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Cítím se tu vítán, což je
příjemné, ale i silný závazek,
říká Matěj Stropnický

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Stoprocentní obměna
zastupitelů by
způsobila obrovské
problémy a stagnaci,
míní místostarosta
Miroslav Hölzel
SEDLČANY „Změna je v politice oblíbené slovo, ale
ne vždy je změna garancí
ke zlepšení,“ reaguje na program Starostů a nezávislých
předseda Místního sdružení Občanské demokratické
strany a dvojka kandidátky
Miroslav Hölzel, s nímž jsme
mluvili o říjnových komunálních volbách. Kampaň
sedlčanské ODS lze podle
něj shrnout do slov stabilita,
odpovědnost, rozvoj.
ODS vede do komunálních voleb opět Jiří Burian.

Pokud bude zvolen starostou, bylo by to jeho osmé
volební období, což ČSSD
a Starostové a nezávislí
velmi kritizují. Jak se na to
dívá sedlčanská ODS?
Jiří Burian je mimořádně
úspěšným starostou města
s obrovským renomé i na republikové úrovni. Není divu,
že opoziční strany jeho pozici intenzivně kritizují. Je
zřejmé, že spoléhají na to,
že ODS by v Sedlčanech bez
jeho vlivu oslabila.
Pokračování na straně 4

Politik Matěj Stropnický vyměnil život v Praze za venkov, chce zrekonstruovat zámek v Osečanech.

OSEČANY Zatímco katastr nemovitostí ještě mlčí, média už
informacemi přetékají. K zaslechnutí bylo i slovo kauza
– Matěj Stropnický, bývalý

předseda Strany zelených si
s životním partnerem, hercem Danielem Krejčíkem,
pořídili zámek. S jedním ze
dvou nastávajících majitelů

O budoucnost obce se
starosta nebojí. Ať už bude
do jejího čela zvolen či nikoliv
JESENICE Co je Miroslav

Hrazánek starostou (20 let),
kandiduje do zastupitelstva
historicky nejméně kandidátů. „Obávám se, že o tuto
práci nebude zájem,“ říká.
Již několik volebních

období dozadu se osvědčilo jedenáctičlenné zastupitelstvo. Nejinak tomu bude
i po podzimních komunálních volbách. Deset ze
současných jesenických
Pokračování na straně 3

HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY
s certifikovanou lektorkou
Přirozenou cestou harmonizuje hormonální systém.
• 10týdenní kurzy
• víkendové kurzy
• individuální a firemní kurzy

www.jogahormonalni.com
Tel.: 724 624 534

kulturní památky Matějem
Stropnickým sedím na subtilním nádvoří zchátralého
zámku a povídám si o vizích
Pokračování na straně 8

Krásnohorští
zemědělci
čelí
nedostatku
vody díky
dlouholetým
zkušenostem
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Za první dvě dekády

v srpnu spadlo v městečku
pouhých 12 mm srážek. To je
v kombinaci s vysokými teplotami v podstatě stejné, jako
by nepršelo vůbec. Velmi
intenzivně pociťují nedostatek vody zemědělci. Je zřejmé, že cena obilí půjde letos
hodně nahoru. Sucho je totiž
v celé Evropě.
Pokračování na straně 4
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Rekonstrukce staré budovy
nemocnice umožní zvýšit
kapacitu lůžek následné péče
SEDLČANY Ředitel sedlčanské nemocnice Filip Zítko
působí ve funkci více než
půl roku. S dosavadním
vývojem nemocničního
provozu vyjadřuje spokojenost. Chválí nejen odbornost zdravotníků, ale
i to, že dokážou vytvořit
přátelskou atmosfér u,
v níž se dobře pracuje.
Slova uznání má i pro vedení města, s nímž úzce
spolupracuje na přípravě
revitalizace staré budovy
nemocnice, aby se tam
mohla umístit další lůžka
pro následnou péči.
„Problémem, který nás
trápí nejvíc v současné
době, je regulace úhrad
ambulantní péče. Naším
zájmem je ambulantní
péči v regionu udržet.
VZP i město má zájem,
abychom v Sedlčanech
ambulance provozovali,
a my chceme dostát našim závazkům vůči městu,
k nimž jsme se i smluvně
zavázali. Pro nás však
jsou ambulance spíše ekonomickou zátěží. Snažíme
se jejich provoz ekonomicky optimalizovat, aby
mohly fungovat alespoň
na neziskové bázi. Narážíme však na zmiňovanou
regulaci úhrad. Stále totiž
nevíme, jakým způsobem
bude VZP úhrady vypočítávat. Ambulantní péče
však určitě redukována
nebude,“ vysvětluje ředitel Zítko největší momentální potíže, které vedení
nemocnice řeší.
Zdůrazňuje, že záměr
udržet ambulantní provoz
podporuje i město a že
rada města zaslala na VZP
dopis, v němž vyjadřuje
podporu vedení Mediterra Sedlčany a žádá, aby

ambulantní péče byla i nadále nemocnici hrazena
v plné míře.
Personální potíže při
obsazování ambulancí
zapříčiňuje fakt, že nemocnice nemá akreditaci
na vzdělávání lékařů právě kvůli tomu, že neprovozuje akutní lůžkovou péči.
„Proto nemůžeme pro naše
ambulance získávat mladé lékaře, kteří by praxi
mohli vykonávat pod do-

Filip Zítko

hledem odborníka. Praxe
v našem typu zařízení by
se jim totiž nezapočítávala
do předatestační fáze vzdělávání,“ uvádí Zítko. To je
i případ neurologa Matěje
Faraguly, který měl snahu
v Sedlčanech zůstat, ale
kvůli nemožnosti získat
na zdejších odděleních
potřebnou předatestační
praxi, odešel do větší nemocnice, která je akreditovaným pracovištěm pro
vzdělávání lékařů. „Pro
registrované pacienty jsme
však zajistili provoz neurologické ambulance alespoň
na půl dne v týdnu,“ dodává Zítko, ale zároveň upozorňuje, že za současné
situace nelze registrovat
na neurologii nové pacienty.
Na otázku, jak tedy
vedení nemocnice ambulantní lékaře získává, ředitel Zítko sděluje, že právě
oslovili personální agen-

Zelený NOS Nalžovice
nezávislí kandidáti za Zelené
do zastupitelstva

www.zelenynos.cz

turu, která se specializuje
na agendu získávání pracovníků do zdravotnictví.
„Můžeme nabídnout velmi
přátelský a kvalitní kolektiv a hlavně peníze. Je
jasné, že nemocnice svou
strukturou není pro lékaře úplně atraktivní. Zájem
lékařů limituje jednak už
zmíněná absence akreditace vzdělávání, ale i malá
možnost dostat se k zajímavým případům na akutních lůžkových odděleních.
Navíc ekonomicky orientovaní lékaři si radši otevřou
svou vlastní praxi. Naší cílovou skupinou jsou tedy
lékaři s atestací, kterým
můžeme nabídnout atraktivní ﬁnanční ohodnocení
a kteří se nechtějí zatěžovat administrativou, která
by je čekala, pokud by provozovali vlastní ordinaci,“
vysvětluje Filip Zítko.
Koncem května informovalo vedení nemocnice
sedlčanské radní, že by
v rámci zvýšení kapacity
lůžek následné péče chtěli
využít uvolněnou starou
budovou nemocnice, jež
v současné době nemá alternativní využití.
„Na odboru investic
městského úřadu se připravuje vizualizace, jak bude
rekonstrukce budoucích
oddělení vypadat. Jsme
sice ještě ve fázi před projektem, ale odhadujeme,
že v horizontu dvou až tří
let bychom do rekonstruované budovy mohli umístit
dalších třicet lůžek. Nestejnou výši podlaží v obou
budovách by vyrovnal
speciální výtah. Do úprav
budovy čp. 161 by podle
odhadu odborníků z oboru stavebnictví mělo město
investovat kolem čtyřiceti milionů korun, zhruba
dalších deset milionů by
stála nadstavba nad operačními sály, kde bychom
chtěli zřídit tělocvičnu
a společenské zázemí pro
naše pacienty,“ doplňuje
ředitel Zítko.
Jindra Votrubová

www.sedlcansky-kraj.cz

Ženy sestavily
vlastní kandidátku
POČEPICE Z celkem sedmadvaceti jmen na třech
kandidátkách budou moci
při říjnových volbách vybírat nové zastupitele občané
Počepic. Mezi kandidáty je
i osm ze současných devíti
zastupitelů včetně starosty
Zdeňka Pekárka.
„Mandát starosty obhajuji.
Vede mě k tomu rozdělaná
práce,“ říká starosta a přiznává: „Toto období nebylo
z hlediska výsledků práce
zrovna plodné pro oči voličů. Ale doufám že se povede
dotáhnout do konce zabránění milionových investic
do církevního majetku, které
nám nařizuje ministerstvo
pro místní rozvoj. Jedná se
o opravu hřbitovní zdi, která
je kulturní památkou spolu
s kostelem a my jako správci hřbitova máme prý platit
opravu v rozsahu několika milionů pod dohledem
památkového úřadu. Tato
oprava znamená rozebrat
hřbitovní zeď do základu
a znovu postavit. Zeď máme
opravit proto, že vybíráme
poplatky za pronájem hrobů,
které však nečiní ani padesát
tisíc korun ročně.“ Pro sou-

časného starostu je vyřešení této věci prioritní, hned
za ním je chodník v Počepicích a další nutné investice.
„Pro příští období se ustálily

Zdeněk Pekárek

dotační tituly a u některých
dochází ke změnám pro nás
příhodným, tak věřím, že by
v příštím období bylo v obci
zase něco vidět,“ přeje si
starosta. Kandiduje za sdružení nezávislých kandidátů
Pro obec Počepice.
Dalším kandidujícím
uskupením je sdružení nezávislých kandidátů Naše
obce. Novinkou pro voliče
bude možnost vybírat nové
zastupitele z kandidátky
Sdružení kandidátek Počepicka – jak její název napovídá, složené ze samých žen.
Jana Špačková

Většina současných
zastupitelů se bude snažit
obhájit své mandáty
SEDLEC-PRČICE
Občanská
demokratická strana, Česká
strana sociálně demokratická, Starostové a nezávislí,

Miroslava Jeřábková

KDU-ČSL a nezávislí kandidáti a jeden nezávislý kandidát
si rozdělí hlasy sedlecko-prčických voličů v podzimních
volbách.
„Kandidátní listiny podaly
čtyři volební uskupení a jeden
samostatný kandidát. Všechny kandidátní listiny nejsou

plně obsazeny,“ informovala starostka Sedlce-Prčice
Miroslava Jeřábková. Ta se
bude snažit svůj post v patnáctičlenném zastupitelstvu
obhájit. Vedou ji k tomu:
„Rozpracované projekty, které jsou připraveny k realizaci
nebo se budou v dalším období dokončovat; možná i snaha být u rozhodování o vývoji
a směřování našeho městečka a z osobního hlediska nejdůležitější věc – podpora lidí
kolem mě.“
Svůj mandát obhajuje
nejen starostka, ale většina
současných sedlecko-prčických zastupitelů. Na kandidátních listinách jsou ale
i nová jména. „Odhaduji, že
přibližně třetina kandidujících je do pětatřiceti let věku,“
dodala starostka.
-jš-

www.sedlcansky-kraj.cz
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Okradl invalidního
důchodce

O budoucnost obce se starosta nebojí. Ať
už bude do jejího čela zvolen či nikoliv

SEDLČANSKO Neznámý

pachatel si vyhlédl v jedné obci v regionu jako
snadnou kořist k okradení invalidního důchodce.
Vydával se za pracovníka
energetické společnosti
a tvrdil, že se bude zdražovat elektřina.
„Nejdříve po poškozeném požadoval dva tisíce
korun, následně mu však
dal bankovku v hodnotě pěti tisíc korun a chtěl
po něm vrácení tří tisíc korun. Poté využil nestřeženého okamžiku a z peněženky, kterou zanechal senior
na stole, mu vzal několik
desítek tisíc korun. Dle uve-

deného popisu se mělo
jednat o 165 cm vysokého
muže silnější postavy s knírkem pod nosem. Na sobě
měl mít šusťákovou bundu
šedé barvy a z místa odjel
nezjištěným vozidlem,“
uvedla tisková policejní
mluvčí Monika Schindlová.
Podvodníci jsou dobří
vypravěči, jsou vynalézaví
a obratní. Je proto dobré
využívat panoramatické
kukátko a řetízek na dveřích. I na první pohled
sympatický člověk nemusí
mít dobré úmysly. Zásadou
je, nemít doma větší obnos
peněz v hotovosti či velmi
cenné věci.
-red-

Dokončení ze strany 1

zastupitelů svoje mandáty
obhajuje, dva kandidáti
kandidují vůbec poprvé,
jeden opakovaně. „Co se
týče věku kandidátů, nejmladšímu je 34 a nejstaršímu 74 let. Průměrný věk
kandidátů je 48 let,“ uvádí
Miroslav Hrazánek.
Podle svých slov obhajuje současný starosta
svůj mandát stoprocentně
naposledy. „Musel jsem
sám sebe přesvědčovat.
Rozdělaná práce je stále
a bude pořád, na to se to

strana

nedá svádět. Že by mi ta
práce chyběla anebo dělala
dobře, to se také nedá tvr-

Miroslav Hrazánek

dit. Já se snažím každou
práci vykonávat co nejlépe, i když mě třeba nebaví.
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Tady narážím hlavně na to,
že neskutečně přibývá byrokracie a nesmyslných
požadavků. Co bych si ale
opravdu přál, a bude to
mým cílem, je dobře předat funkci starosty, ať jako
nově zvolený starosta anebo jako zastupitel. Chci,
aby obec pokračovala
v nastoleném trendu a nedošlo k nějakému mrtvému
období. V zastupitelstvu
bude mnoho mladých lidí,
a tak se o budoucnost obce
nebojím,“ zamýšlí se Hrazánek.
Jana Špačková

Louka vzplála z neznámého důvodu

Nemocnice odebírá
stravu pro pacienty
z Domova Sedlčany
SEDLČANY Od 1. července

odebírá místní nemocnice
stravu pro své pacienty výhradně z Domova Sedlčany.
Jak uvedl ředitel Filip Zítko,
vedení se dohodlo s nemocnicí v Benešově, že ukončí
spolupráci na dodávkách
pacientské stravy z tamější
kuchyně.
Zaměstnanci však mají
nadále možnost volby ze
čtyř dodavatelů. Kromě
stravy z kuchyně domova
pro seniory mohou využít
služeb Čajovny Ve Dvoře
v Nádražní ulici, restaurace
hotelu Florian a bufetu Lima.
„Spolupráci s benešov-

skou nemocnicí jsme ukončili
proto, že jsme chtěli zajistit,
aby pacienti, kteří v našem
zařízení tráví často dlouhé
týdny, dostávali alespoň čtyřikrát týdně teplou večeři.
Nemocniční kuchyně v Benešově sice připravovala kvalitní jídla, ale večeře pouze studené. Možnost dodávky teplé
stravy i večer nám nabídla
právě ředitelka Domova Jaroslava Kocíková a my jsme
její nabídku využili, protože
máme zájem na tom, aby se
naši pacienti u nás cítili aspoň
trochu jako v domácím prostředí,“ vysvětlil Filip Zítko.
Jindra Votrubová

Parta se má držet, pokud
dobře funguje, říká
starosta Pavel Pechač
OSEČANY Všech osm současných zastupitelů (jeden v průběhu volebního
období zemřel – pozn.
re d . ) b u d e o b h a j ova t
v podzimních komunálních volbách své mandáty.
„Kandidátní listiny podalo
celkem dvanáct samostatných kandidátů,“ upřesnil
osečanský starosta Pavel
Pechač. Jsou mezi nimi
také dva nováčci, kteří do-

sud nikdy nekandidovali.
Starosta Pechač je s prací současného zastupitelstva spokojený. „Parta se
má držet, pokud je dobře
fungující. A musím říci, že
u nás v Osečanech tomu tak
je. Také proto kandiduji,“
říká a dodává, že rád pracuje s lidmi, kterým může
věřit a kteří umějí projevit
zájem o dění v obci.
Jana Špačková

Technik ČEZu vyvrátil, že by oheň vzplál kvůli poruše na sloupu elektrického vedení.

RADEŠÍN V pozdním odpoledni 23. srpna vzplála
zatím z nezjištěné příčiny louka v Radešíně směrem na Kuní. Díky ducha-

přítomnému rychlému
zásahu jednoho z místních obyvatel neskončil
požár velkou škodou
– vesnice je nedaleko.

Přivolaný technik ČEZ
vyvrátil, že požár mohl
zavinit zkrat na sloupu
elektrického vedení.
Jana Motrincová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
KŘEPENICE Přístrojem na hle-

dání kovů nalezl oznamovatel
22. srpna odpoledne na poli
u obce munici. Policejní
hlídka místo zajistila a přivolaný pyrotechnik určil, že se
jedná o dělostřelecký granát
německé výroby a odvezl ho
k řízené likvidaci.
POČEPICE V kat ast-

ru obce vběhla 24. srpna v ranních hodinách
do jízdní dráhy vozu
VW Golf srna, která byla
po střetu na místě usmrcená. Vzniklá škoda byla
vyčíslena na 30 000 korun.
KOSOVA HORA Policejní
hlídka zastavila 26. srpna
dopoledne v katastru obce

22letého mladíka, u něhož
vykázala dechová zkouška
hodnotu 0,63 promile alkoholu. Další jízda byla muži
zakázána a na místě mu byl
zadržen řidičský průkaz.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Krásnohorští zemědělci
Stoprocentní obměna zastupitelů by
způsobila obrovské problémy a stagnaci, čelí nedostatku vody díky
dlouholetým zkušenostem
míní místostarosta Miroslav Hölzel
Dokončení ze strany 1

Mezi kandidáty STANu je
většina, která s komunální
politikou nemá vůbec žádné zkušenosti. Také Rostislav Hefka se vyjádřil v tom
smyslu, že pokud by se
po volbách vyměnilo celé
zastupitelstvo, bylo by to
krušné, ale určitě lepší než
nyní. Umíte si takovou situaci, vzhledem k nutnosti zabezpečit chod města, vůbec
představit?
Nové tváře jsou v zastupitelstvu i v radě vždy přínosem a v minulosti vždy také
volby přinesly jak do zastupitelstva, tak do rady nové
tváře. Stoprocentní obměna
zastupitelů by dle mého
názoru způsobila obrovské
problémy a stagnaci nastartovaných investičních a rozvojových programů.
V roce 2014 pan starosta uvedl, že kandiduje,
aby dokončil přivaděč pitné vody. Z jakého důvodu
kandiduje nyní?
Toto je otázka na pana
starostu, ale myslím si, že
hlavním důvodem je to, že
pokud by nekandidoval,
vypadal by jako zbabělec,
který utíká před tlakem opozice, která využívá všech
příležitostí, jak jeho práci
dehonestovat.
A pokud bude Jiří Burian zvolen, počítá s ním
ODS jako se starostou
nebo byste jeho funkci
převzal vy?
Funkci starosty může teoreticky vykonávat každý
z nově zvolených zastupitelů. Záleží na výsledku voleb
a následných koaličních jednáních. Nerad bych porcoval medvěda, dokud běhá
po lese.
Některá politická hnutí měla problém sestavit
plnou kandidátku, KSČM
ji nesestavila vůbec. Měla
ODS také tyto potíže?
Se sestavením plné kandidátky jsme neměli žádné
problémy. Naši kandidátku
považuji za kvalitně sestavenou. Takřka z jedné třetiny
jsou na ní oproti roku 2014
nové tváře a co mne těší,
jsou to vesměs mladí lidé,

kteří sami projevili zájem
o vstup do ODS nebo kandidovat za ODS.
Klesá podle vás zájem
občanů o komunální politiku?
Domnívám se, že vyššímu
zájmu o vstup do komunální
politiky škodí takzvané vysvlékání se obecních představitelů donaha. Tím mám

Miroslav Hölzel

na mysli veřejně přístupné
registry o majetku představitelů obcí. Nemám nic proti takovýmto přiznáním, ale myslím si, že tyto údaje by měly
být k dispozici příslušným
orgánům a ne veřejnosti, aby
sloužily ke šmírování. Vyššímu zájmu také velmi ubližuje kriminalizace rozhodnutí
starostů, hlasování obecních
rad a zastupitelstev. Přitom
v porovnání s jinými profesemi je trestná činnost zastupitelů takřka na nulové úrovni,
akorát je vždy mediálně zajímavá a štěstím pro opozici.
Nepomohlo by zvýšení
zájmu o komunální politiku v Sedlčanech tolik propíraný on-line přenos ze
zasedání zastupitelstva?
Jsem plně přesvědčen,
že on-line přenos z veřejného zasedání zastupitelstva
vyšší zájem o dění ve městě nepřinese. Vycházím
i ze zkušeností jiných měst.
Dost často přímé přenosy
přinesou pouze to, že někteří zastupitelé je využívají jako možnost ke zvýšení
sebeprezentace a zasedání
se akorát prodlužují. Že se
nejedná pouze o můj osamocený názor, dokládá
i hlasování z červencového
zastupitelstva, kde se pro
on-line přenosy vyslovili
pouze tři zastupitelé.
Jak hodnotíte končící
volební období?
Končící volební období si

troufám hodnotit jako velice
úspěšné, neboť rozhodující
úkoly z volebního programu
byly splněny. Připomenu
jen ty nejdůležitější: přivaděč pitné vody, revitalizace
lokalit Na Potůčku a Komenského náměstí, rekonstrukce ulice Kapitána Jaroše,
parkoviště v ulici U Hřbitova, zateplení a výměna oken
budovy městské knihovny, výměna oken a vstupu
do budovy KDJS, hřiště
s umělým povrchem, kompostárna na bioodpad, péče
o veřejné plochy a zeleň –
Lesopark Cihelný vrch, Mrskošovna, nová dětská hřiště
a tak dále. Všechno bychom
samozřejmě nezvládli bez
občanů, kteří svými myšlenkami, nápady a vlastní prací
přispěli k vylepšování života ve městě, a to v nejrůznějších oblastech, ať je to úprava a úklid veřejných ploch,
zušlechťování Lesoparku
Cihelný vrch, návrhy změn
dopravního značení nebo
třeba stavba schodů z chodníku u mostu přes Sedlecký
potok a také samozřejmě
v oblasti společenské, kulturní i sportovní.
Vedení města muselo
čelit hned několika problémům, některé dostaly
nádech kauz. Například
nemocnice, problémy
s „umělkou“, mlékárna,
autobusový terminál… Povedlo se tedy všechno?
Může nám být vytýkáno, že nebyla zahájena
výstavba nového autobusového nádraží, které jsme
začali soutěžit v červenci
loňského roku a pouze obstrukce jedné z ﬁrem protáhly uzavření soutěže až
do dnešních dnů. Lze se jen
domnívat, čí to byl záměr.
Problémy s „umělkou“ jsme
dokázali vyřešit. Strukturální změny v místní nemocnici jsou bohužel mimo naše
zákonné kompetence. My
můžeme deklarovat zájem
a potřebnost, ale rozhoduje
především VZP a krajský
úřad. Stejně tak záležitost
mlékárny je zcela mimo
naše pravomoci a možnosti.
Jana Špačková

Dokončení ze strany 1

Žně krásnohorského
zemědělského podniku ale
tak špatně, jak by se mohlo
zdát, nedopadly. Výsledky
jsou sice nižší, ale není to
katastrofa. Průměrný výnos
je 5,1 tuny z hektaru u obilí
a 3,3 tuny u řepky. To je jen
o 10–20 % méně, než tomu
bylo v posledních letech.
„Letos je jedním z problémů
sláma. Obilí nenarostlo, takže jsme museli nějakou slámu nakoupit. Sehnali jsme ji
v jižních Čechách, které letos
dopadly dobře. Díky tomu, že
jsme dost rozsáhlí, vypomohli jsme si výnosem v Třebsku
a hlavně v Českých Budějovicích, kde máme sto šedesát
hektarů pěkných kukuřic.
I sláma tam nějaká byla,“
říká předseda krásnohorského zemědělského podniku Jiří Zelenka.
Podle jeho slov tkví
úspěch jejich sklizně i v této
horké suché sezóně ve třech
principech. V první řadě
čerpají z vlastních dlouhodobých zkušeností: „Ani
letošní rok není pro nás katastrofou, ale je to tím, že jsme
nad tím přemýšleli dopředu,
se suchem jsme počítali a vytvářeli si rezervy. Pro nás jsou
rozhodující objemná krmiva,
tedy seno, senáže a siláže.
Díky tomu, že máme dostatek
silážních žlabů a velkou zásobu z minulých let, máme co
krmit. I do bioplynky máme
rezervy a sklízíme kukuřici.
Tady je ale hlavní kejda,“ říká
Zelenka.
Dalším důležitým faktorem je odrůdová skladba.
„Zvažujeme změnu osevních
postupů, budeme se muset
daleko více věnovat plodi-

nám, které mají spotřebu
vody menší. Nejhůř dopadly
travní porosty. Musíme se vracet znova k vojtěšce. Ta nás
letos jednoznačně podržela.
Dělali jsme tři krásný seče,
kdežto u trávy jen jednu a půl
a ještě ne tak dobrý,“ zamýšlí
se předseda. Letos se také
dařilo hrachu, kterým se nahrazuje sója. Jeho výnos byl
skoro 4 tuny z hektaru.
Třetím pilířem úspěchu
je živočišná výroba. Zdejší
podnik má 4 250 kusů skotu,
z toho 1 550 dojnic. Ty nadojí ročně 15,5 milionu litrů
mléka. „Díky tomu, že je tu
dobytek, je půda dobře prohnojená a nedostatek vláhy
tedy zvládne lépe,“ shrnuje
výhodu předseda, původně
zootechnik. Se skotem ale zároveň potřeba vody stoupá:
„Jen pro živočišnou výrobu
potřebujeme kolem sto padesáti kubíků denně jak tady,
tak v Petrovicích. Počítáme
s tím, že budeme dávat pomocnou nádrž na Homola,
aby se v případě, že voda dojde, dala nějaká přivézt. V Petrovicích už taková nádrž je.
Aktuálně dovážíme vodu jen
ve Skrýšově, tam už došla,“
dodává k tomu Zelenka.
„V žádném případě nechceme snižovat stavy dobytka, ani omezit bioplynové
stanice. Kdyby bylo úplně nejhůř, snížíme krátkodobě jejich výkon. Musíme se naučit
daleko zodpovědněji zadržovat vodu v krajině,“ shrnuje
předseda podniku. A dodává, že jako naprostou nutnost
vidí opětovné zřizování rybníků, aby voda zůstala tady
a neodplavovala se pryč.
Olga Trachtová
Hadáčková

Hasičárny se dočkají
nového označení
SEDLECKO-PRČICKO Patnáct smaltovaných cedulí,
na nichž bude uveden název sboru dobrovolných
hasičů, letopočet založení
sborů a znak Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, bude namontováno
na jednotlivé hasičárny

v Sedlci-Prčici a osadách
města.
Hasičské zbrojnice
město postupně opravuje. Letos v létě se dočkaly
hasičárny v Přestavlkách,
Sušeticích, Nových Dvorech a Měšeticích.
Jana Špačková

Hledám podnájem bytu v Sedlčanech
(garsonka až 2+1). Tel.: 733 585 378. 256/18
Prodám pšenici, ječmen. Tel.:
739 064 770.
257/18
Prodám slepičky z domácího chovu,
stáří 20 týdnů, cena 180 Kč/ks, dále husy
z domácího chovu, cena 160 Kč/kg, odběr
možný ihned. Tel.: 723 731 581.
258/18
Hledám ženu k trvalému vztahu do 50
let, jen vážně. Tel.: 704 568 680.
259/18
Prodám Hyundai i30 1,6 GDI Trikolor
Weekend kombi v plné výbavě, koupeno
v ČR 6/2014, 99 kW (135 PS), benzín, manuál 6. st., bílá barva, serv. knížka, 1. maji-

tel, nehavarované, STK do 6/2020, záruka
do 6/2019, najeto 61 tisíc km, odnímatelné
tažné zařízení, sada zimních pneu (1 sezóna), dálniční známka ČR 2018, gumová
vana kufru, gumové koberečky, povinná
výbava. Tel.: 728 400 752.
260/18

ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –

Přijmu zaměstnankyni na domácí
práce (možno i brigáda):

www.avt-servis.cz info@avt-servis.cz

VÝROBA
slaměných kruhů

Tel.: 602 709 295
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Prodám palivové dřevo 900 Kč/m ,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

ve vlastních prostorách
(např. garáž)

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

Tel.: 605 121 784

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup
 baterie auto i moto značky YUASA, FAAM, SZNAIDER
 motorové oleje pro benzínové i naftové motory - syntetické i minerální
 motorové oleje pro dvoudobé motory a motorové pily, křovinořezy, sekačky
 převodové a hydraulické oleje v obalech i stáčené do vlastních nádob
 plastická maziva na ložiska, čepy, pouzdra, řetězy
 brzdové kapaliny
kapaliny, směs do ostřikovačů, destilovanou vodu
 hadice hydraulické, vzduchové, palivové, horkovodní, olejové
 hadice na propan-butan, acetylen, kyslík, zahradní
 spirálové hadice na huštění pneumatik včetně měřáku
 hadice na mycí agregáty typu WAP, KÄRCHER a podobně
 rozvaděče na štípačky
štípačky, manometry, kulové ventily, mazací lisy
 rychlospojky
rychlospojky, šroubení, spony, těsnění Al, Cu
 koncovky hydraulických a vzduchových hadic

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

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

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

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

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

ELEKTR
O
Mašek
Tel.: 318 581 364 Mobil: 736 773 457
E-mail: elektro.masek@tiscali.cz
PRODEJ:
 elektroinstalačního materiálu
 svítidel a lustrů
 el. přístrojů a spotřebičů

PRODEJNA
KOSOVA HORA 27, U KOSTELA

Po - Pá: 7 - 16 hod.
So: 8 - 11 hod.

1+1
Oční optika Benešov s.r.o., Tyršova 141 – Sedlčany • tel.: 739 634 037
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Obhajoba výsledku z minulých voleb by byla úspěchem,
říká starosta Martin Krameš
KOSOVA HORA Před čtyřmi
lety kandidovaly v obci tři
politické subjekty. V říjnu
se jich o hlasy spoluobčanů
bude ucházet pět. Nově kandidují lidovci a také sdružení
s výmluvným názvem Hasiči a sportovci společně pro
Kosovu Horu. Dalšími kandidujícími jsou Kosováci, své
sdružení spolků do voleb
utvořili také hasiči, myslivci
a Sokol, pětici uzavírá sdružení Pro obec, které má aktuálně v zastupitelstvu většinu
hlasů a za nějž kandiduje
i současný starosta Krameš.
Toho jsme požádaly o předvolební rozhovor.
Před čtyřmi lety se
o hlasy spoluobčanů ucházely tři politické subjekty, nyní jich bude pět. Je
to spíše pozitivní signál,
že mají lidé zájem o věci
veřejné, nebo negativní,
který značí rozdělení obce
a nejednotnost?
Vyšší počet politických
subjektů ucházející se
o přízeň voličů v naší obci
vnímám jednoznačně pozitivně, a to zejména ze dvou
důvodů. Za prvé je větší

počet mladých lidí se zájmem o věci veřejné, není
jim lhostejné, co se v obci
děje a mají zájem věci měnit,
tvořit a rozvíjet. Za druhé pro
voliče je větší výběr z nabídky politických subjektů, jejich programů a konkrétních
kandidátů.
Kandidujete za sdružení Pro obec, která před
čtyřmi lety získala většinu hlasů. Očekáváte obhajobu takového výsledku? Jaké hlavní důvody
by měly podle vás vést
k tomu, aby volič dal hlas
sdružení Pro obec?
S ohledem na větší počet volebních subjektů by
obhajoba výsledku z minulých voleb byla úspěchem.
Důvod, proč by měl volič
dát hlas sdružení Pro obec,
je z mého pohledu zřejmý,
a tím jsou výsledky naší práce v uplynulých letech. Podařilo se díky národním, ale
i evropským dotačním programům zajistit dynamický
rozvoj obce, a to jak v oblasti
výstavby dopravních staveb
a staveb jako jsou vodovody,
kanalizace, místní komunika-

ce, chodníky, veřejné osvětlení a další, tak investicemi
do obecního nemovitého
majetku, až přes nákupy
komunální techniky zvýšit

Martin Krameš

kvalitu života v obci a zajistit
větší rozsah služeb pro občany. Také aktivně podporujeme a pořádáme v obci mnoho kulturních, sportovních
a společenských akcí.
Které nejdůležitější,
nejpalčivější úkoly čekají
na nové zastupitelstvo?
Před budoucím zastupitelstvem je mnoho úkolů:
například zajistit tolik potřebné zvýšení kapacity čistírny
odpadních vod pro další rozvoj obce, dokončit celkovou
opravu a přístavbu budovy
základní školy a školní zahrady, provést rekonstrukci

budovy sokolovny a vybudovat zde důstojný prostor
pro pořádání kulturních
a společenských akcí, v lokalitě Obciny zasíťovat pozemky pro plánovanou zástavbu
a mnoho dalších stavebních
aktivit. S ohledem na nedávnou snahu soukromého
investora postavit v našem
katastru větrné elektrárny,
která byla mimochodem zastupitelstvem jednoznačně
odmítnuta, by bylo mým
přáním, aby i nadále nově
zvolené zastupitelstvo drželo
takto nastavený kurz. Neboť
jsem přesvědčen, že do našeho regionu větrné elektrárny z mnoha důvodů nepatří.
Když se ohlédnete čtyři
roky zpět: co se povedlo
a co naopak nepovedlo?
Naplnili jste jako sdružení
svůj program beze zbytku?
Za poslední čtyři roky se
podařilo zajistit ﬁnancování
plánovaných investičních
akcí v celkovém objemu
90 milionů korun, z toho se
podařilo získat téměř 60 milionů z dotačních programů.
To považuji za úspěch. Myslím, že se daří v obci rozvíjet

a podporovat sport, kulturu
a rád bych věřil, že i dobré
mezilidské vztahy. Považuji za významný počin i to,
že v září bude vydána obcí
Kosova Hora kniha Historie
Kosovy Hory, která na 184
stranách důkladně mapuje historii celé naší obce.
Za práci na uvedené knize
patří veliké poděkování kronikáři obce Jiřímu Němcovi
a Ivaně Lomozové. Bohužel
do dnešního dne se nám
nepodařilo dokončit nový
územní plán obce. Kvůli
tomuto časovému skluzu
nemohou někteří stavebníci a investoři pokračovat
ve svých záměrech. Věřím,
že do konce roku situaci napravíme. S ohledem na náš
minulý předvolební program
se podařilo většinu programu beze zbytku naplnit a několik zbývajících projektů
je ve fázi rozpracovanosti,
které budou úplně dokončeny v jarních měsících roku
2019. Naopak nad rámec
předvolebního programu se
podařilo uskutečnit i několik
dalších projektů.
Tomáš Vašíček

Končící volební období považuji za dobu stagnace a znechucení,
říká starostka Jana Pšeničková
NALŽOVICE V zastupitelstvu

obce Nalžovice bude po podzimních komunálních volbách jako doposud zasedat
třináct členů. O přízeň voličů
se uchází celkem dvacet šest
kandidátů – devět za Zelený NOS, čtyři samostatní
kandidáti a třináct nezávislých kandidátů na společné
kandidátní listině s názvem
Sdružení nezávislých kandidátů Nalžovice.
„Samostatní kandidáti jsou
současnými členy zastupitelstva. Jedna stávající zastupitelka ﬁguruje na kandidátní
listině Zelený NOS společně
se svými dvěma spolukandidáty z minulých voleb.
Zbylých šest zelených kandidátů je nových. Na kandidátní
listinu nezávislých kandidátů
se dle vylosovaného pořadí
postavilo pět nováčků a osm
letitých zastupitelů. Průměrný
věk kandidátů za Zelený NOS
je 57 let. Kandidátka nezávis-

lých omladila, průměrný věk
je 47 roků,“ říká nalžovická
starostka Jana Pšeničková.
Ta byla dříve zastánkyní
kandidatury jednotlivých
kandidátů „sami za sebe“ –
dokonce ho na počátku svého působení v komunální
politice navrhla. „Byla jsem
přesvědčena, že na menších
obcích je to nejspravedlivější způsob volby. Ovšem jen
do minulých voleb. Díky stávajícímu volebnímu systému
a spekulativnímu jednání, to
je vzdání se mandátu a jeho
postoupení dalšímu členovi na kandidátce, se do zastupitelstva dostane člověk
s minimálním počtem hlasů,
evidentně se zájmem řešit
v zastupitelstvu především své
osobní zájmy týkající se špatných sousedských vztahů i záležitostí pozemkových. A to
vše pod heslem: zachráníme
hospodaření obce, všichni
tam kradou,“ vysvětluje.

Jana Pšeničková svůj
mandát obhajuje na kandidátce Sdružení nezávislých
kandidátů Nalžovice. „Přiznávám, že jsem po dvaceti
letech v zastupitelstvu, z toho
šestnácti letech starostování
a po všech peripetiích, už
neměla v úmyslu kandidovat
vůbec. I když práce pro obec
je už mojí součástí, stále mě
naplňuje a řada občanů mě
žádala o přehodnocení svého rozhodnutí. Kandidátku
jsme tedy nakonec sestavili
i po zvážení předvolební situace v Nalžovicích,“ nastiňuje
starostka fakt, že v končícím
volebním období čelilo současné zastupitelstvo mnoha
problémům. „Právě končící
volební období bylo poznamenáno útoky na vedení
obce i moji osobu, podáním
trestního oznámení, udáváním na různé úřady. Činnost
obce zkontroloval Úřad pro
ochranu hospodářské soutě-

že, Ministerstvo ﬁnancí, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo vnitra. Žádná
závažná pochybení nebyla
shledána. Z pozice starostky
toto období nevnímám pozitivně. Nepříjemný je rovněž
spor bývalého ředitele pana
Novotného s naší školou. Velkou část mé energie, nervů
a času jsem věnovala řešení
těchto záležitostí na úkor
běžné práce starosty – mimo
jiné tedy přípravě projektů
a žádostí o dotace. Zastupitelstvo pracovalo v atmosféře
falše ve svém kruhu s vidinou
dalšího možného osočování
a udávání. Osobně považuji
uplynulé období za období
stagnace a znechucení, což
ostatně byl cíl všech výše uvedených aktivit,“ hodnotí Pšeničková.
I přes určité spory si podle starostky Nalžovičtí dokážou život v obci zpříjemnit:
„Hasiči a hokejisti neustávají

se svými aktivitami, rozptýlení nám poskytla parta divadelních ochotníků v parku,
ve škole přibývá dětí, počet
obyvatel stoupá. Obec má
na účtech slušně našetřeno. Dokončují se projekty
na opravy mostů. Připravujeme přístavbu mateřské školy,
intenziﬁkaci čistírny odpadních vod, asfaltování komunikace u Jámy, prodloužení
vodovodu v Nalžovicích,
opravily se některé asfalty,
prodloužili jsme kanalizační
řad. Velkým úkolem bude
rekonstrukce vodovodní
sítě. Minulý týden jsme obdrželi oznámení o získání
dotace na opravu části cesty
na Častoboř. Co mě mrzí, je,
že kvůli aktivitám vedeným
z osady Dražka nebyla dosud ze státních peněz v rámci komplexní pozemkové
úpravy postavena polní cesta
z Křepenic do Nalžovického
Podhájí.“ Jana Špačková
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Sedm z devíti současných zastupitelů chce mandáty obhájit
NEDRAHOVICE Dvě sdruže-

ní nezávislých kandidátů
– Za pěkné Nedrahovice
a Pro rozvoj Nedrahovic
se budou ucházet o přízeň
voličů v podzimních komunálních volbách. Zastupi-

telstvo obce bude v novém
volebním období opět devítičlenné.
Nedrahovický starosta
Čestmír Sosnovec kandiduje za sdružení Pro rozvoj
Nedrahovic. „Chci pokra-

čovat v rozdělané práci,
projektech, které běží. Rád
bych také navázal na dosavadní trendy – otevřený
úřad, který se snaží lidem
co nejméně komplikovat
život. Pokud mají chuť se

zapojit do dění v obci, pak
toho využít a také je podpořit. Na komunální úrovni je
také ještě možné dodržovat
zásady, které se nám nějak
vytrácí ze života a hlavně
politiky – nelhat, nemanipu-

lovat, nezneužívat, nepřekrucovat informace,“ říká.
Sedm ze současných
nedrahovických zastupitelů chce ve volbách svoje
mandáty obhájit.
Jana Špačková

Oprava silnice do Vojkova jde podle plánu.
Pracovníci se potýkají s pokřiky od řidičů
SEDLČANY/VOJKOV Silnice

I/18 má sice pouze regionální význam, když spojuje
okresy Příbram a Benešov,
je ale výrazně vytížená. Začíná v Rožmitále pod Třemšínem a končí v Olbramovicích, celkově má více
než 60 kilometrů. Aktuálně
opravovaný úsek Sedlčany–Vojkov patří k nejvytíženějším, a to i kvůli těžké
nákladní dopravě. V plném
provozu bez omezení by
měl být nejpozději na konci října.
Na celé stavbě je nejzásadnější výměna asfaltu, uskutečňují se však
i další práce na podloží,
nezpevněná část krajnice
se rozšiřuje a mimo jiné
se čistí i příkopy. Detaily
prací popsal pro redakci
tiskový mluvčí Metrostavu, který stavbu provádí,
Vojtěch Kostiha. „Vyfrézujeme 12 cm starých asfaltových vrstev vozovky
a nahradíme je novou vozovkou z modiﬁkovaného
asfaltu, která lépe odolává
dopravnímu zatížení, které
je na silnici I/18 poměrně
veliké. Dále děláme sanaci podloží vnějších částí
vozovky, aby byly do budoucna omezeny poklesy
vozovky od těžké silniční
dopravy, rozšiřujeme nezpevněnou krajnici, která
v předchozím stavu chyběla, vyměňujeme stará
svodidla za nová a kompletně na šesti kilometrech
čistíme příkopy pro zajištění fungování odvodnění
komunikace. V samotném
městě Sedlčany jsme postavili opěrnou zeď z gabionů
(ocelové koše vyplněné
kamenivem – pozn. red.),
na které je umístěna autobusová zastávka včetně

přidruženého chodníku.“
Práce započaly již
v květnu a vše se musí
stihnout do zimy. Termín
předání staveniště je dle
plánu nejpozději s koncem
října. Podle Kostihy se termín prozatím daří plnit
a pokud nenastanou nějaké
neočekáváné komplikace,
nemělo by zprovoznění
v daném termínu nic bránit. Vojtěcha Kostihy jsme
se také zeptali, co bylo
na dosud provedených pracích nejnáročnější a zda se
objevily i nějaké nečekané
komplikace? „Jako každá

propady a poruchy. Na tyto
práce, které musíme provádět nad rámec původních
předpokladů, jsme nasadili
dodatečné výrobní kapacity
a daří se nám je prozatím
provádět tak, aby nenastalo
zpoždění celého projektu,“
popsal tiskový mluvčí společnosti Metrostav.
Investorem stavby je
Ředitelství silnic a dálnic
a celá oprava je ﬁnancována
ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Projektující
společností je společnost
DIPRO. Celkový rozpočet
díla přesahuje včetně DPH

Na silničních stavbách se
v našich končinách setkáváme občas s jevem ze zahraničí neznámým. Ačkoliv je
velký kus silnice rozkopán,
pruhy zúženy a rychlost
snížena, pracovníků by řidič
napočítal méně než prstů
na ruce. Zeptali jsme se proto také, kolik pracovníků se
na úseku Sedlčany–Vojkov
v jednotlivých fázích prací
pohybuje? „Nasazení pracovníků a strojů je rozdílné
v jednotlivých fázích výstavby každé etapy. Běžně jsou
na stavbě nasazeny čtyři bagry, osm nákladních aut a pat-

V místě autobusové zastávky bylo nutné postavit opěru, která zároveň zpevní svah.

stavba, tak i tato nese svoje
problémy. Asi mezi ty největší komplikace patří zastižení zvodnělého neúnosného podloží pod stávající
vozovkou. Toto zvodnělé
původní podloží jsme museli odtěžit, nahradit lomovým
kamenem a vodu z podloží
‚odvést‘ do přilehlých příkopů. Bez takto provedených
sanací a odvodňovacích
opatření by u nové vozovky
mohly v krátké době nastat

115 milionů korun. Téměř
polovinu z toho tvoří náklady na asfalt. „Položkový
rozpočet čítá více než 500
položek. Asfaltové souvrství
tvoří asi 45 procent prací,
čtvrtinu tvoří zemní práce.
Asi patnáct procent rozpočtu
stojí svodidla a dopravní značení, kolem deseti procent
peněz jde na kamenické práce a zbylých pět procent jde
na opravy a čištění propustků,“ konkretizuje Kostiha.

náct dělníků během zemních
prací. Pokládku asfaltových
vrstev realizujeme strojní
sestavou čítající asfaltérský
ﬁnišer, dva válce doplněnými o pět nákladních aut pro
přepravu asfaltu z obalovny na stavbu. Na provádění ostatních prací se podílí
obyčejně dalších deset až
patnáct dělníků a další specializované strojní vybavení,
například beranidlo na svodidla, lajnovačka na doprav-

ní značení, silniční fréza
a další technika.“
Na místě je doprava korigována semaforem, tvoří se
zde poměrně dlouhé kolony, řidiči musí dlouho čekat.
Mnozí kroutí hlavou, nadávají. Mění se nějak systém
řízení dopravy podle jednotlivých etap na stavbě? A stěžující si řidiči na vzniklou
situaci? „Oﬁciální stížnosti
jsme žádné neobdrželi. Naši
pracovníci se ale bohužel při
své práci musí běžně potýkat s nevybíravými pokřiky
od některých nespokojených
řidičů. Rovněž pro nás je
přístup na staveniště komplikovaný, nicméně správními
úřady nařízená dopravní
omezení musíme dodržovat
všichni. Dopravní situace
na silnici I/18 je dlouhodobě komplikovaná zejména
z důvodu neexistence alternativních objízdných tras.
Z tohoto důvodu není možné
ani tuto stavbu provést s vyloučením dopravy ze staveniště a musí se zvolit kompromis umožňující zachování
veřejné dopravy v prostoru
staveniště a současné provádění stavebních prací. Pro
každý rozdělaný úsek stavby
je na semaforech nastaven
jiný časový interval v závislosti na délce úseku s tím, že
vždy musí být uvažováno
s průjezdem pomalého vozidla s maximální rychlostí
30 km/h. Na úsecích stavby,
které to vzhledem ke svojí
délce a umístění v terénu
umožňují, používáme semaforovou soupravu s dynamickým řízením dopravy, kde
je automaticky detekována
intenzita dopravy a podle tohoto automaticky upravován
interval průjezdu vozidel,“
uzavírá Kostiha.
Tomáš Vašíček
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Cítím se tu vítán, což je příjemné, ale i silný
závazek, říká Matěj Stropnický
Dokončení ze strany 1

a impulzech, které je k životnímu rozhodnutí přiměly.
Plánujete na zámku trvale bydlet?
Už tady bydlíme. Nemáme se kam vrátit. Můj pražský byt pronajímáme. Leda
k rodičům, a to bychom neradi, protože ti už nám s pořízením zámku pomohli více
než dost.
Jakou část zámku obýváte?
Pokoj v prvním patře
a kuchyni v přízemí. Kuchyni jsme nijak nezařizovali.
Jen jsme ji pořádně umyli
a po zámku sesbírali nádobí, co se kde našlo. Nejsou
to žádné historické kusy.
Běžné talíře a skleničky, co
najdete po starých chalupách. V pokoji nejsou kamna
a na patře ani není fungující
sociální zařízení. Na toaletu
chodíme o patro níž. Nevadí
mi žít v určitém nepohodlí.
Do zimy chceme bydlení ale
přeci jen vylepšit. Pořídíme
do pokoje kamna a zprovozníme koupelnu. Komfort

JÓGA
Zvu zájemce o jógu
na první cvičení

Sejdeme se
v pondělí
10. září v 1815 hod.
v budově Domova
mládeže SOU
(Sedlčany)
Těším se na vás

Monika Neužilová
tel.: 602 387 718

splachovacího záchodu
jsme si dopřáli už teď v létě.
Kdy jste se nastěhovali?
Na zámku bydlíme třetí
týden, ale jezdíme sem už
od jara. Původní majitelé
byli natolik otevření, že nám
ještě před podpisem smlouvy dali klíče, abychom si tu
mohli chvíli pobýt a sžít se
s místem. Poprvé jsme tu
přespali na Velikonoce. Když
už jsme tu trávili čas, nechtěli jsme jen nečinně sedět.
Začali jsme, co bylo v našich
možnostech, zvelebovat.
Posekali jsme a vyčistili léta
nesekané severní nádvoří,
začali likvidovat nálety v parku. Pod záplavou břečťanu
jsme objevili zarostlou bránu
do parku.
Vzali jste křovinořezy
a šli jste na to?
Kdepak, my jsme z Prahy nepřijeli s náklaďákem
plným nářadí. Všechno si
pořizujeme postupně. Nejdříve jsme koupili dva rýče,
dva krumpáče. Pak o pár
kusů víc, aby mohli pomáhat
přátelé, kteří za námi jezdí.
Park má sedm hektarů. Čistíme ho ručně, sami. Obnovili jsme chlívek a brzy nám
s udržováním parku budou
pomáhat čtyři kozy. Zabydlujeme se. Chystáme si dříví
na zimu. Pracujeme podle
hesla „Až se zima zeptá, co si
dělal v létě…“
Kdy jste v sobě objevil
chuť odejít z velkoměsta
na venkov?
Narodil jsem se v Praze
a v Praze, nebo ještě větších
městech, jsem doposud žil.
Přítel pochází ze Sobotky,
malého městečka v Českém

Ráji. Do Prahy se přestěhoval za prací v šestnácti
letech. Ten okamžik nastal
po výsledku voleb vloni
na podzim. Odstoupil jsem
z funkce předsedy Zelených a pocítil potřebu dát
si opravdu pauzu. Věnovat
se něčemu zcela odlišnému. Prvotní myšlenka byla
provozovat horskou boudu.
Jednu překrásnou, v žalostném stavu, jsme si vyhlédli
v Krkonoších. Nebyla však
na prodej. Hledali jsme dál
a byli jsme čím dál tím více
odvážnější. Až jsme si trouﬂi
hledat i mezi kulturními památkami.
Kolik kulturních památek jste viděli, než jste se
rozhodli ke koupi zámku
v Osečanech?
Co se koupě týče, Osečany byly jediné. Byla to láska
na první pohled. Kulturních
památek, i těch veřejně nepřístupných, jsem ale viděl
mnoho. Můj dědeček, díky
němuž – přestože již není
na živu – jsem mohl zprostředkovaně zámek koupit,
se o historii velice zajímal.
Brával mne často s sebou
po památkách. Ostatně jako
kluk jsem s ním navštívil
veřejnosti znepřístupněné
Křepenice, Vysoký Chlumec
nebo Červený Hrádek. Pro
historii mne nadchl, až jsem
během středoškolských
studentských let pracoval
o prázdninách brigádně jako
průvodce. Třeba na zámku
v Českém Krumlově.
Když jste s dědečkem
cestoval i v našem kraji,
máte tedy k němu vztah?
Několikery
prázdniny

jsem trávil u Zárubů na Cholíně. Sedlčany znám dobře.
Byl to vždy svátek, jet v sobotu dopoledne do Sedlčan
nakoupit a na oběd. Krajina Sedlčanska má velké
kouzlo. Malebný pohled
na vesničky mezi kopci jen
šedesát kilometrů od Prahy
je unikátní. Ve výhledu ze
tří stran zámku není jediné
stavení. Toho si za patnáct
let u Zelených všímám a dovedu ocenit.
Chodíte do Sedlčan nakupovat i teď?
Jistě. Občas mne někdo
pozná a šeptá druhému
„hele, Stropnický“ nebo pozdraví. Reakce jsou veskrze
pozitivní. Určitě lepší než
na Facebooku. Cítím se tu vítán. Což je příjemné, na druhou stranu ale i silný závazek. Lidé jsou zvědaví, jak
se zámkem naložíme. Zámky
byly vždy centrem kvasu
obce. S Danem se chceme
pokusit o to, aby náš zámek
znovu ožil a Osečany byly
znovu obcí se zámkem.
Jak toho chcete docílit?
Vždy mne frustrovalo,
když jsem přišel k nějaké kulturní památce a ona byla veřejnosti nepřístupná. Do jisté
míry, s ohledem na naše
soukromí, chceme zámek
veřejnosti otevřít. Nejen
k prohlídkám. Spíše v rámci
kulturních akcí. V tuto chvíli
by ani nebylo, co si prohlížet.
Zámek je naprosto vybydlený. Nezůstalo v něm vůbec
nic, žádné vybavení. Vše odnesli nebo vyklidili předchozí majitelé během minulých
sta let. Nádvoří má intimní
charakter. Dokážu si tady

představit nějaké komornější akce. Promítání nebo letní
divadelní scénu. Prvním krokem, který veřejnost snad
ocení, je už administrativně
započatá rekonstrukce vchodu zámecké kaple včetně
soch z osmnáctého století.
Jednou měsíčně se zde konají bohoslužby, tradici chceme zachovat.
Rekonstrukce kulturní
památky musí být náročná
nejen administrativně, ale
i ﬁnančně. Jak se vyrovnáte s tím?
Náklady, které povinný
stavebně historický průzkum s sebou přináší, hradíme ze svých zdrojů. Máme
něco našetřeno. Na svůj
provoz musí zámek začít
vydělávat sám. Třeba právě
těmi kulturními akcemi. Pokrýt náklady na rekonstrukci historického objektu není
přirozeně v našich silách.
Budeme hledat v soukromých i veřejných zdrojích.
Tím, že stát prostřednictvím
Ministerstva kultury zámek
jednou zapsal jako kulturní
památku, uznal její historický význam pro společnost
a měl by se podílet i na péči
o ni. Na druhou stranu zámku prospívá už jen to, že jej
namísto sedmnácti majitelů, roztroušených po celé
republice i na Slovensku,
vlastní majitelé dva. Obývají
ho a své okolí udržují. My
dva máme odvahu a energii pustit se do organizace
úkonů nezbytných k rozhýbání soukolí institucí, které
mohou přispět k záchraně
kulturní památky.
Lucie Kakosová

Vedle hotelu vyrůstá nová
Javorka
MONÍNEC Podoba nové chaty

Javorka, která od května vyrůstá na místě stejnojmenné
chaty z druhé poloviny osmdesátých let, už se začíná
rýsovat. Dřevěnou stavbu
zatím kryje plachta a bezpečnostní síť, přesto stále platí
termín slavnostního otevření
– 6. prosince na Mikuláše.
„Každá oprava nebo rekonstrukce byla v podstatě

jen záplatou na celkově nevyhovující stav,“ vysvětlil důvody výstavby nové chaty
ředitel areálu Monínec Jaroslav Krejčí mladší. Kolaudace Javorky je naplánovaná
na konec října. „Kapacitně
půjde o zařízení pro 36 hostů. V podkroví vzniknou
apartmány pro sezónní zaměstnance,“ dodal Krejčí.
Jana Špačková

Novou dřevěnou stavbu mezi hotelem a penzionem Čertovka zatím kryje plachta a bezpečnostní síť.
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Osm nových
turistických tras
přibližuje krásy okolí
Sedlce-Prčice
Do místního infocentra si můžete
přijít pro zbrusu nový turistický leták – skládačku
do kapsy, která vám přiblíží krásy Českého Meránu. Osmero výletů v okolí
Sedlce-Prčice nabídli turistům, ale i místním, členové Klubu přátel dlouhých
kilometrů Sedlec-Prčice
a Petr Kroužil. Pokud zrovna nemáte do dvojměstí
cestu, můžete si ho stáhnout na městském webu.
Na podrobnosti jsem se
ptala Petra Kroužila.
Proč jste leták s vtipným názvem „Sedlec-Prčice – hlavní město
českého pochodu aneb
Jděte do Prčic“ vůbec
připravili?
Moc se mi líbí připravovaná cyklostezka z Prčice
do Sedlčan, ale z ﬁnančních a dalších důvodů se
to dlouho táhne. Cyklostezky jsou všude po republice a u nás je přeci
jen více kopcovato, takže
Český Merán není zrovna
rájem pro cyklisty. Za to
je ale Prčice hlavním městem českého pochodu a je
škoda si to připomínat jen
jednou do roka pochodem
Praha–Prčice. Oslovil jsem
radnici, a hlavně místní
Klub českých turistů, a domluvili jsme se, že zkusíme
nabídnout turistům více
možností, jak poznat okolí
Sedlce-Prčice. Velkou práci
v terénu i co se týče papírové přípravy odvedl za Klub
přátel dlouhých kilometrů
Lukáš Nousek, město zase
přispělo na vytištění letáků
a značení tras.
Na jedné straně skládačky do kapsy najdeme mapu, na druhé tipy
na osm různě dlouhých
tras. Podle čeho jste je
vybírali?
Chtěli jsme, aby trasy
vedly zajímavými místy,
ať už z hlediska historie
či přírody. Aby měly příběh. Chtěli jsme ukázat, co

SEDLEC-PRČICE

u nás stojí za vidění a návštěvu. Zároveň bylo třeba,
aby trasy vedly po veřejně
přístupných, ať už turistických či obecních cestách.
Původně jsme měli vytipovaných deset tras, ale dvě
vedly po soukromých pozemcích, takže nakonec je
tras osm.
Trasy jsou okružní,
začínají a končí vždy
v Sedlci-Prčici. Byl to
záměr, přilákat do města více turistů a nabídnout jim možnost strávit
ve městě více dní?
Ano, chtěli jsme podpořit poskytovatele služeb
ve městě, ať už jde třeba
o obchody nebo restaurace. Upřímně – jednodenní
pochod Praha-Prčice dokáže mnoha obchodníkům
zvednout tržbu a spolkům
vylepšit stav kasy. Cíl
a start tras je buď U Škrpálu na náměstí v Prčici nebo
u Vítka z Prčice v Sedlci.
Jak dlouhé jednotlivé
trasy jsou? Lze je kromě pěšmo projet třeba
i na kole, koloběžce nebo
s kočárkem?
Trasy jsou dlouhé od 8,4
do 20,5 kilometru. Pochodníci si mohou vybrat podle
času, který chtějí vycházce věnovat, nálady nebo
svých fyzických možností. Co se týče terénu, jde
o kombinaci asfaltek a polních cest. S kočárky to
bude obtížnější, ale pokud
vznikne poptávka, určitě
bychom v budoucnu takovou trasu mohli připravit.
Jsou trasy z mapy značené i v terénu?
Jsou, ale někde se značení ještě dokončuje. Lukáš Nousek to dělá po práci ve svém volném čase.
Jana Špačková
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U kašny se vzpomínalo
na 21.–27. srpna 1968
SEDLČANY Na náměstí T. G.

Masaryka se u kašny v úterý 21. srpna konalo malé
shromáždění občanů při
příležitosti padesátého výročí násilného vstupu pěti
států Varšavské smlouvy
v čele se Sovětským svazem do tehdejšího Československa. Vzpomínalo se
hlavně na dny 21.–27. srpna

dozvěděly Blanka Vilasová,
Tamara Bešťáková a Martina Štemberková, které se
chopily iniciativy, konalo se
se stejnou důstojností jako
v jiných menších městech.
Zapojilo se i několik dalších
lidí, kteří se zúčastňují různých aktivit na Sedlčansku
nejenom v oblasti kultury,
ale i v oblasti pomoci lidem,

kde jsem spala a jak vypadala místnost, ve které jsem
slyšela babičku a dědu jak říkají, že jsou tady ruská vojska
a že jsme okupovaní.“ Hana
Jandová si dodnes přesně
vybavuje, jak byl do Šafaříkovy ulice slyšet hukot vozidel, jedoucích po hlavní
silnici na Příbram, kam se
Sověti přesouvali. Hlavně

Na náměstí se konalo malé shromáždění k uctění památky srpnových událostí v roce 1968. Hana Jandová je u kašny druhá zprava.

1968, v nichž se v naší republice odehrávaly nejdramatičtější a nejsmutnější
události, které byly začátkem konce období, známého jako pražské jaro.
Vzpomínková akce
v Sedlčanech se konala
na základě internetového
příspěvku Hany Jandové,
která popsala svůj srpen
před padesáti lety. Součástí tohoto článku byla také
otázka, jaké mají vzpomínky
na tehdejší události obyvatelé Sedlčan a jestli si toto
výročí budou připomínat
na shromáždění ve městě.
Hana Jandová se zajímá
o dění v Sedlčanech, protože zde má svoje kořeny
a bydlí zde její příbuzenstvo. Narodila se sice v Chebu, ale již třicet sedm let žije
střídavě v Praze a v sedlčanské Šafaříkově ulici. Setkání na náměstí u kašny sice
nebylo předem avizováno,
jednalo se spíše o spontánní záležitost, ale protože se
o příspěvku na internetu

kteří to potřebují. Jeden
z nich, Michal Nikitinský,
žije v Libíni a věnuje se
pomoci popáleným dětem.
V současné době připravuje
projekt „PÁLÍ! nás to taky“,
zaměřený na popáleninové
úrazy a prevenci proti popáleninám.
„Podle mínění mých kamarádek jsem byla tak trochu
,přechytřelá‘,“ zavzpomínala
na náměstí Hana Jandová.
„Kamarádky mi říkaly, že
s nimi můžu jít na procházku, ale nesmím jim vyprávět,
co jsem kde slyšela v rádiu
a četla v knížce. To vše se
změnilo po jednadvacátém
srpnu, kdy všichni mluvili
o politice a o okupaci. Už
na jaře se poměry u nás začaly měnit. Začaly vycházet
knížky, které jsme si předtím
nemohli přečíst, a lidé mohli
bez obav mluvit o padesátých
letech. Na určitý čas přestala
platit cenzura. V roce 1968
mi bylo dvanáct let a byla
jsem v Sedlčanech na prázdninách. Dodnes si pamatuji,

si pamatuje, jak z toho byla
celá rodina vyděšená, a že
ona seděla v kuchyni, která
dodnes vypadá téměř stejně
jako v roce 1968 a že babička
s tetou říkaly – to je konec.
„Mně to přišlo strašné, že už
od svých dvanácti let nebudu
moci dělat nic z toho, co přineslo tehdejší jaro. Například
v pionýru jsme dělali spoustu
věcí podle spisovatele Foglara
a život i pro nás děti byl veselejší a zajímavější. Za chvíli
bylo všechno jinak.“ U kašny
zaznělo několik dalších převyprávěných
vzpomínek
na srpen roku 1968, všechny byly smutné, ale jedna
z nich byla alespoň trochu
komická. Babička, hlídající
vnuka zaslechla v rádiu, že
jsme okupováni. Když slyšela hukot tanků, otevřela
okno a lidí dole se ptala, kdo
to je. Když se dozvěděla, že
Rusové, uklidnila se. Oblékala vnuka a přitom mu řekla:
„Jsme okupovaní, ale je to
dobrý, už přijeli Rusové“.
David Myslikovjan
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Poličanský klášter byl povýšen
na opatství a má první abatyši
POLIČANY Klášter trapistek

Naší Paní nad Vltavou byl
29. července, o slavnosti
výročí posvěcení kostela
Blahoslavené Panny Marie, povýšený z převorství
na opatství. Ve středu 22.
srpna se při mši svaté uskutečnila slavnostní benedikce první abatyše, kterou
se stala sestra Lucie Paola
Tartara. Na podrobnosti
k oběma důležitým mezníkům kláštera jsem se ptala
sester Magdaleny Bezdíčkové a Marie Michaely.
Co pro komunitu znamená povýšení na opatství?
Statut opatství je normální stav kláštera našeho řádu. Znamená to jednoduše to, že komunita je
dospělá. Je to podobné
jako v životě každého
člověka – malé dítě, když
dospěje, není už zcela závislé na svých rodičích,
ale stane se schopným se
samo o sebe postarat, uživit se, růst, založit rodinu
a plodit další život.
Jaké podmínky musela komunita v Poličanech splnit, aby se stala
opatstvím?
Stát se opatstvím předpokládá jisté podmínky,
které pochopitelně na počátku při svém vzniku
v roce 2007 fundace neměla. Podle našich stanov
musí mít komunita alespoň
třináct členů se slavnými
sliby – to znamená deﬁnitivní závazek do smrti.
Dále musí být komunita
ekonomicky soběstačná,

musí být dobře zakořeněna v zemi, kde působí,
a rovněž v místní církvi.
Kdo o povýšení rozhoduje?
Na základě splněných
podmínek se naše komunita rozhodla požádat naši

Jakou podobu měla
bohoslužba 22. srpna?
Mše svatá byla mimořádná právě benedikcí
abatyše, která byla součástí
liturgie. Slavnostní ráz bohoslužby byl také umocněn
mnoha vzácnými hosty,

kterou pronáší nad zvolenou abatyší biskup, se celé
shromáždění modlí na kolenou litanie, prosí o modlitbu všechny svaté a vzývá
Boží pomoc, neboť služba
abatyše, stejně jako každá
jiná autorita, je dána přede-

Slavnostní beneﬁce první abatyše poličanského kláštera sestry Lucie Paoly Tartary. Zdroj: Trapistický
Klášter Naší Paní Poličany

generální kapitulu o povýšení z prostého převorství,
kterým je od roku 2013,
na opatství. Tento návrh
byl předložen na generální kapitule v září 2017
a řádně odhlasován. Letos
29. července Matka abatyše našeho mateřského
kláštera ve Vitorchianu
v Itálii oﬁciálně prohlásila
naši komunitu za opatství.
Potom následovala volba
abatyše a její benedikce,
která se uskutečnila minulou středu.

kteří přijali pozvání na tuto
slavnost. Bohoslužbě předsedal nedávno vysvěcený
pomocný biskup pražský
Zdenek Wasserbauer. Samotná benedikce má několik částí. Na začátku dojde
k oﬁciálnímu představení
zvolené abatyše a dosvědčení o právoplatné volbě,
následuje dialog biskupa
a zvolené abatyše, která odpovídá na několik otázek,
jimiž slibuje věrnost komunitě, představeným atd.
Před žehnací modlitbou,

vším z moci Boží a není to
čistě jen lidské úsilí nebo
politická kariéra. Jedná se
o službu, která má rozměr
duchovní a z duchovní
podstaty vyrůstá. Proto je
nezbytné vidět tyto skutečnosti očima víry, abychom
mohli uchopit tajemství
církve. Závěr náleží požehnání, které biskup udělí
zvolené abatyši a předá jí
také tři insignie, což je kniha Řehole sv. Benedikta,
prsten jako znamení věrnosti a pastýřskou berlu

na znamení péče a vedení
sester, které jsou abatyši
svěřeny. Tato berla je upevněna vedle chórových lavic
u místa abatyše.
Co je náplní práce
abatyše?
Abatyše je matka
celé komunity a slouží jí
po stránce duchovní i materiální. Je skutečným pastýřem, učitelem, lékařem. Ale
nejlépe tuto autoritu vystihuje právě výraz duchovní
mateřství a otcovství, které v sobě obsahuje celou
náplň její služby. Abatyše
nese zodpovědnost za komunitu, a hlavním cílem
je vést každou jednotlivě
i společně ke vztahu s Bohem, růstu v lásce k Němu
i k sestrám, pomáhat ve věrnosti, ukazovat svým příkladem, jak žít podle řehole...
Jak je abatyše volena?
Volba je samozřejmě
tajná. Koná se za zavřenými dveřmi a účastní se jí
pouze sestry se slavnými
sliby, které tvoří takzvanou konventní kapitulu.
Sestra musí být zvolena
absolutní většinou, a pokud vše řádně proběhne,
volbu musí potvrdit také
generální opat řádu, aby
mohla být oficiálně ustanovena. Teprve potom následuje veřejná benedikce nově zvolené abatyše.
Jak žijí sestry trapistky
v poličanském klášteře?
Nejen to se dozvíte v některém z dalších vydání
Sedlčanského kraje.
Jana Špačková

Pouť se příští rok přestěhuje
na vhodnější místo
SEDLČANY Letošní umístění

pouťových atrakcí vyvolalo nevoli obyvatel. „Ačkoliv se strážníci snažili, aby
jednotlivé atrakce a stánky
nezasahovaly na přístupové cesty k bytovým domům,

provozovatelé pouti jejich
doporučení příliš nerespektovali,“ říká místostarosta
Miroslav Hölzel. Lidé poukazovali také na to, že
v případě nutnosti by se
k jejich obydlí jen těžko do-

stávala sanitka nebo hasiči.
Na zasedání rady města,
které se konalo minulou středu, se radní dohodli, že příští rok se pouť na křižovatce
u hospody Na Růžku už konat nebude. Dalším pádným

důvodem je také fakt, že
poničené dopravní značení
v místě konání pouti si vyžádá nákladnou opravu.
O přesné lokalitě ještě
nerozhodli. Zatím diskutují
o vhodném místě, které by

odpovídalo požadavkům
na bezpečnost, ale které by
zároveň bylo v přiměřené
vzdálenosti od centra města. Předběžně uvažují o ploše v Jateční ulici v blízkosti
sokolovny.
-jv-

ZPRAVODAJSTVÍ
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Výtah v rekonstruované budově polikliniky dostává reálné obrysy
SEDLČANY V průběhu příští-

ho roku by měl být uveden
do provozu výtah, který
ulehčí pacientům přístup
na oddělení rehabilitace
a do dalších ordinací, které
se nacházejí v nově opravené budově „zubárny“
a provozují je soukromé
subjekty. To je plán ředitele nemocnice Filipa Zítka,
jehož uskutečnění potvrdil

i místostarosta Miroslav
Hölzel, který doplnil, že věc
už mají na stole projektanti.
Stavba odčerpá z městského rozpočtu částku kolem
dvou milionů korun.
O výtahu diskutovala
radnice už s minulým vedením nemocnice, ale k jeho
instalaci nedošlo. Praxe však
ukazuje, že ve zdravotnickém zařízení, kam docházejí

k ošetření pohybově handicapovaní lidé, senioři či rodiče s malými dětmi a kam
je přístup jen po schodišti,
je výtah naprosto nezbytný.
Ostatně bezbariérový přístup dnes patří i vzhledem
k nařízením Evropské unie
k běžným požadavkům při
rekonstrukcích nebo stavbách veřejně přístupných
budov.

Původně se uvažovalo
o třech variantách. Jednou
z nich byla i konstrukce proskleného výtahu na vnějším plášti budovy. Nakonec
dostal zelenou návrh výtahu, který bude do budovy
vestavěn vedle stávajícího
schodiště a spojí všechna
podlaží. Ta mají totiž tu nevýhodu, že se nacházejí
v nestejných úrovních.

Ředitel Zítko připouští,
že nezanedbatelným faktorem je také skutečnost,
že zdravotníci musí často
do ordinací umístěných
v této budově pomáhat
méně pohyblivým pacientům. A pokud by v takové
situaci došlo k úrazu pacienta, odpovědnost by nesl
provozovatel.
Jindra Votrubová

Pivovar Vysoký Chlumec, a. s.
hledá

PRACOVNÍKA
DO LEŽÁCKÉHO SKLEPA
Požadujeme:
- 1směnný provoz, umývání tanků
- časová flexibilita
- schopnost učit se novým věcem
- samostatnost a zodpovědnost
- nástup možný ihned
Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnocení
- možnost dalšího profesního růstu
- motivační ohodnocení

Pivovar Vysoký Chlumec, a. s.
hledá

PRACOVNÍKA NA SPILKU
Požadujeme:
- 3směnný provoz, spílání, umývání kádí
- časová flexibilita
- schopnost učit se novým věcem
- samostatnost a zodpovědnost
- nástup možný ihned
Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnocení
- možnost dalšího profesního růstu
- motivační ohodnocení
Pokud vás tato pozice osloví, zašlete, prosím, váš strukturovaný
životopis na e-mail: Vera.Hortova@pivovar-vysokychlumec.cz.
Vybrané kandidáty budeme kontaktovat.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek

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

Stáří: 14–19 týdnů Cena: 159–195 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
6. září a 23. října – 9 00 hodin
8. září, 7. října a 10. listopadu – 13 50 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Pokud vás tato pozice osloví, zašlete, prosím, váš strukturovaný
životopis na e-mail: Vera.Hortova@pivovar-vysokychlumec.cz.
Vybrané kandidáty budeme kontaktovat.

Restaurace Na Vyšehradě – Sedlčany
přijme

DVA KUCHAŘE/KY
pětidenní pracovní provoz ÚT–SO
mzdové ohodnocení 15–20 000 Kč
K doptání na provozovně nebo na tel. č.: 603 441 608

Pivovar Vysoký Chlumec, a. s.
hledá na částečný pracovní poměr (30 hod./týdně)

DĚLNÍKA POTRAVINÁŘSKÉ
VÝROBY – ÚSEK LAHVOVNY
1směnný provoz, stáčení lahví, sanitace, pakování lahví
Požadujeme:
- časová flexibilita
- schopnost učit se novým věcem
- samostatnost a zodpovědnost
- nástup možný ihned
Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnocení
- motivační ohodnocení
- 13. plat v podobě náborového příspěvku
Pokud vás tato pozice osloví, zašlete, prosím, váš strukturovaný životopis
na e-mail: Vera.Hortova@pivovar-vysokychlumec.cz.
Vybrané kandidáty budeme kontaktovat.

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Příčovy – letní parket
31. 8. Keks
letní taneční zábava; 21:00
 Červený Hrádek u Sedlčan
1. 9. Chichtyóza fest
2. ročník úspěšné beneﬁční akce, účinkuje kapela
Repete, Ondřej Ruml, Třetí
Slunce, Until Tomorrow!
a další; 12:00
8. 9. Metropolitan Jazz
Band s Evou Eminger
tradiční koncert swingové
a jazzové hudby; 18:00
 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
 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.
 Sedlčany – muzeum
Svět z kostek
modely reálných i ﬁktivních budov, vozidel ap.;
do 14. září
 Sedlčany – kult. dům
Divadelní plakáty proti
proudu času
výstava při příležitosti 100.
výročí založení Československa; do 6. 10.

PŘEDNÁŠKY

 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
7. 9. Senior v kyberprostoru
moderovaný seminář o komunikaci ve virtuálním
světě; 9:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
5. 9. Večer hudby a poezie
klasický pořad s hercem Janem Šťastným a hudebním
souborem Atlantis; 19:30
11. 9. Sextet
komedii Krzystofa Jaroszyńského uvádí Divadlo
Metro Praha; 19:30

hřiště
1. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Sokol
Nová Ves pod Pleší B; 17:00
 Kosova Hora – hřiště
1. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – SK
Litavan Bohutín; 17:00
 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

KINO
 Kamýk nad Vltavou –
zahrada ZŠ
31. 8. Dvě nevěsty a jedna svatba
česká letní komedie, letní
kino; 20:00
 Sedlec-Prčice
31. 8. Dvě nevěsty a jedna svatba
česká letní komedie; 20:00
7. 9. Tlumočník
česko-slovensko-rakouská
road movie; 20:00
 Sedlčany
1. 9. Operace Entebbe
krimi thriller; 20:00
7. 9. Star Wars: Poslední
z Jediů
akční, dobrodružný; 18:00
8. 9. Dvě nevěsty a jedna
svatba
česká letní komedie; 20:00

SPORT
 Sedlčany – vlakové
nádraží
1. 9. Za historií na Šelmberk
pochod pořádá Turistický
oddíl TJ Tatran Sedlčany,
trasa 22 km; 8:45
 Příčovy – náves
1. 9. Příčovský kros
9:30
 Nalžovice – zámecký
park
1. 9. Finále Brdské ligy
2018
poslední kolo soutěže
v požárním sportu, večer
zábava s DJ Chipem; 11:00
 Petrovice – fotbalové

 Jesenice – hřiště
2. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou;
17:00
 Sedlčany – hřiště Tatran
2. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – MFK
Dobříš; 17:00
9. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B –
Sokol Zvole; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – fotbalové hřiště
2. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Počepice; 17:00
9. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Klučenice; 17:00
 Dublovice – hřiště
2. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou
B; 17:00
9. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ Sokol Trhové Dušníky; 17:00
 Sedlčany – kotlina
8. 9. Rallycross
Hobby autorallycross
 Osečany – náves
8. 9. Osečanská šlapka
15. ročník cyklistického
závodu
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 Petrovice – ZŠ
8. 9. Krajem kamenů
44. ročník pochodu, trasy
15, 20 a 25 km, cyklotrasy
30, 45 a 75 km, kočárková
trasa 10 km, koňská trasa
20 km; 7:00
 Kosova Hora – náměstí
8. 9. Pochod 9999 m okolo Kosovy Hory
8. ročník pochodu; 10:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
8. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Vltavan Hřiměždice; 17:00
9. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – SK Vysoký Chlumec; 17:00
 Sedlčany – hřiště Taverny
8. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – SK
Spartak Příbram B; 17:00
 Počepice – hřiště
9. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Petrovice B; 17:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
9. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Krásná Hora; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
29. 8., 5. 9. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
 Sedlčany – hvězdárna
31. 8., 7. 9. Pozorovací
program
20:00–23:00
 Kamýk nad Vltavou –
pod OÚ
1. 9. Farmářské trhy
tradiční farmářské trhy celé
dopoledne
 Osečany – hřiště
1. 9. Dětský den
soutěže, skákací hrad, vel-

Děkuji sedlčanské nemocnici a celému
kolektivu následné péče
z 2. patra, s jakou láskou a péčí se
starali o mou matku Věru Jiráčkovou.
Dcera Hana s rodinou

ký bublifuk a další; 14:00
 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
 Vysoký Chlumec – pivovar
8. 9. Den pivovaru
tradiční pivovarské slavnosti,
prohlídky pivovaru, účinkují
Janek Ledecký, Wohnout,
Harlej a další; 14:00
 Jesenice
9. 9. Posvícení
 Nedrahovice
9. 9. Posvícení
 Kamýk nad Vltavou
9. 9. Pouť
pouť a přivítání nového
zvonu v kamýckém kostele

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00
 Petrovice
Kuníček
do 17. 9. otevřeno denně
mimo pondělí; 10:00–12:00,
13:00–19:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
v září a říjnu otevřeno
o víkendech a svátcích;
11:00–17:00
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Přední Chlum
Milada
v září a říjnu otevřeno
o víkendech a svátcích;
10:00–17:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.cz

SPOLEČNOST
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Starosta inspiruje mladé
lidi k zakládání rodin
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První zářijové pondělí
bude ve znamení
oslav jubilea
československého státu
SEDLČANY V první den

školního roku si město připomene pobyt prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka, který před devadesáti šesti lety, tedy v roce
1922, strávil jednu noc
v domě na Náměstí T. G.
Masaryka Dnes se v něm
nachází Komerční banka.
Z kopce nad Doubravicí
sledoval tehdy první manévr y Československé
armády, které se konaly
v oblasti Libíně. Dnes tam
stojí památník, o který pečuDěti ze Zahrádky si už mají kde hrát... Nové hřiště vyrostlo za necelé tři týdny.

ZAHRÁDKA Na slavnostní

otevření nového dětského
hřiště dorazilo v sobotním
odpoledni 25. srpna – pouze
po třech týdnech od zahájení jeho výstavby – okolo
čtyřiceti dětí s doprovodem.
S nápadem na vybudování
hřiště přišel velitel místních
hasičů Jiří Soukup starší.

„Doufám, že nová hrací
plocha bude místní i přespolní mladé lidi inspirovat
k tomu dělat děti a zakládat rodiny. Jak vidíte, hrát
už si mají kde, a je o ně
u nás v obci dobře postaráno,“ řekl také ve svém projevu petrovický starosta
Petr Štěpánek.

Vnučka místostarostky
Vlasty Roubíkové otestovala s ostatními dětmi různé
prolézačky. O občerstvení a posezení se postaral
místní Sbor dobrovolných
hasičů. Děti dostaly od zástupců obce sladkosti a vydržely si hrát až do večera.
Jana Motrincová

13

jí libíňští dobrovolní hasiči.
V pondělí 3. září začnou vzpomínkové oslavy
v 16 hodin právě u tohoto
památníku. Po položení
kytice budou pokračovat
na Náměstí T. G. Masaryka,
kde bude na budově městského muzea slavnostně
odhalena pamětní deska
připomínající pobyt tatíčka
prezidenta v Sedlčanech.
O půl šesté pak oslavy završí akt zasazení stromu
republiky na Sukově náměstí.
-jv-

Malované léto
prověřilo zručnost
dětí i jejich fantazii

Páter požehnal
zrekonstruovanou zbrojnici
VILASOVA LHOTA Mší svatou, kterou sloužil páter
Jacek Strachowski, začal
v obci v sobotu 25. srpna
slavnostní hasičský podve-

čer, při němž byla otevřena
zrekonstruovaná hasičská
zbrojnice s přístavbou.
Oslavu zorganizovali místní hasiči spolu s hasiči ze

Hasiči poděkovali všem, co pomohli fyzicky i ﬁnančně.

Žemličkovy Lhoty. Hasiči
poděkovali všem, kteří se
na rekonstrukci podíleli fyzicky i ﬁnančně.
Jana Motrincová

VYSKOKÝ CHLUMEC O uplynulém víkendu se ve Skanzenu na Vysokém Chlumci
uskutečnily výtvarné dílny.
„Malované léto je první svého
druhu, bereme to jako zpestření našeho programu. Patří
do kategorie tematických
dnů, jako je Den řemesel
nebo Velikonoční týden. Prohlídky jsou výjimečně volné,
bez průvodce,“ sdělil o nové
akci etnograﬁcký pracovník
skanzenu Pavel Hynčica.
Na rodiče s kočárky
a dětmi různých věkových
kategorií čekalo v přírodním
areálu skanzenu několik sta-

novišť, kde si všichni mohli
vyzkoušet svoji zručnost:
složit si vzor obrysu malované truhly, do vrstvy mouky
prstem nakreslit uzlíčkovou
výšivku, obtiskem do měkké modelíny napodobit
kování, vodovkami namalovat na papír červené či
modré pruhy a tahem štětce
do podoby kostek vytvořit
kanafas, vyrobit vlastní keramiku...
Největší atrakcí však byly
králíkárna a holubník, které
zaujaly děti hned po příchodu do areálu skanzenu.
David Štverák

SPORT
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Líchovští hasiči
závodili na mistrovství
republiky
LIBEREC Muži ze Sboru dobrovolných hasičů Líchovy
se jako výběr Středočeského kraje probojovali na Mistrovství ČR profesionálních
a dobrovolných hasičů
v hasičském sportu 24.–26.
srpna v Liberci.
Po prvním sobotním závodě v běhu na 100 metrů
překážek byli kluci na pěkném 6. místě. Čas ve štafetě 4 x 100 metrů stačil na 9.
místo. Po sobotě tak byli
na 7. místě, což bylo před
nedělí nakonec velice slibné. V nedělních požárních
útocích se klukům bohužel
ani jeden pokus nepovedl
a bylo z toho až 15. místo.
Tento nezdar je nakonec
posunul na celkové 11.
místo, což bylo velké zklamání, protože požární útok
byla disciplína, kde měli líchovští hasiči předvést jasně lepší časy. Ale už sama
účast na MČR je velkým
úspěchem.
Vynikajícího individuálního umístění dosáhl
Jakub Čermák ve výstupu
do 4. podlaží cvičné věže,

který je považován za nejtěžší disciplínu v hasičském
sportu. S časem 14,20 s skončil na 5. místě. Historické
bylo i umístění ve dvojboji
(součet disciplín věž a běhu
na 100 metrů překážek), kde
skončil rovněž pátý.

Dva členové SDH Líchovy Marek Švec a Jakub
Čermák na MČR startovali
za HZS hlavního města Prahy. Oba se podíleli na výborném 5. místě Prahy
v kategorii profesionálních
hasičů.
-fč-
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Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
3. kolo divize A

Lhota, 39., 64. a 86. R. Šťovíček

TJ Spartak Soběslav – TJ
Tatran Sedlčany 1:0 (0:0)

1. kolo III. třídy
skupina B

3. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
SK Petrovice – TJ Sokol
Klecany 0:3 (0:2)

1. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina D
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Jiskra Struhařov 3:0 (1:0)
Branky Sedlčany B: 34. J.
Lhota, 64. J. Dvořák, 92. J.
Špaček
TJ Sokol Teplýšovice – TJ
Sokol Sedlec-Prčice 3:1
(2:0)
Branky Sedlec-Prčice: 54.
M. Franěk (vlastní)

1. kolo okresního
přeboru

Jakub Čermák při tréninku výstupu na věž

TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Kosova Hora 2:3
(2:3)
Branky: 26. J. Kouklík, 44.
J. Růzha – 1. D. Pešta, 12.
M. Havel, 41. J. Lomoz
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Kovohutě Podlesí B 4:3
(2:1)
Branky Sedlčany C: 26. J.

TJ Sokol Počepice – TJ
Vltavan Hříměždice 3:2p
(1:0)
Branky: 20. M. Skalický, 87.
T. Bambas – 65. (p) J. Kahoun, 71. M. Matějka
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Prostřední Lhota 9:2 (3:0)
Branky Kamýku: 2. J. Procházka, 17., 31. a 46. J. Kopřiva, 52. a 65. M. Viskup,
68. M. Vlk, 72. L. Tomášek,
74. L. Mrkva
TJ Krásná Hora – SK Petrovice B 1:4 (1:2)
Branky: 35. O. Sirotek – 27.
M. Krejčí, 33. a 63. M. Mašata, 80. J. Procházka
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Sokol Jesenice 0:4
(0:2)
Branky Jesenice: 12. a 13.
P. Čejda, 48. D. Voslář, 76.
M. Havel

Okresní přebor 1.
kolo – Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Sokol Přestavlky 0:0 (0:0)
David Štverák

Sedlčanská čtyřhra přinesla kvalitní tenis
SEDLČANY Na kurtech TJ

Sokola se konal poslední
srpnovou sobotu 11. ročník tradičního tenisového
turnaje.

Vyhrála jej dvojice
Zelenka–Řezník, která
v minulých ročnících
obsazovala pouze druhá
a třetí místa. Ve finále jim

podlehli Hejna – L. Tomášek, třetí místo uhráli
Mrázek–Nešleha. Finále
B pavouka získala tak
trochu nečekaně dvojice

Pokorný–Skalický. Nejlepším hráčem turnaje se
stal Řezník.
Krásnou hrou a pěknými výsledky zaujali sedm-

desátníci Hroník s Dupalem.
Petr Liška

P O D Ě KOVÁ N Í
Zvláštní poděkování patří
sponzorům turnaje, hlavně
firmě Montáže J. Moulík,
dále firmám Aspen Head,
Sport Duo Hračky,
Vinotéka Haník & Haníková,
Bestpop Příbram, Stavba
Barták
a Ajax CZ Sedlčany.
Děkujeme také všem
jednotlivcům, kteří přispěli
drobnými dary na podporu
turnaje.

Fotogalerie a info:
www.
sportduohracky.cz/
sedlcanskactyrhra

SPORT
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Nejstarší hráč rozhodl zápas
TJ Spartak
Soběslav – TJ
Tatran Sedlčany
1:0 (0:0)
SOBĚSLAV V neděli 26.

srpna zajížděl Tatran
ve 3. kole fotbalové divize

A do Soběslavi. Duel rozhodla jedna povedená trefa domácího mužstva.

Břevno domácích
Utkání začalo rohovým
kopem na každé straně,
oba brankáři si ale na první zákrok museli ještě po-

čkat. Ve 13. minutě hledal
Luboš Soldát centrem zleva nabíhajícího Dominika
Němce, kterému šanci sebral brankář Martin Kuník.
V 18. minutě si na rohový
kop naběhl Honza Vystyd,
ale brankovou konstrukci
netreﬁl. Aktivita Tatranu

postupem času narůstala,
ale ne a ne se gólově prosadit. Dělovku Michaela Dvořáka brankář s námahou
vyrazil. Po půlhodině hry
zazvonilo břevno na druhé straně nad brankářem
Tomášem Glogarem. Pár
minut před koncem poločasu se dostával do brejku
Dominik Němec, ale zvednutý praporek pomezního,
který odmával ofsajd, akci
zhatil.

Bouchal za tři
body

Michal Kdolský (vlevo) odpaluje balon před dotírajícím domácím hráčem. Foto Daniel Pekař

Do druhého poločasu
vstoupili lépe domácí. První šanci ještě nedali, ale
ta z 50. minuty už skončila vedoucí brankou. Míč
z hlavičky Petra Bouchala
po rohovém kopu se zastavil až v síti – 1:0. Vedoucí branka vlila ofenzivě
Soběslavi do žil ještě větší
útočnou aktivitu. Po hodině hry měla hned tři šance.
V 63. minutě vyzkoušel Tomáš Senft pozornost brankáře Kuníka střelou z úhlu.
Tlak Tatranu v posledních
minutách k vyrovnávacímu gólu nevedl. Naopak
pět minut před koncem
ještě treﬁl tyč domácí hráč.

Ohlas k utkání
Pavel Lípa: „Věděli jsme,
že nás čeká silný soupeř,
který má dobré krajní záložníky, středopolaře a nebezpečné standardní situace.
Ale také jsme věděli, že mají
okénka v defenzivě a problémy s přihrávkami, které
jdou za jejich obranu. To se
také v prvním poločase potvrdilo a vytvářeli jsme si nebezpečné situace, které však
neskončily gólem. V druhém
poločase se za soupeře pěknou hlavičkou treﬁl nejstarší
hráč na hřišti. Od té doby
nás rozhodčí k ničemu nepustil a jednoznačně připískával domácím. Díky tomu
jsme už nedokázali zápas
otočit.“
S e s t ava : G l o g a r –
P. Lípa, Vystyd, L. Brotánek, M. Krůta, Kdolský,
K. Kvěch (78. V. Lípa), M.
Dvořák (82. D. Krůta), Soldát, Senft, Němec.
Tatran je v tabulce
na šestém místě se šesti
body a skórem 5:2. V příštím zápase se utká v neděli 2. září od 17 hodin na domácí půdě v tradičním
derby s Dobříší.
David Štverák

Sedlčanský cejn připlaval podesáté
SEDLČANY Místní organi-

zace Českého rybářského
svazu v současné době
čítá více než šest set padesát členů a obhospodařuje
zhruba čtyřicet čtyři hektarů revírů. Důležitou složkou sedlčanského spolku
je rybářské podhoubí,
sdružující se v kroužku
adeptů Petrova cechu.
Jednou z aktivit sedlčanských rybářů pro svoje
následovníky jsou závody, pořádané pod názvem
Sedlčanský cejn. V sobotu
25. srpna se konal jejich
desátý ročník a záštitu nad
akcí převzal předseda středočeského územního svazu Dušan Hýbner. Závody
se uskutečnily stejně jako
v předchozích letech na retenční nádrži a zúčastnit se
jich mohly všechny děti
ve věku do patnácti let, i ty,

které nevlastnily rybářský
lístek. Pro malé rybáře
do deseti let byla povolena
i asistence rodičů.
„Závodu se zúčastnily děti z Rožmitálu pod
Třemšínem, Votic, Kladrub
a Sedlčan,“ uvedl předseda místní organizace Českého rybářského svazu
Sedlčany Miroslav Skokan. „Závody měly dvě
kola po dvou hodinách
lovu. Chytali se převážně
cejni, kapři a také oukleje.
Největší ulovený kapr měl
hmotnost 2,2 kilogramu.
Po skončení závodu jsme
se všichni přemístili do klubovny sedlčanské mládeže
v areálu bývalého koupaliště, kde bylo pro všechny
děti i rodiče připraveno
pohoštění, které přichystal
výbor místní organizace.“
Připravena byla i hroma-

da cen, a dá se říci, že
žádný z účastníků soutěže
se nevracel domů s prázdnou. „Vítěz závodu v součtu obou kol nachytal třináct
a půl kila ryb,“ doplnil Miroslav Skokan.
V novém školním roce
opět zahájí svoji činnost
rybářský kroužek, určený
pro všechny školou povinné holky a kluky. Jeho
základním posláním bude
nejenom výuka rybářského řádu a praktická výuka
rybolovných technik, ale
také poznávání ryb, ostatních živočichů a rostlin.
Nebudou chybět výlety,
návštěvy u vody a účasti
na výlovech rybníků. Mladí rybáři se budou scházet
se svými vedoucími každý
čtvrtek na bývalém sedlčanském koupališti.
David Myslikovjan

Úspěšní účastníci soutěže Sedlčanský cejn Antonín Rejholec ze
sedlčanské místní organizace (vlevo) a Jan Kovář z MO Kladruby
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Možná bude účast u voleb větší…
V minulém vydání SK
dostali velký prostor dva
kandidáti za ČSSD do komunálních voleb v Sedlčanech. Rozhovory Jany
Špačkové s nimi jsem
četl pozorně, opakovaně.
Oba se chválí, že odvedli
v zastupitelstvu spoustu dobré práce a voliči
by to měli ve volbách
ocenit. Proč, to nevím?
Oba jsou pro změnu, dokonce snad pro výměnu
c e l é h o z a s t u p i t e l s t va
za nové tváře, za omlazení. Na otázky odpovídají
velmi dlouhými odstavci. Panu Švagrovi prý
lidé říkají „dělejte s tím
něco“ a mluví o náměstí,
hasičárně, autobusovém
terminálu… Pan Hefka
(dříve KSČM) na otázku,
co mu na současném vedení radnice vadí nejvíce, prý musí konstatovat,
že běžná velikost těchto
novin by nestačila, aby
vše popsal. Načež následuje povídání dlouhé,

kde najdu jediné, co mu
vlastně vadí. Zkostnatělost, nepružnost, uzavřenost čemukoliv novému.
Svého předsedu mají až
na třetím místě kandidátky. Opravdu nevím, jestli
s těmito kandidáty může
ČSSD v Sedlčanech vyhrát.
Například na veřejném
zasedání o nemocnici
jsem vyslechl zajímavé
projevy i přípravu dokumentu, konstatujícího
porušení smlouvy. O formulaci šla dlouhá řeč,
úspěchem pánů Hefky
a Švagra bylo vložení
slovíčka „hrubě“. Tak se
odhlasovalo, že smlouva
byla hrubě porušena, ale
ono bylo od počátku každému jasné, že prostě
nejsou lékaři. Je nutnou
podmínkou, aby tam byli
atestovaní lékaři a k nim
třeba i začátečníci. Jo,
kdyby pánové řekli: „Jste
neschopní, my už je
máme, heč!“, dostalo by

se jim potlesku. A šli bychom dávno domů.
Nově kandiduje v Sedlčanech STAN, tím se zabývá v minulém čísle
ve svém sloupku Tomáš
Vašíček a vystihl zajímavou situaci dvou možností. Že mohou mít úspěch,
protože také jednou ženská a to nezkostnatělá,
pružná, neuzavřená, má
odvahu v Sedlčanech
jít s kůží na trh. Anebo
jim, jako nové partě, nebudou voliči ještě věřit.
Opravdu jsou tam lidé zajímaví, určitě jich několik
má svou parketu odbornosti a zájmu o politiku,
hospodaření,
zdravotnictví, školství i kulturu
a sport. Snad o sobě ještě
něco prozradí. Zatím se
stačili vyjádřit poměrně
stručně a také snad bez
nafoukanosti. Neříkají
jen, co je špatně. Možná
bude účast u voleb větší,
než byla minule.
Vladimír Roškot
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Taková normální
normalizace po česku
Ta naše normalizace (1969
až 1989) se vyznačovala
několika velmi obludnými
jevy. Většina jich byla kontraproduktivní, prostě páni
papaláši jednali velice hloupě proti lidem nesmírně váženým s mnoha zásluhami
o naši republiku. Jak si mohli myslet, že normální lidé
budou náhle ty osobnosti
nenávidět?
Emil Zátopek a Věra Čáslavská proslavili naši malou
republiku po celém světě.
Snad všichni Japonci se
díky Věře začali zajímat, kde
je Československo. A ona
musela zmizet lidem z očí
jen proto, že podepsala

velice rozumný text 2000
slov. Zátopek musel jezdit
po melioracích, protože
přesvědčoval ruské vojáky
o nesmyslnosti jejich útoku proti „kontrarevoluci“.
Mimochodem ty meliorace
aby většinou dnes raději
nebyly. Připomínalo to, jak
se jednalo po roce 1948 s našimi hrdiny, kteří bojovali
v Anglii.
Nejodpornější vůbec
na té nenormální normalizaci bylo postihování dětí
oněch nepohodlných rodičů a často šmahem dalších
příbuzných. V tom se vrátila
padesátá léta, kdy se v uličních organizacích KSČ roz-
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hodovalo o přihláškách dětí
na střední a vysoké školy.
Pokládal jsem mnohé případy za svévoli komunálních
činitelů té nejnižší stranické,
ale hlavně morální a mravní
úrovně. Vyřizovali si někdy
svoje účty nebo osobní antipatie a řešili to selektivně.
Takže po odchodu mnoha
našich talentů do emigrace
jsme přišli o další tím, že nemohli vystudovat svůj oblíbený obor.
Takhle už to u nás chodí. Ať nás okupovali Němci
nebo Rusové, našli se naši
ochotní lidé, kteří posloužili,
aby mohli posloužit sobě.
Vladimír Roškot

Vrátili jsme se
z Chorvatska.
Jak jinak než
plni dojmů
a zážitků
V první řadě jsem si hned
na silnicích uvědomila,
jak jsme s Chorvaty stejní. U nás doma česká auta
neustále nedodržovala
rychlost. Dodržují i u nás
zahraniční turisté. Vjedete
do Rakouska a většina se
přizpůsobí místním dopravním předpisům. To trvá
i po cestě přes Slovinsko.
Inu – kdo by chtěl utratit
za pokutu třeba i víc, než
co ho stojí celá dovolená.
My Češi zpravidla zůstaneme u dodržování předpisů,
hlavně rychlosti, i na chorvatském území. A zde právě pozorujeme, že se domácí řidiči chovají stejně,
jako my u nás. Dvacítka nad
limit – v tom lepším případě
– je naprosto běžná. Nemluvě o tom, že často ani nepoznáte, kde platnost které
značky končí.
V něčem jsou Chorvaté
jiní než my. Velmi mě překvapilo, když jsem na celém ostrově, který jsme si
pro náš pobyt vybrali, nenarazila na kontejnery pro
tříděný odpad. Máme to
tak zautomatizované, že mi
bylo silně proti srsti vhazovat veškerý odpad do jedné popelnice. Jinak se to
ale nedalo. Jsem ráda, že
u nás jsou barevné popelnice v ulicích standardem.
Rádi jezdíme alespoň
část cesty vnitrozemím.
Ne snad že bychom chtěli ušetřit na dálnici. Ani
ne z nějakých masochistických pohnutek. Spíš
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bych řekla v sebeobraně. A v zájmu obrany
našeho demokratického zřízení a směřování
na západ to doporučuji
všem našim spoluobčanům, kteří se do stejných končin vydávají.
Je tomu už čtvrt století, co zde přestaly znít
výstřely. Jejich pozůstatky ale na mnoha místech
přetrvávají dodnes. Viděli
jsme dům, jehož přízemí
je stále vypáleno a rozstříleno, ale patro je opravené
a obydlené. Vedle ruiny
s mnoha dírami po střelných zbraních stojí novostavba. Nebo možná dům,
který své rány ukrývá pod
novou omítkou. Opravdu si neumím představit,
že bych měla v takovém
společenství žít. A přitom
k tomu máme vlastně dost
blízko.
Na počátku jugoslávské
války byla manipulace, která rozdmýchávala nacionalismus. Na počátku druhé
světové války bylo v podstatě totéž. A dnes u nás?
Nacionalismus sílí každým
dnem. Neustále sledujeme nenávist a manipulaci.
Lidí, kteří odmítají přemýšlet a vytvářet si vlastní
názor, kteří jsou snadno
zmanipulovatelní, neubývá. Když nad tím přemýšlím v souvislosti s historií,
jímá mě hrůza. A doufám,
že i v tom jsme jiní.
Olga Trachtová
Hadáčková

