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Konec mlékárny
provázejí otazníky
i zavádějící informace
kolující na internetu
SEDLČANY Ode dne, kdy
společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic prostřednictvím zprávy
České tiskové kanceláře
oznámila ukončení výroby v Sedlčanech, uplynulo půl roku. Na toto téma
bylo popsáno již mnoho
papíru i v Sedlčanském
kraji. Přesto se na sklonku
prvního prázdninového
měsíce na naši redakci
obrátila čtenářka Marie
Kovalová z Měšetic s prosbou o stručné zodpovězení šesti jasně formulovaných otázek, jejichž znění
plně zachováváme:
Měli Francouzi desetiletou výhodu neplacení
daní?
Kdo smlouvu s Francou-

zi konkrétně uzavíral?
Smlouvou byl prodán
i „patent“ na výrobu sýrů
zde?
Znamená to opravdu zákaz vyrábění proslulých
sýrů zde?
Co bude s budovami mlékárny, až provoz zcela
skončí? Mohl by je nějaký odvážný český podnikatel koupit?
Lze zde vyrábět sýry s jiným názvem?
Zdrojem k šesti vzneseným dotazům se naší čtenářce stala řetězová zpráva
kolující po internetu. Její
obsah ji, jak sama redakci
píše, znepokojil. K dotazům vyvstalým na základě učebnicového příkladu
hoaxu, tedy poplašné zprá-

vy, naše čtenářka vyslovila též obavy nad kvalitou
mléka při transportu do závodu v Hesově na Havlíčkobrodsku.
Na všechny její otázky
se pokusím odpovědět.
Stručnost odpovědi, jak
čtenářka ve své prosbě
žádá, však zaručit nemohu. Odpovědi nejsou vždy
jednoznačné, neboť pro
dodržení věrohodnosti informací čerpám z několika
různých zdrojů. Některé
z odpovědí pro jejich provázanost s dalšími otázkami ani do věty jednoduché
formulovat nelze.
Pokračování na straně 4 a 5

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

BMX show, skate a kapely
– v areálu u myslivecké
chaty to žilo

Pro tohoto bikera jako by platil stav beztíže.

SEDLČANY Areál myslivecké chaty u Sedlčan žil
ve dnech 10.–12. srpna
ve znamení zábavy a adrenalinu. Členové party You
Can Do It (Ty to dokážeš)

společně se sedlčanskou
punk-rockovou kapelou
Zlomená 14 pořádali akci,
která měla připomenout
deset let trvání jejich skate
a bike programu.
„Předchozí ročníky naší
akce se konaly v sedlčanském skate parku, ale protože ten je v současné době
v absolutně dezolátním
stavu a město Sedlčany by
s touto situací mělo něco
dělat, přestěhovali jsme se
k myslivecké chatě. Tuto
skate a bike akci s naší
U-rampou pořádáme také
Pokračování na straně 12

Starostové a nezávislí se budou
snažit o vyvedení města ze
stagnace, tvrdí Blanka Vilasová
SEDLČANY Změna – asi tak

by se dal shrnout předběžný volební program,
který na své facebookové
stránce prezentuje v Sedlčanech zcela nové volební
uskupení Starostové a nezávislí (STAN). Poměrně
ostře se vyhrazuje k dosa-

vadní komunální politice,
upozorňuje na zastaralý
způsob komunikace radnice s veřejností a nutnost
zapojit občany do rozhodování o městě. Nováčky
povede do komunálních
voleb současná zastupitelka za ODS Blanka Vilasová.

Co vás přimělo kandidovat právě pod hlavičkou STANu?
Těch důvodů bylo postupně čím dál víc. Tím
hlavním bylo nutkání
podniknout něco proti
stagnaci a velmi těžkému
Pokračování na straně 6
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U nádraží dojde
k překládce kabelů
SEDLČANY Od 20. srpna by
u autobusového nádraží
měly začít práce na překládce kabelů vysokého
napětí patřící skupině
ČEZ. Veškeré práce včetně přepojení by neměly
trvat déle než do 15. října.
Přípravné práce již byly
zahájeny.
Na detaily jsme se zeptali vedoucího odboru
investic MěÚ Sedlčany
Tomáše Langera: „Stávající kabelové vedení mezi
trafostanicemi u autobusového nádraží a v areálu
fotbalového stadionu je
zastaralé (olejové kabely)

a nachází se v trase předpokládané polohy budoucího parkoviště. V rámci
této akce společnost REMONT ŠERÁK bude pro
ČEZ provádět překládku
novým kabelovým vedením se změnou polohy tak,
aby v budoucnosti nebyla
trasa kabelů pod plánovaným parkovištěm. Dílo
hradí ČEZ, město Sedlčany
se bude na nákladech stavby podílet. Dle informace
od zhotovitele byly termíny
překládky řádně oznámeny dopravcům včetně vyřízení uzavírek a dopravních omezení.“

Ve d o u c í h o o d b o r u
investic jsme se také zeptali, jakou částí se město
bude na přeložce kabelů
podílet. „Podíl nákladů
stavby, který je v současnosti vyčíslen ČEZem, činí
562 300 korun. Skutečné
náklady budou vyúčtovány po ukončení samotné
přeložky a po provedení
vkladu případných věcných břemen podle energetického zákona,“ doplnil Langer, podle kterého
je s tímto výdajem počítáno ve schváleném městském rozpočtu.
Tomáš Vašíček

www.sedlcansky-kraj.cz

Smrky nahradí lípami
SEDLEC-PRČICE Pietní místo „na popravišti“ v Sedlci
se v souvislosti s oslavami
100. výročí založení republiky dočká úprav.
Město plánuje odstranit
dva vzrostlé smrky a nahradit je národními stromy

– lípami. Na úpravě prostoru kolem pietního místa se
shodli zastupitelé na svém
posledním zasedání. Kácení smrků je naplánováno
nejpozději do září, poté budou vysazeny lípy.
Jana Špačková

Za půl roku měli profesionální
hasiči devadesát výjezdů
SEDLČANY Hasiči ze sedlčanské stanice Hasičského záchranného sboru
vyjížděli za první polovinu letošního roku celkem
k devadesáti zásahům.
Více než polovinu
z nich – rovných padesát

– tvořily zásahy uváděné
jako technická pomoc.
Jde o pomoc v nouzi,
například o odstraňování překážek na komunikacích nebo otevírání
uzamčených prostor
a další případy. Devate-

náctkrát zasahovali u požárů, třináctkrát u dopravních nehod a sedmkrát
u úniku nebezpečných
látek.
Pouze jeden z výjezdů
byl planým poplachem.
Jana Špačková

V kempu zcela shořely dva karavany
RA DAVA Ve l k é p l a m e -

ny ukončily klidnou noc
v kempu Radava nad ránem v neděli 12. srpna. Zatím z nezjištěné příčiny shořely dva karavany stojící
blízko veřejných toalet. Pří-

čina vzniku požáru se zjišťuje, zatím panuje domněnka, že oheň někdo zapálil
úmyslně. To teprve potvrdí
či vyvrátí vyšetřování policie ČR. Výše vzniklé škody
na zcela shořelých karava-

Ze dvou karavanů nezbylo vůbec nic.

nech a příčina vzniku požáru zatím nebyly stanoveny.
Díky rychlému a odbornému zásahu hasičů z okolí
neskončila situace v suchém
období katastroﬁcky.
Jana Motrincová

Statné smrky nahradí v blízké budoucnosti lípy.

Propojka získá
přístavbou dvě
nové učebny
Záměr města
rozšířit Základní školu Propojení o přístavbu se dvěma učebnami se zřejmě
naplní. V žádosti o dotaci
sice město neuspělo, před
časem ale obdrželo dopis
z Ministerstva místního
rozvoje ČR s dotazem, zda
má ještě o uskutečnění záměru zájem.
„Zřejmě se některé projekty, které v žádosti o dotaci uspěly, neuskuteční
a zbyly ﬁnance na projekty,
které původně nedosáhly
plného bodového hodnocení, což je i náš případ,“
vysvětlil sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel.
Město proto začalo s aktualizací žádosti o dotaci a přípravou výběrového řízení.

SEDLČANY

Jednopatrová přístavba
by měla vyrůst směrem
k tělocvičně sousedního
učiliště, na pozemku, který
vlastní Středočeský kraj,
jenž je zřizovatelem této
střední školy. „Středočeský kraj na svém pozemku tuto přístavbu umožní
a do deseti let by mělo dojít
k majetkovému vypořádání
pozemku,“ uvedl místostarosta.
Rozpočtované náklady
přístavby dosahují 9,3 mil.
korun. Půjde o učebnu přírodovědy a polytechnické
výchovy. Přístavba bude
propojena s jedním z traktů školy, bude mít však
i svůj vlastní vchod směrem od učiliště.
Jana Špačková
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Vodojem už
se budovat
nebude
V letošním roce provedený vrt
se novým zdrojem pitné
vody pro osadu Lidkovice
nestane.
„Na základě poskytnuté dotace na vybudování
nového vodního zdroje
v osadě Lidkovice jsme
provedli první dvě fáze,
zahrnující projektovou
přípravu, hydrogeologický posudek, vrt o hloubce
58,5 metru, čerpací zkoušky a rozbory,“ vysvětluje k lidkovickému vrtu
starostka Sedlce-Prčice
Miroslava Jeřábková. „Bohužel po předepsaných asi
čtrnáctidenních čerpacích
zkouškách byla zjištěna
nedostatečnost
vodního
zdroje a také kvalita vody
neodpovídá vyhlášce.“
Náklady na vybudová-

SEDLEC-PRČICE

ní vodojemu a úpravny
vody by byly neúměrně
vysoké a navíc by nezar učily požadované
množství a kvalitu vody
pro osadu. „Upustili jsme
proto od třetí fáze – vybudování vodojemu pro
budoucí rozvody. Budeme
hledat jiné možnosti pro
zajištění pitné vody: například propojení vodovodu
z Měšetic do Lidkovic, což
ale znamená zajištění dalšího vodního zdroje. Zde
je jednou z variant vybudování přivaděče a propojení vodovodu Záběhlice
– Dvorce – Rohov s osadou
Přestavlky a napojením
na vodovod Jetřichovice
– Uhřice – Přestavlky – Měšetice, Sedlec-Prčice,“ dodala Jeřábková.
Jana Špačková
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Konec prázdnin přinese radost
dětem ve Skoupém a Zahrádce
PETROVICKO Prvním srp-

novým dnem začaly práce na dětských hřištích
budovaných ve Skoupém
a v Zahrádce. Po 24. srpnu

by měla být slavnostně otevřena.
Předpokládaná
cena
dětského hřiště ve Skoupém je 278 871 korun

a v Zahrádce 310 072 korun. Hřiště buduje ﬁrma
TR Antoš, která vyhrála
výběrové řízení.
Jana Motrincová

Hřiště ve Skoupém se už brzy otevře svým malým uživatelům.

Za ODS kandiduje Andrea Funk
Omlouváme se za nesprávně uvedené jméno kandidátky ODS do sedlčanských
komunálních voleb v článku

„KSČM kandidovat v podzimních volbách nebude.
Nově se o přízeň voličů bude
ucházet STAN“ v minulém

vydání Sedlčanského kraje.
Správné jméno ženy
z kandidátní listiny ODS je
Andrea Funk.
-red-

V základních školách stoupne od září počet dětí
SEDLČANY V uplynulém
ško l n í m ro c e c h o d i l o
do třinácti základních škol
sedlčanského regionu celkem 1 898 dětí. V důsledku
zavedené inkluze přijali ředitelé těchto škol 119 žáků,
kterým se na doporučení
psychologů dostalo speciální péče, často za pomoci
a pod dohledem školních
asistentů. Pouze čtyři základní školy v regionu
působí samostatně. Dvě
v Sedlčanech, po jedné
v Petrovicích a v Kosově
Hoře. V menších obcích
tvoří devět základních
škol jeden subjekt s mateřskou školou.
Není bez zajímavosti, že
několik rodin se rozhodlo vyučovat své ratolesti
po splnění určitých zákonných podmínek doma,
a tak šestnáct dětí v regionu docházelo do škol jen
na testování znalostí.

Kromě základních škol
spadají pod odbor školství
a památkové péče Městského úřadu v Sedlčanech
také dvě základní umělecké školy. Ta sedlčanská
s pobočkami v Petrovicích
a Krásné Hoře měla 567
žáků a 300 dětí navštěvovalo lekce hudby, tance
a výtvarné výchovy v ZUŠ
v Sedlci-Prčici.
Tři školská zařízení
v Sedlčanech spravuje
Středočeský kraj, nikoliv
městský úřad. Patří k nim
dvě střední školy – Gymnázium se Střední odbornou školou ekonomickou
a Střední odborné učiliště
v ulici Petra Bezruče, jinak
také lidově zvané zemědělka, a dále Základní škola v Konečné ulici, která
poskytuje vzdělání dětem
se speciálními potřebami.
Zavedení inkluze, čili integrace dětí s nejrůznějšími

obtížemi do běžných základních škol, v ní způsobilo značný pokles počtu
žáků, ač má tato škola mnohem vhodnější podmínky
pro vzdělávání dětí s poruchami chování a učení, a to
jak po stránce personální,
tak i z hlediska plánování
výukových cílů.
Jediná soukromá sedlčanská střední škola –
Střední odborné učiliště
na Červeném Hrádku – letos zanikla.
K největším samostatným základním školám
se řadí 1. základní škola
v ulici Primáře Kareše a 2.
základní škola – Škola Propojení.
Starobylá budova 1.
základní školy včetně novější přístavby pojme 750
žáků, avšak ve školním
roce 2017/18 jich byly
sotva dvě třetiny tohoto
počtu. Ve dvaceti třídách

vyučovalo 37 kantorů,
vychovatelů a asistentů
celkem 491 žáků. Jejich
práce byla náročnější o to,
že museli pečovat o 24
zdravotně handicapovaných dětí. Podle informací
školského odboru to byli
tři žáci s poruchami autistického spektra, devět
dětí se závažnými poruchami chování, deset dětí
se závažnými vývojovými
poruchami učení, dvě děti
se závažnými vadami řeči
a u dalších čtyř žáků odborníci poruchu přesně
nedeﬁnovali, nicméně jejich vzdělávání provázejí
také obtíže, které vyžadují, aby s nimi učitelé pracovali jinak, než je běžné.
Základní školní docházku
dokončilo letos 47 žáků.
Z nich 45 opustilo školu
v deváté třídě, dva vyšli ze
sedmičky. Do prvního ročníku rodiče zapsali 58 dětí.

Kapacita Školy Propojení byla v uplynulém
školním roce z 90 procent
naplněna. V osmnácti třídách zasedalo do lavic
433 žáků, o něž se staralo
třicet dva pedagogických
pracovníků. Do naplnění
kapacity školy chybělo
tedy jen čtyřicet sedm
žáků. Zato v rámci inkluze
učitelé vzdělávali 29 dětí
se zdravotním postižením,
z nichž dvě byly autisté,
šest má závažné poruchy chování, sedmnáct
závažné poruchy učení,
jedno závažnou poruchu
řeči a tři vyžadují speciální péči bez deﬁnování
vzdělávací potřeby. Základní vzdělání ukončilo
k 30. červnu 26 žáků, kteří
všichni absolvovali devět
let povinné školní docházky. Od září by do první třídy mělo nastoupit 47 dětí.
Jindra Votrubová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Konec mlékárny provázejí otazníky
i zavádějící informace kolující
na internetu
Předně je třeba podotknout, že francouzská
společnost Bongrain vlastnící ﬁrmu na výrobu sýrů
v Sedlčanech (Savencia)
z českého trhu neodchází,
nýbrž přesouvá svou výrobu ze Sedlčan do závodu
v Hesově na Havlíčkobrodsku. Sýry pod obchodní
značkou President nevlastní a nevyrábí. Jejich výrobcem je jiná francouzská
konkurenční společnost –
Lactalis.
Abychom mohli zodpovědět dotaz „Kdo smlouvu s Francouzi konkrétně
uzavíral?“, je nutné se zaměřit na vývoj společnosti
v časové ose už od doby,
kdy ji známe nejprve jako
Laktos, pak jako Povltavské mlékárny. Ty jako takové fungovaly od dob
privatizace do roku
2014, kdy fúzovaly
se společností TPK.
HOAX
V době fúze, k rozhodnému dni 1. 1.
Francouzská ﬁrma, která
2014, měla obchodvlastní ﬁrmu v Sedlčanech
ní společnost Pona výrobu Sedlčanského hervltavské mlékárny
melínu, dokonce i s názvem
jediného akcionáře
PRESIDENT skončila. Takže
a to francouzskou
díky, naši velcí privatizátoři,
společnost Bongrazase vidíte, jak jste to tady
in Europe. Ta akvšechno po..li. Francouzům
cie Povltavských
skončila desetiletá výhoda
mlékáren získávala
neplacení daní, tak co by tady
postupným nákudělali. Konkurenčního výrobpem od jejich akcioce v ČR zlikvidovali a teď mají
nářů. Majetek Povlkonečně otevřen trh do ČR!
tavských mlékáren
Co je na tom nejhorší? Buještě jako státního
dovy v Sedlčanech zůstaly.
závodu (Laktos)
Mohli by tady rozjet novou
byl v roce 1992 pričeskou výrobu. Ale EU nám
vatizován kuponozakázala v této továrně vyvu metodou. Sporábět sýry. Továrna nesmí
lečnost Bongrain
zpracovávat mléčné výrobEurope postupně
ky, nesmí konkurovat EU.
odkupovala akcie
Nesmíme dál v ČR ve výrobě
od akcionářů Povlpokračovat!!! To jsou věci! To
tavských mlékáren,
jsme suverénní (?) stát uproaž v roce 1996 dostřed EU?!?!
sáhla 100% podílu
Proto je takový strach z T.
ve společnosti.
Okamury, který na ty praktiMezi držiteli akcií,
ky upozorňuje. Proto ten tlak
kteří své akcie proUSA a EU na Zemana, Babiše
dávali společnosti
a Okamuru!!
Bongrain Europe,
Dokončení ze strany 1

Zprávu si dovolujeme
označit jako hoax neboť
všechny jeho typické znaky
vykazuje. Původce této řetězové zprávy je neznámý
nebo s obtížemi dohledatelný. Snadným zkopírováním
části textu do vyhledávače
můžeme objevit, že se zpráva v tomto či drobně obměněném znění na internetu
vyskytuje v uplynulém
půlroce opakovaně. Nikdy
však není publikována důvěryhodným zdrojem, nýbrž často jako komentáře
neregistrovaných autorů
pod novinovými články
či jako příspěvky na anonymních blozích. Obsahuje
dezinformace nebo jen částečně pravdivé informace
a snaží se přesvědčit svou
důležitostí.

byli právě díky kuponové
privatizaci i řadoví občané
(kteří zřejmě své akcie prodávali různým investičním
fondům). Svého 20% podílu
se ovšem na přelomu roku
1999 a 2000 ve prospěch
francouzské společnosti
zbavil též stát a to prostřednictvím státem vlastněného
Podpůrného a garančního
rolnického a lesnického
fondu (PGRLF), který podíl v Povltavských mlékárnách vlastnil a společnosti
Bongrain Europe prodal.
Neli Vesselinová, tisková
mluvčí a vedoucí sekretariátu fondu, dohledala
informaci o prodeji podílu
v Povltavských mlékárnách v archivu dokladové
inventury z roku 1999, kde
se již konečný zůstatek podílu PGRLF v Povltavských
mlékárnách rovná nule.
V roce 1999 byl předsedou
vlády současný prezident
republiky Miloš Zeman. Ministrem zemědělství bývalý
politik ČSSD Jan Fencl.
Od roku 2000 jsou tedy
Povltavské mlékárny plně
v majetku francouzské společnosti Bongrain Europe.
Posledním dnem roku 2014
mění společnost TPK, spol.
s r.o., jejímž jediným společníkem je francouzská
akciová společnost Bongrain Europe, svou právní
formu na akciovou společnost pod obchodním názvem Savencia Fromage &
Dairy Czech Republic, a.s.
Velmi zjednodušeně řečeno. Smlouvu s Francouzi
postupně až do roku 2000
uzavírali akcionáři Povltavských mlékáren, kteří
se ke svým akciím dostali
díky kuponové privatizaci
a to za účasti státu.
V období od roku 1998,
kdy byl schválen zákon
o investičních pobídkách
zahraničním investorům,
zažila česká ekonomika
značnou vlnu zahraničních investic. Investiční

pobídky trvají dodnes. Jednou z nich je i zmíněná daňová úleva na daních z příjmů po deset let. Předseda
odborů Savencia Jaroslav
Sládek se při telefonickém
rozhovoru nechal slyšet,
že společnost Savencia
(potažmo její vlastník) takovou úlevu měla.
Zaměstnanec středního
managementu společnosti
(nepřeje si být jmenován)
tvrdí opak. Vrcholové vedení společnosti Savencia,
konkrétně jeho generální
ředitel Miroslav Maňásek
i ředitel Oldřich Obermaier do redakční uzávěrky
na dotaz, zda společnost
měla či neměla úlevu
na dani, neodpověděli. Nicméně Ministerstvem obchodu a průmyslu zřízená
agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest prostřednictvím své
tiskové mluvčí Petry Menclové odpověděla: „Firmy
Bongrain Europe ani Savencia Fromage & Dairy Czech
Republic neﬁgurují v seznamu ﬁrem, kterým bylo
uděleno rozhodnutí o tom,
že mohou čerpat investiční
pobídky. To znamená, že
ani jedna z uvedených ﬁrem
nečerpá od státu investiční pobídky, ať už ve formě
slevy na dani z příjmu právnických osob či v jiné formě
investičních pobídek.“
Nahlédnutím do veřejných listin v obchodním
rejstříku můžeme zjistit, že
společnost Povltavské mlékárny každoročně vytvářela zisky a odváděla daně
do státního rozpočtu. Nutno připomenut důležitý
fakt. Společnost Savencia
neohlásila ukončení svého
působení na českém trhu,
nýbrž sloučení provozoven v jednu.
Přesunem své výroby
do provozovny v Hesově
osiří budovy v Sedlčanech. Ty jsou již v danou
chvíli na prodej. Doslova

exkluzivní prodej výrobního areálu bývalých mlékáren v Sedlčanech o rozloze
15 000 m2 aktuálně nabízí
realitní portál Sreality.cz.
Zda bude možné v budovách vyrábět sýry s jiným názvem, je podle
pracovníka společnosti Savencia (nepřeje si být jmenován) otázkou podmínek
v budoucí kupní smlouvě. Ovšem zákaz výroby
sýrů v budovách považuje za holý nesmysl, stejně
jako Oldřich Obermaier.
Ve sporadické e-mailové
konverzaci reagoval pouze
na dotaz, zda je skutečně
pravda, že v budovách,
které Savencia v Sedlčanech po ukončení provozu
zanechá, bude zakázáno
vyrábět sýry i jiné mléčné výrobky: „Ne, není to
pravda. Majitel objektu si
může samozřejmě vyrábět,
co chce,” odpověděl. Otázkou je, zda k tomu bude
mít suroviny. Savencia uzavřela se svými dodavateli
smlouvu o výkupu mléka
do roku 2020. Další léta
jsou v intenzivním jednání
Mlékařského hospodářského družstva Střední Čechy
(známé jako odbytové
družstvo).
S výrobou sýrů je úzce
spojen též dotaz na „patent” na jejich výrobu.
Zde se musíme vrátit zpět
k přeměnám právních forem společnosti v čase.
Vlastníkem ochranných
známek byla společnost
Pov l t avs k é m l é k á r ny.
Ve chvíli, kdy společnost
Bongrain získala svůj 100%
podíl ve ﬁrmě, stala se
rovněž 100% vlastníkem
těchto značek. Dosavadně
vyráběné sýry tudíž může
vyrábět kdekoliv. Podle
Alexandra Štěpánka, předsedy Nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu,
jde o běžnou normu. „Jsem
spíše zaměřen na pracovní
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právo,“ odpovídá doktor
práv. „Avšak z mého hlediska se jedná o běžnou
praxi, kterou můžeme sledovat v pivovarnictví nebo
u čokoládoven.“ Možná stojí
za to přihlédnout k faktu, že
výrobky budou i nadále vyráběny z mléka sedlčanského. Alespoň do roku 2020.
Mléko by převážením
do zhruba 120 kilometrů vzdáleného Hesova
na kvalitě utrpět nikterak
nemělo, potvrzuje to i ředitel mlékařského odbytového družstva František
Jirot a: „Mléko vozíme
na mnohem větší vzdálenosti a na kvalitu to nemá
vliv. Před načerpáním

do cisteren musí být řádně
vychlazené a v plné cisterně se neohřeje ani v těchto
vedrech.”
Ředitel společnosti Savencia Oldřich Obermaier
sice na šest dotazů naší
čtenářky (kromě jednoho), jež jsme přeposlali,
neodpověděl, do redakční
uzávěrky však zareagoval
na článek jako celek a to
zasláním úryvku z jiného článku jiného periodika: „Tato informace byla
v tisku. Jiné informace,
než které uvádím, jsou nepravdivé a divím se, že se
zabýváte hoaxy,“ píše. Zaslaný výňatek poznámky
Koncentrace výroby sýrů

Prodám pšenici, ječmen. Tel.:
739 064 770.
243/18
Koupím byt 1+1 nebo 1+kk v Sedlčanech. Tel.: 737 700 234.
244/18
Hledám podnájem bytu v Sedlčanech
(garsonka až 2+1). Tel.: 733 585 378. 245/18
Prodám 35 ks olšových fošen, 5 x 3 m,
cena dohodou. Tel.: 722 928 909.
246/18
Prodám kozu, kůzle, kachny, králíky
a vajíčka. Tel.: 608 408 009.
247/18
Pronajmu garzonku v Sedlčanech
v ulici U Školky. Tel.: 775 446 677. 248/18
Prodám kuchyňskou linku včetně
spotřebičů: sporák Mora, digestoř, dřez,
myčka Siemens (nutná drobná oprava),
mikrovlnka Daewoo, lednice s mrazákem
Samsung (s výrobníkem ledu a zásobníkem na pití), robot Moulinex, topinkovač
AEG, kráječ chleba ETA, dvě barové židle,
stůl + 3 židle. Odběr září, cena dohodou.
Tel.: 606 692 048.
249/18

je předpokladem úspěchu
na trhu (poznámka k přesunu výroby sýrů ze Sedlčan do Přibyslavi), jejímž
autorem je pravděpodobně Oldřich Obermaier, bohužel neodpovídá na žádný z našich dotazů, spíše
vysvětluje ekonomickou
nutnost koncentrace výroby. Dotýká se však otázky
zachování výroby sýru ze
sedlčanského mléka. Tuto
část přetiskujeme:
„Savencia působí na světovém trhu a v Československu je jedním z hlavních
výrobců sýrů. V kontextu evropského mlékařství investice, savoir-faire Bongrainu
a naše tradice a úsilí, posu-
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nuly naše závody v Přibyslavi a Sedlčanech ve výrobě
plísňových sýrů na velmi
dobrou evropskou úroveň.
Kdo chvíli stál, již stojí opodál, říká klasik. Proto se ze
tří závodů ﬁrmy koncentruje výroba do jediného, z daných tří nejlépe situovaného
a vybaveného, kam budou
směřovat další investice. Zemědělské sféry – nákupního
obvodu mléka – se změna
nijak nedotkne, mléko ze
Sedlčanska bude zpracováváno v Pribině Přibyslav
a Sedlčanský hermelín bude
dále vyráběn ze sedlčanského mléka, stejně jako další
sýry z dosavadní výroby
sýrů v Sedlčanech. Zákaz-

ník – spotřebitel bude mít
rovněž v obchodech všechny sýry, na které je zvyklý ze
Sedlčan. Problémem zůstávají zaměstnanci mlékárny
v Sedlčanech, pokud nevyužijí nabídky pracovat v jiné
z našich mlékáren. Je to těžký problém, který se vedení
ﬁrmy snaží řešit nadstandardním odstupným, pomocí při hledání nového uplatnění a hledáním dalšího
uplatnění objektů mlékárny
pro jiného investora, především v potravinářském
průmyslu. I proto oznámilo
vedení zaměstnancům další
kroky v předstihu více než
jednoho roku.“
Lucie Kakosová

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s.
přijme

NOČNÍHO HLÍDAČE
do porodny prasnic v Doublovičkách
Vhodné i pro důchodce

Kontakt p. Roškot – tel.: 605 700 542

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

Přijmu zaměstnankyni na domácí
práce (možno i brigáda):

VÝROBA
slaměných kruhů
ve vlastních prostorách
(např. garáž)

Tel.: 605 121 784

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

Tel.: 602 709 295
Restaurace Na Vyšehradě – Sedlčany
přijme

DVA KUCHAŘE/KY
pětidenní pracovní provoz ÚT–SO
K doptání na provozovně nebo na tel. č.: 603 441 608
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Není důležité kolik vážíte,
ale jak se cítíte
Když jsem před rokem poprvé slyšela
PŘED
PO
o Světě zdraví, říkala jsem si: "Co
budou mít nového? Je přece všude kolem nás tolik diet a zdravých potravin."
Zvědavost byla silnější a hlavně, jak by mohli pomoci mně, když jsem chodila dvakrát
týdně cvičit a kila ne a ne dolů. Rozhodla jsem se, že jejich služby vyzkouším
a domluvila jsem si diagnostickou konzultaci.
První dojem byl super. Všichni usměvaví a připravení vám vše dokonale vysvětlit.
Zajímalo mě, co na sebe zjistím, jaký typ strávníka jsem a kde dělám chyby.
Bylo jich hodně. Minimální přísun stravy, metabolismus velmi pomalý, málo vody,
málo svalů a hodně tuků!
Sama bych si s tím neporadila, a tak jsme se s mojí specialistkou daly do společné práce.
Jednoduché to rozhodně nebylo. Jíst pravidelně bylo pro mě nepředstavitelné, ale nešlo
o závod s časem, a tak se zadařilo. Sice nemám míry modelky 90-60-90, ale při své výšce
182 cm jsem se svým tělem spokojená. A hlavně je důležité si uvědomit, že to není o tom
kolik vážíte, ale jak se cítíte.
Jitka Samcová
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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Starostové a nezávislí se budou snažit o vyvedení
města ze stagnace, tvrdí Blanka Vilasová
Dokončení ze strany 1

prosazování zajímavých
nápadů a návrhů.
Od revoluce jde teprve o druhou kandidátku, kterou v Sedlčanech
do voleb povede žena.
Z a s t o u p e n í p o h l av í
na kandidátce STANu je
půl na půl. Byl to záměr?
Záměr to částečně byl,
ženy mají mít určitě větší
zastoupení v lokální politice, protože občas vidí věci
jinak než muži a v pohledu
na věc vnášejí nový element. Oba pohledy se pak
vzájemně doplňují a dalším jednáním spojují. Je
to ale samozřejmě hlavně
o lidech obecně.
Na kandidátce STANu
se objevují i jména kandidátů, kteří v minulých
vo l b á c h k a n d i d ova l i
za jiné politické uskupení. I vy jste lidově řečeno
převlékla kabát. Co byla
ta pomyslná poslední
kapka, která vás přiměla v letošních volbách
nekandidovat za ODS,
za kterou nyní sedíte
v zastupitelstvu?
Svoji kandidatur u
za jiný subjekt v tomto
případě neberu jako „převlečení kabátu“, ale jako
nutnost. Kandiduji proto,
neboť mě oslovovali občané s tím, že se jim líbí,
jakým způsobem hájím,
jako jedna z mála, jejich
zájmy v zastupitelstvu. Pan
starosta se však nikterak
netajil tím, že moji účast
na kandidátce ODS nepředpokládal. Pokud jsem tedy
chtěla pro rozvoj města
něco udělat, musela jsem
přistoupit na jinou alternativu, a tím se stal STAN. Navíc nedokážu nečinně přihlížet tomu, jak naše město
ztrácí na perspektivě a vidím to jako alarmující.
Mluvím se spoustou lidí,
kteří jsou ze situace u nás
stejně nervózní a zoufalí, vidí o kousek dál. Je tu
však spousta těch, kterým
to možná ještě nedochází,
nevidí nebezpečí stagnace
a nedokážou si představit
následky a také to, co se

s tím dá dělat. Pokud zaspíme na další časové období,
budeme mít smůlu a odliv
občanů nezastavíme. My,
kandidáti STANu, fungujeme opravdu na bázi spolupráce a každý z nás přináší
zajímavé nápady, podněty
a zkušenosti. Na tom se dá
velmi dobře stavět. Chceme Sedlčany posunout
dál, inspirovat se v jiných
rozvíjejících se českých
městech. Vnímáme to jako
šanci a doufáme, že občané to cítí stejně…
Volební kampaň jste
zahájili hlavně prostřednictvím sociální sítě
Facebook už v červnu.
Zatím na potencionální
voliče útočíte horou témat a slibů, postavených
hlavně na slovu změna. To dosavadní (resp.
od revoluce trvající) komunální politiku hodnotíte až tak negativně?
Samozřejmě nehodnotíme vše negativně, ale rádi
bychom motivovali k větší
aktivitě a zapojení občanů. Chceme třeba prosadit
participativní rozpočtování, kde o části rozpočtu
rozhodují jen občané. Každý může přijít s projektem a o projektech se pak
hlasuje. Chceme také více
využívat ankety a debaty.
Ruku v ruce s tím jde větší
informovanost, aby se nestalo to, co například s náměstím. To je mi dodnes
líto. Nevzpomínám si, že
bychom viděli jakoukoliv
vizualizaci, mohli se k jeho
navrhované podobě vyjádřit a najednou nám na náměstí vyrostly šílené kamenné monumenty. Může
jít o subjektivní názor, ale
za ta léta jsem slyšela pouze od jednoho člověka, že
se mu to líbí. Jenže neviděl
jiné možné varianty. Dokážete si představit, jaké
krásné a vkusné mohlo
být bezbariérové náměstí s připomínkou toho, že
jsou Sedlčany středověkým městem, se spoustou
venkovních předzahrádek
a vyřešenou dopravou?
To je na spoustu let pasé.

Nebylo nám dáno na výběr, a to je nejlepší ukázka
toho, jak se to dělat nemá.
Co se týče facebookové
kampaně – podezírám vás,
že stojíte za Sedlčanskou
klapačkou. Mýlím se?
Původní nápad na Sedlčanskou klapačku nebyl
můj, to bych si přivlast-

Blanka Vilasová

ňovala myšlenku někoho
jiného. Některé z námětů
moje byly a ve skupině
jsem také debatovala. Klapačka mě vlastně podpořila ve zjištění, že občané
o věci zájem mají, že často
se mnou mají stejné názory. Někteří Klapačku pouze čtou a nereagují, mnozí
ale píší soukromé zprávy,
e-maily. Témata se rozrůstala, podněty také a z pozice zastupitelky jsem
získávala další informace.
Díky tomu vím, že stojí
za to, abychom se snažili,
že je co zlepšovat. Někteří
naši kandidáti mi již před
delší dobou s některými
podněty pomáhají a nyní
opravdu spolupracujeme,
to je dobrý základ. Máme
opravdu šikovné kandidáty s nesobeckým zájmem
o město, s velkým srdcem
a zdravým rozumem.
Na sociální síti píšete,
že jedním z bodů, které
budete prosazovat je:
„Jednání na rovinu, nezadržování informací,
žádné intriky, výmluvy
či úskoky.“ Máte pocit,
že občané o toto stojí?
Ze své praxe jsem někdy
měla pocit, že je dění
ve městě ani tak moc nezajímá…
Je možné, že někteří
o to v prvopočátku nestojí. Možná ale jen potřebují,
buď najít odvahu k tomu,
že za svoji budoucnost stojí

za to něco podniknout, anebo ve chvíli, kdy ucítí svěží
vítr, nakazí se jím a začnou
být aktivní v tomto dlouho
dobu stagnujícím prostředí.
Vím, že spousta lidí to dnes
má tak, že si raději všímá jen
toho svého, to by bylo ale
moc krátkozraké. Nestačí
říci, že se stejně nic nezmění, že to nemá smysl. Má to
velký smysl, to je základní
vize STANu do komunálních voleb. I my bychom si
v soukromí mohli řešit jen
své osobní problémy a životy vůbec, ale zkrátka nám to
nedá. Jde nám o skutečnou
spolupráci, která dá prostor prospěšným námětům,
zajímavým projektům a šikovným lidem, aby se naše
město mohlo posunout dál.
V podstatě chceme změnit
vládu jednoho muže na skutečně demokratické rozhodování.
Některé body vašeho
předběžného politického programu se z mého
pohledu tak trochu tlučou – například jste pro
výstavbu komerční zóny
na okraji města, která
tam v podstatě už je, dále
pro využití přínosu dálnice, ale také pro zachování
přírodního dědictví…
Myslíme si, že se body
programu, které zmiňujete, tlouci nemusí, ať již
jde o rozvoj turismu či
podnikání. Jde totiž vždy
o to, jaký obor a jaké subjekty budeme chtít oslovit
se spoluprací v regionu
a jsou obory, které nevylučují současné zachování
krásné přírody při rozvoji
průmyslové zóny. Chceme nastínit, jakou cestou
bychom mohli jít, co můžeme zlepšit, a to samozřejmě na základě spolupráce s ostatními subjekty
a zastupiteli. Prosazování
programu je o spolupráci,
a proto máme vytyčeny
jasné cíle podpořené dobrými argumenty.
Zaujal mě například
nápad advokáta Filipa
Růzhy na obnovu kdysi
rozoraných polních cest
v okolí Sedlčan na cesty

pro pěší i cyklisty. Ale vůbec si neumím představit,
jak byste k tomu chtěli
přesvědčit vlastníky pozemků… Dáváte si splnitelné předvolební sliby?
Dáváme si zcela reálné
cíle, k jejich splnění nepotřebujeme nic jiného než podporu voličů. Nápad nás zaujal proto, že poměrně rychle
a s minimálními náklady
můžeme mít síť pěších cest
s krásnými výhledy v polích okolo Sedlčan nebo
třeba do Příčov a Solopysk.
Filip jako zkušený právník
má vše připraveno a žádné
pozemky není třeba vykupovat, protože cesty, které
v lánech dávno nejsou vidět, jsou stále ve vlastnictví
města a okolních obcí. Stačí ukončit pronájem, polní
cesty se pak mohou osadit
třeba alejemi ovocných
stromů, místy doplnit lavičkou nebo cvičebními prvky.
Bylo by to krásné.
Vaší volební strategií je, cituji „…budeme
oslovovat voliče, aby volili naši kandidátku jako
celek bez zakřížkování
jednotlivých jmen.“ Víte,
že se chystáte změnit myšlení sedlčanských voličů, zakořeněné více než
čtvrtstoletí?
Nechceme změnit myšlení voličů v Sedlčanech,
jen chceme, aby ti, kdo
nás chtějí podpořit, měli
informace, jak nám mohou
pomoci. Ostatní uskupení
u nás svoji dlouholetou
voličskou základnu mají
a my bychom si ji také rádi
vytvořili. Pokud chceme
mít možnost opravdu ovlivnit to, co a jak se bude nadále v Sedlčanech dělat, je
velmi důležité získat takové
sympatizanty, kteří zakřížkují opravdu pouze naši
kandidátku, a tím nás podpoří celou silou svého volebního hlasu. Bez toho to
nepůjde, proto na to chceme upozornit raději zavčas,
aby naši voliči nakonec nebyli rozčarováni, že se náš
program v malém počtu zastánců prosadit nedá.
Jana Špačková
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Chovatelé králíků ze Sedlčan a okolí patří ve svém oboru
ke špičce v České republice
Základní organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířectva
v Sedlčanech ve dnech
18.–19. srpna ve svém areálu
Pod Duby pořádá 33. ročník
Povltavské výstavy králíků,
drůbeže a holubů spojený
s okresní soutěží chovatelů
zvířat. Výstava je již tradičně
součástí sedlčanské poutě.
„O dnešní době se říká,
že je uspěchaná a že příliš
nepřeje všem zájmovým
činnostem, nejenom chovatelství,“ řekl nám před zahájením výstavy předseda ZO
ČSCH Sedlčany Petr Sirotek.
„Chovatelství je náročné časově a především se chovatel
od zvířat nemůže na delší
dobu vzdálit, aniž by jim zajistil péči. Přesto si myslím,
že člověk se bude k přírodě
neustále vracet, protože z ní
vzešel a bude se i nadále chovatelství věnovat. V současné
době zájem o chovy králíků,
drůbeže a holubů stoupá, především na vesnicích. Zvířata

SEDLČANY

Povltavská výstava pro členy chovatelského spolku začala již v sobotu 11. srpna, kdy v parku připravovali klece. Vydatně pomáhali i mladí chovatelé Karolína Žáčková (zleva nahoře), Michal Novák,
Kristýna Žáčková, Jan Žáček a Lukáš Hrubý. Dole je Petr Křiváček a v bílých tričkách Matěj Žáček
a Šimon Masarik.

jsou ale dnes choulostivější,
my proto musíme včas reagovat a věnovat jim patřičnou pozornost.“ Petr Sirotek
připomněl, že Povltavská
výstava je první výstavou

letošních odchovů a že je
stejně jako v předchozích
letech odrazovým můstkem
k výstavám významnějšího
charakteru, jako je například
celostátní výstava mláďat.

Lesopark na Ciheláku
město udržuje
SEDLČANY Dvě stě tisíc
korun z městského rozpočtu bylo letos čerpáno na úpravy lesoparku
na Cihelném vrchu.
„Na jaře zaměstnanci
technických služeb vysekali

a vyčistili plácek při cestě,
sloužící jako hrací louka,
na níž bylo zřízeno posezení z kmenů akátů,“ uvedl
sedlčanský místostarosta
Miroslav Hölzel s tím, že
doplněn byl také mobiliář –

„Jednou za čtyři roky se koná
také evropská výstava. Letos
se bude konat v listopadu
v dánském městě Herning,
a právě na tuto prestižní akci
se již nyní připravujeme,“

uvedl předseda sedlčanských chovatelů a zároveň
dodal, že i v našem regionu
jsou chovatelé, kteří prezentují výsledky své práce
na mezinárodních výstavách, především v Německu. „Chovatelé ze Sedlčan,
Kosovy Hory, Krásné Hory,
Křečovic a několika dalších
míst hlavně v kategorii králíků patří do špičky chovatelů
v České republice,“ zdůraznil
Petr Sirotek.
V posledních pěti letech
členové sedlčanského spolku chovatelů pracují intenzivně s mládeží, a právě
mladí chovatelé budou mít
na blížící se Povltavské výstavě svůj koutek, aby děti
i dospělí viděli, jak se dovedou postarat o svoje zvířata.
Každoročně k této akci patří
i hudba. V sobotu bude vyhrávat v odpoledních hodinách a v neděli už od deseti.
Odpoledne v parku zahraje
i country kapela.
David Myslikovjan

Netopýr si ustlal
v ručníku koupajících

například odpadkové koše.
Údržba lesoparku bude
v budoucnu pokračovat,
počítá se například s protažením cesty a údržbou
zeleně tak, aby cestní síť
nezarůstala.
-jšMalý vetřelec překvapil v dopoledních hodinách koupající se
u Musíka.

REGION O tom, že netopýr

V horkých letních dnech nabízí lesopark na Cihelném vrchu příjemné posezení ve stínu stromů.

nemusí být aktivní výhradně
večer a v noci, se přesvědčili
minulý týden dva koupající
se obyvatelé Sedlčan u rybníka Musík. Bylo kolem desáté hodiny dopoledne, když
vyšli z vody, a v momentě,
kdy se chtěli utřít do ručníků, pověšených na větvi
stromu, z jednoho ručníku
vypadl netopýr, kterému se
zřejmě v jemném prostředí
velice zalíbilo.
Protože netopýr byl vyrušen a dopadl na zem, netvářil
se nijak přátelsky. Dokonce
se zdálo, že cení svoje drob-

né zoubky. „Snažil jsem se
za pomoci klacíku netopýra
nasměrovat do kabely, ale
tomu se dovnitř ani trochu
nechtělo. Když se mi to nakonec povedlo a odnesl ho
do lesa, netopýrovi se zase
vůbec nechtělo ven,“ popsal
nečekanou dopolední událost návštěvník Musíka. Když
se mu přece jenom podařilo
malého vetřelce usadit na větev, ten brzy vyhodnotil situaci, zjistil, že má dobrý výhled
do okolí a po chvíli odletěl
do lesa. Koupající se dvojici
zůstala na netopýra památka
v podobě fotograﬁe.
-dav-
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Vzpomenete si, co jste dělali 21. srpna 1968?
V noci z 20. na 21. srpna
1968 vstoupila vojska Sovětského svazu, doplněná
vojáky Polska, Maďarska,
Bulharska a Německé
demokratické republiky
na území tehdejšího Československa. Byly tak potlačeny veškeré reformní
snahy u nás a skončilo
politické uvolnění, známé
jako pražské jaro. Vybaví si ještě pamětníci, co
dělali 21. srpna toho roku
a ve dnech následujících?
Marie Katičová, Sedlčany
Tehdy mi bylo pět let.
Z toho mála, co si vyba-

vuji, je, že když jsem se
ráno probudila a podívala
se z okna ubytovny, kde

jsme tenkrát bydleli, že
dole na silnici stojí tank.
Dělo měl namířené nahoru. Vzpomínám si, že jako
malé děti jsme na tank házely kameny a braly to jako
hru. Ještě si vzpomínám,
že vojáci tady byli tři dny
o hladu a lidé jim nosili jídlo. Vím, že nás potom maminka už nikam samotné
nepouštěla.
Jiří Habarta, Sedlčany
V té době mi bylo deset
let a bydlel jsem v Horním

Benešově. Ještě v noci
nás vzbudil můj o devět
let starší bratr a říkal, že je
válka. Až do druhého dne
přes nás od Krnova jezdily tanky a pokračovaly

dál na Olomouc. U našeho
baráku Sověti vyložili regulovčíka, a ten tam seděl
asi čtrnáct dní. Ještě lépe
si vzpomínám na to, co
jsem dělal 23. srpna 1968.
Kamarádil jsem se svými
vrstevníky ze dvou nebo
tří ulic a společně jsme se
dozvěděli, že na náměstí
stojí auto se západoněmeckou státní značkou
a že z něho někdo rozdává
dětem čokolády, bonbóny a žvýkačky. Hned jsme
tam běželi a já jsem tenkrát
nechápal, proč si nás ti lidé
fotí. Až později jsem pochopil, že je to třeba proto,
aby u nich měli dojem, že
děti v Československu trpí
hladem.
Marie Kubrichtová,
Sedlčany
Úplně přesně. Ráno jsem si
čistila zuby a v rádiu hlásili,
že přijela cizí vojska. Můj
muž na to řekl, že je to určitě nesmysl, že jen opakují
něco z roku 1939. A já jsem
odpověděla, že ne, že jsou

tady Rusové. Potom jsme
jeli do práce, kde už byli

všichni zděšení, a já jsem
nakonec utekla pod Cihelný vrch ke kamarádce. Celý
den jsme jen seděly a poslouchaly rádio, co se děje.
Těsně předtím jsem se vrátila z Rumunska, kde jsem
byla v letovisku Mamaia.
Tenkrát nám tam říkali, abychom se nevraceli, že u nás
bude válka, a vlastně potom
Rumuni jako jediní nepřijeli.
Vidím to jako dnes, že jsem
si tehdy v Rumunsku říkala,
co bych tady v té bídě dělala, já jedu domů.
Karel Nevlida,
Kosova Hora
Vzpomínám si, že jsem 20.

srpna s kamarády zašel
do kina. Byly tam na pultě vystaveny cukrovinky
a cigarety a jeden kamarád ukradl dvoje startky,
které byly za čtyři koruny.
My jsme se divili, co dělá
a on na to povídá: ,Hoši,
zítra bude válka.‘ Jednadvacátého vojáci skutečně

přijeli a my jsme na starém hřišti v Sedlčanech,
kam jsme chodili hrát fotbal, v bufetu kouřili cigarety zadarmo. Ještě si vzpomínám, jak jsme stáli pod
Strojírnami u Pudilů a počítali jsme, kolik po silnici
kolem nás projede vojenských vozidel.
David Myslikovjan

Z A J Í M AVÁ T U R I ST I C KÁ P U TOVÁ N Í ( 3 )

Vyhlídka zvaná Bukačovka
Další krásná vyhlídka nad
řekou Vltavou je místně
známa jako Bukačovka.
Otevírá se zde pohled
na Žebrákov a hlavně
okolní krajinu s říčními
meandry. Hladina, kterou
odtud vidíme, se v době
stavby kamýcké přehrady
uzavřela nad vesničkou
Proudkovice.
Na Bukačovku se dá dojít
několika způsoby. Od Kamýku nad Vltavou sem vede
červeně značená turistická
trasa, která pokračuje na Solenice. Je možné se na ni také
napojit na úpatí vrchu Mrázov, kam dojdeme z Krásné
Hory po žluté značce. Jen
malý kousek od této cesty se
nachází viklan. Žulový balvan byl původně až pět metrů dlouhý a rozhodně stojí
za pozornost.
Dnešní trasa turisticky
značena není. Pěšky je třeba
počítat tak se třemi hodinami
času na necelých 9 kilomet-

rů. Výchozím bodem je krásnohorské náměstí. Z něj se
vydáme na západ směrem

ského potoka. Mineme skalní útvary a samotu Matlánek.
Na konci této asfaltky, asi

Je ale dlouhý pouze čtvrt
kilometru. Následně se napojíme na červeně značenou

Na vltavskou vyhlídku Bukačovku se dá dostat několika způsoby a stojí to za to.

na Milešov kolem Mariánského dolu. Po 1,5 km se dostaneme na mostek, za kterým se dáme vpravo. Dál
budeme pokračovat po staré
asfaltové cestě podél Mlýn-

po dalším 1,5 km, nás čeká
nejkrkolomnější úsek, na kterém je nutné přenést dětský
kočárek nebo kolo, pokud
jsme se sem s tímto dopravním prostředkem vypravili.

turistickou trasu. Vydáme se
po ní vpravo přes potok a začneme stoupat. Po dalších
600 metrech dojdeme na rozcestí, kde už se blíží odměna. Sejdeme po cestě vlevo

a po pár desítkách kroků
narazíme napravo na pěšinu.
Ta nás dovede až na vyhlídku nad Proudkovicemi.
Zpět do Krásné Hory se
můžeme vydat okolo vrchu
Havranice. Na rozcestí nad
vyhlídkou půjdeme rovně
do kopce, nikoliv po červené trase. V okamžiku, kdy
se před námi otevře louka,
uvidíme vpravo vesničku
Švastalova Lhota. Přes tu
půjdeme vpravo po silnici
na Zhoř. Je zde značena
cyklotrasa č. 301 s názvem
Vltavská. Po necelém kilometru se dostaneme
na rozcestí, kde uvidíme
modré turistické značení.
Zabočíme vpravo a přes
Zhořský vrch se vrátíme
zpět do městečka.
Osobně doporučuji vyrazit na Bukačovku s piknikovým batohem za rozbřesku na snídani!
Olga Trachtová
Hadáčková

TOULKY KRAJEM

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

9

TA J E M ST V Í D O M Ů S E D LČ A N S KA ( 8 2 )

Kolik životů na Šiberném vrchu vyhaslo, se asi nedozvíme
Jistá Anna Roubíková (někde uváděná Roubíčková)
ze Skuhrova byla v polovině 18. století posledním
člověkem, který v Sedlčanech přišel o hlavu. Provinila se krádeží a rozhodně nebyla jediná, na kom
vykonal kat, zřejmě tehdy
zjednaný z Tábora, spravedlnost.
Na sedlčanské hrdelní soudnictví upomíná
místní název Stínadla,

respektive dnešní ulice
Na Stínadlech. Na návrší
za kostelem na Církvičce
stával ještě v polovině minulého století plochý kámen s vytesaným mečem
a sekerou. Dnes byste ho
hledali marně, podle Čeňka Habarta byl použit při
stavbě silnice ve směru
na Prahu…
Návrší za kostelem zřejmě pro popravy stětím
z nějakého důvodu nevy-

hovovalo, proto se výkon
hrdelních trestů přesunul
na Šiberný vrch. Určitě
se tak muselo stát před
rokem 1600, protože na vedutě rytce Jana Willenberga z roku 1600 je na jednom z kopců jasně poznat
jednoduchá
šibenice.
Končili na ní nešťastníci
i nešťastnice za nejrůznější provinění. Jeho míře odpovídala kombinace trestů, respektive při výkonu

trestů užitých prostředků.
Například v roce 1684 byla
k trestu stětí, zahrabání
a probodení kůlem odsouzena děvečka Anna Vodáková z Libčic. Provinila
se tak, že zabila své dítě.
Někdy byl trest mírnější
a na Šiberný vrch odsouzenec ani nedošel – v roce
1666 byla ze smilstva obviněna děvečka Kateřina Papežová. Ačkoliv se hájila,
že byla ke smilstvu přinu-

cena, nechal ji sedlčanský
soud vymrskat z města.
V roce 1765 byl sedlčanský hrdelní soud zrušen
patentem Marie Terezie. Šibenice ztrouchnivěla a zanikla. Pojmenování kopce,
tyčícího se nad městem,
dosud připomíná účel,
ke kterému místo po staletí
sloužilo. Kolik životů zde
po tehdejším právu vyhaslo, se asi nikdy nedozvíme.
Jana Špačková

Rytina Jana Willenberga z roku 1600. Šiberný vrch se šibenicí je kopec, tyčící se nad městem zcela vlevo. Převzato z knihy Jaroslava Nádvorníka Tenkrát v Sedlčanech.

T E H DY S E STA LO ( 2 0 )

Kobylky chřestily a pískaly, až
z nich strach šel…
Jaro roku 1693 bylo abnormálně teplé a suché. Hospodáři se obávali, zda budou mít vůbec co v zimě
dát dobytku, po nuzných
senách přišla ještě nuznější otava a rychle zlátnoucí
obilí neslibovalo vysoké
výnosy. Bylo už skoro
po žních, ale někde obilí
ještě stálo, když 18. srpna
nebe potemnělo a kotouč
slunce zahalil černý mrak.
Lidé se křižovali, kdekdo
prorokoval konec světa
a hovořil o boží metle.

Od Bratřínova po Sedlčany
až ke Starému Knínu seděly na polích a lukách tisíce
a tisíce kobylek. Když se je
lidé snažili zaplašit, „zvedly se tak, jako když prší
nebo padá sníh, chřestily
a pískaly, že z nich strach
šel,“ zapsal tehdejší kronikář Bratřínova u Milevska.
I z polí v okolí Sedlčan
se ozývalo chřestění a pískání. „Byly tak velký jako
malík. Měly na hlavách
jako zbroj a hermelínky,
měly také čtyři křídla rozlič-

Ve čtvrtek 16. srpna uplyne páté výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan

Jirka Strážnický
ze Sedlčan.
S láskou vzpomíná manželka,
dcera Lída a Lenka s rodinou.

ně kropenatý, jako nějaké
litery se zdály, a byly mezi
nimi zelený, žlutý, sivý
a jako modrý…,“ popsal
tehdejší sedlčanský děkan.
Nad barevným provedením a písmenům na křídlech se podivoval ve svých
Pamětech také sedlčanský
měšťan Jan Procházka:
„Byly kolikery žlutý černě
strakatý, zelený křídla dvoje měly, na vrchu strakatý
jako by na nich psáno bylo,
některé větší, druhé menší.
To pán Bůh ráčí vědět, kde
jsou svůj konec vzaly, ještě
v pátek se po jiných hojně
ukazovaly.“
Hejtman Vlt avského
kraje o pohromě informoval pražské místodržitelství, které doporučilo proti kobylkám zasáhnout.
Taktika kobylky vykouřit,

tedy zapálit pole či louku,
na kterém ležely, se neosvědčila, plašení, střelba,
tleskání nebo zvonění nepomáhalo. Nezbylo než
čekat, až se kobylky nažerou a poletí dál. Stalo
se tak po čtyřech dnech,
v Procházkou již zmíněný pátek po Nanebevzetí
Panny Marie (18. srpna).
Hejtman Vltavského kraje si oddychl, na rozdíl
od hejtmana sousedního
kraje Podbrdského. Boží
trest totiž pouze přeletěl

Vltavu a dopadl na druhou stranu řeky.
Kobylky od Černého
moře tehdy nepustošily
jen Čechy a Moravu, zasaženo bylo Slezsko, Bavorsko, Durynsko a menšímu množství pestrého
hmyzu se podařilo doletět až do Británie. Konec
světa se tehdy nekonal,
ale boží trest v podobě
kobylek byl na obyvatele
novověkých Čech seslán
ještě několikrát.
Jana Špačková

Zelený NOS Nalžovice
nezávislí kandidáti za Zelené
do zastupitelstva

www.zelenynos.cz
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Veteráni si dali dostaveníčko
ve dvoře na sousedském posezení
KLUČENICE Z prostoru
od místního muzea se
v sobotu dopoledne 11.
srpna vydala na sedmdesátikilometrovou spanilou jízdu na Zvíkov
a zpět padesátka historických vozů a motocyklů.
V Klučenicích se konalo
od dvou hodin odpoledne v Hospodářském dvoře sousedské posezení,
jehož součástí bylo vyhlášení divácké soutěže
o nejhezčího a nejoblíbenějšího veterána. Tu vyhrál Jindřich Žák z Klučenic se strojem ČZ 125 C.
Muzeum bylo hned
zkraje odpoledne plné
návštěvníků, kteří si se
zájmem prohlíželi výstavu k výročí založení
místního SDH, památečních fotografií z místní
školy, četnické stanice,

Na své si přišli milovníci i obdivovatelé veteránů.

ochotníků i běžného života ve vesnici. Zájemci

se mohli také zúčastnit
vernisáže obrazů Oldři-

cha Strouhala či zhlédnout výstavu devocio-

nálií. V doprovodném
programu se představilo
několik starých řemesel,
například mistr kovář,
u něhož bylo možné si
vyrobit vlastní prstýnek,
či řezbář – loutkař i sochař z nedalekého Jalovčí Ivar Kodym. Ke koupi
byly bylinky, koření, keramické výrobky nebo
dřevěné výrobky.
„Popravdě mě překvapila veliká účast veřejnosti, letos přišlo asi nejvíc
návštěvníků za poslední
roky,“ hodnotí úspěšnou
akci její hlavní organizátor Oldřich Žirovnický.
„Jsem opravdu rád, že
Občanské sdružení a dobrovolní hasiči perfektně
spolupracovali a povedlo
se připravit hezký den pro
malé i velké návštěvníky.“
Jana Motrincová

Zábavy v parku, chovatelská výstava a přátelák –
posvícení v Prčici mělo tradiční program
S E D L E C - P R Č I C E Po d l e

pranostik svatý Vavřinec

Hudbu z houpaček, kolotočů, autíček a dalších

Chovatelskou výstavu zpestřily pestrobarevné andulky. Líbily se
hlavně dětem.

dá létu žďuchanec, svatý
Vavřinec dělá žním konec
nebo svatý Vavřinec jest
prvý podzimec. Většině
obyvatel Sedlecko-Prčicka
však svatý Vavřinec přináší
hlavně tři dny veselí – tradiční Prčické posvícení. Letos začalo přesně na svátek
hispánského světce, jemuž
je prčický kostel zasvěcen.

zábavních atrakcí vystřídaly s příchodem pátečního
večera disko rytmy v prčickém parku. Na svědomí
je měli moderátoři Rádia
Kiss Jižní Čechy, kteří přilákali do parku kolem pěti
set návštěvníků převážně
mladších ročníků. Plnější
byl letní parket následující
večer, který tradičně patřil

rockové muzice – konkrétně jihočeské kapele Parkán, na niž přišlo kolem
devíti stovek lidí. Neděle
patřila pohodové kapele
Poprask z Integrovaného
centra sociálních služeb
Odlochovice.
Přestože děti mají posvícení spojené hlavně
s pouťovými atrakcemi
a jejich rodiče s rychle
se prázdnící peněženkou,
na své si přichází i fotbaloví fanoušci. Sobotní přátelák TJ Sokol Sedlec-Prčice
versus FC Chyšky skončil
remízou 4:4. Milovníkům
zvířat zase udělali radost
místní chovatelé, když
za prčickou radnicí uspořádali 34. místní výstavu
drobných zvířat, na níž
vystavovali králíky, holuby a drůbež. Více než
jindy byly v neděli zaplněné lavice kostela svatého
Vavřince, který před jedenáctou vyzváněl ke slavnostní mši svaté.
Hudba z atrakcí, smích
a výskání dětí se Vítko-

vým náměstím nesly
ještě v neděli večer. Pak
stánkaři, kteří nabízeli
nejrůznější zboží od perníkových srdcí po slamáky nebo kostičky lega,

sbalili stánky, lemující silnici od prčického ateliéru
po most Karla Burky. Prčické posvícení skončilo.
A bude podzim.
Jana Špačková

V neděli dopoledne byl zájem hlavně o novou adrenalinovou
atrakci – kolotoč ve výšce. Řetízák pro nejmenší byl často prázdný.

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz
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Country soboty u tenisových kurtů se staly
součástí hudebního kalendáře města
SEDLČANY Před restaurací
Tenis klub u tenisových
kurtů Sokola se 11. srpna
konal další z hudebních
večerů pod názvem Country sobota. Tentokrát zahrála kapela Vocal Menda

Jak dlouho se u tenisových kurtů konají
Country soboty a které
kapely v jejich rámci vystoupily?
„Country soboty se
konají po celou dobu, co

budeme uzavírat cyklistickou sezónu na Sedlčansku. Vystoupí nejenom
Sedbend, ale také kapely
Máte čas a Vocal Menda
Band. V posledních letech
cyklistickou sezónu před

Posluchači se na koncertu dobře bavili.

Band, která v Sedlčanech
nevystupovala zdaleka
poprvé.
Country soboty pořádá
v letních měsících duchovní otec Sedlčanského festu
a dalších hudebních akcí
v regionu Roman Šneller.
Také tuto hojně navštěvovanou akci Roman v rozhovoru připomněl.

jsem tady nájemce, celkem tedy pět let. Za jednu
sezónu máme čtyři až pět
koncertů a vystupovaly
u nás kapely Sedbend
a Máte čas, které jsou místní, a také už tady hrála kapela Vocal Menda Band.
V sobotu 25. srpna zahrají
Stopaři z Berouna se Sedbendem a 15. září u nás

Tenis klubem i zahajujeme a schází se tady až tři
sta cyklistů.“
V areálu U Zahrádek
se konalo šestnáct ročníků Sedlčanského festu,
který jsi pořádal. Proč
měla tato hudební akce
letos přestávku?
„Je to z důvodu, že
na tak velký koncert ne-

jsou peníze. Vloni byl
velmi zdařilý. Jednalo se
o top hudební akci v Sedlčanech, na které vystoupily takové kapely jako Krucipüsk nebo Visací zámek,
a Sedlčaňáci na ni dodnes
vzpomínají. Na otázky, zda
budu festival ještě někdy
pořádat, odpovídám, že to
řeknu později.“
Koncerty u tenisových kurtů jsou spíše
komorní záležitostí. Kdy
tady bylo nejvíce posluchačů?
„Dnešní akce je skutečně spíše komorní a je
určena i Sedlčaňákům,
kteří mají rádi tento druh
hudby. Před půldruhým
měsícem jsme tady měli
nultý ročník Country festu, který byl vzpomínkou
na hudebníka a učitele
v hudební škole Václava
Caltu. Vystoupily čtyři kapely a přišlo se podívat sto
deset lidí.“
Tentokrát jich bylo sice
o něco méně, ale i tak si
posluchači při pohodových písničkách kapely
Vocal Menda Band večer
pěkně užívali. Možná, že
někteří z nich nevěděli,
že kytaristka a zpěvačka
kapely Eva Sirotková bydlí
v Sedlčanech a že pracuje jako učitelka v mateř-

ské škole v Kosově Hoře.
„Naše rodinná kapela pod
tímto názvem vznikla teprve nedávno, ačkoliv
ve stejné sestavě hrajeme
na různých rovněž rodinných akcích už hodně let,“
připomněla Eva Sirotková.
„My jsme velká rodina,
která byla vždycky muzikální. Tatínek hrál na housle, jeden z bratrů hraje
na varhany, ale když jsme
se společně sešli, nikdy
jsme nevystupovali pod nějakým názvem. Nedávno
se nás u tenisových kurtů
sešlo více kapel a pořadatel Roman Šneller se nás
ptal, co má napsat na plakát. A protože já jsem byla
za svobodna Vokálová
a kapelu tvoří dvě rodiny, Vokálovi a Mendovi,
vznikla kapela Vocal Menda Band. Působí v ní můj
bratr Zdeněk Vokál, který
žije ve Vlašimi, zpívá jeho
dcera Tereza a náš basista
Honza Mende je z Jesenice u Prahy.“ Eva Sirotková nejenom zpívá a hraje
na kytaru, ale i na housle
a dříve učila také na druhém stupni základní školy
hudební výchovu. V době
svých studií působila v kapele, která jezdila na známý hudební festival Porta.
David Myslikovjan

Parkfest roztančil zámecký park
Svátkem se
pro fanoušky punku, rocku, hardcore a dalších
hudebních stylů stala
sobota 11. srpna v zámeckém parku. Počtvrté se zde konal hudební
festival Parkfest, který
organizují místní mladí
lidé v čele se Standou
Kubíčkem. Park i přilehlý
sklep byly v parném dni
výborným místem, kam
se ukrýt před ostrým
sluncem a poslechnout
si originální muziku nebo
zhlédnout různá alternativní představení.
Program odstartovalo
úderem druhé odpolední
divadlo Zropuch se svým

PETROVICE

autorským představením
Hon na Cvacha. Ve sklepě, který je zajímavý svou
atmosférou, se představil
legendární
petrovický
divadelní soubor Prase
na koni, který sice nehraje často, ale když už se
herci sejdou, stojí to za to.
Vystoupil zde i experimentální raper, který si
říká Velkatlusta0. Vzhledem k tomu, že si zakládá
na tom, že je fiktivní postavou, jeho pravé jméno
není známo. Na hlavní
scéně zahrály kapely
Boost, Krang, Thrashsurf,
Acid Row, Nondescript,
Lekses a další. Nechyběla Barča z Kovářova

se skvělým folkem, básnířka Raduš z Tábora.

Nick Oath zahrál alternativní magickou hudbu

Divadlo Zropuch se představilo autorským dílem Hon na Cvacha.

na

elektrickou kytaru.
Jana Motrincová
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – park u chovatelů
18. 8. Dechová hudba
Rudy Ešnera
koncert dechové hudby;
14:00
19. 8. Dechová hudba
Míly Nováka
koncert dechové hudby;
10:00
 Sedlčany – zimní stadion
18. 8. Setkání po letech
2018
vzpomínka na hudbu 60.–
70. let a setkání příznivců
těchto kapel, hraje Atlantik,
Houbeles, Mix; 20:00
 Kosova Hora – sokolovna
25. 8. Rock Wonder
pouťová zábava

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
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
 Sedlec-Prčice
17. 8. Největší showman
životopisný romantický
ﬁlm; 20:00
24. 8. Tátova Volha
česká komedie; 20:00
 Sedlčany
18. 8. Tlumočník
tragikomedie; 20:00
25. 8. Tátova Volha
česká komedie; 20:00

SPORT
 Kamýk nad Vltavou –

tenisové kurty
18. 8. Posvícenský koláč
tenisový turnaj
 Kamýk nad Vltavou –
Duhové hřiště
18. 8. Memoriál Karla
Suchého
volejbalový turnaj
 Martinice
18. 8. Turnaj v malé
kopané

hřiště
26. 8. Fotbalové utkání
SK Petrovice – Klecany;
17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – fotbalové hřiště
26. 8. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora nad
Vltavou – SK Petrovice B;
17:00
 Počepice – hřiště

www.sedlcansky-kraj.cz

24. 8. Práce a život na zámořské lodi s Jiřkou
Tomáškovou
povídání o cestování a promítání fotograﬁí; 19:30
 Bořená Hora u Štětkovic – lom
25. 8. Motocorps
československá motorkářská sešlost k výročí 100 let
republiky, hraje Imodium
a Lety mimo; 13:00
 Kosova Hora
26. 8. Posvícení

DUO Yamaha v Petrovicích
SDH Mezihoří pořádá

ROZHLEDNY

v sobotu 17. listopadu od 16 hodin

DUO Yamaha.

v Obecním domě v Petrovicích koncertní vystoupení skupiny
Kdo máte zájem, můžete si vstupenky zakoupit v Petrovicích v předprodeji na Obecním
úřadě, tel.: 318 856 106 nebo v Sedlčanech na tel.: 606 252 540.
Dále na příští rok mezihořští hasiči přpravují na sobotu 13. 7. 2019 od 19 hodin
do zámeckého parku v Petrovicích koncertní vystoupení rockové zpěvačky Petry Janů se
skupinou Amsterdam. Podrobnější informace vám sdělíme v brzké době.
V neděli 14. 7. 2019 od 14 hodin bude tradičně v zámeckém parku v Petrovicích vyhrávat
další vynikající dechová kapela – Božejáci.
SDH Mezihoří
pořádá SDH Martinice,
po skončení večerní zábava
s kapelou Country Mix; 8:30

26. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ Vltavan Hřiměždice; 17:00

 Sedlčany – hřiště
19. 8. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – Beroun; 17:00

 Sedlec-Prčice – hřiště
26. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Sokol Jesenice; 17:00

 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
18. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Tatran Sedlčany
C; 17:00
25. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
– TJ Prostřední Lhota; 17:00
25. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Prostřední Lhota;
17:00
 Mokřice – Šikmá plocha
18. 8. Noční hasičské
cvičení
20:30
 Zhoř u Krásné Hory
nad Vltavou – hasičská
zbrojnice
25. 8. Zhořská osma 2018
soutěže v požárním sportu
se stroji PS 8 a vlastními
úpravami vozidel; 13:00
 Sedlčany – hřiště Taverny
25. 8. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Kovohutě Podlesí B; 17:00
 Petrovice – fotbalové

 Dublovice – hřiště
26. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Kosova Hora; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
15., 22. 8. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
20. 8. Dobrodružství
veverky Zrzečky
program pro rodiny
s menšími dětmi, navazuje
výtvarná dílna; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
17., 24. 8. Pozorovací
program
20:00–23:00
 Sedlčany
19. 8. Pouť
 Milešov
19. 8. Pouť
 Obděnice
19. 8. Pouť
 Křepenice – pekárna

 Osečany
Drahoušek
v 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
otevřeno denně; 9:00–19:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno denně; 10:00–
19:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář.

BMX show, skate
a kapely – v areálu
u myslivecké chaty
to žilo
Dokončení ze strany 1

proto, abychom na tuto situaci více upozornili. U-rampu můžeme přivézt na jakékoliv místo a jezdíme s ní
na festivaly, různé exhibice
a garden party. Je to plnohodnotná překážka, schopná pojmout až osm riderů
jak na kole, tak i na skatu.
Máme tady tým, který patří do dvacítky nejlepších
jezdců v České republice,
je složený z jezdců z Prahy,
Příbrami, Březnice, Českých
Budějovic, Jihlavy, Votic
a z dalších měst. V exhibici
bude možnost vidět jezdce
například při extrémních
tricích přes hlavu,“ uvedl
hlavní pořadatel Ondřej Janoušek. Ondra připomněl,
že tato společná akce je
pořádána výhradně z toho
důvodu, aby se jednou
za rok potkávali mladí lidé,
kteří mají rádi adrenalin
a muziku. Všichni jezdci
přijeli na vlastní náklady
a předvedli exkluzivní
show na republikové úrovni. „V naší partě You Can
Do It je třináct kluků, kteří
jezdí na skateboardu a šest
jich jezdí na kole BMX. Naše

značka YOU CAN DO IT získala už i první místo na Českém poháru skateboardingu
v bowlu za rok 2017,“ uvedl
Ondřej Janoušek.
Druhého pořadatele
akce Zlomenou 14 představil Milan Schiman, který připomněl, že se jedná
o punk-rockovou kapelu,
složenou z mladých hudebníků ze Sedlčan a okolí. Jejím prvním koncertem
byla after party po skončení závodů You Can Do It
zhruba před šesti lety. Kromě Zlomené 14 vystoupilo
na setkání skejťáků a bikerů několik dalších kapel. Celkem jich bylo osm
a jenom v sobotu zahrály
čtyři hudební formace.
Nechyběla mezi nimi jindřichohradecká kapela Tragedis nebo skupina Until
Tomorrow, tvořená vesměs
sedlčanskými kluky.
David Myslikovjan

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz

Pohárové vyřazení zapomenuto.
Odveta dokonána
FK Jindřichův
Hradec 1910 – TJ
Tatran Sedlčany
0:1 (0:1)
JINDŘICHŮV HRADEC V sobotu 11. srpna zajížděl
Tatran v 1. kole fotbalové divize A opět směrem
na Hradec. A odveta za pohárové vyřazení před týdnem se mu povedla.

První příležitost
ve třetí minutě –
gól
Už od úvodních minut
bylo vidět, že Tatran chce
přivést úplně jiný výsledek
než před týdnem z poháru. To byla první motivace
a druhá? Každý hráč ví, jak
důležité je zvládnout první soutěžní utkání a ještě
ke všemu, když se hraje
venku. Oba cíle si vzali kluci
k srdci. Důraz, lepší pohyb,
rychlá kombinační hra a napadání soupeře nesly ovoce.
Ve 3. minutě Michal Kdolský
našel před pokutovým územím Tomáše Senfta, který
prodloužil míč na Dominika
Němce, ten ještě přihrávkou
z první vylepšil pozici pro
Luboše Soldáta, jenž překo-

nal brankáře Jakuba Hulíka
– 0:1. V 7. minutě vyzkoušel
pozornost Hulíka dalekonosným pokusem Honza
Vystyd, ale pálil nad bránu.
Podobně si počínal i Dominik Němec. David Krůta
poslal balon až ke Kryštofu Kvěchovi, který tísněný
brankářem Hulíkem nemohl
pořádně zakončit. Souhra
Luboše Soldáta s Dominikem Němcem také brankou
neskončila. To samé pak
platilo i pro zakončujícího
Honzu Vystyda a Michaela
Dvořáka. A tak se dostali
v závěru prvních 45 minut ke slovu domácí, proti
kterým naštěstí stály dva
výborné zákroky brankáře
Tomáše Glogara.

Přehlídka
neproměněných
šancí
V 51. minutě Dominik
Němec obešel brankáře Hulíka, ale odkrytou branku
netreﬁl. Za dalších šest minut si Dominik počínal podobně – nedal. Tomáš Senft
také nedokázal dopravit balon do sítě – ani nohou, ani
po centru Michala Kdolského hlavou. Lukáš Brotánek

stav také nenavýšil. Hradec
mohl udeřit po rohovém
kopu, ale zákrok brankáře
Tomáše Glogara mu všechny naděje zmrazil. Tatran
si dál vytvářel pěkné akce,
ale všechny končily bez gólového efektu.
Snad si neduh v podobě
neproměňování velkých
šancí odbyli sedlčanští fotbalisté v Hradci a v neděli
na tradičním pouťovém
utkání na domácím hřišti je
všechny přetaví v brankovou radost. Na utkání roku
bude pro fanoušky připravena bohatá tombola
s možností zakoupení klubových suvenýrů. Před zápasem se uskuteční rozloučení s brankářem Pavlem
Capouchem, o přestávce
převezmou pohár a medaile mladší dorostenci, kteří
vloni vyhráli divizi. Zápas
2. kola divize s Berounem
začíná v Sedlčanech od 17
hodin v neděli 19. srpna.
S e s t ava : G l o g a r –
P. Lípa, Brotánek, Vystyd,
M. Krůta, Kdolský, Kvěch,
Dvořák (73. D. Krůta), Soldát, Senft (90. M. Hájek),
Němec (88. V. Lípa)
David Štverák
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Nohejbalisté
absolvovali
další dva
turnaje
REGION Nohejbalisté Sedlčan startovali na dalších
dvou prázdninových turnajích trojic a nevedli si
v nich vůbec špatně.
V soubojích o Pohár zvírotického vodníka v konkurenci čtrnácti týmů obsadil čtvrtou příčku tým
ve složení Karel Hovorka,
Jaroslav Vyhnal a Jaroslav
Bálek. Další turnaj se konal

v obci Liha u Příbrami, kde
startovali Antonín Tesař,
Milan Kunc a Jaroslav Vyhnal. Sedlčanské družstvo
obsadilo z deseti týmů
páté místo.
„Další turnaj, na který
pojedeme, se bude opět
konat v rekreačním středisku Oboz, a to ve středu 15.
srpna,“ připomněl Milan
Kunc.
-dav-

Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
1. kolo divize A
FK Jindřichův Hradec – TJ Tatran Sedlčany 0:1 (0:1)
Branky Tatranu: 3. L. Soldát

1. kolo krajského přeboru I. A třídy
skupina A
SK Petrovice – Union Cerhovice 1:0 (0:0)
Branky Petrovic: 87. V. Čanda
David Štverák

Členové SDP Hrabří absolvovali letní přípravu na vodě
HRABŘÍ Amatérští stolní
tenisté ze Sboru dobrovo l n ý c h p i n g p o n g i s t ů
v Hrabří každý rok absolvují šňůru turnajů, kterých
se zúčastňují po řádné přípravě. Přestože nyní žádný
turnaj nevyhlížejí, nezahá-

lejí a svoji sportovní kondici udržují jinak.
„Je neobvykle horké
léto, trvá již dlouho a každý se s ním snaží vypořádat po svém,“ uvedl mluvčí
SDP Hrabří Antonín Anděra. „V tom teple se nechce

ani pingpongovému míčku
moc létat, ale přitom je nutné zahájit přípravu na další
náročnou pingpongovou sezónu.“ Tu zpočátku tvořila
příprava na kole, ale vzhledem k počasí, okolnímu
terénu a rychlému úbytku

Honza (zleva), Tonda, Pavel, Standa a Jenda. Za fotoaparátem byla Lenka.

finančních prostředků
za občerstvení, byla podle názoru mluvčího SDP
Hrabří nutná změna. „Může
být v současnosti něco lepšího než pobyt u vody?“
pokládá řečnickou otázku
Antonín Anděra. „Přímo se
nabízelo využít krásných
úseků blízké řeky Vltavy,
a proto jsme do přípravy
poprvé zařadili kanoistiku
a plavání. Někteří z nás měli
z kánoí zprvu obavy, tři
členové výpravy jeli zcela
poprvé, ale nakonec je dokázali překonat. Velmi nám
pomohla i podpora dvou
našich skalních fanynek,
které nemohly chybět u startu první vodácké výpravy
našeho SDP, která slibovala
pro diváky na břehu atraktivní komickou podívanou.
Přirozený talent našich sportovců ale žádnou komiku
nepřipustil.“ Přesto však

cestou ze Zrůbku do Kamýka nad Vltavou a zpět nebyla o vtipné situace nouze.
Parta jela na třech lodích,
přičemž nováčci tvořili jednu a půl posádky. Foukalo,
byly vlny a jezdily rychlé
čluny, což vyžadovalo nemalé úsilí posádek při zvládání často obtížných podmínek plavby. Ta trocha
stresu vyvolala polemiku
o kvalitách některých členů posádek. „Čistá a chladivá voda, krásná příroda
a výborná zmrzlina v Kamýku utlumily veškeré vášně a naše výprava se vrátila sice trochu unavená, ale
s dobrou náladou a pěkně
opálená zpět. Jsme odhodlaní v tomto tréninku pokračovat a potom zúročit
tvrdou přípravu v soutěžních kláních nové sezóny,“
uzavřel Antonín Anděra.
David Myslikovjan
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Celebrity na vsi

Vlajková loď ČSSD asi velká výhra nebude

O víkendu, který stále ještě
náleží do okurkové sezóny,
se médii jako lavina šířila
zpráva, že čtyřiatřicetiletý
bývalý šéf Strany zelených
Matěj Stropnický a jeho
o deset let mladší přítel
Dan Krejčík se rozhodli
odstěhovat z Prahy na venkov. Loňskou patnáctimilionovou cenu osečanského
zámku srazili vyjednáváním na dvanáct, půjčili si
peníze od Stropnického
matky a už bydlí.
Bývalý politik také na svůj
facebookový proﬁl 12. srpna
večer napsal: „Včerejší ,později‘ přišlo jako obvykle dřív a už
nám sem jezdí novináři. Čili:
koupili jsme s Danem zámek
v Osečanech na Sedlčansku.
Teda: zámek to teprve bude,
pokud se nám ho podaří zachránit, teď je to vybydlenej,
opuštěnej a prázdnej starej
dům s houštinou místo parku.
Pro ty, které znervózňuje, že
neznají cenu: usmlouvali jsme
ho na dvanáct milionů, čili
na cenu čtyřpokojového pražského bytu. A kde jsme na to
vzali? Ukecal jsem mámu, že
prodá pražský byt koupený
z dědových peněz za Draculu a MonteCrista, který pronajímala, a my jí ho budeme
do konce života splácet z pronájmu mého bytu v Praze.
Taková zpětná hypotéka, jak
jsme ji měli vloni ve volebním
programu. Cílem je záchrana
kulturní památky a její oživení. Co mi političtí závistivci neumožnili dělat v Praze
na veřejném, zkusíme teď tady
na vlastním.“
Zajímavé je, že na sociální
síti vznikla bezprostředně
po tomto odhalení pozvánka
na akci s názvem Squattování na zámku Matěje Stropnického, založená zřejmě nějakým „dobrákem“. Termín 17.
až 19. srpna. Mělo o ni zájem
čtyři tisíce lidí. Věřím, že většina z nich pochopila, že jde
o srandu. Jinak snad ani nechci vědět, jak to dopadne.
Jana Špačková

Jana Maláčová je zřejmě
konečně slušná studentka
v týmu české vlády. Studovala magisterský obor politologie ve Frankfurtu, za což má
titul Dipl.-Pol. a potom opět
na magisterském oboru politickou ekonomii v Londýně
s příslušným titulem MSc.
To jsou ty prestižní školy,
jak na to kladl pan prezident
důraz. Když on studoval
ekonomku, ta určitě v evropském měřítku nemohla
být prestižní. Proč by tam
studovali ekonomii kapitalismu, když se připravovali
pro budoucnost pohádkové
ekonomiky, kde dostane

každý občan podle potřeb,
jako v pohádkách Stolečku,
prostři se, Oslíčku, otřes se
a také Obušku z pytle ven...
Ministryně Maláčová je
členkou ČSSD asi deset let.
Má zde na starosti podporu
rodin, zvyšování minimální
mzdy, zvyšování porodného a plošné zvyšování platů
úředníkům. Říká jasně, že
plošně proto, aby vedoucí
snad nepřidal jen svým oblíbencům. Asi zná takové, kteří mají v oblibě nemakačenky. Při své tiskové konferenci
se snad podřekla – uváděla
také důchodovou reformu.
Tak na to bohužel nemá ani

volné ruce, jistě ani odvahu
a asi ani to vzdělání. Poslední pokusy byly za Nečase
a hned její ČSSD křičela, jak
to potom zruší. Takže za reformu vydává nějaký další
drobný přídavek důchodcům. Tato taktika v různých
podobách dříve vycházela.
Zdá se, že mnohem víc funguje stále taktika ANO – objet republiku, všude se ptát
„ahoj lidi, co byste chtěli“
a slíbit jim to. Tedy s tím, že
to tak hned možné nebude,
rozpočet je stále ještě třeba
dělat s deﬁcitem.
Takže s Ministerstvem
práce a sociálních věcí – vlaj-

kovou lodí ČSSD – to asi velká výhra nebude. Ministryně
ﬁnancí již preventivně reaguje, že na výdajové stránce
jsou karty rozdány. Takže
Jana Maláčová (srovnejme
třeba s Paroubkem), asi
bude s jemností sobě vlastní
bojovat za programové cíle
a přání již nezřetelného voličského elektorátu. Případný
úspěch bude tvrdě regulován a střežen, aby opět přistál na jiném účtu... Není jí co
závidět, předseda Hamáček
jí nepomůže, ten asi bude
s hanbou brzy stahovat svoji
poslední podmínku vstupu
do vlády. Vladimír Roškot

ZAMYŠLENÍ

Rok 1968 přinesl skoro každému nějakou naději
Touto dobou před padesáti
roky jsme ještě doufali. Chtělo se věřit, že lze náš chromý
systém bez toaletních papírů
zadrátovaný v srdci Evropy
předělat na „socialismus s lidskou tváří“ nebo dokonce
něco reálnějšího. Nyní dávají
každou neděli od 9 h na ČT
2 ﬁlmový žurnál z roku 1968,
který se tehdy v příslušném
týdnu promítal v kinech před
ﬁlmem. Kdo tu dobu reálně
neprožil, asi z toho nic nechápe. Starší pánové tam hovoří
o nějakém obrodném procesu, o změnách, po kterých
budeme za dva až tři roky
na úrovni Rakouska, o svobodě slova, o soudruzích, kteří
musí rezignovat, a o těch, kteří usilují o demokratizaci.

Slovo demokratizace ani
tehdy nemělo žádný přesný
obsah. Něco mezi totalitou
a demokracií? Přece nadále
měla zůstat v Ústavě ČSSR
vedoucí úloha KSČ, tedy
nadále žádné volby. Nevolíš. Dostaneš papír, nečteš
a vstrčíš. A změny si mohl
každý představovat podle
toho, co mu v totalitě nejvíc
vadilo. Tehdy velmi populární politici Dubček, Smrkovský a další dlouho s žádnou koncepcí nepřišli, jen
s jakýmsi akčním plánem
na pokrok „vo všetkých oblastiach nášho života“. Ale
že by se obnovilo alespoň
drobné podnikání, soukromé zemědělství, svobodné natáčení ﬁlmů a psaní

knih – vše jen rozpačitě.
A stále se různě jednalo
se SSSR, s Brežněvem a jinými letitými funkcionáři ze států – satelitů SSSR. Jak mohli
v Rusku chápat naše naděje? V naší zemi byla trpělivě
zaváděna a rozvíjena Masarykova demokracie a ve 30.
letech byla ČSR ostrůvkem
demokracie ve střední Evropě. Nacházeli zde útulek jak
pronásledovaní z Německa,
tak z Ruska. V Rusku nebyla
demokracie, ba ani pokus
o nějakou demokratizaci,
nikdy. Tak k čemu jednání,
když byl Sovětský svaz náš
vzor, náš přítel a „nikdy jinak“. A my jsme byli výkladní skříní socialismu (čím dále
sice ošuntělejší, jako výklady

krámu mého otce), ale také
bezplatným dárcem našeho ohromného nerostného
bohatství, nejkvalitnější uranové rudy u Příbrami a u Jáchymova. Tam pro Sovětský
svaz byli mučeni i naši političtí vězni.
Ten podivný rok 1968 dal
snad skoro každému nějakou naději. Možná někomu
i na pomstu za krutosti, kterých se tehdy ještě žijící primitivové dopouštěli na mnohých rodinách. Nebo aspoň
na návrat bytu, nezákonně
zabaveného v roce 1959.
Vlastně se splnilo přání jen
těm, kteří se tenkrát sebemenších změn báli. Ti živili
naděje na „bratrskou pomoc“.
Vladimír Roškot

GLOSA

I u nás lívance frčely
S radostí jsem si předminulou středu přečetla článek
kolegyně Olgy Trachtové
Hadáčkové. Měla jsem pocit,
jako bych ty prázdniny, kdy
její babička nestíhala péct
svým vnoučatům o prázdninách lívance, trávila s ní. Jen
s malým rozdílem. Na našich
prázdninách pekl lívance

na kamnech děda. Děda ze
Zahořan, tatínek mojí maminky, který byl celý život
horníkem, ale jeho upracované ruce uměly ty nejlepší
lívance na světě.
U domu měl celý život
jahodové pole a k lívancům
vždy patřil neodmyslitelně
žahour – rozmačkané jahody

se smetanou a cukrem. Úplně stejně byla k lívancům,
jako o prázdninách Olgy,
vždy kulajda. Dodnes mám
před očima obrázek nás dětí,
a že nás bylo, sedících na staré peci s pusami od jahod,
v každé ruce po lívanci. Ta
nostalgie, co na mne dýchla,
je neskutečná…
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Ještě něco ale náš děda
uměl bezvadně. Škvarkové
placky. K dědovi se vždy
jezdilo buď na lívance nebo
na placky a naši rodiče
na víno domácí výroby. Recept na placky se dochoval.
Nikdo z rodiny je ale už nikdy nedokázal upéct tak jako
děda.
Jana Motrincová

