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Obrat v kauze
nádraží: Město
dostalo zelenou,
terminál by mohl
vzniknout za rok
SEDLČANY Znovu a lépe,
dalo by se říci. Na druhý pokus uspělo město
Sedlčany při řízení před
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Jeho
předseda zamítl rozklad,
který podala neúspěšná
ﬁrma Chládek a Tintěra.
Ta byla ze soutěže podruhé vyloučena, shodně
za neopodstatněně nízkou
nabídkovou cenu. Poprvé
nachytal ÚHOS sedlčanské úředníky na neznalosti předpisů a kvůli mnoha
formálním pochybením
proti zákonu vyhověl protistraně. Karta se nyní
však otočila a město může
nové autobusové nádraží
stavět a nic tedy nebrání

ani podpisu smlouvy s vítězem tendru.
Po celou dobu jsme žádali o vyjádření k tématu
starostu města Jiřího
Buriana. Ten nám svoje
ko mp l ex n í s t a n ov i sko
slíbil až na konci kauzy.
Ten nyní nastal a v tomto ohledu splnil starosta
města slovo. Kde je podle něj pravda?
„V závěru loňského
roku a v průběhu roku letošního Sedlčanský kraj
uveřejňoval mnoho článků
týkajících se kauzy výběrového řízení na zhotovitele stavby „Modernizace
dopravního terminálu“,
jinak řečeno autobusového
Pokračování na straně 6

Řidiči, obrňte se
trpělivostí
KAMÝK NAD VLTAVOU Rekonstrukce a pokládka asfaltu byla v obci rozdělena
do etap a potrvá několik
týdnů. Řidiči se tak musí
obrnit trpělivostí a počítat
i s uzavírkami a omezeními.

Od 26. září přibližně
do 14. října budou probíhat práce na silnici v místech od půlky křižovatky
u stánku PNS až ke křižovatce na Zduchovice.
Pokračování na straně 2

Sedlec-Prčice je dočasně
členem Sdružení obcí
Sedlčanska
SEDLEC-PRČICE Rozhod-

nutím zastupitelů se město
stalo dočasným členem
Sdružení obcí Sedlčanska,
a to po dobu trvání realizace
Krčínovy cyklostezky.
Projektová dokumentace na Krčínovu cyklostez-

ku, která by měla propojit
Sedlčany se Sedlcem-Prčicí
je ve fázi stavebního povolení. To musí být vydáno
nejpozději do 20. listopadu
letošního roku, kdy je třeba podat žádost o dotaci
Pokračování na straně 3

Podzimní slavnosti zaplnily v sobotu 29. září křepenickou náves. Více na str. 3. Foto: Lucie Kakosová

O skrytém potenciálu krajiny
kolem Sedlčan
Filip Růzha je absolventem
sedlčanského gymnázia,
které považuje za svou
skutečnou alma mater,
a je na ně podle svých
slov opravdu hrdý. Říká,
že po studiích na právnické fakultě v Praze neměl
žádné velké dilema, protože ho právo baví, a tak se
plynule zapojil do činnosti
advokátní kanceláře, kterou vybudoval jeho starší
bratr Honza. Teď působí jako advokát střídavě
v Praze a v Sedlčanech
a zabývá se převážně soukromým právem. Práce
ho naplňuje, ale občas
cítí potřebu odtrhnout se
od přemýšlení nad paragrafy a nejradši tráví čas
na výletech v přírodě nebo
prací na zahradě. Zastává
názor, že pokud chce mít
člověk kolem sebe hezké
a kultivované prostředí,
musí začít od těch malých
věcí ve svém okolí, které
je schopen ovlivnit. Třeba
jenom hodit do koše odpa-

dek, na který narazí na ulici, nebo zasadit před svým
domem květinu. Každý
takový sebemenší detail
ve prospěch celku přispívá
k příjemnějšímu žití a lep-

ším vztahům mezi lidmi.
Co ovlivnilo váš vztah
k přírodě?
Největší vliv má na každého člověka jeho nejbližší
Pokračování na straně 7
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Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede
přes obec Drážkov. Další
etapa se rozjede přibližně
od 12. října od půlky kři-

žovatky u čerpací stanice
k mostu, plánuje se i celý
most. Pokud investor sežene dostatek finančních
prostředků, tak by se
i termín uzavírky násled-

ně protáhl. Práce by měly
trvat přibližně do 14. října. Doprava se bude řídit
semafory a stavba bude
rozložena na poloviny vozovky.
David Štverák

www.sedlcansky-kraj.cz

Zastupitelé
schválili spíše
symbolické
odměny
SEDLEC-PRČICE Dnem voleb končí činnost jak zastupitelů, tak členů komisí, výborů a zvláštních orgánů,
zřizovaných buď zastupitelstvem, nebo radou města.
Sedlecko-prčičtí radní proto
připravili seznam členů komisí a výborů, kteří nejsou
členy zastupitelstva, a kterým může být na základě
rozhodnutí zastupitelstva
přiznána jednorázová od-

Oprava silnice z centra Kamýka směrem k benzínové pumpě

SNKS dali voliči historicky
nejvíce hlasů v roce 2014, ČSSD
nejméně v roce 2006
SEDLČANY Už v pátek bu-

dou moci voliči v Sedlčanech vybírat ze 105
kandidátů pěti volebních
uskupení jedenadvacítku
nových zastupitelů, kteří
budou po čtyři následující
roky zastupovat jejich zájmy. I v roce 2014 měli voliči
na výběr z pěti kandidátek.
Letos však KSČM samostat-

nou kandidátku nepostavila, nováčky mezi matadory
(ODS, Sdružení nezávislých
kandidátů Sedlčanska,
KDU-ČSL a ČSSD) jsou Starostové a nezávislí. Některé
kandidáty KSČM najdete
na společné kandidátce
s ČSSD, a to pod názvem
Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů.

Z kandidátek ODS
a KDU-ČSL přitom mohli
voliči vybírat už v roce
1994, z kandidátek SNKS
a ČSSD v roce 1998.
V roce 1994 byl výběr
nejpestřejší, zastupitele
mohli voliči vybírat z 11
volebních uskupení a nezávislých kandidátů.
Jana Špačková

V přiložené tabulce přinášíme přehled v letošním roce v Sedlčanech kandidujících politických uskupení s počty mandátů, které získaly v předcházejících volebních obdobích:
Počet mandátů v roce
Politické
hnutí/strana

2014

2010

2006

2002

1998

1994

ODS

9

12

12

10

12

12

SNKS

6

4

4

3

3

nekand.

ČSSD

2

2

1

2

3

nekand.

KDU-ČSL

3

2

3

3

2

1

STAN

nekand.

nekand.

nekand.

nekand.

nekand.

nekand.

Komunální volby
v Domově Sedlčany
SEDLČANY Pro 83 seniorů, kteří mají trvalý
pobyt přímo v Domově
Sedlčany, se opět otevře
volební místnost přímo
v zařízení – volební okrsek číslo pět. Komunální

volby proběhnou v nové
školící místnosti v budově stravovacího provozu.
Imobilní klienty navštíví
volební komise s přenosnou volební urnou přímo
na pokojích. V rámci fakul-

tativních služeb poskytuje
zařízení dopravu pro případ, že by odvoz seniorů
do volebních okrsků dle
trvalého bydliště nemohli zajistit jejich příbuzní
a známí.
-red-

měna za jejich činnost. Jak
odsouhlasili na svém zasedání zastupitelé, odměny
jsou spíše symbolické – tři
členky bytové komise dostanou 350 korun, předseda
této komise 1 500 korun,
dva členové kontrolního
výboru 500 a 1 800 korun,
dva členové ﬁnančního výboru 2 000 korun a jedna
členka ﬁnančního výboru
1 000 korun.
-jš-

Podzimním slavnostem
dominovala řemesla
i hudba
KŘEPENICE První ročník
Podzimní slavnosti pekárny Křepenice zaplnil v sobotu 29. září náves po celý
den. Na návštěvníky, kterých bylo po druhé hodině
odpolední již k šesti stům,
čekal malý farmářský trh,
lákavé občerstvení, tematicky zaměřené řemeslné
dílny, ukázka řezbářství
i dva bloky živé hudby.
„Chtěla jsem trochu oživit každodenní pracovní
rutinu v pekárně. Nápad
uspořádat na podzim slavnost se mi zrodil v hlavě už
v zimě,“ svěřuje se iniciátorka slavnosti Alena Kramešová. „Měla jsem po Vánocích týden volna a byla
jsem odpočatá!“ dodává se
smíchem, zatímco ke stánku přináší další hrnec horké dýňové polévky.
Její polévka lákala návštěvníky svou vůní stejně jako čerstvé kváskové
pečivo, na místě smažené
ječné lívance manželů Kořínkových nebo právě upečené čokoládové kokosky
biopekárny Zemanka.
Ani za kulturním programem nechodila Alena
Kramešová příliš daleko.
O ukázky řezbářské práce
motorovou pilou se postaral křepenický rodák Vác-

lav Křížek se synem Michalem a kolegy. O výrobu
svící z včelího vosku zase
sousedka Hana Švagrová.
Z Kamýka nad Vltavou
přijela se svými něžnými
šperky Šárka Dědinová.
Sedlčanské kamarádky
Věra Dlouhá a Alena Laštovičková připravily pestrobarevnou řemeslnou
dílnu, ve které pomáhaly
dětem z přírodnin vyrobit
veselé podzimní dekorace.
„Už jsem si vyrobil netopýra, ferrari a myšku,“ chlubil
se malý Míša od stolku plného šišek, kaštanů, peříček a jeřabin.
Šestiletý Honzík z Kňovic si na památku odnesl
vlastnoručně umotanou
housku, Anička z Prosenické Lhoty hada z atypicky
tvarované dýně. Zatímco na jednom konci trhu
děvčata i chlapci zdobili
perníčky, na druhém konci
otec a syn Křížkovi trpělivě asistovali dětem při dlabání dřevěných lžic.
Přátelskou atmosféru
dopoledne podmiňoval
hudební doprovod country a folkové kapely Františka Tomáška. Odpoledne
rozproudil rock‘n‘roll Bedřicha a Zoufalců.
Lucie Kakosová
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Dobrá parta je
základ
TÝNČANY Tato vesnice leží-

cí nedaleko Petrovic má 45
čísel popisných a 75 trvale
žijících obyvatel. V létě díky
chalupářům o něco více.
Sbor dobrovolných hasičů byl v Týnčanech založen v roce 1891. Hasiči zde
mají svoji klubovnu, kde se
pravidelně scházejí. V pátek
večer jsem se na toto místo
vydala nasát atmosféru i já
a podívat se, jak Týnčanští
žijí, co plánují a celkově, jak
se mají. V klubovně mne přivítali starosta hasičů František Talaváňa a Petr Balík,
jeho zástupce. František Talaváňa napsal před několika
roky povídání o SDH Týnčany i do knihy Dobrovolní
hasiči ve Středočeském kraji
3. díl. Jak mi řekl Petr Balík,
současný stav SDH Týnčany je 52 členů. Mají družstvo
mužů a žen, družstvo dětí
zatím nemají, snad v budoucnu.

jejich slov hlavně mladší
členové a umisťují se podle
štěstí, jak už tomu v soutěžích bývá.
Místu, kde se hasiči scházejí, dominují veliká kamna,
která se smíchem nazývají
reaktor. I ty mají svoji důležitou funkci, neboť slouží
ke gastrovečerům, hasiči
na nich připravují rourburgery, řízečky, klobásy, kolena,
ale před týdnem třeba i svíčkovou omáčku s knedlíky.
Klubovna se během večera začala plnit i ostatními
členy. Na můj dotaz, jaké
mají do budoucna plány,
odpověděl Petr Balík: „Zkoušíme přes kamaráda sehnat
hasičské auto. Už na tom pracujeme, abychom se mohli
jako sbor důstojně reprezentovat. Většina sborů v okolí
má tento problém vyřešený.
Dále chceme i nadále spolupracovat se spolkem Bělozářka, děláme s nimi brigády,
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Sedlec-Prčice je dočasně členem
Sdružení obcí Sedlčanska
Dokončení ze strany 1

ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury.
Žadatelem o dotaci bude
Sdružení obcí Sedlčanska,
jehož členy jsou obce podél
trasy cyklostezky, ovšem
kromě Sedlce-Prčice. „To
musíme pro podání žádosti
vyřešit. Máme nyní tři varianty: Stát se členem Sdružení
obcí Sedlčanska a řádně platit

Jak vyplývá
z měření a statistiky zdejší meteorologické stanice,
za posledních sedm let jsme
po roce 2016 měli druhé
nejteplejší září. Takzvaných
letních dnů, kdy teplota vystoupila na 25 °C a více (až

SVATÝ JAN

Září
2012

Týnčanští hasiči se schází ve svojí klubovně na návsi i několikrát týdně.
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Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA

Marie
Vanžurová

SEDLČANY Hlídka policie zastavila 30. září v dopoledních
hodinách na Červeném Hrádku 40letého muže na motocyklu. Dechová zkouška u něj
byla pozitivní s výsledkem
1,07 promile alkoholu. Nyní

Na její lásku vzpomínají děti s rodinami.

2014

mrazivé – teplota min. nižší
jak 0 st. C

V pondělí 8. října tomu bude 28 let,
co nás navždy opustila paní

ze Skoupého u Petrovic.

2013

letní – teplota max. rovná
nebo vyšší 25 st. C

teplota v st. C

Pustý je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám,maminko,
chybíš nám všem.

Jedná se tedy od roku 2012
o druhé na vláhu nejštědřejší září. Celkově je však
letošní rok za uvedené období na vláhu nejskoupější,
spadlo pouze 268,1 mm srážek. Nejsilnější byl ale náraz
větru, a to 16,6 m/s.
-red-

29,3°C) bylo celkem osm.
Neprožili jsme ani jeden
chladný den, kdy průměrná denní teplota nedosáhne více než 10 °C. Rtuť
teploměru klesla nejníže
na -0,9°C. Co se týče srážek, celkem spadlo 46 mm.

ledové – teplota max. nižší
jak 0 st. C

plánujeme vytěžit nálety, vyřezat křoví a podobně. Naše
spolupráce je výhodou pro ně
i pro nás.“ Na otázku, co považují za svůj největší dosavadní úspěch, František Talaváňa řekl: „Naším největším
úspěchem byla oslava 800 let
Týnčan, na kterou byly super
ohlasy. Také jsme pořádali
olympiádu, ke které se chceme do budoucna vrátit.“
Jana Motrincová

rostka Miroslava Jeřábková,
která se přiklonila k možnosti stát se členem Sdružení
obcí Sedlčanska po dobu realizace Krčínovy cyklostezky. „Rozhodnutí o tom, zda se
město případně stane řádným
členem sdružení, bych nechala na novém zastupitelstvu.
V současné době je město
členem sdružení obcí Čertovo
břemeno.“
-jš-

příspěvky vyplývající ze členství. Případně se můžeme stát
členem Sdružení obcí Sedlčanska po dobu realizace Krčínovy cyklostezky, pak nebudeme platit členské příspěvky
ani využívat služby, které
kancelář sdružení nabízí.
Třetí možnost je asi nejkomplikovanější – museli bychom
uzavřít dohodu o spolupráci,“
uvedla sedlecko-prčická sta-

Jaké bylo počasí

meteorologické
dny

Hasiči spolu drží a vedou
čilý společenský život. Hromadně vyrazili například
do žižkovského divadla Járy
Cimrmana na hru Švestka,
v létě stmelovali partu v Kamýku nad Vltavou při projížďce na vorech, na chalupě
Helena zajišťovali občerstvení při festivalu, stejně tak
na Šohajce i Fantomácích
v Obecním domě v Petrovicích. Na soutěže jezdí dle

3

se bude dotyčný zpovídat
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
HRACHOV Škodu ve výši
9 000 korun způsobil zatím nezjištěný zloděj, který
v době od 27. června do 27.

září odcizil v katastru obce
devět metrů krychlových
borovicového dřeva.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Jak se neutopit v křížkách
Byli byste pro
toleranci půl promile a zároveň co nejvíce prospět
alkoholu pro cyklisty? svému kandidátovi
Chystá se novela zákona,
která by umožnila cyklistům dát si jedno nebo dvě
piva a vyrazit na cyklostezku nebo na silnici třetí
třídy. Tentokrát jsme se
proto ptali nejenom cyklistů, jestli by byli pro toleranci půl promile alkoholu
jezdců za řídítky bicyklu.
Jakub Beran,
Sedlčany

Byl bych jednoznačně
pro. Já jako cyklista volím
svoje trasy po silnicích
nižších tříd, na kterých
není velký provoz, nebo
jezdím po cyklotrasách.
Většinou mám naplánovanou přestávku v hospodě
a uvítal bych, kdybych si
tam alespoň jedno pivo
mohl dát.
Ivan Andrušík,
Sedlčany

Myslím si, že pokud jsem
účastník silničního provozu, a nezáleží na tom, jestli
jezdím na silnici třetí nebo
první třídy, měl bych být

bez piva. Nemůžu proto
jednoznačně říci, že bych
pro tuto toleranci byl, protože pro jednoho cyklistu
dvě piva nic neznamenají,
ale pro jiného třeba ano.
Milan Kalvas,
Sedlčany

Odpovědět na tuto otázku
jednoznačně je těžké, tato
tolerance může mít svoje plusy i minusy. Možná
na jižní Moravě, kde cyklisté jezdí mezi vinicemi,
by se to tolerovat nechalo,
ale na silnicích určitě ne.
Petr Čech,
Sedlčany

Kdo chce pít, bude pít stejně. Já si dám na cyklostezce
jedno pivo, a jsem si jistý, že
budu schopen kolo normálně řídit, protože vím, že kdybych si jich dal více, budu
nebezpečný sobě i ostatním. Jsem zastáncem toho,
že by si to lidé měli řídit
intuitivně. Je to na morálce
každého z nás.
David Myslikovjan

Nic víc již nemůžeme dát, jen na hrob kytičku
a se slzou v očích stále vzpomínat.

V sobotu 6. října tomu bude 31 let,
co nás navždy opustila naše drahá maminka, paní

Marie Bláhová
z Vletic u Krásné Hory.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami.

Voliči si už
prohlédli obsah modrých obálek, které dostali všichni občané, kteří
v poslední den voleb,
tedy v sobotu, dovrší plnoletost. Aby byl hlas
platný, musí každý volič
zakřížkovat alespoň jeden
rámeček před jménem
kandidáta, kterých je
na hlasovacím lístku pro
komunální volby v Sedlčanech celkem 105. Jednadvacet pro každou volební stranu, protože tolik
je členů zastupitelstva,
a po jednom čtverečku
před názvem volebního
uskupení, tedy politické
strany, sdružení či hnutí.
V našem městě je naštěstí politických uskupení pouze pět, ale celkově
se v zemi o posty v obecn í c h z a s t u p i t e l s t ve c h
ucházejí členové 90 politických stran a 155 politických hnutí. Zákon sice
uvádí rozdíl mezi politickou stranou a politickým
hnutím, ale v praxi dochází ke značnému prolínání, a voličům je to navíc, zvláště při obecních
volbách, téměř jedno.
Především je zajímá, jak
budou navržení kandidáti
řešit záležitosti veřejného
života v jejich obci.
A tak se spíše zaměříme na praktickou stránku
voleb formou odpovědí
na možné dotazy. Tedy jak
správně hlasovat? Nejprve je nutné zdůraznit, že
za platné označení kandidáta se považuje křížek
v rámečku před jménem
kandidáta a za platné
označení volební strany se
považuje křížek ve čtverečku před jejím názvem.
Kolik křížků musím
udělat nejméně a kolik
mohu nejvíce?
Aby byl platný podaný hlasovací lístek, musí
být zakřížkován minimálně jeden čtvereček nebo
maximálně dvacet jedna
rámečků. Pro upřesnění
– zákon používá termíny
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čtvereček u volební strany a rámeček u jednotlivých kandidátů.
Chci podpořit pouze
jedno politické uskupení. Co zakřížkovat?
Pokud chcete podpořit
pouze jednu volební stranu, zakřížkujte jen jeden
čtvereček před názvem
volební strany.
Dávám přednost jednomu politickému uskupení, ale zároveň se mi
zamlouvají i kandidáti
z jiných stran.
V tom případě zakřížkujte čtvereček u vybrané
volební strany a současně
zakřížkujte rámečky před
jmény vámi volených kandidátů z jiných uskupení.
Označené straně pak zbude tolik hlasů, kolik zbývá
do počtu 21 po odečtení zakřížkovaných jednotlivých
kandidátů z jiných stran.
Nezáleží mi na žádném politickém uskupení, ale chci podpořit
různé jednotlivé kandidáty.
Pak křížkujte pouze
r á m e č k y p ř e d j m é ny
jednotlivých kandidátů
a nekřížkujte čtvereček
před názvem volební
strany. Pokud ale volíte
takzvaně napříč politickým spektrem, přidělujete hlasy i volebním stranám, které jste třeba volit
nechtěli. Počet míst v zastupitelstvu se rozděluje
podle toho, kolik strana
získala hlasů jako celek,
a tak hlas pro kteréhokoliv z kandidátů je hlavně
hlasem pro jeho volební
stranu. Preferenční hlasy pro konkrétní osobu
totiž ovlivňují především
konečné pořadí v rámci
kandidátky dané volební
strany.
Líbí se mi třeba dvě
politická uskupení.
Mohu obě zakřížkovat?
V žádném případě. To
by byl váš hlas neplatný. Můžete však křížkovat jednotlivé kandidáty
z obou, anebo můžete

zakřížkovat jednu volební
stranu a v té druhé křížkovat osobnosti. První
volební straně, kterou jste
označili jako celek, pak
připadne zbytek hlasů
do počtu 21 po odečtení
označených kandidátů
v té druhé straně.
Líbí se mi konkrétní politické uskupení,
ale chtěla bych upřednostnit některé kandidáty tak, aby se dostali
na přednější pozici.
Pořadí kandidátů přímo ovlivnit nemůžete.
Pokud zakřížkujete čtvereček před názvem strany
a na ní rámečky před jmény některých kandidátů,
na označení kandidátů se
nebere zřetel. V takovém
případě je lepší označit
pouze vybrané kandidáty.
Z jakého důvodu?
Pokud po sečtení hlasů některý ze zakřížkovaných kandidátů obdrží
nejméně o 10 procent
více hlasů, než je průměr volební strany, postupuje přímo na 1. místo. V praxi to znamená,
že ve většině případů se
v komunálních volbách
v Sedlčanech v rámci
volební strany dostanou
do čela kandidáti, kterým
občané nejvíce důvěřují,
či které nejvíce lidí zná,
a proto jim dávají hlasy.
Pořadí se na 1. místě (protože takových kandidátů
může být více) určí podle
skutečného počtu hlasů.
Líbí se mi mnoho kandidátů z různých stran,
ale je pro mě prioritou,
aby se do zastupitelstva
se svými kandidáty dostala konkrétní volební
strana v co největším zastoupení. Jak to udělat?
Pokud je pro vás prioritou konkrétní volební
strana se svým volebním
programem, pak je nejlépe zakřížkovat pouze
hlavní čtvereček před názvem této strany nahoře
nad kandidátkou.
Jindra Votrubová

Prodám český zahr. traktor SECO
STARJET, zánovní, velká sleva, záruka.
Tel.: 604 761 657.
290/18
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.
291/18
Koupím staré peřiny a nedrané peří.

Tel.: 606 514 445.
292/18
Prodám brambory na uskladnění, 10
Kč/kg a odpadové brambory 2 Kč/kg. Tel.:
604 117 568.
293/18
Koupím byt 2+1 v Sedlčanech. Platím
hotově. Tel.: 739 656 241.
294/18
Prodám kvalitní brambory na uskladnění, ruční sběr, cena 9 Kč/kg, odpadové
brambory 2 Kč/kg. Tel.: 723 323 928. 295/18
Prodám kotel na tuhá paliva ROJEK 25
vč. záložního zdroje, provozovaný 3 sezóny,
cena 15 000 Kč. Tel.: 606 910 715.
296/18
Pronajmu garsonku v Sedlč., dlouho-

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

Tel.: 602 709 295
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

době. Vratná kauce. Tel.: 776 785 085. 297/18
Pronajmu garsonku v Sedlčanech
U Školky. Tel.: 705 001 430.
298/18
Hledám přítelkyni ze Sedlčanska.
Jsem muž 55 let, ale to mi nebrání doufat,
že najdu cit, lásku a porozumění. Hledám
ženu inteligentní, a možná i trochu nevšední. Mám rád život, ale chybí mi přítomnost
toho druhého. Těším se, že mé hledání
nebude marné. Pokud jsi, ozvi se prosím...

Tel.: 721 543 313.
299/18
Hledám pronájem menšího bytu
na Sedlčansku. Tel.: 724 134 027.
300/18
Prodám kozičku do chovu. Tel.:
608 408 009.
301/18

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

Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
Strojírenská 381, 264 01 SEDLČANY,
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 318 820 574 Fax: +420 318 820 578
E-mail: info@fmmsro.cz

Firma Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
přijme:


HLAVNÍHO EKONOMA
– předpokladem je praxe v oboru – znalost účetnictví a daňových zákonů,
ÚSO nebo VŠ, znalost angličtiny výhodou


TECHNICKÉHO ŘEDITELE
– předpokladem je praxe v oboru – znalost technické přípravy, vývoje
výrobků, VŠ strojní, znalost angličtiny


STROJNÍHO INŽENÝRA
– VŠ strojní, znalost angličtiny


TECHNOLOGY
– předpokladem je praxe ve strojírenství, ÚSO nebo VŠ strojní


MANAŽERA NÁKUPU
– vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní, znalost angličtiny výhodou


PRACOVNÍKA NÁKUPU
– vzdělání ÚSO, znalost angličtiny výhodou

Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
Strojírenská 381, 264 01 SEDLČANY,
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 318 820 574 Fax: +420 318 820 578
E-mail: info@fmmsro.cz

Firma Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
přijme následující pracovníky:


OBSLUHU PÁLÍCÍHO STROJE
– vyučen v oboru, znalost programování CNC pálících strojů


SVÁŘEČE A ZÁMEČNÍKY
– předpokladem praxe v oboru – min. s oprávněním ZM1, ZG1


FRÉZAŘE A SOUSTRUŽNÍKY CNC
– vyučen v oboru, znalost programování CNC strojů, vynikající
platové podmínky

Výhodné platové podmínky
Očekáváme praxi ve strojírenské firmě.
Nabízíme zajímavou práci v nově realizovaných výrobních
projektech.
Doprava Příbram – Sedlčany a zpět zajištěna.
Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.


ASISTENTKU
– požadujeme znalost italštiny, ovládání MS Office a PC

Výhodné platové podmínky
Očekáváme praxi ve strojírenské firmě.
Nabízíme zajímavou práci v nově realizovaných výrobních
projektech.
Doprava Příbram – Sedlčany a zpět zajištěna.
Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.
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Obrat v kauze nádraží: Město
dostalo zelenou, terminál by mohl
vzniknout za rok
Dokončení ze strany 1

nádraží v Sedlčanech. Snahou autorů těchto článků nebylo podat seriózní informace, ale naopak účelovými dezinformacemi zkreslovat
fakta, napadat hodnotící komisi,
činnost rady i vedení města v rozhodovacích krocích výběrového
řízení,“ zaútočil na naši redakci
starosta úvodem.
„Je smutné a na druhé straně
zarážející, že v našem případě
takové praktiky uplatňuje stavební společnost Chládek & Tintěra
z Litoměřic, a že boj a zakázku
za každou cenu a všemi prostředky povyšuje nad stavařskou čest,“
pokračoval starosta, sám původem stavař. Burian je přesvědčen,
že realizaci stavby hatil někdo třetí. „Za sedm volebních období jsme
uskutečnili celou řadu výběrových
řízení, ať v rámci různých operačních programů, národních dotačních titulů, nebo jen z vlastních
zdrojů, ale s takovýmto přístupem
a chováním jsem se nikdy nesetkal.
Osobně jsem přesvědčen, že velkou roli tu hrála třetí osoba, přímo
ze Sedlčan, která dělala vše pro to,
aby se tato stavba nezrealizovala,
rozhodně ne před novým volebním obdobím a protahováním výběrového řízení město přišlo o ﬁnanční dotaci 45 milionů korun.
Připomenu, že podle schváleného
harmonogramu v operačním programu IROP jsme dnes měli mít
po kolaudaci a moderní dopravní
terminál mohl sloužit veřejnosti. Místo toho Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže řešil téměř
rok námitky uchazeče, odvolání
a rozklad. Jsem profesí také stavař a jsem na to hrdý. Tuto profesní hrdost bych nikdy nezaměnil
za vlastnosti jako je ješitnost, podlost či bezpáteřnost,“ sdělil pro SK.
Zadání veřejné zakázky „Mo-

dernizace dopravního terminálu“
v užším řízení bylo oznámeno 27.
7. 2017 a uveřejněno ve Věstníku
veřejných zakázek o den později. Tomu předcházelo rozhodnutí
Rady města o zahájení veřejné
soutěže a jmenování členů hodnotící komise. Do soutěže se přihlásilo šest uchazečů, kteří splnili
v prvním kole kvaliﬁkační předpoklady. Do druhého kola podali
nabídky jen čtyři uchazeči a komise hodnotila předložené ceny.
Hlavní problém nastal mezi první a druhou cenovou nabídkou,
kde komise zjistila rozdíl 6 milionů korun, převážně v položkách
zemních prací. „Zákonný postup
nemohl být jiný než požádat uchazeče o vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny, neboť zde byla
oprávněná obava, že cena je nízká
záměrně. Město jako zadavatel dal
třikrát uchazeči možnost vysvětlit
mimořádně nízkou nabídkovou
cenu. To uchazeč Chládek & Tintěra neučinil, respektive nevysvětlil. Místo toho poskytl nepotřebné
množství informací, které se vůbec netýkaly dotazů zadavatele.
Vše pak dovršil výrokem o svém
obchodním tajemství. Podle logiky správného hospodáře i podle
judikatury českých soudů není
možné, aby uchazeč o veřejnou
zakázku obešel doložení skladby
cen jednotlivých položek prostým
odkazem na obchodní tajemství.
Hodnotící komise třikrát obdržela
vysvětlení nízké nabídkové ceny,
se kterým se nedalo pracovat.
Na základě externího odborného
posudku a stanoviska pracovníků
operačního programu bylo rozhodnuto o vyloučení uchazeče ze
soutěže. Do „hry“ vstoupil Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže,“ shrnuje Burian celou situaci
a dále pokračuje popisem vývoje,

Základní škola a Dětský domov Sedlec-Prčice, Přestavlky 1
přijme

učitele/učitelku pro 1. stupeň ZŠ
Nástup 1. listopadu 2018
Plat dle NV č. 341/2017 (platová třída 12) od 27 000 Kč

Tel. kontakt: 317 834 317, 739 354 495

který nastal posléze a který označuje jako martyrium.
„Někteří pisatelé článků označovali za zásadní pochybení města
v neúplném předložení podkladů
Úřadu, ale uchazeči na třetím a čtvrtém místě nebyli předmětem sporu.
Hodnocení nabídek vrátil Úřad
do opětovného posouzení a celý
proces se opakoval se stejným výsledkem. Dne 28. 6. 2018 však Úřad
vydal rozhodnutí, kterým další námitky uchazeče zamítl. „Příběh“
pokračoval dál, uchazeč Chládek &
Tintěra se nevzdal a podal k předsedovi Úřadu rozklad (právní forma odvolání). Celé martyrium výběrového řízení uzavřel předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže svým Rozhodnutím ze dne
24. září 2018, kterým potvrdil předchozí rozhodnutí Úřadu z 28. 6.
2018 a podaný rozklad zamítl. Bylo
tím potvrzeno, že město v celém
zadávacím řízení postupovalo plně
v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek
a že veškeré kroky v celém řízení
byly transparentní.“
Starosty Buriana jsme se zeptali
také na možnost, že by město o dotaci přišlo. Jak sám připouští, byla
to další velká otázka. „Vedle komplikovaného průběhu výběrového
řízení a očekávání konečného rozhodnutí stála před námi další velká otázka, zda město neztratí dotaci z operačního programu IROP
stanovenou úspěšnou registrací
žádosti. Diplomacií vedení města
i argumentačním vyjednáváním
s MMR ČR došlo k úpravě metodiky
posuzování žádostí ve zvláštních
případech. Upravená metodika
ministerstva nám dává šanci stavbu realizovat do konce srpna 2019
s využitím ﬁnanční dotace.“
A jaký je podle Jiřího Buriana
závěr? Mohou se místní i přespolní těšit, že se nového nádraží dočkají, nebo je vše ztracené?
„Osobně udělám vše pro to, aby se
tato stavba realizovala v upraveném termínu srpen 2019 a dobře
sloužila občanům města a celého
regionu i bez ohledu na výsledky
nadcházejících voleb. Věřím, že se
už neobjeví další třetí osoby – škůdci, kteří by bránili realizaci stavby.
Pragmatismus zvítězil nad populi-

smem a osobními zájmy. Doufám,
že tomu tak bude i v příštím volebním období.“
Pozn. red. Jako autor série
článků o autobusovém nádraží
či přesněji o výběrovém řízení
na jeho stavbu děkuji panu starostovi Burianovi za jeho vyjádření, které poskytl za celou dobu
poprvé. Doposud se do redakce
dostávaly jen odpovědi místostarosty či vedoucího odboru investic, kteří odpovídali na konkrétní
otázky. Po celou dobu však i přesto mělo město dostatečný prostor
k vyjádření, který využilo podle svého. Osobně nepocházím
ze Sedlčan, nemám zde rodinu,
prakticky nikoho tady neznám,
nestudoval jsem zde a nemám
s nikým žádné vazby, žádné osobní zájmy, sympatie nebo antipatie.
Pokud se Jiří Burian domnívá, že
bylo mým cílem poškozovat jeho
samotného či město jako instituci, šeredně se mýlí a jeho slova
by se dala snadno vysvětlit jako
útok na novináře, kteří se ptali
na téma, které asi městu a jeho
představitelům nebylo příjemné,
což se dá pochopit. Tam, kde jde
o desítky milionů a o dotace, tam
právě musí novináři, byť na místní úrovni, být ostražití a dotěrní. Naše články vždy vycházely
z ověřených zdrojů, měli jsme
k dispozici oﬁciální rozhodnutí
ÚOHS a dávali jsme spravedlivě
prostor oběma stranám sporu,
a dokonce i vítězné ﬁrmě. Dodržujeme všechny zákony i profesní etický kodex a politici si nemohou myslet, že nemáme právo
se ptát a zveřejňovat, když se jim
něco zrovna nedaří. Fotit se u střihání pásek je jedna, nikoliv však
jediná stránka jejich práce. Také
vždy raději píši o novém dětském
hřišti nebo jiném pozitivním tématu, ale v našich profesích,
pane starosto, si nevybíráme.
Tomáš Vašíček
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O skrytém potenciálu
krajiny kolem Sedlčan
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okolí. S rodiči jsme trávili čas
na zahradě, často jsme jezdili do přírody. Učili mě, co jak
vzniká, co kde roste a vedli
mě nenásilně k tomu, abych
nebyl k přírodě a ke svému
okolí lhostejný. Dalším, pro
mě velmi důležitým momentem byl předmět vyučovaný
na právnické fakultě s názvem právo životního prostředí. Vyučující byli nejen
nesmírně zapálení pro věc,
ale dokázali ve studentech
vzbudit opravdový zájem
o okolní dění a životní prostředí. Životní prostředí totiž není jen příroda, zvířata
a rostliny. Je to vše, v čem
žijeme, co nás ovlivňuje, co
nám udělá radost, když jdeme do práce, nebo co nás
otráví, pokud se o to nezajímáme nebo dost dobře
nestaráme. Takže jde i o veřejná prostranství, architekturu kolem nás, čistotu, místa
k setkávání nebo také místa
pro relaxaci a sport. V neposlední řadě mě ovlivnila také
manželka a její vztah k přírodě. Často spolu cestujeme,
nejradši po České republice,
protože jsme zjistili, že tu
existuje tolik rozmanitých
koutů, které jsme ještě pořádně neprozkoumali, že ani
nemáme čas a chuť jezdit někam dál. Každý si všímáme
jiných věcí a dohromady si
z výletů přivážíme spoustu
nápadů.
Můžete nám nějaké
přiblížit?
Krajina Sedlčanska je
jedinečná, krásně zvlněná,
přívětivá, taková „kapesní“. Trochu mi připomíná
rakouský Waldviertel těsně
za našimi hranicemi, tedy až
na to, že v Rakousku nikdy
nedošlo ke kolektivizaci a nikdo neporoučel větru a dešti, takže tam pořád mají nerozorané polní cesty, meze
a malá políčka, díky kterým
si krajina zachovala svůj
po staletí utvářený ráz. Jak
už jsem zmínil, rádi vyrážíme o víkendech na procházky, i v okolí Sedlčan, a při
jedné z takových jarních
procházek jsme si uvědomili, jak je příjemné procházet

se volnou krajinou mezi poli
a jak netradiční pohledy
na město se při tom nabízejí. Zarazilo nás, že Sedlčany
bývají obklopeny lány polí
lemovanými silnicemi a že
je tu minimum přirozených
polních cest. Na Braškovsku, kam jezdíme za rodiči
mé ženy, začali polní cesty
ve velkých lánech před pár
lety obnovovat. Řekl jsem si,
že prostuduji v katastrální
mapě okolí Sedlčan, a zjistil
jsem, že staré polní cesty
rozorané někdy v 70. letech
jsou v ní pořád vyznačeny
a že je vlastní město a okolní obce. Bylo by krásné
dojít procházkou po polní
cestě pod Cihelným vrchem
na vyhlídku pod Deštnem
a pokračovat třeba k Příčovům podél Bobrníku nebo
se proběhnout pod Šiberákem do Solopysk a okruh
uzavřít přes Deštno zpět.
Co jste při průzkumu
map ještě objevil?
Zjistil jsem, že trasy
polních cest jsou vidět
i na letecké mapě – obilí
v těch místech dozrává
dříve nebo má tenčí stvoly
a polehá. Příroda a krajina
má naštěstí velkou setrvačnost, takže i když do ní neuváženě zasáhneme, dává
nám dlouho šanci naši
chybu napravit. Nebo nás
prostě donutí. Staré polní
cesty se obnovují na řadě
míst v celé republice. Dodávají krajině harmonii
právě proto, že vedou
přesně tudy, kam patří,
kde vedly po staletí. Důležité je na celé věci to, že
není třeba vykupovat žádné pozemky, protože cesty
vlastní město nebo obce.
Není ani třeba žádat o nějaká povolení. K dispozici
je tak levné a rychlé řešení, které opět zvýší kvalitu
života ve městě. Je potřeba
jen ukončit pacht pozemků, na kterých polní cesty vedly, a pak počkat, až
zemědělci sklidí a „na jaře
už nezasejí“, jak říkal děda
Komárek ve ﬁlmu Na samotě u lesa. Zpevňovat povrch není potřeba a není
to ani žádoucí. Nejde pře-

ce o dráhu na kolečkové
brusle, ale pěšinu, kam se
můžete jít projít se psem,
proběhnout nebo projet
na kole. Pokud by nenastal problém s ukončením
pachtu, můžeme si čekání
na připravovanou Krčínovu cyklostezku zkrátit procházkami po obnovených
historických polních cestách. Myslím, že i pak by se
cesty s cyklostezkou pěkně doplňovaly. Jsou totiž
spíše na kratší procházky
nebo proběhnutí, zatímco
cyklostezka může fungovat
jako určitá dopravní tepna.
Je možné žádat od státu nějakou ﬁnanční výpomoc, nebo by bylo potřeba vystačit s prostředky
města?
Samozřejmě existují
i dotace na obnovu historické cestní sítě pro pěší
průchod krajinou, například z Operačního programu Životní prostředí. Současně s obnovením cesty
můžeme třeba zasadit alej
ovocných stromů, které
na jaře pokvetou, v létě budou při procházkách stínit
a na podzim si každý bude
moci přijít natrhat ovoce.
Nebo zasadit strom jako
dárek pro každého narozeného občánka. Na místech
s pěkným výhledem můžeme zřídit lavičky k odpočinku, vytvořit ﬁtness
zastavení, ke stromům
umístit tabulku s popisem odrůdy. Možností je
bezpočet. Přiznám se, že
něco podobného jsme už
s manželkou partyzánsky
zkusili a u jedné polní cesty u Sedlčan vysadili alej
ořešáků a švestek a zasadili pár hrušek. Obnovou
historických polních cest
můžeme Sedlčanům zajistit také publicitu. Kromě
toho polní cesty pomáhají zabránit odplavování
půdy při větších deštích,
když vytvářejí přirozenou
překážku vodě, a přispívají k jejímu účinnějšímu
zadržování v krajině, což
je v současné době zvlášť
aktuální téma.
Jindra Votrubová
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Libuše Brožová opatruje
starou rodinnou kroniku
se záznamem o vzniku
Československa
SEDLČANY Libuše Brožová,
rozená Mrázková, je nejenom sedlčanskou rodačkou,
ale také zdejší pamětnicí.
Narodila se v roce 1929
a po dlouhá léta pracovala
na gymnáziu jako hospodářka a účetní.
„Narodila jsem se v místech, kde je dnes dolejší cukrárna pod radnicí, v čísle
popisném 33,“ říká Libuše
Brožová. „Naši tam měli obchod po dědečkovi a babičce.

v pondělí osmadvacátého odpoledne o třetí hodině, když
doktor Fišer byl volán k telefonu a vyslechl tato slova:
‚Zde doktor Lorman. Rakousko přijalo podmínky Wilsonovy, v Praze je revoluce a byla
prohlášena samostatnost československého státu. Praha
tone v záplavě národních praporů. Vyřiď panu okresnímu
hejtmanovi Stříbrnému, že se
mu dávám pěkně poroučet‘.
Doktor Fišer nemeškal a ra-

Libuše Brožová a kronika rodu Mrázků v Sedlčanech

Když mi bylo šest let a mé
mladší sestře dva roky, umřel
nám tatínek. Nejstarší naší
sestře bylo deset let. Po smrti
tatínka maminka pronajmula
obchod rodině Pejšových.“
Libuše Brožová dodnes
opatruje rodinnou kroniku,
kterou začal vést její strýc,
monseigneur Karel Pejša.
V knize jsou uvedena nejenom data, týkající se rodiny,
ale také jsou zde zaznamenány události, které se v průběhu let staly v Sedlčanech.
Mimo jiné nechybí zápis,
zachycující vznik Československa. Tento záznam pořídil Tomáš Souček, který si
vzal sestru tatínka Libuše
Brožové. „O kapitulaci Rakouska-Uherska telefonoval
do Sedlčan 28. října roku 1918
z Votic advokát Lorman svému sedlčanskému kolegovi
Fišerovi,“ píše v kronice Tomáš Souček, který pracoval
v Sedlčanech na berním úřadě. „Byla to prvá zpráva o památné události a stalo se tak

dostnou zvěst v Sedlčanech
vyhlásil. Domy byly ozdobeny prapory a na náměstí se
shromáždil lid, jehož chování
po celé dny převratné zůstalo
klidné. Nadšení prvých chvil
se vybilo průvodem městem,
zpěvem národní hymny, národních písní a schůzí v tělocvičně ve škole, kdež čelní
činovníci Sokola promluvili
o významném a památném
dnu. O desáté hodině večerní
již bylo v městě ticho, když se
lid rozešel po zapění hymny
Kde domov můj. Následující
dny byly věnovány očistě města od C. K. orlů. Na budově
hejtmanství sňal orla místní
silák Jan Chvojka a na jeho
místo připevnil znak zemí koruny české.“
Tolik úryvek ze zprávy,
kterou napsal Tomáš Souček
v roce 1928, tedy o deset let
později. Kroniku sedlčanského rodu Mrázků doplnila
v loňském roce mladší sestra
Libuše Brožové Jiřina Vopičková. David Myslikovjan
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Taková setkání by mohla být častější
SEDLČANY Jak se dočtete

i v jiných článcích v tomto
čísle SK, ve středu 26. září
se na sedlčanském náměstí konalo historicky první
setkání kandidátů do komunálních voleb s občany
města. Uspořádal je nováček mezi sedlčanskými
kandidátkami, uskupení
pod křídly politického hnutí Starostové a nezávislí.
Setkání připravili sami kandidáti, kteří se za toto hnutí

ucházejí o hlasy voličů. „Taková příjemná setkání bychom zažívali rádi častěji,“
říkají shodně ti, kteří akci
navštívili a zaujal je nejen
zábavný program, ale i důležité informace související
s nadcházejícími volbami.
Pořadatelé například
zdůraznili, že na úrovni
Sedlčan nemá jít o politiku
jako politikaření, protože
všichni kandidáti a zastupitelé mají mít stejný cíl,

a tím je vzájemná spolupráce pro rozvoj města
a jeho obyvatel. Na rozdíl
od vrcholné politiky můžeme totiž na komunální úrovni bezprostředně
ovlivňovat své okolí a legislativa dokonce počítá
s aktivní účastí občanů při
jednání zastupitelstva města. Bohužel volební účast
klesá a třeba v posledních
volbách v roce 2014 získal
vítězný subjekt (ODS) ne-

celých 19 % možných hlasů.
Organizátoři akce upozornili občany ještě na jednu důležitou věc: Z hlasovacího lístku lze totiž snadno
získat dojem, že volič může
namísto stran volit konkrétní kandidáty. Ve skutečnosti je tomu ovšem jinak. Hlas pro kteréhokoliv
z kandidátů je především
hlasem pro jeho volební
stranu. Pokud volíte napříč stranami, přidělujete

hlasy i stranám, které jste
ve skutečnosti volit nechtěli. Volební výsledky tak mohou být rozčarováním pro
strany i pro voliče, protože
systém funguje jinak, než se
obecně předpokládá. Ani
výrazně vyšší počet hlasů
pro konkrétního kandidáta
mu nemusí zajistit místo
v zastupitelstvu. Proto je
ve městě velikosti Sedlčan
průhlednější volit celou volební stranu.
-red-

T I PY A R A DY P R O VA Š I Z A H R A D U ( 3 )

Trendem jsou koupací biotopy a kombinované zahrady
Dnes se zaměříme na trendy, které v poslední době
zahradníci včetně Stanislava Krále upřednostňují. Již
jsme představili zahrady
podle vzoru Pieta Oudolfa,
tentokrát přidáme další tipy
na oživení zahrady.
Velmi důležitým prvkem
v zahradě je voda. „Každým
rokem realizujeme víc a víc
koupacích jezírek. Dají se
udělat z čehokoliv, třeba ze
zrušené jímky. Okamžitě se
zvýší vzdušná vlhkost a sníží
okolní teplota. I v malé zahrádce můžeme udělat jezírko na sedm temp, ve kterém
se dá udržet čistá voda. Navíc
se koupeš bez chemie,“ doporučuje Stanislav Král. Je však
důležité použít dostatečné
množství vodních rostlin
a kvalitní ﬁltraci.
Pro krajinu i zastavěné
plochy jsou důležité stromy.
Ty Stanislav a jeho zaměstnanci sází, kde se dá, kde je
prostor a místo. „Ať si všichni přečtou knížku Muž, který sázel stromy. Je to malá
knížka o pánovi, který sázel
ve Francii stromy a oživil tak

zdevastovanou krajinu. Přál
bych si, aby takových lidí bylo
více. Sázejte stromy. Za každé dítě klidně dva. Je mnoho
kultivarů, které se dají vysadit
i do malých zahrad a je to příjemný stín do zahrady. A stín
znamená, že máš zelený
trávník, a ne vyprahlou souš.
A pak dodejte zahradě vodu.
I kdyby jen malý lavor, stará
osázená nádoba, ideálně
někde ve stínu. Ať má hmyz
z čeho pít,“ nabádá čtenáře.
Stanislav Král se díky
zkušenostem naučil nevyhrazovat konkrétní místo
na zahradě užitným nebo
okrasným rostlinám. Kombinuje všechno nejen barevně, ale i tak, aby se rostliny
od sebe vzájemně nemohly snadno nakazit nějakou
chorobou. „Zahrada má být
jedlá všude. Když si můžeš
v každém kousku zahrady
něco zobnout, tak tě to tam
i víc baví a budeš tam trávit
víc času. Proč nedat kanadské borůvce šanci, aby byla
výborná a zdobná třeba mezi
vřesovištěm pod javorem.“
Základem správné zahra-

dy je podle něj kombinace
stromů, keřů a trvalek. A můžeme mezi ně po francouzsku dát i trochu letniček, každý rok jiné. Trávníku nemusí
být moc. Když výsadby ještě
doplníme o cibuloviny, bude
výsledek dokonalý. Top 10
rostlin na českou zahradu
ale určit odmítá: „To nejde.
Každá zahrada má rozdílnou
bonitu půdy, jinak stín a sluníčko, světové strany, odlišné
množství srážek, vzdušnou
vlhkost. Vždycky musím přijít, vidět to a třeba i vyzkoušet, čemu se tam bude dařit.“
Je prostě třeba vysazovat ty
správné rostliny, aby vydržely na zahradě v plném zdraví
co nejdéle. Naštěstí máme
k výběru obrovské množství
sortimentu. Existuje třeba
okrasná třešeň, která je nenáročná a bez střihu udržuje
sama kulovitou korunu. Tu
doporučuje Stanislav Král
do měst. Naopak naše národní lípa má raději dostatek
vláhy a na mnoha náměstích
živoří.
Pokud se dá označit rostlina, která je nyní velmi žá-

daná, pak je to podle něj muchovník: „Naše babičky mu
údajně tak říkaly, protože má
květů a plodů jako much. Je
to nádherný keř.“ Pro laickou
veřejnost je také každoročně
zveřejňována trvalka roku.
Tím se představují i neznámé, nebo znovuobjevené
druhy. Je třeba široký sortiment nádherných kakostů,
které snižují odpar vody, protože udělají půdní pokryv.
K vhodnému nakombinování rostlin v zahradě nám
může pomoci literatura, která je na vzájemně spřízněné
rostliny zaměřená. Pak není
třeba tolik používat postřiky.
„Naši předkové třeba dělali
rabátka pod stromy, kam
vysadili aromatické rostliny,
jako jsou levandule, šalvěj
a další bylinky, které svým
aromatem odpuzují nežádoucí mravence, kteří se
živí sladkými výměšky mšic
a chrání je před predátory.
Bylinky pod stromem jsou
ve srážkovém stínu zalévány ideálně stékající vodou
po kmeni, takže jsou příjemně aromatické,“ vysvětluje.

A doporučuje přidat ještě
do koruny stromu škvoří
domeček, protože škvoři
v noci z domečku vylézají
a mšice požírají. Přidanou
hodnotou rabátka je, že se
pak kolem stromu lépe seká,
kmen se neničí třeba strunovou sekačkou.
Stanislavův oblíbený
strom je ořešák: „Je to úžasná dřevina. Říkalo se, před
bezinkou smekni, před ořešákem klekni. On má rád vlhko
v kořenech, takže vytahuje
vlhkost od domů. Navíc má
insekticidní účinky, takže
nemusíme používat žádné
repelenty. Stačí se potřít rozmělněným listem. Ořešákové
listí se dává do oken, aby dovnitř nelétali komáři. A je to
olejnatý strom, což bylo pro
naše předky důležité. Kde je
ořešák, nikdy neuhodí blesk,“
doplňuje výčet předností
tohoto stromu. Musíme ale
vhodně vybrat místo, kam
který strom zasadíme. „Když
je strom neustále nemocný,
má pořád škůdce, tak je určitě
vysazen na nevhodném místě,“ říká Král.
A které rostliny dobře
čelí dlouhému období sucha a vysokých teplot, jaké
přineslo toto léto? Skvělá je
podle něj vinná réva. V suchých teplých zemích je všude víno, protože réva koření
velmi hluboko. Doporučuje
také znovu vysazovat odolné místní keře jako brslen evropský nebo kalinu tušalaj,
která má plstnatý list a dokáže tak šetřit více s vodou.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Novou hru sedlčanských
divadelních ochotníků režíruje
budoucí lékař
SEDLČANY Spolek divadel-

ních ochotníků je v těchto
dnech opět v plné permanenci. Jeho členové se scházejí dvakrát týdně v kulturním domě na zkouškách
nové inscenace, kterou uvedou v polovině listopadu.
Jedná se o divadelní hru

boru jsem začínal asi tak
před osmi lety. Vzpomínám
si, že první hra, ve které
jsem účinkoval, byl Podskalák. Režíroval ji Jaroslav
Mrvka. Na starost si mě
vzala Lidmila Sunegová,
protože jsem tehdy doslova
naskočil do rozjetého vla-

Režisér Petr Svoboda už kdysi slíbil roli Renatě Pejchlové. Ačkoliv
to tehdy bylo míněno spíše v nadsázce, svůj slib dodržel.

českého dramatika Jiřího
Hubače Dům na nebesích,
známou i z televizního zpracování.
Příběh stárnoucí ženy
z nádražního bufetu, pečující celý život o svoji rodinu a toužící koupit si dům,
v němž je v nájmu, začal
sedlčanský spolek divadelních ochotníků zkoušet
hned po prázdninách. Jeho
členové mají nyní za sebou
bezmála měsíc práce, a tak
nebylo od věci sejít se s režisérem představení. Důvod
schůzky, která se uskutečnila v úterý 25. září, byl hned
dvojnásobný.
Režisérské
taktovky se totiž tentokrát
ujal Petr Svoboda, který se
sice už na divadelních prknech v některé z rolí vícekrát objevil, ale jako režisér
je ve spolku ochotníků nováčkem.
Kolik vám je roků a jak
dlouho jste členem sedlčanského ochotnického
souboru?
Je mi dvacet pět a v sou-

ku. Soubor už totiž měsíc
zkoušel a pro mě bylo vše
náročné. Paní Sunegová se
mi však hodně věnovala
a mně se začalo mezi ochotníky líbit. Potom jsem hrál
v prvním uvedení Světáků,
ve dvou kabaretech Jaroslavy Bulínové, a dosud posledním divadlem, na němž
jsem se podílel, byla Noc
na Karlštejně. Ve hře jsem
však nehrál, ale nasvěcoval
ji z balkónu.
Jak jste se dostal k režírování?
Začalo to už na gymnáziu,
kdy jsem začal hrát s ochotníky divadlo. Viděl jsem
tehdy záznam divadelní inscenace Dům na nebesích,
a spíše jenom tak z legrace
řekl Renatě Pejchlové, že jednou, až budu režírovat, budu
pro ni mít roli. Čas běžel, začal jsem studovat medicínu,
teď už ji studuji šestým rokem, a před dvěma lety mi
Renča řekla, že by už mohl
být ten pravý čas. Sice jsem
příliš mnoho volna neměl,

ale přesto jsem si hru našel,
půjčil jsem si scénář a trochu ho zkrátil. Ale jenom
minimálně. Všechno jsem
si připravil a přednesl návrh výboru našeho spolku
ochotníků. Oﬁciálně byl návrh schválen vloni v červnu,
já jsem se pustil do dalších
příprav a také jsem oslovil
účinkující.
Kdo si ve vašem zpracování inscenace zahraje?
Čtyři role jsou mužské
a čtyři ženské. Hlavní postavou je Klára, kterou si
zahraje Renata Pejchlová.
Klára má mladšího bratra,
jehož ztvární Martin Pešek,
který je z Červeného Hrádku a také se divadlu hodně
věnuje. Jeho přítelkyní nejenom v divadle, ale i v životě, je Zuzana Trojanová
v roli Eriky. Tatínka Kláry si
zahraje dlouholetý ochotník
Jan Náhoda a jeho přítelkyní bude Květa v podání
Renaty Volkové. Celý příběh se odehrává ve starém
domě a jeho majitelkou je
paní domácí, kterou si zahraje Renata Vinařová. Roli
funebráka, nápadníka Kláry,
si vzal na starost Jiří Bosák.
Sestavu uzavírá Radek Chyla v roli řemeslníka.
Brzy se stanete lékařem. Budete i nadále činný
v sedlčanském ochotnickém spolku?
Letos studia na medicíně ukončím a zatím nevím,
kam mě život zavane. Jestli
zůstanu v Sedlčanech, nebo
půjdu někam jinam. Netuším
proto, jestli se tady budu
ochotnickému divadlu věnovat i nadále. Zatím ani nemám vybraný obor, ve kterém bych mohl pracovat.
V každém z oborů jsem si
totiž našel něco zajímavého.
Už devatenáct let jsem členem skautu v Kosově Hoře,
dlouho pracuji s dětmi a jezdil jsem s nimi i jako zdravotník na školy v přírodě. Proto
mě to táhne k pediatrii. Rád
si ale také povídám s lidmi,
takže přemýšlím i o tom, že
bych se mohl stát praktickým lékařem.
David Myslikovjan
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Iluze středověku
byla navozena
dokonale
OBDĚNICE V sobotu 29. září

vyrazili milovníci pěších túr
na pochod, který se koná již
řadu let pod názvem „Putování za Jakubem Krčínem“.
Vycházelo se v devět hodin
dopoledne od skanzenu
ve Vysokém Chlumci a cíl
byl v Obděnicích.
Na Krčína, slavného
stavitele rybníků z Jelčan
a Sedlčan, lidé každoročně
vzpomínají putováním právě
do Obděnic, kde má slavný
stavitel rybníků v kostele
náhrobní desku. I když dosud nebylo potvrzeno, ale
ani úplně vyvráceno, zda
na Sedlčansku rožmberský
regent nalezl místo posledního odpočinku, pokládá
se zde na jeho počest a památku každoročně věnec.
Do Obděnic dorazil pochod
po poledni. Tady už se vesele prodávalo na stylovém
staročeském
jarmarku,
každému na co měl chuť.
Od sladkých koláčů, vdolků,
perníčků a štrúdlu po bramboráky, klobásky a pochoutky z ryb. Uspokojeni byli

vrátil do daleké minulosti.
Po přivítání pochodníků
v Obděnicích, kdy příchozím
předali dort v podobě kapra
v roli hostitelů na Krčínově
panství starosta Petrovic Petr
Štěpánek a místostarostka
Vlasta Roubíková, starosta
rozhodil mezi lidi čokoládové mince, neb Krčín, ač byl
skvělý rybníkář, měl též pověst lakomce, tak aby jeho
dluh byl vyrovnán.
Poté průvod odešel
ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kde se přede dveřmi všichni poklonili památce
Jakuba Krčína a zanechali
mu zde věnec. Dovnitř kostela kvůli rekonstrukci stropu
nebylo možné letos bohužel
vejít. Poté byla sborově zazpívána rybníkářská hymna.
„Rybníkáři tasí dýky, táhnou
za svým hejtmanem, strhneli se dneska bitva, tak už zítra
nevstanem...“
Program pokračoval
vystoupením dvou šermířských skupin historického šermu s názvy Corpus
Bellatores a Pánů ze Zvě-

Petrovický starosta Petr Štěpánek v roli šlechtice rozhazoval
čokoládové zlaťáky.

i žízniví. Svařáku, horké medoviny, vysokochlumeckého
piva a dalších nápojů bylo
více než dost. Na památku
si bylo možné zakoupit hrneček nebo třeba krásné
výrobky z drátků a korálků.
Většina pochodníků, prodávajících, místních i přespolních byla v dobových
kostýmech. Chvílemi měl
člověk pocit, že se opravdu

řince. Hrané scény, souboje, ukázka středověkého
mučení, občas z toho tuhla
krev v žilách. Po krátké pauze na občerstvení, následovalo v parku u kostela klání
týmů z Vysokého Chlumce
a Obděnic. Na návsi vyhrávala kapela Pučmeláci.
Iluze středověku zde byla
navozena dokonale.
Jana Motrincová
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Stolní tenisté Tatranu pražský trojboj nezvládli
PRAHA Druhá liga, skupina

A začala o uplynulém prodlouženém víkendu pro
stolní tenisty Tatranu Sedlčany pěkně zostra. Podle
nového uspořádání soutěže každý tým třináctičlenné tabulky musí jednou
na podzim a jednou na jaře
odehrát tři zápasy ve třech
dnech. Tatran tento úděl čekal hned v úvodu nové sezóny. Vstup do soutěže byl
pro Sedlčany o to těžší, že
se ve všech třech duelech,
hraných od pátku do neděle, musely obejít bez jednoho ze svých tahounů, kterým je Radovan Faktor.

TTC Elizza
Praha B – Tatran
Sedlčany 10:2
Utkání trvalo pouze
necelé dvě a půl hodiny
a hosté v něm stihli vybojovat jenom dva body.
V úvodní čtyřhře pár Kaucký–Kocura neuhrál proti
domácím ani jeden set, zato
dvojice
Pejša–Drechsler

se dostala pěkně do laufu.
V prvních dvou velmi vyrovnaných setech sice prohrála, ale v následujících
třech dokázala stav čtyřhry
otočit ve svůj prospěch.
Do dvouher vstupovali soupeři za stavu 1:1, ale potom
se již začal prosazovat domácí favorit. Hráči Elizzy
vyhráli hned sedm singlů
bez ztráty setu a jejich vítěznou šňůru dokázal přerušit
pouze Pejša, který porazil
jednoho ze svých soupeřů
3:1 na sety.

AC Sparta Praha
– Tatran Sedlčany
10:8
V Libni se hrál už mnohem vyrovnanější zápas,
který trval bezmála čtyři
hodiny. Také tentokrát byl
po čtyřhrách stav 1:1, když
Kaucký s Kocurou prohráli
3:1 a Pejša s Drechslerem
stejným poměrem setů
zvítězili. V úvodním singlu
sehrál Pejša další velkou
bitvu, v níž sice oba úvod-

ní sety vyhrál, ale nakonec
svému soupeři těsně podlehl. Tatran vedl na zápasy 3:5, potom 4:6 a duel se
zlomil až za stavu 8:8. Oba
závěrečné singly sparťané vyhráli, ale po bodu
navíc sahal Kocura, kterému ve vyrovnaném pětisetovém zápasu chybělo
v koncovce více štěstí.
Ve dvouhrách tři body vybojoval Drechsler, dva Pejša a po jednom přidali Kaucký s Kocurou.

El Niňo Praha C –
Tatran Sedlčany
10:3
Ani tentokrát nebylo poměrně dlouho o vítězi rozhodnuto, ačkoliv výsledek
zápasu nakonec vyzněl jednoznačně. Hosté sice prohráli obě čtyřhry, avšak Pejša i Drechsler v úvodních
singlech zvítězili a rázem to
bylo 2:2. Drechsler ještě stihl snížit na 4:3, ale potom už
dominovali domácí stolní tenisté. David Myslikovjan

Velkou cenou Sparty sedlčanští kanoisté
úspěšně zakončili letošní sezónu
Tento víkend hostil břeh Vltavy po dva dny závodníky
rychlostní kanoistiky, kteří
přijeli do Prahy na závěrečné závody sezóny – 16. ročník Velké ceny Sparty a zároveň na Memoriál Karla
Máši a Dušana Junase. Oba
dva závody byly doslova
mezinárodní, neboť v hojném počtu přijeli i závodníci ze Slovenska.
V sobotu poctili svou
účastí tuto sportovní akci
také letošní medailisté
a naši reprezentanti z ME
a MS v rychlostní kanoistice, kteří se podepisovali
zájemcům z řad mladých
závodníků v rámci své autogramiády.
První den se závodilo
na krátkých 200m tratích
v klasických disciplínách
+ mixy a štafety. V neděli
pak startovali závodníci
na tratích v délce jedné
míle. Počasí bylo k závodníkům více než přívětivé,
místo avizovaných přeháněk a velmi nízkých teplot
se dočkali sluníčka a teplot
babího léta. Díky poměrně

teplému počasí se lépe snášely i nedobrovolné koupele některých závodníků.
Sedlčanský oddíl potvrdil, že má ve svých řadách zkušené a úspěšné
závodníky. Díky nim oddíl
z tohoto dvoudenního závodu přivezl cenné kovy ze

kterým se podařilo cenné kovy obhájit i v neděli
na trati v délce 1 míle. V kategorii benjamínků a benjamínek zabodovali na tratích
200 m Adam Řezáč (1x stříbro K1 a 1x stříbro K2), Jan
Všetečka (1x bronz na K1),
Hynek Houda (1x bronz

www.sedlcansky-kraj.cz

Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
8. kolo Divize A
TJ Tatran Sedlčany – SK
Rakovník 2:3p (1:0)
Branky Sedlčan A: 26. M.
Dvořák, 75. K. Kvěch

8. kolo krajského
přeboru I.
A třídy skupina A
FK Kosoř – SK Petrovice
A 4:0 (1:0)

6. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina D
FK Říčany – TJ Tatran
Sedlčany B 3:2 (1:0)
Branky Sedlčan B: 55. D.
Krůta, 57. M. Valenta
TJ Sokol Neveklov – TJ Sokol Sedlec-Prčice 1:5 (1:3)
Branky Prčice: 6., 45. a 62.
M. Prchlík, 24. J. Kabíček,
90. P. Kubát

6. kolo okresního
přeboru
TJ Sokol Rosovice – TJ
Sokol Dublovice 6:1
(3:0)
Branky Dublovic: 61. J.
Lomoz
SK Březnice 1918 – TJ
Tatran Sedlčany C 2:3p
(2:1)
Branky Sedlčan C: 14. F.
Šťovíček, 62. R. Šťovíček
FK Sparta Luhy – TJ Sokol Kosova Hora 3:0 (1:0)

6. kolo III. třídy
skupina B

Dorostenky Vlaďka Pudilová a Katarina Balane získaly stříbro
na mílové trati.

všech kategorií, které byly
oddílem zastoupeny. Nejcennější byly zlaté medaile
na trati 1 míle a stříbrné medaile na trati 200 m na debl
kajaku v kategorii dorostenců ve složení Radek Valsa
a Lukáš Novotný. Pro stříbro si také dojely na debl
kajaku na trati 200 m v kategorii dorostenek Vlaďka
Pudilová a Katarina Balane,

na K1) a Veronika Valsová
(2x bronz na K1 a K2 na trati 200 m a 2x bronz na trati 1
míle) s Barborou Kadlečkovou (2x bronz na K2 200 m
a 1 míle).
Ukončení letošní závodní sezóny však neznamená
úplný klid, neboť nyní mají
sedlčanští kanoisté před
sebou náročnou zimní přípravu.
-kř-

TJ Sokol Počepice SK –
SK Obory 4:1 (2:1)
Branky Počepic: 17. a 26.
L. Chlasták, 47. J. Dofek,
60. (p) M. Kejha
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Borotice 4:1 (2:0)
Branky Krásné Hory: 7.,
41. (p) a 54. M. Turek, 77.
L. Čihák
TJ Vltavan Hříměždice –

SK Velká Lečice 6:3 (4:1)
Branky Hříměždic: 11. J.
Kahoun, 16. a 35. R. Šíma,
19. V. Černohorský, 72. D.
Žák, 87. M. Matějka
TJ Sokol Jesenice – TJ
Sokol Nová Ves pod Pleší B 10:3 (4:0)
Branky Jesenice: 12. O.
Sůva, 15. a 83. Z. Švagr,
39., 87. a 88. P. Čejda, 41.
M. Rataj, 50. a 85. M. Havel, 90. V. Křížek
TJ Sokol Sedlec-Prčice
B – TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou A 1:3 (1:1)
Branky: 15. (p) P. Kubát –
28. M. Viskup, 53. M. Novotný, 90. T. Horký
SK Petrovice B – SK
Nový Knín B 2:3 (1:1)
Branky Petrovic B: 6. a 91.
P. Jůn

6. kolo IV. třídy
skupina B
SK Vysoký Chlumec B –
TJ Vltavan Hříměždice
B 3:2 (2:1)
Branky: 29. (p) R. Šťovíček, 45. R. Otradovec, 93.
P. Lipa – 13. J. Řezanina,
57. A. Chvátal
TJ Sokol Dublovice B –
SK Klučenice 2:1 (2:0)
Branky: 33. D. Krůta, 39.
P. Vystyd – 85. M. Zelenka
TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou B – TJ Krásná
Hora B 3:4 (2:1)
Branky: 23. a 29. J. Novotný, 81. T. Horký – 17., 47.
(p) a 56. L. Hůla, 51. M.
Slezák

Okresní přebor
6. kolo –
Benešov
SK Olbramovice – TJ Sokol Vrchotovy Janovice
3:2 (3:2)
Branky Janovic: 22. a 43.
J. Novotný
David Štverák

V sobotu 6. října uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil pan

Vladimír Kožmín
z Vilasovy Lhoty.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka Marie
a dcera Vlaďka s rodinou.

Vážení spoluobčané,
prakticky již za pár dnů budou komunální volby. Je třeba si připomenout, že současná koalice
v Sedlčanech je tvořena ODS a Sdružením nezávislých kandidátů. KDU-ČSL se za celé stávající
volební období proti koalici nikdy nevymezila, nikdy ani nehlasovala proti koalici, takže se dá
říci, že i když ne fakticky, tak prakticky se na koalici také podílela.
Bylo by velmi podivné, aby se za čtyři roky volebního období ve městě neudálo něco dobrého.
A je normální, že si zásluhy budou připisovat jen stávající koaliční strany. Ale s řadou námětů
přišla i ČSSD. Bohužel náš hlas neměl takovou váhu, jakou bychom chtěli mít.
Ale opravdu se nedalo v minulých 4 létech udělat více, ale také lépe a třeba i úsporněji? Moc Vás
v tomto směru prosíme o zamyšlení, také se porozhlédněte po jiných městech a porovnávejte.
Copak to, že jsme přišli o část nemocnice, že spojení SEDLČANSKÝ HERMELÍN také
brzy nebude pravda, že se město postupně vylidňuje a stárne, že mladí hledají pracovní
příležitosti mimo město, že se rodáci po absolvování vysoké školy zpět do Sedlčan
k trvalému pobytu vrací jen zcela výjimečně, že klesá zájem o spolkovou činnost, že junioři
mají jen omezenou možnost využití volného času, a tak se ve městě nudí atd. Copak tohle
je možné považovat za úspěch?
Nebo ještě jinak, jste spokojeni s tím, jaká
je v centru města dopravní situace každý den
odpoledne, líbí se Vám stávající zrekonstruované
náměstí? Nebo opravdu potřebujeme za 45
mil. Kč monstrózní dopravní terminál, opravdu
nebylo možné odlehčenější a levnější řešení? Jste
spokojeni s tím, jak město podporuje podnikatelské
příležitosti a láká do Sedlčan nové podnikatele?
Co dělá pro to, aby ve městě byly vyšší platy
a lepší pracovní pozice (snad s výjimkou platů
úředníků napojených na městský rozpočet)? Jste
spokojeni s tím, jak Radnice podporuje cestovní
ruch, nebo jak se stará o využití volného času
juniorů a seniorů? Nebo, že o plaveckém bazénu
se hovoří vždy před volbami? Také nadáváte
na stav chodníků a silnic ve vlastnictví města?
A co možnost parkování ve městě? Už dávno
měl být hotový projekt na komplexní parkování
ve městě, proto chceme postavit parkovací dům,
který by především na Severním sídlišti řešil
nedostatek parkovacích míst. Nemělo mít město
už dávno vedle možnosti uspořádat smuteční
rozloučení v kostele třeba i důstojnou smuteční
místnost? Stejně tak je čas na opravdu férové
řešení již zmiňovaného plaveckého bazénu.
A nechybí nám ve městě třeba letní kino? Vždyť
Sedlčany jsou v létě přirozeným spádovištěm pro
nejméně 30 000 lidí.
Co dál? Město se zbavilo valné většiny svých
bytů, ale sociální bydlení a startovní byty by měly
být jeho prioritou a podle nás chybí. Stejně tak
navýšení kapacity domu s pečovatelskou službou.
A má-li se město rozvíjet, pak nesmíme zapomínat
ani na klidové zóny s dostatkem zeleně.
A co naše osady? Do nich na naše gusto
směřuje jen velmi málo ﬁnančních prostředků
z rozpočtu města a považujeme to za chybu.
A je toho mnohem více, co se dá uvést –

ve zdravotnictví, ve sportu, v kultuře apod.
A tohle všechno chceme postupně řešit a také
mít konkrétní výsledky.
Podle nás Sedlčany ztrácí svůj historický třpyt
a lesk. A je to škoda, náš rozvoj by mohl být rychlejší
a tudíž pro občany zajímavější a atraktivnější.
Odpovědnost za současný stav je plně na stávající
koalici. Za celé čtyři roky stávajícího volebního
období nikdo z nich nepřišel s komplexním
a koncepčním řešením rozvoje Sedlčan v podobě
analýzy potřeb a z toho vycházejícího strategického
konceptu rozvoje města pro příštích 10 až 15 let.
I tohle je potřeba napravit, proto i tento cíl je naší
programovou prioritou.
Jestli se s námi shodujete v tom, co uvádíme,
to se ukáže právě v komunálních volbách. Váš
hlas rozhodne, zda chcete změnu, zda budete
volit kandidátku ČSSD.
Je evidentní, že ti kdož spolu vládnou dnes,
pokud dostanou dostatek mandátů, budou chtít
spolu vládnout i v příštím volebním období.
Konec konců tak jsou postaveny i kandidátky
ODS, Sdružení nezávislých kandidátů, vlastně
i KDU-ČSL. A mohou stokrát říkat, že jsou plné
změn a nových tváří, ale výsledkem bude
prakticky stejné vedení města i Rady města.
A proč tohle tvrdíme? Protože dnešní koalici
jde o udržení stávajících zaběhlých mechanismů
přidělování ﬁnančních prostředků, rozdělování
městských zakázek a udržení svých křesel.
A co dál, co ještě nabízíme? Určitě ne žádnou
revoluci, nebo personální zemětřesení. Chceme
ale změnu stylu. Spolupráci všech, kteří mají
o rozvoj města skutečný zájem.
Nabízíme širokou diskuzi a dialog. Nabízíme
větší zapojení občanů do veřejného dění a také
jejich lepší informovanost o dění ve městě.
A to nejen cestou časopisu „Radnice“. S cílem

vyšší transparentnosti rozhodování a omezení
potenciálních korupčních rizik chceme prosadit
on-line vysílání z jednání Zastupitelstva na web
města, přičemž stávající koalice je proti tomuto
záměru. S tím souvisí i pořizování zvukového
záznamu z jednání Zastupitelstva. Banalita
běžná dnes v řadě jiných měst. Chceme prosadit
také větší otevřenost ve veřejných zakázkách
realizovaných Městem.
Rada města musí rozhodovat na základě
kvaliﬁkovaných podkladů a k nim patří také
znalost požadavků a potřeb všech skupin občanů.
Proto chceme prosadit průzkumy veřejného
mínění k zásadním rozvojovým prioritám
a ke strategickým záměrům města. Naším
záměrem je také realizovat grantové rozdělování
ﬁnančních prostředků podle předem jasných
pravidel na sport, pro spolky a na neziskové
aktivity a také realizovat participativní
rozpočtování, kdy občané mohou navrhovat
alokaci části rozpočtu města. To je součástí
našeho projektu „Sedlčaňáci pro Sedlčany“.
Cílem ČSSD a našich kandidátů není mít
bombastický a všeobjímající volební program,
na který se den po volbách zapomene. Chceme
reálné výsledky, chceme reálné změny, změny
ve prospěch všech občanů Sedlčan.
Je to na vás, na občanech města Sedlčany,
zda ve volbách dáte hlas stávajícím
„osvědčeným zastupitelům“, kteří ale těžko
přinesou nový vítr do rozvoje města, nebo
zvolíte námi avizovanou změnu.
Nabízíme alternativu. Nabízíme rozvoj
města.
Nechceme slibovat, chceme skutečně
pracovat!
Každý váš hlas naší kandidátce se počítá
a děkujeme vám za něj.

VOLTE č. 4 Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Vletice u Krásné Hory
nad Vltavou – statek
6. 10. Laco Déczi
jazzový koncert se skupinou Celula New York; 19:00
 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
světová premiéra koncertního pořadu; 19:30
17. 10. Koncert učitelů ZUŠ
pestrý hudební program; 18:00
 Kosova Hora – restaurace Na Zámecké
13. 10. Rockový večer
vystoupí kapely Taranis,
Parafín, FSG, DouRouRou;
20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Příběhy věcí
společná výstava obyvatel
města; vernisáž 4. 10. v 17:00,
výstava potrvá do 31. 10.
 Sedlčany – kult. dům
Divadelní plakáty proti
proudu času
výstava při příležitosti 100.
výročí založení Československa; výstava potrvá do 6. 10.
Co vydal archiv KDJS
výstava při příležitosti 100.
výročí založení Československa; výstava potrvá
od 9. 10. do 9. 11.
 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 do 25. 11.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – muzeum
16. 10. Lukáš Synek:
Saúdská Arábie (I.)
tři roky s rodinou v pouštním království; 18:30

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
3. 10. Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy
Štrosse
zábavný pořad; 19:30
7. 10. O chytré princezně
pohádka pro děti a rodiče;
15:00

KINO
 Sedlec-Prčice
5. 10. Jan Palach
české životopisné drama;
20:00
12. 10. Cizinec ve vlaku
americký akční ﬁlm; 20:00
 Sedlčany
5. 10. Taxi 5
francouzská komedie; 20:00
6. 10. Dvě nevěsty a jedna svatba
česká komedie; 20:00
11. 10. Teheránská tabu
ﬁlmový klub; 20:00
12. 10. Dámský klub
americká komedie; 20:00
13. 10. Abrakadabra
španělská komedie; 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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
HC Miličín – Rybníkáři; 18:00
Domino – Stará garda Štětkovice B; 20:00
7., 14. 10. Veřejné bruslení
14:00–16:00
7. 10. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – HC Kňovice; 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
10. 10. Pohárový zápas

Žabáci Solopysky – DSK
Daleké Dušníky; 18:30
Slavoj Obecnice – HC Votice; 20:25
14. 10. Pohárový zápas
Genemusic – Bubák Chlum;
16:30
Stará garda Štětkovice – HC
Kačeři Příčovy; 18:25
Rybníkáři–Rumola; 20:20
15. 10. Pohárový zápas
HC Hrádek – Novit Neveklov; 18:30
River Boys Zvírotice – Čerti
Křepenice; 20:25

www.sedlcansky-kraj.cz

6., 7. 10. Autocross
Mezinárodní mistrovství ČR
 Sedlčany – Taverny
6. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – FK
Sparta Luhy; 16:00
13. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Dublovice; 15:30
 Kosova Hora – hřiště
6. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Kovohutě Podlesí B; 16:00

Pochod noční tmou
POČEPICE Pochod noční tmou, který se za každého počasí uskuteční 6. října v areálu U Radešínka, vás provede noční krajinou v okolí Počepic. Pochod startuje
od 19 do 20 hodin. S sebou budete potřebovat svítilnu,
pevné boty a dobrou náladu. Za odměnu vás čeká
vlastnoručně opečený špekáček.
-red-

 Sedlčany – autobusové
nádraží
6. 10. Na Okoř je cesta…
turistický pochod, trasa cca
17 km; 6:00
 Bratříkovice u Nechvalic
6. 10. Dětský cyklistický
závod
MTB závod pro závodníky
narozené 2004–2010; 8:30
 Dublovice – hřiště
6. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK
Březnice 1918; 16:00
14. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Vltavan Hřiměždice B; 15:30
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
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
13. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Obory; 15:30
 Krásná Hora nad Vltavou – fotbalové hřiště
7. 10. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Vysoký Chlumec; 16:00
14. 10. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Nová Ves pod Pleší B; 15:30
 Sedlčany – kotlina

 Počepice – Adventure
golf
6. 10. Pochod noční tmou
tradiční večerní pochod; 19:00
 Sedlec-Prčice – areál TJ
Sokol Sedlec-Prčice
7. 10. Za kapličkami Českého Meránu
12. ročník tradičního podzimního pochodu, více tras
na výběr; 7:00
 Sedlčany – Tatran
7. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Sokol Neveklov; 16:00
14. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Sokol Teplýšovice; 16:00
 Měšetice – pole
13. 10. Traktoriáda
7. ročník přehlídky traktorů, po obědě volná jízda
strojů Jawa 50; 9:00
 Sedlčansko
13., 14. 10. Rally Příbram
39. SVK Rally Příbram
 Petrovice – hřiště
13. 10. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Prostřední Lhota; 15:30
 Klučenice – hřiště
13. 10. Fotbalové utkání
SK Klučenice – TJ Krásná
Hora B; 15:30
 Vysoký Chlumec – hřiště
13. 10. Fotbalové utkání

SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou
B; 15:30
 Počepice – hřiště
14. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Velká Lečice; 15:30
 Sedlec-Prčice – hřiště
14. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Vltavan Borotice; 15:30
 Jesenice – hřiště
14. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Nový Knín B; 15:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
3., 10. 10. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
5. 10. Osmičkové roky
(nejen) v Sedlčanech
připomenutí historických
mezníků naší země; 16:00
8. 10. Látkování, moderní
látkové pleny
jak a proč používat látkové
pleny vysvětlí Petra Vitulová; 10:00
15. 10. Byl jednou jeden
strom
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00
16. 10. Svatá Barbora (Šindelka, Pokorný, Mašek)
listování s účastí jednoho z autorů Marka Šindelky; 20:00
 Sedlčany – hvězdárna
5. 10. Noc vědců
17:00
5., 12. 10. Pozorovací
program
18:00–21:00
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
6. 10. Oslava Dne seniorů
vystoupení dětí a Felixe
Holzmanna; 15:00
 Sedlčany – kotlina
14. 10. Burza
7:00
 Krásná Hora n. Vltavou
14. 10. Posvícení

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

SPORT
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Tatran přišel o výhru v nastavené třetí minutě zápasu
z proměněné penalty
TJ Tatran
Sedlčany – SK
Rakovník 2:2
(1:0) na penalty
2:3
SEDLČANY V neděli 30.

září zavítal v 8. kole divize A do Sedlčan soupeř
z Rakovníka s ex-ligistou
z Baníku Ostrava Pavlem
Bestou. Spolu s nařízenou
penaltou v 93. minutě mělo
utkání opravdu „grády“.

Poločas plný
soubojů o balon
Na časomíře běžela teprve čtvrtá minuta a centr mířící z pravé strany
od Michala Kdolského
přistál na hlavě osamoceného Kryštofa Kvěcha.
Kryštof si nestačil srovnat
mířidla a poslal balon nad
břevno. Přes 300 diváků si
tak hlasivky hned v úvodu zápasu neprocvičilo.
V 11. minutě se odrazil míč
ke kapitánovi hostů Janu
Severinovi, který ho poslal
z první vedle. Následovala další akce, tentokrát
Jan Čech vybídl centrem
k zakončení hlavičkujícího Zdeňka Schwendta, ale
bez úspěchu. Michael Dvořák zase zkoušel své štěstí
dalekonosnou ranou, dal jí
ale příliš razance. Brankář
Tomáš Glogar se vyznamenal proti pokusu Jakuba
Sklenky, který byl v utkání
aktivní a hodně vidět.
Hosté ale dál zlobili.
Po rohovém kopu se hrnul
do zakončení na zadní tyči
Jan Severin, v pádu však
míč netreﬁl jen o centimet-

ry. A tak se dostal ke slovu
Tatran. Skákavá technická
střela Michaela Dvořáka
zaplula až za záda bezmocného brankáře Radka
Zacha – 1:0! Většina pasáže
hry byla o osobních a tvrdých soubojích o balon.
Před poločasovou přestávkou se snažili ještě navýšit
skóre Kryštof Kvěch s Tomášem Senftem, ale jejich
pokusy vždy zablokovala
hostující obrana.

zablokoval Petr Duchoň.
Z následného rohu zamířil
míč na zadní tyč, kde ho
hlavičkoval Honza Vystyd
a ještě před brankářem Zachem ho ztečoval Kryštof
Kvěch, a tak dostal svůj
tým do vedení 2:1! V 84.
minutě vyhlavičkoval ba-

dost mu pokazil obránce
stojící na brankové čáře.
Nikdo si tak na stadionu
nedovedl ani představit,
co bude za několik okamžiků následovat. Když
běžela třetí minuta nastavení a v pokutovém území v chumlu hráčů, který

V 93. minutě
zvuk píšťalky
rozhodčího Trsky
rozbouřil velkou
vlnu emocí
Rakovník vstoupil hned
do druhého dějství hodně
aktivně a také z toho vytěžil vyrovnání. Centrovaný
míč se se štěstím odrazil
přímo na kopačky Jakuba
Sklenky, který prostřelil
brankáře Tomáše Glogara
– 1:1. V 57. minutě to zkusil Michael Dvořák, střela
byla ale slabá a brankáře Zacha nemohla nijak
vystrašit. V 68. minutě
na druhé straně pálil vysoko Jakub Sklenka. V 69.
minutě po rohovém kopu
Michala Kdolského to
zkoušel efektivní patičkou na zadní tyči Luboš
Soldát, míč si však cestu do sítě nenašel. V 73.
minutě poslal krásnou
přihrávku David Krůta
na rozběhnutého Pavla
Lípu, jenže mu balon sjel
po nártu a zatočil se mimo
tři tyče. Útočná snaha Tatranu ke konci utkání sílila.
Pokus Dominika Němce

okamžitě schytal sprškou
slovních obratů. Bod navíc po penaltovém rozstřelu si odvezl soupeř.
Sestava Tatranu: Glogar – M. Krůta, Vystyd, L.
Brotánek, P. Lípa, Kdolský,
K. Kvěch, M. Dvořák (65.
D. Krůta) ,Soldát (90. M.
Sirotek), Senft (60. V. Lípa),
Němec (86. Hájek).
Tatran je po osmém
kole v tabulce na pátém
místě se 14 body a skórem
15:12. Další utkání se hraje
na Doubravce v sobotu 6.
října od 16 hodin.

Ohlasy trenérů
k utkání

Pavel Lípa se jen tak tak vyhnul skluzu hostujícího hráče.

lon na čáře Honza Vystyd,
již za překonaným brankářem Glogarem. Tři minutky před koncem utkání
poslal do běhu David Krůta Luboše Soldáta, který
si srovnal míč na střelu
a orazítkoval brankovou
konstrukci. Mohlo tak být
rozhodnuto, ale nebylo.
Pumelici Martina Hájka
na bližší tyč zase obětavě vyrazil brankář Zach.
Na hlavě měl třetí branku
i Honza Vystyd, ale ra-

tvořil nejen Martin Hájek
s Pavlem Lípou, upadl Rakovnický hráč. Rozhodčí
Adam Trska ukázal na penaltový puntík. Emoce by
se v tu chvíli daly krájet.
Z penalty vyrovnal kdo
jiný než Jakub Sklenka.
Hned po jejím proměnění
odpískal rozhodčí konec.
Emoce se tak rozjely ještě
víc a provokativní reakce
Pavla Besty směrem k divákům na tribuně nebyla
opravdu na místě. Také to

Ladislav Šach, Tatran:
„Dnes jsme podali velice
špatný výkon. Takhle se
hrát nedá, když vezmu
ty předešlé zápasy, dnes
to byl o 200 procent horší
výkon. Ovlivněné to bylo
také tím, že pět hráčů, kteří dnes nastoupili, v týdnu
vůbec netrénovali – dovolené, prodloužený víkend. Je
to škoda, 2krát jsme vedli,
ale nedokázali to udržet.
Lidé se mohou rozčilovat
na rozhodčího, jak chtějí,
že pískl penaltu. Faul to byl,
ta penalta podle mě byla
jednoznačná. Hráli jsme
špatně a ten bod je pro nás
tak velice dobrý.“
Libor Šíma, SK: „Vzhledem ke druhé půli pro nás
jsou to šťastné dva body.
Jinak remízový zápas, tlak
jsme měli větší. V závěru
mohli domácí rozhodnout
na 3:1, nedali. Penalta? Nevím, asi byla. Nechtěl bych
to nějak hodnotit.“
David Štverák

Poslední držitel hokejového poháru opět ztrácel
SEDLČANY V uplynulém týd-

nu došlo v dlouhodobém
turnaji amatérských hokejistů k souboji dvou adeptů
na celkové prvenství. Dlouho se zdálo, že by utkání
mohlo skončit nerozhodně,
ale závěr zápasu patřil chlapcům od vody. Další bod ztratili hráči Genemusic, kteří
se v úloze obhájce vítězství
v poháru zatím stále krčí
ve druhé polovině tabulky.

Výsledky – skupina A:
Vršovice – Daleké Dušníky
3:2,
Olbramovice–Votice
3:5, Solopysky–Chlum 0:2,
Obecnice–Příčovy 2:2, Genemusic–Křepenice 3:3,
Štětkovice–Zvírotice 3:6.
Na prvním místě je stále
Bubák Chlum, který zvítězil ve všech čtyřech dosud odehraných zápasech.
O bod zpět jsou druhé
Příčovy a na třetí příčku

se po vítězství nad Štětkovicemi vyšvihly Zvírotice.
Bez bodu jsou už jenom
dvanácté Olbramovice a třinácté Solopysky.
Skupina B: Štětkovice
B – Rybníkáři 3:1, Miličín–
Kňovice 5:1, Domino–Draci 0:5 kontumačně. Utkání
bylo za stavu 2:1 po dvou
odehraných třetinách ukončeno, protože Dominu se
zranil hráč a tým nemohl

pokračovat alespoň s minimálním počtem hokejistů.
Ševci Nový Knín – Hrádek
3:1, Medvědi–Rumola 4:7,
Kosova Hora – Neveklov
3:8, Rumola – Kosova Hora
2:3, Rybníkáři–Neveklov
2:12, Hrádek–Medvědi 8:5.
V tabulce je díky dvěma vysokým vítězstvím v uplynulém týdnu první Neveklov,
který má po čtyřech zápasech osm bodů. O dva body

zpět jsou týmy Miličína
a Kosovy Hory. Hokejisté
z České Sibiře mají ale jeden
zápas k dobru. Na první bod
stále čekají desátí Medvědi,
jedenácté Domino a dvanáctí Rybníkáři. Sedlčanští
Medvědi ale měli bod na dosah, když ještě po dvou třetinách drželi nerozhodný
stav, ale v závěrečné části
hry třikrát inkasovali.
David Myslikovjan

SPORT
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Premiérový závod
ﬁchtlařů
KLUČENICE V sobotu 29.

září bylo již zdálky slyšet
zvuk motorů. U rybníka
Lipka mezi Voltýřovem
a Klučenicemi se poprvé konal Fichtl Cup s názvem Klučenická rozeta.
Pořádajícím byl Fichtl
Gang Klučenice a nápomocni byli fichtlaři z Vrcovic a Fichtl JAWA týmu
Slabčice. Občerstvení si
zajistil samotný fichtlklub
se svými členy FICHTLGASTRO TEAMU Josefem Martínkem, Josefem
Faktorem a Radkem Kiclem plus dalšími členy

týmu. Neskutečné souboje v kategoriích stodolák, klasik, sport, speciál,
dámský pohár, tandem,
legend 50 a MČR ve fichtl sidecar cross na skvěle
připravené trati dopadly
následovně: ve třídě moped speciál se na prvním
místě umístil Milan Svoboda z Prachatic s Jawou
23 a v kategorii moped
stodolák zlatou příčku
obsadil Kubíska Martin
z Kamenice nad Lipou
taktéž s Jawou 23. Ve třídě moped sport nejlepší
čas zajel Tomáš Šíma s Ja-

wou 50. V kategorii dámský pohár si zlato vybojovala Brychtová Kamila
z Vystrčenovic s Jawou
50. Ve třídě 50+DP vyhrál
František Petřík z Klučenic s Jawou 50. V kategorii
fichtl tandem první místo
obsadil Vojtěch Kvěz, taktéž z Klučenic. Všichni
si odnesli parádní ceny
jako benzín v kanystrech,
duše na kola, dárkové tašky a každý jezdec dostal
na památku klučenickou
rozetu, tedy dřevěný medailonek na krk.
Jana Motrincová

Premiérový závod Klučenická rozeta se vydařil. Foto: Oldřich
Žirovnický

Hokejisté Tatranu Žebrák na mizinu nepřivedli, nakonec ale vyhráli
Tatran Sedlčany
– Spartak Žebrák
3:2 (2:0, 0:2, 0:0
– 1:0)
SEDLČANY Ve 3. kole kraj-

ské soutěže skupiny Jih obhajovali hokejisté Tatranu
v sobotu 29. září dosavadní neporazitelnost v této
sezóně. K vidění byla hra
pěkně od podlahy, soupeři
si nic nedarovali a občas
se dostávali na hranici dovoleného maxima.

ny vyfasoval Tomáš Spilka
menší trest za nově postihovaný přestupek – pozdní
dohrání – ale po uplynulé
minutě se povedl husarský
kousek Jakubovi Grinovi,
který se od útočné modré
prodral až před brankáře
a jeho efektní i efektivní
střela zápěstím se odrazila

kombinaci Spilky, Náprstka
a Vladimíra Černého přidal
posledně jmenovaný hráč
druhý gól Tatranu. Už o minutu později se hostům povedl brejk, najížděli na jediného beka domácích, ale
Dudek si dobře hlídal svoji
levou tyč a nechal prosvištět vystřelený puk na zadní

Paráda Jakuba
Grina
Do první šance zápasu se
dostali v končící 2. minutě
hosté, kteří se ocitli hned
tři před jediným obráncem
Tatranu, brzdícím před
brankovištěm, a brankářem
Dudkem. Místo kombinace
však nájezdník zvolil střelu,
která těsně minula spojnici
tyče a břevna branky. V 6.
minutě Tatran rozehrál svoji první přesilovku, nevedl
si v ní špatně, ale více kombinoval, než střílel. Hned
po jejím skončení se hostům povedl brejk, vracející
se Martínek zakončení tečoval nastavenou holí a puk
prosvištěl jen těsně vedle
tyče Dudkovy branky. Sedlčanský gólman si ale svoje
výsostné území dobře hlídal. V polovině první třeti-

Takto „na číhané“ se kapitán Zdeněk Burian (v bílém) ocitl před
brankou Žebráku málokdy.

od vnitřní strany horní tyče
do sítě. Vzápětí vyfasoval
dvouminutový trest Šebek,
hosté měli možnost bezmála půl minuty hrát pět proti
třem, ale domácí se celkem
v pohodě ubránili. Konec
dvojnásobného oslabení
oslavil Dudek parádní prací lapačkou po tvrdé střele obránce Žebráku nad
ledem z vrcholu kruhu.
Ve 14. minutě po pěkné

mantinel. Tři minuty před
prvním klaksonem udělal
sedlčanský brankář svoji jedinou chybu v utkání, když
si nechal lehce nahozený
puk vyklouznout z lapačky.
Následoval pořádný závar,
avšak gólman Tatranu dvěma výbornými zákroky
svoje zaváhání napravil.

Náskok je fuč
Hned po prvním buly

ve druhé třetině to hokejisté Tatranu začali před
brankou soupeře pěkně
točit. Brzy si vynutili další
přesilovku a třetí gól byl
na spadnutí. Jenomže hosté v oslabení neinkasovali
a potom už i oni začali
vystrkovat růžky. Ve 34.
minutě hry měl Dudek
hodně štěstí, když útočník
Žebráku napálil z místa
těsně před brankovištěm
tyč. Vzápětí po dalším
brejku Žebrák vstřelil kontaktní gól a potvrdil tak, že
pozvolna srovnává krok.
O minutu později už bylo
vyrovnáno po závaru před
Dudkovou klecí, a domácí
si tak trochu mohli drbat
hlavu, že poté, co třímali
otěže utkání celkem pevně v rukou, polevili. Navíc
v začínající 39. minutě Dudek zabránil po dorážce
jistému gólu, když v poloze klečícího strážce branky
stačil včas proti puku vymrštit beton.

Deset vteřin a je
hotovo
Do třetí třetiny vstoupili
soupeři s vědomím, že stačí jediná chyba a může být
o osudu zápasu rozhodnuto. Přesto se ale hodně
útočilo. Ve 42. minutě hry
měl gól na hokejce po úniku Náprstek a vzápětí ránu
Šebka až téměř od modré

jen tak tak gólman vytěsnil
mimo tyče. Hosté odpověděli hned dvěma povedenými akcemi, zakončenými nebezpečnými střelami,
ale Dudek byl na místě.
Další závar ustál, nebo
spíše uležel, i gólman Žebráku. Od 49. minuty měl
Tatran možnost hrát více
než půlminutovou dvojnásobnou přesilovku, ale
čtyři vteřiny před návratem prvního hráče na led
o tuto výhodu přišel.
V řádné hrací době se
o vítězi utkání nerozhodlo, a tak následovalo pětiminutové prodloužení,
v němž se hrálo tři na tři.
Dlouho se však hokejisté
na ledové ploše nezdrželi. Okamžitě po buly se
sedlčanské trio ve složení
Náprstek, Grin, Filip Černý doslova vřítilo do útočného pásma a posledně
jmenovaný hráč rozhodl
o dělbě bodů. Dva zůstaly
v Sedlčanech a jeden putoval do Žebráku. Tatran je
nyní v osmičlenné tabulce
druhý, když ztrácí jeden
bod na tým HK Příbram 99.
Sestava: Dudek – Grin,
Mašek, Spilka, Šebek,
Martínek – Vl. Černý, Náprstek, F. Černý – Burian,
Pospíšil, Zavadil – Petržílka, Pinkas, Kadlec. Trenér:
Karel Pospíšil.
David Myslikovjan
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Chceme změnu v Sedlčanech.
A proč vlastně?

Marketingové harakiri na lokální úrovni?
Propagace volebních uskupení byla mnohdy
„nápaditá“

Nemůžeme si nevšimnout,
že se blíží volby do městského zastupitelstva. Asi by to
byly normální běžné volby
v Sedlčanech, nebýt jednoho
uskupení, které letos nově
kandiduje do zastupitelstva.
Domnívám se, že by člověk,
který má zastupitelské ambice, měl být dostatečně úspěšný ve své předešlé roli, aby
dokázal na svojí dosavadní
činnost a výsledky navázat
nebo z nich minimálně čerpat zkušenosti. Tito volení
zástupci nás budou další
čtyři roky zastupovat a měli
bychom mít jasno, jaké konkrétní výsledky za těmito
lidmi stojí. Co dokázali, čím
se mohou pochlubit. Tyto
jasné výsledky mně však
u drtivé většiny kandidátů
na seznamu tohoto uskupení zcela chybí. Zatím jen
slyším a čtu jejich kritiku stávajícího vedení bez jasných
a konkrétních cílů, jak být
jiný a úspěšnější než stávající koalice. Ano, mají spoustu
populistických hesel, výkřiků a témat. To ale žádnou
kvalitu nikdy nepřineslo.
Zvlášť mne upoutala lídr
tohoto uskupení. Jako zastupitelka měla možnost v minulých letech pracovat společně s kolegy na tématech
a projektech. Jakmile bohužel
zjistila, že její vlastní originální a neotřelé nápady či snad
vnuknutí nejsou dostatečně
vyslyšeny ostatními kolegy,
měl jsem z ní najednou pocit, jako by hned ztratila chuť

bojovat a namísto podpory
kolegům, jim spíše začala tzv.
okopávat kotníky. Že je to
přinejmenším zcela nekolegiální, asi nemusím zmiňovat.
Každopádně je to ale vizitka
její špatné práce, nevhodné
komunikace a vlastní nedostatečné sebereﬂexe. Nyní
kandiduje již za nové uskupení, a to nepokrytě s velkými ambicemi, které můžeme
sledovat na sociálních sítích.
Nemám rád, když někdo
převléká kabát jen kvůli
tomu, že nedokázal prosadit vlastní zájmy. Důvodů je
hned několik. Dává tím jednoznačně najevo, že nemá
vytrvalost, trpělivost, chybí
mu komunikační dovednosti, um přesvědčit kolegy o vlastním a správném
projektu či názoru. Dokazuje, že vlastní názor upřednostňuje před kolektivním
a společným rozhodnutím.
Kde máme jistotu, že opět
nezmění „kabát“, případně
názory dle situace v dalším
volebním období?
Kandidát na zastupitele,
případně možný starosta,
by měl mít jasně formulované myšlenky, vizi na dalších
několik let. Mít schopnost
získat na svou stranu kolegy
i své oponenty, připravené
investiční plány do budoucna, a nikoliv jen laciné a jednoduché věty pro prvních
pár měsíců. Nemyslím si, že
nové uskupení nabízí nějakou změnu, kterou v Sedlčanech chceme.
Petr Král

SEDLČANY Až na samý konec září nechala kandidující
uskupení distribuci letáků s volebními programy
do schránek sedlčanských
domácností. Tedy až na leták
nově kandidujících Starostů
a nezávislých, kteří distribuovali svoje programy voličům
jako první zhruba čtrnáct dnů
před volbami. A tak zatímco
na sociální síti facebook se
kandidáti a příznivci zvláště
Starostů a nezávislých, ČSSD,
ODS a později i Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan
„pošťuchovali“ víceméně už
od začátku srpna, kdy STAN
začal s aktivní předvolební
kampaní, v ulicích města,
kromě plakátů STANu ve výlohách, jakoby se na to, že
první víkend v říjnu budou
komunální volby, zapomnělo.
Jakoby volební uskupení spoléhala, že všichni voliči jsou
denně „přilepení“ na sociálních sítích.
Kandidující nováčci se
jediní nebáli vyjít mezi lidi
do ulic. Svůj „stan“ rozbalil
STAN na náměstí T. G. Masaryka ve středu 26. září v podvečer. Z Petrovic u Sedlčan
je přijel podpořit starosta
Petr Štěpánek, zazpíval jeden
z kandidátů Patrik Stoupa
a rozdávaly se dárečky. Voliči
mohli přímo na náměstí pohlédnout do očí kandidátům
uskupení STAN, které během
srpna poznávali v rébusu
na pokračování, uveřejňovaném na facebookové strán-

ce

politického uskupení.
Blance Vilasové (lídr kandidátky STAN) nápadně v diskuzích na sociálních sítích přizvukoval lídr Sdružení ČSSD
a nezávislých kandidátů
Pavel Švagr. Z toho by jeden
nabyl dojmu, že se shodnou
na všem, hlavně na tom, že
u sedlčanského kormidla to
chce nového kormidelníka
a svěží vítr do plachet. Oba
lídři si totiž umí spočítat, kolik
je jedna plus jedna, a předvídají to, co Švagr uvedl veřejně: „Je evidentní, že ti, kdož
spolu vládnou dnes, pokud
dostanou dostatek mandátů,
budou chtít spolu vládnout
i v příštím volebním období.
Koneckonců tak jsou postaveny i kandidátky ODS, Sdružení
nezávislých kandidátů, vlastně i KDU-ČSL. A mohou stokrát říkat, že jsou plné změn
a nových tváří, ale výsledkem
bude prakticky stejné vedení
města i v radě města.“
Otázkou je, jaký ohlas
kampaň na sociálních sítích,
kterou rozjel STAN a ČSSD,
bude mít. Zatímco někoho
možná štve spamování facebookové skupiny, která povětšinou slouží k bezplatné
inzerci na kulturní akce nebo
k „potlachu“ na téma „Neví
někdo…, nechtěl by někdo…,
neumí někdo…“, jiní se rivalitou mezi kandidáty do zastupitelstva dozajista dobře
baví. Jak sdělil jeden z diskutujících: „Kdo umí, ten umí.
Kdo neumí, ten kouká tomu

lepšímu na záda… A občas se
i kvůli tomu čertí…“ Odpověď
z druhého tábora na sebe samozřejmě nenechala dlouho
čekat…
Pobavila jsem se i při
zhlédnutí volebního spotu
sedlčanské ODS. Zatímco
jedna z diskutujících uvedla:
„Roztomilé“, další: „Pouštím
si to opakovaně… Fakt nevím,
jestli je to legrace… Jedním
slovem strašný.“ Věřím, že jde
o takovou trochu rozpačitou
reakci na výroky opozice
a snahu ODS ukázat, že kandidátka této strany letos spojuje
ambiciózní mládí s uvážlivou
zkušeností. Protože pokud
jsem to pochopila špatně,
jde o marketingové harakiri
na lokální úrovni. Zaujalo mě
tablo, vystavené ve výloze
v restauraci U Floriana. Představuje kandidáty ODS jako
obyčejné lidi, s obyčejnými
zájmy a zálibami. Trumpetista, zahradník, turista, malířka,
hasič nebo motorkář…
Po m ě r n ě p o z d ě s e
do „spamování“ skupiny
Sedlčany – moje město pustilo Sdružení nezávislých
kandidátů Sedlčan. Na zeď
nekřiklavě vložilo pouze svoje priority, což zůstalo bez
jakékoliv (nejen křiklavé) odpovědi.
Stranou sociálních sítí zůstala sedlčanská KDU-ČSL. Ta
bude zřejmě spoléhat na své
tradiční voliče, kteří sociálním
sítím asi neholdují.
Jana Špačková

POZNÁMKA

Divná volební mozaika
Volební kampaně a volby
jako takové sleduji dlouho,
děda mě k tomu vedl od malička a mě to bavilo a baví
dodnes. Čtu všechny volební letáky a brožury, pročítám jména na kandidátkách,
v senátních či prezidentských volbách zkoumám
životopisy všech kandidátů.
Po vyhlášení výsledků ležím
hodiny v číslech a datech
a analyzuji výsledek. Nejinak
je tomu i letos před komunálními volbami.

V Sedlčanech je zajisté
o co hrát. Pozice Jiřího Buriana se jeví neotřesitelnou
a na opozici je znát, že ji to
štve. I přesto však síly napnula až nyní, v samotném závěru kampaně. Obecně se toho
v Sedlčanech z hlediska
předvolebního souboje moc
neděje. Strany jsou pasivní.
Výjimkou je asi pouze hnutí
STAN, které kampaň rozjelo
jak na internetu, tak formou
letáků. Sociální demokrati
jakoby snad ani neexistovali.

Něco, co se dá nazvat kampaní, provádí na sociální síti
facebook pouze jejich lídr Pavel Švagr, ostatní jsou neaktivní. S určitou inovací přišla
však také ODS, kráčí i letos
zjevně za vítězstvím, ačkoliv
se všichni konkurenti zaklínají tím, že městu dají nový
impulz. ODS dala nový impulz svojí kampani – do světa pustila volební videoklip.
Jeho úroveň je sice mizerná,
ale člověka napadne: Nemusí pršet, stačí když kape.

A situaci sleduji i v Nalžovicích. Uskupení nezávislých, za které na posledním
místě kandiduje současná
starostka, se střetává s kandidátkou občanského spolku
za Zelené, kteří, shodně jako
opozice v Sedlčanech, hlásí,
že nabízí změnu. A oproti
zvyklostem se tak i v Nalžovicích rozjelo něco, co by
se dalo označit za kampaň.
A jak naznačila starostka Pšeničková v rozhovoru, který
našemu týdeníku poskytla,

platí staré známé rčení, že
nápady opozice jsou rozumem zadarmo. Není přece
nic jednoduššího, než vzít
nápady opozice a převzít je
za své. Ideálně ještě do voleb
nějakou cizí myšlenku zrealizovat. A tak se Nalžovičtí dočkají pasivního radaru, který
bude na silnici skrz obec měřit rychlost a varovat řidiče,
kteří pojedou příliš rychle.
Inu, svět je malý a o náhody
tu není nouze.
Tomáš Vašíček
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Je to solidní jednání?

Zájem o spolupráci, nebo
o konkurenci?

Těsně před senátními a komunálními volbami se přehrávají
obehrané písničky populisticky útočící na různé city voličů.
Někdy jsou to věci, kterým veřejnost moc nerozumí, nebo ani
nechce. Bývá to často také zapomínání důležitých souvislostí.
Jednou z těch písniček jsou
tzv. církevní restituce, přesněji
splátkový kalendář odškodňování všech církví, vedoucí ke konečné odluce církví od závislosti na státním rozpočtu. Po pádu
totalit se to v demokratických
státech řešilo pružně, aby se to
netáhlo dlouho. Ne tak v ČR.
V mnoha obcích potřebovali starostové dělat nové územní plány
a volali po konečném řešení.
Za vlád ČSSD se dostávaly
jejich počty pomalu k výsledku. Ale když návrh přinesl
tehdejší ministr kultury Dostál
na jednání vlády, zdál se nepři-

jatelný a šel pod koberec. Nebyla odvaha, co by řekli voliči,
čekalo se dál.
Za vlády Petra Nečase (ať se
to někomu nelíbí), se odvaha našla a vlastně nejen k tomu. Dokonce v souvislosti s příslušným
kursem koruny byl Dostálův
výsledek dražší. Přesto moc nechybělo a návrh Nečasovy vlády neprošel (jen dva hlasy plus)
a soudě podle „odvahy“ dalších
vlád k reformám, byla by ta ostuda tady dodnes.
Nahánějí se volební body
zdaňováním podle návrhu KSČM
(získat miliony a jinde rozhazovat miliardy). Nyní dokonce
bude ministr Toman přešetřovat
některému řádu nějaké hektary.
To jakživ nebyl ministrem zemědělství? A probudil se včera?
Holt budou volby. Ne, je to okatě
a hloupě velmi nesolidní jednání.
Vladimír Roškot

Před týdnem ve středu se v Sedlčanech na náměstí velmi sympatickým způsobem představilo
nové seskupení STAN. Nechyběl
ani předvolební leták s fotograﬁemi kandidátů, kteří slibují využít
svých sil ve všech oblastech života naší obce. Sympatické také bylo,
že přijel oblastní funkcionář seskupení STAN, velmi úspěšný starosta Petrovic pan Štěpánek. Zaujalo
mě, jak vystihl nutnou podmínku
pro úspěšnou činnost zastupitelů
obce. Ti musí spolupracovat, nikoliv si hloupě konkurovat, chtějí-li,
aby obec vzkvétala podle přání
obyvatel a i mladým bylo příjemné
v ní zůstat žít. To se v Petrovicích
podařilo.
Domníval jsem se, že tato akce
vzbudí zájem většího počtu obyvatel, protože jen asi málokdo je
již rozhodnut, jak bude volit. A to,
co je nové, včetně třeba dámské

módy, přece vzbuzuje zájem. Ale
hlavně, snad až na jednoho, jsem
tam neviděl tu „konkurenci“, tedy
podle představ pana Štěpánka,
ty potenciální spolupracovníky.
A ono se jistě nedá ve všech oblastech pracovat sólově, což se občas
stalo. Je evidentní, že v Sedlčanech jsou některé oblasti života naplněné skoro přehnaně, že i větší
města mohou závidět. Naopak jiné
jsou stranou zájmu. Takže jedna
zájmová skupina je nadmíru spokojena, druhá není. Sám jsem si to
uvědomil z letáku STAN Sedlčany.
Také „předvolební grilování“
minulý týden v Sedlčanském kraji
vlastně už počtem dotazů na kandidáty i obsahem dotazů předvedlo, jak veřejnost nějak skoro bez
zájmu stojí bokem. Asi zase půjde
volit tak každý pátý, ostatním je
jaksi „všechno fuk“.
Vladimír Roškot
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Straničtí přeběhlíci se najdou
i na komunální úrovni
Komunální volby máme
před dveřmi a vedení snad
všech našich politických
stran se snaží získat co
nejvíc hlasů pro své kandidáty. Všude, i v těch nejmenších obcích. Divím se,
proč? Vždyť v obcích jde
o něco jiného než při volbách do parlamentu. Ještěže můžeme volit jednotlivce a neohlížet se na to, pod
jakou stranou kandidují.
Bohužel, někteří z nás ale
nezvolí člověka, který by
byl pro obec přínosem, jen
proto, že kandiduje pod
hlavičkou jim „nesympatické“ strany!
Myslím, že náš stát dost
slušně podporuje politické strany, ale za výsledky
v komunálních volbách
asi žádné příspěvky nedostanou. Nejsem si však
jistá, zda jsem v záplavách

slov – v příslušném zákoně
i jinde na internetu – k této
záležitosti hledala dobře.
Kdo chce znát víc kolem
ﬁnancování našich politických stran, může se začíst do zákona č. 424/1991
Sb. v platném znění (jestli
jsem počítala dobře, byl
20krát novelizován). Jeho
paragraf č. 20, odst. 7 zní:
„Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí
ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva
kraje a člena zastupitelstva
hlavního města Prahy činí
ročně 250 000 Kč.“ O obecních zastupitelstvech jsem
tam nenašla nic. Je ale
pravda, že obecní zastupitelé jsou odměňováni
jinak, podle jiného zákona.
Pak jsem objevila v jedné zprávě z 22. ledna 2018
toto: „...V případě voleb

do Senátu, krajských zastupitelstev a do zastupitelstev
obcí se příspěvek jedné stokoruny za hlas pro strany,
které dosáhly alespoň 1,5
procenta platných hlasů, nevyplácí,“ říká Jakub Vintrlík
z tiskového oddělení ministerstva ﬁnancí. Jde o náhradu volebních nákladů,
která za loňský rok přišla
na více než 480 milionů Kč.
Právě tolik letos stát ušetří...
To napovídá, že příspěvky
z komunálních voleb dřív
strany také měly, ale už mít
nebudou? Asi bych se měla
zeptat vedení nějaké strany,
tam určitě budou vědět,
zda jim něco z komunálních voleb „kápne“.
Když tedy nepůjde
o peníze pro politické strany (kromě Prahy), půjde
tedy jen o jejich prestiž?
V tom případě by mě moc

zajímalo – a ráda bych znala názor vedení politických
stran – zda věří tomu, že
všichni kandidáti zapsaní
na jejich listinách jsou také
zastánci jejich politiky.
A nebo je jim to jedno?
Na předních místech
kandidátky ODS v Sedlčanech kandidují lidé, kteří
jsou téhle straně věrni, vidím je vždy jen pod ODS
a patrně i souhlasí s její
politikou.
U nás, v Sedlci-Prčici,
jsem byla upozorněna
na jméno jedné osoby
právě na kandidátce ODS,
která už „procestovala“
několik stran. Přesně si nepamatuji, které a kolik těch
stran bylo, známí tvrdí, že
všechny hlavní, a špitá se,
že dotyčná osoba z toho
musela mít prospěch. Že se
ale znovu vrátila pod ODS,
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kterou před léty opustila, to
je opravdu pozoruhodné.
Nakonec ale musíme uznat,
že je to věc charakteru
a morálky oné osoby a strany, která ji pod svá „ochranná křídla“ vezme. Takových
lidí je ale jistě víc. A tak si
myslím, že by se v komunálních volbách politické
strany neměly objevovat.
Na všech našich volebních kolotočích mi vadí
vedle agresivních kampaní
také to, že snad jako jediný
stát na světě volíme vždy
dva dny. Už před lety jsem
se doptávala všude možně
i nemožně – a také vedení
naší poslanecké sněmovny
– proč dva dny. Je to přece
dražší, je s tím víc starostí
a asi i větší možnost manipulace s hlasy. Odpovědí bylo,
že náš lid si to tak přeje!
Marie Kovalová

