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„Někteří měli strach, Díky rychlému zásahu přežilo
sedm set padesát kusů vepřů
že když budou
na kandidátce ČSSD,
může se to projevit
v jejich zakázkách
od města,“ říká
Pavel Švagr
SEDLČANY Nepodaná kandidátka KSČM a kandidáti KSČM na kandidátce
Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů. Co vedlo
k tomu, aby obě v Sedlčanech tradiční politické
strany spojily svoje síly?
A jak vidí dosavadní politickou scénu ve městě
současný zastupitel ČSSD
a zároveň jednička kandidátky Sdružení ČSSD
a nezávislých kandidátů
Pavel Švagr?
Rostislav Hefka zmínil jako důvod kandidatury za ČSSD nemožnost sestavit kandidátku
KSČM (v roce 2014 čítala
kandidátka KSČM jen 17

jmen). Jak to bylo v případě ČSSD? Tradiční
strany kandidáty už netáhnou?
Při sestavování kandidátky jsme oslovili i další osobnosti z našeho
města. Odmítli – většinou
s argumentací, že nechtějí
prezentovat veřejně svůj
názor, nebo že po těch
letech stejnobarevné radnice už nevěří na změnu.
Dokonce padl i argument,
že mají strach a obavu,
že když budou na kandidátce ČSSD, může se to
projevit v jejich zakázkách od města. A protože KSČM nechtělo podat
Pokračování na straně 6

Hasiči minulou středu rychlou likvidací ohně zachránili majetek i životy chovných zvířat.

DOUBLOVIČKY Požár haly
vepřína Zemědělské společnosti Kosova Hora byl
ohlášen ve středu 15. srpna půl hodiny před polednem. Do Doubloviček okamžitě vyjeli profesionální

Ladislav Kříž z Příčov jel po mostě
v italském Janově, druhý den se most zřítil
JANOV/PŘÍČOVY Ladislav
Kříž z Příčov již mnoho let
pracuje jako řidič autobusu na dálkových trasách
a za tuto dobu procestoval prakticky celou Evro-

pu. Za volantem prožil už
spoustu neobvyklých situací, ale přestože je to tvrdý
chlap, minulý týden mu
tuhla krev v žilách.
V úterý 14. srpna se totiž

zřítil dálniční Morandiho
most v italském Janově
a podle posledních zpráv
při této tragédii zahynulo
čtyřicet dva lidí. „Já jezdím
Pokračování na straně 2

Mládí si nebezpečí
tolik nepřipouští
ZAHRÁDKA Od okupace

Československa armádami
Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem uplynulo včera padesát let. Noc
z 20. na 21. srpna 1968 byla
a je černým okamžikem na-

šich novodobých dějin. Před
padesáti lety čerstvě narukoval Pavel Škoch ze Zahrádky
u Petrovic. Bylo mu tenkrát
devatenáct let a na vojně
byl přesně jednadvacet dní,
když k okupaci došlo.

„Prvního srpna jsme rukovali do pražských kasáren
na Ruzyni. Odtud nás odvezli
do přijímače za Prahu – kousek pod nové letiště. Ve stanech jsme byli asi dvě stě
Pokračování na straně 5

hasiči z Příbrami, Sedlčan,
Benešova a jednotka dobrovolných hasičů ze Sedlce-Prčice.
Požár se šířil střešním
prostorem – hořel podhled,
částečně střešní konstruk-

ce a vzduchotechnika. Hasiči pracovali v dýchacích
přístrojích a také z výsuvné plošiny žebříku. Včasným zásahem zemědělských pracovníků a hasičů
Pokračování na straně 2
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Díky rychlému zásahu přežilo
sedm set padesát kusů vepřů
Dokončení ze strany 1

se podařilo vyvést z vepřína na volné prostranství
750 kusů vepřů, včetně nejmenších selátek. Všechna
prasata se však zachránit
nepodařilo – 47 kusů uhynulo. Vyvedení prasat bylo
pro hasiče zásadní i proto,

že jakmile byla chovná zvířata pryč, mohli s plameny
začít bojovat uvnitř haly.
Jako předběžná příčina
požáru bylo určeno vzplanutí hořlavých materiálů
během sváření. Škoda se
pohybuje okolo 1,5 mil.
korun. Hasiči požár zlikvi-

dovali před druhou hodinou odpolední, nikdo ze
zasahujících hasičů nebyl
zraněn. Na místě ošetřili
zdravotní záchranáři šest
lidí, kteří se nadýchali
kouře. Nebyl nutný jejich
transport k dalšímu ošetření.
František Vávra

Mimořádné
zastupitelstvo trvalo
jen půl hodiny
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Ve středu 15. srpna

v sedm hodin večer přivítal
starosta města Jiří Urban

cí tři miliony korun. Součástí dodávky, která je prozatím uskladněna zejména
v areálu města U Hejhalů,

jednomyslně. Zároveň starosta informoval přítomné
o tom, že je v areálu již hotová pokládka asfaltu.

Zaplacení faktur za sběrný dvůr schválili zastupitelé jednomyslně.

deset z patnácti zastupitelů
na mimořádném setkání
městského zastupitelstva.
Hlavním bodem programu bylo schválení úhrady
dvou faktur na sběrný dvůr
v celkové částce převyšují-

je nakladač, štěpkovač,
sedm kontejnerů o objemu 6 m3 a jeden kontejner
s dvojitým dnem a plastovými nádobami na nebezpečný odpad. Zastupitelé
schválili jejich proplacení

V neděli 26. srpna uplyne 5 let, co nás
navždy opustil náš tatínek a manžel pan

Miloslav Voců
z Nedrahovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Tichou vzpomínku věnuje manželka a děti s rodinami,
babička a děda z Trkova a všichni příbuzní.

Dalšími body programu
bylo například schválení
dodatku o harmonogramu
pro dodání softwarového
vybavení pro městský úřad,
změna v územním plánu,
nové úseky vodovodu,
lavičky pro dětské hřiště
a dokončení prací na školním hřišti. Po půl hodině už
mohl starosta města poděkovat všem za přítomnost
a rozloučit se s nimi.
Olga Trachtová
Hadáčková

Telefonní budka zmizí
SEDLEC-PRČICE Z důvodu

nevyužívání telefonního
automatu přistoupila společnost O2 k jeho zruše-

ní. Na náměstí 7. května
v Sedlci bude telefonní
budka zrušena. Společnost
O2 nabídla městu za úhra-

du 1 500 korun za měsíc zachování provozu, což rada
města neakceptovala.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Na osmnáctce zemřel
cyklista
KOSOVA HORA K tragické
nehodě vozu značky BMW
s cyklistou došlo odpoledne 18. srpna na silnici I/18
blízko u Kosovy Hory.
„Dvaapadesátiletý řidič
při jízdě ve směru od Sedlčan předjížděl u křižovatky
s místní komunikací nákladní automobil. Při zařazování
zpět do svého jízdního pruhu
si na poslední chvíli povšiml
jedoucího jízdního kola. Mo-

torista se ještě snažil uhnut
do levého pruhu, kde však
došlo ke střetu s 44letým cyklistou, který pravděpodobně
odbočoval doleva směrem
do obce. Muž utrpěl vážná
zranění neslučitelná se životem,“ sdělila k nehodě policejní tisková mluvčí Monika
Schindlová.
Přesné příčiny nehody
jsou nyní předmětem šetření policie.
-red-

Hasiči, myslivci,
ale i sokolové
by chtěli sedět
v zastupitelstvu
KOSOVA HORA Kandidátní
listiny do podzimních komunálních voleb v obci sestavilo pět předvolebních
uskupení. O křesla v kosohorském zastupitelstvu by
stáli kandidáti Křesťanské
a demokratické unie – Československé strany lidové, sdružení nezávislých
kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí Pro obec,
Sdružení spolků – Sokol,
hasiči, myslivci, dále politické uskupení s názvem
Hasiči a sportovci pro Kosovu Horu a také sdružení nezávislých kandidátů
Kosováci.

„V nadcházejícím volebním období bude mít Kosova Hora patnáctičlenné
zastupitelstvo, stejně jako
v předchozích letech,“ uvedl starosta Martin Krameš
a dodal, že čtyři z pěti registrovaných kandidátek
jsou plně obsazené – tedy
je na nich uvedeno vždy
patnáct jmen.
Ze současných patnácti
kosohorských zastupitelů
jich třináct plánuje svoje
mandáty obhájit. Jedním
z nich je také současný starosta Krameš. „Práce pro
naši obec mě baví a naplňuje,“ uvedl.
-jš-

Ladislav Kříž z Příčov jel
po mostě v italském Janově,
druhý den se most zřítil
Dokončení ze strany 1

na lince Praha–Nice a přes
Morandiho most jezdím
pravidelně třetí sezónu,“
uvedl Ladislav Kříž. „Měl
jsem velké štěstí, protože
jsem po mostě naposledy
jel v pondělí třináctého. Třináctka je pro mě šťastným
číslem. Třináctého jsem se
narodil, třináctku nosím
na krku jako přívěšek, a tak
mi i tentokrát přinesla štěstí.
Když jsem se o této tragédii
dozvěděl, hned mi všechno
úplně nedocházelo. Teď
jsem jel na lince z Bruselu,
v noci jsem měl čas na přemýšlení, a hlavou se mi honily myšlenky, že život se

může během vteřiny úplně
změnit. Já jsem svému os-

Řidič dálkového autobusu Ladislav Kříž

miletému vnukovi Davidovi
již delší dobu sliboval, že
ho vezmu na výlet a společně jsme jen pár hodin před
tou katastrofou po mostě
jeli.“ David Myslikovjan
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Horké léto u Vítka
z Prčice: Pivo sotva
stačíme vyrábět
SEDLEC-PRČICE Ačkoliv areál
Království růže, který vzniká
již několik let v Komenského
ulici v Sedlci, je zatím hotový
asi z patnácti procent, turisté
si do něj cestu našli. Hlavně
do pivovaru Vítka z Prčice.
„V letošním horkém létě
počet turistů a návštěvníků
nabírá takových obrátek,
že i to pivo se sotva stačí
vyrábět. A to jsme navýšili
kapacitu na nejvyšší úroveň, co zatím lze. Další je
už o stavebních pracích a ﬁnancích. Skoro nedodáváme
do restaurací ani prodejen
a takřka osmdesát procent
vyrobeného piva vytočíme
a prodáme přímo u nás v pivovaru a restauraci návštěvníkům,“ říká majitel pivovaru Petr Kroužil.
Nejprodávanějším pivem
u Vítka z Prčice je 12 % české
světlé a 10 % české světlé.
Teplé a suché počasí má
na výrobu sedlecko-prčické-

ho piva vliv, ale ne tak výrazný. „Náročné je to hlavně pro
personál. U varny i v kuchyni
se nepřetržitě vaří, do toho
právě neustále navyšující se
návštěvnost – musíme se otáčet,“ přiznává Kroužil, ale
rozhodně si nestěžuje.
Čas, který netráví v pivovaře, věnuje historii rodu
Vítkovců. „Příští rok vyjde
po deseti letech práce knížka
o celém tomto skvělém rodě,
ale také mocném českém království. Moc mi s ní pomohl
Antonín Podzimek,“ poznamenává Petr Kroužil, který
v současné době dohlíží
také na dokončování sochy
Vítka z Prčice, která zkrášlí
areál, výrobu pamětní desky, výstavbu hradebních zdí
na budoucím nádvoří nebo
na stavbu paláce velmože.
„V muzeu přibyly nové dokumenty a také obrazy ze života rodu Vítkovců,“ dodává.
Jana Špačková

strana
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Jak hospodaříte s vodou?
je vzácná a do budoucna
bude, je třeba se chovat
rozumně. Potoky skoro
všude v okolí už vyschly.
Doma již máme opatření
omezující zbytečné plýtvání pitné vody.
Michal Štemberk
(Radešín)

Komplikuje vám sucho
život? Máte vodu, šetříte
s ní? Ptali jsme se obyvatel
Petrovicka.
Jana Škochová
(Zahrádka)

Vodu zatím máme, protože
máme vrt, ale zacházíme
s ní rozumně. Suché léto
nám přináší komplikaci
hlavně v zalévání zahrady
a květin okolo domu. Z letošní úrody nejspíš letos
nic moc nebude. Usychají
i brambory, mrkev není
šťavnatá, petržel už také
schne. Prostě všechno.
Manželé Krejčovi
(Petrovice)

Bydlíme v bytovce, vodu
tedy čerpáme z obecního vodovodu. Vzhledem
k tomu, že nemáme zahra-

du, sucho nám žádné komplikace nepřináší. Vodou
neplýtváme, snažíme se
šetřit. Horka jsou ale otravná a vyčerpávající, těšíme
se na změnu počasí a déšť.
Zatím nevíme o omezení
užívání vody z veřejného
vodovodu, ale snad jsou
lidé rozumní a chovají se
vůči zdroji pitné vody zodpovědně.
Jana Křížová (Kojetín)

Vodu zatím máme, ale šetříme s ní, jak se dá. Sucho
je opravdu veliké a o vodu
máme strach. Nechápu
lidi, kteří si nyní ještě
kropí trávníky, či doplňují bazény. Je třeba myslet
do budoucna, pořádně
pršet asi hned tak nebude,
vodou je třeba šetřit. Voda

Vzhledem k tomu, že jsem
soukromý zemědělec
a naše rodina ve velkém
pěstuje brambory, sucho
nám přináší nemalé komplikace. Zatím si raději ani
nedovolím odhadnout letošní úrodu. Horkem velmi
trpí i zvířata, nestíháme našemu dobytku doplňovat
vodu. Doma už nic nezaléváme a šetříme vodou, jak
se dá. O vodu máme obavu, zbytečně neplýtváme,
nezaléváme. Snad brzy pořádně zaprší.
Jana Motrincová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Zatím nezjiště-

Majitel a sládek pivovaru Vítka z Prčice Petr Kroužil

ný zloděj se vloupal někdy
od 29. července do 14. srpna do vozidla, které bylo
zaparkované v ulici Na Potůčku. Odcizil z něj textilní
tašku s účetními doklady
a nůž na otevírání vína.
Způsobená škoda činí pět
tisíc korun.
LIBÍŇ V obci došlo 16.
srpna ke střetu osobního vozidla a motocyklu.
Devětašedesátiletý řidič
zpomalil své auto a hodlal

odbočit vlevo mimo komunikaci. Nevšiml si, že
za ním jedoucí motocyklista ho začal předjíždět.
Havárie se obešla bez zranění. Vznikla škoda ve výši
80 000 korun.
HRACHOV Mezi Hrachovem a Zrůbkem vběhla 16.
srpna odpoledne pod kola
projíždějícího
osobního
vozidla srna. Řidička již nestačila střetu zabránit. Výsledkem je škoda ve výši
25 000 korun.

SEDLČANY Hlídka policie zastavila v Havlíčkově
ulici 16. srpna večer 22letého motoristu, který řídil
pod vlivem marihuany.
Následující den v dopoledních hodinách projížděl tou samou ulicí 70letý
řidič, kterému policisté naměřili v dechu 0,21 promile
alkoholu.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Ověření účetní závěrky stálo dříve padesát tisíc, nyní ji
krajský úřad provádí zdarma. Soudní spor s Novotným
bych ukončila, říká zastupitelka Jarmila Procházková
NALŽOVICE Čtyři roky sedí
v nalžovickém zastupitelstvu, zároveň předsedá
jeho ﬁnančnímu výboru.
Živí se jako daňová poradkyně a v podzimních volbách opět kandiduje. Místo na kandidátce sociální
demokracie a nezávislých,
kde kandidovala před čtyřmi lety, ji letos voliči najdou
u nezávislých za Zelené.
Řeč je o Jarmile Procházkové, která nám poskytla bilanční rozhovor s důrazem
na ekonomická témata.
Poslední čtyři roky jste
v nalžovickém zastupitelstvu pracovala jako předsedkyně ﬁnančního výboru. Jak byste uplynulé
období z pohledu ﬁnančního výboru vyhodnotila?
Nemohu hovořit za celý
ﬁnanční výbor. A i z toho
důvodu, že názory jeho členů nejsou často jednotné.
Do zastupitelstva jsem šla
osobně s přesvědčením, že
se mi podaří například zlepšit přehlednost hospodaření
obce, že využiji své znalosti
v oboru ke zlepšení ekonomického stavu obce, že se
pokusím zlepšit přístup zastupitelstva a obce ke všem
občanům, nikoliv jen k „vyvoleným“. Po čtyřech letech
mám, vzhledem k tomu, že
jsem pracovala v opozici, docela smíšené pocity. Něco se
povedlo, něco ne. Ale moje
představa o dobrém fungování zastupitelstva, a tím
i obce, se stále dost odlišuje
od současného stavu.
V obci se ekonomická
témata diskutují často
a věnuje se jim i naše redakce. Například ohledně
nájemného z pozemků
na Častoboři, z pozemků
v lokalitě Sejce a podob-

ně. Věnoval se těmto tématům i ﬁnanční výbor? Pokud ano, s jakými závěry
a výsledky?
Finanční výbor upozornil například na špatné
hospodaření ohledně nájemného na Častoboři, kde
se dlouhodobě nevymáhalo
nájemné v souladu s nájemními smlouvami. Část
nájemného již byla promlčena, část se podařila získat.
Nebýt zjištění ﬁnančního výboru, nájemní smlouva by
vypovězena zřejmě nebyla
a ﬁnance by se nevymáhaly.
Pozemky v lokalitě Sejce se
v současnosti řeší, i ty přinesou tolik potřebné příjmy
obci. Ovšem za minulé roky
obec o tyto příjmy přišla. Finanční výbor dával i návrh
na kontrolu a aktualizaci nájemních smluv a provádění
valorizace nájmů dle nájemních smluv. Ta se v minulosti neprováděla, dle mého
názoru i toto mělo negativní
vliv na příjmovou stránku
rozpočtu. Podařilo se například také ušetřit obecní
peníze za změnu ověřovatele hospodaření obce.
V minulosti účetní závěrku
ověřoval soukromý auditor
za cenu asi 45 až 50 000 korun za rok, nyní ji provádí
krajský úřad zdarma.
Základní škola, zřizovaná obcí, se několik let
soudí se svým bývalým
zaměstnancem Otakarem Novotným. Škola ani
obec doposud neuvedly,
jaké výše dosáhly náklady na tyto soudní spory,
zejména na právní zastupování. Vy jako předsedkyně ﬁnančního výboru
k těmto datům přístup
nemáte?
Konkrétní čísla souhrn-

ných nákladů za celou dobu
sporu, vzhledem k tomu, že
spor začal již za minulého
zastupitelstva, se mi nepodařilo zjistit. Při ověřování
správnosti účetní závěrky
školy při dotazu na stav
soudního sporu opakovaně
sdělila ředitelka školy Jaroslava Procházková ﬁnančnímu výboru, že na radu
právního zástupce školy
s ohledem na citlivé údaje
žáků nebudou sděleny informace. Informovala nás pouze o termínu dalšího jednání
u soudu, případně o tom, že
spor není dosud ukončen.
Závěr ﬁnančního výboru
zněl, že nebylo možno ověřit, zda veřejné prostředky
vynakládané na tento spor
jsou vynakládány účelně.
Na zasedáních zastupitelstva jsem opakovaně žádala
o informaci o stavu sporu.
Obvyklá odpověď byla, že
spor není ukončen. Soudní rozhodnutí nebyla obcí
ani školou zastupitelům
poskytována k seznámení.
Takové utajování informací
mi přišlo nestandardní. Až,
tuším, v květnu letošního
roku jsme byli jako zastupitelé seznámeni na společné
informační schůzce s rodiči
ve škole se stavem a vlastně
i podstatou sporu, já jako
jediný zastupitel jsem hlasovala proti jeho dalšímu
pokračování u soudu. Můj
názor je, že je to pro obec
neekonomické. Obec je zřizovatelem školy a hradí její
provozní náklady, z nichž
škola hradí tyto spory. Obrazně řečeno, každý občan
obce se podílí na úhradě nákladů na tento soudní spor.
Byla
jste
zvolena
na kandidátce ČSSD a nezávislých. Nyní kandidu-

jete za sdružení nezávislých kandidátů za Zelené
s označením Zelený NOS.
Proč ta změna?
Původně jsem byla rozhodnuta již nekandidovat
vůbec, byla jsem za minulé
čtyři roky hodně zklamána
přístupem drtivé většiny
ostatních zastupitelů. Členové NOSu mě ale oslovili
s návrhem na kandidaturu
za Zelený NOS. Za dobu
trvání spolku prosazovali
zajímavé nápady a návrhy,
jejich volební program je mi
blízký. Proto kandiduji.
Ve vaší obci je také zámecký park, kde je údajně
možné pořádat i soukromé akce. Pokud tomu tak
je, v jaké výši se zde vybírá nájemné?
Dříve se soukromé akce
v parku konaly a dle sdělení
starostky se vybírané nájemné do rozpočtu obce, v rozporu se zákony, nedostalo.
Prostě se o něm neúčtovalo.
V současné době mi není
známo, že by se v zámeckém parku měly jakékoliv
soukromé akce konat. Bylo
stanoveno, že takovéto akce
musí projít schválením zastupitelstvem. Na zastupitelstvu
se v letošním roce žádná taková žádost neprojednávala
a ani jsme o ní nebyli informováni.
Jste daňová poradkyně, jak si obec podle vás
ekonomicky stojí, podíváte-li se do účetních výkazů
a dokladů?
Dle mého názoru se
v uplynulém volebním
období zlepšila kvalita
účetnictví obce. Jak si stojí
obec ekonomicky, lze zjistit
na úřední desce obce, kde
by měly být účetní závěrky
zveřejněny. Já bych uvítala

mnohem větší využívání
státních dotací pro obec,
důsledné hospodaření
s majetkem obce, ochranu
životního prostředí pro další
generace. Myslím, že pokud
bude obec transparentně
hospodařit se svým majetkem, budou se mít obyvatelé obce lépe než dosud. Čili,
mohlo by to být lepší.
Jaké problémy podle vás nyní nejvíc obec
zatěžují, co vidíte jako
největší úkoly pro nové
zastupitelstvo?
Mezi důležité úkoly určitě patří hospodaření s majetkem obce ve prospěch
všech občanů, myslím, že
na osady se trochu zapomíná. Obec čeká schvalování
změny číslo dvě územního
plánu, která by tentokrát
neměla být v rozporu se stavebním zákonem, jako byla
změna číslo jedna. Jako velký problém vidím množství
„černých“ staveb v obci,
hlavně v rekreačních oblastech. Staré zastupitelstvo
toto odmítlo na svém posledním zasedání řešit, čeká
to na nové zastupitelstvo.
S tím úzce souvisí i ochrana
životního prostředí v obci.
A obec také zcela jistě hodně zatíží vyřešení sporu
s Otakarem Novotným.
Na závěr také pozitivně. Za poslední čtyři roky
– co se v obci povedlo, co
hodnotíte pozitivně?
Jako pozitivní vidím
například výrazně vyšší
informovanost občanů v zápisech ze zasedání zastupitelstva. Povedly se například
i opravy některých komunikací a byly postaveny nové
čekárny na zastávkách hromadné dopravy.
Tomáš Vašíček

Myšlenky vybudovat komunitní centrum se nevzdávají
SEDLEC-PRČICE Komunitní
centrum v bývalém okresním domě čp. 89 na náměstí 7. května v Sedlci zatím
nebude. Žádost o dotaci,
kterou město podalo vloni
v listopadu, nebyla úspěšná.

V červenci město dokončilo žádost o dotaci na vybudování pěti
sociálních bytů v patře
objektu. Záměru, vybudovat v přízemí komunitní centrum, se ale stále

nevzdává. „S ohledem
na problém s financováním výstavby komunitního
centra je nyní projednávána v rámci Místní akční skupiny Krajina srdce
možnost čerpat v příštím

roce prostředky z vypsaných výzev akční skupiny,
kde je na výstavbu komunitních center alokováno
asi sedm milionů korun.
Protože na území MAS
není zatím připraven jiný

projekt výstavby komunitního centra, bylo by možné
získat větší část prostředků
právě na náš záměr,“ říká
sedlecko-prčická starostka
Miroslava Jeřábková.
Jana Špačková
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Mládí si nebezpečí tolik nepřipouští
Dokončení ze strany 1

metrů od přistávací dráhy
letadel. V přijímači jsem byl
v kurzu řidičů, jinak jsme
byli zařazeni jako pozemní
protivzdušná obrana Prahy – rakeťáci. Jako dnes si
pamatuji dvacátého srpna
večer. To nám promítali
ﬁlm Dnes večer všechno
skončí od režisérů Kachyni
a Jasného,“ začíná odvíjet
vzpomínky Pavel Škoch.
„Nad ránem 21. srpna letadla celou dobu normálně létala. Ve čtyři hodiny nás vzbudili,
že jsme okupováni cizími vojsky. Nikdo z nás tomu nechtěl
věřit, mysleli jsme, že jde o nepodařený vtip. Pustili jsme si
rádio a tam už to ve zprávách
bylo. Ze stanu nám nedovolili

až do rána vylézt. Když se rozednilo, odvážili jsme se ven.
Viděli jsme, jak přistává jedno

Pavel Škoch

letadlo za druhým – jako by
se natáhl ﬁlmový pás. Bylo
jich opravdu hodně. Snad každých třicet vteřin přistálo jedno. Divili jsme se, že se při tom
zmatku, co tam všude byl, nic
nestalo. Letadla sedala na přistávací plochu všelijak, všude

Hledám podnájem bytu v Sedlčanech
(garsonka až 2+1). Tel.: 733 585 378. 250/18
Prodám 35 ks olšových fošen, 5 x 3 m,
cena dohodou. Tel.: 722 928 909.
251/18
Doučím ZŠ, SŠ matematiku, mám
s douč. několikaleté zkušenosti. Tel.:
792 416 140.
252/18

bylo mnoho kouře. Z nákladních letadel vyjížděly tanky.
Pak jsme slyšeli střelbu z kulometů. Vojáci Sovětského svazu
prostříleli nádrž s vodou hasičského auta, které bylo na letišti. Prostě jen tak. Další rozkaz
zněl jasně: Nevycházet! Z letiště se stále ozývala střelba. Okupanti z nás byli zděšeni. Měli
totiž zmapovaná všechna kasárna, ale nepočítali s vojáky
ve stanovém táboře kousek
od letiště. Nevěděli, co od nás
můžou čekat. A tak na nás
natlačili dvě anduly (dvouplošník Antonov An-2) s kulometnými věžičkami a hlídali nás.
Až později jsme se dozvěděli,
že Rusové přilétli už 20. srpna večer. Všechna cizí letadla
musela odletět z letiště, tudíž

Prodej domu Vysoký Chlumec – Pořešice, užitná plocha 184 m2, pozemek 376 m2,
cena 1 200 000 Kč. Tel.: 775 599 788. 253/18
Pronajmu byt 1+1, Praha 7. Tel.:
776 785 085.
254/18
Pronajmu garzonku v Sedlčanech
v ulici U Školky. Tel.: 775 446 677. 255/18

už se dopředu muselo něco
vědět. Druhý den se podařilo
obsluze letiště vypnout přistávajícím letadlům osvětlení. Ta
tak přistávala jenom na znamení. Poté si přivezli ohromné
světlomety, naskládali je podle
přistávací dráhy a v noci to tím
osvětlovali. Bylo zajímavé, jak
jsme to z povzdálí sledovali,
že některé letadlo přiletělo,
odletělo a zase přiletělo, ale
poté co mu došly pohonné
hmoty, už zůstalo sedět na letišti. Z našich lidí jim nikdo nic
nedal, takže si okupanti museli pohonné hmoty přivézt.
Čekali dva dny, než přiletěla
zásobovací letadla, do té doby
se nemohli hnout. S letadly
přiletěli v devadesáti procentech Sověti, ostatní přijeli auty.

Poté se tam u nich rozhodlo,
že letiště budou pomáhat hlídat Bulhaři. Museli si vykopat
zákop pro stojícího střelce –
jámu velkou tak, aby se do ní
vešel stojící voják se zbraní.
Tak Bulhaři kopali jámu. Zapršelo, v jámě byla voda a tak
voják kopal zase vedle... Když
už se situace trochu zvolnila,
jezdili jsme noční Prahou cvičné jízdy. Na konečné tramvaje, co byla Leninka, jsme se
střídali. Všude stáli okupanti
a nevím proč, pořád počítali
auta. Několikrát se nám stalo,
že na nás mířila hlaveň zbraně, i tank. Bylo to nepříjemné,
ale mládí si nebezpečí tolik
nepřipouští,“ uzavírá své vyprávění Pavel Škoch.
Jana Motrincová

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

Společnost Primagra, a. s.

Tel.: 602 709 295

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pozici

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE A PORADCE

Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

do střediska v Sedlčanech

hledá zaměstnance na pozice:

Pracovní náplň:
•odpovědnost za obchodní aktivity společnosti ve svěřeném regionu
(Příbram, Beroun, Praha západ)
•prodej hnojiv, osiv, pesticidů
•odborné poradenství v oblasti výživy a ochrany rostlin
Požadujeme:
•praxi na obdobné pozici minimálně 2 roky
•min. SŠ vzdělání zemědělského směru
•obchodní dovednosti (vyhledávání nových odběratelů, kontaktování
současných a potencionálních odběratelů, nabízení výrobků,
vytvoření cenové nabídky, vyjednávání)
•znalost práce na PC
•řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
•komunikativnost, organizační schopnosti, odolnost vůči stresu, časová
flexibilita
Nabízíme:
•zázemí prosperující a stabilní firmy
•práci na hlavní pracovní poměr
•25 dní dovolené
•stravenky
•příspěvek na dovolenou, vánoční příspěvek
•příspěvek na penzijní spoření
•služební automobil, služební telefon
•účast na odborných seminářích, průběžné vzdělávání v oboru
Nástup možný ihned. Pokud vás pozice zaujala, neváhejte nás
kontaktovat na e-mail: lucie.jindrichova@primagra.cz
nebo na tel.: 605 206 066

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadujeme:
- kurz pracovníka v sociálních službách (kurz lze absolvovat až
po nástupu) nebo vzdělání odpovídající zákonu č. 108/2006 Sb.
- kladný vztah k lidem se zdravotním postižením
- dobré komunikační dovednosti, samostatná a aktivní osobnost, flexibilita
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič, základní znalost práce na PC
- ochota pracovat v třísměnném provozu
Nabízíme:
- plný pracovní úvazek, místo výkonu práce Nalžovice
- denní a noční 12hodinové směny dle plánu směn - včetně víkendů
- nástup dle dohody (co nejdříve)
Přihlášky do výběrového řízení prosím zasílejte
na email: personalni@domov-nalzovice.cz.
Přihláška musí obsahovat: 1) profesní životopis, 2) motivační dopis (uveďte, proč
se o nabízenou pozici ucházíte a co od ní očekáváte, jaké konkrétní zkušenosti,
znalosti a dovednosti nám můžete nabídnout).

Sháníme
obsluhu za bar
do malé hospůdky
v Sedlčanech
Více informací na tel.:
604 105 196

Přijmu zaměstnankyni na domácí
práce (možno i brigáda):

VÝROBA
slaměných kruhů
ve vlastních prostorách
(např. garáž)

Tel.: 605 121 784
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„Někteří měli strach, že když budou na kandidátce
ČSSD, může se to projevit v jejich zakázkách
od města,“ říká Pavel Švagr
Dokončení ze strany 1

vlastní kandidátku, nabídli jsme prostě panu
Hefkovi a panu Skálovi možnost kandidovat
jako nezávislí kandidáti
na kandidátce ČSSD. Není
na tom nic mimořádného.
Navíc s panem Hefkou
jsme v současném zastupitelstvu byli opravdu
velmi důstojnou opozicí.
A jak to na zastupitelstvu
funguje v praxi si ten, kdo
má čas, a buď na jednání
přijde, nebo se třeba podívá do zveřejněných zápisů na městském webu
– mimochodem tohoto
zveřejňování jsme dosáhli za poměrně velkého tlaku na vedení města – tak
zjistí, kdo diskutuje a co
kdo navrhuje. Popravdě,
zastupitelé za vládnoucí
koalici málokdy prakticky
něco navrhují a málokdy
mají k materiálům z rady
nějaké připomínky. Prostě hlasovací mašinérie
vedení radnice v tomhle
volebním období fungovala dobře.
Před čtyřmi roky přišly do volebních místností z celkového počtu
6 100 registrovaných
voličů přibližně jen dvě
pětiny. Myslíte si, že jsou
občané sedlčanskou politikou otráveni?
Ano, může to tak být.
Čas od času mě lidé zastaví a říkají mi: „Dělejte s tím už něco, změňte
to už u nás ve městě… “,
nebo třeba kritizují podobu zažulovaného náměstí
s válci na kytky, projekt
výstavby hasičárny, nebo

aktuálně projekt autobusového terminálu a celé
dění kolem něj. Někteří si
myslí, že zakázky od radnice získávají kamarádi, že
se některé problémy města zametají pod koberec
a podobně. Můžete s tím
souhlasit, nebo nesouhlasit, ale prostě i takové názory slyším.
Na druhou stranu…?
Na druhou stranu jsou
určitě ale místní, kteří
jsou s vývojem spokojeni, nebo třeba opravdu
pro město a jím zřizované
organizace pracují a mají
z případné změny strach.
Přece jenom ta léta stabilního vedení na radnici pro ně znamenají klid
a jistotu toho, že stávající
pořádky zůstanou. No
a důsledkem pak může
být třeba i to, že se cestuje
za prací mimo Sedlčany,
město stárne a klesá mu
počet trvale přihlášených
obyvatel. To přece nejsou
dobré signály. Takže řada
lidí kritizuje, ale doma
a potichu. A možná to nakonec vyřeší tak, že k volbám prostě nejdou. Ale
volby jsou přece od toho,
aby voliči projevili svoji
vůli jak dál a každý hlas
se počítá.
Zatímco před čtyřmi lety strany sázely
na osvědčené kádry,
v letošním roce jsou
na kandidátkách nová
jména. Souvisí to s nedostatkem lidí, ochotných
opět kandidovat, nebo
strany a hnutí reagují
na volání Blanky Vilasové na změnu a omlaze-

Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.
Ve čtvrtek 23. srpna to bude
rok, co nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka,
babička a prababička paní

Helena Hroníková
z Dublovic.
S bolestí a láskou v srdci vzpomínají
manžel a synové s rodinami.

ní? Jak je tomu v případě kandidátky ČSSD?
Určitě nebudu posuzovat jiné kandidátky.
A je přece normální, že
když děláte nějakou manažerskou práci dlouho,
tak postupně ztratíte ﬂexibilitu, nechcete změny,
zpohodlníte, se vším si už
umíte poradit, protože po-

Pavel Švagr

stupujete podle zažitých
receptů, postupně ztrácíte
kreativitu a motivaci, jednoduše řečeno zpohodlníte. To přece personalisti
moc dobře vědí. A když
se tohle stane v privátní
ﬁrmě, majitel vás s největší pravděpodobností
nahradí někým možná
mladším, ale nadšenějším
pro změny, prostě proto
že se svět kolem vás vyvíjí
a majitel od vás čeká vyšší
výkonnost, aby ﬁrma přežila konkurenční tlak. No
a že by tohle pro starosty
neplatilo?
Trojkou na kandidátce Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů je
Jaroslav Janský, pro
některé možná poněkud
kontroverzní sedlčanská osobnost. Možná
bych na trojce očekávala
spíše Rostislava Hefku,
vzhledem k tomu, že jde
o současného zastupitele s jistým voličským
potencionálem…
Volič je pán, volič rozhodne pořadí a jak to
bude. Já bych si přál, aby
nás Sedlčanští podpořili
masivněji, než tomu bylo
minule, aby nám dali svůj
hlas s důvěrou, že budeme
prosazovat jejich zájmy
a že na to máme a umíme
to. A s tou kontroverzností

je to taky hodně subjektivní, pro někoho je kontroverzní ten, pro druhého
zase někdo jiný. Jarda Janský žije v Sedlčanech šedesát let, je dlouhodobým
starostou dobrovolných
hasičů, předsedou Místní
organizace ČSSD. Prostě
tohle nemá smysl řešit.
Podstatné je, že cílem naší
kandidátky je, abychom
vystupovali jako tým, abychom uměli v případě,
že nám voliči dají hlas,
opravdu
Sedlčaňákům
v příštích čtyřech létech
ukázat, že nám na rozvoji
města a na každém jeho
občanovi a jeho spokojenosti záleží.
Našli jste s KSČM shody, co se týče programu?
Když KSČM nestaví
kandidátku, tak logicky
nevytváří ani volební program. Takže tohle opravdu neumím odpovědět.
Máme vlastní program, je
zaměřený na rozvoj města
v příštích létech. Jednoduše chceme žít ve městě
prosperujícím, pulzujícím,
přitažlivém pro mladé
i seniory. Ve městě, které
je bezpečné, kde se dobře bydlí, sportuje, chodí
za kulturou, kde mladí
mají pestrou nabídku pro
trávení volného času, ale
ve městě otevřenému
novým pracovním příležitostem. A pak ještě musím zdůraznit podporu
školství a zdravotnictví.
To je také důležité. Rozpočet města se pohybuje
stabilně v řádu kolem sto
padesát milionů korun. To
není málo a dá se s tím již
dobře pracovat.
V současném zastupitelstvu má ČSSD dva
a KSČM jeden mandát.
Asi i vám je jasné, že pokud budete chtít po volbách něco změnit, bude
nutné hledat spojence…
Jasně, pro změnu musíte mít mandát. Musíte
mít dostatek zastupitelů.
A to bude na voličích,
aby se rozhodli, jestli bu-

dou volit tradici a tím pádem se dá předpokládat,
že na radnici bude stejné
personální složení jako
dosud, nebo prostě převáží poptávka po změně
a tím pádem i po omlazení vedení města. Za ČSSD
říkám, že naším přáním je
po těch letech stejné garnitury změna. A vše ostatní
se bude řešit po volbách
podle toho, jak občané
rozhodnou.
Svým vystupováním na zastupitelstvu
jste vedení města připravil nejednu horkou
chvilku, třeba při ustavujícím zastupitelstvu
v roce 2014, když jste
se zeptal na zpronevěru
peněz na odboru dopravy… Tehdy vám odpovězeno bylo. Získal jste během posledních čtyř let
vždy odpovědi na svoje
dotazy?
Pokládal jsem otázky
celé toto volební období.
Určitě máte pravdu, že
řada mých dotazů byla
pro starostu a radu nepříjemná. Odpověď jsem
vždy dostal, někdy třeba
až po urgenci, ale jedna
věc je odpověď a druhá věc je její vypovídací
schopnost a možnost provést změnu. A tady je to
prostě o matematice v zastupitelstvu. Pan starosta
velmi dobře ví, že si se
mnou a s panem Hefkou
nemusí dělat velké starosti, protože vždy nakonec
prohlasuje, co potřebuje.
Ale tady musí rozhodnout
opět volič, jestli ocení, že
jsme svoji práci dělali pořádně a pak dostaneme
více hlasů, nebo jestli převáží jeho strach ze změny
a spokojenost se současností ve městě. Pak neposílíme. Nic víc se k tomu
nedá dodat. Snad jen to,
že volič by měl volit do zastupitelstva ty kandidáty,
kteří mu zaručí, že budou
hájit jeho zájmy a posunou rozvoj města.
Jana Špačková
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KSČM kandidátku nepodala. Konec to prozatím neznamená,
říká Rostislav Hefka
SEDLČANY Jména některých

dlouholetých kandidátů
za Komunistickou stranu
Čech a Moravy se objevila
na kandidátce Sdružení České strany sociálně demokratické a nezávislých kandidátů. Jedním z nich je jméno
Rostislava Hefky, současného zastupitele za KSČM. Byla
úzká spolupráce s ČSSD
kolektivním rozhodnutím?
A co programové shody?
Na nejen předvolební otázky
odpovídal Rostislav Hefka.
Ve volbách v roce 2014
měla sedlčanská KSČM
na kandidátce pouze 17
kandidátů, nyní kandidátku nesestavila. Proč podle
vás KSČM voliče a potenciální kandidáty dlouhodobě neoslovuje?
Co se týká potenciálu, tak
se domnívám, že toto není
problém jen KSČM, myslím,
že všechna politická uskupení více či méně bojují
s nedostatkem. Mnoho lidí
je politikou znechuceno, byť
celostátní, ale začíná to být
patrné i na úrovni obcí. Bohužel čím dál více lidí nevěří,
že je možná jakákoliv změna
a proto se o ni ani snažit nezačnou. Nicméně připouštím, že existuje i několik lidí,
kteří jsou se situací ve městě
naprosto spokojeni a nemají
tak důvod se aktivně zapojit.
A proč KSČM lidi neoslovuje
a byl jsem jejím jediným zastupitelem? KSČM jako strana stále nemá dobré jméno
a mnoho lidí již z principu
o svém hlasu nezačne uvažovat. Natož aby sami za tuto
stranu kandidovali, přečetli
si program či se alespoň zamysleli nad kandidáty, zda
by konkrétní člověk nemohl
díky svým znalostem, schopnostem a zkušenostem být
přínosem. Přesto jsme jeden
mandát získali, a to navzdory
tomu, že na kandidátce bylo
pouze sedmnáct kandidátů,
což vzhledem k volební matematice a přepočtu hlasů
považuji za velký úspěch.
Va š e k a n d i d a t u r a
za Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů je
jedním z překvapení podzimních voleb. Neuvažoval
jste o vlastní kandidátce,

například nezávislých
kandidátů? Nebo o tom, že
byste přesvědčil kandidáty ČSSD, aby kandidovali
za Sdružení KSČM a nezávislých kandidátů?
O vlastní kandidátce
jsem neuvažoval. Byť by
možná další sdružení nezávislých kandidátů, skutečně
na městě nezávislých, nebylo od věci. Nicméně se
přiznám, že bych tolik času
na celkovou přípravu asi
nenalezl. A upřímně, nemyslím si, že já jako lídr takovéto
kandidátky bych mohl být
největším magnetem. Vidím
se střízlivě a jsem si vědom,
že mě mnoho lidí za mé názory a postoje nemusí. A co
se týká přesvědčování obráceně, tak to byly jednoduché
počty s nepříliš pozitivním
výsledkem.
Shodli jste se na kandidatuře společně s ČSSD
všichni, nebo to byl důvod,
proč někteří, kteří dříve
za KSČM kandidovali, již
nekandidují?
Jednalo se spíše o individuální domluvy, než naprosto jednoznačné a kolektivní
souhlasné stanovisko. A proto v tom nehledejme nic jiného, hlubší význam to nemá.
Je asi jasné, že pokud
v letošních volbách KSČM
kandidátku nepostavila,
tradice se přeruší a za čtyři roky ji postaví těžko.
Znamená to zánik KSČM
v Sedlčanech?
KSČM v Sedlčanech přece není jen o tom, zda sestaví
nebo nesestaví kandidátku.
Byť by se mohlo zdát, že volby jsou právě ten ukazatel,
zda ta či ona strana existuje.
Přesto jsem přesvědčen, že
konec jako takový to prozatím neznamená.
Na kandidátce Sdružení
ČSSD a nezávislých kandidátů máte číslo 4. Doufal
jste ve vyšší pozici, resp.
nezaručovala by vaše vyšší pozice to, že se do zastupitelstva dostane více kandidátů?
Víte, že číslo čtyři je mé
nejoblíbenější číslo? Ale
k věci. Jsem přesvědčen, že
s kolegou Švagrem jsme nejen v tomto volebním obdo-

bí udělali kus dobré práce.
Samozřejmě, mnohdy jsme
prohráli. Přesto tím, že dokážeme o problému hovořit
a jsme na jednání připraveni,
můžeme občas působit jako
záchranná brzda a i když
v hlasování bychom byli přehlasováni, docílíme třeba stažení bodu z programu, a to
je svým způsobem vítězství.
Možná, že kdybychom spolu
byli jako číslo jedna a dva,
vytvořili bychom zajímavý
tandem anebo třeba také
ne. Z hlediska zvolení je to
u komunálních voleb téměř
jedno, zda jste na první nebo
poslední pozici. Komunální
volby umožňují voliči takzvané panašování, tedy výběr
kandidátů z vícero stran.
A proto mám-li být zvolen,
je to možné i z pozice čtyři
nebo i z pozice poslední. Pokud ne a voliči již neprojeví
vůli, abych je zastupoval, tak
ani pozice jedničky nic neznamená. O tom se přesvědčilo již mnoho lídrů různých
stran, a pokud se nepletu, tak
ani já sám jsem, myslím před
dvanácti lety, z pozice jedničky zvolen nebyl. Také si
prosím uvědomme, že jsem
sice až číslo čtyři, nicméně
za mnou jsou na kandidátce členové ČSSD a já jsem
jako nestraník a příchozí
z jiné strany dostal před nimi
přednost. Nemyslíte, že tímto
ČSSD projevila dobrou vůli?
Proto opakuji, uznají-li voliči,
že jsem dělal dobrou práci,
budu zvolen, pokud ne, zvolen nebudu. Svět se jistě nezboří a Sedlčany budou fungovat zcela normálně. Každý
je nahraditelný, každý. Což si
mnozí nemyslí, a proto to někdy vypadá, jak to vypadá,
ale já si za tím na sto procent
stojím.
Kde vidíte programové shody se sedlčanskou
ČSSD a naopak, je něco
v čem se neshodnete
a o čem je nutné ještě diskutovat?
Opět, nehledejme prosím
nějaký programový průnik,
jako je tomu ve vysoké politice. Na kandidátce nalezneme občany Sedlčan či přilehlých obcí, kteří mají zájem
pracovat pro město, ve kte-

rém žijí a to tak, aby se nám
všem žilo lépe. Samozřejmě
i zde se projevuje levicové či
pravicové smýšlení, ale to je
o nastavení, jak kdo politiku
chápe, a proto není moc co
diskutovat. Za mou osobu
mohu říci, že jsem zastupitelem již mnoho let a mé názory a postoje jsou poměrně
předvídatelné…
Před čtyřmi lety jste
napadl platnost komunálních voleb, a to kvůli rozvržení obsahu hlasovacího
lístku. Mělo to podle vás
opravdu tak velkou váhu,
že kandidátka KSČM byla
uvedena na druhé straně
lístku?
Volby jsem napadl a byl
jsem za to kritizován hned
na prvním ustavujícím zasedání. To byla ukázka demokracie v praxi. Jakmile máte
jiný názor a stojíte si za ním,
jste hrozbou a trnem v oku.
Nicméně problém byl hlavně v rovině právní, proto
nemyslím, že bylo na první
pohled zřejmé, proč jsem
tento návrh podal. Mimochodem se ukázalo – v jiných
volbách, na jiném místě – že
oboustranný volební lístek je
skutečně problém a možná
bude muset dojít k úpravě
zákona. Já jsem na to nahlížel z pohledu platné legislativy a kroky jsem činil v dobré víře právě jako ochranu
do budoucna, byť si to mnozí
nemysleli. Jen ještě dodám,
že tenkrát ono rozhodnutí
obsahovalo dosti nešťastnou formulaci, pro kterou
bylo na místě zvážit podání
i ústavní stížnosti, nicméně
po prvním zasedání jsem to
nechal plavat. Přesto jedna
myšlenka v odůvodnění byla
ústavně nesprávná a Ústavní
soud by se případnou stížností zřejmě zabýval. Nicméně v konečném výsledku si
musíme připustit, že rozdíl
v hlasech by byl asi naprosto
zanedbatelný.
Lze rozvržení lístku
ovlivnit?
Nelze. Bylo jen náhodou,
že v posledních volbách byla
opozice na druhé straně. Vše
je ale otázkou losu, který určuje pořadí stran, proto něco
takového ovlivnit, potažmo

ohlídat, nelze. Ale opakuji, že nešlo o úspěch nebo
neúspěch KSČM, stížnost
jsem podával jako soukromá
osoba a šlo mi jen o tu nerozumnost v zákoně z hlediska
ústavního práva.
Vy jste při zasedání zastupitelstva vystupoval
kriticky proti vedení radnice. Co vám na současném vedení města vadí
nejvíce?
Bohužel musím konstatovat, že běžná velikost vydání vašich novin by nestačila
na to, abych vše popsal. Je
toho mnoho, nicméně něco
konkretizuji. Nejhorší je asi
jistá zkostnatělost. Absolutní nepružnost a uzavřenost
čemukoliv novému. Přesvědčení, že nikdo jiný by
to nezvládl, protože třicet
let postup funguje, tak proč
ho měnit. To je asi největší
problém. Domnívám se, že
maximální počet období,
na která by kandidát měl být
zvolen, jsou tři. Protože to
je dle mého optimální, aby
se člověk seznámil se systémem a zároveň ještě přinášel
něco nového. Pak už je tam
jen ze setrvačnosti a řekl
bych, že i z vlastního ega, aby
si dokázal, že může ve volbách uspět znovu. Nechápu
mnoho zastupitelů, proč
se nechají zvolit a pak čtyři roky de facto mlčí. Jejich
motivaci příliš nerozumím.
Vedení města si sice vyslechne názory opozice prostě
proto, že musí, ale rozhodně
se nezdá, že by se nad nimi
alespoň zamyslelo. Mnohdy
je cítit, že jsem hodně na obtíž. Opakuji, že tři období je
maximum, pak se má člověk
soustředit zase na něco jiného. A proto i já, pokud budu
zvolen, budu v zastupitelstvu
naposledy. Byť se chápu
funkce zastupitele poctivě
a zodpovědně, musím myslet i na svůj profesní život.
Změna je potřebná, dokonce
bych řekl, že nezbytná. Třicet
let stejné vedení, to dle mého
špatně je. Kdyby bylo celé
nové zastupitelstvo, bylo by
to jen dobře, byť prvních pár
měsíců by pro všechny bylo
hodně krušných.
Jana Špačková
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Václav Pejšek byl dvakrát obviněn z činů, které
nespáchal. Plné rehabilitace se nedožil
SEDLČANY Na základě uve-

řejněného článku v předminulém čísle Sedlčanského kraje v rubrice Tehdy
se stalo pod názvem Černý
lev útočí: A do tmy se ozval
výbuch, redakci kontaktovala Ivana Havlínová ze
Sedlčan. Připomněla, že
její tatínek Václav Pejšek
byl v důsledku odbojové

kdy už byl za hranicemi,
stálo u primáře Kareše.
Bylo černé, ale více si nevzpomínám. Z Kadaně přijela do Sedlčan tatínkova
sestra, která byla doktorkou
medicíny, a ta mamince řekla, aby nikam nejezdila, že
by nám šlo o život. Tatínek
věděl, že se nedovolá pravdy, že dostane buď doživotí,

Ivana Havlínová má dodnes uschovaný dokument, který rodina
obdržela z Ministerstva spravedlnosti ČR v roce 1990. Cennou
památkou je také fotograﬁe babičky.

aktivity organizace Český
lev 777, která v červenci
roku 1949 zaútočila na kancelář sekretariátu Okresního výboru KSČ v Sedlčanech, zatčen a odsouzen.
Přitom o tomto činu vůbec
nevěděl.

Věděl, že se
pravdy nedovolá
„Tatínek se narodil roku
1913 a koncem čtyřicátých
let pracoval v Praze v bance Slavie jako úředník,“
říká Ivana Havlínová, pro
kterou je celá událost dodnes velice citlivá. „Neměl
potuchy o tom, co se v Sedlčanech stalo, ale přesto ho
naše maminka jela varovat,
protože na základě udání
měl být zatčen jako jeden
z viníků těchto událostí.
Tatínek se ukryl u jedněch
bezdětných manželů, kteří mu chtěli pomoci přejít
do Německa. Tatínek ale
nechtěl odejít bez maminky, mě a bez mojí o čtyři
roky starší sestry Marcely.
Matně si pamatuji, že auto,
které pro nás poslal v době,

nebo trest smrti, a proto se
rozhodl odejít sám. Byl potom odsouzen za nedovolený přechod hranic. Dodnes
nevíme, na jakém základě
obvinění vzniklo a kdo
označil tatínka za jednoho
z těch, kdo stáli za útokem
na sekretariát Okresního
výboru KSČ v Sedlčanech.
Pokud by si někdo z pamětníků vybavil, kdo tímto

udáním vlastně zlikvidoval
celou naši rodinu, byla bych
za to moc vděčná.“

Následovalo další
udání
Václav
Pejšek
byl
ve vazbě od 11. listopadu
1949 do 14. března následujícího roku a od 15. března
do 11. ledna roku 1951 byl
ve výkonu trestu. „Tatínka
jsme měli v Jáchymově,
a když přišel domů, už se
nemohl vrátit do svého
zaměstnání,“ dodává Ivana Havlínová. „Šel dělat
raziče tunelu a pak pracoval v dole Nosek, kde byl
do svých padesáti šesti let.
Potom působil v Praze-Nuslích. Bylo to v době, kdy se
tady likvidovaly staré domy,
a tatínek vedl stavební oddělení. Zemřel v padesáti
osmi letech, dva dny před
svatbou mé mladší sestry.“
Ivana Havlínová připomíná, že její otec byl udán
ještě jednou, a to ve druhé
polovině padesátých let.
„Stalo se tak jenom několik
měsíců po smrti maminky, která odešla ve svých
čtyřiceti letech. Tatínek seděl v Ruzyni deset měsíců
a já jsem ho jako osmiletá
ve věznici navštívila. Už
v té době jsem věděla, že
bojoval na barikádách při
pražském povstání v květnu roku 1945. Osobně tyto
události popsal. Tatínka
v roce 1956 udal za to, že

měl předávat zprávy o dění
v Maďarsku, sedlčanský
občan Jaroslav Rajlich, který k nám chodil z kostela
na kávu. Já jsem byla v roce
1969 u rehabilitace tatínka za maďarské události.
Soudkyně vyvolala pana
Rajlicha a řekla mu: ‚Lituji
vás, že jste udal nevinného
člověka v době, ve které to
nejméně potřeboval, kdy
mu zemřela žena a zůstaly
mu tři děti‘. Po těchto slovech pan Rajlich odešel ze
sálu.“

Rehabilitace
přišla pozdě, ale
přece
V roce 1990 rodina jménem mladší sestry Ivany
Havlínové Hany Žaludové
zažádala o plnou rehabilitaci Václava Pejška. Hana
ve své žádosti uvedla, že
Václav Pejšek byl odsouzen k výkonu trestu v Jáchymově, kde byl vystaven
útrapám a po výslechu
musel být hospitalizován
ve vězeňské nemocnici. Na následky pobytu
v Jáchymově v roce 1971
zemřel. Jeho manželka
a matka tří dcer Alena
Pejšková, povoláním učitelka, z důvodu odsouzení
svého manžela nesměla
vykonávat svoje povolání.
Nemohla pracovat ve škole
dokonce ani jako uklízečka. Pracovala jako pomocná dělnice v zemědělství,

přestože tomu její zdravotní stav neodpovídal. Léčila
se s hlubokým zánětem žil.
Na následky této nemoci
a útrap, kterými byly výslechy, domovní prohlídky
a neodpovídající zaměstnání, zemřela v roce 1956
ve věku čtyřiceti let. Nejstarší sestra Ivany Havlínové a Hany Žaludové Marcela, provdaná Slabá, i přes
svůj výborný prospěch
ve škole, nejenom že nemohla studovat, případně
se vyučit, ale rok nesměla
vykonávat ani povolání
pomocné dělnice. Hana
Žaludová ve své žádosti
dále připomíná, že Václav
Pejšek v roce 1956 opět
souzený, tentokrát v souvislosti s maďarskými událostmi, obdržel desetiměsíční trest. Toto odsouzení
bylo rehabilitováno v obnoveném procesu v roce
1969. Václav Pejšek byl
částečně ospravedlněn,
ale další odškodnění zastavil normalizační proces. V době smrti matky byly sestry ve věku
čtyři, osm a dvanáct let
a jejich výchovy se ujala
bezmála sedmdesátiletá
babička Ervína Sýkorová.
Ministerstvo spravedlnosti v roce 1990 vyhovělo
této žádosti o odškodnění
a Václav Pejšek byl bezmála dvacet let po své
smrti zcela rehabilitován.
David Myslikovjan
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Zetory vířily prach,
návštěvníci drželi
na laně silné stroje
álu místního Domova se
v sobotu odpoledne 18.
srpna konal třetí ročník
traktoriády, které se zúčastnilo přes dvacet strojů.
Nejstarší vystavený traktor byl vyroben před šedesáti lety v roce 1958. „Německý
fešák Hatz má dvanáct koní
a jezdí na naftu. Než jsem
stroj koupil od původního
majitele, stál tři roky nehnutě
v kopřivách ve Švastalově
Lhotě. V nádrži ještě trocha
nafty zbyla a i po tolika letech k překvapení všech motor naskočil. Renovace trvala

šího, jsme se zeptali, jak
nápad na pořádání traktoriády vůbec vznikl?
Sázkou při opravě traktoru 25A. Kolik lidí ho právě udrží na laně, aby se
nehnul ani o centimetr?
Tenkrát to mělo zvládnout
snad deset lidí. Tím to začalo – přetahování více traktorů, různých vah... K tomu
postupně přibylo vymýšlení a doplňování dalších disciplín až do dnešní podoby.
Jak funguje samotný
závod traktorů?
Na správnost jízdy dohlížejí dva rozhodčí. Další

jeden rok,“ podělil se o své
dojmy hrdý majitel stroje
Martin Falc starší.
Nejen Zetory různých
barev, stroje domácí výroby, ale i třeba zahradní
traktůrky čekaly na svoji
první závodní jízdu překážkovou tratí: slalom, průjezd přes retardér, podélný
nájezd přes kladinu, couvání traktorem do garáže...
Děti si vyzkoušely svou
dovednost jízdou v traktůrcích na sekání. V hledišti se fandilo o sto šest.
Parta kolem sedmdesáti
lidí si vyzkoušela, zda udrží na laně mohutný kolos,
aby se ani nepohnul. Kdo
chtěl, mohl si dokonce vsadit, jak to dopadne.
Jednoho z organizátorů akce, Petra Mola star-

dva hlídají čas a zapisují
trestné minuty, které se
udělují třeba za dotknutí
gumy ve slalomu, za shození klády u kladiny se
přičte trestný bod nebo
udělí penalizace. Mladí
jezdí agresivněji, chtějí si
zazávodit, starší jezdí zase
s rozumem. Nejede se ale
na čas, jen pro zábavu.
A přetahovaná lidské
síly se silou traktoru...?
Dnes je tu přes sto návštěvníků. Traktor 25 by
mělo udržet dvacet pět lidí.
Čím větší traktor s předkem,
tím je potřeba i více lidí a to
zhruba padesát. Disciplína
je limitovaná počtem účastníků. Zkrátka ho musí udržet na našponovaném laně
a nesmí se ani pohnout.
David Štverák

SVATÝ JAN Na hřišti v are-

strana

9

Voliči budou mít na výběr
z deseti kandidátů
PROSENICKÁ LHOTA Opět
sedmičlenné zastupitelstvo bude od října zasedat na Obecním úřadě v Prosenické Lhotě.
O tom, kdo to bude, rozhodnou 5. a 6. října voliči. Vybírat budou moci
z deseti nezávislých kandidátů.

„Z nich se do zastupitelstva hlásí pět nováčků.
Z původního zastupitelstva
obhajuje mandáty pět zastupitelů,“ uvedl současný starosta Petr Červenka, který také patří mezi
kandidáty. „Zastupitelem
jsem už dvacet let z toho
čtyři roky jsem byl mís-

tostarostou a osm let jsem
dělal starostu. Tyto funkce
jsem dělal neuvolněně při
práci, a tudíž jsem na nich
nebyl a nejsem finančně
závislý. Pořád mě to ještě
baví, a proto jsem se rozhodl kandidovat i nadále,“
říká Červenka.
Jana Špačková

Platit v bazénu ano. Ale platit
za vstup do řeky, to už je moc,
myslí si někteří Sedlčaňáci
REGION Horko k padnutí,
polovina srpna, dvě hodiny po poledni a prázdné
sedlčanské náměstí. „Kde
všichni jsou?“ napadne
mě. Odpověď není složitá
– v práci. A kdo nemusí, tráví další horký den u vody.
Jenže kde? Na náměstí bylo
lidí poskrovnu, proto jsem
se zeptala ve facebookové
skupině Sedlčany – Moje
město převážně mladší
a střední generace Sedlčaňáků, kde svlažují těla,
když je takový hic.
Je samozřejmé, že padaly tipy na proﬂáknuté
lokality u Vltavy. Romana
Dofková radí Cholín nebo
Častoboř. Jenže: „Na Častoboř vede hrozná cesta, jinak jí nelze nic vytknout.“
Za pravdu jí dává Petra
Křížek: „Ta cesta na Častoboř je šílená. Na Cholín je
to naprosto v pohodě“ a přidává další výhody cholínského rekreačního areálu:
„V restauraci vaří celý den.
V kempu je občerstvení, dětské hřiště, pískoviště u vody,
čisté toalety. Máme to tam
moc rádi.“ Denisa Havlrová
zase doporučila Oboz. Její
tip uvítají hlavně ti, kteří
nemají rádi koupání v místech, kde je takříkajíc hlava
na hlavě: „Čistá voda a hlavně nikde nikdo,“ uvádí.
Michaela Chábová jezdí za koupáním do lomu
do Solopysk, Petra Kozojedová do Skuhrova, Jana
Laláková do Županovic
a Nikol Dusová na Novou
Živohošť.
J a r o s l ava Š vej d ová

s manželem a malými dětmi vyráží za koupáním
na Častoboř. I ona ale žehrá
na špatnou cestu. „Na delší
dobu jsme byli na koupališti
v Milevsku, tam je to naprosto skvělé. Naši radní by se
tam měli inspirovat,“ přeje
si a naráží tak na fakt, že
po letech plánování Sedlčany stále ještě nemají vyřešenu otázku koupání. Pavel
Reli je toho názoru, že Sedlčanům koupaliště citelně
chybí, třeba i přírodní.
Zajímalo mě také, zda
Sedlčaňáci při cestě za koupáním také hledí na náklady – ať už za dopravu
na místo nebo za vstupné.
„Za bazén si klidně zaplatím, ale za vstup do řeky určitě ne,“ říká Nikol Dusová.
Zajedno je s ní Michal Nikitinský: „V bazénu je placení
samozřejmé, do stovky je
to cajk. V Příbrami například stojí hodina 65 korun.
Ideální je cena od minuty,
pro kondiční plavání je to
super. Za přístup do Vltavy,
jako je to na Cholíně, platit
odmítám.“
„Já koukám, aby to bylo
co nejblíže Sedlčanům, a to
ještě jezdíme málo, vzhledem k tomu, že se všude
musí autem, které nemám
každý den k dispozici, či
autobusem, a to si se dvěma
dětmi a kočárem nedovedu
ani představit, hlavně v těch
vedrech. Platit v bazénu?
Ano. Částka do stovky jako
v Příbrami super. Ale platit u řeky, to už je moc. Ale
když to má někdo na soukromém pozemku, jako

třeba v Cholíně, nedá se nic
dělat. Nebo jet někam dál
od Sedlčan – to ale zase projedu na benzínu. Začarovaný kruh…“ bilancuje Romana Dofková.
Petra Křížek je s placením na Cholíně smířená: „Je
to dvacet korun na celý den
a dítě do šesti let zdarma.
Autobus ze Sedlčan jezdí
na Prahu téměř každou hodinu. Autem někam do bazénu plus platit za bazén či
koupaliště, tak to radši pojedu autobusem na Cholín.“
Že je téma koupání
v Sedlčanech stále živé
a rezonuje vždy s příchodem léta a parných dnů,
je více než zřejmé. Zatímco někteří se dušují, že by
na „koupáku“ byli každý
den, jiní mají pohled střízlivější. „A to si představte, že
třeba Česká Lípa a další města obdobné velikosti taky nemají koupák a lidé tam jezdí
obdobné vzdálenosti. Ale
pokud to nové vedení města
v sedlčanských podmínkách
vyřeší, bude to nejen odvážný krok, ale také krok zcela
jiným směrem než dosud,“
naráží na priority radnice
Ondřej Mach. Přesto se
objevili i skeptické názory,
například Michala Čejdy:
„Přijde mi zbytečné mrhání
prostředky vymýšlet nějaké
umělé koupaliště, když žijeme tak blízko vodních zdrojů, ale proti gustu…“ Poté,
co ho jedna z diskutujících
upozornila na to, že „není
matka s malými dětmi…“,
svůj názor přehodnotil.
Jana Špačková
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„Chodila jsem s děvčaty na borůvky, abychom
měly peníze na pouť,“ říká pamětnice
SEDLČANY Spousta „Selčaňá-

ků“ si jistě pamatuje, když se
poutě konaly na starém hřišti
v místě dnešních tenisových
kurtů, v Hájku na Severním
sídlišti nebo na kotlině. Nezapomenutelná je hlavně jedna
pouť z druhé poloviny osmdesátých let, kdy několik dní
před pouťovým víkendem
lilo jako z konve a na příchozí cestu ke kotlině musely být
na nejvíce rozbahněná místa
položeny dřevěné palety,
aby se lidé k atrakcím a stánkům vůbec dostali.
Mnohem větší pamětníci
poutí jsou ti obyvatelé Sedlčan, kteří si vybavují období ještě před vystěhováním
Sedlčan za války. V té době
se poutě konaly také u Církvičky. K těmto pamětníkům
patří dodnes velice vitální
Vlasta Moravcová, která
shodou okolností v sobotu
18. srpna, tedy o sedlčanské
pouti, slaví osmdesáté osmé
narozeniny. „V ulici, vedoucí
z Nového města ke hřbitovu,
byly stánky, ale protože jsme
jako děti tenkrát moc peněz
neměly, skoro nic jsme nekupovaly, spíše jsme si všechno
prohlížely,“ vzpomíná Vlasta
Moravcová. „Z druhé strany
stály houpačky. Také si vzpomínám, že v té době do Sedlčan o pouti pravidelně jezdil
cirkus. Jedno z čísel v něm

měli také liliputáni, my jsme
jim dávali koláče, které jsme
si přinesli z domova, a oni nás

vala napít láku. Jedna okurka byla za jednu korunu.“
Na otázku, zda se i dnes Vlas-

www.sedlcansky-kraj.cz

Ani pouť se už
dnes neobejde
bez mobilních
toalet
Žádná větší
akce pod širým nebem,
tedy i sedlčanská pouť,
se již neobejde bez mobilních toalet. Kdo je přiváží
na Nové město, a nejenom
tam, jsme zjišťovali ve vřavě mezi houpačkami, kolotoči a dalšími atrakcemi.
Poznali jsme tak Miloše
Kounického, který je z Příbrami, ale pobočka ﬁrmy,
v níž pracuje, sídlí v nedalekých Oborách. Mladému
muži, jenž má nepříliš tradiční zaměstnání, jsme položili několik otázek.
Jak vypadá váš tradiční pracovní den?
Začíná brzy ráno. V pět
třicet jsem už ve ﬁrmě, připravím si fekální vozidlo
a vyjíždím na linku. Čeká
mě čtyřicet až padesát toalet, které musím vyčistit.
Tento okruh má až šest set
kilometrů. Na starosti mám
celý jihočeský kraj včetně
velkých měst, jako jsou
České Budějovice, Český
Krumlov, Třeboň a Písek.

SEDLČANY

Doba se mění, ale střelnice na poutích zůstávají...

tajně pouštěli dovnitř. Cirkus
byl chudší, ale nám se v něm
líbilo. Z cukrátek jsme si nejvíce kupovali mejdlíčka. V ulici, ve které jsem bydlela, nás
bylo asi pět školaček, společně jsme chodily na borůvky
a prodávaly je, abychom
měly na pouť alespoň nějaké
peníze. Pamatuji si, že sem
jezdil pan Pﬂégr s kolotočem,
který ale nebyl na elektriku.
Kolem dokola nás točili kluci.
Když byli tři, točili hodně, ale
když byli jenom dva, nebo
neměli takovou sílu, točili
jsme se málo. Jak je dnes zahrada u kruhového objezdu,
bylo tam zahradnictví rodiny
Bohatových. Paní Bohatová
měla na pouti sud okurek
‚ocakovaček‘, a také nám dá-

ta Moravcová zajde podívat
na pouť, odpovídá, že chodí
pravidelně na hřbitov, takže
se kolem stánků a atrakcí
projde. Hlavně se potom ale
zastaví u své dcery Hanky
a jejího manžela v sousední ulici. Tradičně se u nich
o pouti setkává s vnučkou
a její rodinou.
Poutě se od dob dětství
Vlasty Moravcové v něčem
změnily a v něčem zůstaly
stejné. Určitě tehdy nebyl
hitem aquazorbing, neexistovaly autodromy a nestavěly
se obří atrakce. Perníková
srdce, střelnice, cukrovinky
a nadšení nejmenších účastníků poutí, to vše se ale ještě
hodně dlouho měnit nebude.
David Myslikovjan

Do Sedlčan jezdíte výhradně na poutě?
Mobilní toalety máme
i na kotlině při autokrosu a rallyekrosu, a také
v parku chovatelů na Povltavské výstavě. Na sedlčanské pouti teď máme
dvě toalety, u chovatelů
jeden invalidní záchod
a u zimního stadionu
máme také dva.
Jakým způsobem mobilní toalety čistíte?
Toaletu za pomoci vozidla vysaju, naliju novou
chemii, vypláchnu, doplním toaletní papír a odjíždím.
Zažil jste při vaší práci
také nějakou úsměvnou
příhodu?
Omylem jsem doslova
nachytal jednu paní, která
se nezamkla a na toaletě byla nahá. Vůbec jsem
nečekal, že by tam někdo
mohl být. Nic se nestalo,
jenom jsme se oba této situaci zasmáli.
David Myslikovjan

Pouťový turnaj v mariáši
ovládli Sedlčaňáci
SEDLČANY K pouti již ne-

odmyslitelně patří turnaj
v křížovém mariáši, který
se v sobotu 18. srpna poprvé konal v restauraci Nová
formanka za průchodem
v dolní části náměstí T. G.
Masaryka.
Hlavní pořadatel turnaje František Pejša měl
tentokrát více starostí než
jindy, protože před turnajem, který se proměnil
v pětihodinový maratón,
se mu hlásilo čtyřicet příznivců čertovských obrázků. Kromě hráčů ze Sedlčan a Kosovy Hory přijeli
mariášníci z Prahy, Plzně,
Tábora, Milevska, Českých

i Moravských Budějovic,
Pelhřimova, Ústí nad Labem, Slaného, Příbrami,
Nové Cerekve a Černovic
u Tábora. Nejstarším účastníkem byl Zdeněk Houdek
z Prahy. Tento hráč, který
má osmdesát osm let, se
začal věnovat mariáši již
před půlstoletím. S muži
si zahrály také dvě ženy,
Jaroslava Zimmermannová z Bystřice u Benešova a Kateřina Masnerová
z Příbrami. První jmenovaná dokonce skončila
v desítce nejlepších. V turnaji tentokrát dominovali
hráči ze Sedlčan. Zvítězil
Tomáš Fajfrlík, třetí skončil

Miroslav Kymla a mezi ně
se vklínil sedminásobný
mistr republiky Slobodan
Ristesky z Prahy. „Mariáši
se věnuji deset let. Přivedl
mě k němu obyvatel sedlčanského domova důchodců Jiří Jirák,“ uvedl vítěz
Tomáš Fajfrlík po vyhlášení výsledků. „Tato hra
pro mě nebyla nijak těžká,
učil jsem se ji asi tak dva
měsíce. Turnajů se zúčastňuji dvakrát do roka, ale
tak velkého úspěchu jsem
zatím nedosáhl. V mariáši hodně záleží na štěstí
a také na tom, jak chodí
hráči karta.“
David Myslikovjan

Vítěz pouťového turnaje Tomáš Fajfrlík se svými trofejemi
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Na Povltavské výstavě
představili výsledky své
práce zkušení i začínající
chovatelé
SEDLČANY Nejenom cho-

vatelé ze Sedlčan, Sedlce-Prčice, Krásné Hory, Solopysk, Oříkova, Křečovic
a Kosovy Hory představili

(rex kuní modrý). V kategorii drůbeže získal Pohár
obce Křečovice Lukáš Kovárna z Křečovic (zdrobnělá vyandotka koroptví

od deseti do osmnácti let
a starší z nich spolupracují i s dospělými chovateli,“
uvedla Drahomíra Dufková. „Věnujeme se i malým
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Pro Kristýnu
Žáčkovou je chov
morčat součástí
jejího vztahu
k přírodě
SEDLČANY V areálu Pod

Duby představila na Povltavské výstavě o uplynulém víkendu výsledky své
práce také skupina mladých chovatelů, která vystavovala králíky, holuby,
okrasné ptactvo a rovněž
drobné hlodavce. Právě
jim se již pět let věnuje
osmnáctiletá Kristýna Žáčková ze Sedlčan, která nám
přiblížila svoji činnost.
Které druhy malých
hlodavců chováte?
Morčata, a také merino,
což je dlouhosrsté plemeno morčete, které má srst
vlnitou.
Co vás k chovu morčat přivedlo? A kolik jich
dnes máte?
Začínala jsem s křečky,
potom jsem měla pískomily a skončila jsem u mor-

čat, která se mi vždycky
líbila. V současné době
mám dva páry a mláďata
od nich vždycky někomu
dám. Morče se nechá ochočit a může se dožít pěti
až sedmi let.
Zúčastňujete se také
soutěží, při nichž se porovnávají chovy?
Tři roky se zúčastňuji
mezinárodních olympiád,
na kterých je velká konkurence. Chovu malých
hlodavců se věnuje hodně
lidí. V loňském roce jsem
v Horšovském Týnu získala páté místo.
Kristýna Žáčková je
studentkou zahradnické
školy a chovatelství je
pro ni koníčkem, který
je součástí jejího vztahu
k přírodě.
David Myslikovjan

Do areálu chovatelů o víkendu přicházely i rodiny s nejmenšími dětmi.

ve dnech 18.–19. srpna výsledky své práce na třiatřicáté Povltavské výstavě
králíků, holubů a drůbeže,
spojené s okresní soutěží. Pořadatelé ze Základní
organizace českého svazu
chovatelů v Sedlčanech
přivítali také svoje kolegy
z Jinců, Mokrovrat, Lazska, Čeliny, Rožmitálu pod
Třemšínem a z dalších
míst. Při příležitosti výstavy byl vydán katalog, který návštěvníky informoval
o všem podstatném, týkajícím se zvířat a soutěže
chovatelů.
V kategorii králíků obdržel Pohár obce Křečovice František Luxemburk
z Křečovic (stříbřitý černý), Pohár starosty města
Sedlčan Stanislav Kulanda
z Krásné Hory (kuní modrý) a Pohár pro nejlepší
kolekci mladého chovatele
bude mít ve svém držení
Katrin Hellerová z Lazska

vlnitá), Pohár starosty
města Sedlčan René Talián
z Dolních Hbit (zdrobnělá
holanďanka černá) a Pohár pro nejlepší kolekci
zvířat mladého chovatele
Matouš Pecka ze Zadního
Chlumu (česká slepice zlatě kropenatá). V kategorii
holubů převzal Pohár obce
Křečovice Josef Vacek
z Občova (benešovský černý), Pohár starosty města
Sedlčan František Novák
ze Sedlčan (dragoun modrý černopruhý) a Pohár
pro nejlepšího jednotlivce
mladého chovatele Albert
Dufek ze Sedlčan (anglický
pávik).
Současnou činnost mladých sedlčanských chovatelů, kteří měli na výstavě
také svůj koutek, nám
představila vedoucí mládeže za okres Příbram a ZO
ČSCH Sedlčany. „V naší
sedlčanské organizaci jsou
mladí chovatelé ve věku

dětem, které připravujeme
všeobecně. Tyto děti jsou
ve věku šest až třináct
let a nejsou členy našeho
spolku. Společně si u nás
v parku hrajeme a říkáme
si, jak se připravit na chov
zvířat. Větší děti se věnují
jednotlivým odbornostem
a v současné době se připravují na celostátní olympiádu mladých chovatelů,
která se bude konat v Praze
ve dnech 23.–24. srpna.“
Soutěžit se bude celkem
v jedenácti odbornostech
a sedlčanská organizace
bude mít svoje zástupce
ve třech z nich. V kategorii
holubářů se soutěže zúčastní Albert Dufek a Jan
Žáček, v kategorii králíků
Martin Závrský a v odbornosti kožešinových zvířat
Tomáš Závrský. V odbornosti drobných hlodavců
bude soutěžit Kristýna
Žáčková.
David Myslikovjan
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Kristýna Žáčková a její dlouhosrsté plemeno morčete
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Kosova Hora – sokolovna
25. 8. Rock Wonder
pouťová zábava
 Sedlčany – tenisové
kurty
25. 8. Country sobota
hrají Sedband a Stopaři;
18:00
 Příčovy – letní parket
31. 8. Keks
letní taneční zábava; 21:00
 Červený Hrádek u Sedlčan
1. 9. Chichtyóza fest
2. ročník beneﬁční akce,
účinkuje kapela Repete, Ondřej Ruml, Třetí Slunce, Until
Tomorrow! a další; 12:00
 Petrovice – zámecký
park
1. 9. Fantom
rozloučení s létem, pořádá
SDH Týnčany; 20:00
 Sedlec-Prčice – areál TJ
Sokol Sedlec-Prčice
2. 9. Nedělní dechovkové
odpoledne
hraje kapela Klasik; 14:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Svět z kostek
modely reálných i ﬁktivních budov, vozidel ap.;
do 14. září
 Drážkov – Váchův
špejchar
Moje prvotiny
autorská výstava Michaely
Soukeníkové; do konce srpna
Tak (jak) se rodí talent
výstava začínajícího
umělce Ladislava Krecha;
vernisáž 1. 9. v 17:00, výstava potrvá do 28. 10.
 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

24. 8. Tátova Volha
česká komedie; 20:00
31. 8. Dvě nevěsty a jedna svatba
česká letní komedie; 20:00
 Sedlčany
25. 8. Tátova Volha
česká komedie; 20:00
 Kamýk nad Vltavou –
zahrada ZŠ
31. 8. Dvě nevěsty a jedna svatba
česká letní komedie, letní
kino; 20:00

SPORT
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
25. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Prostřední Lhota;
17:00
 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
 Sedlčany – hřiště Tatran
26. 8. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Jiskra Struhařov; 17:00
2. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – MFK
Dobříš; 17:00
 Petrovice – fotbalové
hřiště
26. 8. Fotbalové utkání
SK Petrovice – Klecany; 17:00
1. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Sokol
Nová Ves pod Pleší B; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – fotbalové hřiště
26. 8. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – SK Petrovice B; 17:00
2. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Počepice; 17:00
 Počepice – hřiště
26. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ Vltavan Hřiměždice; 17:00
 Sedlec-Prčice – hřiště

www.sedlcansky-kraj.cz

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

TJ Sokol Jesenice – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou;
17:00

 Dublovice – hřiště
26. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Kosova Hora; 17:00
2. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou
B; 17:00

 Příčovy – náves
2. 9. Příčovský kros
9:30

 Vysoký Chlumec – hřiště
1. 9. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Krásná Hora B; 17:00
 Klučenice – hřiště
1. 9. Fotbalové utkání
SK Klučenice – TJ Vltavan
Hřiměždice B; 17:00
 Jesenice – hřiště
2. 9. Fotbalové utkání

mítání fotograﬁí; 19:30
 Bořená Hora – lom
25. 8. Motocorps
československá motorkářská sešlost k výročí 100 let
republiky, hraje Imodium
a Lety mimo; 13:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
22., 29. 8. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
 Sedlčany – hvězdárna
24., 31. 8. Pozorovací
program
20:00–23:00
 Křepenice – pekárna
24. 8. Práce a život na zámořské lodi s Jiřkou
Tomáškovou
povídání o cestování a pro-

 Kosova Hora
26. 8. Posvícení
 Kamýk nad Vltavou –
pod OÚ
1. 9. Farmářské trhy
celé dopoledne tradiční
farmářské trhy
 Kamýk nad Vltavou
2. 9. Posvícení
 Kamýk nad Vltavou –
hrad Vrškamýk
2. 9. Den s neziskovkami
soutěže a hry s odměnami
pro děti i dospělé; 14:00

Chichtyóza opět roztančí Červený Hrádek
SEDLČANY Stejně jako v loň-

ském roce pořádá Sedlčanská iniciativa Regenerace
na Červeném Hrádku Chichtyóza fest. Uskuteční se 1.
září. Čtenáře na něj za neziskovou organizaci mladých
lidí, kteří podporují kulturní
a společenské vyžití na Sedlčansku a chtějí pomáhat, pozval Pavel Hodys.
Za jakým účelem
Chichtyóza fest pořádáte?
Festival pořádáme, protože chceme společnými
silami pomáhat a zároveň
aktivně rozvíjet kulturní dění
na Sedlčansku. Jde o beneﬁční festival, ze kterého letos
veškerý výtěžek poputuje
domácímu hospici Křídla.
Jedná se o multidisciplinární tým pracovníků, který je
složen ze zdravotních sester,
lékaře, psychologa, sociální
pracovnice, duchovního pracovníka a dobrovolníků. Křídla jsou jedním ze středisek
Diakonie Apoštolské církve
a jejich kontaktní pracoviště
se nachází v Sedlčanech.
Jak náročná je příprava festivalu?
Jelikož v Sedlčanech
a okolí jsou lidé, kteří mají
pro tuto akci velké pochopení, je organizování festivalu
o mnoho snazší. Na samotném průběhu festivalu se
podílí nejen jádro Regenerace a hospice Křídla, ale

i spousta dalších dobrovolníků ochotných pomáhat.
V loňském roce festival
navštívilo zhruba 450 lidí.
Doufáme, že i letos nám počasí bude přát a dorazí přinejmenším stejný počet lidí
jako na předchozí akci.
Park na Čer veném
Hrádku je soukromým
pozemkem. Jak jste jeho
majitele přesvědčili, aby
ho propůjčili k pořádání
festivalu?
Rodina Lobkowiczů patří
mezi skupinu lidí, kteří mají
velké pochopení pro podobné akce. Nikolaus Lobkowicz
nám ve všem vychází vstříc,
proto domluva o pořádání
festivalu na jeho pozemku
měla hladký průběh.
Jaký konkrétní program festival nabídne?
Po kulturní stránce toho
nabídne víc než vloni. Klasickou kombinaci hudby
a divadla obohatí program
pro děti. Oproti minulému
roku nepůjde pouze o dětský koutek. Připravujeme
divadelní představení speciálně pro nejmenší. Hlavním
tahounem hudební části
programu je bezesporu Ondřej Ruml. Účastník soutěže
Superstar přešel od popu
ke swingu, ale do svých vystoupení komponuje i prvky
jazzu. Vystupuje sám, jen
s mikrofonem a looperem

(zařízení, které okáže nejen
zacyklit zvuk který si nahrajete, ale také nabalovat
několik nahrávek na sebe,
čímž dává možnost vytvářet
složité skladby – pozn. red).
Vystoupí na Sedlčansku
známá multižánrová skupina Repete. Členové kapely
tvrdí, že se pod pódiem
bude tancovat. Pro příznivce hlasitých kytar festival
nabídne hned dvě punkové
generace. Chystá se návrat,
ve který už se ani nedoufalo
– zahraje legendární Praotec
Pes. Další ukřičená banda
se jmenuje Until Tomorrow.
Vystoupí kytarista Štěpán
Nezdvořák a Dominik Sosnovec, pro kterého půjde
o sedlčanskou premiéru.
Zahrají i bývalí gymnazisté
The Dumplings, Třetí Slunce a milující otec s punkem
v srdci Marek Fára, nabídneme akustické vystoupení
Vency se Stoláčem. Co se
týče divadla, Zážeh chystá
spoustu srandy a improvizační tým K.I.N.O. nám také
něco předvede. Jen těžko
lze odhadovat co.
A kdyby se nad Červeným Hrádkem 1. září zatáhlo?
Divadelní představení
a akustická vystoupení se
budou odehrávat ve stodole. Festival se koná za každého počasí. Jana Špačková
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Zimní stadion se proměnil v největší
koncertní sál na Sedlčansku
SEDLČANY Opět jim přibyla nějaká ta vráska, ze-

třiceti lety v sokolovně
v Kosově Hoře, podruhé

byla kotlina a poté již tento velkolepý koncert na-

Někteří účastníci Setkání po letech to dovedli na parketu pěkně rozjet.

šedivěl, případně vypadl
nejeden vlas a dostavil
se některý ze zdravotních
neduhů. Nic z toho ale nezabránilo rockovým a beatovým veteránům ze sedlčanských legendárních
kapel Houbeles, Atlantik
a Mix, aby se snad nemohli v sobotu 18. srpna
sejít na zimním stadionu
na koncertě, který dostal
název Setkání po letech.
Poprvé se tato akce
konala v létě před jedna-

na parketu sedlčanského Tatranu v roce 1991
a po dalších dvou letech
na Cihelném vrchu. V polovině devadesátých let
se muzikanti se svými
fanoušky sešli v areálu
sedlčanského koupaliště,
následovalo setkání v hale
ﬁrmy BOBO ve Voračicích
a na začátku nového milénia se dvakrát koncertovalo v kulturním domě
v Krásné Hoře. Dalším
místem Setkání po letech

trvalo zakotvil na zimním
stadionu v Sedlčanech.
V sobotu se konal jeho třináctý díl, a také ten, stejně
jako všechny předchozí,
se těšil velkému zájmu
posluchačů a tanečníků.
Ve dvaadvacet hodin pořadatelé hlásili, že jich je
kolem tisícovky. Ti starší,
jichž byla většina, svým
mladším příbuzným a kamarádům mohli sdělit,
že kapela Atlantik byla
založena už v roce 1970

a jmenovala se tehdy
The Angeles. V této době
vznikla i hudební skupina
Houbeles a v polovině sedmdesátých let začali hrát
i Mixáci. O něco později
všemi třemi kapelami prošel i jeden z duchovních
otců Setkání po letech Václav Kabát, který nám před
zahájením koncertu odpověděl na několik otázek.
Jak jste se připravovali na třinácté Setkání
po letech?
Vždycky se scházíme
zhruba půl roku před koncertem a na této schůzce
si řekneme všechny podrobnosti. Potom už každá
kapela začne ladit svoje
nástroje a zkoušet, aby se
dobře připravila.
Kdo je hlavním pořadatelem této akce?
Zimní stadion a jeho vedoucí František Kadleček.
Další subjekty se starají
o občerstvení. Já se starám
o to, aby kapely měly stoprocentní servis, týkající
se zvuku, světla, pódia,
a abychom vše dali dohromady. Prošel jsem všemi
třemi kapelami, v patnácti
letech začínal v Houbeles
a potom jsem hrál se skupinami Atlantik a Mix.
Jak vzpomínáte
na dobu, kdy jste působil
v těchto dnes již legen-

Cestou rozjímání
se vydalo
na padesát
věřících
PETROVICE Úderem deváté hodiny dopolední

v neděli 19. srpna vyšlo z kostela sv. Petra a Pavla
po mši svaté procesí v čele s páterem Jackem Strachowskim. Císařskou cestou směrem do Obděnic se letos po sedmnácté vydalo cestou rozjímání na padesát věřících. Další se cestou přidávali.
Průvod došel v Obděnicích až k prostoru
před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kde
byla sloužena poutní mše svatá. Emeritní pomocný biskup pražský a salesián Karel Herbst zde
udělil svátost biřmování třem lidem.
Jana Motrincová

Procesí věřících směřovalo z Petrovic tradičně k obděnickému kostelu.

dárních sedlčanských
kapelách?
Důkazem, že tato muzika zanechala v nás všech
spoustu zážitků, je návštěvnost na těchto vzpomínkových koncertech.
V mládí jsme prožívali
svoje velké lásky, měli rádi
muziku, a já na tuto dobu
nedám dopustit. Doba byla
svá, ale tento fenomén si
žil svým vlastním životem.
Byly sice problémy s tím,
že se něco smělo, něco
nesmělo, ale my jsme pořád hráli. Tato muzika je
dodnes živá a mě osobně
dalo vystupování s kapelami spoustu zkušeností
do života.
Věděl byste, kdo z muzikantů ze všech tří kapel
je nejstarší?
Je to Franta Zeman
z Houbeles, kterému je
přes sedmdesát let. Řekl
bych, že právě on toto vše
prožívá skoro nejvíce z nás.
Dnes už někteří členové
kapel nejsou bohužel mezi
námi, takže nastupují i mladí hudebníci. V Houbeles
hrají moji synové a například u Voděrů je to stejné.
Dnes zazní rokenrol v podání bratří Voděrů a syna
Honzy. Jedná se tedy nejenom o vzpomínky a zážitky, ale i o setkání generací.
David Myslikovjan
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Nohejbalisté ze Sedlčan
dominovali turnaji u řeky
OBOZ V rekreačním areálu
u Vltavy se ve středu 15.
srpna konal nohejbalový
turnaj za účasti osmi týmů.

čil sedlčanský tým Sluníčka ve složení Antonín
Tesař, Jakub Jech a Veronika Havlová. Druhé místo

Mistrovství světa dračích lodí
pro mě bylo zážitek na celý život,
říká kapitánka ženské posádky
Průtrž dračen Anna Kosíková
SZEGED Závodní sezó-

Nohejbalisté ze Sedlčan vybojovali na Oboze všechna místa na pomyslných stupních vítězů.

Sedlčany měly ve hře hned
tři trojice a všechny si vedly velice dobře.
„Za krásného slunečného počasí se hrálo systémem každý s každým
a čtyři týmy postupovaly
do ﬁnálové skupiny, kde se
střetly křížem,“ uvedl sedlčanský nohejbalista Milan
Kunc. Na třetí příčce skon-

vybojovali nohejbalisté ze
Sedlčan, hrající na Oboze pod názvem Sparťani.
Jejich barvy hájili Martin
Janoušek starší, Martin Janoušek mladší a Radek Janoušek. Vítězem turnaje se
stal Růžek v sestavě Milan
Kunc, Roman Čiko a Jaroslav Vyhnal.
David Myslikovjan

Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
2. kolo divize A
TJ Tatran Sedlčany – Český lev – Union Beroun
4:1 (2:0)
Branky Tatranu: 13. M.
Kdolský, 28. P. Lípa, 58. T.
Senft, 87. D. Krůta

2. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
FK Komárov – SK Petrovice 4:2 (2:1)
Branky Petrovic: 34. A. Pelikán, 74. L. Kubíček

AGRO Pohár
SKFS – předkolo
TJ Sokol Kosova Hora –
TJ Sokol Sedlec-Prčice
3:8 (1:5)
Branky: 7. T. Nosek, 82. J.
Růzha, 84. J. Kutil – 12., 26.

a 52. M. Prchlík, 15. a 36. V.
Kabíček, 16. Z. Všetečka,
60. J. Trnobranský, 77. T.
Pištěk

Okresní pohár 1.
kolo
SK Klučenice – TJ Sokol
Trhové Dušníky 2:10 (1:6)
Branky Klučenic: 10. R.
Mendlík, 90. O. Vlna
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Tatran Sedlčany
C 1:5 (0:2)
Branky: 74. M. Viskup – 1.
a 8. J. Lhota, 57. a 87. R. Šťovíček, 90. T. Vokřál
TJ Vltavan Hříměždice
– TJ Sokol Dublovice 3:2
(1:2)
Branky: 4. J. Kahoun, 53.
T. Křesina, 88. V. Černohorský – 16. D. Pešta, 42. V.
Kopka
David Štverák
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na dračích lodí pomalu
vrcholí, sedlčanský tým
Průtrž dračen od 17. do 22.
července bojoval na mistrovství světa v Szegedu.
Šampionátu se účastnila
jak ženská desetičlenná
posádka, tak i mužská
a mixová, která se postarala o nejlepší umístění týmu
– v závodě na 2 000 metrů
dojela na šestém místě.
Ženské posádce se také
velmi dařilo. Jak říká její
kapitánka Anna Kosíková:
„Sestavit tým nebylo snadné, ale stálo to za to.“ Zeptali jsme se jí na podrobnosti.
Jakým způsobem vypadala nominace na mistrovství světa?
Věděly jsme, že je možnost se nominovat na Mistrovství světa v Szegedu
a stanovily jsme si to jako
náš hlavní cíl sezóny.
Chtěly jsme absolvovat co
nejvíce pohárově bodovaných závodů a zařadit se
mezi dvě nejlepší posádky
České republiky. Objely
jsme během celého minulého roku šest závodů
a měly jedenáct startů. Našim konkurentům některé
závody unikly a bodovou
ztrátu už nebyli schopni
dohnat. Poslední závody
na MČR v Račicích nám
naši nominaci potvrdily.
Posádka nakonec nejela v původním složení.
Proč?
Není lehké shánět někoho do posádky, když musíme posuzovat týmového
ducha, výkonnost, ale také
ﬁnanční dostupnost, protože takové závody něco
stojí. Nakonec se nám ale
podařilo poskládat tým
včetně bubenice i kormidelnice.
Jak jste spokojená
s výsledky?
Na závody jsme jely bez
jakéhokoliv
očekávání,
protože v této dívčí sestavě to byly naše první mezi-

národní závody. I tak jsem
ale v hloubi duše doufala,
že budeme patřit do první
poloviny nejlepších posádek. Věděla jsem, že v naší
kategorii je přihlášeno dvacet devět lodí ze zemí jako

posádek. To ujištění, že
všechno úsilí, jak organizační, tak fyzická příprava,
i ten strávený čas, za to určitě stály.
Jaký byl nejlepší okamžik závodu?

je Kanada, Německo, Maďarsko a asijské posádky,
které dračí lodě mají jako
vrcholový sport a jejich
příprava na tyto závody je
oproti naší nesrovnatelná.
Moje očekávání se vyplnilo. Patřily jsme do první desítky nejrychlejších
posádek, až na jednu trať,
což pro nás byl obrovský
úspěch. A byly jsme nejlepší z ČR. S výsledkem
jsem byla naprosto spokojená a věřím, že i celá naše
posádka. Příště si snad přivezeme i nějaký ten kov.
Ženský tým závodil
ve třech dnech na tratích
200 metrů, 500 metrů
a 2 000 metrů. Jak jste
šampionát prožívala?
Vím, jak mi postupně
padaly kameny ze srdce,
když jsme prošly na první
závod bez problémů, dojely první rozjížďku a zjistily, že patříme k lepší části

Skvělý pocit byl, když
jsme dojely ﬁnále, otočila
jsem se na posádku a viděla, jak jsou všechny holky
uřícený a do závodu daly
své maximum. A pak jsme
si ještě z posledních sil
zakřičely náš pokřik. V tu
chvíli jsem byla naprosto
šťastná, protože jsem viděla, že náš tým funguje.
Přesně za ten pocit to stojí, i když závodění sakra
bolí. Tyhle závody pro mě
byly zážitek na celý život,
závodní atmosféra mě šíleně vtáhla. Někdy to není
úplně nejlehčí, přece jen
jsme tam byli skupina třiadvaceti lidí, ale fungujeme
jako skvělá parta přátel.
A hlavně, kdo může říct,
že si odhákoval loď (udávání tempa na lodi a první lavičce – pozn. red.)
na mistrovství světa se
svojí ségrou?
Denisa Bartůňková

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

15

Další soupeř pocítil nemilosrdnou sílu pouťového utkání
TJ Tatran
Sedlčany – Český
lev – Union
Beroun 4:1 (2:0)
SEDLČANY V neděli 19. srp-

na zavítal ve 2. kole divize A do Sedlčan nováček
z Berouna. Při svátečním
utkání a před bouřlivou
kulisou sedmi stovek diváků neměl Tatran jinou možnost, než soupeře porazit.

Dvě ikony
na place
Před začátkem utkání se
při nástupu hráčů objevily
na hřišti dvě ikony bez dresu, které se nesmazatelně
zapsaly do srdcí sedlčanských fanoušků.
První byl Kubík Funěk
z Mokrovrat s maminkou,
bráškou a asistentkou. Kubík je těžce nemocný a potřebuje speciální lékařskou
pomoc, která je ﬁnančně
náročná. S tím mu pomáhají jak fotbalisté Tatranu,

tak obyvatelé města i okolí. Před vstupem nechyběly zapečetěné sklenice,
do kterých mohli dárci vložit ﬁnanční příspěvek. Jak
výběr ﬁnancí, tak sběr víček má pod svým patronátem František Urner, který
zajišťuje nové pokračování
sběru víček, jež se kvůli
vykupující ﬁrmě na čas zastavilo.
Druhou ikonou byl legendární brankář Pavel Capouch, který se za velkého
potlesku deﬁnitivně rozloučil s dlouhou a krásnou
kariérou v brance Tatranu.
„Je to moc hezký pocit, když
vás takhle veřejně ocení,
všichni diváci tleskali. Pro
mě to byla citovka. Nechal
jsem tady kus života, lidé
mě tady přijali. Mám to tady
moc rád. Působil jsem zde
přes šest let, z toho tři roky
v dorostu. Kdyby nebylo to
koleno špatné a nešlo potřetí pod nůž, tak dnes stojím
ještě mezi třemi tyčemi,“
povzdechl si čerstvý maji-

Brankář Pavel Capouch se loučí se svojí kariérou.

tele skleněné plakety Pavel
Capouch, kterého fanoušci
mohou vidět jako hrajícího
asistenta v Počepicích.

Berounští lvi?
Spíše lvíčata…
Domácí borci hnáni
dvanáctým hráčem v po-

ve stejném duchu jako ten
první. Pěkné akce však
končily buď na hostující
defenzivě, nebo na brankáři Šebkovi. Zuby si
na něm vylámali Michael
Dvořák i Honza Vystyd.
Blížila se 60. minuta a neúnavný Dominik Němec

tě nestačil. Škoda na konci
inkasované branky – uhrát
další zápas s nulou by bylo
velice pozitivní pro start
v soutěži.“
Petr Podzemský, Český
lev: „Zasloužená prohra,
přijeli jsme sem jako nazdárci. Domácí nám ukázali, jak

Tomáš Lhotka (vlevo č. 15) v tvrdém souboji s Pavlem Lípou

době fanoušků se hned
ve 13. minutě dostali do vedení 1:0. Po přesném centru od nové posily Milana
Krůty uklidil míč na vzdálenější tyč hlavou Lukáš
Brotánek. Ve 20. minutě
obešel tři protihráče Michal Kdolský a předložil
balon Tomáši Senftovi,
jeho levačka provětrala
rukavice brankáře Pavla
Šebka. Ve 28. minutě dostal
do běhu přesný míč Dominik Němec, přihrávkou
našel nabíhajícího Pavla
Lípu a ten bez rozmýšlení zvýšil střelou z první
na 2:0. Soupeř prakticky
ničím neohrozil brankáře
Tomáše Glogara a naopak
mohl být rád, že šel do kabin jen s dvoubrankovým
mankem.
Druhý poločas se nesl

dostal již několikátý balon
do běhu, tentokrát od Lukáše Brotánka, předložil ho
do šestnáctky, kde už stál
připravený Tomáš Senft –
3:0. Berounu se podařilo
snížit z penalty, prosadil se
Lukáš Sklenář – 3:1. Těsně
před vypršením 90. minuty se ještě Tatran odvděčil
skvělým divákům čtvrtou
brankou. Po krásné akci
Dominika Němce s Lubošem Soldátem uklidil balon
do šibenice nechytatelnou
pumelicí David Krůta.

Ohlasy trenérů
Ladislav Šach, Tatran:
„V zápase jsme měli spoustu
pohledných akcí, sice také
spousty zkažených věcí, ale
ty kvalitní převládaly. Beroun se prezentoval dobrou
hrou, ale dnes na nás pros-

se hraje divize. Mezi krajským přeborem a divizí je
velký rozdíl a mi ho naplno
pociťujeme a bude chvilku
trvat, než si na to tempo
zvykneme. Z atmosféry,
jaká tu panuje, jsem prostě
nadšený – fanoušci, zázemí, plac. Když to bude jen
trochu možné, chceme sem
zavítat i příští rok.“
Tatran je po druhém
kole v tabulce na prvním
místě se šesti body a skórem 5:1. Další utkání se hraje v Soběslavi v neděli 26.
srpna od 17 hodin.
Sestava: Glogar – P. Lípa
(76. Hájek), L. Brotánek,
Vystyd, M. Krůta, Kdolský,
K. Kvěch (90. D. Čejda),
M. Dvořák (76. D. Krůta),
Soldát, Senft (81. V. Lípa),
Němec (90. Špaček).
David Štverák

Příčovský kros po deseti letech končí
PŘÍČOVY Závodníci všech
věkových kategorií se v neděli 2. září v 10 hodin naposledy vydají na převážně
přírodní trasu lidového
běhu Příčovský kros. Čtvrt
hodiny předtím se na 200

metrů dlouhý běh kolem
rybníka na návsi vydají ti
nejmenší. Na jubilejní 10.
ročník běhu dorazí i Partykolo Bigride.
„Příčovský kros vznikl
jako doplněk celodenního

hudebně-kulturního festivalu KROS v roce 2009 a z počátečních patnácti účastníků se rozrostl na padesáti
až šedesátihlavý roj běžců.
Úroveň běhu rok od roku
stoupala. V prvních letech

jsme kros nedokázali zaběhnout pod dvacet minut,
současní machři jej ale dávají pod osmnáct minut,“
říká duše akce Iveta Pokorná. Proč se tedy letos koná
sportovní podnik naposle-

dy? „Vše dobré jednou začíná a jednou končí… Je čas
najít si novou výzvu. Vsaďte se, že my Příčováci zase
něco přichystáme. Jsme už
holt takoví. Díky všem, co
nám pomáhali.“
-red-
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Nech odpadne, čo je nepevné, čo je prohnilé...

Volební
matematika

Včera ráno tomu bylo padesát let,
kdy u nás sousedka paní Bambousková volala: „Vy nic nevíte,
bude válka, zabírají nás Rusové!“
Bože, válka, když je to půl roku,
co se konečně podařilo ženě donosit dítě, dceru Ivu. A doufali
jsme, že pro ni nastane lepší budoucnost. A teď nás „zabírají“.
Asi jako třicet let předtím Němci?
Zas nějaký protektorát? Tenkrát
Heydrich, dnes nějaký Barbarov?
Bylo mi okamžitě ohromně zle.
Ve zprávách se zmiňovalo, že jistě nebudou moci za chvíli vysílat
a že asi jediné šíření zpráv půjde
za pomoci radioamatérů. A že
jistě budou radiostanice hledány
okupanty. V té době jsem měl již
dva roky na starost hvězdárnu,
kde jsem měl s panem Rozsévačem dohodu o zřízení jeho
radiostanice. Přes protesty manželky startuji trabanta, protože
přece kopule hvězdárny okupanty nutně upoutá. Všechno jsem
tam poschovával pod dřevěný
ochoz u dalekohledu, stačilo odsunout schůdky. Při cestě zpět už
byla silnice jejich.

Přepadlo nás pět armád. Ti
první Sověti asi měli zřejmě očekávat střet s naší armádou a být
obětováni, nevypadali chudáci
na Rusy, snad na Tatary. Neměli
žádné polní kuchyně, tak se živili
nezralým ovocem. Napadlo mě,
jak je pikantní, že jedna z těch
pěti armád je opět německá. Ano
vlastně jen východoněmecká, ale
tím líp (nebo hůř?). Někteří možná za dalších dvacet let nechávali
svého trabanta v Praze ladem...
Kdo si od pražského jara sliboval příliš, doufal stále. Že po všech
těch jednáních došlo jen k nedorozumění. Co je to ten dočasný
pobyt vojsk? Měsíc? Rok? A psali například: „Lenine vzbuď se,
Brežněv se zbláznil!“ Ale vývoj
nabral obrátky. Únos našich představitelů do Moskvy, dlouhé jednání, nakonec jejich podpisy pod
protokol jako souhlas s okupací,
tedy s dočasným pobytem vojsk
u nás, opatrný postupný odsun
Dubčeka, vyhazovy členů KSČ,
vyhazovy mnoha lidí z vedoucích
funkcí, i jen tak ze zaměstnání.
Velmi ochotný nástup Gustáva

Husáka (ti Slováci) do funkce 1.
tajemníka KSČ, kdysi vězněný, vystoupil hned s projevem (to snad
ani Brežněv nečekal): „Nech odpadne, čo je nepevné, čo je prohnilé...“ Stále mi to zní v uších. A odstraňoval lidi charakterní, pevné,
dosazoval poddajné.
Ti starší, zkušení, už nejméně jednou zlomeného charakteru, ti snad všechno brali jako
nějaký osud, přizpůsobili se.
Mladí, nezkušení tohle nemohli
pochopit. Cítili hanbu, ponížení,
nemohli přijmout bez protestu
neuvěřitelné „změny názorů“
a jednání našich nových vládců.
Dva krásní chlapci nenašli z toho
jiné východisko, než se pokusit
vlastním upálením vyzvat k nějakému vzdoru. A došlo, jak je
v kraji zvykem, k další velké vlně
emigrantů. Jistě tak došlo k větším ztrátám než s tím uranem.
Nadaní, čestní, vzdělaní lidé byli
v každé době naším největším
bohatstvím. I proto byl zastaven
pokrok, který Dubček sliboval
„vo všetkých oblastiach“.
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Skutečně už máme jistotu?
Když při té příležitosti pěkně
kulatého výročí napadení Československa armádami Varšavské smlouvy vzpomínáme, vypravujeme mladým, každého
napadne, jak na tom jsme nyní.
Může se stát, že se v noci objeví
cizí armáda a pod její záštitou
se tady bude zavádět systém,
jaký naše většina nechce? Což
o to, asi by někde byly choutky,
aby k něčemu podobnému došlo, sice méně hlučnou formou,
raﬁnovaně, ale s podobným výsledkem.
Každý jistě hned namítne, že
nyní jsme členy nejsilnějšího seskupení armád Severoatlantické
aliance, kde platí velmi přesná
pravidla a pomoc kterémukoliv
členu je samozřejmostí. Také
jsme členy EU. V obou těchto
solidních seskupeních nás nikdo nedrží. Pokud si zvolíme

demokraticky odchod a návrat
k socialismu, žádná armáda
nás jistě nepřepadne, aby si
nás ve svém objetí zachovala.
A hned bychom spočinuli hned
ve dvou laskavých náručích
Ruska a Číny, jejichž ohromný
zájem nelze zakrývat. Projevuje
se mnoha různými úkazy. Naše
poloha uprostřed Evropy byla
vždy lákavá pro velmoci. Při
návštěvě čínského prezidenta
jsme si mohli všimnout, že si
jen tak laboratorně vyzkoušeli
chování jako na dobytém území. A náš prezident, kdyby více
rozevřel sako, asi by měl na kraji rudého trika vidět symboly
z čínské vlajky.
Zatím se snažíme klopotně
navázat na dobu před německou okupací. Je to již osmdesát
let, ale my máme nač navazovat. Na Masaryka si již nedovolí

nadávat ani komunisté. To jen
moje maminka mu měla za zlé,
že nás nenechal v monarchii.
Jako druhá ze sedmi dětí chudého krejčího v Benešově vozila
často nejmladší sestru v kočárku do parku u Konopiště, kde
viděla hodného Ferdinanda.
Říkala: „Tenkrát u soudu vyhrál
chudý mlynář nad bohatým knížetem, když měl pravdu. Teď nezmůžeme nic.“ (rok 1968).
A nač mohou navazovat
v Rusku nebo Číně? Jen na ty
své
historické
monarchie
za cara, za císaře. Tedy v Číně
byl krátký pokus o demokracii
snad roku 1911. Tak mi připadá,
že dnešní Rusko funguje jako
za cara, ovšem v době moderní techniky a s Čínou je to jak
za jejích císařů s ekonomikou
tvrdého kapitalismu...
Vladimír Roškot

Volební, či chcete-li předvolební matematika, je zábavná. Každé volby přinesou svá
překvapení, vždy se najde někdo, kdo převlékne svůj politický dres, a politici se nám
na pár měsíců mění před očima. Pojí je slibování všeho možného (a také nemožného), ožívají na sociálních sítích, zaříkávají
se pojmy jako je transparentnost, diskuze,
rozvoj či efektivita. Volají po otevřenosti,
férovosti, lepším hospodaření, opravených
chodnících, nižších cenách tepla či svozu
odpadu, zateplení škol a školek, podpoře
podnikání, větší podpoře sportu a kultury
a tak dále a tak dále. A volič, aby si na své
rozhodnutí pořídil slovník cizích slov, karty pro výklad budoucnosti, křišťálovou
kouli nebo alespoň kafe s lógrem.
V Sedlčanech se dlouhodobě žádné
volební překvapení z hlediska výsledku
nekonalo a zatím to nejinak vypadá i letos.
Ačkoliv i ve zdejším politickém prostředí
se něco děje a dochází i k přesunům hráčů mezi jednotlivými týmy. Signiﬁkantní
je podle mě přechod Blanky Vilasové
od ODS ke STANu. V ODS ji nechtěli, a tak
narychlo a překotně dala dohromady možná poměrně zajímavou partu lidí a zkusí
štěstí jinak. Jako zastupitelka tak dost možná bude pokračovat, je ale otázkou, s jakou
silou v zádech. Možná nás čeká sledování
velkého úspěchu, v tuto chvíli reálnější mi
ale přijde spíše opačná možnost. V tom případě bude Vilasová možná litovat, že místo
ke STANu se nepřemístila spíše do stanu.
Pro někoho může být překvapení i to,
že v Sedlčanech nekandiduje hnutí ANO,
v posledních několika letech favorit všech
voleb. Buď nemá o menší obce zájem, což
je méně pravděpodobné, nebo nesehnalo
dost lidí, což je více pravděpodobné anebo
vyhodnotilo kandidaturu jako neefektivní
s malou šancí na větší úspěch. A možná
tak nějak všechny důvody jsou pravdivé.
Mezi překvapení lze zařadit i situaci
v Nalžovicích. Zvykem bylo, že kandidovalo několik lidí, každý sám za sebe. Sólo.
Tak, jak je na menších obcích časté. Novinkou v tomto ohledu je sdružení Zelený NOS, které jakoby pomyslně změnilo
předvolební situaci. Kromě tohoto sdružení jde do voleb také kandidátní listina
Sdružení nezávislých kandidátů. Tyto dva
subjekty pak doplňuje čtveřice tradicionalistů, tedy samostatných kandidátů.
Pro ně tak bude volební úspěch složitější
a je možné, že i v Nalžovicích zažijí zajímavou partii dvou hráčů na jednom poli.
Tomáš Vašíček
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