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Vítězové i poražení. Jak
hodnotí své (ne)úspěchy
ve volebním klání?
SEDLČANY Demokracie je

demokracie a volič je volič.
A volič rozhodl. V neděli 7.
října jsme požádali představitele jednotlivých volebních uskupení, aby krátce zhodnotili úspěšnost
volební kampaně a výsledek voleb. Jejich odpovědi
jsou v pořadí, jak reagovali
na náš e-mailový dotaz.
Připomeňme, že ODS
obhajovala v letošních

volbách 9 mandátů, SNKS
6, KDU-ČSL 3 a ČSSD 2,
v letošním spojení s KSČM
v podstatě 3.
Sportovním slovníkem
lze výsledek „souboje“
nováčka voleb – Starostů
a nezávislých (STANu)
s ODS označit jako remízu
– alespoň co do počtu získaných mandátů – shodně
po sedmi. Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan

ztratilo na základě volebních výsledků tři mandáty,
KDU-ČSL jeden. „Spojené
síly“ ČSSD a KSČM pod
hlavičkou Sdružení ČSSD
a nezávislých kandidátů získalo dva mandáty.
Můžeme tedy říci, že pro
kandidující „stálice“ jsou
výsledky voleb pravděpodobně rozčarováním, nováčci slaví úspěch.
Pokračování na straně 4

V sobotu 6. října se konal výlov rybníka Na Vrahu. Více na str. 5
Foto: Lucie Kakosová

Sedlčanští voliči mají v oblibě lékaře Den zdraví se nesl ve znamení
a učitele. Jak si vedli lídři kandidátek? dvou významných výročí
S E D LČ A N Y A s i n ej v ě t -

ší překvapení v regionu
Sedlčanska přinesly výsledky komunálních voleb
v samotných Sedlčanech.
Do volebních místností přišlo 50,54 % z 5 908 oprávněných voličů, kandidátům
odevzdali celkem 55 771
hlasů.

Za vítěze voleb lze považovat ODS, která získala 33,05 % hlasů (18 434)
a sedm mandátů. Doslova
„na paty“ jí ale šlape STAN
s 30,96 % hlasů (17 264 )
a rovněž sedmi mandáty.
S velkým odstupem v celkovém počtu získaných
hlasů „byla úspěšná“ zbylá

volební uskupení. Sdružení nezávislých kandidátů
Sedlčan dali voliči 9 714 hlasů (17,42 %), KDU-ČSL 5 460
hlasů (9,79 %) a Sdružení
ČSSD a nezávislých kandidátů 4 899 hlasů (8,78 %).
Zajímavě dopadl „souboj
lídrů“. V případě ODS, STAN
i SNKS voliči preferenčními
hlasy dostali před lídry jednoho (SNKS) či dokonce
Pokračování na straně 2

nemocnice

SEDLČANY Den zdraví osla-

vila Mediterra na náměstí
T. G. Masaryka ve čtvrtek
4. října bohatým programem, sestaveným mimo
jiné z poradenství, ukázek
správné techniky resuscitace, nebo funkčního
vyšetření plic. Nechybělo
měření krevního tlaku,
hladiny cukru v krvi a cholesterolu. Zájemci si také

mohli prohlédnout vybavení sanitního vozu.
Den zdraví se nesl ve znamení dvou významných
výročí nemocnice v Sedlčanech. Zmínil se o nich také
ředitel sedlčanské Mediterry Filip Zítko, který nám
řekl: „Současně s tím, že
dnes v Sedlčanech slavíme
Den zdraví, připomínáme si,
Pokračování na straně 3

Přehled volebních výsledků
najdete uvnitř vydání
K Milevsku letěl vrtulník, život ženě
zachránili policisté ze Sedlčan
M I L E VS KO/S E D LČ A N Y

K vážné dopravní nehodě
dvou osobních aut došlo
ve středu 3. října v dopoledních hodinách na silnici II/105 před Milevskem.
V jednom z nich zůstala
zaklíněna jeho řidička.
Naštěstí v tu dobu projížděli po stejné silnici čtyři policisté Obvodního od-

dělení PČR v Sedlčanech,
kteří nezaváhali a společnými silami za pomoci
spolujezdce z jednoho
z havarovaných vozidel
vyprostili řidičku s vážnými poraněními. Vzhledem k tomu, že nejevila
známky života, zahájili
policisté okamžitě resuscitaci, kterou prováděli

do příjezdu záchranky
Jihočeského kraje a spolu
se zdravotníky v ní pokračovali. Následně byla
řidička předána letecké
záchranné službě, která
ji transportovala již s obnovenými životními funkcemi do zdravotnického
zařízení.
Pokračování na straně 2
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Sedlčanští voliči mají
v oblibě lékaře a učitele. Jak
si vedli lídři kandidátek?
Dokončení ze strany 1

více spolustraníků. Lídra
sedlčanské ODS „přeskočilo“ v počtu hlasů dokonce
hned šest spolustraníků.
I v letošních volbách se potvrdilo, že sedlčanští voliči
Zvolení zastupitelé
Karel Marek
Zdeněk Špale
Vladimír Zámostný
Jaroslav Nádvorník
František Hodys
Miroslav Hölzel
Andrea Chromcová
Blanka Vilasová
Filip Růzha
Zdeněk Šimeček ml.
Jiří Burian
Josef Soukup
Richard Otradovec
Libor Novotný
Martin Havel
Barbora Kelichová
Martin Severa
Radovan Faktor
Pavel Švagr
Petr Stoupa
Rostislav Hefka

mají v oblibě lékaře. Jejich
přízni se těšili také kandidáti
profesí učitelé.
Kdo byl zvolen do sedlčanského zastupitelstva?
Kolik jim voliči dali hlasů?
Jana Špačková
vol. uskupení
ODS
ODS
STAN
ODS
ODS
ODS
STAN
STAN
STAN
ODS
ODS
STAN
STAN
SNKS
SNKS
STAN
KDU-ČSL
SNKS
ČSSD
KDU-ČSL
ČSSD

počet hlasů
1 419
1 353
1 250
1 237
1 168
1 122
1 099
1 065
1 044
1 015
936
887
876
860
765
731
715
644
643
473
434

Data v tabulce jsou převzata ze statistiky Českého statistického úřadu, zveřejněné na serveru www.volby.cz

Auto skončilo
ve výkopu
VOJKOV Opravy na silnici
I/18 v katastru obce Vojkov
se v pondělí 8. října ve tři
hodiny ráno staly pastí pro
48letou řidičku. „V daném
úseku je komunikace svedena do jednoho jízdního
pruhu a řízena světelným
signalizačním zařízením.
Řidička se zřejmě plně nevěnovala řízení, nevrátila
se zpět do pravého jízdního

Foto: Archiv Policie ČR

pruhu a pokračovala v uzavřeném pruhu, kde je silnice
ve výstavbě,“ informovala
příbramská policejní mluvčí
Monika Schindlová s tím, že
žena s vozidlem následně
spadla do výkopu na vozovce a poškodila přitom bednění na levé straně komunikace. Způsobená škoda byla
stanovena na 130 000 korun.
-red-

www.sedlcansky-kraj.cz

Profesionální hasiči ze
Sedlčan mají k dispozici
deﬁbrilátor
SEDLČANY Profesionální
hasiči ze sedlčanské stanice převzali první říjnový
čtvrtek do své výbavy automatizovaný externí deﬁbrilátor. Přístroj umožňuje
nastolit normální srdeční
rytmus při komorové ﬁbrilaci nebo při srdeční
příhodě.
„Deﬁbrilátor jako významný záchranný prostředek bude umístěn na výjezdové technice, nebude tak
sloužit pouze pro město

Sedlčany, ale podle poplachového plánu sedlčanské
stanice pro celý region,“
uvedl při předání přístroje
ředitel územního odboru
Příbram Tomáš Horvát.
Sedlčanští profesionální hasiči absolvují v brzké
době školení k obsluze
deﬁbrilátoru. „Hasiči jsou
mnohdy u mimořádných
událostí jako první a nyní
mohou nabídnout ještě odbornější první přednemocniční pomoc postiženým

osobám, a tím zvýšit jejich
šanci na záchranu života.
Ze statistik vyplývá, že deﬁbrilace je v terénu účinná
do pěti minut od ohlášení
události. Úspěšnost přežití
při tomto stavu klesá každou minutu o deset procent,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje Ladislav Holomčík.
Na pořízení přístroje hasičům významně přispělo
město.
-jš-

K Milevsku letěl vrtulník,
život ženě zachránili
policisté ze Sedlčan
Dokončení ze strany 1

„Svým počínáním naplnili nejen heslo Pomáhat
a chránit, ale v současné
době též velmi často pou-

žívaný slogan Ty to zvládneš, cílený na řidiče, kteří
se dostanou do stejné situace a pomohou při dopravní nehodě. Za to policis-

tům, kteří v té době nebyli
ve službě, patří velký dík,“
uvedl jejich nadřízený, vedoucí obvodního oddělení
Miroslav Pospíšil.
-red-

Jak se volilo v jednotlivých
sedlčanských okrscích?
SEDLČANY Pokud porov-

náme výsledky voleb
v jednotlivých sedlčanských volebních okrscích, lze říci, že o přízeň
voličů se přetahovala
ODS a STAN. Starostové
a nezávislí „měli navrch“
v okrsku Městský úřad,

Městské muzeum, v KDJS,
klubovna č. 29, 1. ZŠ
a Třebnice. Naopak propadli u voličů okrsku Domov Sedlčany. Stejně jako
KDU-ČSL, která v tomto
okrsku nedostala jediný
hlas. V okrsku Domov
Sedlčany vyhrálo Sdruže-

ní nezávislých kandidátů
Sedlčan, naopak poslední
bylo v Oříkově. Sdružení
ČSSD a nezávislých kandidátů se rovněž nejvíce
dařilo v okrsku Domov
Sedlčany, nejméně hlasů
získalo v okrsku 1. ZŠ.
Jana Špačková

Volební uskupení a hlasy v %
Okrsek č.

SNKS

ODS

STAN

ČSSD

1. Městský úřad

16,82

30,67

34,94

8,83

8,74

2. Městské muzeum

17,47

31,90

32,75

10,58

7,31

3. KDJS, klubovna č. 29

19,62

28,34

34,41

6,40

11,23

4. KDJS, Červ. salonek

14,64

37,32

32,63

8,94

6,47

5. Domov Sedlčany

33,16

28,28

5,91

32,65

0

6. Domov mládeže SOU

18,08

34,75

28,61

7,85

10,70

7. 1. ZŠ

16,15

32,01

34,01

4,62

13,21

8. Městský úřad Nádražní

18,55

35,72

27,36

9,66

8,72

9. Solopysky

23,38

28,59

18,11

16,58

13,34

10. Třebnice

15,57

23,30

47,05

9,55

4,55

11. Libíň

13,33

32,17

25,43

13,26

15,80

12. Sestrouň

13,28

40,02

24,75

7,59

14,36

13. Oříkov

9,27

34,91

31,03

13,83

10,96

Celkem

17,42

33,05

30,96

8,78

9,79

Data v tabulce jsou převzata z www.volby.cz

KDU-ČSL
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Den zdraví se nesl ve znamení dvou
významných výročí nemocnice
Dokončení ze strany 1

že uplynulo padesát pět let
od založení zdejší nemocnice a deset let od vstupu naší
mateřské skupiny Vamed
Mediterra na trh České republiky. Snažili jsme se program
zejména v dopoledních hodinách přizpůsobit dětem ze
základních i mateřských škol,
abychom nadchli mládež pro
vstup do zdravotnictví, které
se v současné době potýká
s poměrně velkou personální krizí.“ Velkou pozornost
děti věnovaly zejména dvojici obrovských plyšových
medvědů, kteří byli větší,
než mnozí malí návštěvníci Dne zdraví. Děti měly
možnost medvědy ošetřit,
obvázat a přenášet je do sanitky. Po celou dobu si s paní
doktorkou Zelenkovou, kte-

rá se jim věnovala, mohly
také vyzkoušet ošetření ran.
Na náměstí se zájemci mohli
podívat i na ukázky masérských, tejpovacích technik
i na kontrolu správnosti mytí
rukou pod UV lampou. To
vše doplňoval další program,
o který se postarala prezentací svých výrobků chráněná dílna MELA. Firma Káva
svět nabízela luxusní kávu
a ukázky své práce včetně
ochutnávky předváděli cukráři z SOU Sedlčany. Zvlášť
působivá byla výstavka Avalone a kampaně tohoto spolku, jejíž jednou z nejdůležitějších oblastí činnosti pod
názvem „PÁLÍ! nás to taky“
je primární prevence popáleninových úrazů a všestranná
pomoc popáleným dětem,
jejich rodinám a blízkým.
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Po střeše
a fasádě
by měla
následovat
oprava
interiéru
kapličky
JETŘICHOVICE Kaplička

I nejmenší děti měly možnost ošetřit velkého plyšového medvěda.

D o s l ova n e ú n av n ě
na čtvrtečním Dni zdraví
vyhrávala na náměstí skupina muzikantů z integrovaného centra sociálních
služeb Odlochovice. Spous-

Velké díky od STANu, jste skvělí…
Nováček komunálních voleb v Sedlčanech, kandidáti uskupení politického hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ tímto děkují svým voličům za každý jednotlivý křížek, tedy hlas.
V sobotu v podvečer jsme netrpělivě sledovali, jak se mění pořadí a jak narůstají hlasy
po jednotlivých okrscích. Po druhém okrsku jsme byli nadšení a to díky vám, našim voličům.
Při prvních komunálních volbách, do kterých jsme takto šli, jste nám pomohli se
nakonec dostat se sedmi mandáty do zastupitelstva města.
Nyní nám, prosím, držte palce, ať jsou vyjednávání plodná a ať se podaří vše, co pro
vás máme v plánu z našeho programu.
Jedním z našich hlavních bodů programu je spolupráce a proto opravdu doufáme
ve spolupráci bez zbytečných koalic a opozic. Ostatně tak by to podle nás mohlo,
v městech velikosti Sedlčan, být.
Taková je také naše nabídka pro ostatní uskupení, jednáme o spolupráci.
Prosíme, držte palce a ještě jednou velké díky vám voličům.
Blanka Vilasová

tu účastníků akce se ptalo,
kdo to u kašny tak pěkně
hraje, a proto nám kapelu
i centrum představila jeho
ředitelka, která sama hrála
na klávesy. „Jsme domovem
pro osoby se zdravotním
postižením, primárně postižením mentálním,“ uvedla
Jana Petranová. „Odlochovice jsou malá vesnička
nedaleko Votic u obce Jankov. Naše kapela se jmenuje Poprask a tento název si
vybrali sami klienti. Ve stejném složení fungujeme už
osmnáct let a vystupujeme
všude tam, kam nás pozvou.
Na různých společenských
večírcích, tanečních zábavách, svatbách, dětských
karnevalech i hudebních festivalech.“
David Myslikovjan

na návsi před zámkem prochází celkovou rekonstrukcí, která se týká obvodového pláště a střechy.
„S restaurátorkou a akademickou malířkou, která práce
provádí, jsem se dohodla, že
nám udělá nacenění prací,
které by se týkaly interiéru
kapličky. Opravy v interiéru
budou ﬁnančně ještě náročnější – půjde o malby na stěnách, podlahy, strop, restaurování oltáře s terakotovým
sousoším, které je po nájezdu
vandala poničené a jehož
části jsou uloženy na úřadě,“
uvedla sedlecko-prčická starostka Miroslava Jeřábková,
která odhadla, že oprava
interiéru kapličky bude stát
zhruba milion korun. Město
se pokusí tyto prostředky
získat za pomoci dotací. -jš-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
Ze
čtyř krádeží je obviněn devětatřicetiletý muž. Koncem
loňského a začátkem letošního roku odcizil ve sklepech bytových domů dvě
jízdní kola a křovinořez. Celkem způsobil škodu ve výši
25 000 korun. Za přečin krádeže, porušování domovní
svobody a poškození cizí
věci stanovuje trestní zákoník jeden rok až pět let odnětí svobody.
SEDLČANSKO Naprosto
nepoučitelný se zdá být padesátiletý muž, kterému byl
v letech 2001 až 2016 sedmSEDLČANY/DUBLOVICE

krát uložen zákaz řízení motorových vozidel. V letošním
roce však přes zákaz opět
neváhal usednout za volant.
Navíc v měsíci září popíjel
v jedné obci na Sedlčansku
se svým o pár let starším
známým alkoholické nápoje, následně došlo mezi
nimi ke slovní rozepři a poté
kamaráda udeřil skleněnou
lahví do hlavy. Dotyčný byl
obviněn z přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí a ublížení na zdraví.
V případě odsouzení může
strávit až tři roky svého
života za zdmi věznice.

SEDLČANY Dne 2. října,
krátce před polednem, naboural v ulici Na Potůčku
67letý řidič. Při couvání
z parkovacího stání narazil
na komunikaci pravou zadní částí vozidla do levého
boku auta značky Škoda
Yeti, které tudy projíždělo.
Vzniklá škoda byla odhadnuta na 15 000 korun.
REGION Srnec zkřížil
v časných ranních hodinách 3. října jízdní dráhu vozidlu Mitsubishi. Mezi obcemi Vysoký Chlumec a Libíň
vběhl do silnice a na místě
střetu zůstal zraněný. Vznik-

lá škoda byla stanovena
na 31 000 korun. O čtyři
dny později došlo k další
srážce se zvěří, a to ve večerních hodinách na silnici
I/18 v katastru obce Kosova
Hora. Srna způsobila rovněž
škodu ve výši 31 000 korun,
střet však tentokrát odnesla
životem.
HRACHOV Devětačtyřicetiletého řidiče policisté
zastavili 3. října odpoledne
v katastru obce. Dechová
zkouška u něj ukázala 0,22
promile alkoholu. Další jízda
byla muži zakázána.
ČERVENÝ HRÁDEK Leh-

kým zraněním a hmotnou
škodou ve výši 410 000
korun skončila dopravní
nehoda, která se odehrála
5. října ráno na Červeném
Hrádku. Řidička zde najela na pravý okraj silnice
a poté narazila do kamenné zdi. Automobil se následně převrátil na levý
bok. Motoristka byla i se
svým nezletilým dítětem
převezena sanitkou do nemocnice.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Vítězové i poražení. Jak hodnotí své
(ne)úspěchy ve volebním klání?
Dokončení ze strany 1

Křesťanská
a demokratická
unie –
Československá
strana lidová –
Martin Severa
Výsledek voleb v Sedlčanech mě osobně nepřekvapil. Dosud dlouhodobě
vítězící ODS na procenta
mírně vyhrála také letos,
i když z pohledu počtu získaných mandátů dopadla
stejně jako nová volební
strana STAN. Obě strany
obdržely shodně sedm
mandátů. STAN převzal
ostatním subjektům mandáty – SNKS tři, ODS dva,
KDU-ČSL jeden a poslední mandát převzal STAN
od v podstatě „spojené
kandidátky ČSSD a KSČM“
letos kandidující pod hlavičkou ČSSD. KDU-ČSL
se dlouhodobě pohybuje
v rozmezí dvou až tří získaných mandátů, takže žádné překvapení se ani letos
nekonalo.
Co se týká kampaně,
tak naše uskupení žádnou masivní kampaň
nerealizovalo.
Sedlčany
na velké kampaně nejsou
z minulosti zvyklé a ani
na ně nejsou vynakládány
žádné velké prostředky.
STAN zrealizoval poměrně velkou kampaň, a to
i na Facebooku. Oproti
minulosti se facebookové
diskuze stávaly občas dosti ostrými. My jsme prezentaci a diskuze na této
sociální síti mimo zveřejnění volebního programu
nerealizovali. Zůstali jsme
pouze u tradičních letáků
a využili jsme poskytnutý prostor v Sedlčanském
kraji. Na hodnocení kampaní si nyní netroufám,
neboť kampaň je jedna věc
a plnění slibů druhá. A to
ukáže čas a voliči si sami
mohou po čase zhodnotit,
zda jednotlivé kampaně
a volební sliby byly podloženy realitou či sloužily
pouze k nalákání voličů.

Sdružení
nezávislých
kandidátů Sedlčan
– Martin Havel
Předvolební
kampaň
proběhla celkem standardním způsobem, každý subjekt zvolil trochu odlišné
metody a taktiku, ale to je
normální. Naši kandidáti
obhajovali čtyři mandáty,
ale jednomu se to nepodařilo. Změna jmen na kandidátce ji sice omladila, ale
lepší výsledek nám to nepřineslo. Minule jsme měli
šest mandátů a nyní máme
jenom tři. Proto výsledek
voleb pro naše sdružení
není tak pozitivní.
Znovu se ukázalo, že voliči preferují osobnosti lékařů
a učitelů, a to napříč všemi
politickými subjekty. Mě
osobně nejvíce překvapil
volební výsledek STANu,
ale rozhodli si to sami voliči
v demokratické volbě, takže
to asi takto chtějí.

Sdružení ČSSD
a nezávislých
kandidátů – Pavel
Švagr
V minulém zastupitelstvu
mělo ČSSD dva mandáty
a prakticky jsme je letos
obhájili. Samozřejmě že je
škoda a mrzí mě, že nás nepodpořilo více voličů a nepodařilo se nám tak získat
více zastupitelských mandátů. Musíme si udělat poctivou analýzu, proč tomu
tak je. Pravdou je ale také to,
že oproti jiným obcím jsme
u nás v Sedlčanech dopadli ještě dobře. Prostě ČSSD
v řadě míst neobhájila ani
počet mandátů z minulých
komunálních voleb. Já i pan
Hefka jsme dostali oproti
volbám v roce 2014 hlasů
více, a beru to jako pomyslné vysvědčení za práci
v minulém zastupitelstvu. Je
to projev důvěry, ale také závazek, abych stejným způsobem jako dosud hájil zájmy
Sedlčaňáků. A jasně říkám,
že to, co jsme slibovali ve volební kampani, budeme pro-

sazovat i v novém zastupitelstvu, a to bez ohledu na naši
mandátovou sílu. Občané
se na nás mohou obracet se
svými dotazy a garantujeme, že budou na zastupitelstvu předneseny.
Zastupitelstvo se poměrně výrazně obmění.
Myslím, že to je dobře
a blahopřeji všem novým
zastupitelům z ostatních
politických stran a uskupení k jejich zvolení. Především pak zastupitelům
ze „stáje“ Blanky Vilasové.
Věřím, že dodrží to, co slibovala před volbami – to
je, že se zasadí o změnu
vnímání a stylu jednání zastupitelstva v našem městě!
Vzhledem k tomu, že máme
prakticky stejné programové priority, tak se těším
na jednání zastupitelstva
v nadcházejícím období.
Jinak obecně volič rozhoduje a volby u nás ukázaly, že místní změnu chtějí,
že současnost řadě z nich
nevyhovuje. Proto takový
skok nezávislých Blanky
Vilasové a úbytek hlasů
koaličního partnera ODS –
nezávislých Martina Havla.
Vítězem voleb je Blanka Vilasová a poraženým stávající starosta Jiří Burian, a to
kvůli nízkému počtu hlasů
které získal. Starostou má
být ten, kdo má největší
voličskou podporu.

Občanská
demokratická
strana – Miroslav
Hölzel
Zisk sedmi mandátů a těsné volební vítězství kandidátky ODS považuji za úspěch.
Je to naše již osmé volební
vítězství v řadě, a to považuji za výborné hodnocení
dlouhodobé práce našich
zastupitelů. Na druhou
stranu je to náš nejhorší výsledek v historii. Rozumím
tomu, že část občanů chce
změnu, přece jenom jsme
za ta dlouhá léta příliš okoukaní. Stabilita ve vedení radnice však přinesla nesporné
úspěchy. Příprava největší

a nejdůležitější investice
v historii města, přivaděče
pitné vody, trvala patnáct let
a dá se pochybovat o tom,
zdali by se podařila v případě střídání různých garnitur
ve vedení města.
Prohrou těchto voleb je
především vyhrocená a nenávistná volební kampaň,
která ve srovnání s volbami
v minulých obdobích neměla obdoby. Několik lidí mě
dokonce oslovilo, že kdyby
nás neznali osobně, považovali by nás zejména dle Facebooku za naprosté gaunery.
Mnoho kandidátů a jejich
sympatizantů si neuvědomuje, že volbami všechno
nekončí, nýbrž začíná, a že
je nezbytné společně další
čtyři roky v zastupitelstvu
spolupracovat ve prospěch
obyvatel města. Nenávistná
kampaň vůči stávajícímu
vedení města může zkomplikovat případná koaliční
jednání.
Gratuluji všem zvoleným
zastupitelům.

Starostové
a nezávislí –
Blanka Vilasová
S výsledky letošních komunálních voleb jsme spokojeni. Doufáme, že bude
možná spolupráce napříč
všemi uskupeními podle výsledků voleb. Náš plán z výsledků přímo vyplývá, voliči
to jasně řekli, tedy rada města ze všech uskupení bez
zbytečných koalic a dohadů.
Myslím, že kampaň jsme
měli úspěšnou, na Facebooku jsme pracovali již
velmi brzy, máme vlastní
facebookovou stránku jako
Starostové a Nezávislí Sedlčany. Dále máme vlastní
webové stránky, kde jsme
kromě klasických údajů zařadili velmi zajímavý volební simulátor a otázky a odpovědi, které byly pro občany
dle reakcí velmi inspirativní.
Měli jsme propagační inzerci
v Sedlčanském kraji a PR.
Tiskli jsme volební letáky
a plakáty, které jsme osobně roznášeli občanům coby
část kontaktní kampaně.

Tu jsme podpořili ještě setkáním kandidátů s občany
ve středu 26. září na náměstí
v Sedlčanech.
Jsme vděční voličům
za zisk krásných sedmi mandátů, to samozřejmě, a jejich
velkou důvěru si chceme určitě zachovat. Budeme plnit
naše společné cíle. Pochopitelně pokud by byl počet
mandátů jedenáct a více,
byl by to výsledek optimální k další bezproblémové
práci. Našich sedm mandátů
do zastupitelstva nám dává
určité možnosti, ale protože ODS má stejně, není to
jednoznačné. Záleží na tom,
kdo se ke komu přikloní a co
bude cítit, že je pro občany
dobré. Doufáme, že bude
přijatý náš návrh na složení
rady města, která by podle
nás měla kopírovat výsledky
voleb. S tím souvisí také obsazení pozic ve vedení města a každopádně posílení
takového vedení. Máme své
konkrétní návrhy. S počtem
hlasů pro naše kandidáty
jsme spokojeni, ale vždy
to může být lepší. Pokud
nás s tímto počtem budou
ostatní tolerovat, půjde dělat
spoustu věcí.
Původně jsme čekali
možná i lepší výsledek,
abychom měli více šancí
na vyjednávání, ale poradíme si i tak. Při sčítání hlasů,
kdy člověk vůbec netušil
a vzrůstaly obavy, jsme
na chvilku čekali výsledek
horší. Po sečtení Třebnic již
ale bylo lépe... V ostatních
okrscích se pak již pouze
střídalo první a druhé místo.
Pro nás může být největším překvapením, jak se
k výsledkům postaví ostatní
uskupení. Zda bude snaha
o spolupráci, anebo zda se
někdo bude snažit nás zablokovat. Prosím občany,
aby to vše velmi bedlivě
sledovali. Volby jasně ukázaly, jak si to dvě hlavní skupiny voličů přejí, a my jsme
schopni to tolerovat a jsme
schopni tolerovat i zbylé
skupiny. Proto je ideální „barevná“ rada města.
Jana Špačková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Kapři z Vrahu
jsou již v sádkách
NALŽOVICE Mezi prvními výlovy letošní sezóny patřil v sobotu 6. října také
soukromý výlov rybníka Na Vrahu
mezi Nalžovicemi a Novou Vsí. Neveliký, avšak důmyslně vybudovaný
rybník se sádkami vlastní rodina Sosnovcova po generace. „Převzal jsem
rybník od svého táty, ten zas od svého.
Rybník koupil děda od Schwarzenbergů,“ svěřuje se Milan Sosnovec, zatímco u kádí třídí vylovené ryby.
S výlovem pomáhají příbuzní
a známí včetně dětí, které si pomoc
tatínkům při výlovu nadšeně užívají.
Přicházejí se podívat i sousedé z blízké vesnice. „Při výlovu projde chlapům
rukama několik metráků ryb,“ říká
Milan Sosnovec. „Tak polovina ryb
z výlovu – plevelné ryby a malí kapři –
poputuje však zpátky do rybníka,“ dodává. Kapry na štědrovečerní stůl pak
Milan Sosnovec prodává třiadvacátého prosince přímo ze svého dvora.
Lucie Kakosová
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Sekvoje obrovské
zkrášlí park
PETROVICE V pátek 5. říj-

na dopoledne se starosta
Petr Štěpánek s místostarostkou Vlastou Roubíkovou chopili rýče a vydali
se vysadit do zámeckého
parku dva stromečky sekvoje obrovské. Sekvoj
je nejmohutnější strom
na naší planetě, dorůstá až do výšky 116 m
a může se „dožít“ až
2 200 let. Do spodní části
parku byly tyto sazenice vybrány po poradě
s Národním památkovým
ústavem.
Na sekvojovce můžete
narazit i na jiných místech u nás. Nejvyššími
jsou dva stromy v Ratměřicích na rozhraní
středních a jižních Čech.

Dosahují výšky téměř 50
metrů.
V roce 2018 čeká Českou republiku několik
kulatých výročí, k jejichž oslavám se připojí
i Petrovice. Nejenže letos
uplyne sto let od vzniku
samost atného Československa, významné
narozeniny slaví i samostatná Česká republika,
která vznikla právě před
25 lety, vysazení sekvojí
se váže i k těmto výročím. V neděli 28. října
odpoledne se v parku
bude vysazovat lípa.
Do budoucna bude regenerace pokračovat výsadbou dubů a v plánu
jsou i jabloně.
Jana Motrincová

Nejméně lidí přišlo volit
ve Štětkovicích. Jinde
se účast pohybovala
nad celorepublikovým
průměrem
Jen 38,29 % voličů přišlo do volební místnosti ve Štětkovicích. Volební účast v této obci se pohybovala pod průměrem Příbramska
(52,57 %), Středočeského kraje
(50,60 %) i celé ČR (47,34 %). Obce
na Sedlčansku přitom celorepublikový průměr, průměr Středočeského kraje i ČR spíše zvedaly.
Ve všech, kromě již zmíněných
Štětkovic, přišla k volbám více
než polovina oprávněných voličů. Volební účast v jednotlivých
obcích Sedlčanska můžete porovnat v následující tabulce.
Těžko říci, zda volební (ne)účast
ve Štětkovicích byla způsobena
faktem, že o post v sedmičlenném
zastupitelstvu se na jedné společné kandidátce ucházelo pouze
sedm lidí, tudíž měli místa v zastupitelstvu tak říkajíc „jistá“ a volby
tak byly v podstatě pouze formální
záležitostí.
Data v tabulce jsou převzata
z údajů Českého statistického úřadu (volby.cz) a ze srovnávacích
volebních aplikací irozhlas.cz a idnes.cz.
Jana Špačková
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Obec

Volební účast v %

Dublovice

58,18

Jesenice

63,17

Kamýk nad Vltavou

63,85

Klučenice

61,04

Kňovice

54,30

Kosova Hora

60,58

Krásná Hora

54,79

Křečovice

67,53

Petr Štěpánek a Vlasta Roubíková vysadili v parku sekvoje.

Prodám český zahr. traktor SECO
STARJET, zánovní, velká sleva, záruka.
Tel.: 604 761 657.
302/18
Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
303/18
Prodám brambory na uskladnění, 10
Kč/kg a odpadové brambory 2 Kč/kg. Tel.:
604 117 568.
304/18
Koupím byt 2+1 v Sedlčanech. Platím
hotově. Tel.: 739 656 241.
305/18
Pronajmu garsonku v Sedlčanech
U Školky. Tel.: 705 001 430.
306/18
Hledám pronájem menšího bytu
na Sedlčansku. Tel.: 724 134 027.
307/18
Prodám pšenici, ječmen. Tel.:
739 064 770.
308/18
Sháním idividuální výuku španělštiny pro 9letého syna. Dále sháním doučování matematiky pro druhý ročník střední
školy. Ideálně 2x týdně. Prosím ozvěte se
na telefon 728 957 968.
309/18
Prodám selata Tel.: 773 445 417. 310/18
Řádková inzerce 15 Kč/řádek

Křepenice

81,33

Milešov

63,30

BUGSY BAR

Nalžovice

64,97

Sedlčany

Nedrahovice

69,36

Nechvalice

68,48

Osečany

72,46

Petrovice

68,58

Počepice

71,88

Prosenická Lhota

61,71

Příčovy

69,06

Radíč

62,29

Sedlčany

50,54

Solenice

53,27

Svatý Jan

59,23

Štětkovice

38,29

Vojkov

55,93

Vysoký Chlumec

62,61

Příbramsko

52,57

Benešovsko

53,43

Středočeský kraj

50,60

ČR

47,34

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

ZNOVU OTEVŘEN
Otevírací doba: 17:00–6:00
Těšíme se na vás

OSOBNÍ
TRÉNINKY
FITNESS
Sedlčany a okolí
již od 200 Kč/hod.
První lekce ZDARMA
Více info na:
trener-sedlcany@seznam.cz

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

Provádíme montáž
sádrokartonu,
střešních oken
a drobné zednické
práce

Tel.: 774 736 185
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Velký volební přehled – jak se volilo na Sedlčansku?
REGION Přinášíme vám vel-

ký volební přehled. Data
v textu jsou převzata z údajů Českého statistického
úřadu (volby.cz) a ze srovnávacích volebních aplikací irozhlas.cz a idnes.cz.

Dublovice
Ze čtyř volebních uskupení se do zastupitelstva
obce dostali kandidáti tří
z nich. Kandidátce Nezávislých – I. dali voliči pouze
9,05 % hlasů, což nestačilo
k zisku žádného zastupitelského mandátu. Nadpoloviční většinu budou mít
v novém dublovickém zastupitelstvu kandidáti Nezávislých – Změna. Obdrželi 48,61 % hlasů. Konkrétně
současný starosta Otakar
Jeřicha získal od voličů
vůbec nejvíce hlasů – 347,
spolu s ním usednou v zastupitelstvu „spolukandidáti“ Petr Čedík (279 hlasů), Roman Svoboda (238
hlasů), Dušan Strýček (266
hlasů) a Jaroslav Holan
(280 hlasů). Dva zastupitelské mandáty získala kandidátka Nezávislí – 2 (23,93 %
hlasů). V zastupitelstvu
za toto volební uskupení
usednou konkrétně Václav
Buchal (195 hlasů) a Soňa
Macešková (221 hlasů).
Devítičlenné zastupitelstvo
doplní Josef Hájek (163
hlasů) a Stanislav Švagr
(147 hlasů) z kandidátky
Nezávislí – Hasiči (18,41 %
hlasů).

Jesenice
u Sedlčan
Ze třináctky kandidujících nevybrali voliči do zastupitelstva Petra Čapka
a Františka Vávru. S 11,46 %
(263 hlasy) vyhrál volby
současný jesenický starosta Miloslav Hrazánek. V zastupitelstvu spolu s ním
usednou Petr Skalický (217
hlasů), Miroslav Hrstka
(209 hlasů), Miloš Jirásek
(202 hlasů), Jaromír Bulan
(198 hlasů), Jiří Kožmín
(189 hlasů), Miroslav Hájek
(180 hlasů), Blanka Ježková
(166 hlasů), Petr Heran (159
hlasů), Miloslav Jindrák
(139 hlasů) a Anna Bílková
(137 hlasů).

Kamýk nad
Vltavou
Šest zastupitelských
mandátů získalo Sdružení
nezávislých kandidátů I.
(37,68 %) – Petr Halada (316
hlasů), Václav Semilský (183
hlasů), Jiří Klaus (151 hlasů), Daniel Mach (161 hlasů), Kateřina Ptáčková (165
hlasů) a Richard Mácha (132
hlasů). Z kandidátky JINAK
zvolili občané čtyři zastupitele (celkem získala kandidátka 28,63 % hlasů) – Přemysl Růžička (189 hlasů),
Miroslav Tulach (144 hlasů),
Roman Turza (132 hlasů),
Zbyněk Růžička (160 hlasů).
Rovněž čtyři mandáty získalo Sdružení nezávislých
kandidátů A (celkem kandidátka získala 23,36 % hlasů) – Josef Vencovský (206
hlasů), Jaroslava Špačková
(170 hlasů), Hana Viskupová
(134 hlasů) a Marie Černá
(128 hlasů). Jeden mandát
získala KSČM (celkem získala kandidátka 10,33 % hlasů)
– Karel Balek (80 hlasů).

Klučenice
Voliče nejvíce oslovili
kandidáti a program KDU-ČSL (36,59 % hlasů). Jinak
lze říci, že síly kandidujících uskupení byly v Klučenicích vyrovnané. Strana
venkova obdržela 34,13 %
hlasů, Sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj
a prosperitu obce Klučenice“ 29,27 % . Všechna tři volební uskupení budou mít
v zastupitelstvu po třech
mandátech. Nejvíce hlasů
dali voliči současnému starostovi Stanislavu Stoulilovi
z kandidátky KDU-ČSL (141
hlasů), jeho „spolukandidát“ Josef Kulas obdržel
122 hlasů, Marcela Stehlíková 89. Kandidát Strany venkova Stanislav Žák získal
108 hlasů, Luboš Řezník 99,
Radek Kicl 103. Kandidát
Sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj a prosperitu obce Klučenice“ Ota
Roušal získal 122 hlasů, Jiří
Veselý 92 hlasů, Oldřich Žirovnický 127 hlasů.

Kňovice
Do šestičlenného za-

stupitelstva usedne všech
šest kandidátů v letošních
komunálních volbách. Nejvíce hlasů získal od voličů
současný starosta Jiří Sůsa
(117 – 19,8 %). 105 hlasů dali
voliči Tomáši Lochovi, 102
Ivetě Lochové, 99 Miladě Janotové, 94 Bohumilu Růzhovi a 74 Martinu Pacovskému.

Kosova Hora
V patnáctičlenném zastupitelstvu neusedne žádný ze dvou kandidátů KDU-ČSL. Nejvíce věřili voliči
kandidátce Pro obec, která
získala 4445 hlasů (50,74
%). Její kandidáti získali
v zastupitelstvu 8 mandátů:
Martin Krameš (495 hlasů),
Lenka Havlíčková (381 hlasů), František Belza (333
hlasů), Jaroslav Pokorný
(318 hlasů), Jitka Váňová
(287 hlasů), Jana Němcová
(303 hlasů), Petr Vršecký
(290 hlasů) a Ivana Procházková (251 hlasů). Tři
mandáty získali Kosováci.
V zastupitelstvu za ně usednou Ondřej Sejkora (189
hlasů), Renata Červenková
(179 hlasů) a Jiří Němec
(204 hlasů). Po třech mandátech bude mít v novém
zastupitelstvu také Sdružení spolků – Sokol, hasiči,
myslivci. Úspěšnými kandidáty byli Ladislav Hodík
(193 hlasů), Martin Fiala
(154 hlasů) a Pavel Růzha
(163 hlasů). Jeden mandát
získali Hasiči a sportovci
společně pro Kosovu Horu.
V zastupitelstvu za ně usedne Radek Sirotek (139 hlasů).

Krásná Hora nad
Vltavou
Voliči dali nejvíce hlasů
(24,69 %) Hnutí žen, které
získalo 4 mandáty, stejně
jako Sdružení nezávislých
kandidátů ZD Krásná Hora
nad Vltavou a. s. (23,71 %).
Tři mandáty získali Občané Krásnohorska (18,29 %
hlasů), po dvou Nová generace (15,87 %) a Hasiči
Krásnohorska (15,22 %).
V zastupitelstvu neusedne
žádný z kandidátů Krašovického spolku, který získal jen
2,20 % hlasů. Členkami zastupitelstva za Hnutí žen budou

Blažena Suchopárová (188
hlasů), Jana Mašková (187
hlasů), Kateřina Benešová
(243 hlasů) a Veronika Krůtová (140 hlasů). Za Sdružení nezávislých kandidátů
ZD byli do krásnohorského
zastupitelstva zvoleni Vít
Hubička (243 hlasů), Richard Triner (146 hlasů),
Pavel Hubička (179 hlasů)
a Marie Hubičková (108 hlasů). Občané Krásnohorska:
Pavel Lacina (291 hlasů), Jiří
Urban (216 hlasů) a Martin
Švec (214 hlasů). Z Nové
generace usednou v zastupitelstvu Jaroslav Kříž (145
hlasů) a Vladimíra Švecová
(111 hlasů). Za Hasiče Krásnohorska budou v zastupitelstvu pracovat Ondřej Beneš (171 hlasů) a Miroslav
Procházka (123 hlasů).

mandáty porazila Sdružení nezávislých kandidátů
Milešov – Klenovice, které v novém zastupitelstvu
získalo na základě 45,17 %
hlasů čtyři mandáty. Nejvíce hlasů získal současný
milešovský starosta Jiří
Vokrouhlík (20,02 % – 142
hlasů) z ČSSD. V zastupitelstvu usedne se „spolukandidáty“ Valterem Krausem
(126 hlasů), Miroslavem
Květem (109 hlasů), Martinou Liškovou (55 hlasů)
a Jiřím Šťastným (93 hlasů). Za Sdružení nezávislých kandidátů Milešov
– Klenovice se milešovskými zastupiteli stanou Miroslav Špíchal (110 hlasů),
Vladimír Holan (112 hlasů),
Václav Svoboda (83 hlasů)
a Josef Holan (85 hlasů).

Křečovice

Nalžovice

Pět mandátů získalo
Sdružení nezávislých kandidátů II. (celkem 48,80 %
hlasů) – Robert Nečas (271
hlasů), Petr Sochor (234
hlasů), Aleš Kruchňa (179
hlasů), Karel Krymlák (197
hlasů) a Zbyněk Šobíšek
(234 hlasů). Čtyři mandáty
patří v novém zastupitelstvu Sdružení nezávislých
kandidátů I. (celkem 33,77 %
hlasů) – Monika Pechačová
(198 hlasů), Aleš Bobál (164
hlasů), Martin Hanáček
(140 hlasů) a Petr Rákosník
(197 hlasů). Dva zastupitelé
budou plnit program Sdružení nezávislých kandidátů
III. (celkem 17,43 % hlasů) –
Miroslav Roubík (101 hlasů)
a Jan Dvořák (112 hlasů).

Jedenáct mandátů získalo na základě výsledků
voleb Sdružení nezávislých kandidátů Nalžovice
(68,39 % – 2 296 hlasů). V zastupitelstvu usednou Vladimír Šimek (107 hlasů),
Jiří Podrázký (218 hlasů),
Jakub Spilka (157 hlasů),
Jan Mašek (149 hlasů), Zbyněk Malý (175 hlasů), Petra Kubečková (162 hlasů),
Zdeněk Malenda (183 hlasů), Miroslav Klimeš (158
hlasů), Josef Kubín (198
hlasů), Jaroslava Bulínová
(203 hlasů) a Jana Pšeničková (223 hlasů). Dva zastupitele bude mít v novém
nalžovickém zastupitelstvu
Zelený NOS (11,74 %) – konkrétně Ivanu Fialovou (48
hlasů) a Jarmilu Procházkovou (54 hlasů). Čtyři samostatně kandidující – Luboš
Sůsa, Jaroslava Balounová,
Pavel Litoš a Ivana Křížková – nebyli do zastupitelstva obce zvoleni.

Křepenice
Nejvíce hlasů získal
v Křepenicích Pavel Chudárek (11,36 % – 105 hlasů). V zastupitelstvu dále
usednou Milan Kodet (101
hlasů), Blanka Grošová (99
hlasů), Jaroslav First (84
hlasů), Jan Krampera (79
hlasů), Hana Švagrová (76
hlasů), Karel Kodet (75 hlasů), Petra Červinková (73
hlasů) a Alena Kramešová
Křížková (47 hlasů).

Milešov
ČSSD s 54,83 % hlasů
a pěti zastupitelskými

Nedrahovice
Uskupení Pro rozvoj Nedrahovic zvítězilo ve volbách
nad uskupením Za pěkné
Nedrahovice (5:4 mandátům, 58,41 %:41,59 %, resp.
1167:831 hlasům). Vůbec nejvíce hlasů (144) získal Vladimír Pešta z Pro rozvoj Nedrahovic. V zastupitelstvu
usednou i jeho „spolukan-
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didáti“ – současný starosta
obce Čestmír Sosnovec (136
hlasů), Lubomír Budka (130
hlasů), Petra Hlaváčková
(127 hlasů) a Vladimír Vejvoda (121 hlasů). Za uskupení Za pěkné Nedrahovice
bude v zastupitelstvu pracovat David Hrma (105 hlasů),
Tomáš Špale (104 hlasů),
Václav Cháb (99 hlasů)
a Jan Papež (89 hlasů).

Nechvalice
Vítězem komunálních
voleb je ODS (48,97 % hlasů) se ziskem pěti mandátů.
Dva mandáty získali Nezávislí – Nechvalice (22,27 %),
po jednom mandátu KDU-ČSL (15,34 %) a Nechvalicko
sobě (13,42 %). Nejvíce hlasů získal současný starosta
Jiří Hejhal (274). Za ODS
spolu s ním usedne v zastupitelstvu Jan Pudil (154 hlasů), Jiří Barhoň (214 hlasů),
Josef Hadáček (142 hlasů)
a Josef Novák (144 hlasů).
Za Nezávislé – Nechvalice
byli do zastupitelstva zvoleni Alena Tuháčková (157
hlasů) a Jaroslav Mašek
(160 hlasů). Za KDU-ČSL
usedne v zastupitelstvu
Roman Skalický (197 hlasů)
a za Nechvalicko sobě Josef
Konop (159 hlasů).

Osečany
Lukáš Tožička, Jiří Čejda
a Jan Pﬂeger nebyli úspěšní v komunálních volbách.
Do osečanského zastupitelstva byli zvoleni Petr Stránský (142 hlasů), Tomáš
Chlasták (128 hlasů), Milan Štemberk (128 hlasů),
Pavel Pechač (128 hlasů),
Stanislav Járka (116 hlasů),
Vladimír Hůla (110 hlasů),
Pavel Čermák (93 hlasů),
Jiří Moulík (90 hlasů) a Luboš Hrma (89 hlasů).

Petrovice
u Sedlčan
Vítězem voleb jsou Sta-

rostové a nezávislí s 47,58 %
hlasů a sedmi mandáty. V zastupitelstvu usedne za toto
uskupení současný starosta
Petr Štěpánek (524 hlasů),
Dušan Šimeček (498 hlasů),
Bohumil Šimák (196 hlasů),
Pavel Kubíček (357 hlasů),
Petr Bilina (414 hlasů), Petr
Jüngling (209 hlasů) a Vladimír Bílek (320 hlasů). Čtyři
mandáty bude mít v novém
petrovickém zastupitelstvu
KDU-ČSL (26,68 % hlasů).
Za tuto stranu byli do zastupitelstva zvoleni Jiří Soukup
(273 hlasů), Vlasta Roubíková (268 hlasů), Vladimír
Krejča (234 hlasů) a Petr Čihák (197 hlasů). Kandidátka
s názvem Nezávislí kandidáti
získala celkově 25,75 % hlasů
a čtyři mandáty. V zastupitelstvu budou pracovat Václav Jankovský (342 hlasů),
Jaromír Šťastný (182 hlasů),
Vendula Vrzalová (189 hlasů)
a Jan Bilina (279 hlasů).

Počepice
Nejúspěšnější bylo Sdružení nezávislých kandidátů
„Pro obec Počepice“, se ziskem 41,85 % hlasů obsadí 4
mandáty. Uspěli konkrétně
současný starosta Zdeněk
Pekárek (137 hlasů), Pavel Hejhal (127 hlasů), Milan Mošnička (144 hlasů)
a Jaromír Macháček (141
hlasů). Tři zastupitelské
mandáty patří kandidátce
Naše obce (33,64 % hlasů).
V zastupitelstvu budou její
program plnit Josef Ledínský (118 hlasů), Jaroslav
Mošnička (154 hlasů) a Vladimír Kolář (123 hlasů). Dva
mandáty získalo Sdružení
kandidátek Počepicka –
Hana Kolínová (143 hlasů)
a Olga Kymlová (112 hlasů).

Prosenická Lhota
Vladimír Krejčí, Ladislav Skalický a Miroslav
Pospíchal v zastupitelstvu
neusednou. Mandát obhá-
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jil současný prosenický
starosta Petr Červenka
(13,59 % – 193 hlasů). Členy zastupitelstva se stanou
Jan Čížek (180 hlasů), Miloš
Cihlář (178 hlasů), Vladimír
Krejčí (173 hlasů), Jan Bouše (136 hlasů), Luděk Bechyně (132 hlasů) a Milan
Krubner (127 hlasů).

Příčovy
Nejvíce hlasů získal Pavel Kymla (14,25 % – 159).
Do zastupitelstva byli zvoleni také František Pilík
(142 hlasů), Galina Humhalová (113 hlasů), Michal Jiráček (102 hlasů), Mikuláš
Radosta (97 hlasů), Petr
Pištěk (94 hlasů) a Zdeněk
Lerch (84 hlasů). V zastupitelstvu neusednou Iva
Chwastková, Václav Pichl,
Jan Valenta, Pavel Spilka
a Věra Krutinová.

Radíč
Stanislava Hanuše a Ivetu Kadeřábkovou voliči
do zastupitelstva nezvolili.
Nejvíce hlasů získala Blažena Kadeřábková (12,69 % –
84 hlasů). V zastupitelstvu
budou pracovat také Josef
Volf (78 hlasů), Stanislav
Krampera (77 hlasů), Petr
Křížek (71 hlasů), Alena Novotná (69 hlasů), Milan Mrázek (68 hlasů), Pavla Mrázková (56 hlasů), Marcela
Šachová (50 hlasů) a Jana
Čížková (45 hlasů).

Sedlec-Prčice
Volby vyhráli Starostové
a nezávislí (39 % hlasů – 6
mandátů). Na počet hlasů
(860) s velkým náskokem
vyhrála současná starostka
Miroslava Jeřábková. Dalšími zastupiteli za STAN byli
zvoleni Zbyněk Kobliha
(591 hlasů), Pavel Janda
(546 hlasů), Pavel Dvořák
(531 hlasů), Tomáš Pištěk
(438 hlasů) a Jitka Burdová
(302 hlasů). Čtyři mandáty

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s.
přijme do truhlárny
v Mechanizačním středisku Dohnalova Lhota

TRUHLÁŘE

Možnost zkrácené pracovní doby, vhodné i pro důchodce

Kontakt: Ing. Luděk Bechyně, tel.: 732 814 376

bude mít v novém zastupitelstvu ČSSD – Pavel Král
(579 hlasů), Tomáš Seidel
(467 hlasů), Jaroslav Hošna
(374 hlasů) a Lenka Farová
(400 hlasů). ODS získala tři
mandáty – Marcela Vostoupalová (376 hlasů), Antonín
Podzimek (342 hlasů) a Petra Ratajová (328 hlasů).
Za KDU-ČSL a nezávislé
kandidáty usednou na zastupitelské židle Václav Bursík (267 hlasů) a Jan Fára
(256 hlasů).

Solenice
Volby vyhráli Hasiči
pro venkov (53,77 % hlasů
– 4 mandáty). V zastupitelstvu usednou Jan Mátl
(107 hlasů), Jakub Houška
(83 hlasů), Evžen Brožek
(92 hlasů) a Ladislav Pravda (76 hlasů). Tři mandáty
a celkem 46,23 % hlasů získalo Sdružení pro rozvoj
venkova – Petra Velasová
(75 hlasů), Vladimíra Čedíková (69 hlasů) a Markéta
Lovečková (71 hlasů).

Svatý Jan
Vítězem voleb je se ziskem pěti zastupitelských
mandátů KDU-ČSL (41,34 %
hlasů). V zastupitelstvu
za ni usednou Václav Hrubý (156 hlasů), Jana Krotilová (103 hlasů), Martin
Falc (138 hlasů), Petr Kuncl (102 hlasů) a Milan Kakeš (173 hlasů). Sdružení
pro lepší venkov získalo
32,28 % hlasů a tři mandáty: Filip Wágner (95 hlasů),
Veronika Procházková (105
hlasů) a Zdeňka Němcová
(96 hlasů). Na rovněž třech
zastupitelských židlích budou sedět Miroslav Votruba
(133 hlasů), Věra Štefanová
(125 hlasů) a Zdeněk Holan
(71 hlasů), všichni z kandidátky Za rozvoj obce.

Štětkovice
Jen sedm kandidátů kan-
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didovalo do sedmičlenného obecního zastupitelstva.
Nejvíce hlasů získal Josef
Kunc (86). V zastupitelstvu
budou dále pracovat Karel
Fiksl (73 hlasů), Stanislav
Budil (73 hlasů), Zuzana Süsserová (80 hlasů), Michal
Masnica (73 hlasů), Tomáš
Jiráček (71 hlasů) a Helena
Procházková (66 hlasů).

Vojkov
Zvoleno bylo sedm kandidátů z devíti ze Sdružení nezávislých kandidátů
obce Vojkov. Neuspěli Andrea Petrášová a Jaroslav
Jirota. V zastupitelstvu
usednou František Baťha
(213 hlasů), Ludmila Vítová (110 hlasů), Miroslav
Babický (164 hlasů), Lenka
Litošová (126 hlasů), Karel
Chomout (149 hlasů), Tomáš Dráb (123 hlasů) a Tomáš Bílek (118 hlasů).

Vysoký Chlumec
Volby vyhrálo Sdružení
pro rozvoj městyse Vysoký
Chlumec s 34,38 % hlasů.
Získalo 3 mandáty, stejně
jako Sdružení nezávislých
kandidátů s 28,46 % hlasů.
KDU-ČSL s 21,33 % hlasů
získala dva mandáty, z kandidátky Pro Krásné zítřky
(15,82 % hlasů) uspěla jedna
zastupitelka. Za Sdružení
pro rozvoj městyse Vysoký
Chlumec usednou v zastupitelstvu Jiří Svatek (271 hlasů), Stanislav Doležel (165
hlasů) a Ivana Slavková (168
hlasů). Za Sdružení nezávislých kandidátů byli zvoleni
Luboš Hlaváček (242 hlasů),
Libor Podlaha (170 hlasů)
a Vladimír Houska (96 hlasů). Za KDU-ČSL se do zastupitelstva městyse dostali
Markéta Jarešová (123 hlasů)
a Jiří Čanda (93 hlasů). Pavlína Kožmínová (100 hlasů)
se bude snažit plnit program
kandidátky Pro krásné zítřky.
Jana Špačková

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

Tel.: 602 709 295
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REAKCE NA ČLÁNEK
PETRA KRÁLE

Znáte jej někdo?
Co mě může otrávit, je pomluva, zvláště, pokud je
evidentně pomluvou s nečestným úmyslem. Proto
se už ke mně pomluvy
nedostávají, řeči o lidech
bez jejich přítomnosti
ihned odmítám. Samozřejmě běžná sdělení neberu
jako pomluvy. V minulém
čísle, tedy těsně před volbami, bez možnosti reakce
na text, si jeho autor klade
otázku „Proč vlastně chceme změnu v Sedlčanech?“
Je to typicky řečnická otázka, na kterou si řečník vzápětí sám odpoví. Ale z celého jeho textu se dozvíme
jakési informace o jisté
osobě (nejmenuje), o které jistě předpokládá, že ji
všichni voliči sami dobře
znají a jen si dají pozor,
aby ji po jeho informacích
proboha nevolili. Takže
pokud ten text obsahuje
odpověď, pak zní: „Změnu
nechceme.“
Když čtenář shrne informace pana Krále, vyplývá
z nich, že je asi přítomen
všem jednáním zastupitelů, každého má velmi
dokonale přečteného. Nejmenovaná osoba prý ještě
nic nedokázala a neprosadila, tak ztratila chuť a jen
ostatním kolegům ve straně „okopávala kotníky“.
S takovým důkazem špatné práce chce nepokrytě
kandidovat s vysokými

ambicemi? Ona vlastně
převlékla kabát – hrůza.
Nemá vytrvalost, trpělivost, upřednostňuje vlastní názor.
Něco o dotyčné vím
z jiných kruhů, ale i ze
zastupitelstva, kde žádný
pan Král nesedí. A pokud
ta jeho tvrzení obrátíme
naruby, budeme asi blíže
pravdě. Na několika různých polích měla napadená dobrou úrodu, a to
díky pohotové aktivitě,
trpělivosti, široké spolupráci a komunikačním
dovednostem. Je konečně možné, že tu trpělivost
poněkud ztratila, naději
na získání kolegů pro spolupráci bohužel především, ale asi se nemýlím,
že přece jen v zastupitelstvu by s ní někteří rádi
spolupracovali. To takoví,
kteří jsou rádi rozumně
vedeni k dobrému cíli.
A tu organizační schopnost jí nelze upřít. Prostě
Petr Král ji nezná.
Jestliže pan Král čerpá
z jiných zdrojů, bez uvedení autorů, jde o opsaný
plagiát, ke všemu s rizikem
šíření pomluv, což se má
pokutovat. Ale znáte vůbec
někdo pana Krále? Já jsem
hodně starý dědek, který
by měl jen koukat, kolik
mu Babiš přidá, a držet
hubu. Zatím mi to ale nedá.
Vladimír Roškot

www.sedlcansky-kraj.cz

Výlovu zámeckého rybníka
předcházela seznamovací
akce adeptů Petrova cechu
SEDLČANY Rybáři z místní

organizace Českého rybářského svazu v Sedlčanech
provedli v sobotu 6. října
výlov zámeckého rybníka na Červeném Hrádku.
Vylovené ryby poslouží
k zarybnění revíru potoka
Mastník 1, retenční nádrže
a také potoka k jezu u chovatelů.
„Zámecký rybník lovíme každý rok a letos

seda MO ČRS Sedlčany
Miroslav Skokan, který
dodal, že koncem září
sedlčanská organizace
uspořádala v klubovně
mládeže na bývalém koupališti seznamovací akci
pro děti z nově vzniklého rybářského kroužku.
Na třech stanovištích si
děti vyzkoušely nahazování prutu na terč, poznávaly různé druhy ryb

šlo se celkem třicet šest
dětí, a protože se slunce
ještě ukázalo v plné síle,
všechny si akci pěkně užily. Mezi dětmi měla velký
ohlas a zřejmě díky tomu,
že se svěřily svým kamarádům a spolužákům,
od konce minulého týdne
má rybářský kroužek už
přes čtyřicet členů. „Děti
se budou v kroužku scházet každý čtvrtek v klu-

Účastníci seznamovací akce rybářů na dřívějším koupališti

očekáváme, že vylovíme
přes třicet metráků kapra.
Lovíme zde také amura,
lína obecného a několik
druhů bílé ryby,“ uvedl
v průběhu výlovu před-

a seznámily se se základním rybářským náčiním.
Poté si mladí adepti Petrova cechu opekli buřty
a také někteří rodiče
přinesli něco na zub. Se-

bovně na koupališti, nebo
u našeho revíru na retenční nádrži v Sedlčanech až
dokonce školního roku,“
připomněl Miroslav Skokan. David Myslikovjan

Členové Veterán klubu pomáhají těžce nemocnému chlapci
SEDLČANY V areálu kotliny se v neděli 14. října
uskuteční závěrečná auto-moto všeobecná burza
v tomto roce. Tyto burzy
pořádá místní Veterán
klub již od svého založení
v roce 2011.
Pravidelní návštěvníci
burz v Sedlčanech vědí,
že poslední burza v roce je
tak trochu výjimečná, a to
losováním hlavní ceny celoroční věrnostní soutěže
o skútr. Tentokrát si jeden
pravidelný účastník burz
odveze skútr Motorro Adventure 125. V neděli se

ale bude losovat i mnoho
dalších cen pro příchozí
návštěvníky. Mimo jiné
to bude soudek zlatavého moku, máslový dort
nebo vyuzená kýta. Jeden
z výherců obdrží poukaz
na víkend s vozidlem Škoda Karoq, který do soutěže věnovala společnost
Verold Benešov. Účast při
losování přislíbil známý
FMX jezdec Petr Pilát.
V loňském roce se členové Veterán klubu nově
zapojili do velice důležité akce. Rozhodli se pomoci těžce nemocnému

chlapci, tříletému Maximu
Vaškovi z Příbrami, který
od svého narození trpí
velkými zdravotními komplikacemi. Členové klubu
mu věnovali ﬁnanční dar
ve výši deseti tisíc korun.
K tomu ještě přidali velkou dětskou Tatru na pískoviště. „Před zahájením
letošní sezóny se členové
našeho Veterán klubu Sedlčany dohodli, že z každé
prodané vstupenky věnují
na léčbu malého Maxima
stanovenou částku,“ uvedl
jménem klubu Ivan Janeček. „Nyní mají připraveno

celkem třicet tisíc korun.
K tomu přidají ještě deset
tisíc jako prémii.“
A aby toho nebylo
málo, mají členové Veterán klubu připravenou ještě jednu specialitu. V roce
2016 vyhrál ve věrnostní
soutěži hlavní cenu Jaroslav Nedělka z Dobříše.
Tehdy to byl skútr Motorro
Speedjet 50 v ceně kolem
dvaadvaceti tisíc korun.
Protože ale skútr výherce
pro sebe nevyužil, věnoval ho letos na jaře členům Veterán klubu zpět,
a ti právě při nedělní bur-

ze uskuteční jeho dražbu.
Vydraženým obnosem
opět podpoří léčbu malého pacienta Maxe.
„Přivítáme každého,
kdo chce podpořit skutečně dobrou věc. Přijďte a zapojte se do této charitativní akce. Spojme příjemné
s velice užitečným. Zmiňovaný skútr nebyl dosud přihlášen do registru vozidel,
takže výherce bude prvním
majitelem tohoto stroje. Těšíme se v neděli na všechny návštěvníky,“ uzavřel
Ivan Janeček.
David Myslikovjan
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Jak daleko do vesmíru lze ze Sedlčan dohlédnout?
I takové otázky padaly na Noci vědců
SEDLČANY Noc vědců je

celorepubliková vědecko-popularizační akce, která
zapojuje zájemce do inspirujícího prostředí vědy
a techniky. V sedlčanské
Hvězdárně Josefa Sadila se
v pátek 5. října konala již
počtrnácté.
Účastníky Noci vědců na Cihelném vrchu
vítal vedoucí hvězdárny
František Lomoz, který
do Sedlčan chvátal z astronomické
přednášky
v Praze, jíž se jako posluchač účastnil. Nejenom
návštěvníkům hvězdárny,
ale také nám odpověděl
na několik otázek.
J a k ý by l p r o g r a m
dnešní Noci vědců a co
v š e c h n o n á v št ě v n í c i
na obloze uviděli?
Program byl tradiční
jako každý rok. My můžeme předvádět podle počasí to, co je právě na obloze
a co se ukazuje. V prvních
hodinách to bylo zapadající Slunce, potom následovalo pozorování Venuše,
Saturnu a Marsu. Když se
zcela setmělo, sledovali
jsme mlhoviny a méně jasné objekty na obloze.
Kolik návštěvníků ročně na hvězdárnu přijde
a co jim nejčastěji na obloze ukazujete?

Návštěvníky lze rozdělit do dvou skupin. Jednu
z nich tvoří ti, kteří přicházejí v otvírací pátek a bývá

František Lomoz

jich do roka šest set až osm
set. Potom k nám také přicházejí organizované skupiny, hlavně školní třídy
a letní tábory. Těch bývá
do čtyř set. Celkově k nám
tedy ročně zavítá kolem tisícovky návštěvníků. Ukazujeme jim aktuální objekty, které jsou momentálně
na obloze. Měsíc, planety
a mlhoviny.
Jaké je v současné
době přístrojové vybavení vaší hvězdárny? Jak
daleko do vesmíru jste
schopni ze Sedlčan dohlédnout?
Pracujeme s původním
dalekohledem Carl Zeiss
Jena, který je na hvězdárně od roku 1962. Jedná

se o čočkový dalekohled,
který má průměr objektivu
dvacet centimetrů a ohniskovou vzdálenost tři metry. Na stejné montáži jsou
k hlavnímu tubusu připojeny dva zrcadlové dalekohledy. Jeden má průměr tři
sta milimetrů a druhý dvě
stě padesát milimetrů. Ty
jsou osazeny CCD kamerami. Slouží k snímkování
objektů na noční obloze a k odbornější práci.
K sledování proměnných
hvězd a exoplanet. Co se
týká druhé části otázky,
jeden z těch vzdálených
objektů, který je poměrně
jasný, je takzvaný kvasar,
což je vlastně aktivní jádro
vzdálené galaxie. Má jasnost zhruba třináct a půl
magnitudy, což je hraniční
magnituda pro náš dalekohled. Kvasar leží ve vzdálenosti asi jeden a půl miliardy světelných let. Dá se
tedy říci, že až tak daleko
dohlédneme. Když se použijí CCD kamery, jsou
schopny exponovat objekty do osmnácté magnitudy,
takže pokud se jedná o galaxie, jsou v miliardových
vzdálenostech. Pokud
se jedná o hvězdy, jedná
se prakticky o všechny
z naší mléčné dráhy. Pokud tedy nejsou zahaleny

nebo překryty prachem.
Dočetl jsem se, že
v létě byla planeta Mars
nejblíže k Zemi. Bylo
možné na ní ze Sedlčan pozorovat nějaké
podrobnosti? A jakou
planetu považujete při
pohledu v okuláru dalekohledu za nejkrásnější?
Pokud se týká Marsu,
skutečně byl v opozici
ve vzdálenosti přibližně
padesát osm miliónů kilometrů, což je poměrně blízko. V okuláru dalekohledu
ten kotouček Marsu byl
srovnatelný s kotoučkem
Jupitera, i když Jupiter je
větší planeta a bývá v dalekohledu větší. Měli jsme
smůlu v tom, že v probíhající opozici, a i v současné
době, je Mars poměrně
nízko nad obzorem, takže
kvalita ovzduší znemožnila sledovat detaily na povrchu. A i kdyby to bylo
možné, na povrchu Marsu
probíhala globální písečná bouře, takže detaily
na jeho povrchu byly pro
pozorování smazány. A jakou planetu považuji při
pozorování za nejkrásnější? Je to samozřejmě Saturn
se svým prstencem, ale
i Jupiter patří do skupiny
těch krásných, protože je
doprovázen čtyřmi nápad-

Novinka
odstartovala
podzimní
výlovy rybníků
PŘEDBOŘICE První říjnová sobota se na rozhraní
Středočeského a Jihočeského kraje stala časem
pro výlov rybníka Novinka u Předbořic. Protože
šlo o první výlov v této
oblasti, nebyla o přihlížející nouze. Organizátoři mysleli i na příchozí
hladovce, pro které bylo

připraveno občerstvení
v podobě specialit z ryb.
Rybí tataráček, škvarky
či řízek – nechybělo nic,
co by nepotěšilo chutě
náročného gurmána. Díky
krásnému počasí pokračoval výlov posezením
přímo u rybníka do podvečerních hodin.
Jana Motrincová

Novinka v Předbořicích odstartovala začátek výlovů.

nými Měsíci. Kdyby bylo
možné podívat se z větší
vzdálenosti, asi by byla
nejkrásnější naše Země.
Na internetu jsou
k prodeji pozemky
na Měsíci, nebo práva
na pojmenování hvězdy
či dokonce na její koupi.
Je to skutečně možné,
nebo se jedná o podvod?
Jedná se o ﬁktivní a virtuální záležitost. Zatím to
není možné realizovat, takže je to vlastně podvod.
Jako vedoucí hvězdárny a průvodce po hvězdné obloze působíte již
spoustu let. Jsou ještě
otázky, které vás zaskočí? A baví vás stále seznamování laiků s vesmírem, nebo máte občas
chvilky, kdy jste raději
pod noční oblohou sám?
Žádná otázka mě asi už
nezaskočí. Pod oblohou
bývám raději sám, obyčejně se však věnuji nastartování techniky. Snímkování
potom běží automaticky.
Těžiště mojí práce je doma
u počítače při zpracování
fotometrie a snímků. Seznamování laiků s vesmírem je zajímavé, ale je to
pro mě už natolik běžná
záležitost, že to nevnímám
jako něco mimořádného.
David Myslikovjan
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Za týden přijedou do Sedlčan pánové Halpern
a Johnson, později se připojí i baronka Sidi
SEDLČANY Na voračické za-

stávce lokálka obvykle jen
přibrzdila. Ale už po dva roky
se nejednou stane, že i zastaví. Stopuje ji tam drobný
chlapík s usměvavýma modrýma očima a u mašinfíry si
pak koupí jízdenku do Sedlčan. Bydlí totiž na konci Vrchotových Janovic nedaleko
voračického přejezdu a odtud to má do Voračic na vláček blíž. Jeho domek pozná

dět místo, které Sidi milovala
a z něhož ji nelítostný běh
osudu nakonec donutil odejít, navštívil jsem Vrchotovy
Janovice i já a do zdejší krajiny se zamiloval rovněž,“
říká Milan Hein, který hrál
v muzikálu roli blízkého
barončina přítele, novináře
Karla Krause.
Divadlo Ungelt, sídlící pár
kroků od Staroměstského
náměstí v Praze, založil Hein

ního klubu, ale i vinohradského či Národního divadla.
Herec František Němec o Divadle Ungelt pronesl: „Máte
rádi dobré, vybrané jídlo, rádi
mlsáte? Pozvání do Ungeltu,
to je pozvání k bohatému
stolu s vybranými lahůdkami
dramatické literatury.“
Inscenace Pan Halpern
a pan Johnson tak zahájí
stálou spolupráci mezi Divadlem Ungelt a Kulturním

www.sedlcansky-kraj.cz

V jídelně vařil
šéfkuchař
PETROVICE Společnost

Bonduelle reagovala
na výzvu odborníků
na výživu dětí a mládeže a přišla s nabídkou
inspirace a pomoci při
přípravě kvalitní a výživově hodnotné stravy
pro školní děti v projektu Škola plná zdraví.
Cílem tohoto projektu je
začlenění většího podílu zeleniny do školního
stravování a nenásilnou,
hravou formou zvýšení
obliby zeleniny u dětí.
Šéfkuchař Lukáš Uher,
specialista, odborník
a kuchař, který se podílel na otevření několika
značkových restaurací
jako Potrefená husa a je
i členem Gastro Team

Bidfood CZ, vařil v úterý 2. října společně
s Ivanou Šimečkovou,
Ludmilou Jarolímkovou
a Irenou Zelenkovou
ve školní jídelně na základní škole v Petrovicích. Jak sám řekl, nemá
zdejší školní jídelně co
vytknout. Vařilo se mu
zde dle jeho slov skvěle.
Dětem s teamem kuchařek připravil hráškovou
polévku a tradiční italské lasagne. Na můj dotaz, zda nechce v jídelně
petrovické školy vařit
i nadále, se smíchem odpověděl, že tomu tak
možná bude, protože
z našich končin bude mít
problém trefit domů.
Jana Motrincová

Milan Hein (vpravo) a Martin Severa v předsálí Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech

každý už na první pohled.
Vypadá jinak než všechny
ostatní, ač ho stavěla parta
janovických fachmanů. Bílému kamennému stavení
chybí do dokonalosti jen
šplouchání mořských vln
narážejících na skalnaté pobřeží Bretaně, kde se jeho
majitelé Milan Hein a Martin
Šimek inspirovali tamější architekturou. A tak se stalo, že
se kus bretaňského venkova
octl na Sedlčansku.
A proč zrovna v Janovicích? „Za to může baronka
Sidonie Nádherná,“ vysvětluje principál pražského
Divadla Ungelt Milan Hein,
bratr bývalé televizní hlasatelky Marty Skarlandtové,
která má se Sidi Nádhernou
také co do činění. Je autorkou libreta ke komornímu
muzikálu Touha jménem Einodis, v němž několik let zářily na scéně Divadla Ungelt
zpěvačky Marta Kubišová
a Aneta Langerová, které
ztvárnily postavu janovické
baronky v různých údobích
jejího pohnutého života.
„A protože všichni protagonisté samozřejmě museli vi-

před třiadvaceti lety se svým
tehdejším partnerem Václavem Hauptem, šéfem divadla Reduta. Stalo se jedním
z nejvíce navštěvovaných
pražských divadel. Jeho
nepolevující divácká obliba
spočívá především v excelentních výkonech známých
českých herců, vedených
špičkovými režiséry. Komorní prostředí divadla, kam se
vejde ani ne stovka diváků,
určuje i podobu inscenací.
Jedná se většinou o hry pro
jednoho až čtyři herce.
S takovou inscenací
přijede ve čtvrtek 18. října
do sedlčanského kulturního
domu Petr Kostka s Františkem Němcem. Diváci se
budou smát i plakat zároveň
při sledování mistrovského
výkonu obou pánů herců.
Tragikomedii Pan Halpern
a pan Johnson, v níž si svého
času zahrál i vynikající Laurence Olivier, napsal britský
dramatik Lionel Goldstein
a je považována za jeho
nejúspěšnější divadelní hru.
Na scéně Ungeltu ji režíroval
Ladislav Smoček, legendární
režisérská osobnost Činoher-

domem Josefa Suka. Milan
Hein sedlčanský kulturní
dům zná. Svou uměleckou
kariéru začínal jako herec
v oblastních divadlech,
mimo jiné působil v 70.
a 80. letech minulého století v souboru příbramského
divadla, který na místní scéně často hostoval. Ředitelé
Martin Severa a Milan Hein
se dohodli, že do programové nabídky KDJS budou
v každé sezóně zařazena tři
až čtyři představení z repertoáru Ungeltu. Sedlčanská
divácká obec se tak může
těšit na herecké mistrovství
Jany Štěpánkové, Tatiany
Vilhelmové, Hany Maciuchové, Jiřího Langmajera
nebo Davida Švehlíka.
Muzikál Touha jménem
Einodis o životě baronky
Sidi se už v Divadle Ungelt
nehraje, neboť představitelka Sidonie Nádherné,
zpěvačka Marta Kubišová,
ukončila ze zdravotních důvodů svou pěveckou dráhu.
Ředitelé Severa a Hein však
uvažují o promítnutí záznamu představení v sedlčanském kině.
-jv-

Petrovickou školní jídelnu navštívil Lukáš Uher.

SPOLEČNOST
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Vyprávění o v lese ukrytých vojácích,
atmosféře strachu i absenci mobilů
zaujalo mladou generaci
SEDLČANY Minulé úterý do-

poledne bylo v sedlčanské
knihovně nezvykle živo. Tři
významná výročí historie Československa na pozadí vlast-

lů na Staroměstském náměstí
z pravé strany přihlížel první
poválečný a komunistickou
stranou dosazený prezident
Klement Gottwald. Když jed-

Pamětnice Vlasta Faktorová

ních vzpomínek a archivních
fotograﬁí se snažili přiblížit žákům devátých tříd základních
škol a žákům gymnázia osobnosti našeho regionu.
Živé knihy jsou v sedlčanské knihovně podle knihovnice Aleny Budkové již zavedeným pojmem. „Různé
zlomové okamžiky naší historie si tímto způsobem připomínáme již po několikáté.
Nejde nám ani tak o letopočty
a historická fakta, jako o vlastní prožitek člověka. Pamětníci
jsou sami knihami, skrze své
vlastní vzpomínky a díky vlastnímu prožitku dokážou historii
mladé generaci lépe přiblížit,“
míní. Letos se v knihovně
v rámci Živých knih věnovali
osmičkovým rokům.
Prvorepublikovou atmosféru, zejména díky dobovým
fotograﬁím, navodil zaměstnanec městského muzea Pavel
Žak. Letopočet 1918, zřejmě
pro aktuální oslavy stoletého
výročí vzniku samostatného
československého státu, nečinil deváťákům nijaké zvláštní
potíže. Rozpoznat ale jižní
část Masarykova, tehdejšího
Velkého náměstí, na dobové
fotograﬁi již ano.
Pamětnice Vlasta Faktorová nalistovala ve svých vzpomínkách rok 1948. Vyzdvihla
statečnost sokolů při Všesokolském sletu z téhož roku. Sokolové jejími slovy důstojným
způsobem projevili svůj odmítavý postoj k nastolenému
komunistickému
režimu.
„Slavnostnímu průvodu soko-

notlivé župy procházely kolem
tribuny, velitel župy zavelel: Vlevo hleď! Sokolové prošli kolem
prezidenta bez pozdravu s odvrácenou tváří. Někteří pak ještě
zvolali: Ať žije prezident Beneš!
Až mnohem později jsem se dozvěděla, že některé velitele žup
na konci průvodu rovnou zatýkali,“ vzpomínala na významnou událost svého mládí. „Byla
jsem tehdy tolik hrdá na svou
župu Podblanickou, že jsem se
k protestu přidala!“
Temnou dobu padesátých let a vykonstruovaných
politických procesů navodila vzpomínkou na noc, kdy
agenti tajné policie (StB) odvedli jejího manžela k výslechu: „Tu noc jsem celou probděla. Prohledávala jsem celý
byt a snažila se najít a zlikvidovat vše, co by mohlo být manželovi ještě k tíži. Tušila jsem,
že může kdykoliv přijít domovní prohlídka. Snažila jsem se
zoufale najít protikomunistický
leták, který jsem před několika
dny sebrala. Nenašla jsem ho.
Zato jsem nacházela fotograﬁe
prezidentů Masaryka a Beneše, schovávala jsem zakázané
knihy. Šestiměsíční miminko
mi v ložnici plakalo a já neměla ani čas, ani pomyšlení ho tišit. Manžel mi nikdy neřekl, co
se u výslechů dělo.“
„Nejvíce mne zaujalo stanoviště u pódia,“ svěřuje se jedna z deváťaček za hromadného souhlasu jejích spolužaček.
Děvčata tím míní vyprávění
dvou pamětnic k nejmladší
kapitole z osmičkových let –

invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
Obě dámy ve svých osobních vzpomínkách zdůraznily atmosféru strachu, která
invazi od prvních zpráv o ní
a po mnoho dalších dní provázela. „To byla moje krátká
vzpomínka na makovice, půdu
plnou strachu a ruské tanky,“
doslova uzavřela své nedlouhé povídání ředitelka knihovny Blanka Tauberová, když
zavzpomínala na projíždějící
ruské tanky kolem makového pole, kde, coby děvčátko,
se svou rodinou sklízela mák.
„Doteď si dokážu živě vybavit
strachem naplněné oči mé babičky, když jsme na půdě sklizený mák loupali.“
Že strach byl společný
jmenovatel i dní babího léta
1968, potvrdila žákům Milena Vyskočilová: „V lesích
u Hrabří byli ukrytí vojáci.
Byla jsem tehdy v očekávání
a v noci na 11. září jsem začala pociťovat první nutkání
jet do porodnice. Jelikož můj
manžel byl zaměstnán v Praze, běžel zavolat sanitku
do hospody u Mandovců můj
bratr – to nebyly žádné mobily, zdaleka ani každá rodina
neměla doma telefon. Bušil
na dveře hostince, ale paní
Mandovcová se bála otevřít.
Až po nějaké době, kdy bratr
už dost zoufale naléhal a skrze dveře volal, oč jde, otevřela. Když se dovolali do příbramské porodnice, byla jejich
první otázka: Je silnice čistá?
Bratr potvrdil, že ano. Přijela
pro mne sanita s odvážnou
porodní asistentkou. Jako jediná bezdětná mezi svými kolegyněmi brala všechny služby
těch vypjatých dní. Nikdo totiž
nevěděl, co od ukrytých vojáků v lesích očekávat. Brala
na sebe riziko, kdyby posádku
sanity třeba zastřelili. Po ní by
žádní sirotci nezůstali. Když
jsem po měsíci jela z porodnice se zdravými dvojčátky
domů, žádní vojáci už v lesích
nebyli,“ dovyprávěla žákům
jednu z výrazných kapitol
svého života.
O své zážitky se protagonisté Živých knih podělili
v páteční podvečer také s veřejností.
Lucie Kakosová
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V knihovně staré
věci vyprávějí svoje
příběhy
Dobu před
sto i více lety připomíná expozice, která je
s p o l e č n o u v ý s t avo u
obyvatel města a pod
názvem Příběhy věcí si
ji návštěvníci knihovny mohou prohlížet až
do konce měsíce. Vernisáž výstavy se konala
ve čtvrtek 4. října a její
účastníci si jako první
mohli prohlédnout předměty, dokumentující historii místa, kde žijeme.
„S kolegyněmi jsme
uvažovaly, jak oslavit sté
výročí vzniku Československa a říkaly jsme si,
že v muzeu bude určitě
krásná výstava, ale zároveň jsme si řekly, že
tyto vystavené předměty
budou většinou anonymní a že přes ně neuvidíte
určitého člověka,“ uvedla
ředitelka knihovny Blanka Tauberová. „Z tohoto
důvodu jsme se rozhodly
vystavit věci s příběhy.
Oslovily jsme lidi kolem
nás, trošku jsme si myslely, že mnozí z nich ani
nezareagují, a byly jsme
překvapené, protože jsme
mohly sestavit pěknou
a milou výstavu, která

SEDLČANY

ně naše předky i všechny
ty kuchyně, v nichž se
povídalo, kde bylo živo
a bylo lidsky. Zdá se nám,
že si dnes lidé málo vyprávějí a my jsme chtěly
touto výstavou ukázat, že
bychom si měli zase začít
vyprávět více. Je to jenom
začátek. Chtěly bychom
v říjnu každého roku podobnou výstavu v naší
knihovně připravit.“
Na chodbě instituce, v jejím vestibulu
i v samotné knihovně
je vystaveno spoustu
dobových fotografií, nechybějí čajové servisy,
kalamáře, pivní korbele,
vázy, nádobí, starodávná žehlička a další předměty. Před vstupem
do vestibulu si návštěvníci knihovny na její
chodbě mohou prohlédnout velký kříž, který
opatruje lékař Jan Stojánek, žijící v současné
době se svojí rodinou
v nedalekém Drážkově
na bývalém statku. Jan
Stojánek má kříž po své
prababičce, narozené
roku 1873. Celý nelehký osud rodiny i příběh
křížku, náhodně naleze-

Výstava v knihovně je připomínkou časů již dávno minulých.

vypráví úžasné příběhy.
Některé z nich jsou sděleny třeba jenom jednou větou, ale ta říká všechno.
V kuchyních našich babiček a prababiček bylo
tolik vůní, chutí a tolik
různých věcí, že když se
na ně tady u nás v knihovně podíváme, vidíme přes

ném při bourání stodoly
v letošním roce, vylíčil
na přiloženém archu
papíru. Po přečtení textu každý pozná, že kříž
je připomínkou zašlých
časů a osudů lidí ve 20.
století, jak je uvedeno
v listu.
David Myslikovjan
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Kosova Hora – restaurace Na Zámecké
13. 10. Rockový večer
vystoupí kapely Taranis,
Parafín, FSG, DouRouRou;
20:00
 Sedlčany – kult. dům
17. 10. Koncert učitelů ZUŠ
pestrý hudební program;
18:00
23. 10. Vokální seskupení 4TET
originální koncert gentlemanů v cylindrech; 19:00
 Sedlčany – muzeum
19. 10. The Acoustic ATeam
večer při svíčkách plný
písní v podání Karla Fořta
a Zdeňka Zázvůrka; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Příběhy věcí
společná výstava obyvatel města; výstava potrvá
do 31. 10.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Tak (jak) se rodí talent
výstava začínajícího
umělce Ladislava Krecha;
výstava potrvá do 28. 10.
 Sedlčany – kult. dům
Co vydal archiv KDJS
výstava při příležitosti 100.
výročí založení Československa; výstava potrvá do 9. 11.
 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
 Sedlčany – knihovna
19. 11. Česká literatura
po vzniku republiky
přednáška pro veřejnost
s literárním vědcem Pavlem Šidákem; 18:00

DIVADLO

 Sedlčany – kult. dům
18. 10. Pan Halpern
a pan Johnson
anglická tragikomedie
v rámci minifestivalu Divadla Ungelt v KDJS; 19:30

KINO
 Sedlčany
11. 10. Teheránská tabu
ﬁlmový klub; 20:00
12. 10. Dámský klub
americká komedie; 20:00
13. 10. Abrakadabra
španělská komedie; 20:00
20., 21. 10. Sedlčanská
ﬁlmová školka
promítání ﬁlmů Začátek
školního roku, Lunapark ﬁlmových vynálezů, Chlapci
z Pavelské ulice, Pohádky
tisíce a jedné noci, Pehavý
Max a strašidlá; 14:00
 Sedlec-Prčice
12. 10. Cizinec ve vlaku
americký akční ﬁlm; 20:00
19. 10. Coco
animovaný rodinný ﬁlm;
16:00, 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
13. 10. Tatran Sedlčany –
TJ Božetice
17:00
14., 21. 10. Veřejné bruslení
14:00–16:00
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
17. 10. Pohárový zápas
Draci – Tučňáci Kosova
Hora; 18:30
HC Kňovice – Medvědi
Sedlčany; 20:25
19. 10. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
Ševci Nový Knín; 18:30
HC Miličín – Domino; 20:25
20. 10. Pohárový zápas
HC Kačeři Příčovy – River
Boys Zvírotice; 12:00
Bubák Chlum – Stará garda
Štětkovice; 14:00
HC Votice – Genemusic; 16:00
DSK Daleké Dušníky – Slavoj Obecnice; 18:00
Huroni Vršovice – HC

Olbramovice; 20:00
21. 10. Pohárový zápas
AHC Nový Knín – Žabáci
Solopysky; 16:30
Domino–Rybníkáři; 18:25
Ševci Nový Knín – HC Miličín; 20:20
22. 10. Pohárový zápas
Medvědi Sedlčany – Stará
garda Štětkovice B; 18:30
Tučňáci Kosova Hora – HC
Kňovice; 20:25
 Měšetice – pole
13. 10. Traktoriáda
7. ročník přehlídky traktorů, po obědě volná jízda
strojů Jawa 50; 9:00

www.sedlcansky-kraj.cz

TJ Vltavan Borotice; 15:30

13:00

 Jesenice – hřiště
14. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Nový Knín B; 15:30

 Sedlčany – kostel
sv. Martina
19. 10. Přijďte, bude
Otevřeno
zpívány duchovní písně, čteny texty k zamyšlení; 21:00

 Dublovice – hřiště
14. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Vltavan Hřiměždice B;
15:30
21. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – FK
Sparta Luhy; 15:30

 Sedlčany – Taverny
13. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Dublovice; 15:30

 Sedlčany – Tatran
14. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Sokol Teplýšovice; 16:00
21. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – TJ
Přeštice; 15:30

 Petrovice – hřiště
13. 10. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Prostřední Lhota; 15:30

 Sedlčany – vlakové
nádraží
20. 10. Meandry Botiče
trasa 17 km; 7:00

 Klučenice – hřiště
13. 10. Fotbalové utkání
SK Klučenice – TJ Krásná
Hora B; 15:30

 Kosova Hora – hřiště
20. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – SK
Spartak Příbram B; 15:30

 Sedlčansko
13., 14. 10. Rally Příbram
39. SVK Rally Příbram
 Vysoký Chlumec – hřiště
13. 10. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou
B; 15:30
20. 10. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Dublovice B; 15:30
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
13. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Obory; 15:30
21. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – SK Klučenice; 15:30
 Krásná Hora nad Vltavou – fotbalové hřiště
14. 10. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Nová Ves pod Pleší 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 –

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
10., 17. 10. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
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
12., 19. 10. Pozorovací
program
18:00–21:00
 Sedlčany – kotlina
14. 10. Burza
7:00
 Krásná Hora n. Vltavou
14. 10. Posvícení
 Kamýk nad Vltavou
14. 10. Drakiáda na Trojaňáku
program plný lákavých
aktivit; 14:00–17:00
 Sedlčany – kult. dům
17. 10. Schůze MO STP

 Dublovice – rybník
Návesník
20. 10. Výlov rybníka
pořádá SDH Dublovice,
prodej ryb od 10:00
 Kňovice
21. 10. Posvícení
 Milešov
21. 10. Posvícení
 Počepice
21. 10. Posvícení
 Dublovice
21. 10. Posvícení
 Křepenice
21. 10. Posvícení

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00
 Petrovice
Kuníček
do 29. 10. otevřeno
o víkendech a svátcích;
10:00–12:00, 13:00–18:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
otevřeno o víkendech
a svátcích; 11:00–17:00
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz
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Luboš Hanus
Nováček porazil
v hokejovém poháru
obhájil
republikový titul první tým tabulky
i mezi juniory
SEDLČANY Minulý týden pokračoval

SEDLČANY/PRAHA V hale
Arena Sparta na Podvinném
mlýně v Praze se konalo
od pátku do neděle 5. až 7.
října mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku a ﬁtness. Ze sedlčan-

16. října. Veronika Šeráková
obsadila mezi dospělými
ženami úžasné třetí místo.
Luboš Hanus, ačkoliv letos
závodí poprvé mezi staršími chlapci v kategorii 14-16
let, dokázal porazit i starší

hokejový pohárový turnaj další várkou
zápasů. Tradičně jich bylo nejvíce odehráno v sobotu, a to pět. V A skupině
se prvního vítězství dočkal nováček
z Obecnice, který po dvou vyrovnaných třetinách o tři góly porazil dosavadního lídra tabulky, hokejisty Chlumu. Z prvního bodu se radovali hráči
Solopysk, zatímco nejúspěšnějšímu
celku minulé sezóny, týmu Genemusic,
stále nástroje vůbec neladí a znovu
prohrál. V B skupině došlo na souboj
týmu, který zatím neztratil jediný bod,
a mužstva, které naopak bylo na nule.
Po první třetině se mohlo zdát, že se
bude jednat o jednoznačnou záležitost,
favorit vedl o dva góly, ale nakonec
měl Miličín s Rybníkáři více starostí,
než se nechalo čekat.
Výsledky – skupina A: Křepenice–
Štětkovice 3:9, Chlum–Obecnice 2:5, Příčovy–Genemusic 6:2, Votice–Solopysky
5:5, Daleké Dušníky – Olbramovice 5:1,
AHC Nový Knín – Vršovice 3:6. Do čela

tabulky se dostali příčovští Kačeři. Koncem minulého týdne měli devět bodů,
o jeden bod přeskočili zatím první
Chlum a jsou posledním týmem ve skupině A, který dosud neprohrál. Třetí
a čtvrté byly Zvírotice a Štětkovice, ale
obě mužstva měla k dobru jeden zápas.
Z posledního třináctého místa se díky
remíze odlepily Solopysky a černého
Petra přenechaly Olbramovicím, které
na bodový zisk stále čekají.
Skupina B: Draci – Ševci Nový Knín
3:3, Štětkovice B – Miličín 2:4, Kňovice–
Domino 1:1, Miličín–Rybníkáři 5:3, Domino – Štětkovice B 3:6. Na první místo
se vyhoupl Miličín, který měl na začátku nového týdne po pěti odehraných
zápasech plný počet bodů, tedy deset.
O dva body zpět byl druhý Neveklov,
který měl však odehráno o jeden zápas
méně a také dosud neztrácel. Třetí Kosova Hora zatím nasbírala bodů šest.
Na konci tabulky zůstávají Medvědi
a Rybníkáři. Oba týmy jsou stále bez
bodu.
David Myslikovjan

Souboj na ostří
nože hokejisté
Tatranu zvládli
HK Příbram 99 – Tatran
Sedlčany 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Zleva: K. Faktorová, M. Bezkočková, L. Hanus a V. Šeráková

ského klubu Aerobik studio
Dvojka byli na závod nominováni Luboš Hanus, Marie Bezkočková a Veronika
Šeráková, svěřenci trenérky
Kristýny Faktorové. Pořadatelem závodu byl Český
svaz aerobiku.
Náročný tříkolový závod zvládli zástupci Dvojky na výbornou a potvrdili
rostoucí výkonnost před
nadcházejícím mistrovství
světa v Leidenu, kam odletí
bojovat o světové medaile

soupeře a již poněkolikáté
obhájit titul mistra ČR. Soutěžní sestava dvojice Hanus,
Bezkočková byla rozhodčími jednoznačně označena
za nejlepší ve své kategorii
a právem si zasloužila dekorovat zlatými medailemi
a tituly mistrů republiky.
Další sedlčanskou stopou
na republikovém klání bylo
hostování Veroniky Papežové v pražském týmu, se
kterým obsadila stříbrnou
příčku.
-kf-

PŘÍBRAM Ve čtvrtém kole hokejové krajské soutěže skupiny Jih se utkala na příbramském ledě mužstva, která dosud
nebyla ani jednou poražena. Domácí
hokejisté měli o bod více než Tatran
a do utkání vstupovali hodně sebevědomě. Podle slov hostujícího trenéra Pospíšila se netajili tím, že jeho tým bude
zápas hodně bolet a že mač bude pro
Tatran hodně náročný.
A skutečně byl. Sedlčanský trenér
připomněl, že domácí tým, jehož kádr
tvoří spíše zkušenější hokejisté, bojoval
jakoby podle starých pravidel a dohrával situace po odehrání puku. Do Příbrami dorazilo ze Sedlčan kolem osmdesáti fandů, kteří byli svědky mnoha
tvrdých soubojů, vedení svého týmů
1:3 a následné kontaktní branky. Domácí měli navíc ve třetí třetině možnost
zahrávat trestné střílení, které ale zlik-

vidoval výborně chytající Dudek. Naopak hosté mohli litovat hned několika
šancí, v nichž najížděli dva a v jednom
případě i tři útočníci na branku Příbrami. „Nastavenou tvrdost domácími hráči
jsme se snažili přijmout a v jejím rámci
následoval faul Libora Béma, za nějž
náš hráč dostal trest do konce utkání,“
připomněl trenér Karel Pospíšil. „Bém
domácího hokejistu s pukem na holi dohrál, ten se sklonil, dostal úder na hlavu
a rozřízl si nos o plexisklo. Náš hráč se
po utkání šel omluvit, ale soupeř to nerespektoval.“ Branky Sedlčan vstřelili
Kadlec, M. Pospíšil a Zavadil. V tabulce
je nyní Tatran s jedenácti body první,
o dva body zpět jsou týmy HK Příbram
99 a Sokol Solopisky.
Neporazitelnost v soutěži bude Tatran
hájit v sobotu 13. října, kdy na domácím
ledě v pátém kole přivítá Božetice, které
naopak zatím nezískaly ani bod. Zápas
začíná v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan
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Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
9. kolo divize A
SK Senco Doubravka –
TJ Tatran Sedlčany 4:3p
(2:2)
Branky Sedlčan A: 24. D.
Němec, 43. L. Soldát, 87.
(p) L. Brotánek

9. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
SK Petrovice A – Spartak
Průhonice 1:2p (1:1)
Branky Petrovic A: 35.
P. Chlasták

7. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina D
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Sokol Neveklov 5:1 (1:0)
Branky Sedlčan B: 12. a 55.
M. Valenta, 47. a 89. D. Krůta, 78. P. Lípa,
TJ Sokol Sedlec-Prčice –
TJ Jiskra Struhařov 4:2
(1:1)
Branky Prčice: 45., 55. a 72.
(p) M. Prchlík, 69. M. Davídek

7. kolo okresního
přeboru
TJ Sokol Dublovice – SK
Březnice 1918 1:0 (0:0)
Branky Dublovic: 47. J.
Štech
TJ Tatran Sedlčany C –
FK Sparta Luhy 0:2 (0:0)
TJ Sokol Kosova Hora –
TJ Kovohutě Podlesí B
2:1 (2:1)
Branky Kosovky: 20. J. Kutil, 42. J. Nouzecký

7. kolo III. třídy
skupina B
SK Obory – TJ Sokol Sedlec-Prčice B 0:2 (0:0)
Branky Prčice: 75. J. Rataj,
90. P. Kubát
TJ Vltavan Borotice – TJ
Sokol Počepice 4:2 (2:2)
Branky Počepic: 31. M. Kej-

ha, 43. L. Chlasták
TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B – TJ Vltavan Hříměždice 5:4 (2:0)
Branky Hříměždic: 60. J.
Kahoun, 75. D. Žák, 76.
P. Kučera, 85. T. Děd
SK Sokol Kytín – TJ Sokol
Jesenice 1:10 (1:4)
Branky Jesenice: 22., 41.,
53., 57. a 78. M. Havel, 28.
M. Rataj, 30. a 63. P. Čejda,
84. D. Voslář, 88. Z. Hulínský
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou A – SK Petrovice B
3:5 (3:2)
Branky: 23. L. Čedík, 37. J.
Kopřiva, 47. M. Viskup – 9.
a 80. Š. Kubec, 27. J. Talaváňa, 53. D. Matucha, 54. V.
Schwarz
SK Velká Lečice – TJ
Krásná Hora 6:3 (2:2)
Branky Krásné Hory: 24.,
30. a 71. M. Turek

7. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Krásná Hora B – SK
Vysoký Chlumec B 2:0
(1:0)
Branky: 34. M. Slezák, 82. T.
Lhotecký
TJ Vltavan Hříměždice
B – SK Klučenice 2:1 (1:0)
Branky: 20. A. Chvátal, 93.
P. Kučera – 68. R. Mendlík
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Sokol Dublovice B 2:4 (1:3)
Branky: 40. D. Königsmark,
50. J. Novotný – 18. V. Vršecký, 21. T. Rozvoral, 27.
(p) R. Janoušek, 81. M.
Dudek

Okresní přebor 7.
kolo – Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Sokol Jankov
3:1 (1:1)
Branky Janovic: 32. V. Pešta, 48. P. Němec, 75. R. Hrdlovič
David Štverák

Posílám tímto ještě jednou obrovské díky paní
Jaroslavě Janské za obětavost, profesionalitu
a lásku, se kterou svá nádherná cukrářská
díla tvoří. Nejen, že lahodí oku, ale i chuť je
perfektní. Cukrárna Janský je TOP. Děkujeme!
Stáňa Smolková

www.sedlcansky-kraj.cz

V závěrečném klání Českého
poháru handicapovaných
cyklistů uspěli také domácí
Na technicky i fyzicky náročné trati situované mezi
vesnice Kamenice, Ředičky
a Čachořice jižně od Sedlčan se v posledním zářijovém dnu uskutečnilo závěrečné klání Českého poháru
HANDIcup 2018.
Na okruzích vedoucích
po polních a lesních cestách
či po asfaltové silnici organizuje povltavský sportovní
klub DA-BA závody nejlepších českých handicapovaných cyklistů již od roku
2014, přičemž v posledních
létech se zde jako na jediném místě v republice konají
dvě akce. V létě se na okruhu
dlouhém 7500 metrů jezdí bikový maraton, na podzim se
závodí na kratším, 4000metrovém okruhu v cross country horských kol.
Přestože o pořadí v celkové klasiﬁkaci vrcholného
celoročního seriálu bylo
ve většině kategorií i divizí
již rozhodnuto, probíhaly
na okruhu kolem kamenických křížů dramatické souboje. Totéž lze konstatovat
také o rámcových akcích
zdravých bikerů a dětí.
Nejmladší účastníci Velké ceny Nedrahovic (ves
Kamenice je místní částí této
obce) ve věku od čtyř do devíti let soutěžili na mírně zvlněné silnici mezi Kamenicí
a Trkovem. Na tratě dlouhé 225 a 1250 m se vydali
ve skupinách vytvořených
s ohledem na věk a použitý
závodní stroj. Na cyklistky
a cyklisty startující v bikové
cross country čekaly tratě
tvořené 400 metrů dlouhým
nájezdem a dvěma, třemi,
čtyřmi či šesti čtyřkilometrovými okruhy, z nichž
v každém museli závodníci
překonat převýšení 94 metry a nastoupat 102 výškové
metry, což dokládá náročnost tratě.
Handicapovaní sportovci
byli rozděleni do několika
kategorií a divizí s ohledem
na typ a rozsah svého postižení. Ve dvou z nich se z prvenství svých jezdců mohli

radovat organizátoři akce.
V obou případech šlo o jezdce v divizi tzv. ostatních (tj.
smyslových či mentálních)
handicapů. Pětatřicetiletý
člen týmu DA-BA Pavel Kříž
z Kojetína u Petrovic vyhrál
mezi muži ve věku 19 až 39
let, přičemž v absolutní klasiﬁkaci závodu na horských
kolech (včetně zdravých
sportovců) obsadil výborné
šesté místo. Divizi juniorek
vyhrála patnáctiletá Miroslava Piátková z Jesenice, hájící
barvy týmu DA-BA na speciálním odrážedle.
Nejzajímavější
pohled
poskytují divákům jezdci ležící na třístopých vozidlech,

let stal David Janda (SK Kola
Víšek). Divizi veteránů do 59
let vyhrál příbramský Radek
Nehéz (GHOST Team). Nejstarší účastník závodu, Rudolf Bartoš, sedlčanský člen
týmu DA-BA, obsadil druhé
místo v divizi seniorů (od 60
let), v níž byl nejrychlejší
Pavel Urych (HCK Praha).
Kategorii žen vyhrála Hana
Hrubá (BSK Racing) z Obořiště. V kategorii žáků a žákyň
do 14 let zvítězila Markéta
Piátková (DA-BA) z Jesenice.
V dětských závodech
na trati dlouhé 225 metrů vyhrál divizi pětiletých
na odrážedlech Jakub Liška,
na tříkolkách a kolech s po-

Účastníci hlavního závodu, cross country handicapovaných i zdravých cyklistů, vjíždějí do terénu.

tedy nohama poháněných
tricyklech či handbikách,
které udržují v chodu rukama. Z nich byli na trati
dlouhé 12,4 km (tři okruhy
a nájezd) v neděli 30. září
2018 nejrychlejší Pavel Děcký z Frenštátu pod Radhoštěm (HB) a Zdeněk Zvolský
z týmu Černí koně (TC).
Z cyklistů s lehkým tělesným handicapem (tj. zpravidla s chybějící končetinou),
kteří startovali na horských
kolech, byl nejrychlejší Luděk Šaník (KC Pivovar Vratislavice).
V závodě zdravých bikerů
se vítězem divize mužů do 39

stranními kolečky byla nejrychlejší Martina Bartošová
(oba ze Sedlčan), z cyklistů
zvítězila Natálie Bobeková
z Příbrami. Trať dlouhou
1250 metrů ujel nejrychleji
vítěz divize devítiletých dětí
na čtyřiadvacetipalcových
kolech, příbramský Lukáš
Bobek. Ve stejné divizi byl
druhý Martin Piátek z Jesenice. Mezi cyklisty ve věku
do sedmi let na kolech dvacetipalcových byli nejlepší
Štěpán Padevět ze Sedlčan
a Petra Zapletalová z Jesenice, závod na šestnáctipalcovém kole vyhrál Petr Bartoš
ze Sedlčan.
-db-
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Tatran musel třikrát dotahovat
a veze si z Doubravky nakonec bod
SK Senco
Doubravka – TJ
Tatran Sedlčany
3:3 (2:2),
na penalty 4:3
DOUBRAVKA V sobotu 6. října zajížděl Tatran v 9. kole
fotbalové divize A k soupeři, který měl před utkáním
pouhých 9 bodů na kontě.

Výsledek
odpovídal tomu,
co se dělo na hřišti
Tatran se musel obejít
bez dvou pilířů základní sestavy, a to Michaela Dvořáka s Pavlem Lípou. Domácí
vstoupili do zápasu aktivněji, když hned v úvodu musel hasit požár brankář Filip
Dřevojan. V 7. minutě po rohovém kopu prodlužoval balon na zadní tyč Pavel Krejčí,
kde našel volného Davida
Nováka, a byla z toho rázem vedoucí branka – 1:0.

Hosté odpověděli šancí
Davida Krůty po rohovém
kopu a střeleckým pokusem
od Luboše Soldáta. Dominik
Němec zase vyslal prudký
centr, kterým nadělal domácí obraně více starostí,
než by bylo zdrávo. Ve 23.
minutě prověřil pozornost
brankáře Jana Turka štiplavou ranou Michal Kdolský,
balon se odrazil k nabíhajícímu Dominiku Němcovi
a ten dorážkou vyrovnal
na 1:1. Doubravka si chtěla
vzít vedení co nejdříve zpět.
Hrozbu po rohovém kopu
vyřešil Honza Vystyd, ale
po půlhodině hry rozhodčí Lukáš Nehasil odpískal
penaltu. Na 2:1 z penalty
upravil Pavel Krejčí. Vedoucí
branka ale hosty vybudila
k velkému tlaku. Střela Davida Krůty si cestu do sítě
nenašla, to samé platilo i při
pokusu Michala Kdolského,
který jen těsně minul brankovou konstrukci. Ve 37.

minutě ukázal své kvality
brankář Jan Turek, který
zneškodnil pokus Honzy Vystyda. Tomáš Senft zase nastřelil bránícího hráče, a tak
běžela 42. minuta… Přes
osu Michal Kdolský, Tomáš
Senft se dostal do zakončení
Luboš Soldát a svoji příležitostí nepohrdl – 2:2! Mohlo
být ještě lépe, ale ze šancí
Luboše Soldáta s Michalem
Kdolským se neurodilo.

Lukáš Brotánek
měl nervy ze
železa
Druhé dějství nezačalo
zrovna pozitivně. Podruhé v utkání se zapsal mezi
střelce Pavel Krejčí – 3:2, to
běžela teprve 47. minuta.
Střela Martina Hájka zaplula
vedle. V 53. minutě rozehrál
standardní situaci Michal
Kdolský, letící balon neodhadl vyběhnutý brankář Turek, ale číhající David Krůta
odkrytou bránu netreﬁl.

Domácí celek hrozil nejvíce po standardních situacích i proto, že disponoval
výškovou převahou. Tatran
zase hodně pálil na brankáře Turka. Zastřelovali se,
jak Honza Vystyd s Michalem Kdolským, tak i Luboš
Soldát, kterému ke konci
utkání pokazil radost z vyrovnávající branky brankář
Turek. Pět minut před koncem byla odpískána penalta
za faul na Dominika Němce.
Lukáš Brotánek si vzal tíhu
okamžiku na svá bedra
a vyrovnal na 3:3! A mohlo
se i nakonec vyhrát. Honza
Vystyd měl tři body na kopačce, ale branku netreﬁl.
Na penalty se postavil mezi
tři tyče brankář Tomáš Glogar, který hned první pokus
chytil. Za nás nedali své
pokusy Luboš Soldát s Martinem Hájkem, a tak druhý
bod zůstal na Doubravce.
Sestava Tatranu: Dřevojan (90. Glogar) – Hájek, Vy-

styd, L. Brotánek, M. Krůta,
Kdolský, D. Krůta, K. Kvěch
(74. V. Lípa), Soldát, Senft
(74. L. Matoušek), Němec.
Tatran je po devátém
kole v tabulce na čtvrtém
místě s 15 body a skóre
18:15. Další utkání se hraje
opět venku, proti Táborsku
B v sobotu 13. října od 10.15.

Ohlas k utkání
Lukáš Matoušek, Tatran: „Očekávali jsme, že
utkání nebude nijak zvlášť
jednoduché, byli jsme však
přesvědčeni, že si z Doubravky přivezeme body. Hrálo
se hodně nahoru i dolů, což
se muselo líbit místním divákům. Šance byly na obou
stranách, ale bohužel jsme
spoustu velkých příležitostí
neproměnili. Jsme rádi, že
jsme si nakonec odvezli alespoň jeden bod, venku je každý bod dobrý. Věřím však, že
příští týden už budou tři.“
David Štverák

Zlatého kohouta ozářilo podzimní slunce
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU První říjnová sobo-

ta patřila v Krásné Hoře
brannému závodu pro
tříčlenná družstva – i když
v některých případech se
utvořily pouze dvojice –
Zlatý kohout, který pořádala místní jednota Sokola
již popáté. Hlavním organizátorem byl opět sokolský starosta Ivo Kašpar.
A počasí akci přálo, babí
léto svému názvu nezůstalo nic dlužné.
Startovalo se v pravidelných odstupech, první skupinka z devatenácti
př ihlášených vyrazila
na novou trasu dlouhou
4,7 km přesně v 9 hodin
ráno. Ze sokolského hřiště vedla trať nahoru okolo
fotbalového hřiště a dál
na jižní okraj vrchu Strážník. Ten pak závodníci museli zdolat a jeho vrchol
oběhnout, aby se dostali
dolů na jeho západní straně. Zde se pokračovalo
okolo hřbitova na cestu

k benzínové stanici, odtud
na sever k rybníku Obecňák a pak bytovkami zpět
do místa startu a cíle.
Disciplín bylo celkem

poslední skupinka. Ta jako
jediná treﬁla cíl všemi granáty. Hasičská zastávka by
se dala nazvat bowlingem
hadicí. Mladší aktéři ale

s trojkou si odnesla Kristýna Šmejkalová s Vítem
Reinerem. Druhá skončila Renata Šťastná s Ivanou Holubovou a Karo-

Hasičská disciplína by se dala nazvat bowlingem hadicí.

jedenáct, jedna pak ještě
v cílové rovince. Některé tradiční, jiné doznaly
změn. Granátem se tentokrát házelo do pneumatiky, což nejlépe zvládla

místo stočené hadice dostali na sestřelení dřevěných špalíků míč.
V kategorii mladšího
žactva nastoupilo ke startu sedm družstev. Pohár

línou Bláhovou. Vítězné
družstvo postavila Ester
Pechová se sestrami Ond r ov ý m i , Va l e n t ý n o u
a Denisou.
Kategorie staršího

žactva byla tradičně nejsilnější, děti vytvořily
osm uskupení. V součtu
běžeckého času a schopností na jednotlivých stanovištích si nejlépe vedli
Lucie Lacinová, Simona
Dušková a David Hubička. Za nimi skončily Aneta
Procházková, Tereza Zelenková a Anna Pecková.
Na třetí příčku se dostala
Elena Holubová s Natálií
Zelenkovou.
Kategorie dospělých
byla zastoupena čtyřikrát.
Nejmenší pohár si odnesly ženy ve složení Pavlína
Trinerová, Miloslava Mackeová a Alena Pyšnová.
Stříbrní skončili Martin
Palus, Jan Krůta a Jakub
Kakeš. Nejlepšího výkonu
dosáhl Daniel Hadáček
s Filipem Kakešem a Stanislavem Kulandou.
Na všechny účastníky
i organizátory čekaly medaile, na nejlepší běžce
pak i poháry a věcné odměny.
-red-
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ZAMYŠLENÍ

Žijeme ve stejném
městě?

Svobodných voleb si
nevážíme

Už několik měsíců před
volbami se u nás proslýchalo, že se chystá nová
kandidátka,
kandidátka
mladých. „Super!“ těšila jsem se na nový vítr
do městských plachet.
Opravdu ho potřebujeme.
A už jsem přemítala, koho
z nich si umím v novém
zastupitelstvu představit. Pak se mi ale dostal
do ruky jejich volební
program. A měli „slovíno“.
Nedostali ode mě ani hlas!
Jednou věcí je, že tam
měli gramatické chyby.
Mnohem horší pro mě
ale byla stránka obsahová. Jsem, myslím, dost
aktivní, už dvacet let se
věnuji mladým. Nejprve
jsem vedla taneční kroužek pod základní školou,
od roku 2005 vedu dětské
oddíly pod Sokolem. Ale
naše NOVÁ GENERACE
to asi ještě nepostřehla.
A přitom mými hodinami
v tělocvičně někteří sami
prošli.
V kapitole sport jaksi
nejprve pozapomněli, že
nemáme jen hasiče, myslivce a fotbalisty. Přitom
Sokol tu byl založen již
v roce 1904 a znovu vzkříšen v roce 1995. To ještě

někteří kandidáti nebyli
ani na světě. A když jsem
se pak dočetla, že kromě
fotbalu tady děti nemají
kde sportovat, cloumal
mnou vztek! Vždyť je to
jen pár měsíců, co nás
čtyřicítka našich sokolských dětí reprezentovala na všesokolském sletu
v Praze! Rok jsme se usilovně věnovali něčemu,
co zastupitelští kandidáti
ani nezpozorovali? A vězte, že ani v jiných letech
se v tělocvičně neﬂákáme.
Jednoduše řečeno:
Z tohoto programu sálala
jeho nezralost, nepřipravenost. Jeho autor či autoři si nezjistili, do jaké
půdy chtějí zasít svá semínka. Nasvědčuje tomu
i to, že se jimi rozhodně
neplnily židle pro hosty
na posledních zasedáních
starého zastupitelstva.
Nyní jsou dva z nich mezi
nově zvolenými zastupiteli. Tak doufám, že alespoň oni se teď rychle
zorientují v krásnohorské
minulosti a současnosti,
aby vůbec byli schopni
spolurozhodovat o její
budoucnosti.
Olga Trachtová
Hadáčková

Volební účast v letošních
komunálních volbách dosáhla hodnoty lehce přes
47 procent a tam, kde se
volilo do městských částí
a obvodů, byla ještě nižší,
necelých 43 procent. Ačkoliv je to o několik procent
větší účast než v roce 2014
a víceméně srovnatelná
s rokem 2010, je to podle
mého názoru stále málo.
Svobodné, nezávislé volby založené na volné soutěži politických subjektů
a na jejich velmi široké
nabídce jsou jedním z výdobytků porevoluční doby,
po kterém tak hlasitě volaly statisíce lidí na náměstích při sametové revoluci.
Jenže situace jako by se
obrátila. Národ, který desítky let chodil k volbám
spíše cvičně, v zásadě
z povinnosti, si nyní užívá,
že když nechce, jít volit
nemusí. A toto privilegium
se mnohým líbí tolik, že
nevolí programově, prostě
volby ignorují z principu.
To je ovšem sice rádoby
vyjádření občanského postoje, z hlediska společnosti a demokracie je to však
postoj jasně nesprávný.
Z hlediska výsledku voleb

pak úplně zbytečný. A naopak, ten, kdo k volebním
urnám nechodí, by se následně k politice a ke kvalitě správy věcí veřejných
asi neměl vůbec vyjadřovat. Když totiž lehkomyslně zahazujeme šanci vyjádřit svůj názor a případně
podpořit něčí dobrou práci
nebo naopak udělat krok
ke změně tam, kde spokojení nejsme, kde bereme tu
odvahu být pak v hospodách hlavními politology
a analytiky? Zřejmě v tom
našem tekutém chlebu.
Nicméně nízká volební účast může znamenat
i spokojenost lidí se situací, jaká je. Prostě se jim
dobře žije, a tak nemají
potřebu něco měnit a spoléhají na to, že po volbách
vše zůstane tak, jak má. To
se potvrzuje i v sedlčanském regionu, kde dlouholetí starostové, zejména
na menších obcích svoje
mandáty obhájili vcelku
v poklidu a ponesou tak
břemeno odpovědnosti
zase dál. V Sedlčanech se
zase voliči rozhodli kartami sice nemíchat, ale
přece jen politickou moc
trochu přerozdělit. Sedm

mandátů pro Blanku Vilasovou a její nezávislé je
možné vnímat jako jakýsi symbol, zdvižený prst.
Před volbami jsem v jednom příspěvku zmínil
i Nalžovice, nemohu je vynechat ani nyní. Vítězství
nezávislých kandidátů je
zde naprosto přesvědčivé
a dosavadní starostka Jana
Pšeničková fenomenálně
potvrdila svoji pozici, když
kandidovala z posledního
místa, načež získala největší počet hlasů a stala se
jedničkou. To je vysvědčení od voličů té nejvyšší
kategorie. Podobně spokojený může být starosta Kosovy Hory Martin Krameš,
který jako lídr sdružení Pro
obec získal osm mandátů
v patnáctičlenném zastupitelstvu, což není nic jiného
než neochvějné vítězství
a velké díky od voličů. Je
však po volbách, a to bývá
čas, kdy si vítězové i poražení nakonec sednou
k jednomu stolu a v lepším
případě další čtyři roky
spolupracují, v tom horším
ti první neomezeně vládnou a ti druzí neomezeně
kritizují. To je zkrátka koloběh.
Tomáš Vašíček

GLOSA

Dosti zřetelný signál
Výsledek komunálních
voleb v Sedlčanech je
pro někoho velmi překvapivý, pro jiné ještě zůstal
za očekáváním. Někdo již
určitě byl přesvědčen, že
u voličů převládla touha
po změně. Ono se to tedy
zřetelně potvrdilo, ale asi
někteří nešli volit. Když
úplně nové seskupení
St arostové a nezávislí
získalo sedm mandátů,

stejně jako ODS, nebo
když chybělo málo a dosavadní starosta by se již
ani nedostal do zastupitelstva, to snad nelze ignorovat.
Nové seskupení STAN
si získalo kupodivu důvěru, přestože se z různých
zdrojů šířily pomluvy, ale
jedině na adresu paní Vilasové. To u někoho vyvolalo zvědavost, co dělá,

kdo to vůbec je a proč je
dosavadní koalici tolik nepříjemná. A zase byly dostupné jen kontroverzní
informace. Každopádně
se mnoho voličů rozhodlo to risknout, aby se pak
vidělo, co předvedou.
Ten, kdo je se vším spokojen nebo dokonce nějak na dosavadní koalici
existenčně závislý, volil
stále stejně, jako v době,

kdy měl starosta bezkonkurenčně vysoký počet
preferenčních hlasů.
K této změně jednou muselo dojít. Nyní se ukáže,
zda dosavadní koalice
se svými deseti mandáty, tedy pod polovinou
z jedenadvaceti, uzná
prohru a řekne „pojďte
spolupracovat, máte nápady pro nespokojené“.
To by byl přístup v zájmu
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města a jeho obyvatel.
A nebo jestli se zapouzdří s pomocí nějakého
hlasu dosavadní opozice,
aby byla stále u moci. To
by byl pro někoho dosti
zřetelný signál, že zkušená koalice včetně starosty nehodlá pomoci nové
generaci, jen prostě jednou skončit a bouchnout
dveřmi. Tak uvidíme.
Vladimír Roškot

