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Kauza Novotný:
Kolik zaplatila obec
právníkům? A je
pravda, že obec
nabídla bývalému
řediteli odškodnění?
NALŽOVICE Již řadu let se

Veronika Opočenská ze sedlčanského ZLOBRu reprezentovala ČR na mistrovství světa v Calgary.Více na str. 13

Zastupitelstvo hlasovalo
o přenosu jednání přes internet,
diskuze byla vášnivá
SEDLČANY Asi nejvíce
času zabrala městským
zastupitelům na pondělním zasedání zastupitelstva 23. července diskuze
o on-line přenosu jednání,
které se jako téma poprvé
objevilo v únoru letošního
roku, a to společně s požadavkem na lepší ozvuče-

ní jednání zastupitelstva.
Zatímco lepšího zvuku se
všichni v auditoriu dočkali již při minulém jednání,
stanovisko k on-line přenosu jednání zpracovala rada
města až nyní.
Závěr rady města přednesl místostarosta Miroslav
Hölzel. „Rada města nedo-

poručuje v tento čas tuto
novinku aplikovat,“ zněl
závěr, se kterým seznámil
všechny přítomné. K takovémuto rozhodnutí prý
vede několik důvodů, a to
zejména nový evropský
předpis na ochranu osobních údajů, známý pod
zkratkou GDPR. Pověřenci
pro ochranu osobních údajů prý doporučili počkat

táhne soudní spor mezi
nalžovickou základní školou a jejím bývalým ředitelem a učitelem Otakarem
Novotným. Ten zatím před
soudy slaví úspěch a nadále vymáhá svůj nárok
vrátit se do školy jako kantor. Dlouhodobě také čeká
na omluvu. Ani jednoho
se zatím nedočkal a čeká
se na další verdikt soudu.

Mezitím již padl návrh
na mimosoudní vyrovnání, který však Novotný se
svojí právničkou odmítli.
Redakce oslovila ředitelku základní školy
Jaroslavu Procházkovou
s žádostí o poskytnutí informací k soudnímu sporu,
a to zejména údaj o tom,
jaký advokát školu zastupuje, v jaké výši již byly
Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 4

Senátor Jiří Burian
připomínkoval novelu
vodního zákona
„Zasedání Senátu byla ovlivněna situací
po parlamentních volbách.
Ze Sněmovny nepřicházely
téměř žádné návrhy zákonů a my jsme se v Senátu zabývali celou řadou různých
evropských směrnic. Schůzí
bylo za první pololetí jedenáct – šest plenárních a pětkrát se sešel Ústavně-právní výbor,“ říká na úvod

SEDLČANY

našeho povídání o práci
v Senátu v prvním pololetí
sedlčanský starosta Jiří Burian, který v Senátu zastává funkci místopředsedy
Ústavně-právního výboru.
V březnu vyjeli členové
Ústavně-právního výboru
na Tachovsko, odkud je
senátor Miroslav Nenutil.
„Výjezdní zasedání pořádáme každoročně do oblasti,

odkud pochází některý člen
našeho výboru. Jednáme
s radnicemi, policií, okresním soudem a státním zastupitelstvím a zjišťujeme
platnost a účinnost zákonů
v terénu,“ vysvětluje Burian. „V květnu jsme vyjeli
na dva dny do Brna, kde
jsme jednali s představiteli
Ústavního soudu, Nejvyššího
Pokračování na straně 3
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Kauza Novotný: Kolik
zaplatila obec právníkům?
A je pravda, že obec
nabídla bývalému řediteli
odškodnění?
Dokončení ze strany 1

vynaloženy v souvislosti
se soudními spory náklady, z jaké rozpočtové kapitoly škola, jakožto příspěvková organizace zřizovaná
obcí, soudní náklady hradí
a zda je pravda, že Novotnému nabídla škola mimosoudní vyrovnání a v jaké
případně výši?
Dle sdělení ředitelky
školy je jejím právním zástupcem právník z Dobříše JUDr. Jaroslav Kolář.
„ Š ko l a p o u ž i l a p l a t by
na hrazení nákladů několika soudních sporů, které
stále vyvolává pan Novotný, a k hrazení právních
služeb. Škola hradí soudní
náklady a právní služby
přesně podle pokynů zřizovatele jako provozní
náklady – odsouhlaseno
opětovně zastupitelstvem
2. listopadu 2017 a 22.
května 2018. Ředitelka
přesně informuje zřizovatele o platbách a tyto jsou
součástí každoroční účetní
závěrky, kterou zřizovatel schvaluje. Zřizovatel
také několikrát za rok
dělá ve škole účetní audit
a o platbách má tedy jasný přehled. Škola nemůže
nabízet žádné mimosoudní vyrovnání panu Novotnému, neboť nedisponuje
žádnými prostředky, ze
kterých by toto vyrovnání
nad rámec rozpočtu hradila – škola je příspěvkovou organizací,“ napsala
redakci ředitelka školy.
Škola ve své odpovědi nesdělila výši nákladů, které
uhradila advokátovi. Podle ředitelky by dohledání
těchto účetních informací
bylo časově a organizačně
náročné a pro školu by to
představovalo nepřiměřenou zátěž. Redaktor dostal
nabídku, že pokud bude

na vyhledání plateb trvat,
bude mu účtována částka
pět set korun za každou
započatou hodinu vyhledávání informací v účetních dokladech.
Redakce však stejné
otázky ve sledované kauze
zaslala i starostce obce Janě
Pšeničkové. Ta mimo jiné
potvrdila, že právníkem školy je doktor Kolář a že škola
hradí náklady z provozních
výdajů. S odvoláním na ředitelku školy starostka též
písemně potvrdila, že žádné
mimosoudní vyrovnání Otakarovi Novotnému nabídnuto nebylo. Výrazně vstřícnější postoj však starostka
ve srovnání s ředitelkou
školy projevila v otázce dohledání účetních záznamů
o platbách. „Veškeré platby
jsou dohledatelné v kanceláři účetní školy,“ napsala
redakci Pšeničková.
Vyjádření ředitelky školy i starostky má však několik nedostatků. Současným právním zástupcem
školy je sice doktor Kolář,
nicméně je již třetím advokátem školy v pořadí. První advokát najatý školou
zemřel, následně byla škola zastupována JUDr. Jaroslavou Vaňkovou a doktor Kolář zastupuje školu
nyní. A právě v této souvislosti se ukazuje, že odpovědi na otázky, které si
redakce vyžádala podle
zákona o svobodném přístupu k informacím, jsou
minimálně neúplné. Pražská advokátka Vaňková
totiž jménem školy advokátce Otakara Novotného
mimosoudní
vyrovnání
nabídla, redakce má písemnou oﬁciální nabídku
k dispozici.
V dopise z června 2016
právní zástupkyně školy
píše, že „na základě výpo-

čtů účetní školy a podle účetních dokladů Vašemu klientovi (O. Novotnému, pozn.
red.) by měla být placena
mzda za celkem 22 měsíců
(od listopadu 2013 do srpna
2015).“ V dalším odstavci
advokátka školy vypočítává, kolik by v součtu činil
nárok v přepočtu na čistou
mzdu za dané období a dochází k částce přesahující
400 000 korun a k úrokům
ve výši 58 000. I přes tento
výpočet však nakonec jménem školy nabízí zcela odlišnou částku. „Za účelem
rychlého ukončení celé věci
proto moje klientka (ZŠ
a MŠ Chlum, zastoupená
ředitelkou Procházkovou,
pozn. red.) navrhuje vyplatit Vašemu klientovi odstupné ve výši jeho čtyř měsíčních platů, tj. 80 848 Kč.“
Tuto nabídku Otakar
Novotný prostřednictvím
své advokátky Kateřiny
Koberové odmítl, a to
mimo jiné kvůli odmítnutí požadavku ze strany
školy, aby mu byl zároveň
zaslán dopis s vyjádřenou omluvou. Navíc, další
nabídka na mimosoudní
vyrovnání přišla i nedávno, od advokáta Koláře.
„Nabídka zazněla při posledním soudním jednání
– jednalo se o částku kolem
dvě stě tisíc korun. Myslím,
že byla dvě stě až dvě stě
padesát tisíc, ale vzhledem
k nedostatečné výši jsme ji
blíže ani nezkoumali. Ani
nevíme, jestli by obsahovala omluvu,“ vysvětlila
redakci Koberová.
V současné době se
čeká na výsledek odvolacího soudu v té části sporu,
ve které Otakar Novotný
žádá školu, aby mu přidělovala práci. V prvním
stupni tento spor vyhrál.
Tomáš Vašíček
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Tématem pracovního
jednání bylo
přetrvávající sucho
REGION Povodí Vltavy
uspořádalo v souvislosti se současným suchem
pracovní jednání, na jehož
programu byla aktuální
hydrologická situace, sou-

Vltavy a nabídl přítomným
informační a odbornou
podporu při řešení problémů se suchem.
Jednání iniciovalo Ministerstvo zemědělství v sou-

Nádrže na Vltavě jsou významnou zásobárnou vody.

časný a výhledový stav zásobních objemů vodních
nádrží či diskuze o stavu
povrchových a podzemních vod.
Generální ředitel Povodí
Vltavy Petr Kubala informoval o stavu vody v nádržích, situaci v rámci hydrologického povodí řeky

vislosti s pokračujícím suchem v České republice,
zúčastnili se jej zástupci
Ministerstva zemědělství,
Ministerstva životního prostředí, krajských úřadů,
Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací ČR i nejvýznamnějších odběratelů
vody.
Jana Motrincová

Vysokorychlostní
internet míří
do Petrovic
PETROVICE Společnost KOVÁŘOVNET spouští v katastru obce pilotní projekt
vysokorychlostního internetu s názvem Petrovice
na optice.
„Naskytla se nám možnost připojit Petrovice optickým vláknem s vysokou
datovou kapacitou. Optické trasy jsou v současnosti
nepřekonanou technologií

a disponují obrovskými
přenosovými rychlostmi,“
říká předseda společnosti
z nedalekého Kovářova
Martin Vlna. „V Petrovicích
není prozatím vybudovaná optická síť až do domu,
vystavěli jsme proto dva
bezdrátové přístupové body
– na základní škole a na budově pošty.“
Jana Motrincová
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Senátor
Jiří Burian
připomínkoval
novelu vodního
zákona
Dokončení ze strany 1

státního zastupitelství a Nejvyššího soudu České republiky,“ doplňuje.
Koncem června se Jiří
Burian spolu se svými
kolegy z výboru zúčastnil
pracovní cesty do Velké
Británie. „V Londýně jsme
tři dny jednali ve Sněmovně lordů, především se členy výboru pro vnitřní věci
a výboru pro spravedlnost,
dále na Ministerstvu vnitra
a s představiteli Scotland
Yardu. Zabývali jsme se
hlavně otázkou brexitu.
Překvapilo nás, že Britové
nám kladli otázky, jaký
máme na věc názor my
a jak může brexit ovlivnit
vztahy Spojeného království a České republiky.
Abych to shrnul, ve výborech Sněmovny lordů
nemají úplně jasno a už
teď se hovoří o tom, že legislativní příprava brexitu
se odsune až na rok 2020
nebo i později.“ Poté se senátní delegace přesunula
do Skotska, kde ji na radnici v Edinburghu přijal
starosta. Burian spatřuje
v organizaci veřejného
života ve Skotsku mnohé
shody se životem u nás.
Byl přítomen jednáním
různých výborů skotského parlamentu, během
nichž bylo patrné, že mnoho Skotů s brexitem nesouhlasí.
Burian se také zmínil
o zákonech, které se týkají
života obcí. Jde o novelizaci zákona o střetu zájmů,
k níž došlo pod tlakem
Svazu měst a obcí. Burian kvitoval, že se zvýšila
ochrana soukromí obecních funkcionářů, neboť
hlášení o jejich příjmech
nebude veřejně přístupné, jak původní verze

zákona předpokládala.
Na zasedání vystoupil
se třemi připomínkami
k novele vodního zákona.
Kritizoval nedostatečné
ﬁnancování činnosti vodohospodářského úřadu
po rozšíření jeho pravomocí. Zvýší se náklady
na jeho provoz, jež však
bude muset zaplatit příslušný městský úřad. Dále
měl výhrady k provádění
povinnosti likvidace odpadních vod z bezodtokových jímek v čistírnách
odpadních vod a do třetice nesouhlasil s tím, jak
jsou ﬁnančně postiženi
občané v případě překročení stanoveného limitu
čerpání podzemní pitné
vody. Nezaplatí pouze
množství vody vyčerpané
nad limit, nýbrž veškerý
objem odebrané vody. Ani
v jednom případě se však
prý jeho připomínky nesetkaly s pozitivní odezvou.
Za nejdůležitější součást
své práce však senátor Burian považuje svoji dlouhodobou angažovanost při
řešení obchvatu Olbramovic. Od roku 2015 podporuje kroky členů Sdružení
obchvatu Olbramovic.
„Od začátku roku platí zákon o oddělení vlastnických
práv od stavebního povolení, takže je možné řešit oba
úkony současně. V případě
Olbramovic vše nasvědčuje
tomu, že na podzim by se
mohlo začít se stavbou obchvatu v hodnotě sto milionů korun,“ řekl Burian.
Jindra Votrubová
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Zastupitelé jednali o daru pro hasiče
i o koncepci sportu na deset let
SEDLČANY Na svém posledním či předposledním
jednání před komunálními
volbami se v pondělí 23. července sešlo městské zastupitelstvo. Jednání sledovala asi
dvacítka občanů v auditoriu,
z nichž někteří byli žurnalisté
či úředníci města a samotné
jednání se neslo víceméně
v poklidném duchu, vyjma
dvou bodů, u kterých zastupitelé diskutovali živěji. Jedním z těchto bodů byl plán
rozvoje sportu v Sedlčanech
na léta 2018 až 2030.
Po úvodních formálních
bodech informoval místostarosta města ostatní kolegy
a kolegyně o průběhu jednáních rady města v mezidobí
jednání zastupitelstva. Rada
jednala celkem čtyřikrát, poprvé v druhé polovině května, kdy se věnovala investičním a stavebním akcím. Dále
pak na konci května, kdy
bylo tématem zdravotnictví.
Jako host zde byli přizváni
ředitel městské nemocnice
Filip Zítko a jednatel společnosti Mediterra. Společně řešili aktuální situaci v nemocnici. Podle slov místostarosty
Miroslava Hölzela i vyjádření hostů zajišťuje nemocnice
všechny činnosti tak, jak byly
nasmlouvány od července
minulého roku po změnách,
které v nemocnici vyvrcholily novou nájemní smlouvou
mezi provozovatelem nemocnice a městem a která je
účinná od prvního ledna letošního roku. Dle vyjádření
ředitele Zítka pro radu města
je aktuálně provoz nemocni-

ce plně personálně zajištěn.
Třináctého června pak jednala rada města na téma bezpečnost, přičemž hosty byli
zástupci všech složek IZS
včetně městské policie, 27.
června jednala rada na téma
školství. Zprávu o stavu škol
a školských zařízení přednesla radě vedoucí příslušného odboru Dana Čížková.
A na svém posledním jednání rada města také schválila
a doporučila ke schválení
zastupitelstvu města plán
rozvoje sportu.
Materiál uvedl starosta
města Jiří Burian, který vysvětlil, že došlo ke změně
příslušného zákona a nově
mají obce, kraje i spolky
povinnost vypracovat plán
rozvoje sportu s doporučeným rozmezím do roku 2030.
Pokud by takový plán neměly, nemohly by v budoucnu
žádat o žádné dotační prostředky z titulů Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Materiál předložený
zastupitelům vypracovala
externí ﬁrma, přičemž byly
získávány podměty od škol,
tělovýchovných jednot i veřejnosti, a to formou internetových dotazníků. Podle
Buriana se jedná o volný
dokument, který lze upravovat a aktualizovat každý rok
a jehož součástí je i seznam
plánů v oblasti sportu, popis
jednotlivých projektů, a to
včetně hrubého vyjádření ﬁnanční náročnosti. Vypracování dokumentu stálo podle
starosty asi 27 000 korun.
Zastupitelce Blance Vi-

lasové se zdál malý počet
podnětů od občanů, kterých
bylo údajně 140. Zeptala se,
jakým způsobem byla anketa propagována? Na otázku
jí odpověděl vedoucí odboru investic Tomáš Langer:
„Od zpracovatele byly vytvořeny tři dotazníky: pro školy,
pro spolky a pro veřejnost.
Anketa byla uskutečněna přes
Google dotazníky a byla pro
veřejnost umístěna na sociální síti Facebook a byla uveřejněna i na webových stránkách informačního centra.“
Následně ještě zastupitelé
diskutovali o některých pasážích předkládaného materiálu a zejména zastupitel Pavel
Švagr chtěl vědět, které části
dokumentu budou po jeho
schválení závazné a které
skutečně volné a změnitelné.
I to si nakonec zastupitelé vyříkali a materiál schválili, přičemž na návrh Švagra udělili
radě města rozpracování dokumentu.
Zastupitelé také schválili
rozpočtový výhled na roky
2019 až 2021, a to s cílem mít
v těchto letech vždy vyrovnaný rozpočet.
Předložena zastupitelstvu
byla též žádost Hasičského
záchranného sboru o ﬁnanční dar na nový deﬁbrilátor.
Jeho pořizovací cena je asi
36 000, žádost zněla na částku 30 000 korun, tedy ve výši
80 % nákladů. Zastupitelé
po krátké rozpravě tento
dar schválili a na pracovišti
v Sedlčanech tak bude nový
přístroj v dohledné době.
Tomáš Vašíček

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
OSEČANY Mezi Osečany

a Velběhy došlo 16. července
v šest hodin ráno k dopravní
nehodě osobního vozu značky VW a motocyklu Suzuki.
Jednačtyřicetiletý motorkář
narazil zezadu do automobilu, který před ním zpomalil
kvůli přebíhající lesní zvěři,
a následně spadl na vozovku. Až během dne navštívil
lékařskou službu s lehčím

zraněním a nehodu dodatečně nahlásil na policii.
PŘÍČOVY Při procházce
se psem u větrného mlýna
našel muž 16. července odpoledne munici. Policejní
hlídka místo nálezu zajistila
a přivolaný pyrotechnik konstatoval, že se jedná o ruční
obranný granát z 2. světové
války v nefunkčním stavu
a odvezl ho k likvidaci.

DOUBRAVICE Z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky se bude zpovídat
45letý muž, kterého policejní
hlídka zastavila 17. července
krátce před polednem u křižovatky na obec Doubravice.
Dechová zkouška u něj ukázala 1,37 promile alkoholu.
Informace v této rubrice pocházejí ze svodek od policejní
mluvčí Moniky Schindlové.
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Zastupitelstvo hlasovalo o přenosu jednání přes
internet, diskuze byla vášnivá
Dokončení ze strany 1

na národní legislativní úpravu, která ještě není k dispozici. Radě jde o to, aby
nebyly porušovány právní
předpisy. Podle slov místostarosty od on-line přenosů odstoupila i některá města, která je dříve zavedla.
Navíc by se musel výrazně
upravit jednací řád zastupitelstva. To by podle něj
mělo udělat až nové zastupitelstvo po komunálních
volbách. Město si zpracovalo průzkum mezi 41 městy ve Středočeském kraji
s počtem obyvatel mezi 4
a 68 000 a došlo k výsledku,
že on-line přenos využívá
pouze jedenáct z nich.
K tématu krátce promluvil i tajemník radnice
Vojtěch Hlaváček, který zastupitelům zopakoval, že se
úřad zabýval danou problematikou detailně a doslova
řekl: „Na tomto problému
není věc, kterou bychom nedokázali vyřešit.“ Upozornil
však zastupitele, že jakékoliv zvolené řešení něco stojí
a že by skutečně muselo
dojít k úpravě vnitřních
předpisů a k dalším opatřením, přičemž každý on-line
přenos by vyšel v případě
zajištění
dodavatelským
způsobem na 4 až 5 000
korun. Jak ale zdůraznil, je
potřeba zvážit a případně
zajistit několik podmínek,
například podle nařízení
GDPR podrobně a jasně
stanovit účel zpracování
osobních údajů, splnit informační podmínku, zajistit anonymizaci osobních
údajů či umožnit subjektům osobních údajů vznést

námitku ohledně zásahu
do osobních údajů a tuto
posoudit, a to i přesto, že
subjekt osobních údajů
by nebyl osobně přítomen
na jednání zastupitelstva.
Některé z těchto bodů
označil tajemník Hlaváček
za relativně snadno splnitelné, za nerealizovatelné
neoznačil žádný. Úřad by
si se zajištěním on-line přenosu bez archivace dokázal
poradit. „Dokázali to jiní,
dokázali bychom to také,“
uzavřel svůj příspěvek.
Na jeho slova reagovala
zastupitelka Blanka Vilasová, která řekla, že nevidí
v on-line přenosu problém,
že vše jde po právní stránce
zajistit a ošetřit. Na slova tajemníka navázal zastupitel
Pavel Švagr, který se jeho
slov s chutí chytil. „Jestli
hledáme řešení, tak ho najdeme. Pan tajemník má
pravdu, problém lze vyřešit.
GDPR je mantra, na kterou
se všichni vymlouvají, problém je řešitelný. Rada města se tomu brání, její stanovisko je alibistické,“ hřímal
Švagr. Na jeho slova reagoval zastupitel Ivan Stolařík,
který je označil za volební
kampaň. Na to reagoval
Švagr tím, že oznámil, že nechá hlasovat zastupitelstvo
o tom, zda je pro nebo proti
zavedení on-line přenosů.
Tím diskuzi ještě více rozdmýchal. Navíc mluvil o přenosu jednání po internetu
v souvislosti s transparentností. To Stolaříka nadzvedlo: „Zastupitelstvo a jeho
jednání je transparentní a vy
jste řekl, že není,“ oponoval.
Do diskuze vstoupil

i starosta Jiří Burian, který
mluvil směrem ke Švagrovi.
„Celkem tomu nerozumím,
velebíte fakt, že v předkládaném materiálu se píše, že
rozhodnutí by mělo učinit
až nové zastupitelstvo a teď
najednou chcete hlasovat.
Dávám návrh vzít na vědomí stanovisko rady,“ posouval dění dál Burian.
O slovo se přihlásil i Jaroslav Nádvorník, který
řekl, že věc považuje za výslovně politickou. „Jsem
absolutně proti tomuto fenoménu, aby v naší tak trochu větší vesnici pronikaly
manýry politických zvyků,
které můžeme vidět v půl
třetí ráno v záznamech
z poslanecké sněmovny.
Sedlčany byly vždy takové,
že občané i zastupitelé si
mohli říct cokoliv kdykoliv,
nepotřebujeme technické
věci, které by někoho ukájely, ale já mezi ně nepatřím, bránil bych se tomu
všema deseti, bez ohledu
na to, zda jsem v koalici či
opozici. Obce velikosti Sedlčan takovéto věci absolutně
nepotřebují,“ sdělil svůj
pohled na věc Nádvorník
a sklidil potlesk z auditoria.
Na jeho slova reagoval
Rostislav Hefka. „To je jako
zůstat v době před deseti
lety. Je to jako chovat holuba, když chcete poslat dopis.
Chápu, že někdo je konzervativní, ale proč neumožnit
někomu, kdo se sem nemůže dostat, aby se mohl podívat, třeba jen na ty části,
které ho z nějakého důvodu
zajímají. Jsme v 21. století,
už poměrně dlouho, elektronický svět jde mílovými

kroky dopředu. Nemyslím
si, že je to o politice,“ řekl
a další reakce Nádvorníka
na sebe nenechala dlouho
čekat. „Na přenos se dívají
pouze jednotlivci, nechci
být kverulant, ale mohlo by
to přinést právní problémy.
GDPR je možná mantra, ale
to se může změnit. Nedovedu si představit právní spory, které by mohly vzniknout. Jsem staromódní a co
se týká poštovních holubů
– to byla krásná doba,“ reagoval Nádvorník.
Následně Hefka znovu
zopakoval, že je pro zavedení on-line přenosu, a to
bez archivace, které brání
právní předpisy. „Nějak se
začít musí, on-line přenos
je právně uchopitelný,“ pokračoval v diskuzi. Do té se
opakovaně hlásil i Švagr.
„Kolega Hefka mluví rozumně. My jsme ve veřejné
funkci. To, co řekneme, je
veřejné, slyší to veřejnost.
On-line je to stejné, veřejné
informování je v pořádku,“
řekl Švagr a následně zformuloval návrh usnesení,
kterým by zastupitelstvo
vyslovilo souhlas s přípravou technického řešení
pro on-line přenos jednání
zastupitelstva.
Ani tím však rozprava
nekončila. Pokračoval v ní
zastupitel Libor Novotný.
„Navázal bych na kolegu
Nádvorníka. Nevím, proč
ten, kdo by chtěl přijít, by
přijít nemohl. Čas přijít
sledovat zastupitelstvo si
mohli udělat jiní, tak může
každý. Budu hlasovat proti, nevím, proč by mě měl
někdo nahrávat.“ Na jeho

slova ve shodě reagovali
Hefka a Vilasová, kteří zmiňovali například občany
upoutané na lůžku, nebo
ty, kteří v době jednání zastupitelstva jedou z práce
v autobusu nebo nemohou
osobně přijít i z jiných objektivních důvodů.
Poté se zapojil do dění
opět starosta. „Vůbec bych
stanovisko rady neklasiﬁkoval tak, že rada nechce,
není to negativní přístup,“
upozornil a dodal, že diskuze začala v únoru a rada
se tématem zabývala a připravila pro zastupitelstvo
výstup. „Říkáme, že to
není příhodné v tuto dobu
pro toto město. Smyslem
této diskuze není medializace. Proč budeme nyní
hlasovat?“ tázal se směrem
ke Švagrovi. Ten reagoval
slovy, že nemá s medializací problém a že při
hlasování se ukáže, kdo
chce a kdo nechce být
transparentní a veřejný.
Teprve poté se hlasovalo
o návrhu starosty, aby zastupitelé vzali stanovisko
rady na vědomí. Pro se
vyslovilo patnáct členů
zastupitelstva, tři se zdrželi. Návrh usnesení Švagra,
aby zastupitelstvo souhlasilo s vypracováním
realizačního návrhu zajišťujícího přenosy z jednání
zastupitelstva a aby uložilo
radě města toto připravit,
podpořil kromě něj samotného ještě zastupitel Hefka
a zastupitelka Vilasová.
Zastupitel Jiří Dundr se
zdržel hlasování a zbylých
čtrnáct kolegů a kolegyň
bylo proti. Tomáš Vašíček

Společné budování obecní besídky nás ještě víc
stmelilo, říká František Kotalík
RADEŠICE V malé vesničce,

která se nachází asi pět kilometrů na východ od Petrovic, trvale žije okolo dvaceti obyvatel. Dokázali se
zde domluvit a vybudovali
si obecní besídku. Nápad
vzešel z hlavy Františka
Kotalíka.
„Původně zde stála stará nevyužitá čekárna. Když

jsme viděli, jak postupně
chátrá a opadává, říkali
jsme si, že by s tím bylo dobré něco udělat. Zjistili jsme
ale, že čekárna stojí na soukromém pozemku. Vyřešila
to směna pozemků, s kterou
nám velice pomohla petrovická místostarostka Vlasta Roubíková,“ vzpomíná
na začátky dobré myšlenky

František Kotalík. „Na obci
nám slíbili, že přispějí
na materiál, budovat jsme
začali před rokem. Každý
pak chodil podle svých možností pomáhat. S Obecním
úřadem v Petrovicích byla
perfektní spolupráce, co nebylo v našich silách, pomohli
nám ochotně zařídit. A obecní úřad přispěl na stavbu

částkou 173 133 korun. V sobotu 9. června jsme besídku
slavnostně otevírali. Účast
byla veliká – přijel starosta
Petr Štěpánek, místostarostka Vlasta Roubíková, hasiči
z Obděnic, podpořit nás přišli lidé z Nechvalic, Bratříkovic, Obděnic, Petrovic a dalších okolních vesnic.“
Díky besídce se rade-

šičtí sousedé dnes scházejí
i za deště, společně mohou
slavit rodinné události, či
se jen sejdou vypít si kávu
a popovídat. „Fungujeme
zde v rámci vztahů opravdu velmi dobře a to, že jsme
dali společně ruku k dílu,
nás ještě víc stmelilo,“ dodává František Kotalík.
Jana Motrincová

Řádková inzerce 15 Kč/řádek
Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
212/18
Prodám stavební pozemek v Dublovicích, 550 Kč/m2. Tel.: 607 311 869. RK nevolat.
213/18

Prodám selata – odběr začátek srpna.
Tel.: 732 149 464.
214/18

Prodám tele – býček červený. Tel.:
732 149 464.
215/18
Pronajmu byt 3+kk v Sedlčanech.
Tel.: 739 063 406.
216/18
Prodám byt 3+kk v Sedlčanech. Tel.:
739 694 119.
217/18
Prodám rané brambory – Vítěž. Tel.:
604 117 568 – po 17. hodině nebo po tel. domluvě.
218/18
Sháním pronájem bytu 1+1 nebo 2+1
v Sedlčanech. Tel.: 733 194 511.
219/18
Prodám Škoda Felicia GLXi 1,3;

Přijmu

Restaurace Na Vyšehradě – Sedlčany
přijme

dělníky
na stavební práce

UKLÍZEČKU – POMOCNOU SÍLU

Čistá mzda: 18 000–25 000 Kč

pouze na jednosměnný provoz

Tel.: 777 084 736

K doptání na provozovně nebo na tel. č.: 603 441 608

červená barva, tažné zař., STK 6/2020,
střešní okno, slušný stav, 20 000 Kč. Tel.:
724 226 442.
220/18
Nabízím k prodeji stavební pozemek
v Dublovicích, 2 011 m2, cena 805 000 Kč.
Tel.: 775 599 788.
221/18
Malá bílozrzavá kočička, která ztratila cestu domů, je na tel.: 318 821 822 (Sedlčany pod hřbitovem).
222/18

Meritage, spol. s r. o.

B.E.S. – Petrovice, s.r.o.
tradiční český výrobce ložního textilu
přijme zaměstnance
do trvalého pracovního poměru na pozici

provozovna Kňovice 116, Sedlčany 264 01

přijme pracovníka na pozici

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

CUKRÁRNA
nám. T. G. Masaryka 31, Sedlčany

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

ŠIČKA

prostěradel a ložního povlečení
- mzda dle výkonu
- jednosměnný provoz 0700–1530 hod.
- práce v suchu, teple a čistém prostředí
- dobrý a příjemný kolektiv
- školka vedle firmy
- možnost režijního nákupu výrobků a zboží

Informace v Petrovicích čp. 142
denně od 0700 do 1530 hodin
nebo na tel.: 602 330 036 p. Šimák
Nástup možný ihned

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

Tel.: 602 709 295
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek

prodává slepičky z vlastního chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Araukana

Stáří: 14–19 týdnů Cena: 159–195 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
sobota 4. srpna od 13 50 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz
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Nejlepší je jít pořádnej kus cesty,
tvrdí senior na olympijských hrách
SEDLČANY Letní olympij-

ské hry se konají, jak známo, jednou za čtyři roky.
Ty poslední se uskutečnily
před dvěma lety v brazilském Rio de Janeiru, příští bude v roce 2020 hostit
Tokio. V Sedlčanech se ovšem v mnoha disciplínách
utkávají senioři i letos. Letní olympijské hry pořádají
pro své klienty v Domově
Sedlčany totiž každoročně.
„Letní olympijské hry
jsou další motivací pro seniory trávit volný čas na čerstvém vzduchu a alespoň
trochu aktivně,“ vysvětluje
vedoucí sociálního úseku Hana Kubištová, když
do archu právě zapisuje dosažený počet bodů
za hod míčkem usměvavé
seniorce na vozíčku. Každé pondělní dopoledne
v červenci a srpnu věnují aktivizační pracovníci
v Domově třem různým
disciplínám. „Na konci celých her vyhlásíme vítěze
a letní olympijské hry slavnostně ukončíme stejně,
jako jsme je na začátku
prázdnin zahájili – grilová-

ním,“ pokračuje, zatímco
ošetřovatelky řadí další seniory na vozíčku do fronty.
„Vždy se snažíme, aby se
mohli her účastnit i méně
mobilní klienti,“ vysvětluje.
Lenka Kaprálová, koordinátorka aktivizačních akcí,
jí dává za pravdu: „Mezi
disciplínami najdeme aktivity zaměřené na pohyb, stejně jako na procvičování paměti či podporu smyslového
vnímání. Hrajeme kuželky,
kroket, navlékáme korálky
nebo hrajeme pexeso.“
Dnes se na zahradě
Domova, ve stínu lip, kromě hodu do dálky senioři
strefují šipkami do terče
a pod cestičkou zdolávají
třetí disciplínu pro druhé červencové pondělí
– hadí závody, která tkví
v namotávání motovidla
na čas. Klientka Domova Julie Knapová si však
nejvíce užívala znalostní
kvízy z předešlého klání.
„Chtěli po mně vyjmenovat
roční období pozadu! No to
jsme se nasmáli! Hry jsou
moc fajn, když mi to zdraví a počasí dovolí, ráda se

Senioři Domova čekají ve frontě na olympijský hod míčkem.

jich účastním,“ svěřuje se
a nezapomene pochválit kolektiv ošetřovatelek:
„Jsem tu už osm let. Občas
se mi tu líbí, občas ne. Co je
ale vždy skvělé, je kolektiv.
Ani ne tak klientů, jako zaměstnanců. Ti jsou opravdu
vždy ohromně pozitivně
naladěni.“
D a l š í o l y mp i o n i č k a

Anna Paulová ve frontě
na šipky olympijské hry
vesele shrnuje: „Já se
účastním všeho!“ Zato před
více jak devadesáti lety
narozený Evžen Weiner
neměl původně v úmyslu
se her účastnit. Přesto ho
aktivizační pracovnice svými úsměvy přesvědčily.
„Hodil jsem do dálky a po-

řádně!“ chlubí se. „V mládí
jsem sportoval kde co, ale
nejvíce jsem se věnoval turistice. Jeden den jsem šel
dvacet osm kilometrů tam
a druhý den šestadvacet
zpátky,“ vzpomíná. „Nikdy
jsem se nevěnoval takovým
blbostem, jako je kouření
a pití alkoholu. Nejlepší je
jít pořádnej kus cesty!“ prozradil svůj recept na dlouhověkost.
Málokdy se všichni senioři účastní všech disciplín každé pondělí. „Když
je dusno, není to nic pro
mne,“ shodují se většinou.
V příjemném počasí se
sejdou v hojném počtu.
Někteří si přijdou i jen
posedět, osvěžit se malinovkou a ruchem kolem
sebe. Motto skutečných
olympijských her se s těmi
v Domově přirozeně míjí.
Rychleji, výše, silněji ani
nemají aktivizační pracovnice ambice naplnit. Zato
prožít stáří aktivněji, veseleji a zdravěji se v Domově Sedlčany zdá být dosažitelným skutkem.
Lucie Kakosová

Na náměstí se hemžily Stříbrné rybky
SEDLČANY Každoročně dochá-

zí o prázdninách na Sedlčansku
ke značné výměně obyvatel. Zatímco místní vyrážejí do světa,
do regionu proudí turisté, poznávající malebnost regionu. K nejpočetnějším skupinám návštěvníků
ale patří skauti, přijíždějící z mnoha koutů republiky.
Skauty potkávají téměř dennodenně v ulicích Sedlčan i místní
obyvatelé, ale aby jich na jednom místě viděli bezmála šedesát
a aby se k tomu jednalo výhradně
o dívky, to se nestává příliš často.
V horkém odpoledni se ve čtvrtek 19. července vyznavačky Setonových a Svojsíkových ušlechtilých ideálů na chvíli utábořily
v Sedlčanech na náměstí T. G.
Masaryka u kašny, a tak zbyl čas
na rozhovor. Na několik otázek
nám odpověděla Michaela Parkosová alias Píšťalka.
Odkud je váš skautský oddíl,

jak se vám na Sedlčansku líbí
a kde tady táboříte?
Jsme z Českých Budějovic
a jsme jediný zdejší holčičí vodác-

me na lodích a věnujeme se všemu
kolem nich. Jsme 5. oddíl Stříbrné
rybky a tábořiště máme na louce
u lesa poblíž Musíku. Je to tam moc

Skautky od Musíku zaplavily sedlčanské náměstí.

ký oddíl. Proto nejenom hodně
chodíme do lesa, ale hlavně jezdí-

pěkné, jenom to máme trochu dál
k rybníku než v minulých letech.

Zajímaly jsme se o místo, kde budeme trávit část našich prázdnin,
a proto už víme, že Musík je největší rybník na Sedlčansku a že jeho
zakladatelem je Jakub Krčín.
Co všechno na táboře děláte?
Dopoledne pracujeme, abychom měly z čeho vařit, a hrajeme různé hry. Jsme rozděleny
do týmů, které proti sobě soutěží.
Máme také výcvik na lodích, koupeme se a zdokonalujeme v plavání. Nezapomínáme ani na výlety
do okolí. Dnes jsme byly na Červeném Hrádku a zjišťovaly různé
místopisné zajímavosti na naší
pěší túře od Musíku. Zaujala nás
výstava z historie stavebnice
LEGO v sedlčanském muzeu.
Jezdíte každý rok na tábor
na stejné místo?
Nejezdíme. Vloni jsme byly
u Mitiněvsi a rok předtím u Bechyně na Lužnici.
David Myslikovjan
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Nejvýznamnější sochařská díla kolem nás
Stály tu dávno
před tím, než jsme se narodili, a s největší pravděpodobností zde budou stát,
až tu nebudeme. Často kolem nich chodíme, ale jen
málokdo z nás se zastavil
a detailně si je prohlédl.
Avšak stojí za povšimnutí a bližší prohlídku. Kde
najdeme nejvýznamnější
sochy regionu?

REGION

Mariánský sloup
v Sedlčanech
Jako reakce na morovou
epidemii, jež zasáhla Sedlčany v roce 1712, byla vyhlášena sbírka na morový
sloup, který měl pohromu
odvrátit. V horní části náměstí T. G. Masaryka byl tak
roku 1713 vztyčen kamenný
sloup s ozdobnou hlavicí

úpravách svažitého náměstí. Roku 1772 byly na balustrádu umístěny sochy
svatého Josefa a svaté Anny.
Josef drží v náručí Ježíška.
Zatímco socha Neposkvrněného početí Panny Marie
je pískovcová, ostatní části
sousoší jsou z místní žuly.
U malebného Mariánského sloupu se konaly bohoslužby za odvrácení morové rány a dalších pohrom
hrozících městu. V období
adventu jsou stromy v těsné
blízkosti sousoší nasvíceny
a umisťují se před ně jesličky.

Lidé bez domova
v Sedlčanech
Na S u kov ě n á m ě s t í
v Sedlčanech můžeme vidět sousoší od Břetislava

Bendy a Milana Bendy
z roku 1978 Lidé bez domova, které je vzpomínkou
na násilné vystěhování
Sedlčanska za nacistické
okupace.

Sv. Isidor a sv.
Jan Nepomucký
v Prčici
Na Vítkově náměstí
v Sedlci-Prčici se nachází

tí v Kosově Hoře je žulová
kašna s pískovcovou sochou sv. Jana Nepomuckého. Tato pozdně barokní
socha z poloviny 18. století
byla umístěna do mladší
kašny z roku 1871 druhotně.

Sv. Jan
Nepomucký
a sv. Antonín
Paduánský
ve Štětkovicích
Ve Štětkovicích na malé
návsi můžeme u silnice
v blízkosti rybníka a kaple
obdivovat barokní sochy
pozdně barokní pískovcové
sochy sv. Isidora a sv. Jana
Nepomuckého pocházející
pravděpodobně z 2. poloviny 18. století. Volně stojící detailně propracovaná
socha sv. Isidora zachycuje
světce v dynamickém pohybu na masivním hranolovém podstavci. Sv. Isidor je
vyobrazen s charakteristickým atributem – rýčem.
N e d a l e ko , n a p r avo
od sochy sv. Isidora, se
na bohatěji členěném hranolovém podstavci nachází
socha sv. Jana Nepomuckého podobné velikosti. Světec je pojednán tradičně –
jako kanovník v chórovém
oděvu, svatozář je doplněna pěti hvězdami a v ruce
drží kříž.

Sv. Jan
Nepomucký
v Kosově Hoře
Před zámkem uprostřed
malého parčíku na náměs-

z 1. poloviny 18. století – sv.
Jana Nepomuckého a sv.
Antonína Paduánského.
Původně stály každá zvlášť
na cestě u rybníka jménem
Návesník, na současné místo byly přemístěny po zrestaurování v 60. letech 20.
století.

Další sochy
v regionu

a sochou Neposkvrněného
početí Panny Marie od Bernarda Spinettiho o celkové
výšce přibližně 8 metrů.
O tři roky později přibyla
kuželkovitá balustráda stojící na kamenných stupních.
Dnešní tři schody kolem
sousoší jsou polovinou původního schodiště, které
bylo částečně zahrnuto
zeminou při novodobých

Další významné barokní
sochy se nachází na bývalém mostku cestou z Vysokého Chlumce do Počepic – sv. Vojtěch a sv. Jan
Nepomucký. Dávná pověst,
podle níž se místu přezdívá
U svatých, vypráví o knížeti, který zde bloudil a prosil
světce o pomoc.
Na Chlumu v blízkosti kostela sv. Václava
a hřbitova stojí sochy
sv. Václava, sv. Vojtěcha,
sv. Gotharda a sv. Felixe.

V Petrovicích na náměstí
můžeme vidět barokní sochu sv. Václava.
Sedlec a Prčici spojuje
kamenný silniční most se
sochami sv. Floriána a sv.
Jana Nepomuckého. Tato
kulturní památka byla
postavena mezi lety 1815
a 1823.

Památková
péče o kulturní
památky
v regionu
Všechny zmíněné sochy, kromě sousoší Lidé
bez domova, které je historickým pomníkem, jsou
zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR a mají
své rejstříkové číslo. Referentka památkové péče
Městského úřadu Sedlčany
Iva Svobodová k tomu říká:
„Vlastník kulturní památky
má ze zákona povinnost
o kulturní památku pečovat,
udržovat ji v dobrém stavu,
chránit před poškozením,
znehodnocením nebo odcizením. Pokud vlastník zamýšlí provést údržbu, opravu, restaurovaní nebo jinou
úpravu kulturní památky,
musí si nejprve vyžádat
závazné stanovisko správního orgánu. Na obnovu
kulturní památky lze také
čerpat z dotačních programů. V přesně daném termínu jsou správním orgánem
přijímány žádosti o ﬁnanční
příspěvek od Ministerstva
kultury z programu Podpora
obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, který
správní orgán administruje.“
Zmíněná sochařská díla
jsou převážně v dobrém
stavu. Vzhledem k materiálovému složení nevyžadují
sochy příliš časté opravy.
V poslední době byla provedena celková obnova
Mariánského sloupu. „Restauroval se v letech 2004 až
2006, momentálně je stav
Mariánského sloupu se sousoším Panny Marie Immaculaty, sv. Anny a sv. Josefa
stabilizovaný,“ potvrdila Iva
Svobodová.
Kateřina Neužilová
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Naši činnost vnímáme jako alespoň malou kompenzaci
bezohledného chování lidí k naší planetě a k druhům zde
žijícím, říká o Bělozářce botanik Jiří Malíček
REGION Nezisková organizace Bělozářka oﬁciálně
spravuje asi dvanáct lokalit hlavně na Sedlčansku,
ale členové organizace se
významně podílejí na péči
o další zhruba desítku míst.
Významnou oporou jsou
také vlastníci pozemků
(obce i soukromí majitelé),
kteří Bělozářce vycházejí
vstříc a nezřídka s péčí také
pomáhají. Lokality jsou
na Petrovicku, které je stále
ukázkou harmonické a pestré české krajiny. Další místa
jsou roztroušena například
v okolí Kamýka nad Vltavou a Vysokého Chlumce.
O kouscích pěkné přírody
v regionu jsem si povídala
s botanikem a předsedou Bělozářky Jiřím Malíčkem.
Co spojuje území, o která se Bělozářka stará?
Většina lokalit je pozůstatkem tradičního hospodaření
– například obecních drah –
které bylo v minulosti běžné
všude na českém venkově.
V době intenziﬁkace zemědělství tato místa unikla pozornosti, tudíž nebyla zničena. Pečujeme o orchidejové
louky, teplomilné trávníky,
skalnaté svahy nebo jalovcovou pastvinu. Na většině míst
rostou některé chráněné či
v současnosti velmi vzácné
a mizející rostliny, zpravidla
je doprovázejí i ohrožené
druhy živočichů. Často hraje
roli také charakter krajiny.
Příkladem může být stráň
s hojnými exempláři stromů
či keřů, které se tu střídají
s malými loučkami nebo mokřady. Takový parkový typ
krajiny byl u nás v minulosti
naprosto běžný, avšak dnes
většinou potkáme jen louku
nebo les a něco mezi tím
v krajině chybí.
V loňském roce jste provedli několik mapovacích
projektů. K čemu slouží?
Mapování nám obecně
slouží k objevování nových
cenných lokalit, k pochopení, jak v krajině fungují
populace vzácných organismů a jak reagují na různé typy obhospodařování.

Navíc přinášejí cenné údaje
o výskytu ohrožených druhů. Sami se během mapování hodně naučíme.
O co konkrétně šlo?
V roce 2017 to byly celkem čtyři projekty – dva
zaměřené na motýly, jeden
na samotářské včely a další
na brouky, kteří se vyvíjejí
v trusu zvířat na pastvinách.
Všechny tyto skupiny velmi citlivě reagují na změny
v krajině, způsob a intenzitu
jejího využívání a vliv lidské činnosti. V posledních
letech létá výrazně méně
motýlů nežli třeba před dvaceti nebo více lety. V případě motýlů se podařilo nalézt
populace některých vzácných druhů, ale naopak
zřejmě z regionu vymizely
jiné, možná ještě vzácnější
druhy. Brouků, vázaných
na trus hospodářských zvířat, už v krajině také moc nepotkáme. Důvodem je časté
používání odčervovacích
prostředků a systém pastvy,
který je pro tyto organismy
příliš intenzivní. Pozitivní
výsledky ale přineslo mapování včel v širším okolí
Kamýka nad Vltavou, které
odhalilo výskyt některých
extrémně vzácných druhů.
Ty zde přežívají v síti drobných zbytků suchých trávníků, které potkáváme například při okrajích borových
lesů, na písčinách nebo okolo výstupů skalek.
Před čtyřmi lety jste
poblíž Měšetic vybudovali tůně. Z jakého důvodu?
A jak je udržujete?
Tůně jsou určeny hlavně pro obojživelníky, ale
také pro ptactvo či vodní
rostliny. Asi všichni známe
pohled na typický český
rybník, plný kaprů, s hnědou, lehce smrdutou vodou
a nezřídka i porosty sinic.
Tam se opravdu nechcete
vykoupat. Podobně to vidí
i živočichové, takže druhy
náročnější na kvalitu vody
tam nepotkáme. Tůně ale
tolik netrpí přebytkem
živin, scházejí zde ryby
a jsou plné života. Divili

byste se, jak rychle je dokážou vzácní živočichové
nalézt a kolonizovat. Tůně
u Měšetic si žijí vlastním životem. Údržba se děje pouze na přilehlých loukách,
které silně zarůstají, a proto zde pravidelně paseme
koně a poníky.
Loňský rok byl suchý,
stejně jako letošní jaro.
Poznamenalo to i lokality,
které spravujete?
Odpověď na tuto otázku
je čistě schizofrenická. Sucho velmi prospělo všem
stepním lokalitám, kde právě
nedostatek vody brání jejich
zarůstání. Stepní trávníky

bojíme, že pěkné mokřadní
louky budou v našem regionu stále větší vzácností.
Každoročně pořádáte
akci Křoví. Co je to za akci?
Jde o tradiční podzimní akcí, kterou pořádáme
od roku 2010. Jeden den
v roce pozveme naše přátele a příznivce, aby nám šli
pomoct s výřezem křovin,
a tím pomohli zvětšit plochu obhospodařovaných
lokalit. U toho pořádáme exkurzi po dané lokalitě, představujeme historii hospodaření na ní, vzácné druhy
rostlin a živočichů. V podstatě je to ojedinělá příle-

Pastva kolem tůní u Měšetic. Foto: J. Malíček

jsou nyní v perfektním stavu – krásně kvetou, poletují
zde stovky motýlů a na mnohých místech najdeme i obnažené plošky půdy, které
osídlují velmi vzácné druhy
hmyzu i rostlin. Zkrátka tyto
lokality nám nyní dělají největší radost. Naopak vlhké
a mokřadní louky velmi trpí.
Voda, která bránila jejich
zarůstání, především šíření
různých druhů trav, a navíc
podporovala populace vlhkomilných rostlin, zde nyní
schází. Louky jsou trvale vyschlé a hladina spodní vody
je dlouhodobě až desítky
centimetrů pod normálem.
Vlivem sucha navíc dochází k uvolňování živin, které
opět podporují tuholisté trávy a kopřivy namísto kvetoucích bylin. I přes naši péči tak
pozorujeme postupné zarůstání lokalit, šíření nežádoucích druhů a mírný ústup
vzácných rostlin, jako například orchidejí. Uvidíme,
jaký vývoj bude mít klima
v budoucnu. Každopádně se

žitost, kde se lze podrobně
seznámit s naší činností.
Bělozářka je totiž organizací, která vkládá minimum
energie do propagace, reklamy i práce s veřejností.
Naší prioritou jsou managementy lokalit a péče o vzácné organismy. Výjimkou je
pouze každoroční terénní
kurz pro studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy, pořádaný právě
na Sedlčansku a Příbramsku, kde účastníkům ukazujeme moderní ochranu
přírody v praxi.
Zmínil jste, že na některých lokalitách pasete zvířata. Jaká?
Využíváme kozy, ovce,
koně a poníky. Pomáhají
nám udržovat lokality, které
by bez důkladné péče postupně zarostly. Kozy jsou
jedinečnými bojovníky s křovinami, koně zase efektivně
spásají různé tuholisté trávy.
Všeobecně oblíbené ovce
ale nejsou pro naše účely
úplně ideálními spásači,

protože mají nejraději různé
kvetoucí byliny. A kvetoucí
byliny chceme zachovávat
pro motýly i další hmyz.
Každé zvíře má své výhody
a nevýhody, takže často používáme jejich kombinaci.
Celkově je ale nejdůležitější
vyhnout se příliš intenzivní
pastvě, kterou běžně v krajině vídáme. Jakmile má trávník méně než 5 centimetrů,
chybí nedopasky, jednotlivé
dřeviny nebo jejich skupiny,
tak lokalita přestává být cenná pro přírodu. Na druhou
stranu ale občas záměrně využíváme intenzivnější pastvu
na malých plochách, zvláště
u hodně zarostlých míst, která tak rychleji regenerují.
Bojujete s vandaly?
S nimi máme naštěstí
problémy jen velmi zřídka.
Občas se ale setkáváme
s nepochopením nebo negativním vnímáním naší činnosti u veřejnosti a místních
obyvatel. Tomu se ale nelze
vůbec divit, protože naše
činnost je zcela opačná, než
smýšlení většiny lidí. Neděláme totiž nic, co by přímo
lidem prospívalo nebo by
z toho plynul blahobyt a ekonomický zisk. Pomáháme
přírodě a naši činnost vnímáme jako alespoň malou
kompenzaci bezohledného
chování lidí k naší planetě a k druhům zde žijícím.
Ve skutečnosti ale pomáháme nepřímo i lidem. Námi
obhospodařované lokality
jsou v podstatě malá muzea
staré české přírody, z nichž
se můžeme mnohé naučit.
Navíc v současné době, kdy
je většina české krajiny silně
poškozena příliš intenzivním využíváním, pečujeme
o kousky opravdové přírody
s nemalou estetickou hodnotou. Tato příroda má zdravý
vodní režim, není kontaminovaná hnojivy, herbicidy,
insekticidy, není zničená
výsadbami nepůvodních
dřevin a je často posledním
útočištěm různých živých
stvoření, které v okolí většinou zcela chybí.
Jana Špačková
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Jak sokolové
k sokolovně přišli
Pravdu měl básník Adolf Heyduk, který v roce 1905 do Památníku, který jednota vydala
k dvaceti letům svého trvání,
napsal v básni Sokolu do Sedlčan: „Dvacet let – toť doba dlouhá v radosti i muce; dvacet let
jdem svorně, bratři, spolu ruku
v ruce…“ Nic totiž netrápilo sedlčanské sokoly tak, jako chybějící
místnost na cvičení a nedostatek
cvičitelů. Teprve v roce 1896,
kdy jednota už podruhé žádala
místní školní radu o propůjčení
tělocvičny, bylo žádosti vyhověno a jedenáct let po svém vzniku
měli sedlčanští sokolové při cvičení střechu nad hlavou.
Když v roce 1911 vznikl ženský
oddíl, školní tělocvična přestala
dostačovat. Podle Tyršova hesla
Tužme se! cvičili v Sedlčanech
muži, ženy, mládež i žactvo. Počet členů se utěšeně rozrůstal,
školní tělocvična však nebyla na-

Lobkowiczům pronájem. Také
díky pozemkové reformě mohli
sokolové v roce 1922 koupit pozemek pro hřiště a v roce 1929
restauraci se sálem Na Knížecí.
Po půlročních úpravách ji slavnostně otevřeli. V sokolovně se
nejen cvičilo, ale také tancovalo a hrálo divadlo. Restaurace
zůstala zachována, takže budova žila.
V roce 1935 čítala členská
základna sedlčanského Sokola
více než 400 členů. Když byla
činnost Sokola v roce 1941 zakázána, asi málokdo ze sedlčanských sokolů tušil, že činnost
ve městě nejmasovější prvorepublikové organizace se v podstatě nebude obnovovat, ale začínat, protože veškeré zařízení
bylo za Protektorátu zničeno.
Přesto se jako zázrakem na jaře
1946 podařilo zahájit cvičení.
Župní slet v Sedlčanech, před-

Slet Blanické župy sokolské v Sedlčanech v roce 1920. Průvod po náměstí. Zdroj:
Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko

fukovací. A sedlčanští sokolové,
stejně jako jejich kolegové v dalších městech, toužili po vlastní
budově. Už před válkou vznikla
sbírka, která měla zajistit finance
potřebné na stavbu sokolovny.
Po válce našli sokolové útočiště
v restauraci se sálem Na Knížecí, kterou Lobkowiczové nechali
na prahu století postavit na místě hostince, který patřil k bývalému pivovaru. Sokolové platili

cházející XI. všesokolskému sletu, byl doslovným vstáním sedlčanského Sokola z popela. Jenže
ne nadlouho…
Činnost Sokola byla sice
po roce 1989 obnovena, navázat
na tradici sedlčanské sokolské tělovýchovné jednoty se úplně nepodařilo – svou činnost obnovil
v roce 1994 pouze tenisový oddíl.
A sokolovna? Posuďte sami.
Jana Špačková
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Být hospodským za války
bylo často o život
Mít hostinec nebo hospodu
na vesnici, to nikdy nebyl med.
Hostinský se musel umět otáčet,
počítat, občas přimhouřit oko

zvířata. Po nocích, za pečlivě zatemněnými okny, z poražených
zvířat vyrábí salám. Překupník,
který si pro něj přijíždí autem,

Srub v pravé části fotograﬁe sloužil za letní byty a přes léto býval pronajímán.
Reprodukce dobové pohlednice z roku 1941. Foto: Archiv Vojtěcha Pavelčíka, www.
stara-vltava.cz

a dát na sekeru, občas předstírat
hluchotu… Co se lidé nedozvěděli v kostele a ve škole, dozvěděli se v hospodě. Mluvívalo se
tu o hospodářství, o novinkách,
opatrně se probírala politika, zpívalo se, tancovalo, popíjel šňaps,
večer pivo, karbanilo se a někdy se to i popralo. Do hostinců
u Vltavy připlouvali s novinkami
voraři, pražské manýry přiváželi
prvorepublikoví turisté a ti, kteří
na Sedlčansko jezdili na letní byt.
Někdy bylo hostinským hůř,
jindy líp, a vždycky bylo nutné se
novým poměrům nějak přizpůsobit. Nejinak tomu bylo v době
německé okupace. Zatímco sedlčanští hostinští mohli na období, kdy bylo zřízeno cvičiště SS
a němečtí vojáci se stávali hosty
těchto podniků, vzpomínat jako
na „zlaté časy“, hostinské na vesnicích donutily neprosperující
podniky k činům, za které hrozily
přísné tresty.
Zákaz tancovaček, válečná
přirážka k pivu, cigaretám a alkoholu donutila hostinského Patáka
z Jesenice zařídit se po svém.
Kromě hospody provozuje (stejně jako jiní hostinští) řeznictví
a uzenářství a (stejně jako jiní)
riskuje. Moc dobře ví, že za maso
se v téhle době platí zlatem, a tak
vykupuje od sousedů a z okolí
načerno chovaná prasata, nepřihlášená telata a další domácí

má v Praze dobrý odbyt. A taky
dobře platí. Jen opatrnost! Paták
moc dobře ví, jak skončil hostinský z Osečan. Vlastně neví, povídá se, že ho po zatčení odvezli
do Mauthausenu… A hlavně moc
nemluvit! Třeba jako Pour z Obozu. Nebral si před hosty servítky
a na problém si zadělal ještě než
vypukla válka. Prostořeký Pour
se mimo jiné nechal v lokále slyšet, že by „Hitlera nabodl za zadnici na udici a nadzdvihl by ho
a…“ Jenže jeden ze štamgastů –
Spilka – si to nenechal pro sebe.
Když se to Pour dozvěděl, umístil
jeho jméno na seznam nežádoucích hostů. Za jiných podmínek
by to skončilo roztrženou blůzou a monoklem, jenže bylo léto
1939. A tak se Pour už v listopadu
zpovídal před táborským krajským soudem pro urážku Vůdce
a prezidenta Háchy.
Paták měl nakonec štěstí, zřejmě jako Pour. Jak píše ve své
práci Střípky z protektorátní
společnosti historik Jakub Doležal, jeho soudní spis se v třeboňském archivu, kde by měl být
uložený, nepodařilo dohledat.
Víme ale, že hostinec, který vedl
s manželkou, fungoval na Oboze
až do počátku 50. let. Osečanský
hostinský Kolář takové štěstí neměl. Do lokálu se z Mauthausenu po válce nevrátil.
Jana Špačková

SPOLEČNOST
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V zámeckém parku si po dva
prázdninové večery budou
dávat dostaveníčko upíři
NALŽOVICE Bojíte se rádi?

Ale jenom tak, abyste se
dobře pobavili a nestalo
se vám něco nepěkného?
Potom se zajděte podívat ve dnech 3. a 4. srpna

nických nadšenců. Spolek nese název BOSA, což
je zkratka pro Bulínčin
ochotnický soubor amatérů. Režisérka Jaroslava
Bulínová, která v minu-

Nalžovický divadelní spolek BOSA nacvičuje upírský večer.

do nalžovického zámeckého parku, kde místní divadelní ochotníci dvakrát
sehrají hororovou frašku
autora Josefa Berky Někdy
je lépe zmoknout, nežli si
krve loknout.
Diváci mohou v obou
případech přijít už ve dvacet hodin, ačkoliv se začne
hrát až po setmění, které
je k dotvoření atmosféry
nutné. Příchozí se totiž budou moci stylově občerstvit. Mohou si dát Krvesaj,
servírovat se budou utopenci a ke kávě se budou
podávat rakvičky se šlehačkou. Chybět ale nebude ani tradiční občerstvení.
Hru uvede ve spolupráci s kulturně-sportovní komisí obce Nalžovice
soubor místních ochot-

lých letech připravovala
kabarety se sedlčanskými
ochotníky, čerpala z díla
Josefa Berky již několikrát,
a také v tomto případě
vsadila na tajemno, které
je ale podáváno s humorem. „Náš spolek svoje
první představení v nalžovickém parku sehrál před
dvěma lety,“ uvedla Jaroslava Bulínová. „Jednalo
se o mrazivou letní komedii na téma známého pohádkového Mrazíka.“ Svoji
druhou hru připravuje
spolek od června. Zkoušky se podle počasí konají
ve škole na Chlumu a také
přímo v zámeckém parku.
V nové inscenaci publikum uvidí kolem patnácti
účinkujících různých věkových kategorií, z nichž

tři jsou členy Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech. Ostatní herci jsou
z Nalžovic a okolí.
Hra je náročná na kostýmy a v tomto směru popustila uzdu své fantazii
Lenka Malendová, která
je nejenom navrhovala,
ale také připravila. Možná
na nich pracovala s o to
větší chutí, když se dozvěděla, že její manžel Zdeněk
Malenda se objeví v jedné
ze stěžejních rolí. Kromě
něj si v inscenaci zahrají David Krůta, Miroslav
Bouček, Jaroslav Sedláček,
Renata Vinařová, Zlatka
Bártů, Renata Pejchlová,
Olga Litošová, Lukáš Plavec, Zdeněk Mašek, Olga
Jiráčková, Hana Švagrová,
Martina Vrbická, Marcela
Boučková, Jana Šimková a Barbora Dejmková.
O zvukové efekty a hudbu
se postará Roman Bouček
a o technickou výpomoc
Karel Pšenička. Nezbytná
je rovněž inspice a nápověda a těchto úkolů se
zhostí Jana Pšeničková,
Jana Humhalová a Žaneta
Malendová.
Ochotníky z Nalžovic
nyní čeká hlavní zkouška, po ní bude následovat generálka a potom
již předstoupí před svoje
publikum.
David Myslikovjan

Letní posezení
s lidovou hudbou
ZADNÍ BOUDY Členové
Sboru dobrovolných hasičů Martinice proměnili
v sobotu 21. července svůj
areál v Zadních Boudách
na letní restauraci. Tradiční letní posezení s lidovou
hudbou spojili s připomínkou 100. výročí vzniku
Československé republiky
a 105. výročí založení SDH
Martinice.
Občané osady vysadili

na počest výročí vzniku
republiky pamětní Lípu
republiky, která bude v budoucnu připomínat tuto
dějinnou událost. Delegace hasičů položila vzpomínkový věnec k pomníku
padlých v první světové
válce v Jesenici. Jesenický
starosta Miloslav Hrazánek
ve svém vystoupení seznámil přítomné s nejdůležitějšími historickými událost-

mi, které úzce souvisely
se vznikem ČSR a starosta
sboru Jiří Vaněk uvedl důležité momenty z historie
hasičského sboru.
Po ukončení slavnostního programu se na přírodní scéně představili harmonikáři bratři Procházkové.
V jejich podání zněly k tanci i poslechu známé a oblíbené lidové písně.
František Vávra

www.sedlcansky-kraj.cz

Věřící si na mši pod širým
nebem připomněli první
výročí požehnání sochy
svaté Anny v Osečanech
OSEČANY V neděli 22. červ-

na uplynul bez jednoho dne
rok od chvíle, kdy na návsi
v Osečanech slavnostně požehnal tehdy novou sochu
svaté Anny, patronky rodin,
kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas
český.
Při příležitosti výročí této
pro obec významné události
se na stejných místech kona-

vat na rodiny celého světa,
na opravdový mír a pokoj
ve světě. Prožíváme prázdniny a dovolené, a proto také
prosme o příznivé počasí
nejenom pro ty, kdo prožívají dovolenou, ale také pro
zemědělce, aby mohli sklidit
úrodu a nikdo netrpěl hladem. Zítra uplyne přesně rok
od chvíle, kdy kardinál Dominik Duka posvětil tuto sochu

Mši v Osečanech sloužil křečovický farář Kazimierz Duś.

la mše svatá, kterou sloužil
Kazimierz Duś. Křečovický
farář účastníkům mše připomněl, že svatá Anna a svatý
Jáchym jsou rodiči Panny
Marie. „Chválíme rodiče
matky Boží, neboť skrze ně
přišlo požehnání, které Hospodin slíbil všem národům.
Chtěli bychom i my pamato-

svaté Anny, a proto i my chceme prožít toto výročí a poděkovat Bohu za boží požehnání a za ochranu svaté Anny.“
Na mši bylo přítomno
kolem dvaceti věřících a zúčastnili se jí také noví majitelé osečanského zámku Matěj
Stropnický s přítelem.
David Myslikovjan

SPOLEČNOST
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Pořadatelům se přihlásilo sedmdesát zájemců
o prázdninový kurz angličtiny
SEDLČANY Prázdninové kurzy an-

gličtiny s českými a americkými
lektory mají ve městě více než desetiletou tradici a až do minulého
roku je pořádala Evangelická církev
metodistická v Sedlčanech společně
se sborem evangelické církve metodistické v USA.
V pořadí dvanáctý ročník kurzu,
pořádaného pod názvem English
camp Sedlčany formou příměstského tábora, se konal ve dnech
16.–20. července a společně s metodistickou církví jej měla na starosti
Apoštolská církev v Sedlčanech.
Na závěrečném slavnostním večírku, který se konal v pátek na zahradě modlitebny v Havlíčkově ulici,
jsme oslovili Kamilu Oubrechtovou,
hlavní organizátorku kurzu za český
tým. Kamila je ze Sedlčan a studuje
na Vysoké škole pedagogické Univerzity Karlovy.
V loňském roce se na English
campu zdokonalovalo v angličtině padesát zájemců o výuku. Kolik jich bylo tentokrát?
Kurz měl v letošním roce sedmdesát účastníků. Většina z nich byla
ze Sedlčan a z okolí, ale několik jich
přijíždělo také z Prahy, nebo tady

Zahradu modlitebny Evagelické církve metodistické v Sedlčanech zaplnili na závěrečném večírku absolventi prázdninového kurzu angličtiny a jejich příbuzní.

byli na prázdninách u příbuzných.
Kolik let bylo nejmladším a kolik nejstarším účastníkům kurzu?
Absolventi byli ve věku od sedmi
do devětatřiceti let. Zcela nejstarším
účastníkem ale byl dvaaosmdesátiletý lektor z amerického týmu.
Jaký program jste připravili
pro absolventy letošního English
campu?
Výuku jsme měli v sedlčanské 1.
základní škole. Účastníky kurzu jsme
rozdělili do pěti skupin podle toho,
jak byli s angličtinou daleko. Letošní

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

téma jsme nazvali Angličtina kolem
světa a ,cestovali‘ jsme po Anglii, Kanadě, Jihoafrické republice, Jamaice

a Austrálii. Menší děti měly angličtinu jednodušší a starší už o něco složitější. Absolventi se věnovali každý
den jiné zemi a také jejich lektoři se
měnili. Ráno účastníci kurzu absolvovali dvě lekce a po obědě měli
čas na hraní v tělocvičně. A protože
jsme křesťané, nechyběla biblická
část, v jejímž rámci si děti vyslechly
vyprávění příběhů z Bible. Po této
části jsme se zaměřovali na různé
vyrábění a na sport. Večer jsme se
v tělocvičně věnovali tancům, které
se na English campu učíme, a rovněž jsme předávali odměny. Dnes
byly všem předávány certiﬁkáty
o absolvování kurzu a také jsme pro
přítomné rodiče a další příbuzné absolventů připravili gril party.
David Myslikovjan

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

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

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

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

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

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz

Domov seniorů Vojkov
hledá nového zaměstnance na pracovní pozici

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.

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

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 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

srpna
 Sedlčany – knihovna
Sedlčanské střípky
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.

28. 7. Amatérský volejbalový turnaj
5. ročník; 9:00
 Kamýk nad Vltavou –
fotbalové hřiště
27. 7. Klábův memoriál
 Sedlčany – kotlina
28., 29. 7. Rallycross
FIA Zóna Střední Evropa,
Mezinárodní mistrovství
ČR

DIVADLO
 Sedlčany – Luční ulice
28. 7. Mejdan pro faunu
vystoupí Třetí Slunce,
Matyas, Another Illusion,
DJ Sláva Bloch, TK Slimka,
Lahvátor a další; 13:00
 Jesenice – hřiště
28. 7. Taneční zábava
součást oslav 100. výročí
založení republiky, hraje
Klasik; 20:00
 Osečany – Na Růžku
28. 7. Pouťová zábava
hraje skupina Podříci; 20:00

 Praha – Studio DVA
28. 7. Taková normální
rodinka
adaptaci prvního dílu
legendárního seriálu uvádí
Spolek divadelních ochotníků Sedlčany; 19:00
 Nalžovice – zámecký
park
3. a 4. 8. Krvavá letní revue
aneb Někdy lépe zmoknout, než si krve loknout
20:00

KINO
 Osečany – náves
29. 7. Osečanské pouťové
odpoledne
hraje jihočeská dechovka
Doubravanka; 14:00
 Kosova Hora – Park
gen. Mareše
4. 8. Veselé švejkování
hraje Toulavá kapela; 17:00
 Mokřice – Šikmá plocha
4. 8. Zábava
hraje Matyas, Paradoxy;
21:00
 Obděnice – letní parket
4. 8. Rocková zábava
hraje Sifon; 21:00
 Sedlec-Prčice – areál TJ
Sokol Sedlec-Prčice
5. 8. Nedělní dechovkové
odpoledne
hraje Moravanka; 16:00

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

 Sedlec-Prčice
27. 7. Fakjů pane učiteli 3
pokračování německé
komedie; 20:00
3. 8. Ghost stories
horor; 20:00

SPORT
 Kosova Hora – Park
gen. Mareše

 Petrovice – Skoupý
28. 7. Memoriál Z. Vanžury
2. charitativní nohejbalový
turnaj; 9:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
Na Starce
28. 7. Turnaj dvojic v pétanque 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
 Sedlec-Prčice – hřiště
4. 8. Memoriál Františka
Hájka
47. ročník fotbalového
turnaje
 Sedlec-Prčice
4. 8. Přátelské setkání
vozů mini
ve stejný den na Vítkově
náměstí také zastávka his-

Ve skanzenu ukáže
své umění také bednář
VYSOKÝ CHLUMEC Ve skanzenu se v sobotu 28. červen-

ce uskuteční od 10 do 17 hodin 11. ročník populárního
Dne řemesel. Od 9 do 18 hodin bude možná prohlídka
všech objektů a expozic ve skanzenu individuálně bez
průvodce.
Návštěvníci akce se mohou seznámit s tradičním
tesařstvím, kamenictvím, kovářstvím, sekernictvím,
řezbářstvím, provaznictvím, včelařstvím, svíčkařstvím,
výrobou keramiky, hliněných omítek, skleněných vinutých perlí, věcí z kukuřičného šustí a dřevěných
násad, proutěných a loubkových košíků. Součástí programu bude řezání klád na katru, pečení chleba v peci,
předení na kolovrátku, pečení tradičních perníků, šití
a lidové bylinkářství. Zájemci mohou rovněž získat informace o chodu mlýna a pily na vodní pohon nebo
o typologii seker. Po loňské premiéře bude možné opět
zhlédnout obsluhu šlapacího soustruhu. O menší kulturní doprovod se postará ﬂašinetář.
Letošní novinkou Dne řemesel bude předvádění
bednářského řemesla – výroba dřevěných džberů, věder a štoudví.
-ph-

www.sedlcansky-kraj.cz

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
torických vozidel z muzea
Janecký v Chotovinách

OSTATNÍ
 Kamýk nad Vltavou
Plavby na voru
vyjíždí se z přístaviště u mostu
na pravém břehu řeky, červenec o víkendech od 10:00
 Sedlčany – knihovna
25. 7., 1. 8. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
 Sedlčany – hvězdárna
27. 7., 3. 8. Pozorovací
program
21:00–23:00
 Přestavlky
28. 7. Anenská pouť
připraveny akce pro děti,
nohejbalový turnaj a večer
tradiční taneční zábava
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
28. 7. Den řemesel
představení tradičních
řemesel spojených s venkovským hospodářstvím
a lidovým stavitelstvím;
10:00–17:00
 Jesenice – hřiště
28. 7. Oslavy 100. výročí
ČR
diskotéka pro děti, dechová
hudba Rudy Ešnera, taneční zábava; 13:30
 Drážkov – Váchův
špejchar

28. 7. Setkání Váchů
prohlídka muzea, historie
Drážkova, zahraje skupina
Country Ladies; 14:00
 Prosenická Lhota
4. 8. Lhotecký pětiboj
13:00
 Petrovice – náměstí
28., 29. 7. Petrovické
řezbování
v sobotu řezbování, v neděli vernisáž hotových řezeb
od 14:00
 Osečany
29. 7. Pouť

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
v červenci a srpnu každý
den; 10:00–17:00
 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
v červenci každý den;
9:00–19:00
 Přední Chlum
Milada
v červenci každý den;
10:00–19:00
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Šimečkovi si odvezli
velký sud piva
SKOUPÝ Na louce u Skou-

pého nedaleko Petrovic se
pod taktovkou místního
SDH konal 21. července

ky, prolézali pneumatikou,
na cestě k terčům přebíhali překážku. Jeden proud
měl za úkol srazit plastové

bylo jasno. Zlato získalo
družstvo rodiny Šimečkovi
– Ivana, Lucie, Josef, Roman, Dušan, Pavel a David

Ceny za první místo v netradiční hasičské soutěži si odvážel tým tvořený rodinou Šimečkovou.

od 14 hodin jubilejní 20.
ročník Memoriálu Jaroslava Dlouhého. Netradiční
požární útoky a další zábavné disciplíny si nenechalo
ujít třináct družstev z okolí.
Svatý Florián má evidentně místní hasiče rád, zařídil
jim na soutěž nádherné počasí. Hasiči startovali z lavič-

láhve, druhý na speciálním
terči napustit trubkou vodu
do kýble, který musel další
závodník odvézt v kolečku
k ruční stříkačce, kde jiný
soutěžící pumpoval a proudem vody musel srazit kelímky s vodou.
Po zhruba dvouhodinovém napínavém klání

si odváželi pěknou výhru
v podobě velkého sudu
piva, diplomu, šampusu
a putovního poháru.
Po skončení veselé soutěže se konala na venkovním parketu zábava, na které hrála kapela Elizabeth
z Milevska.
Jana Motrincová
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Macík dojel
ve Španělsku druhý
ŠPANĚLSKO Evropské ra-

llye jsou důležitou přípravou na Dakar 2019, který
příští rok začátkem ledna
odstartuje v peruánské
Limě. Španělská rallye
Baja Aragon, která se jela
od pátku 20. do neděle 22.
července, je jednou z nich.
Na startu proto nechyběla
posádka žluté Liazky ze
Sedlčan – Big Shock Racing
tým Martina Macíka jr.
Macík ve Španělsku obhajoval loňské vítězství.
Frantu pilotoval po nedávné operaci kolene.
V prologu dojela posádka ze Sedlčan druhá.
„Úzké, rychlé, klouzavé,
prostě Španělsko! Trochu
jsem s tím dneska bojoval, takže pár chybek, co
jsem udělal na začátku,
nás hodilo na druhé místo! Zítra mákneme!“ uvedl v pátek večer na svém
Facebooku Martin Macík.
V sobotní dopolední etapě skončila sedlčanská
posádka opět druhá. Odpolední sobotní etapu
i přes defekt proražené
pneumatiky vyhrála.
Největším soupeřem Macíkově liazce byl
v pětatřicátém ročníku
světového cross country
český Bonver Dakar Team

s pilotem Jaroslavem Valtrem. Jeho posádka si ze
Španělska odvezla zlatou medaili. „Stejně jako
předchozí etapy jsme si to
i dnes užili. Etapa se zčásti
skládala z úseků včerejšího
dne, ovšem po předchozím
silném dešti to daleko více
klouzalo a také v řečištích
bylo více vody. Dávali jsme
si pozor, aby nás zbytečná
chyba nepřipravila o vedení. V neděli jsme čekali, že
Martin Macík se bude snažit stáhnout časový náskok
a počítali jsme s tím, že nás
dojede. Pustili jsme jej před
sebe a pak jsme už jen kontrolovali časový odstup,“
uvedl po skončení závodu
vítězný Valtr.
„V neděli, během závěrečných 140 kilometrů, jsme
nabrali snad nejvyšší rychlost v celé naší historii a etapu opět vyhráli. V celkovém
hodnocení se nám nakonec
povedlo získat cenné druhé místo,“ komentoval rally Macík, který v nedělní
etapě stáhl Valtrův náskok
z šesti na tři minuty.
Macík ve Španělsku
t aké otestoval několik
technických vymožeností
kamionu, které plánuje využít při lednovém Dakaru.
Jana Špačková

Křehká dívka, co zvedne sto třicet kilo: Veronika Opočenská
SEDLČANY V druhé polovině června se v kanadském Calgary uskutečnilo
mistrovství světa v klasickém silovém trojboji.
Sedlčanský klub ZLOBR
na této významné sportovní události reprezentoval Jaroslav Němec
a Veronika Opočenská.
Reprezent antka, která
skončila v kategorii juniorek na 11. místě, nám poskytla rozhovor.
Jak probíhal šampionát v Kanadě, na
němž startovalo kolem
jednoho tisíce siláků
a silaček?
Víceméně jako každý
jiný závod. Problém byl
spíše v časovém posunu, na který bylo těžké

si zvyknout. Měla jsem to
štěstí, že jsem soutěžila
hned ráno. Jelikož jsem
první rok v juniorské kategorii, tak jsem byla mezi
soupeřkami nejmladší
s nejméně zkušenostmi.
Proto sem si nedělala hlavu s finálním umístěním
a ani nebyla nervózní.
Mým cílem bylo zvednout 300 kg v celkovém
trojboji, dorovnat tak národní rekord a udělat si
nějaký nový osobák. Povedlo se mi zapsat všech
devět soutěžních pokusů
a skončila s váhami –
dřep 110 kg, benchpress
60 kg a mrtvý tah 130 kg.
Byla příprava na mistrovství světa náročná?
Jelikož jsem tento rok

maturovala, nebyl vždy
čas na tréninky. Příprava
nebyla náročná jen po fyzické, ale hlavně po psychické stránce, právě
díky stresu, který byl spojený s maturitou. Příprava byla specifická v tom,
že v Sedlčanech pod
záštitou našeho klubu
a Českého svazu silového trojboje vzniklo sportovní centrum mládeže,
jehož jsem členem. Zde
pracujeme na slabinách,
zdravotních problémech
a příprava se pak podle
zjištěných informací poupravuje přímo na míru
daného sportovce.
Zvedáte ohromné
váhy, zároveň ale vyp a d á t e j a ko k ř e h k á

dívka. Jak je to možné?
Na to se mě ptá hodně
lidí a upřímně ani já nevím, jak je to možné... Řekla bych, že mám dobrý základ z aerobiku a poté, co
jsem přešla na silový trojboj, se mi postava už nijak moc nezměnila. Všichni si myslí, že tento sport
je spíše mužská záležitost
a když ho začne dělat dívka, změní se v horu svalů.
Není to ale vůbec pravda,
postava se právě naopak
zlepší, protože je více
zpevněná. Většina holek,
co v tomto sportu znám,
vůbec nevypadá, že by
zvedaly činky.
Jaké máte další plány
v silovém trojboji?
Chci jen překonávat

sama sebe, zvedat větší
váhy, a když se to povede,
tak už tento rok zapsat nějaký nový národní rekord.
Výlet do Kanady byl
pravděpodobně velmi
drahý. Jak jsou takovéto
šampionáty ﬁnancovány?
Minulý rok výjezdy
do světa hodně financoval náš oddíl ZLOBR, díky
kterému jsem se mohla
podívat do Běloruska
a Finska. Dostává se nám
podpory i od Českého
svazu silového trojboje,
jenž poskytuje finanční
prostředky. Velkou finanční podporu mi poskytla také nemocnice
Mediterra v Sedlčanech
a její mateřská společnost
Vamed.“ David Štverák

SPORT

14 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Meteor deﬁnitivně
Kanoisté
na mistrovství rozhodl třemi brankami
v posledních pěti minutách
republiky
zhodnotili
náročnou
přípravu
TJ Tatran Sedlčany
– FK Meteor Praha
2:6 (0:2)

RAČICE Sedlčanští kanoisté
o víkendu v letním počasí
s teplotami přes 30 °C bojovali o cenné medaile na letošním mistrovství České
republiky v rychlostní kanoistice na krátkých tratích 200,
500 a 1 000 metrů v Račicích.
Nejvíce úspěšnou kategorií byli nejmenší, kteří
vybojovali na 500 m tratích
na debl kajaku zlato – Veronika Valsová, Barbora
Kadlečková a bronz – Vítek

pro zlatou medaili na trati 200 m, Aneta Boumová
na trati 500 m získala bronzovou medaili. V dorostenecké
kategorii ukořistili bronzové
medaile Radek Valsa s Lukášem Novotným na singl
kajaku na trati 200 m a společně také na debl kajaku
na trati 1 000 m. Na čtyřkajaku si na trati 500 m pro bronz
zajeli dorostenci ve složení
Radek Valsa, Radek Andrušík, Lukáš Novotný a Maty-

Sedlčanští dorostenci na čtyřkajaku na trati 500 m vybojovali bronz.

Houda a Jan Pudil. Na singl
kajaku se podařilo Barboře
Kadlečkové, Adamu Řezáčovi, Vítku Houdovi a Veronice
Valsové získat čtyři stříbrné
medaile. V. Valsová si vyjela ještě bronzovou medaili
na trati 1 000 m. V žákovské
kategorii zabodovala Veronika Samcová, která si zajela

áš Moudrý. Bronz na stejné
trati získaly také dorostenky
v sestavě Katarina Balane,
Vlaďka Pudilová, Karolína
Bláhová a Lucie Herzánová.
Sedlčanští kanoisté
skvěle zúročili náročné
tréninky z letního červencového soustředění
na Častoboři.
-kř-

VYSOKÝ CHLUMEC V sobotu
21. července nastoupil Tatran
ke svému prvnímu přátelskému utkání. Na Chlumec přijel
soupeř, který hraje také divizi (sk. B) a to pražský celek
z Meteoru. Sedlčanští fotbalisté krátce před zápasem
absolvovali třídenní soustředění v Krkonoších.
Soupeř byl hned před
úvodním hvizdem ve výhodě, měl totiž k dispozici dvě
jedenáctky hráčů. Tatran
se čtrnácti hráči a dvěma
brankáři nemohl konkurovat soupeřově početní síle

a rychleji mu docházely
síly. Přesto vlétli Sedlčanští
do utkání lépe, drželi míč
na svých kopačkách a snažili
se střelecky ohrozit pražský
celek. Ten se ale nakonec deset minut před koncem prvního poločasu dvakrát treﬁl
a jednou orazítkoval tyč.
Hned v začátku druhého dějství se podařilo
Tatranu snížit – na 1:2 se
treﬁl David Krůta. Jenže
Meteor prostřídal a čerstvé
síly na hřišti převzaly otěže utkání a bylo to rázem
1:3. Snížením na 2:3 Jan
Špaček ještě vykřesal naději, ale tu soupeř rychle
uhasil třemi brankami v posledních pěti minutách.

Ohlas k utkání

Jan Špaček, střelec snižující na 2:3: „I když jsme prohráli 6:2, tak jsme podle mě
podali dobrý výkon. Byli jsme
osm dní v tréninkovém zápřahu, což bylo samozřejmě
znát a občas jsme se dopustili
nějaké chybičky... Po všech
těch trénincích už bylo načase
sehrát ostrý zápas. Však už se
na něj také všichni kluci těšili.
Až na závěr bylo celé utkání
vyrovnané.“
Další přípravné utkání
hraje Tatran ve Vysokém
Chlumci ve středu 25. července od 18 hodin proti
U19 1. FK Příbram.
David Štverák

Souboje o Pohár
vltavského vodníka
patří neodmyslitelně
k tradicím obce
ZVÍROTICE Bez nadsázky se
dá říci, že mezi všemi sportovními akcemi na Sedlčansku patří nohejbalový
turnaj, v němž hráči bojují
o Pohár vltavského vodníka, k nejvíce legendárním. Tato akce se koná již
od roku 1974 a v sobotu
28. července v devět hodin odstartuje její čtyřicátý
čtvrtý ročník.
„V minulosti turnaj navštěvovali hráči z nejvyšších nohejbalových soutěží
České republiky,“ uvedl
hlavní pořadatel Martin
Paták. „Dodnes ve Zvíroticích nastupuje také bývalý hráč fotbalové první
ligy Pavel Pěnička, který
působil v týmu FK Jablonec.“ Martin Paták jedním
dechem dodává, že nejsilnější roky měl turnaj v období, kdy se konal jeho
dvacátý až třicátý ročník.
Tehdy se ve Zvíroticích
scházelo mnohdy i více

než třicet trojic. Od té
doby však proteklo ve Vltavě mnoho vody a dnes
je turnaj zhruba na stejné
podobě, jako když v polovině sedmdesátých let
začínal. Hraje se v uvolněné atmosféře a vše je pohodovou zábavou. Setkat
se mají možnost nejenom
příznivci hry nad nízkou
sítí, ale i diváci, kteří se
potkávají se svými známými. Důležité také je, že
hlavní cenou je nyní opět
vltavský vodník, symbol
každoročního letního nohejbalového klání ve Zvíroticích.
„Jsme hrdí na to, že náš
turnaj letos napíše svoji

čtyřicátou čtvrtou kapitolu,
a že ještě nikdy za tuto dobu
nebyl zrušen,“ připomněl
Martin Paták. „A to nám
počasí ne vždy přálo. Dnes
tato akce neodmyslitelně
patří k tradicím naší obce.
V minulosti byl sice turnaj
větší a řekněme i více profesionální, ale počet týmů se
v současné záplavě dalších
turnajů i jiných letních akcí
stále snižoval, a tak jsme
se rozhodli vrátit k původnímu modelu akce, která
je určena hlavně místním
obyvatelům. Přesto má turnaj svoji neopakovatelnou
atmosféru, a tak tradice Vltavského vodníka žije dál.“
David Myslikovjan

Svoji diamantovou svatbu oslavili 19. července manželé

Josef a Helena Švaříčkovi

z Příbrami.
Do dalších společných let jim přejeme hlavně zdraví
a úsměv na tváři.
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Stolní tenista vyrazil
na prázdninový turnaj taxíkem
HRABŘÍ Členové Sboru dob-

rovolných pingpongistů
v Hrabří se scházejí i v čase
dovolených a v sobotu 21.
července uspořádali další

naj tak těšil, že až z dalekých
Sedlčan k nám přijel vozem
taxislužby. Jeho příjmy mu
můžeme závidět.“
Turnaj se jako tradičně

dobrá a určitě k ní výrazně
přispěla účast hostů. Pořadatelé si zvlášť vážili, že k nim
zavítal Zdeněk Pinc z Vysokého Chlumce. Nejvíce je

Účastníci Prázdninového pinkání v Hrabří po skončení posledního turnaje

ročník turnaje ve stolním
tenisu, otevřenému i pro
hosty z okolí.
„Turnaj s názvem Prázdninové pinkání letos přilákal
sedmnáct vyznavačů stolního
tenisu a tentokrát k nám zavítalo i pět hostů, kteří v sobě
měli odvahu změřit síly s domácími sportovci, v jejichž
středu byly i čtyři ženy,“ uvedl
člen SDP Hrabří Antonín Anděra. „Kdo přišel nebo přijel,
neprohrál. Každý se dostavil
s dobrou náladou, a ne v náladě, a tak by to mělo být.
Jeden stolní tenista se na tur-

hrál na dvou stolech a pro
jeho účastníky byla k dispozici i knihovna, pokud by si
čas mezi zápasy chtěli krátit
četbou. „Byla možnost i osvěžení v chladivých vodách
Hraberského jezera. Druhé
možnosti překvapivě nikdo
nevyužil, přestože voda měla
stylovou barvu pingpongového stolu. Je ale pravda, že
jsme měli turnaj v ping-pongu, ne v plavání,“ připomněl
Antonín Anděra, který dodal, že ceny byly připraveny
pro všechny účastníky klání.
Sportovní úroveň prý byla

ale těšilo, že přes veškerou
snahu hostů zůstalo vítězství
doma.
Výsledky – ženy: 1. Blanka Sladká, 2. Hana Chýlová,
3. Marie Taitlová. Muži: 1.
Stanislav Černý, 2. Miloš Lišman, 3. Zdeněk Kostlán.
„Kdo správně vyřeší jednu
matematickou záhadu, může
si s námi příště pinknout,“ přidal ještě hádanku Antonín
Anděra. „Nejhorší žena byla
čtvrtá ze sedmnácti účastníků. Nejhorší muž byl třináctý
ze sedmnácti účastníků. Jak
je to možné?“
-dav-
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Manželské
dvojice
obsadily
stupně vítězů
KOSOVA HORA V příjemném prostředí Parku generála Mareše se v sobotu
21. července konal turnaj
v pétanque dvoučlenných
družstev. Tato hra, která
nemá složitá pravidla a je
rozšířená v různých formách po celém světě, je
sice zřejmě nejvíce populární ve Francii, ale její historie sahá až do starověku.
„V sobotu se konal čtvrtý
ročník turnaje a poprvé ho
organizoval Klub seniorů
v Kosově Hoře,“ připomněla
pořadatelka, místostarostka
obce Lenka Havlíčková.
„Osm statečných dvojic,
a nejenom seniorských, se
nezaleklo počasí, které už
od samého rána dávalo
jasně najevo, že bude pěkně perný den.“ Ve dvou

rozlosovaných skupinách
se hrálo systémem každý
s každým a ﬁnálové zápasy
dvojic umístěných ve skupinách na prvním a druhém místě pak rozhodovaly
o celkovém pořadí na první
až čtvrté příčce. „Tohoto
ročníku se zúčastnily tři
manželské dvojice a všechny se dostaly na stupně vítězů. První skončili manželé
Hodíkovi,“ dodala Lenka
Havlíčková.
V závěru turnaje všem
přišla k chuti grilovaná
klobása a v nepříjemném
horku především studené
nápoje a zmrzlina. Účastníci prázdninové akce se
rozcházeli se slibem, že se
za rok opět sejdou a porovnají svoje výkony.
David Myslikovjan

Nohejbalisté o prázdninách nezahálejí
SEDLČANY Sportovní život

ve městě se nezastavil ani
v prázdninových měsících.
V sokolovně se pravidelně
scházejí stolní tenisté, působící v okresních soutěžích, i ti, kteří se hře za stoly věnují rekreačně. Zvlášť
v odpoledních hodinách
ožívají tenisové kurty sedlčanského Sokola, a na druhé straně města, v Hájku,
trénují nohejbalisté.
Nohejbal patří k létu
a začal se hrát hlavně
v chatových a rekreačních
oblastech už před mnoha
desítkami let. Sedlčanští
nohejbalisté v současné
době sice nepůsobí v žádné oﬁciální soutěži, ale

přesto rozhodně nezahálejí. V letních měsících se
zúčastňují spousty turnajů
a první dva absolvovali
dokonce ještě těsně před
prázdninami. „Na prvním
turnaji jsme byli ve Štětkovicích a naše mužstvo
ve složení Jiří Bábek,
František Burda a Jaroslav
Vyhnal tady vyhrálo,“ připomněl sedlčanský nohejbalista Milan Kunc.
„Na další akci jsme odjeli
do Chotětic. Tohoto turnaje se zúčastnila naše dvě
družstva. Jedno obsadilo
první místo a druhý tým
ve složení Milan Fulín, Milan Štunda a Jaroslav Novák byl třetí.“ Třetí turnaj,

na kterém nohejbalisté
ze Sedlčan hráli, se konal
v první dekádě července
v obci Liha u Příbrami.
Zde družstvo ve složení
Miroslav Stupka, David
Kilián a Jaroslav Vyhnal
obsadilo třetí místo.
Nyní čeká Sedlčanské série dalších turnajů.
Nejbližší z nich se koná
v rekreačním středisku
na Oboze a v sobotu 28.
července na něj naváže
nejstarší nohejbalový turnaj na Sedlčansku, který
se hraje o Pohár vltavského vodníka. Nohejbalisté
budou o tuto trofej bojovat
po čtyřiačtyřicáté.
David Myslikovjan
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Manželé Hodíkovi vyhráli čtvrtý kosohorský turnaj v pétanque.
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SLOUPEK

Neuvěřitelných
šedesát let, to
už nestihnu
Moji prarodiče oslavili před pár dny šedesáté výročí svojí svatby. Je jim 83 let.
Neuvěřitelné. Obdivuji jejich elán, empatii a sílu, se kterou drží naši rodinu tak
nějak pohromadě. Při této příležitosti
jsem se na chvíli zamyslel, zda i mně se
dostane toho štěstí a budu někdy slavit
diamantovou svatbu. Je mi 28 let, když
se ožením do roka a do dne (čemuž ale
nic nenasvědčuje), budu slavit diamantovou svatbu ve věku 89 let, což bych
se teoreticky mohl dožít, kdybych žil
zdravě, nebyl obézní, nepil, nevztekal
se a nemusel pravděpodobně pracovat
až do smrti, jelikož s důchodovým systémem v naší zemi to nevypadá nejlépe.
Takže ne, diamantová svatba mě nečeká. Zlatá je po padesáti letech a i ta
se mi pomalu vzdaluje. Zkrátka diamantová svatba je už dnes prakticky
vzácnost a je příběhem jako z pohádky a lepší už to nebude. Slovy Moniky Absolonové: Po svatbě jako takové
následuje rozvod jako takový. A něco
na tom je, polovina manželství končí
rozvodem a do svateb se dnešní mladé páry příliš nehrnou. Dobrá ekonomická kondice naší země tato čísla prý
v posledních letech vylepšuje, strach
ze založení rodiny s ohledem na životní ekonomiku je menší, ale stejně se
takový životní krok vždy velmi zvažuje.
Když jsem se rozhlédl okolo při oslavě skvělého životního výkonu babičky
a dědy, zasáhl mě zvláštní pocit trpkosti
celého momentu. Zatímco oni slaví 60
let společné cesty životem, u stolu sedí
jejich dvě dcery: jedna rozvedená dvakrát, druhá jednou. K tomu jejich jediná
vnučka, také již ve svých ani ne třiceti
letech dvakrát rozvedená. A čtyři vnuci:
jeden z nich se ke svatbě zatím nemá,
a to je mu již 33 let. Na rozdíl od dalších
vnuků má alespoň přítelkyni, což lze považovat za základ úspěchu, ostatní vnuci ještě nejsou ani tak daleko.
Takže s tou perspektivou je to, alespoň u nás v rodině, dost mizerné. Proto
chci babičce a dědovi popřát ještě mnoho šťastných společných let a hlavně
hodně zdraví. Moc pro nás znamenáte
a jste na každý pád vzorem, byť v některých ohledech, bohužel, nedostižitelným.
Tomáš Vašíček

www.sedlcansky-kraj.cz

GLOSA

V pátek nás čeká rudé
zatmění
Snad by mohlo být tento pátek 27. července večer jasno,
abychom mohli sledovat skoro
celý průběh pěkného úplného
zatmění Měsíce. Letos jediného
u nás viditelného. Měsíc bude
v plném stínu Země dlouho (asi
1 hod. 43 min.), protože v létě
jsme od Slunce dále, kdežto Měsíc je právě k Zemi blízko. I když
Měsíc svým skutečným pohybem „doleva“ vstoupí do plného stínu, nezmizí úplně. Bude
přisvětlen rozptýleným světlem

v atmosféře Země, hlavně složkou spektra světla Slunce, která se nejméně v ovzduší láme,
tedy červenou.
Zatmění uměl dosti přesně
vypočítat již astronom Ptolemaios Alexandrijský, který se
narodil asi sto let po Kristu.
Soustava, kterou ustanovil, byla
mylná, geocentrická, ale sloužila dostatečně dobře celých patnáct století.
Když o takových úkazech
(zatmění Slunce, Měsíce) kdysi

lidé všechno nevěděli, pokládali je obvykle za nějaké špatné znamení. V pátek, pokud se
povede pěkně narudlé, tmavé
zbarvení Měsíce (záleží také
na okamžité struktuře naší atmosféry), možná někomu fantazie zafunguje. Někdo si řekne, že
i Měsíc projevuje souhlas s tím,
co se tu děje. Naopak jiní se téměř zachvějí odporem, že nám
Měsíc charakterizuje nastávající
nečitelné rudé problémy...
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Pět set korun za hodinu?
Asi špatný vtip
Regionální žurnalistiku už nějaký ten pátek dělám, není to
dlouho, ale jen v Sedlčanech už
točím třetí sezónu. A čas od času
jsem okolnostmi přinucen vyžadovat si informace od veřejných subjektů cestou žádosti
podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Není to
ta nejšťastnější cesta a nedělám
to příliš rád, ale často je to možnost jediná. To platí i v případě
nalžovické školy a její ředitelky
Procházkové. Ta mi nabídla, že
mi nechá vyhledat účetní záznamy o platbách školy za advokáta za sazbu 500 korun za každou
započatou hodinu!
Představil jsem si, jak bych
například za 61 minut práce
účetní zaplatil škole tisíc korun a smál jsem se. Pak mi
hlavou problesklo, že je docela zvláštní, když se ředitelka
školy dopustí tak zásadního
faulu vůči zákonu a nakonec
jsem se hluboce zamyslel, jak
šťastná musí paní účetní školy
být, když bere tolik peněz…
Paní ředitelka školy asi neví,
že svojí hlavní profesí jsem

účetní. Ano. Jak paradoxní!
Platby advokátovi za posledních kolik chce let, jsem
schopen jí najít v účetním programu za několik desítek vteřin, ve výjimečných případech
za několik minut. Nevěřím, že
by škola evidovala svoje účty
na hliněných tabulkách a na papyru a počítala pohledávky
a závazky na kuličkovém počítadle. I na počítačích z muzea
a s účetním programem JZD
Slušovice by potřebné informace každá účetní našla raz dva.
Neznám paní kolegyni, která
vede účetnictví škole, ale musí
to být profesionálka, protože
účetnictví, a zejména výkaznictví škol, je disciplína z nejnáročnějších. O to lepší a preciznější
musí evidence účtů být, takže
paní ředitelka Procházková jen

hledala výmluvu a našla tu nejméně nápaditou a zcela neuvěřitelnou, doplněnou o pokus
znemožnit svoji účetní, která
je v tom samozřejmě naprosto
nevinně a z toho co vím, svoji
práci ovládá velmi dobře.
Ještě štěstí, že starostka
Pšeničková vůči mně a mojí
žádosti projevila tolik empatie a vstřícnosti a nabídla mi,
že mohu zajít za účetní do její
kanceláře a do dokladů nahlédnout, což jistě, zcela jistě,
udělám. Mám štěstí, že paní
ředitelka, která by snad chtěla
výdaje na soudní spory s bývalým ředitelem a učitelem
školy znepřístupnit, má nad
sebou zkušenější a moudrou
starostku, která ví, že na takové údaje mám nejen já právo.
Tomáš Vašíček

Znáte člověka, jehož příběh je zajímavý?
Inspirujte nás!
Můžete nás kontaktovat e-mailem: tisk@sedlcansky-kraj.cz
nebo zavolat na telefonní číslo: 774 414 225
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