisáž hotových řezeb
od 14:00
 Přestavlky
28. 7. Anenská pouť
připraveny akce pro děti,
nohejbalový turnaj a večer
tradiční taneční zábava

OSTATNÍ
 Kamýk nad Vltavou
Plavby na voru
vyjíždí z přístaviště u mostu
na pravém břehu řeky, čer-

 Vysoký Chlumec –
Skanzen
28. 7. Den řemesel
představení tradičních
řemesel spojených s ven-

kovským hospodářstvím
a lidovým stavitelstvím;
10:00–17:00
 Drážkov – Váchův
špejchar
28. 7. Setkání Váchů
prohlídka muzea, historie
Drážkova, zahraje skupina
Country Ladies; 14:00
 Osečany
29. 7. Pouť

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
v červenci každý den;
10:00–17:00
 Petrovice
Kuníček
denně mimo pondělí;
10:00–12:00, 13:00–19:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
denně mimo pondělí;
10:00–18:00
 Onen Svět
Langova rozhledna
v červenci každý den;
9:00–19:00
 Přední Chlum
Milada
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.

SPOLEČNOST
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Děti střílely na divočáky
NECHVALICE Místní mys-

Sedlčanská knihovna přivítala v pondělí 16. července dopoledne
malé broučky. Program pro nejmenší byl inspirován knihou Jana
Karaﬁáta Broučci. Děti zpívaly, tančily, pomáhaly broučkům protáhnout komín a připravit dřevo na zimu. Poté si pro ně knihovnice
Jana Roškotová připravila výtvarnou dílnu, kde se ještě vyřádily se
štětcem a barvami. Foto: Kateřina Neužilová

livecký spolek připravil
v sobotu 14. července
odpoledne ve své chatě
ve spolupráci s obecním
úřadem desátý ročník zábavného a vzdělávacího
odpoledne pro děti, kterého se zúčastnilo kolem
sto padesáti návštěvníků.
Na několika stanovištích děti poznávaly stromy a keře, přiřazovaly
stopy ke správnému zvířeti, na počítači střílely
na divočáky, ale také
na venkovní terč a celkově se na několika dalších stanovištích seznamovaly s prací myslivců.
Zhlédly zajímavé ukázky
práce se psy, kdy jejich
majitelé každé plemeno
představili. Poutavé vyprávění i ukázka aportování zaujala i dospělé.
V soutěžích děti vyhrály
plno dobrot.
„Naším zájmem je seznamovat veřejnost s tím,
co myslivci dělají. Mysli-

Na jednom ze stanovišť si děti vyzkoušely střelbu ze vzduchovky.

vost je krásná ve své pestrosti. Každý člověk si v ní
najde, co se mu líbí. Samozřejmě bychom byli rádi
za nové mladé členy a dětským dnem představujeme
naši činnost. V letošním
roce začínáme s krouž-

kem mladých myslivců
na místní základní škole
a doufáme, že zde najdeme do budoucna následovníky. Myslivost je krásný
životní styl,“ svěřil se člen
spolku Milan Pečený.
Jana Motrincová

Kosohorský bodlák vyrostl
v desetihodinový hudební maraton
KOSOVA HORA V Parku ge-

nerála Mareše se v sobotu
14. července konal devátý
ročník folkového a country
festivalu, který pořadatelé
nazvali Kosohorský bodlák. Bylo to možná z toho
důvodu, že akce se v minulosti konala za nepříznivého počasí a přesto nebyla
nikdy zrušena. Bodlák totiž
jenom tak něco nezničí.
Tentokrát se festival konal za příznivých letních
teplot, a tak nebylo divu,
že poslechnout si dobrou
muziku a zatančit si přišlo
více než tři sta příznivců
hudby několika věkových
kategorií. Bylo jich dvojnásobně více, než v uplynulém roce a možná jenom
někteří z nich věděli, že
Kosohorský bodlák v roce
2010 vznikl jako setkání tří
sedlčanských kapel. Teprve po několika letech se
z něj stal desetihodinový
hudební maraton, sestave-

ný z vystoupení osmi až
deseti skupin nejenom ze
Sedlčanska, ale i vzdálenějších míst.
Tradiční setkávání folkových a country kapel
v Kosově Hoře byl nápad

Lenky Havlíčkové, která
je místostarostkou obce.
Před lety si řekla, že v regionu dobře funguje několik folkových part, a že
by nebylo špatné, kdyby
se před svými poslucha-

či pravidelně setkávaly
na jednom místě. „Každý
náš Bodlák připravujeme
ihned poté, co skončí předcházející ročník,“ uvedla
Lenka Havlíčková. „Po celý
rok jsem s kapelami v kon-

taktu, a také se snažím
oslovit některé nováčky.
Festival ale nepřipravuji
sama. Náš spolek se jmenuje Takjsmetu a společně
už třináct let pořádáme
dětské letní tábory. Spolek
je partou mladých lidí, kteří
dokážou skutečně ledacos.
Dnes se tady starají nejenom o přípravy festivalu,
ale i o stavění pódia, stánků, lavic a o občerstvení.“
Lenka Havlíčková byla
na Kosohorském bodláku
nejenom pořadatelkou, ale
také účinkující. Na pódiu
vystoupila s kapelami Sedbend a Vectory, v nichž
má svoje kamarády. Navíc přivítala svoje přátele
z taneční skupiny Country
Friend Dance, kteří pravidelně trénují v nedalekém
Úklidu a také v Nadějkově.
Skupina ve stylových kostýmech festival pěkně rozpohybovala.
David Myslikovjan
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Sáhli si až na dno fyzických sil
HŘÍMĚŽDICE Na zdejším fotbalovém hřišti se v sobotu 14.
července konal 25. ročník soutěže v požárním útoku o Pohár
zasloužilých členů SDH Hříměždice. V dopoledních hodinách se
k hlavnímu nástupu seřadilo dvacet šest družstev. Hasiči a hasičky
přijeli bojovat z Nečíně, Drevník,
Budínku, Kňovic, Petrovic, Kosovy Hory, Obor, Svatého Pole, Libíně, Mezného, Dublovic, Hořetic,
Nechvalic a domácích Hříměždic.
„Pohár byl založený v roce
1993 na počest čtyř členů sboru.
Máme dvě kategorie jak s PS-12,
tak s PS-8, pro muže i ženy,“ uvedl starosta hříměždických hasičů
Jiří Dragoun. Každé družstvo mělo
postavené svoje stanoviště a pod
střechou stanu vlastní výzbroj

na požární útok, jako třeba zmiňovanou přenosnou motorovou
stříkačku typu PS-12, která samot-

ná váží 164 kg. Není divu, že je potřeba k její manipulaci čtyř urostlých chlapíků. Hasiči a hasičky si

Ačkoliv dublovičtí hasiči nedosáhli na vítězné pozice, soutěžili s velkým zápalem.

v návalu adrenalinu při soutěži
sáhli až na dno svých fyzických sil
a na place nechali úplně všechno.
Nikdo se nedivil, že čas na stopkách v rukou rozhodčích se zastavoval na skvělých časech.
A jak to nakonec dopadlo? V kategorie mužů: 1. Mezné, 2. Svaté
Pole, 3. Budínek. Kategorii muži
PS-8: 1. Hříměždice II, 2. Mezné,
3. Hříměždice I. Kategorie ženy: 1.
Libíň, 2. Petrovice, 3. Kňovice. Kategorie ženy PS-8: 1. Libíň, 2. Hříměždice, 3. Kňovice. Soutěž stylově zakončilo osm slečen – hasiček,
které se ucházely o korunku Miss
hasičky. Tu nakonec získala Monika Doubravová z Libíně, druhá
skončila Tereza Pudilová z Kňovic
a třetí Aneta Štíchová z Nečíně.
David Štverák

Daniel Palátka se stal juniorským mistrem světa
na šampionátu tělesně handicapovaných stolních tenistů
V irském Athlone, které leží
zhruba sto dvacet kilometrů
od hlavního města Dublinu,
se v první polovině července konalo mistrovství světa
tělesně handicapovaných

SEDLČANY/ATHLONE

Daniel Palátka vybojoval na mistrovství světa tělesně handicapovaných stolních tenistů ve své
kategorii zlato a bronz.

sportovců do třiadvaceti let
ve třech disciplínách. V atletice, plavání a také ve stolním tenisu. V posledně jmenované disciplíně Českou
republiku jako jediný reprezentoval jednadvacetiletý
Daniel Palátka ze Sedlčan,
člen oddílu stolního tenisu
TJ Tatran, který je vedoucím
a hráčem D týmu a hráčem
béčka i céčka. Nyní již dokonce pokukuje i po účasti

v elitním sedlčanském celku, působícím v české druhé lize. Po návratu z dějiště
světového šampionátu jsme
s Danielem rozebrali jeho životní úspěch.
V Sedlčanech působíte
hned v několika týmech,
hrající různé soutěže.
Do které z nich byste zařadil úroveň mistrovství světa juniorských handicapovaných stolních tenistů
vaší kategorie?
Hrálo se určitě na úrovni
naší druhé ligy. Reprezentanti jednotlivých zemí vystupovali na turnaji s velkou
jistotou a věděli, co mají hrát.
Jak kvalitní sportoviště měl světový šampionát handicapovaných
sportovců?
Šampionát se konal
na dvou sportovištích.
Na jednom z nich měli plavci svůj bazén a stolní tenisté
společně s atlety měli k dispozici velký sportovní areál,
v němž byly dvě haly. Ta
naše byla velice pěkná. Líbilo se mi, že byla přizpůsobená nejenom stolním tenistům, ale i divákům. Kvalitní
byly také hrací stoly a míčky.
Organizátoři měli všechno
dobře připravené. Přišlo se
podívat hodně místních diváků, rodičů hráčů a dalších
příbuzných.
Měl jste v dějišti šam-

pionátu také vy svoje zázemí?
Já jsem tam byl s českou
reprezentací plavců a rovněž
se svojí manažerkou, která je
předsedkyní Českého svazu
tělesně postižených sportovců. Jela s námi nejenom proto, aby získala manažerské
zkušenosti, ale hlavně aby
nás podpořila a motivovala.
Manažerka se mnou trávila
téměř veškerý čas v hale
včetně natáčení, fotografování a povzbuzování. Já jsem
jí moc vděčný za to, že se
mnou v Irsku byla.
Hrál jste výhradně
v kategorii jednotlivců,
nebo jste bojoval o titul
i ve čtyřhře?
Nakonec jsem nastoupil
ve dvouhrách i ve čtyřhrách.
Hráči byli rozděleni podle typu tělesného postižení na mezinárodní úrovni
na sedící na vozíku a na stojící. Já hraji už třetím rokem
třídu osm a v mé kategorii
na mistrovství světa byli
ještě další čtyři hráči, kteří
se do tohoto turnaje dostali.
Byli z Rumunska, Chorvatska, Irska a Kuvajtu. Všechny čtyři soupeře jsem porazil
s tím, že ve dvou zápasech
byla hra velmi vyrovnaná
a zvítězil jsem 3:2 na sety.
S Chorvatem jsem hrál 3:1
a Kuvajťana jsem porazil docela hladce bez ztráty setu.

Po technickém mítinku jsem
se dal dohromady s chorvatským týmem, konkrétně
s jejich reprezentantem,
který proti mně nastoupil
ve dvouhře. Ve čtyřhře jsme
ze šesti dvojic uhráli třetí místo. Kromě zlaté a bronzové
medaile jsem od organizátorů obdržel certiﬁkát o účasti
na turnaji a upomínkové
předměty.
Byl jste se svými soupeři v kontaktu také v zákulisí šampionátu?
Seznámili jsme se už při
našem tréninku, který jsme
měli hned den po našem
příletu do Irska. Navzájem
jsme zjišťovali, kde by mohl
mít kdo slabiny a silné
stránky. Hlavně jsme se ale
společně bavili po jednotlivých zápasech.
Dosáhl v Irsku někdo
další z českých tělesně
handicapovaných sportovců na titul mistra světa?
Česká republika získala
celkem šestnáct medailí,
z toho bylo sedm zlatých.
Většinu z nich vybojovali
plavci, protože v atletice neměla Česká republika svoje
zastoupení.
Měl jste čas podívat se
také na zbývající dvě disciplíny a na město, v němž
se šampionát konal?
Jsem velkým příznivcem
plavání, tento sport mě moc

baví. Bohužel ale stolní tenis
nebylo možné časově skloubit s jiným programem, protože naše zápasy se křížily
s plaveckými závody. Přesto
jsem byl s naší plaveckou
reprezentací v kontaktu. Věděl jsem, jak se jim daří a oni
věděli, jak se vede mně.
Jeden den jsme měli zcela
volný a dohodli jsme se, že
si uděláme výlet do města
Athlone, které je vyhlášeným turistickým střediskem.
Plavili jsme se na Vikingské
lodi, která jezdí po slaném jezeře, a přímo ve městě jsme
si prohlédli hrad. Hlavně
jsme ale procházeli obchody
se suvenýry.
Už jste zaznamenal
v Sedlčanech ohlasy na váš
mimořádný úspěch?
Na internetu byly díky mé
rodině a přítelkyni zařazovány čerstvé zprávy. Když jsem
se vrátil do Sedlčan, hned
mi několik lidí, které jsem
potkal, gratulovalo. Úspěch
mi přáli lidé nejenom tady
u nás, ale i v Praze. Bylo
to pro mě velice příjemné
a také povzbuzující.
Jaké máte nejbližší
plány?
V září mě čeká republikový šampionát v Českém
Brodě. Dalším turnajem,
na kterém bych chtěl startovat, je Czech Open v Ostravě
s mezinárodní účastí. -dav-
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Krásnohorští sokolové si ze sletového týdne
v Praze přivezli únavu, hromadu nevšedních
zážitků a dobrý pocit z odvedené práce
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU/PRAHA Krásnohorští so-

kolové byli mezi tisícovkami
těch, kteří vystoupili v Praze

je pak čekal přesun do ulice Na Příkopě, kde bylo
seřadiště sletového průvodu mimo jiné pro jejich

cviky. Protože byl ale Cirkus
v programu až po poledni,
dopoledne bylo možné navštívit nedaleké Havlíčkovy

Sokolský průvod prošel centrem Prahy až k Rudolﬁnu.

v hromadných skladbách
XVI. všesokolského sletu.
Ženy se skladbou Siluety
byly vidět v prvním večerním programu ve čtvrtek
5. července, rodiče a děti
ve skladbě Méďové napochodovali na plochu při
druhém odpoledním vystoupení 6. července. „My Siluety jsme si těch pět dní užily
na max. Byl to pro nás opět
krásný zážitek,“ pochvalovala si cvičitelka žen Radka
Čandová.
Nejvíce času na stadionu strávila šestatřicítka staršího žactva, která má za sebou rok nácviku skladby
Cirkus. Vystupovali v obou
programech. A nejvíce si
užili i Prahu jako takovou.
Autobus s cvičenci a jejich
bagáží vyrazil z krásnohorského náměstí směr Praha
Nusle už v sobotu posledního června odpoledne. Čekalo je ubytování ve škole,
informační schůzka a první
noc na matraci.
Hned v neděli ráno
na sebe všichni oblékli pečlivě vyprané sletové úbory
a nazuli předepsanou bílou
obuv. Osmnáctkou tramvají

Sokolskou župu Blanickou.
V deset se vyrazilo. S historickým stodvanáctiletým
praporem v čele. Z Václavského náměstí, kolem Národního divadla, po Smetanově nábřeží. K Rudolﬁnu,
kde byla čestná tribuna. Tu
všichni pozdravili zvoláním
hesla: „Blaničtí rytíři zdraví Prahu! Nazdar! Nazdar!
Nazdar!“ Pak už zbývalo
jen dojít na Staroměstské
náměstí, kde průvod končil, a vydat se zpět na základnu.
Ještě téhož večera se celá
skupina vypravila z nádvoří
Tyršova domu na Petřín. Výstup na rozhlednu s lampiony nebo baterkami se koná
při sletu tradičně. Rozhledna
měla být zhasnutá, aby se
rozsvítila světly sokolů. Bohužel kolem ní právě probíhají práce, takže musela být
z bezpečnostních důvodů
světla rozsvícena. Krásnohorská výprava šla na vrchol
mezi posledními. Na cestě
dolů pak stihla poslední lanovku, která ten den jela.
Do spacáků se všichni dostali až hodinu po půlnoci.
Další den už začaly ná-

sady. Večer se pak asi polovina výpravy vydala na Náplavku. „Za mě nejlepší výlet
byla jednoznačně Náplavka.
Vidět tolik šťastných lidí kolem sebe na místě, které by kolikrát ani člověka nenapadlo
navštívit,“ uvedla po návratu
domů Sabina Kulandová.
V úterý byla na programu návštěva areálu Gutovka, kde bohužel probíhají
opravy lanového parku i lezecké stěny, na což se děti
těšily. Po zkoušce, která

byla krátce po poledni, nastaly pro čtyři dámy horké
chvilky. Měly jen hodinu
na přesun do školy, převlečení a cestu do Národního
divadla, kam měly vstupenky na hru Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu. „I když
jsme byly zpocené urychleným přesunem, nelitujeme.
Naštěstí nám i tramvaje jely
přesně, jak jsme potřebovaly,“ pochvalovaly si dívky.
„Aspoň jsem ty šaty nevezla
do Prahy zbytečně,“ dodala
s úsměvem Michaela Křížová. I hra byla delší, než
očekávaly, a tak se ani nestihly vrátit do školy na večeři před přesunem do O2
arény na Sokol Gala. Zde
se prezentovali sokolští
vrcholoví sportovci i zahraniční hosté. A program
stál rozhodně za to! „Rychle jsme se dostali skrze turnikety do Arény, a pak to
uspořádání programu bylo
moc pěkné,“ uvedla k tomu
Sabina. I další cvičenci si
po návratu domů z celého
týdne pochvalovali nejvíce
návštěvu tohoto programu.
Středeční program zkoušek v Edenu byl za horkého
počasí tak náročný, že namísto naplánované cesty do Tyršova domu na výstavu Ni
zisk, ni slávu a workshopy
street dance a parkouru dánské výpravy si děti zvolily
odpočinek pod střechou ško-

ly, ve které byli krásnohorští
sokolové ubytovaní. Večer
už totiž všechny čekala generálka prvního programu.
Na čtvrtek se konečně
trochu ochladilo, ale i přesto se ve dni nabitém cvičením celá cirkusová skupina
přesunula mezi generálkou
druhého programu a svým
pr vním vystoupením
do vedlejšího areálu plného vodních hladin a dalšího sportovního vyžití. Večer to bylo poprvé na ostro,
s rodinami v hledišti.
Poslední den už všechny
cvičence čekal jen odpolední program. Dopoledne byl
čas na návštěvu JumpParku,
tedy haly plné trampolín.
Naštěstí se tam ani po týdenní nastřádané únavě
a spánkovém manku nikomu nic nestalo, takže si své
poslední chvíle na stadionu
všichni užili. No a po nich
už nastal odjezd domů,
do svých postelí, s vidinou
volného víkendu na zasloužený odpočinek. „Za naše
děti byla nejlepší O2 Arena
a JumpPark. Přijely celkově
nadšené a spokojené. Elenka
ještě chválí Náplavku. Pro
rodiče to byl úžasný zážitek.
Cirkus byl skvělý, ale i ostatní
skladby byly krásné. Prostě
zážitek pro všechny,“ doplnila k tomu Gabriela Holubová.
Olga Trachtová
Hadáčková

Krásnohorští cvičenci se vraceli z výletu na petřínskou rozhlednu poslední lanovkou, která večer jela.
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SLOUPEK

GLOSA

KO M E N TÁ Ř

To tedy byl
týden!

Na poslední
chvíli

Tak s důvěrou?

Tak. A je to. Konec. Půl roku
očekávání, pak rok usilovné
práce a nakonec týden nabitý
k prasknutí. Bylo toho dost, ale
bylo to krásné.
Po roce, kdy jsem trávila
v tělocvičně nebo na hřišti
každé pondělní a čtvrteční
odpoledne, jsem s partou
svých puberťáků strávila
v Praze týden. Nebyl bez
problémů. Ale všechny jsme
zvládli vyřešit. Díky všem,
kteří do toho šli se mnou.
A díky tomu, že i když s nimi
ta puberta tříská, když o něco
jde, fungují naprosto skvěle.
Uhlídat bandu sedmatřiceti dětí v pěti dospělácích
nebylo vždy jednoduché.
Natřískané tramvaje i metro, velký areál Slavie s tisícovkami lidí, plná O2 aréna,
bazény, trampolíny. Ale až
na drobnosti se nikomu nic
nestalo a všichni jsme si to
opravdu užili. No a to hlavní,
proč jsme to vše dělali? Hromadná vystoupení XVI. všesokolského sletu se opravdu
podařila!
Je mi smutno, že už je to
za námi. Ale už se těším, že
za šest let... Olga Trachtová
Hadáčková

Paní Malá byla ministryní třináct dní. To se
také počítá. No, kdo
z nás to má? Vzdala to
prý sama bez nucení.
Chvíli poté, co tvrdila, že
si za svými diplomovými
pracemi stojí...
A již druhý den se muselo hlasovat o důvěře.
Takže by to dělal premiér? Jen se o tom šustlo
a byla bouře protiargumentů. Trestně stíhaný
premiér ministrem spravedlnosti? Aby mohl vyházet nepohodlné státní
zástupce?
Ta k k o h o a s p o ň
na chvilku? Snad se potkali na ulici: „Hele kde
jsem tebe viděl? Seš mi
povědomej.“ Úředník
Kněžínek na to: „No,
já sedím na legislativě
v úřadě vlády. A když
jsem byl v Bruselu, tak
jsem prohlásil o Čapím
hnízdě, že nebyl porušen zákon. Ale je to dva
roky. Nedali na mě.“ Babiš: „Tak mi pomůžeš

znova. Budeš ministrovat. Aspoň chvilku. Zas
budou kecy, ale nebudeš
litovat.“ Možná tak podobně to bylo... Stačil
se ještě převléknout
a byl hned po jmenování soudců na Hradě
jmenován ministrem
spravedlnosti. Na poslední chvíli.
Ale vážně. Druhý den
již seděl Jan Kněžínek
s ost atními ministr y
ve sněmovně a trvalo
to asi patnáct hodin čistého času. Poslouchal
spolu s nimi projevy
poslanců. Ale nebylo
to na nich vidět. Nějak
to šlo mimo ně. Téměř
v š e c h ny t y p roj ev y
měly kritický tón. Ale
páni koukali na fotbal,
dámy pomrkávaly kolem, rozdávaly úsměvy.
Tak to bude vláda, která
přichází vládnout s pokorou? Když nevnímá
ani hlasy zástupců mnoha lidí, kteří si je zvolili?
Vladimír Roškot

Vztahy mezi politiky jsou
občas ve znamení vzájemného respektu i přes velmi
protichůdné názory. Každý
z nich byl podle toho zvolen svými voliči, kterým
slibuje, že za jejich zájmy
bude politicky bojovat. Ty
sliby si má volič pamatovat
a sledovat, co jeho poslanec dělá, ať už je v koalici
nebo v opozici.
Před týdnem dostala
nová koaliční menšinová
vláda důvěru s pomocí hlasů KSČM – po debatě trvající skoro šestnáct hodin, kterou zahájil prezident svou
podporou. Jen kritizoval
nekonkrétní vyjádření vládního prohlášení k energetice. Asi mělo obsahovat, že
se s tím obrátíme na Rusko.
Jinak by mohl být celý program umělecky sestříhán
a jít do kin jako svérázný
žánr absurdního divadla.
Václav Havel by jistě dokázal uspořádat scénky
s gradací až k vyvrcholení,
nesporně k projevu poslance Grebeníčka s příslušnými reakcemi. Také osobní
střetnutí Babiše a Kalouska
mělo obvyklou náplň. Jeden použil aktuální fakta,
druhý těžil z dávno obehra-

ných pomluv. Dosud jsem
měl za nejméně důstojného
premiéra zesnulého Stanislava Grosse. Už nemám.
Piráti vymysleli vydařený test pro poslance ČSSD.
Každý položil svému krajanovi otázku: „Pane kolego,
věříte Babišovi?“ Někteří šli
k pultu odpovědět, že ne,
někteří nešli. Vynikl pan
Onderka. Řekl, že podle výsledku referenda se podřídil
a volil nejmenší zlo ze všech
zel. Asi měl ještě všechna ta
větší zla vyjmenovat. Ještě
dodal hrobovým hlasem, že
bude tedy věřit až do první
zrady. Takže tu další bude
počítat za první.
Velice roztomilí byli při
hlasování komunisté. Každý čekal, že odejdou a sníží
kvórum. Budou milostivě
jen tolerovat. Ne. Dohodli
se, že budou v jednom šiku
s koaličními poslanci hrdě
a srozumitelně říkat „pro
návrh“. Tak to asi bude
dražší. Jejich „ideologie“
má vývoj. Původně znárodňovali nejdříve jako třídního nepřítele velkokapitál.
Ten je teď nejlepší kamarád
a oni se spokojí s dostatečným počtem traﬁk.
Vladimír Roškot

FEJETON

Řidič, ten tvrdý chleba má a moji bundu
Lidé jsou různí a platí to
i o řidičích autobusu. Jezdím pravidelně tím s číslem
360, který spojuje Sedlčany
a Prahu. Myslím, že znám
už všechny chlapy, kteří
mají tvrdý chleba a řídí právě třistašedesátku.
Jeden, takový bodrý chlapík s účesem á la Jaromír
Jágr neřekne celodennímu
lístku jinak než CéDéčko.
A pořád se usmívá. Druhý, trochu profesorský typ
v brýličkách, mi před pár
měsíci odjel ze Smíchovského nádraží doslova před no-

sem. Ťukal jsem s Lítačkou
v ruce na jeho dveře, zdržel
by se býval s odjezdem o tři
a půl vteřiny… Přes zavřené
dveře mi gestem dal najevo, že nepřipadá do úvahy,
aby mě ještě vzal na palubu
a odpíchl ze zastávky. Čekal
jsem na další spoj asi hodinu
a půl. Ale neberu to osobně,
z pozice sedícího cestujícího
uvnitř autobusu jsem už zažil, jak to samé udělal i dalšímu nešťastníkovi o pár týdnů později. S dalším řidičem
jsme zase nedávno ironicky
prohodili pár slov o tom, jak

skvělé je, že jsme si historicky
vydobyli osmihodinovou pracovní dobu… Další z mužů,
kterým svěřujeme své životy,
je zase ten, který má v uchu
stále handsfree, a to i přesto,
že jeho vlasy jsou již prošedivělé a člověk by u něj takové
zařízení třeba ani nečekal.
Je to takový švihák lázeňský a v den, kdy píši tento
článek, si poradil i s tím, že
měl ve strojku špatnou pásku, kterou mu tam vložil
kolega a od strojku si pro
jistotu nechal klíček. V kooperaci s jiným šoférem 360ky

si poradil, mimochodem to je
další z profíků – černovlasý,
střední věk, plnoštíhlý, občas
se slunečními brýlemi, zásadně v košili. Anebo i znám jednoho mladšího, pouští si rockovou, ale i středověkou či
country hudbu poměrně nahlas, mám pocit, že si chvílemi i notuje, je to takový řízek.
No zkrátka taková zajímavá
partička chlapíků, kteří mají
velkou zodpovědnost a už
ne tak velkou výplatu.
A u jednoho z nich jsem
si před několika týdny
zapomněl červenou soft-
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shellovou bundu, velikost,
myslím, XXL. Ani s pomocí telefonického kontaktu
na odpovědnou osobu se
mi nepodařilo v pátrání
pokročit, tak to zkusím ještě touto, nanejvýš veřejnou
formou. Třeba se bunda
najde a třeba se v mém popisu pozná i někdo z pánů,
kteří mají chléb tvrdý, ale
naštěstí o dvou kůrkách.
Chtěl jsem jim těmito řádky projevit mimo jiné úctu
a ocenit jejich práci. A taky
chci zpátky tu bundu!
Tomáš Vašíček

