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Předvolební
grilování aneb
Ptejte se kandidátů
do zastupitelstva
Do redakce
Sedlčanského kraje přišly
na výzvu, uveřejněnou 12.
září v tištěných novinách,
tři dotazy. Dva z nich, které zaslala čtenářka Hana
Jandová, byly položeny
všem lídrům v Sedlčanech
kandidujících politických
uskupení. Čtenářka Marie
Soukupová se ptala prvních třech kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů
Sedlčan (SNKS). V případě
prvních dvou dotazů jsou
odpovědi řazeny podle
toho, v jakém časovém sledu byly doručeny redakci.
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Zapojení občanů
do rozhodování?
Hana Jandová: Zajímalo by mě, zda chystáte
po volbách větší zapojení
občanů do rozhodování
v záležitostech samosprávy. V případě, že ano, tak
jakým způsobem. Zdá se
mi, že v jiných obcích je
participace občanů větší
než v Sedlčanech. Děkuji.
Pavel Švagr (Sdružení

ČSSD a nezávislých kandidátů): Ano, dlouhodobě
považujeme větší zapojení
občanů do rozhodování samosprávy za důležité. A forma by byla: Průzkumy veřej-

ného mínění k dění v obci
v jednotlivých oblastech
(rozvojové priority a strategické koncepty, ale i shoda
na významných investicích
a podobně). Grantové rozdělování ﬁnančních prostředků podle předem jasných pravidel na sport, pro
spolky a na neziskové aktivity. Realizovat participativní
rozpočtování, kdy občané
mohou navrhovat alokaci
části rozpočtu. Šlo by o investiční akce v rámci projektu „Sedlčany pro všechny“.
Považujeme to za důležité,
protože jednak se tím zvyšuje zapojení občanů do veřejného dění, do rozhodování
vidí více lidí, a tak se zvyšuje transparentnost rozhodování a omezují se potenciální korupční rizika.
Martin Severa (KDU-Č-

SL): V zastupitelském systému uspořádání státu, jak
již název napovídá, mají
rozhodovací pravomoc
zastupitelé a v běžných
provozních záležitostech
volení členové rady města
a statutární zástupci města.
Takže jednoduchou možností většího zapojení občanů je návštěva jednání
zastupitelstva a vystoupení
v diskuzi, anebo zorganizo-

vání referenda k obzvláště
důležitým záležitostem.
Referendum ale má svá zákonná pravidla včetně dodržení termínu oznámení,
termínu konání a vlastního
provedení a je to dosti podobné organizaci voleb. To
není jednoduchá záležitost
a je to i dosti ﬁnančně náročné. Zastupitelé či kandidáti mohou občany vyzvat
k větší aktivitě, ale výsledek je v rukou občanů.
Jiří Burian (ODS): Po-

čítáme se zapojením občanů do rozhodování v záležitostech samosprávy.
Je to uvedeno i v našem
volebním programu. Osobně si představuji zapojení
občanů při řešení záměrů v investiční výstavbě,
v rozvoji města a také při
řešení problémů v jednotlivých částech města.
Martin Havel (SNKS):

Pokračování na straně 6
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Markéta Vítková
a její Kočka pomáhají
nevidomým
Markéta Vítková je spisovatelka. Přinejmenším regionálního
formátu, neboť právě
na regiony svého srdce –
Sedlčansko a Královéhradecko – se zaměřila v minulosti vydaných titulech.
Knihy O velrybě ze Sedlčan nebo Příběhy skřítka
Modrovouska najdeme
nejspíše v dětské knihovničce, stejně jako její nedávný titul. Jím však hranice regionů překračuje.
Narozeninová kočka totiž
seznamuje malé čtenáře
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se světem nevidomých.
A nyní, v připravované
audio verzi s haptickou
knihou, svět vidomých
i nevidomých dokonce
propojuje.
Co je haptická kniha?
Hmatová kniha určená nejen pro nevidomé.
Zkrátka taková kniha, která se čte hmatem.
Kniha v Braillově písmu?
Ne tak docela. Hmatové knihy mohou být i bez
písma. Vzhledem a strukPokračování na straně 7
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V Kosovce teď
zvoní v budově
obecního úřadu
a na staré poště
Pro sto
sedm kosohorských školáků, patnáct pedagogů a tři
provozní zaměstnance
bude tento školní rok poněkud náročnější, protože
se vzhledem k rekonstrukci budovy školy vyučuje
v náhradních prostorách.
Konkrétně v „malé“ škole
a v prostorách obecního
úřadu a „staré pošty“ (bývalé radnice).
„Velká“ budova kosohorské školy oslaví
za osm let dvousetleté výročí od svého postavení.
Dosud však procházela
pouze dílčími úpravami
a zub času je na ní znát.
„Rekonstrukce je opravdu
nezbytná. Týká se budovy, k níž bude přistaveno
křídlo, které pojme žáky
z druhé budovy základní
školy. Tudíž od školního
roku 2019/2020 budou
všichni žáci a učitelé konečně pod jednou střechou,“ vysvětluje starosta obce Martin Krameš.
Obec rekonstr ukci
připravovala pečlivě tři
roky, financovat ji bude
hned z několika zdrojů –
z dotačních evropských
peněz, za pomoci úvěru
a úspor. „Spolu s rekonstrukcí budovy se věnujeme jejímu bezprostřednímu okolí. Nově bude
vybudováno univerzální
školní hřiště s umělým povrchem a projekt přírodní
zahrady s venkovní učebnou a dalšími prvky. Dá
se říci, že v kontextu s rekonstrukcí a přístavbou
budovy základní školy
dojde v průběhu několika
měsíců pevně věřím že
k pozitivní proměně celého areálu, na který škola
čeká již dlouhá léta,“ myslí si Krameš.
Než žáci 3. září usedli
do lavic v provizorních
prostorách, bylo nutné je
upravit. Od ledna do kon-

KOSOVA HORA

ce letních prázdnin procházela proto „stará
pošta“ kompletní rekonstrukcí interiérů. „Popravdě jsme byli rádi, že
jsme to stihli. Rekonstrukcí vznikl prostor, který určitě najde svoje uplatnění
i za rok, kdy už se v něm
nebudou učit žáci,“ uvádí
starosta.
Podle něj vnímají Kosohorští místní základní školu a děti v ní jako
budoucnost obce. „Proto
se zastupitelé rozhodli
maximální možnou měrou podpořit investicemi
do areálu školy atraktivitu místního vzdělávacího
zařízení, které již plně
neodpovídalo potřebám
a požadavkům na vzdělávání v 21. století,“ říká
Martin Krameš.
Bouřlivé období, kdy se
ve škole střídali ředitelé
a někteří rodiče přehlašovali své děti do sedlčanských škol, má kosohorská
základka za sebou. „Věřím,
že situace je stabilizovaná
a pedagogové a doufám že
i žáci se do své zrekonstruované školní budovy už
těší,“ dodává.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Ohřev teplé vody v části města už
zajišťuje kogenerační jednotka
SEDLČANY „Na Severním

sídlišti byla koncem léta
uvedena do provozu kogenerační jednotka na centrálním zdroji tepla jedna.
Před kolaudací provádějí
ještě hygienici měření hluku
celého zařízení, zda odpovídá normám,“ informoval
sedlčanský místostarosta
Miroslav Hölzel.
Voda se tedy ohřívá
díky odpadnímu teplu
z kogenerační jednotky,
od čehož si radní slibují
snížení ceny za gigajoule.
Místostarosta však podotýká, že cena nakonec ne-

musí být úplně příznivá,
neboť závisí na ceně plynu
na světových trzích. A ta
v současnosti dost výrazně roste.
„Až bude uvedena
do provozu také kogenerační jednotka na centálním
zdroji tepla dvě v Žižkově
ulici, pak by město chtělo
stlačit cenu za gigajoule
na pět set korun. Tento
plán však odpovídal cenám
plynu v roce 2016 až 2017.
Kalkulace na letošek počítá
s cenou pět set šedesát osm
korun za gigajoule,“ vysvětluje Hölzel.

Důležitým faktorem
ovlivňujícím cenu je také
počet vyrobených gigajoulů, který k 31. srpnu
podle údajů Městské teplárenské oproti loňsku klesl,
protože už od dubna bylo
teplo a od května se netopilo.
Na CZT 2 v Žižkově ulici by měla ﬁrma Trasco
z Vyškova vybudovat další kogenerační jednotku
o stejném výkonu jako CZT
1. Ta by měla být v souladu
s plánem uvedena do zkušebního provozu na jaře
příštího roku.
-jv-

Obec chce obnovit zašlou slávu
sokolovny
KOSOVA HORA Vloni v září

„slavila“ kosohorská sokolovna osmdesátiny. Ačkoliv
to vypadalo, že na kulatiny
omšelé stavby u fotbalového hřiště na kraji Kosovy
Hory si vzpomněl málokdo, opak je pravdou. V tu
dobu a vlastně už rok před
tím jednalo vedení obce
s představiteli České obce
sokolské o převodu celého
areálu sokolovny do majetku obce. „Vyjednávání
o převodu areálu bylo dlouhé a náročné a bylo také období, kdy situace vypadala
beznadějně. Nakonec jsme
se na podmínkách převodu
shodli, tak aby to bylo pro
obě strany akceptovatelné,“

uvedl kosohorský starosta
Martin Krameš.
Za převod celého areálu do vlastnictví obce
dala Kosova Hora 550 000
korun. Když se podíváme
do historie, obec koupila pozemky, které Sokol
získal za první republiky
výměnou s J. Musilem
a V. Hellerem za pole. Tato
pole původně přitom Sokolu darovala obec, která
je v roce 1922 zakoupila
při parcelaci velkostatku.
Právě tento fakt hrál roli
při stanovení ceny, kterou
obec sokolům vyplatila.
Odhadní cena areálu se
sokolovnou je totiž 5 milionů korun.

Vynaložené f inance
za převod pozemků a nemovitosti jsou však jen
krajem velkého sousta,
které si obec „ukousla“. Že
Kosovce dlouhodobě chybí kulturní dům, je nezpochybnitelný fakt. A právě
sokolovna, respektive její
prostory, by se mohly stát
novým obecním kulturním
stánkem. „Rádi bychom
obnovili zašlý lesk zdejší
vyhlášené sokolovny – to
je náš cíl. Počítáme s postupnou rekonstrukcí dle
ﬁnančních možností obce.
O d h a d ov a n é n á k l a d y
na uvedenou rekonstrukci
jsou 8 milionů korun,“ dodal starosta.
-jš-
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Volit uskupení,
nebo jednotlivé
kandidáty? Co
člověk, to jiný
názor
Říjnové volby do zastupitelstev obcí
se nezadržitelně blíží.
V Petrovicích kandidují
tři subjekty – Křesťanská
a demokratická unie – Československá strana lidová, Starostové a nezávislí
a trojici uzavírají Nezávislí
kandidáti.
V první jmenované straně jsou kandidáti z devíti
vesnic, Starostové a nezávislí mají zastoupení ze
šesti obcí, Nezávislé kandidáty reprezentují občané
sedmi různých bydlišť. Zajímavé je i zastoupení žen
v jednotlivých stranách,
kdy za KDU-ČSL kandiduje šest příslušnic něžného
pohlaví, za Nezávislé kandidáty dvě ženy a za STAN
nekandiduje žena žádná.
Nejmladšímu uchazeči
o místo v zastupitelstvu ze
všech kandidátů je 27 let
a nejstaršímu 64 let.
V návaznosti na blížící
se komunální volby jsme
náhodně osloveným lidem
položili několik otázek:
Chodíte ke komunálním
volbám? Volíte dle sympatie k jednotlivým uchazečům na kandidátních
listinách, či pouze svou
oblíbenou stranu? Víte,
jak vámi volení zastupitelé
z roku 2014 pracují? Chodíte na jednání zastupitelstva
obce, města?
Šárka Hedviková,
Sedlčany

PETROVICE

K volbám chodím pravidelně. Vždy jsem volila
dle sympatií ke straně,
letos budu volit poprvé
jednotlivé kandidáty. Jsem
přesvědčená o tom, že
Sedlčany potřebují změnu. Na zastupitelstvu jsem
nikdy nebyla, ale přehled,
jak fungují jednotliví zastupitelé, mám.
Stanislav Zelenka,
Petrovice

strana
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Muzeum má ve svých sbírkách
prapor nadstandardních rozměrů
SEDLČANY Jednou z novi-

nek v městském muzeu,
kterou si návštěvníci mohou prohlédnout, je prapor
nadstandardních rozměrů,
zatím umístěný ve studovně ve druhém patře budovy. Jedná se o zrestaurovaný prapor kdysi spojených
živností řezníků, uzenářů
a hostinských. Prapor je
velice pěkně zdobený.
Na jedné jeho straně je
sedlčanská růže a na straně druhé český lev, třímající v rukou sekyru. Látka
je lemovaná ornamentem.
Prapor má rozměry zhruba
sto osmdesát na sto osmdesát centimetrů a restau-

rátorské práce, provedené v letošním roce, vyšly
na sto třicet pět tisíc korun.
Grant v hodnotě devadesát
tisíc poskytlo Ministerstvo

kultury České republiky
a zbývajících čtyřicet pět
tisíc korun dodalo sedlčanské městské muzeum.
David Myslikovjan

Vodník Kebule si mohl
vybírat ze čtyř rybníků
PETROVICE Letošní řezbo-

vání v parku na náměstí
obohatilo obec o šest dřevořezeb. O jejich umístění

hádkovou postavou Mickey Mouse udělá radost
dětem v Kojetíně, mořský
koník popluje do základní

ke kašně v Petrovicích, kde
sice zatím voda není, ale
do budoucna určitě bude.
Dalšími tipy se stal rybník

K volbám chodím vždy,
pokaždé volím celou stranu. Jak zastupitelé pracují
a zda je za nimi něco vidět,
sleduji pečlivě. Na jednání
zastupitelstva naší obce,
Petrovic, chodím často
a doporučil bych to všem
voličům.
Eva Sutnarová,
Krásná Hora nad Vltavou
Sochy z řezbářského sympozia už mají své místo.

Chodím volit vždy. V Krásné Hoře letos půjdu díky
stěhování poprvé. Vybírám si jednotlivé kandidáty. V roce 2014 jsem volila
v Praze, práci zastupitelů
tady v Krásné Hoře ale sleduji, na zastupitelstvu jsem
se zatím podívat nebyla.
Jana Motrincová

hlasovali obyvatelé a zastupitelé obce před zámečkem v Petrovicích v pondělní podvečer 17. září.
Skoro na místě zůstala
socha lva, která je zároveň
křeslem. Ta bude umístěna
v interiéru zámečku. O šnečí lavičku projevili zájem
obyvatelé Vilasovy Lhoty
již při samotném řezbování, zájem byl i ze strany
Mateřské školy Čtyřlístek,
hlasováním však bylo rozhodnuto o umístění lavičky
do Lhoty a školka nakonec
získala sochu dřevěného
medvídka. Houpačka s po-

školy. Největší debata se
strhla o umístění sochy
vodníka Kebuleho. Navrhovaná byla hned čtyři
místa. Všechna samozřejmě u vody. Prvním nápadem bylo umístit vodníka

Trubáček, Krašák a rybník
nedaleko vesničky Mašov.
Nakonec bylo hlasováním
rozhodnuto o umístění
vodníka u rybníka Krašák
v Petrovicích.
Jana Motrincová

To, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci bolest zůstává a vzpomínání.
V neděli 30. září tomu
bude 6 let, co nás navždy
opustil pan

Josef Bucák
ze Sedlčan.

Vzpomíná rodina.

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Den zdraví přinese poučení i zábavu
SEDLČANY Společnost Me-

diterra Sedlčany připravuje opět Den zdraví pro
veřejnost. Zájemci, kteří
přijdou na náměstí TGM

ve čtvrtek 4. října, budou
mít možnost seznámit se
s důležitými instrukcemi,
jak předcházet chorobám.
Podle informace ředitele

nemocnice Filipa Zítka
bude k tématům Dne zdraví patřit také fyzioterapie
a správná hygiena.
Návštěvníci akce získají

rovněž poučení o kardiopulmonální resuscitaci
(nepřímá srdeční masáž
a umělá plicní ventilace,
pozn. red.), jejíž znalost je

nesmírně důležitá. I poučený laik může totiž zachránit život člověku, jehož postihnou na veřejnosti náhlé
zdravotní potíže.
-jv-

Co jste hasiči, co jste dělali?
V Jesenici od všeho trochu…
JESENICE U SEDLČAN Místní hasičský sbor je zřejmě jedním z nejaktivnějších v regionu. Na kontě má
úspěšnou reprezentaci na okrskové soutěži, v soutěži Brdská liga
a dalších hasičských pohárových
soutěžích, pořádání kulturních
a společenských akcí v obci, výchovu nové hasičské generace, ale
také třeba odpracovaných 313 brigádnických hodin při rekonstrukci
hasičárny v roce 2016. Když je potřeba, umí jeseničtí hasiči přiložit
ruku k dílu – vloni třeba pomáhali
se základovou deskou pod novou
montovanou obecní halu.
Sbor dobrovolných hasičů Jesenice má 55 členů. Jsou mezi nimi
muži, ženy i děti, často celé rodiny.
„Dříve jsme měli ženské družstvo,
teď už ženy necvičí, ale ve sboru
jsou aktivní, například při pořádání akcí,“ chválí hasičky starosta
sboru Miroslav Hrstka. Ten by
rád do činnosti zapojil ještě více
lidí, jenže už tak říkajíc není kde
brát. V obci kromě hasičů působí
ještě sokolové a myslivci. Zapojit
do práce jesenického sboru občany z okolních osad není reálné.
„Obec Jesenice má totiž čtyři aktivní sbory dobrovolných hasičů –
v Jesenici, Dobrošovicích, Mezném
a Martinicích,“ dodává.
Zájemci o vstup do jesenického
sboru se tak převážně rekrutují
z dětského družstva, které léta
vede velitel sboru Milan Jiroušek
spolu s Jiřím Jirouškem. „V současné době chodí do kroužku kolem
osmi dětí od 12 do 14 let. Scházíme
se jednou týdně od jara do prázdnin
a od poloviny srpna po dobu podzimu. Děti jsou šikovné, jezdí na soutěže. Náš sbor pořádá pro dětská
družstva každoročně soutěž Mezi
stromy. Letos se konala v polovině
září a naše děti v ní opět obstály,“
neskrývá radost z výkonů nejmladších hasičů Milan Jiroušek.
Asi nejvíc pyšný je na generaci mladých hasičů, která mu pod
rukama prošla před několika lety

a dnes jesenický sbor, ale i celou
obec, úspěšně reprezentuje v soutěži Brdská liga. „Kluci se soutěže,

tují svůj volný čas, trénují dvakrát
týdně, v sezóně jsou každý víkend
na soutěži… Sbor to také něco sto-

Z Brdské ligy si letos hasiči z Jesenice přivezli domů putovní pohár za celkové první
místo. Foto: František Vávra

složené z několika kol, zúčastnili letos počtvrté. Dvakrát byli jedenáctí,
vloni zintenzivnili přípravu a byli
druzí, letošní ligu vyhráli. Jesenické
vítězné družstvo mužů soutěžilo
ve složení – Michal Jiroušek, Petr
Jiroušek, Jan Stibor, Libor Sýkora,
Tomáš Hejsek, Aleš Svoboda a Jiří
Němec.“ V hasičské klubovně
uprostřed Jesenice tak nad všechny poháry, připomínající úspěchy místních hasičů, ční vysoký
lesklý putovní pohár Brdské ligy.
Úspěch na soutěži v požárních
útocích v případě mužských družstev na 2B úzké hadice rozhodně
není zadarmo. „Kluci tomu obě-

jí – pořídili jsme jim novou mašinu,
další náklady byly spojené s pořízením sportovních hadic, proudnic,
dresů,“ vypočítává Milan Jiroušek
a dodává, že je rád, že celý sbor
sportovnímu týmu fandí a podporuje ho: „Jde přece především o reprezentaci sboru, potažmo obce.
Také proto jsem rád, že i od obce
cítíme podporu, kluci se mohou
například na soutěže dopravovat
obecním tranzitem, takže mohou
jet pohromadě.“
Obec Jesenice je zřizovatelem
výjezdové jednotky. Ta má patnáct
členů a jsou jimi hasiči z SDH Jesenice. Jejím velitelem je velitel sbo-

ru Milan Jiroušek. „Zřízení výjezdové jednotky přikazuje obci zákon
a vzhledem k tomu, že za prázdniny jsme zasahovali šestkrát a třeba
v případě požáru vepřína se jednalo o náročnější zásah, má jednotka
v obci určitě svoje opodstatnění.
Na druhou stranu chápu, že zřízení
jednotky, její vybavení a proškolení představuje pro obecní rozpočet
jistou ﬁnanční zátěž,“ bilancuje Milan Jiroušek. Výjezdová jednotka
jesenických hasičů je podle něho
dobře vybavená, i když cisternové
vozidlo značky Tatra by si zasloužilo celkovou generální opravu.
Odhaduje ji na částku kolem jednoho milionu korun. „Chápu, že to
si obec ze svého rozpočtu ﬁnancovat nedovolí, bohužel žádost o dotaci byla zatím neúspěšná.“
Kromě podpory od obce si jesenický sbor umí na svou činnost
sám vydělat. Třeba letní zábavou
s Parkánem nebo hasičským plesem. „Tam trochu narážíme na to,
že obec nemá vlastní kulturní zařízení nebo sál, proto ples pořádáme
ve fotbalových kabinách na hřišti,“
říká starosta sboru Miroslav Hrstka. Ten díky své vysoké postavě
obléká začátkem prosince kostým
Mikuláše, aby se svými kolegy ze
sboru podpořil čertovskou obecní
akci. Hasiči mají na starosti také
tradiční stavění máje, pálení čarodějnic nebo zdobení vánočního stromu u hasičské zbrojnice
v obecním parku. „To pokládám
za jednu z technicky nejobtížnějších akcí,“ říká se smíchem Miroslav Hrstka a vysvětluje: „V Jesenici se totiž zdobí vysoká túje
světelnými řetězy, a tak akrobacie
hasičů při jejich instalaci budí diváckou pozornost. Do jednotlivých
pater vzrostlé túje je v závěsném
montážním koši vynáší rameno
autojeřábu. A tak jen málokdo si
umí představit, jak obtížné je vánoční strom v mrazu ozdobit.“
František Vávra
a Jana Špačková

Koupím chvoj stříbrného smrku. Tel.:
608 152 113.
278/18
Pronajmu byt v Sedlčanech na Severním sídlišti, 1+1+sklep, chodba. Plocha:

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

Přátelské neformální tančení pro dospělé
Nemáte-li taneční partnerku, partnera, přihlaste se,
můžete jej najít
Každý pátek v sedlčanké sokolovně od 20 hodin
E-mail: tanec.sokolovna@seznam.cz

35 m2. Zateplený, nová okna, 5. patro Tel.:
604 761 657.
279/18
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. majitel, 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.
280/18
 P ro d á m p š e n i c i , j e č m e n . Te l . :
739 064 770.
281/18
Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
282/18
Prodám brambory na uskladnění, 10
Kč/kg a odpadové brambory 2 Kč/kg. Tel.:

604 117 568.
283/18
Prodám na Favorita 2 pneu obuté,
zadní a přední světla, zrcátko, brzdové
kotouče a destičky, rozdělovač a jiné. Vše
nové. Dále traktorový vlek, světla, sklápění
funkční, nová podlaha, bez RZ, a náhradní
díly na traktor. Tel.: 604 175 062.
284/18
Koupím byt 2+1 v Sedlčanech. Platím
hotově. Tel.: 739 656 241.
285/18
Hledáme brigádníka na sekání trávy,
drobné zahradnické a údržbářské práce.

V rozsahu přibližně 20 hodin týdně. Vlastní automobil výhodou. Cena 80 Kč/hod.
Tel.: 739 345 668.
286/18
Prodám kvalitní brambory na uskladnění, ruční sběr, cena 9 Kč/kg, odpadové
brambory 2 Kč/kg. Tel.: 723 323 928. 287/18
Prodám Sax Es Alt, klarinet B a střešní
nosič na Octavia II. Tel.: 602 191 851. 288/18
Prodám kotel na tuhá paliva ROJEK 25
vč. záložního zdroje, provozovaný 3 sezóny,
cena 15 000 Kč. Tel.: 606 910 715.
289/18

Přijmeme šikovného

TRUHLÁŘE
pro provozovnu v Nechvalicích

Nástupní mzda

30 000 Kč čistého
Kontakt: Ing. Kristýna Dvořáková
Tel.: 776 776 730
kristyna@woodstudio.cz

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

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

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

Meritage, spol. s r. o.
provozovna Kňovice 116, Sedlčany 264 01

přijme pracovníka na pozici

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

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA

3D vizualizace
koupelny zdarma

 kompletní sortiment KORADO

Vzorkovna
koupelen
400 m2

 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek

 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

6

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Předvolební grilování aneb Ptejte se kandidátů do zastupitelstva
Dokončení ze strany 1

Větší zapojení veřejnosti do příprav a realizací
projektů města je jedním
z bodů v našem volebním
programu. Chceme prosazovat větší diskuzi a komunikaci o zásadních projektech s občany. Občan musí
mít dostatek informací
o daném projektu, aby nedocházelo k mylným představám občanů, jak bude
projekt vypadat. Z toho pak
vzniká spousta nedorozumění. Chceme do rozpočtu
města prosadit určitou ﬁnanční částku na projekty,
na kterých by participovala
veřejnost z hlediska navrhování a výběru konkrétního projektu.
Blanka Vilasová

(STAN): Větší zapojení občanů je jedním z klíčových
bodů našeho volebního
programu. V tomto ohledu
navrhujeme: 1. Zařazení
takzvaného „participativního rozpočtování“, kdy
o vyčleněné části rozpočtu
rozhodují každoročně výhradně občané, kteří mohou podávat projekty a rozhodují svým hlasováním
také o vítězi a konkrétní
akci k realizaci. Chtěla bych
pouze upozornit, že inspiraci z jiných měst ohledně
participace jsem na zastupitelstvu přednesla poprvé
v době přípravy rozpočtu,
tuším v prosinci 2017. 2.
Zpřístupnění jednání komisí rady města veřejnosti
na základě zveřejněných
výzev a rozšíření například
o komisi neotřelých nápadů, komisi pro rozvoj města
či komisi pro dětská hřiště. Podobné jinde fungují
skvěle. 3. Veřejné soutěže,
ankety a debaty. K širšímu
zapojení občanů by bylo
dobré využívat všech komunikačních kanálů, online diskuzní fórum s fulltextovým vyhledáváním,

aby se dotazy neopakovaly,
komunikace na sociálních
sítích, ve zpravodaji Radnice i prostřednictvím dalších
médií. Nicméně to nejdůležitější zapojení občanů
do rozhodování v záležitostech samosprávy jsou samotné volby. Pokud náš
program nepodpoří svými
hlasy, zůstanou tyto návrhy pravděpodobně jenom
na papíře.

Změny
v organizaci
jednání
zastupitelstva?
Hana Jandová: Udělala jsem nemilou zkušenost
v roce 2017, když jsem se
zúčastnila jednání zastupitelstva. Vzhledem k tomu,
že se jednání nenahrává,
tak je velmi obtížné prokázat, že něco bylo slíbeno
a nebylo splněno. Případně, že došlo k nedodržení zákona atd. Můj dotaz
na všechny uskupení zní:
Chystáte po volbách nějaké změny v organizaci jednání zastupitelstva? Například v současné době se
jednání nenahrává, pouze
si tajemník dělá poznámky a z nich píše zápis. Rovněž ověřovatelé si dělají
poznámky (zřejmě) a pak
na základě nich ověřují
zápis! Taková praxe je již,
myslím si, u obdobně velkých obcí raritou.
Pavel Švagr (Sdružení
ČSSD a nezávislých kandidátů): Souhlasím s vámi,
ale bohužel zatím nebyla
většinová vůle zastupitelstva ke změně. ODS,
Nezávislí, ale i KDU-ČSL
se v tomto období k vyšší
transparentnosti staví spíše negativně. Náš názor je,
pro zvýšení informovanosti občanů a transparentnosti jednání a rozhodování zastupitelstva pořizovat
ze zastupitelstva on-line
přenosy na webové stránky města a současně mít
v jednacím řádu zastupitelstva článek, který stanoví,
že se z každého zastupitelstva pořizuje zvukový záznam archivovaný městem
pro ověření zápisu, eventuálně i pro další potřeby.

Martin Severa (KDU-ČSL): Myslím, že vím,
na jakou „kauzu“ tazatelka
naráží. Tehdy se jednalo
o zrušení majetkové operace (prodeje) z období
totality, protože prodejní
cena se zdála žadatelce
nepřiměřeně nízká. Tato
záležitost byla již v minulosti řešena oﬁciální cestou a ze strany městského
úřadu byla tazatelka informována. Využila své právo a vystoupila na jednání
zastupitelstva.
Otázka nahrávání jednání zastupitelstva podléhá ochraně osobních dat
a není to zcela jednoduchá
záležitost s jejím využitím pro veřejnost. Zápisy
ke zveřejnění musí být
takzvaně anonymizované,
což v praxi znamená, že ne
vše lze publikovat, a tím se
stávají ze zákona prakticky
„mírně neúplné“ a mnohdy nemají pro osobně nezúčastněné dostatečnou
vypovídací hodnotu. Samotné audiozáznamy jsou
pro dokazování vždy dosti
komplikované. Nicméně
každý diskutující má své
právo požádat o zanesení
své diskuze, dotazu či návrhu do usnesení, a pokud
toto usnesení zastupitelstvo schválí, tak má jistotu, že vše bude v zápisu
a bude následně řešeno
– pokud nebude vyřešeno na místě. Procedura
zhotovení zápisu a jeho
schvalování je prováděna
v souladu s platnými zákonnými normami, takže
pokud bude nové zastupitelstvo uvažovat o „modernizaci“, tak tam zcela jistě
je k tomu prostor. Nicméně
neupravený záznam dle
pravidel GDPR (ochrana
osobních údajů, pozn.
red.) nelze zatím veřejně
publikovat.
Martin Havel (SNKS):
Zásadní změny v organizaci jednání zastupitelstva
si myslím, že nejsou třeba.
Pan tajemník si dělá velice
podrobné poznámky pro
zápis a až na drobné výjimky za dobu, co jsem v zastupitelstvu, jsem se nesetkal s nějakým problémem.
Využívání nejmodernějších

technologií na přenos zatím
naráží na GDPR. Pokud čtenářka měla problém, může
si jednání nahrávat sama.
Jiří Burian (ODS):
Organizace jednání nového zastupitelstva je plně
v jeho kompetenci, včetně
jednacího řádu zastupitelstva. Oﬁciální zvukový ani
obrazový záznam se doposud z jednání zastupitelstva nepořizoval a stávající
zpřísnění podmínek ochrany osobních údajů (GDPR)
tuto problematiku ještě
více komplikují a neumožňují úplný záznam uchovávat ani zveřejňovat. Zápisy
z jednání zastupitelstva
pořizuje tajemník městského úřadu a využívá kromě
svých poznámek i nahrávacího zařízení, které slouží pouze pro vyhotovení
zápisu, jehož správnost
kontrolují zvolení ověřovatelé. Dotazovatelka možná
poukazuje na případ, který
zastupitelstvo na její žádost
odmítlo komentovat, neboť
v této věci probíhal soudní
spor, a tudíž do rozhodnutí
nezávislého soudu zastupitelstvu nepříslušelo vyjadřovat jakékoliv komentáře.
Mimochodem, soud v této
věci rozhodl ve prospěch
města.
Blanka Vilasová (STAN):
Již nějakou dobu se na zastupitelstvu jedná o on-line
přenosech z jednání. Prvním
krokem by ale mohly být
zvukové záznamy, které by
sloužily k přípravě přesných
přepisů jednání a současně
k jejich kontrole. Proto připravujeme návrh na změnu
jednacího řádu zastupitelstva. My za STAN jsme pro
tuto změnu bez jakýchkoliv
okolků. Následně jsme pro
dořešení již zmíněných on-line přenosů a jejich zavedení
a jako další krok také zveřejňování záznamů z těchto jednání. Dále budeme prosazovat, aby se občané přímo při
zasedání zastupitelstva mohli seznámit s projednávanými materiály – v písemné
podobě, přes diaprojektor.
Ke zlepšení jednání zastupitelstva a pro větší zájem ze
strany veřejnosti bychom
ještě navrhli plánované
takzvané „interpelace obča-

nů“ na konkrétní čas, kde by
občané mohli přednášet své
podněty. Popřípadě by náměty k interpelaci mohly být
zasílány občany před jednáním zastupitelstva na vedení
města a odpovědi by byly
na zasedání předávány. To
je věc k jednání, jaký způsob
by byl optimální.

Plavecký bazén?
M a r i e S o u k u p ov á :
Mám dotaz, který po letošním parném létě může zajímat více obyvatel Sedlčan.
Otázka je určena prvním
třem kandidátům Sdružení nezávislých kandidátů
Sedlčan. Již před 12 lety
jste slibovali plavecký bazén, před 8 lety dokonce
ve spolupráci se soukromými investory zajistit výstavbu a provoz sportovně-relaxačního plaveckého areálu
v Sedlčanech. Všichni tři
jste od té doby seděli v zastupitelstvu a byli součástí
vládní koalice s ODS. Můžete prosím sdělit, co konkrétně každý z vás udělal pro
to, abyste tento slib daný
svým voličům splnili?
Martin Havel (SNKS):
Téma plaveckého bazénu
se řeší v zastupitelstvu
mnoho let. Pro SNKS je to
stále jedna z priorit a řešili jsme to jako tým a ne
jednotlivci. Je to veliká
investice v řádech několika desítek milionů. Jsme
si vědomi, že z vlastních
zdrojů města je realizace
velice složitá. Proto jsme
hledali možnosti nějakého dotačního programu,
bohužel, za čtyři volební období žádný takový
nebyl. Pokoušeli jsme se
jednat se soukromými investory, ale bohužel to se
také nepovedlo. Vždy je
zajímala na prvním místě
ekonomika provozu a návratnosti investice, a to byl
největší problém v jednání a dalším postupu. Jejich
požadavek – provozovat
bazén na komerční bázi
– by byl pro občany Sedlčanska nereálný. Své úsilí
nevzdáváme a věříme, že
bazén v nějaké přijatelné
podobě a velikosti v Sedlčanech bude.
Jana Špačková
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Markéta Vítková a její Kočka pomáhají nevidomým
Dokončení ze strany 1

turou připomínají látkové
knížky pro nejmenší děti.
V případě Narozeninové
kočky jde spíše o knihu
aktivit. Je určena zejména
dětem. Navíc, ne každý
nevidomý člověk Braillovo písmo ovládá. Třeba ti,
kteří o zrak přišli během
života jako můj tchán, se
ve zralém věku Braillovu
písmu už jen těžko naučí.
O čem kniha vypráví?
Př íběh nevidomého
dědy, který se se svými
vnuky vydává na cestu přes centrum Prahy,
aby pořídili koťátko pro
babičku k narozeninám,
v klasické knižní podobě již vyšel a shledal se
s příznivými ohlasy. To
mě motivovalo zajít ještě
o krok dále. Ve spolupráci se zkušenou scenáristkou jsme vytvořili audio
verzi příběhu. CD skvěle
namluvil herec hradeckého Klicperova divadla.
Nechybí na něm ani písničky s kočičími motivy.
Aby měl poslech ještě
další přidanou hodnotu,
vytvořila jsem k němu
ve spolupráci se Zorou
Sokolovou a klienty obecně prospěšné společnosti
Mela a Stébla Borotice
právě onu haptickou knihu. Ta na příběh navazuje
a doplňuje ho. Při poslechu si mohou děti osahat
plastické stránky, plnit
úkoly. Ty nevidomé si tak
mohou představit svět
vidomých. Vidomé děti
se zase seznámí s technikami a pomůckami, které
nevidomým usnadňují
život. Kniha kombinuje
jak klasické, tak Braillovo
písmo, barevné obrázky
s reliéfními.
Jakou formou se
do práce klienti se zdravotním postižením zapojili?
Vytvářeli hmatové strany knihy. V Mele na jednotlivé stránky vylepovali

tvary vystříhané z filcu
a papíru. Obrázek boty
d o p l ň ov a l i t k a n i č ko u
na zavazování. V Boroticích zase vytvořili technikou slepotisku reliéfní

jste se s nějakou silnou
organizací, která by vám
pomohla náklady nést?
Žádala jste o grant?
Svou knihou chci především pomáhat. Spo-

má. Adrenalin, co se termínů týče, zažíváme s tiskárnou. Tím, že je v republice jediná, je i velmi
vytížená. Nejprve nebyl
papír pro tisk Braillova

Kniha Markéty Vítkové kombinuje jak klasické, tak Braillovo písmo, barevné obrázky s reliéfními.

obrázek klíče. Do výroby
se kromě pracovníků se
zdravotním
postižením
vlastně zapojili i žáci, rodiče a učitelé Základní
školy Propojení, stejně
jako všechny sedlčanské lékárny i nemocnice. K jedné straně knihy
jsme totiž potřebovali tři
sta kusů krabiček od léků
s Braillovým písmem.
Obětavě je pro knihu
schraňovali.
Proč tři sta kusů?
Haptická kniha vychází
ve třísetkusovém nákladu. Není to mnoho, ale
její příprava i samotný
tisk vyžaduje ohromný
podíl ruční práce. To je
velice nákladné. V tiskárně pro nevidomé, která je
v České republice pouze
jedna jediná, ani nemají kapacitu větší náklad
zvládnout. I tam totiž každá strana hmatové knihy
projde něčíma rukama.
To je zcela odlišné od tisku běžné knihy.
Kniha má evidentně
sociální přesah, spojila

lupracuji s Nadačním
fondem Českého rozhlasu Světluška. V nákladu
původní klasické verze
Narozeninové kočky šlo
o reciproční výpomoc.
Světluška podpořila vznik
knihy a jí věnuji část
z prodeje každého výtisku. Z prodeje haptické
knihy chci naopak já podpořit je a nějaké knihy jim
věnovat. Nestojí za mnou
ani žádné nakladatelství.
Po předchozích zkušenostech knihu vydávám
sama, na vlastní náklady,
za podpory sponzorů.
Právě pro onen sociální
přesah knihy jsem nakonec ještě umístila svůj
záměr na internetový portál Hithit. Ti, kterým se
můj nápad líbí, se s ním
na Hithitu mohou lépe
seznámit a vydání knihy
do poloviny října ještě
podpořit.
Jak daleko jste s prací na vydání knihy?
Z velké části máme
hotovo a doufáme, že
do křtu vše klapne, jak

písma, pak zase dostatek
pracovních sil. Když se
tiskárna přenesla přes
tyto obtíže, rozbil se tiskový stroj. Stále ještě ale
máme časové rezervy vše
stihnout do termínu křtu.
Termín křtu je už stanoven?
Křtít budeme dvacátého sedmého listopadu.
St ylově, na Neviditelné výstavě v Praze. Ale
i v Sedlčanech knihu pro
naše čtenáře pokřtíme.
V knihovně, sedmého
prosince hned po mikulášské nadílce.
Je to jen můj pocit,
nebo vás k psaní inspirují lidé, které potkáváte, krajina, kde žijete?
Je to tak. Literární tvorba mne bavila vždy. Už

na základní škole jsem
ráda psala slohové práce. Ale ještě raději jsem
kreslila. Jako dárek jsem
kdysi dostala knihu, kterou si autorka sama ilustrovala, a přišlo mi to
jako skvělý nápad. Ještě
před dětmi jsem si psala
jen tak do šuplíku. Změna
nastala, když se narodil
první syn. Chodívali jsme
kolem potoka do školky
a on povídal a povídal,
až řekl větu: „Maminko,
to by bylo, viď, kdyby se
tu objevila velryba!“ V tu
chvíli jsem mu jen odpověděla: „No to by bylo!“
V hlavě se mi ale začaly
odvíjet příběhy i kresby
inspirované zdejší překrásnou krajinou. Aplikovala jsem je na reálie
Sedlčanska a vznikla má
první pohádková kniha
O velrybě ze Sedlčan.
Příběhy skřítka
Modrovouska jsou zase
napojeny na Hradec
Králové…
Hradec je městem mého
dětství. Narodila jsem se
tam a vždy se tam ráda
vracím. Snad jsem i vůči
Hradci cítila takový malý
dluh. Když už jsem napsala knihu inspirovanou
Sedlčany, nemohla jsem
přeci Hradec opomenout.
Narozeninová kočka
je tedy inspirována vaším nevidomým tchánem?
A n o . Tc h á n p ř i š e l
o zrak během života.
Zhruba před patnácti lety.
Nepropadl skepsi a snaží se zlepšovat komfort
nevidomých. Právě díky
němu jsem si uvědomila,
že vůči nevidomým panují ve společnosti zavádějící, avšak pochopitelné
stereotypy. Proto považuji za užitečné oba světy
vzájemně více propojit.
Lucie Kakosová

V neděli 23. září by oslavil své
80. narozeniny pan

JIŘÍ JANDA
ze Sedlčan.
Vy, kteří jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.
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Domácí si odváželi z kynologických
závodů cenné kovy
SEDLČANY V areálu kynolo-

gického klubu se uskutečnil
v sobotu 22. září již 24. ročník
závodu O Pohár města Sedlčany. Cestu k nám si našli závodníci ze Zdic, Let, Příbrami,
Lukášova, Uhlířských Janovic, Milevska, Suchdola, Levína a Zbraslavi, aby se utkali
ve čtyřech kategoriích.
V té nejnižší – ZZO (Zkouška základní ovladatelnosti),
kde rozhodčí hodnotí pouze
poslušnost, náš klub reprezentoval Libor Tomášek se
svým belgickým ovčákem
Bregem, velmi úspěšným

ve služební kynologii, a Jirka
Heřmánek s novofundlandským psem Aresem, se kterým se s nadšením věnuje
vodní záchranařině.
V dalších kategoriích se
posuzuje pes na stopě, poslušnosti a obraně. Za náš
klub v ZVV1 (Zkouška
všestranného výcviku 1.
stupně) nastoupila Šárka
Vokrouhlíková s německým
ovčákem Texasem a umístili se na medailové třetí
příčce. V o stupeň vyšší
kategorii ZVV2 bojovala
Hanka Raifová s německou

ovčandou Rozárkou již několikátým rokem a s oceněním nejlepší ženy závodu
a nejlepší poslušností vybojovaly první místo.
Závody bývají pro klub
organizační i finanční zátěží,
a tak jsou všichni členové,
kteří se na přípravách a průběhu podíleli, velmi rádi, že
se tento ročník opět vydařil
bez komplikací, v soutěživém, ale přátelském duchu,
a všichni doufáme a těšíme
se, že tomu tak bude i v dalších letech.
Michaela Strakatá

Jirka Heřmánek s Aresem. Foto: Helena Všetečková
a Michaela Strakatá

Lukáš Čiko je nejmladším závodníkem v letošním seriálu
Mezinárodního mistrovství ČR v sajdkárkrosu
SEDLČANY Je tomu již třicet

šest let, co se na Sedlčanské kotlině proháněly v závodech Mistrovství České
republiky motorky s postranním vozíkem, známé
sajdkáry. Starší generace
příznivců motorismu si jistě
vzpomene na jejich závody
na kotlině, nebo na závody
Mistrovství světa v Ouběnicích u Příbrami, kam mířily
davy diváků.

hokej a potom jsem byl osloven rodinou Pokorných, jestli
bych nechtěl vyzkoušet jiný
sport,“ říká Lukáš. „Začal
jsem tedy s Jardou, který je
o deset let starší, trénovat.
Zatím jsem nemohl startovat
na Mezinárodním mistrov-

Letos zbývají ještě
tři závody
Jaroslav je zaměstnancem Sedlčanských strojíren
a Lukáš studentem Střední
zdravotnické školy v Příbrami. Posádka spolu začala

náročný sport celoročně.
Sezóna začíná v posilovně
cvičením, venku běháním
a jízdou na kole. V lednu letošního roku už kluci trénovali na motorce a na konci
března se jel první závod
MMČR. Po odjetých pěti zá-

Od hokeje
k motorismu
„Na závody světového
šampionátu chodilo kolem
dvaceti tisíc lidí,“ připomíná
jeden z manažerů Jiří Čiko.
„Dnes na závody sajdkár
zavítá obvykle kolem dvou
tisícovek diváků. Za ta léta
prošly sajdkárové speciály
obrovským vývojem, modernizací i bezpečností.“ A také
na nich začali jezdit synové známých otců. Jedním
z nich je Jaroslav Pokorný
mladší z Lovčic. Jeho otec
Jaroslav Pokorný starší a Luboš Slaba ze Sedlčan tvořili
úspěšnou dvojici, která vozila výborná umístění z celé
republiky. Šestadvacetiletý
Jaroslav Pokorný mladší,
který absolvuje již osmou
sezónu závodů mistrovství
České republiky a vystřídal
postupně sedm spolujezdců, jede v letošním roce
s teprve šestnáctiletým Lukášem Čikem. „Ještě v roce
2016 jsem hrál v Sedlčanech

Lukáš Čiko (vlevo), Jaroslav Pokorný mladší a jejich stroj.

ství České republiky, protože
mi bylo teprve patnáct let
a nesplňoval jsem věkovou
hranici pro udělení licence.
Také jsem musel skončit
s hokejem, protože tyto dva
sporty se najednou nedaly
zvládat. Hokej jsem hrál celkem deset let, a to nejenom
v Sedlčanech, ale i v Milevsku.“ Dvojice Jaroslav Pokorný mladší-Lukáš Čiko je
dnes jednou z nejmladších
ve startovním poli. Lukáš je
vůbec nejmladším závodníkem v celém seriálu Mezinárodního mistrovství České
republiky 2018.

trénovat na podzim roku
2016. „Nejbližší tréninkové
tratě od nás jsou v Chlístově
a v Nečíni. Dále se už jezdí
na takzvaných velkých tratích v Kramolíně, Jiníně, Dobřanech a na dalších místech.
V loňském roce kluci spolu
absolvovali jenom hobby závod v Benátkách nad Jizerou,
který vyhráli, a potom ještě
jeden závod v Kamenici nad
Lipou, kde po kolizi skončili
devátí,“ vypočítává člen manažérského týmu Jiří Čiko
a dodává, že sajdkárkros
se netrénuje pouze v létě,
ale jako každý jiný fyzicky

vodech se drží posádka ze
Sedlčanska na krásném osmém místě. Zbývá odjet ještě
tři závody, z toho dva na Moravě. Nejbližší závod se koná
29. září v Kramolíně u Nepomuku, který je vzdálený
zhruba osmdesát kilometrů
od Sedlčan. Příznivci motorismu z našeho regionu tak
mají jedinečnou příležitost
podívat se na tyto závody
a podpořit kluky v jejich snažení. Ti si už vyzkoušeli i závod mistrovství světa, který
se jel v květnu v Kramolíně
a v němž bylo přihlášeno
padesát posádek, rozděle-

ných do dvou kvaliﬁkačních
skupin. Start v tomto závodě
nabitém hvězdami sajdkárkrosu byl velkou zkušeností
do budoucna.

Náročná bude
i příští sezóna
„Sajdkárkros je ﬁnančně
velmi náročným sportem pro
rodinný tým,“ upozorňuje Jiří
Čiko. „Sezóna v MMČR se
v oblasti výdajů pohybuje kolem dvou set tisíc korun. Pokud se ovšem nejezdí závodit
do zahraničí. Cena motorky
se dostává i přes čtyři sta tisíc
korun. Rámy, na nichž jezdí
česká i světová špička, vydrží
pouze sezónu, protože dostávají zabrat od obrovských
skoků, které jsou součástí každé motokrosové trati. Rámy
začínají praskat a hrozí pády.
Naše posádka jezdí s jednou
z nejlepších sajdkárových
technik u nás spolu s nejlepším mechanikem Jaroslavem
Pokorným starším.“
Příští sezóna bude opět
hodně náročná. Tým má
v plánu odjet celý seriál
závodů MMČR. Dále několik závodů Mezinárodního
mistrovství Německa ADAC.
Záležet bude na ﬁnančních
prostředcích. Kluci chtějí
také minimálně třikrát startovat v závodech mistrovství světa. Váží si podpory
svých fanoušků, kteří přijeli
na závody a zašli je podpořit
i do depa, a hlavně si váží
podpory sponzorů.
-dav-
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REAKCE NA ČLÁNEK KAM JSI
TA Ž E N A , Č E S KÁ R E P U B L I KO ?
Z SK 35

Kdo Tě táhne, Česká
republiko? No, přece
my, Češi
Po přečtení článku „Kam jsi tažena, Česká republiko?“ v SK z 19.
září se nemohu ubránit dojmu, že
si máme začít všichni myslet, že
pro naši republiku a zem s tisíciletou historií, která doslova psala
evropskou a nebojím se říct světovou historii, má být vzorem Izrael a že se stále pod někým (čti
nějakou velmocí) krčíme a někdo
(nějaké vnější síly nebo co) nás
někam táhne. Nedokážu moc dobře pochopit, proč tyto názory mohou v našich občanech stále přetrvávat. Jde u nich o určitý strach,
nebo pociťují, že by se k nám k Čechům více hodil komplex malého
národa, či neumějí číst v historii
a nevyznají se v ní?
Začnu trochu odlehčeně. V prvních pěti nejstarších automobilkách světa ﬁgurují hned dvě české
značky – Tatra a Škoda. Ameriku
Kolumbus objevuje roku 1492, mezitím si u nás v Čechách vaříme
pivo bezmála 500 let (993 – Břevnovský klášter). Co bychom to
byli ale za Čechy, kdybychom si
tento náš nejstarší klášterní pivovar sami v době husitských válek
(1419–1434) nezničili. Ve Švýcarsku roku 1894 zakládá Jiří Guth-Jarkovský spolu se dvěma dalšími
členy (Coubertin a Vikelas) mezinárodní olympijský výbor. Po Rusech a Američanech byl jako třetí
národ ve vesmíru český, v osobě
Vladimíra Remka.
V naší české kotlině jsme tisíce
let a vždy jsme ji dokázali ubránit, a to za jakékoliv situace. Jako
národ jsme byli ve středověku
pevně ukotveni v rámci svého regionu a stejně tak jsme dokázali
přežít obě světové války, a to vždy
na straně vítězných velmocí. Mohou se snad tímto pochlubit všichni naši sousedé? Nebuďme malí
a zbavme se pocitu méněcennosti
či pocitu, že se pod někým krčíme
a pořád nás někdo někam táhne.
To je hloupost. Kromě nešťastného Mnichova, kdy se rozhodovalo
o nás bez nás, abychom nakonec
stejně po sedmi letech byli na straně vítězů, jsme u ostatních dnes
zmiňovaných osmičkových událostí hráli hlavní role my sami.

Kdo se má stydět za Mnichov, jsou
Angličané s Francouzi. My jsme nikoho nezradili! Dokonce sousední
Poláci měli před Mnichovem snahu nám sebrat celé Těšínsko. Jak
se zachovali bratři ve Slovenském
štátu, není třeba dále komentovat.
Maďaři měli také územní nároky
a chtěli si ukousnout ze snadné
kořisti. A vidíte. Dnes společně
v EU vedeme menšinovou opozici
v rámci V4. Pořád lepší být součástí velkého společenství, jednat se
všemi v míru u jednoho stolu, než
být sám jako Izrael a ještě obklopen arabskými národy a spoléhat
se jen a jen na sebe a obávat se intifád a sebevražedných útoků. Ani
omylem bych neměnil.
Je jasné, že jsme v dobách, kdy
se svět geopoliticky rozděloval,
museli někam vždy patřit. K jedné
či druhé straně. Ale pořád jsme to
byli my Češi, kteří si tady vládli.
Bráno pozitivně či negativně se
všemi důsledky. Kromě nacistů,
už komunisti byli bohužel jen Češi.
I v roce 1968 zvací dopis napsali
a odeslali bohužel Čechoslováci
a Moskevské protokoly, až na jednu světlou výjimku (Františka Kriegla) také podepsali Čechoslováci.
Ano, byl to vpád vojsk Varšavské
smlouvy do suverénního státu
Československa, ale opět normalizaci a legalizaci sovětských vojsk
v ČSSR vedli Čechoslováci v čele
se soudruhem Husákem.
Ale zpět na začátek. Česká republika je tažena stále a jen námi,
českým národem. Nelze se vymanit, nejsme žádným ostrovem jako
Anglie nebo Austrálie. Jsme uprostřed Evropy, jsme a vždy jsme byli
jejím srdcem a bylo by dobré si to
uvědomovat a stále připomínat,
zvlášť v době, kdy si připomínáme
100 let naší republiky. Jsme svobodným a nezávislým národem,
který formoval Evropu, byl na jejím
začátku a který neztratil svoji čest
ani hrdost a nemusel se za svoje
činy nikdy omlouvat ostatním národům. Nikomu nejsme nic dlužni,
nikomu se nepoddáváme. Žijeme
v demokracii a máme nyní vládu
i prezidenta takové, jaké si přece
zasloužíme.
Petr Král
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V sokolovně a jejím
okolí bylo o uplynulém
víkendu živo
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Dvacítka sokolů se v sobotu ráno sešla v sokolovně a na přilehlých
sportovištích, aby je připravila
na zimu.
Sokolovnu bylo třeba kompletně uklidit, přístavek vyklidit
a zaplnit nábytkem, který v sokolovně překážel. Došlo také
na podzimní údržbu multifunkč-

vištím. Vedení jednoty ale při té
příležitosti zjistilo, že stav sokolovny je již havarijní a je nutné jej
urychleně řešit.
Večer se z uklizené sokolovny
stalo ubytovací zařízení a kino
v jednom. Cvičenci sletové skladby Cirkus se znovu sešli, aby si zahráli několik her, popovídali a zavzpomínali na uplynulý cvičební

Jednou z her, která se žactvu zalíbila, byly Želvičky.

ních hřišť a likvidaci nežádoucího porostu na antukovém kurtu.
Sokolovna je nyní připravena
na zimní sezónu stolního tenisu, přístavek slouží jako zázemí
ke zmíněným venkovním sporto-

rok a letní zdařilá vystoupení.
Občerstvení bylo na prostřeném
pingpongovém stolu, na spaní si
všichni něco přinesli, promítání
zabezpečili oddíloví vedoucí.
Olga Trachtová Hadáčková

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

Tel.: 602 709 295

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.

SPOLEČNOST
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Tradiční Svatohubertskou mši zdobila
tentokrát Lombardská koruna
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Stává se již tradicí, že

bohoslužba ke cti patrona

dní. O hudební doprovod
se opět postaral smíšený
pěvecký sbor Svatopluk

Boleslavi. Mezi hosty byli
příslušníci několika řádů,
vedení města i okolních

Šperkař Jiří Urban, zhotovitel kopie koruny, povyprávěl návštěvníkům, kde se setkal s Lombardskou
korunou poprvé.

myslivců a lesníků svatého Huberta je ozvláštněna nějakou zajímavostí.
Slavnostní bohoslužba začala v neděli 23. září
po desáté hodině dopole-

z Uherského Hradiště spolu
s Trubači ze Zábřehu. Hlavním celebrujícím byl tentokrát Libor Bulín, probošt
Kolegiální kapituly Svatých
Kosmy a Damiána ve Staré

obcí a zástupci dalších
partnerů. Do lavic a připravených židlí usedly asi tři
stovky návštěvníků.
Protože šlo o mysliveckou slavnost a jako lo-

vec jezdil do našeho kraje také Karel IV., rozhodl
se místní kněz postupně
zde předvést kopie všech
korun, které nosil císař
na své hlavě. V minulém
roce byly vedle obětního
stolu umístěny kopie Svatováclavské a císařské
koruny. Letos se zde objevila další v řadě, Železná koruna Lombardská.
Je nazývána železnou
proto, že je v ní podle
legendy z vnitřní strany
železný kroužek ukovaný
z jednoho hřebu, jímž byl
ukřižován Ježíš Kristus.
Za originálem byste
museli vycestovat do Itálie, do katedrály sv. Jana
Křtitele. Kopie, kterou viděli návštěvníci v Krásné
Hoře, byla poprvé k vidění minulý rok v Praze
na výstavě Magičtí Lucemburkové. A prezentovat ji přijel sám autor,
šperkař Jiří Urban. Originál viděl ve Vatikánu
dávno předtím, než mu

byla tato práce svěřena.
Po mši následoval pro
pozvané hosty bohatý
oběd v sále místního zem ě d ě l sk é h o p o d n i k u .
Odpoledne se ještě v kostele sv. Mikuláše konal
koncert sboru a trubačů. Zazněla při něm díla
předních světových i našich autorů. Kdo neviděl
korunu při bohoslužbě,
mohl se na ni podívat
ještě během neděle nebo
pondělního dopoledne.
Návštěvníci mohli vyslechnout výklad žáků
devátého ročníku místní
základní školy, který si
o koruně připravili. Ten
zazněl poprvé již na závěr slavnostní bohoslužby. Vedle presbytáře byl
také připraven informační panel, který připomínal kromě právě vystavené koruny Lombardské
také dvě koruny vystavené v minulém roce.
Olga Trachtová
Hadáčková

Čtyři zastavení, čtyři varhanní koncerty v jeden den
REGION Místní akční skupina Sedlčansko uspořádala akci, která byla
výstižně nazvána Putování za varhanami 2018.
Opravdu se putovalo, jen
kvůli vzdálenosti nikoliv
pěšky, ale autobusem.
Ten s přibližně dvaceti
pasažéry vyjel v sobotu
15. září z Petrovic směrem na Sedlčany, kde
se od devíti hodin konal v kostele sv. Martina
první ze čtyř varhanních
koncer tů. Posluchače,
mezi nimiž nechyběli
sedlčanští milovníci klasické hudby a také starosta města a senátor Jiří
Burian, přivítal vedoucí
kanceláře MAS Sedlčansko Ervín Haintz. Krátce
zmínil historii kostela
a varhan a poté již zněly
krásné tóny Biblických
písní od Antonína Dvořáka. Přibližně půlhodinový koncert vyplnily
i skladby dalších auto-

rů, například Bohuslava
Martinů. Na varhany doprovodila pěvkyni Oldřišku Richter Musilovou
Ivana Kylarová.
V Sedlčanech přistoupilo do autobusu dalších asi deset poutníků
a jelo se do kostela sv.
Petra a Pavla v Petrovicích. Tam koncert začal
v půl jedenácté a nově
zrestaurované varhany
předvedly, že jsou v perfektním stavu. V Petrovicích zazněly překrásné
skladby J. S. Bacha a G. F.
Händela. Kdo měl zájem,
mohl si pak na kruchtě
varhany prohlédnout.
Všetečné dotazy návštěvníků varhanice ochotně
zodpovídala.
Protože se blížilo poledne, další cesta poutníků
směřovala do restaurace
v Dolních Hbitech, kde
si všichni pochutnali
na dobrém obědě. A pak
opět za kulturou do míst-

ního kostela, kde za velkého zájmu posluchačů,
mezi nimiž byl i starosta
obce Jan Michálek, začal
v půl druhé další koncert. Prostory velkého
kostela rozezněly tóny

řovaly k autobusu, který
zamířil na poslední varhanní koncert do barokního kostela sv. Jana Křtitele
a Panny Marie Karmelské
na známé poutní místo
na Makové Hoře. Tam už

chách a obrazech v něm
umístěných. Další slovo měly opět varhany
a zpěv. Jedinou chybičkou na celé akci bylo, že
právě na Makové Hoře
měly varhany drobnou

Koncert na Makové Hoře zaplnil kostel do posledního místa.

varhan a zpěv z díla G.
F. Händela, A. Vivaldiho
a dalších autorů. Opět
dlouhý potlesk a popovídání u varhan.
Poté kroky všech smě-

byl kostel zaplněn sedícími i stojícími návštěvníky.
Tentokrát se slova ujal
administrátor P. Andrej,
který vyprávěl o vzniku
a historii kostela a o so-

závadu, a tak tóny některých píšťal nebyly úplně
čisté. To však nahradil
krásný výhled z Makové
Hory a pěkné počasí.
Marie Křížová
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Muzeum zprostředkovalo výlet Ochotníci
do Sedlčan za první republiky z Prosenické Lhoty
SEDLČANY Městské muzeum ve spolupráci se sběratelkou Milenou Drtinovou
při příležitosti stého výročí vzniku Československa
připravilo výstavu, nazvanou Sedlčany za první republiky. Vernisáž se
ve výstavní síni konala
ve čtvrtek 20. září.
Expozice, kterou si
návštěvníci mohou prohlížet až do 25. listopadu, má dvě části. Jednu
z nich pracovníci muzea
sestavili jako mozaiku,
mapující Sedlčany v době
vzniku československého státu. Prostřednictvím
panelů připomněli, co se
dělo ve městě několik let
předtím i potom, a nezapomněli ani na osobnosti,
které se zde buď narodily,
nebo v Sedlčanech a okolí
působily.

Osobnosti, které
se mohly potkat
Účastníci vernisáže si
tak například mohli oživit
vzpomínku na architekta
Františka Holana, který se
narodil ve Vápenici, pracoval na lobkowiczkém panství na stavbách pivovaru
i na vysokochlumeckém
hradě, postavil pilu a vilku v Kamýku nad Vltavou,
řadu rodinných domů
v Sedlčanech a po celém
kraji. Mezi největší Holanovy stavby patří jedna
z dominant sedlčanského
náměstí, dřívější hospodářská záložna. Jeho prací
je i část sedlčanské nemocnice. Výstava připomíná i další osobnosti města
a regionu, jimiž byli děkan
František Bučil, hudební
skladatel Josef Suk, baronka Sidonie Nádherná,
ﬁlozof a politik František
Drtina, pražský primátor
Karel Baxa, poslankyně
Národního shromáždění
Anna Mrskošová, pedagog
a historik Čeněk Habart
a starosta města Josef
Poustka. Všechny tyto
osobnosti žily na přelomu
devatenáctého a dvacátého století a jak připomíná jeden z panelů na vý-

stavě, klidně se mohly
potkávat v sedlčanských
ulicích. Další z panelů je
věnován T. G. Masarykovi, který přijel do Sedlčan
začátkem září roku 1922.
K tomuto významnému
datu v dějinách města ře-

Drtinová je sběratelkou
starožitných doplňků let
dávno minulých a v letošním roce svoje exponáty
vystavovala na několika
místech. V Milevsku, Týně
nad Vltavou, Prachaticích,
Sokolově a nyní vystavuje

Také sběratelka Milena Drtinová si na vernisáži vyslechla úryvek ze
sedlčanské kroniky, přibližující vznik Československa před sto lety,
který přečetl David Hroch.

ditel muzea David Hroch
poznamenal: „V roce 1992
pamětnici paní Beranovou,
jejíž maminka pracovala
jako kuchařka u Gärtnerů, kde Masaryk přespal,
vyzpovídala absolventka
sedlčanského gymnázia
Ivana Cihelková, provdaná Slavková.“ Na panelu
je tato vzpomínka uvedena a paní Beranová v ní
připomíná vyprávění maminky těmito slovy: „Když
jsem byla malá, maminka
často o službě u Gärtnerů
vyprávěla. V roce 1922,
když byly v Sedlčanech
manévry, spal v jejich
domě prezident Masaryk.
Protože nevěděli, co bude
snídat, šla se ho maminka
zeptat, co by si rád dal.
Tenkrát služebné všem říkaly milostpane, a proto
i maminka Masaryka tak
oslovila. On na to řekl, že
žádný milostpán není, že je
člověk jako ona. Jedl velmi
skromně, k snídani si vzal
jenom chléb a mléko.“

Exponáty
připomínají doby
minulé
Součástí výst avy je
také ukázka části sbírky
sběratelky Mileny Drtinové, která žije střídavě
v Praze a v Písku. Milena

i v Sedlčanech. Stálou expozici má v soukromém
muzeu v Písku. „Sbírám
převážně dámské doplňky,“ uvedla na vernisáži
Milena Drtinová. „Šaty,
paraplíčka, brože, vějíře, pudřenky, tabatěrky,
krajky, kabelky, porcelán,
modlitební knížky, dobové kabinetky, tisky, pohledy a alba.“ V expozici
v sedlčanském muzeu
mohou návštěvníci vidět
i starožitné svatební šaty,
v i k to r i á n sk é v ě n e č k y
z voskových květů pomerančovníku, starožitné
rukavičky, svatební přání,
kapesníky a další dobové
doplňky. Stáří exponátů
se pohybuje okolo sto let.
„Pokusila jsem se vytvořit
i koutek pro děti,“ řekla
účastníkům vernisáže Milena Drtinová při exkurzi
po výstavní síni. „Jsou
zde umístěny například
křtící šatičky a oblečky
na miminka. V kočárku je
starožitná panenka s originálním stoletým oblečkem
a čepečkem.“
Na vernisáži vystoupili
žáci sedlčanské základní
umělecké školy a studenti
gymnázia přednesli úryvky z publikací Karla Čapka
a Ferdinanda Peroutky.
David Myslikovjan

zaplnili divadelní
sál kulturního domu
do posledního místa
SEDLČANY Divadelní spo-

lek Zvonokaplička z Prosenické Lhoty v neděli
23. září v kulturním domě
uvedl cimrmanovskou hru
autorů Ladislava Smoljaka
a Zdeňka Svěráka Švestka
– Jevištní sklerotikon. Možná i samotní protagonisté
přednášky a následné inscenace byli překvapeni,
protože divadelní sál byl
zaplněný publikem do posledního místa.
Diváci jistě očekávali,
že večer bude ve znamení
humoru a poprvé zabouřili
ještě dříve, než účinkující
vstoupili na jeviště. Z reproduktorů se totiž ozval hlas,
upozorňující, že tento suk,
totiž kus, je uváděn v Kulturním domě Josefa Suka
v Sedlčanech u Prosenické
Lhoty. Následovaly hlášky typu „Dobrý den, pane
Pulec. Znal jsem doktora
Žábu, nebyl to váš tatínek?“

kovou svojí maminky a nic
nedbal na netrpělivé pohledy svých kamarádů, kteří
by se už také rádi dostali
ke slovu a vrátili se k Járovi
Cimrmanovi. A to ještě netušili, že po písničce V Poříčí, v Poříčí, šel nádražák
na mlíčí, do které se postupně zapojili všichni členové
souboru, bude ještě hůře.
Bývalý vechtr Hájek v podání Petra Červenky totiž
vítal na jevišti svoje spoluhráče tak vehementně, že
ani jeden z nich nedokázal
vyprostit za méně než pět
minut svoji pravici z jeho
pevného sevření. A tak není
divu, že švestka, která měla
být ve hře očesána, zůstala
obsypaná svými plody až
do konce představení.
„Tuto hru jsme třikrát
uvedli u nás, jednou v Kosově Hoře a teď i v Sedlčanech.
Jsme rádi, že přišlo tolik lidí
a že se snad dobře bavili,“

Bývalý vechtr v podání Petra Červenky (vlevo) si na jevišti s každým rád potřásl rukou.

Ve hře účinkovalo sedm
ochotníků, všichni byli
ve svých rolích velmi přesvědčiví, ale přesto mezi
nimi vyčníval starosta Prosenické Lhoty Petr Červenka. Svým kolegům lezl pěkně na nervy už v úvodní
přednášce. Zatímco všichni
ostatní měli svůj text pečlivě připravený na listech
papíru, jediný on mluvil
spatra. Splácal dohromady
Vlasovce, Zdeňka Nejedlého, pracovní soboty, svíč-

uvedl po skončení hry Petr
Červenka, který dodal, že
na všech třech místech diváci na jednotlivé hlášky reagovali stejně. Pouze na domácí scéně byly vzhledem
k tomu, že ochotníky zná
publikum nejlépe, aplausy
největší. Důkazem toho, že
Zvonokaplička má dobré
jméno, je pozvánka na amatérský ochotnický festival,
který se bude konat na jaře
v Třešti.
David Myslikovjan
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Kosobudy – hospoda
28. 9. Prácheňská heligonka
14:00
 Vletice u Krásné Hory
nad Vltavou – statek
6. 10. Laco Déczi
jazzový koncert se skupinou Celula New York; 19:00

28. 9. Pepa
česká komedie; 20:00
29. 9. Láska bez bariér
francouzská komedie; 20:00
 Sedlec-Prčice
28. 9. Taxi 5
francouzská akční komedie; 20:00
5. 10. Jan Palach
české životopisné drama;
20:00

SPORT
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Vavřince
7. 10. Varhanní koncert
součást 12. ročníku Českého
varhanního festivalu; 18:00
 Sedlčany – kult. dům
9. 10. Beatles ve fraku

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Radostvoření
výstava kreseb Stanislava
Juhaňáka; výstava potrvá
do 3. 10.
 Sedlčany – kult. dům
Divadelní plakáty proti
proudu času
výstava při příležitosti 100.
výročí založení Československa; výstava potrvá do 6. 10.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Tak (jak) se rodí talent
výstava začínajícího
umělce Ladislava Krecha;
výstava potrvá do 28. 10.
 Sedlčany – muzeum
Sedlčany za první republiky
výstava ve spolupráci
s Martinou Drtinovou;
výstava potrvá do 25. 11.

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
26. 9. Holky na tahu
travesti show skupin Techtle
Mechtle a Kočky; 19:30
3. 10. Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy
Štrosse
zábavný pořad
7. 10. O chytré princezně
pro děti a rodiče

KINO
 Sedlčany
27. 9. Tvář
ﬁlmový klub; 20:00

 Sedlčany – zimní stadion
26. 9. Pohárový zápas
Tučňáci Kosova Hora –

Stará garda Štětkovice B –
HC Miličín; 20:25
3. 10. Pohárový zápas
HC Kňovice – Domino; 18:30
Čerti Křepenice – Stará
garda Štětkovice; 20:25
5. 10. Pohárový zápas
Bubák Chlum – Slavoj
Obecnice; 18:30
HC Kačeři Příčovy – Genemusic; 20:25
6. 10. Pohárový zápas
HC Votice – Žabáci Solopysky; 12:00
DSK Daleké Dušníky – HC
Olbramovice; 14:00
AHC Nový Knín – Huroni
Vršovice; 16:00

Poláci umí točit skvělé
ﬁlmy, Tvář je toho
důkazem
SEDLČANY Jedinečnou
ﬁlmovou sondu do současné polské společnosti
pod názvem Tvář uvede
Filmový klub Sedlčany
ve čtvrtek 27. září od 20
hodin. Film si z berlínského festivalu odvezl Velkou cenu poroty v podobě Stříbrného medvěda.
Hlavní hrdina Jacek
vypadá jako Ježíš přestrojený za metalovou

Novit Neveklov; 18:30
Huroni Vršovice – DSK
Daleké Dušníky; 20:25
28., 30. 9., 7. 10. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
28. 9. Pohárový zápas
HC Olbramovice – HC
Votice; 16:30
Žabáci Solopysky – Bubák
Chlum; 18:25
Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy; 20:20
29. 9. Pohárový zápas
Rumola – Tučňáci Kosova
Hora; 12:00
Rybníkáři – Novit Neveklov; 14:00
29. 9. Tatran Sedlčany –
HC Spartak Žebrák
17:00
30. 9. Pohárový zápas
Genemusic – Čerti Křepenice; 16:30
Stará garda Štětkovice –
River Boys Zvírotice; 18:25
HC Hrádek – Medvědi Sedlčany; 20:20
1. 10. Pohárový zápas
Draci – Ševci Nový Knín;
18:30

www.sedlcansky-kraj.cz

 Počepice – hřiště
30. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Obory; 16:00

golf
6. 10. Pochod noční tmou
tradiční večerní pochod;
19:00

 Jesenice – hřiště
30. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Sokol Nová Ves pod Pleší
B; 16:00

 Sedlec-Prčice – areál TJ
Sokol Sedlec-Prčice
7. 10. Za kapličkami Českého Meránu
12. ročník tradičního podzimního pochodu, více tras
na výběr; 7:00

 Sedlec-Prčice – hřiště
30. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice
B – TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou; 16:00
 Dublovice – hřiště
30. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – SK
Klučenice; 16:00
6. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK
Březnice 1918; 16:00

 Sedlčany – Tatran
30. 9. TJ Tatran Sedlčany
A – SK Rakovník
16:00
7. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Sokol Neveklov; 16:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
26. 9. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00

máničku. Miluje heavy
metal, svoji holku, malé
auto a svého psa. Pracuje
na staveništi, kde má vyrůst nejvyšší socha Ježíše
na světě. Když jej nečekaně zmrzačí těžká nehoda, obrátí se k němu oči
celé země – Jacek se totiž
stane prvním občanem
Polska, který podstoupí
transplantaci obličeje.
-red-

 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
30. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Krásná Hora B;
16:00
6. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Petrovice B; 16:00
7. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Sokol Dublovice
B; 16:00

HC Miličín – Rybníkáři; 18:00
Domino – Stará garda Štětkovice B; 20:00
7. 10. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – HC
Votice; 16:30
Medvědi Sedlčany – Draci;
18:25
Novit Neveklov – Rumola;
20:20
8. 10. Pohárový zápas
Tučňáci Kosova Hora – HC
Hrádek; 18:30
HC Olbramovice – AHC
Nový Knín; 20:25

 Krásná Hora nad Vltavou – fotbalové hřiště
30. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Borotice; 16:00
7. 10. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Vysoký Chlumec; 16:00

 Vysoký Chlumec –
Skanzen
29. 9. Putování za Jakubem Krčínem
pochod do Obděnic, uctění
památky J. Krčína, vystoupení šermířů, zábava při
harmonikách; 9:00

 Sedlčany – kotlina
6., 7. 10. Autocross
Mezinárodní mistrovství ČR

 Křepenice – pekárna
29. 9. Podzimní slavnost
pekárny
1. ročník křepenického dýňobraní, malý farmářský trh,
řezbář, živá hudba; 10:00

 Vysoký Chlumec – hřiště
29. 9. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ Vltavan Hřiměždice B; 16:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
29. 9. Svatováclavský
pohár
soutěž v požárním sportu
 Petrovice – hřiště
29. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Nový
Knín B; 16:00

 Sedlčany – Taverny
6. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – FK
Sparta Luhy; 16:00
 Kosova Hora – hřiště
6. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Kovohutě Podlesí B; 16:00
 Bratříkovice u Nechvalic
6. 10. MTB závody pro
děti a rodiče
prezentace od 8:30
Trať bude připravena k trénování od 30. 9.
 Počepice – Adventure

 Sedlčany – hvězdárna
28. 9., 5. 10. Pozorovací
program
21:00–23:00
 Sedlec-Prčice – Vítkovo
náměstí
29. 9. Prčické trhy: Podzim
9:00–12:00

 Chlum
30. 9. Pouť
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
6. 10. Oslava Dne seniorů
vystoupení dětí a Felixe
Holzmanna; 15:00

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz

Martinickou osmu ovládli
hasiči z Jesenice a hasičky
z Martinic
ZADNÍ BOUDY Členové Sboru dobrovolných hasičů Martinice uspořádali v sobotu 22. září 4. ročník
hasičské soutěže v požárním útoku s názvem Martinická osma.
Pozvání domácích do perfektně
připraveného hasičského areálu

kové terče bude probíhat dvoukolově. Výsledný čas bude měřen a prezentován elektrickou časomírou.
V přestávce nám své hasičské umění předvedou mladí hasiči z Dobrošovic, Dublovic a Boru u Sedlčan.“
Pak začalo soutěžní klání družstev

v Zadních Boudách přijala hasičská družstva SDH Jesenice, Dobrošovice, Mezné, Bor u Sedlčan, Kvasejovice, Libíň, Velké Heřmanice
a Dublovice. Poprvé se do soutěže
přihlásilo družstvo SDH Skalice.
Místní hasiči soutěž vyhlašují
pro kategorii PS 12 a také k hasičskému klání zvou sbory, kterým
ve zbrojnici ještě stojí již téměř
historické, avšak u mnoha dobrovolných sborů stále používané
přívěsné přenosné motorové stříkačky PS 8.
Soutěž zahájil starosta sboru Jiří
Vaněk. Přivítal všechny soutěžící
i diváky. Mimo jiné uvedl: „Nad regulérním průběhem soutěže budou
bdít Jiří Neužil z SDH Bor, Václav
Cibulka z SDH Dobrošovice, Milan
Jiroušek z SDH Jesenice a naši hasiči Tomáš Svoboda a Pavel Mařinec.
Soutěž v požárním útoku na nástři-

mužů, žen a dětí. Minimální rozdíl
mezi dosaženými časy v prvním
kole naznačil, že v druhém bude
soutěž mít tu pravou bojovou
atmosféru. Letošní martinickou
osmu zcela ovládli hasiči z Jesenice a hasičky z Martinic.
Pro diváky a soutěžící bylo
připraveno venkovní posezení
na stráni, kde měli krásný přehled
na celou soutěžní plochu.
Výsledky: Kategorie muži PS 8: 1.
SDH Jesenice A, 2. SDH Jesenice B, 3.
SDH Skalice. Kategorie muži PS 12: 1.
SDH Jesenice A, 2. SDH Jesenice B,
3. SDH Mezné. Kategorie ženy PS 8:
1. SDH Martinice, 2. SDH Libíň. Kategorie ženy PS 12: 1. SDH Martinice,
2. SDH Libíň, 3. SDH Bor u Sedlčan.
Kategorii mládeže: 1. SDH Dobrošovice, 2. SDH Bor u Sedlčan A, 3.
SDH Bor u Sedlčan B.
František Vávra
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Předškoláci a školní
mládež si změřili
síly na cyklistických
závodech
LUHY Projekt Kdo si hraje, ten nezlobí! vstoupil ve druhém týdnu
měsíce září do svého 59. ročníku.
V něm bude Povltavský sportovní
klub DA-BA organizátorem několika závodů pro předškolní děti
a školní mládež. Druhá z akcí připravených pro období do června
2019 se uskutečnila v neděli 16.
září v Luhách u Prosenické Lhoty.
Na startu cyklistických závodů se sešla pestrá konkurence dětí ze Sedlčanska, ale také
ze vzdálenějších míst, třeba
z Rožmitálska či hlavního města. Na děvčata a chlapce čekaly souboje na tratích o délkách
od třiceti do šesti set metrů, vedoucích po rovině nebo do mírného stoupání po asfaltové silnici středem vsi. Na ně se vydávali
ve skupinkách podle věku či
druhu závodního stroje. Mezi
úspěšnými účastníky klání byla
i trojice domácích sportovců.

Prvenství mezi dětmi do tří let
na odrážedlech patřilo Josefíně
Buckové a Davidu Peterovi (oba
Luhy).
V kategorii dětí do pěti let byl
nejrychlejší na odrážedlech Matěj
Bláha (Chlum), na tříkolkách zvítězila Martina Bartošová (Sedlčany),
na malých koloběžkách vybojovali první místo Veronika Bucková
(Luhy) a Petr Jarůšek (Vojkov).
V kategorii dětí do sedmi let
patřilo první místo na kole Adéle
Bláhové (Chlum) a Štěpánu Skopečkovi (Věšín).
Mezi dětmi do devíti let byli
nejrychlejší na kole Linda Šplíchalová a Filip Šplíchal (oba Praha),
na velkých koloběžkách si první
místo vybojovali Kamila Donátová
a Tomáš Jarůšek (Vojkov).
Prvenství mezi handicapovanými dětmi na speciálních odrážedlech patřilo Miroslavě Piátkové
(Jesenice).
-db-

Skupinka dětí z kategorie do sedmi let chvátá k místu vyhlašování vítězů.

Nejlepší čeští handicapovaní cyklisté se opět sejdou
v terénu u Kamenice
V Kamenici,
místní části obce Nedrahovice, se v neděli 30. září
uskuteční závěrečný závod
jedenáctidílného Českého
poháru handicapovaných
cyklistů HANDIcup 2018.
Letos to bude již podruhé,
první akci – bikovému maratonu – patřila poslední červencová dekáda.

KAMENICE

Povltavský sportovní
klub DA-BA byl tak již poněkolikáté tímto způsobem
oceněn za svoji dlouholetou
péči o postižené cyklisty.
Pro tuto speciální skupinu
sportovců organizuje cyklistické závody již téměř dvě
desítky let, přičemž od roku
2009 jde o vrcholné podniky
v rámci České republiky.

Mezi nimi byly i tři národní
šampionáty – v letech 2009
a 2010 na silnici, v roce 2016
v terénu.
Od roku 2014 se v Kamenici nepřetržitě uskutečňují závody Českého poháru
na okruhu, který je situován na lesní a polní cesty
a asfaltovou silnici jižně
od této vsi. Trať vede ko-

lem mnoha kamenných či
železných křížů, což jí dalo
jméno. V poslední zářijový den letošního roku se
na okruh Kolem kamenických křížů v 11 hodin vydají cyklisté na horských
kolech, tricyklech a handbikách, tedy na strojích
poháněných ručně.
Současně s nimi od ka-

menického hasičského areálu odstartují v rámcovém
závodě na horských kolech
také další cyklisté – bez handicapu – všech věkových
kategorií od jedenáctiletých
žáků až po seniory nad šedesát let. Zájemci o účast se
mohou přihlásit v den konání akce od 10 do 10.30 hodin
v Kamenici.
-db-
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Hokejový nováček nebude
Fotbalové
v pohárové soutěži jenom do počtu
víkendové výsledky
Těžký vstup turnaje, se brzy oklepal a bez bodové ztráty už
do čtrnáctého ročníku z vysoké porážky v duelu byly pouze první Příčovy
regionálních družstev pohárové soutěže ama- se Štětkovicemi a dokázal společně s Chlumem. Třetí
SEDLČANY

7. kolo divize A
FC Mariánské Lázně –
TJ Tatran Sedlčany 2:1
(1:0)
Branky Sedlčan A: 53. T.
Senft

7. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
SK Petrovice – TJ Jíloviště 3:4p (1:0)
Branky Petrovic: 41. a 85.
(p) O. Štemberk, 75. V.
Čanda

5. kolo krajského
přeboru I. B
třídy skupina D
TJ Tatran Sedlčany B –
SK Slavia Jesenice 2:1p
(0:1)
Branky Sedlčan B: 71. A.
Bartůšek
TJ Mnichovice – TJ Sokol Sedlec-Prčice 4:2
(1:1)
Branky Sedlce-Prčice: 45.
M. Prchlík, 54. M. Davídek

5. kolo
okresního
přeboru
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Nová Ves pod Pleší 2:3p (0:1)
Branky Dublovic: 50.
a 65. M. Vondrák
TJ Tatran Sedlčany C –
TJ Sokol Rosovice 4:0
(1:0)
Branky Sedlčan C: 14.
M. Pecholt, 82. R. Kopp,
83. M. Počepický, 90. M.
Bláha
TJ Sokol Drahlín – TJ
Sokol Kosova Hora 4:3
(2:2)
Branky Kosovy Hory:
30. P. Moulík, 43. J.
Růzha, 65. J. Kutil

5. kolo III. třídy
skupina B
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Počepice 1:0p (0:0)
SK Obory – TJ Krásná
Hora 3:1 (0:0)
Branky Krásné Hory: 51.
M. Jirák
TJ Vltavan Borotice – TJ
Vltavan Hříměždice 2:3
(1:3)
Branky Hříměždic: 5. M.
Matějka, 20. D. Žák, 33. V.
Černohorský
SK Velká Lečice – TJ Sokol Jesenice 4:3p (1:3)
Branky Jesenice: 2. Z. Švagr, 11. J. Šika, 15. P. Čejda
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– SK Petrovice B 6:0 (4:0)
Branky Sedlce-Prčice: 18.
S. Boubalík, 36. a 50. J. Kabíček, 69. T. Kymla

5. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Krásná Hora B – TJ
Sokol Dublovice B 3:2
(2:2)
Branky: 23. R. Brož, 24. M.
Slezák, 56. V. Krůta – 12. M.
Dudek, 38. R. Janoušek
SK Vysoký Chlumec B –
SK Klučenice 3:4p (0:1)
Branky: 65. R. Beňo, 73.
P. Hanák, 86. L. Marhefka –
10. a 52. M. Zápotočný, 85.
J. Pecka
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Vltavan Hříměždice B 3:0 (1:0)
Branky Kamýka: 14. (p)
a 90. J. Kopřiva, 86. M.
Kujal

Okresní přebor 5.
kolo – Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – FK Týnec nad Sázavou 0:4 (0:3)
-dš-

MTB závody
pro děti a rodiče
sobota 6. října – Bratříkovice u Nechvalic
Přihlášky na www.opravyelektrokol.cz
Trať bude připravena k trénování od 30. září

térských hokejistů měl
nováček skupiny A, Slavoj Obecnice. Utkal se se
dvěma aspiranty na celkové prvenství a v obou
případech s nimi sehrál
vyrovnané zápasy. Sice
těsně prohrál, ale výsledky naznačují, že v pohárové soutěži nebude pouze
do počtu. Minulý týden
bylo na zimním stadionu
k vidění spoustu vyrovnaných zápasů a jen několik
z nich se neslo ve znamení
výraznější převahy vítězného týmu. Genemusic,
vítěz předchozího ročníku

přetlačit zvírotické chlapce
od vody.
Výsledky – skupina
A: Obecnice–Zvírotice 4:5,
Chlum – AHC Nový Knín
3:1, Štětkovice–Obecnice 5:3, Daleké Dušníky
– AHC Nový Knín 5:0 kontumačně. Mužstvo AHC
předem zápas skrečovalo. Votice–Vršovice 3:10,
Chlum–Olbramovice 3:2,
Příčovy–Solopysky 4:3,
Křepenice–Obecnice 5:5,
Zvírotice–Genemusic 2:3.
V době naší uzávěrky měly
téměř všechny týmy skupiny A odehrány tři zápasy

Křepenice zatím ztratily jenom bod. Na bodový zisk
naopak stále čekají Olbramovice a Solopysky.
Skupina B: Rybníkáři –
Kosova Hora 0:3, Neveklov
– Medvědi Sedlčany 6:1,
Rumola – Ševci Nový Knín
2:5, Draci–Miličín 2:4, Kňovice – Štětkovice B 5:2.
Před naší uzávěrkou měla
všechna mužstva „béčka“
za sebou dvě utkání a bez
ztráty bodů byla čtyři
z nich v pořadí Kňovice,
Neveklov, Kosova Hora
a Miličín.
David Myslikovjan

Sedlčanští kanoisté v Kojetíně na českém
poháru mládeže ve vytrvalosti
KOJETÍN Břehy řeky Mo-

ravy v Kojetíně tento víkend hostily přes 600 lodí,
a to jak kajaků, tak i kánoí.
Do Kojetína zavítali i trenérské osobnosti z celého svazu a celkem 57 oddílů z celé
České republiky.
Český pohár mládeže
a Český pohár veteránů
ve vytrvalosti představuje
dvoudenní kombinovaný závod v netradičním modelu,
kdy se závodí pouze v singlových disciplínách. Závody
českého poháru v rychlostní kanoistice mají vysokou
prestiž a konají se několikrát
do roka v olympijském centru Račice a potom také přímo ve vybraných oddílech,
které splňují podmínky a které určí komise. Letos se pořádal po několika letech závod
ve vytrvalosti mládeže a veteránů v Kojetíně.
V sobotu se závodilo na trati, která byla pro
všechny kategorie stejná,
v délce 4 km s obrátkou
v intervalovém startu. Následný start v neděli byl
na podkladě individuálních
sobotních výsledků, v podobě startovních linií a hromadného startu na řece
Moravě na tratích v délce 3,
6, 9 a 15 km, podle jednotlivých kategorií.
Sedlčanský oddíl rychlostní kanoistiky se těchto

vytrvalostních závodů také
zúčastnil, ale kvůli virózám
a chřipkovým onemocně-

v žákovské kategorii Veronika Samcová 3. místo K1
6 km; v kategorii benjaminci

V žákovské kategorii obsadila Veronika Samcová (vpravo) 3. místo.

ním ve velmi prořídlém
počtu. Několik závodníků,
kteří i tak jeli reprezentovat
naše město do Kojetína, bojovalo nejen s velkou konkurencí, ale také s vlastním
zdravím. Náročnost tratí,
počasí i virózy se podepsaly
na výkonu, ale i tak se podařilo dovézt pár cenných
kovů a pěkná umístění závodníků (v dorostenecké
kategorii Vlaďka Pudilová
3. místo K1 4 km, Katka Balane 6. místo K1 9 km a Lukáš
Novotný 7. místo K1 12 km;

A Honza Všetečka 5. místo
1MK 4 km; v kategorii benjaminci B Veronika Valsová 4.
místo MK1 4 km; v kategorii
benjaminci C Adam Řezáč 4.
místo MK1 3 km).
Příští víkend se budou
konat poslední letošní závody, které pořádá oddíl Sparta Praha a budou uzavírat
sezónu v rychlostní kanoistice. Věříme, že zbytek našich
kanoistů již bude v plné síle,
aby mohli v početné účasti
opět reprezentovat náš sedlčanský oddíl.
-kř-
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Neproměněné šance Tatranu a střela
Lattische rozhodly o prohře
FC Mariánské
Lázně – TJ Tatran
Sedlčany 2:1
(1:0)

Němec přes několik protihráčů a předložil balon
do zakončení Michalovi
Kdolskému, který ho po-

mířil vedle. Když už balon skončil v síti, jako
se to povedlo Dominiku
Němcovi, radost mu po-

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ V sobotu 22. září zajížděl Tatran v 7. kole fotbalové
divize A až do dalekých
Mariánských Lázní.

Tatran měl vést
3:0 a nebylo by
o čem…
Ta t r a n s e h n e d
od úvodních minut zakousl do svého soupeře jako
do oplatky. První možnost měl po akci Kryštofa
Kvěcha s Tomášem Senftem Dominik Němec, ale
v záklonu nastřelil jen
bránícího hráče. V 6. minutě provětral rukavice
brankáře Davida Šmejkala umístěnou ranou k tyči
Michal Kdolský. Potom
se zastřeloval Michael
Dvořák, ale Šmejkalovu
svatyni neohrozil. A tak
se muselo opět potvrdit
nepsané pravidlo „nedáš,
dostaneš“. František Nedbalý se nejvýše pověsil do vzduchu na centr
z rohu a otevřel skóre –
1:0. Veškerá předešlá útočná snaha Tatranu tak byla
potlačena doslova do nedbalek. Ve 22. minutě
musel zasahovat brankář
Tomáš Glogar proti střele
z přímého kopu od Dana
Cinkaniče. Ve 26. minutě
se prokličkoval Dominik

Zakroucenou dělovku Michala Kdolského musel brankář David
Šmejkal s námahou vyrážet.

slal jen těsně vedle tyče.
V další šanci se ocitl Pavel Lípa, který trefil míč
lehce špičkou kopačky
a brankář Šmejkal si tak
s jeho střelou poradil.
Ve 28. minutě pádil sám
Michal Drahorád na brankáře Tomáše Glogara, ten
mu skokem pod nohy šanci zmařil. Drahorád se pádem dožadoval penalty,
byl z toho však roh. Velké
a zmařené šance hostů
pokračovaly. Tomáš Senft při sklepnutí Luboše
Soldáta přízemní střelou

kazil zvednutý praporek
pomezního pro ofsajd.
Michal Kdolský zase obešel brankáře Šmejkala,
do zakončení do odkryté
brány se však nedostal.
Poločas tedy dopadl, tak
jak dopadl.

Snaha byla
veliká, ale
k bodům
nakonec nevedla
Co se nepodařilo
v prvních 45 minutách,
to prolomil Tomáš Senft
hned v úvodu druhého

dějství. Šmejkalovi udělal kličku a poslal míč
do odkryté brány – 1:1!
Tlak hostů od vyrovnání
začal sílit. Luboš Soldát
zakroutil míč do tyče, ale
do té, co drží brankovou
síť ze zadní strany brány.
V 56. minutě zahrozil Martin Lukáš, na Glogara si
však nepřišel. Ubíhajícím
časem se hřiště změnilo
spíše v bitevní pole a balon lítal často ve vzduchu.
V 67. minutě hlavičkoval
Honza Vystyd, brankář
Šmejkal jeho pokus kryl.
Bohužel, rychlý přechod
do útoku a zakončení Jakuba Lattische, který prostřelil brankáře Glogara,
znamenala konečnou prohru 2:1. Honza Vystyd ještě mohl srovnat, ale balon
směřující do sítě na zadní
tyč, odkopl jeden z obránců na čáře. Konečný
tlak za vyrovnáním byl
utlumený několika střídáními v režii domácího
týmu. Hra se tak i postupným přerušováním
rozkouskovala, a když
rozhodčí Michal Volf nastavil pouze jednu minutu, naděje na body tak
vyhasly úplně.
Tatran je po sedmém
kole v tabulce na čtvrtém
místě se 13 body a skóre
13:10. Další utkání se hraje
doma proti Rakovníku v neděli 30. září od 16 hodin.

Ohlasy trenérů
k utkání

Ladislav Šach, Tatran: „Čekal jsem, že dnešní zápas tady bude vyhrocený. Domácí potřebovali
vyhrát a viděl jsem osobně
jejich utkání v Doubravce,
kde to proběhlo ve stejném duchu jako dnes. Byli
jsme lepší po celé utkání,
měli jsme tady vyhrát. Bohužel jsme neproměnili
naše brankové příležitosti. A to zápas rozhodlo.
Ať se děje na hřišti cokoliv, pokud budeme dávat
branky a budeme ve vedení, těžko může utkání pak
kdokoliv zásadně ovlivňovat. Soupeř si vytvořil
dvě brankové příležitosti,
které proměnil, na rozdíl
od nás. Proto jsme tady
prohráli 2:1.“
Stanislav Purkart, FC:
„Věděli jsme, že jsou Sedlčany důrazné a rychlé. My
jsme dnes z minima vytěžili maximum. Dali jsme
dva góly z nějakých třech
šancí. Soupeř měl v prvním poločase tři vyložené
šance, které nedal. Bylo
to zkrátka o vstřelených
brankách, kdyby Sedlčany
vstřelily v první půli dva
góly, tak už bychom to asi
neotočili. Po pěti zápasech
jsme tak konečně vyhráli
doma.“
Sestava Tatranu: Glogar – Kdolský, Vystyd, L.
Brotánek, P. Lípa, D. Krůta
(78. V. Lípa), K. Kvěch, M.
Dvořák (75. L. Matoušek),
Soldát, Němec, Senft.
David Štverák

Hokejisté Tatranu si poradili s tvrdě hrajícím nováčkem
TJ Sokol
Solopisky –
Tatran Sedlčany
3:7 (1:2, 1:5, 1:0)
ČERNOŠICE Ve 2. kole kraj-

ské soutěže skupiny Jih
se utkali hokejisté Tatranu
s nováčkem, který dosud
působil v meziokresním
přeboru a v posledních
pěti sezónách hrál vždy
na špici tabulky. Sokol

Solopisky sídlí v obci Třebotov, byl založen před
více než osmdesáti lety
a své domácí zápasy hraje
na zimním stadionu v Černošicích, který má kapacitu, pokud se týká diváků,
zhruba stejnou jako sedlčanský ledový palác.
„Domácí pro nás nebyli rozhodně jednoduchým soupeřem,“ uvedl
po návratu do Sedlčan
v neděli večer trenér Ka-

rel Pospíšil. „Měli více
urostlých hráčů, kteří hráli
hodně do těla a mnohdy
i za hranicí regulérnosti.
Bruslařsky a rychlostně
na nás Solopisky nestačily,
ale přesto mě překvapila
jejich houževnatost a přehnaná tvrdost.“ Hosté se
brzy ujali vedení, byli
lepší, ale poté, co Solopisky rozehrály svoji první
přesilovku, skóre dorovnaly. Ještě před prvním

klaksonem se dostal Tatran znovu do vedení
a v prostřední části hry
nasypal soupeři pět gólů.
Dva z nich dal dokonce
v době, kdy hrál v oslabení. Domácí hokejisté poté
vyrobili několik hrubých
chyb, po nichž inkasovali další tři branky. V závěrečné třetině se jim už
pouze povedlo výsledek
kosmeticky upravit.
Branky: Náprstek 2,

Vl. Černý 2, Grin, Petržílka
a Zavadil.
Po dvou kolech krajské
hokejové soutěže skupiny
Jih jsou v čele tabulky se
šesti body Sedlčany o skóre před druhým týmem HK
Příbram 99. Třetí Sokol Solopisky je o tři body zpět.
Ve třetím kole se Tatran
utká v sobotu 29. září se
Žebrákem. Zápas začíná
v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan
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Děti a válka
Zpolitizované přístupy
k dětem, kterých je již velmi mnoho v Řecku a hledá
se nějaká humanitární pomoc na úrovni, mi připomínají podobnou situaci před
sedmdesáti lety. Tehdy byla
v Řecku občanská válka,
vyvolaná revoluční snahou
komunistů, za podpory komunistů v Albánii, Jugoslávii a Bulharsku. Tehdy byl
vášnivým podporovatelem
Tito, kdežto Stalin tušil, že
by chtěl příliš, že tam nevyhraje. Tak se nakonec spolu
úplně rozešli.

Tato válka měla od roku
1946 do roku 1949 mnoho
obětí, asi 158 000, a byla
vedena ze strany revoluce
částečně partyzánským
stylem. Pro děti partyzánů
a obecně, žádné pěkné prostředí. Tak snad aby mohli
rodiče poněkud volněji
válčit, komunistické režimy se dělily o ty děti v nějakém poměru. Do Československa bylo dopraveno
více než 3 000 dětí různého
věku. Do Polska více atd.
Pamatuji, že i moji rodiče, okradení komunisty

o všechno, později včetně
bytu, byli poněkud dojati.
Po těchto dětech byli u nás
přijati i dospělí. Celkem
asi 12 000 a později si někde vytvářeli jakési svoje
enklávy, například v Krnově jich bylo asi 900. Děti
se vzdělávaly, zapojovaly
do různých činností, jako
později v dospělosti známé brněnské zpěvačky
Martha a Tena Elefteriadu.
Někteří tady zůstali, někdo
se později vrátil, aspoň
k podnikání v létě. V padesátých letech se k řecké
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Nechtěli by sportovní
funkcionáři navrhnout novou
státní vlajku?
Věřím, že by chtěli! Nejdříve pokus olympijského výboru o jakousi modernizaci státní hymny.
Naštěstí byl rychle utnut,
mimo jiné proto, že nové,
prý dynamické, podání
bylo tak hrozné, že by
kdejaký vesnický školní
sbor nacvičil podání lepší.
Jenže snahy funkcionářů
ze sportovních svazů, jak
potlačit, změnit a znevážit
státní symboly jdou dál.
Hokejový svaz se rozhodl, a uznávám, že na to
má právo, změnit podobu
reprezentačních
dresů.
A jen tak mimochodem
z nich odstranil velký státní znak, což si nedovolil
nikdo asi sto let, protože
reprezentovat stát se znakem na hrudi je prostě
symbol, je to vyjádření
naší samostatnosti, je to
kus státnosti, kterou reprezentanti hrdě dokazovali
a vyzdvihovali vždy, když
vjeli na led. A dělali by to
jistě stejně ještě dalších
sto let, kdyby se pár spor-

tovních papalášů nechtělo
zapsat do historie.
Nyní je na dresech
pouze lev. Ale nikoliv náš,
originální dvouocasý. Je
to takový animovaný dětský lvíček, taková skica,
lvíček s beránčí povahou.
A ten pro seniorskou „repre“ bude mít dokonce
zlatou korunku. A jeho
šest cípů hřívy značí šest
hráčů na hřišti a tvar jeho
oka kopíruje tvar stadionu Na Štvanici a v tlamě
má puk! Jo, slyšíte dobře,
puk, ale myslím, že všechny tyhle znaky tam autoři
našli ex post, až když viděli, že budou muset hasit
požár, který zažehli.
Abych si ověřil, zda
třeba netrpím nevkusem,
nemám estetické cítění
a třeba taky nerozumím
hokeji, volal jsem ihned
svojí kamarádce a pravděpodobně největší fanynce českého hokeje
Zdeničce Procházkové,
která navíc hokeji rozumí.
A tím rozumí, nemyslím

pouze to, že pozná postavení mimo hru a chápe,
co na ledě dělají ti pánové v černobílých mundůrech. Fakt tomu rozumí
a českou reprezentaci
následuje i na cestách
po světě, aby je podpořila
třeba na mistrovství světa. A výsledek? Změna se
jí taky nelíbí, dresy označila za zrůdné, a ačkoliv
lvíček jako takový by se jí
líbil, puk v jeho tlamě hledá marně. A tvar stadionu
v jeho oku si zkouší jen
domýšlet.
Je to deklasování, ponižování, úpadek. Místo
toho, aby se sportovní
bossové zaměřili například na podmínky dětského sportování a řešili to,
co popisuje ve své skvělé
knize jedna z nejlepších
sportovkyň v naší historii,
Gabriela Koukalová, snaží se kazit státní symboly
a odstraňovat z národního
sportu národní znak. Nepochopitelné!
Tomáš Vašíček

národnosti již hlásilo přes
15 000 obyvatel.
Když jsme mohli cestovat, byli jsme dvakrát
v Řecku a na některé navrátilce jsme narazili a dobře
česky pohovořili. Zaujal
mě člověk, jeden z těch
dětí, který v Praze vystudoval vysokou zemědělskou
a v Řecku pak učil na univerzitě jako asistent. Rád si
zavzpomínal. A nezakrýval,
jak musí být Řekové obratní a vychytralí, aby tu EU
co nejvíce vyždímali. Namítal jsem, že to není fér a že

na to komise EU musí přijít.
Mávl rukou, že ne.
Dnes těm syrským dětem, které asi zatím nemusí
být sirotky, nebo to ještě
nevědí, že jsou, chceme
pomáhat u nich v Sýrii?
Stavět jim tam útulky
a školy podle receptu našeho premiéra? Osvojit ty
mrňouse u nás asi stejně
podle syrských zákonů nelze. Ale jsou rodiny nebo
bezdětní, kteří mohou malým dětem dát mírový klid.
Prý ochotně.
Vladimír Roškot

REAKCE NA ČLÁNEK
K A M J S I TA Ž E N A , Č E S K Á
REPUBLIKO? Z SK 35

Chudákovo štěstí
V minulém čísle jsem se
dočkal víceméně pozitivní
reakce na svůj poslední
článek. Dovolím si nesouhlasit s jedním tvrzením.
Že když máme podepsané
smlouvy se Západem, dostáváme se tím do jeho područí. Obecně je výhodné
mít dobré vztahy se všemi.
V tomto ohledu považuji
naše politiky za úspěšné –
máme korektní vztahy jak
s USA a EU, tak s Ruskem
a Čínou. Co nás navzdory
původnímu očekávání zatěžuje, je jen nesmírný byrokratický marasmus EU
a nezdravý efekt dotací.
Dřív člověk věděl, že
když si nepřipraví zásobu dřeva na zimu, umrzne. Že když neobdělá
pole a nebude se o něj
starat, nebude mít co jíst.
Že bez fungující rodiny
je člověk sám a slabý. Že
pomůže-li dnes sousedovi, zítra pomůže on jemu.
Proto dnes chudému Indonésanovi k naprostému štěstí stačí, když jsou
všichni blízcí zdraví a ka-
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ždý má svou misku rýže.
My, Evropané jsme jako
rostliny v hydroponickém roztoku žijící v umělém osvětlení kdesi v klimatizované hale, které
zapomněly, že tam venku
je sucho, mráz, škůdci
a choroby. Neděkujeme,
že jsme těchto nebezpečí
ušetřeni, ale nadáváme,
že zářivka nad námi občas problikne a ventilace
má citlivost jen půl stupně Celsia. Jo, v západním
hangáru tam se mají, tam
mají čidla na desetinky…
S autorkou souhlasím,
že ochrana hranic a řízení
imigrace je základní životní funkce státu. Rezignovat na ni je jako vyndat si
z těla všechny bílé krvinky
a doufat, že všechny bakterie na světě jsou hodné.
Nejsou. Takže buď zaktivujeme zpátky svůj imunitní
systém, který nás po generace spolehlivě držel
naživu, anebo uvěříme neomarxistickým blouznivcům, že „to zvládneme“.
Bohumil Vohanka

