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Stodolu farnosti
zachvátil požár. Na místě
byl i pes vyhledávající
oběti. Příčinou mohlo
být žhářství
SEDLČANY V neděli 14. říj-

na večer zasahovalo osm
hasičských cisteren a vůz
s plošinou u požáru stodoly, patřící do majetku
místní farnosti. Požár v lokalitě Komenského náměstí, naproti kostelu sv. Martina, byl hasičům nahlášen
v 19.06 a jeho lokalizace
trvala 75 minut. Při jejich
příjezdu byla již stodola

o rozměrech 30 x 10 metrů
plně zachvácena plameny.
Jednotky začaly opouštět
místo až po 22. hodině. Příčiny požáru se vyšetřují.
Prvotní informace k požáru nám poskytl Ladislav
Holomčík, tiskový mluvčí středočeských hasičů.
„Požár vznikl na zahradě,
ve dvoře, kde na hořící stodolu navazují další domy

a garáže. Zasahovali profesionální hasiči ze Sedlčan
a z Příbrami a dále jednotky dobrovolných hasičů ze
Sedlčan, Kosovy Hory, Vysokého Chlumce, Dublovic,
Osečan a Nalžovic, celkem
8 vozidel CAS a jedno vozidlo s plošinou, nasazeno
bylo šest C proudů.“ Z místa nebylo hlášeno žádné
Pokračování na straně 2

Co na výsledky voleb říkají
dosavadní starostové?
REGION Zatímco někteří
jsou s výsledkem voleb
spokojeni, jiní spíše smířeni. Až do 16. října běží
lhůta pro podání návrhů na neplatnost voleb
nebo hlasování. Pokud
se nikdo neodvolá, mají

stávající starostové 15 dní
na svolání ustavujících
zastupitelstev. Ve většině
obcí Sedlčanska lze tedy
očekávat, že noví zastupitelé zvolí ze svého středu
starostu, případně členy
rady koncem října. Jak

Opravený úsek
silnice u STK se bude
zřejmě předělávat

v Nalžovicích a přilehlých
osadách dali přednost
kandidátní listině nezávislých, mezi kterými
kandidovala i velká část
dosavadních zastupitelů
včetně starostky. Hnutí
Zelený NOS získalo dva
mandáty, konkrétně pro

čan třikrát zbrzdily semafory (chápu: Musíme to
opravit!), míjím křižovatku
I/18 se silnicemi na Janov
a Červený Hrádek. Vjíždím na nový asfalt a ejhle
– podivně se to houpe,
hučí a já mám podezření, že do města nedojedu.
Po pár metrech ale zjišťuji,
že vada není na mém vozidle, nýbrž v povrchu silnice. Asfaltový koberec sice
ještě září novotou, jet se
po něm ale moc nedá.
Silnici I/18 vlastní a provozuje Ředitelství silnic
a dálnic. Od května v úseku
Vojkov–Sedlčany probíhá
rekonstrukce, rozdělená
do několika etap. Ta poslední
by měla být podle harmonogramu dokončena 25. října.
Jenže v první polovině října
se znovu pracovalo na před
nedávnem již opraveném

Pokračování na straně 6

Pokračování na straně 3

Čekají nás čtyři roky
v opozici. S výsledkem se
musíme smířit, ale budeme
slyšet, říká Jan Vácha, lídr
uskupení Zelený NOS
NALŽOVICE Byla to jedna z těch zajímavějších
hádanek letošních komunálních voleb v regionu.
Uspěje nové politické
uskupení, které vzniklo
na základech občanského spolku nebo zůstane
v poli poražených? Druhá
možnost nastala, občané

hodnotí dosavadní předst avitelé obcí volební

V neděli zachvátil požár stodolu u fary v Sedlčanech. Foto: D. Kolář

Pokračování na straně 4

Poté, co mě
na cestě z Votic do Sedl-
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Stodolu farnosti zachvátil požár. Na místě byl i pes
vyhledávající oběti. Příčinou mohlo být žhářství
Dokončení ze strany 1

zranění, z preventivních
důvodů evakuovali hasiči
zhruba deset osob z přilehlé budovy penzionu
a baru.
Na místě byl správce farnosti a také zástupci města,
starosta Jiří Burian i místostarosta Miroslav Hölzel.
Zejména s řízením dopravy
asistovala také sedlčanská
městská policie. „Po oznámení kouře v ulici Na Potůč-

ku na linku 156, byla hlídka
na místě během tří minut
jako první. Na základě
upozornění oznamovatele
bylo zjištěno místo požáru
a provedena kontrola, zda
se zde nenacházejí nějaké
osoby a současně byli vyrozuměné ostatní složky
IZS. Po jejich příjezdu byla
uzavřena pro dopravu ulice
Na Potůčku a následně i Sedlecká ulice. Bezprostřední
okolí bylo uzavřeno i pro

vstup osob do místa zásahu,“ popsal nám roli městské policie její velitel Petr
Krch. Na pokyn starosty
města zásobila městská policie zasahující hasiče také
pitnou vodou, což mnozí
s povděkem kvitovali.
K lokalizaci požáru došlo v 20.26, následně probíhalo dohašování. Hasiči
zkontrolovali všechny přilehlé domy, požářiště bylo
měřeno také termokame-

Pondělní ráno ukázalo rozsah požáru: ze stodoly zbyly pouze zdi a ohořelé trámy.

rou. „Krátce před 22. hodinou se začali evakuovaní
lidé vracet do přilehlých
objektů, zatímco hasiči pokračovali ve vyhledávání
skrytých ohnisek a jejich
dohašování.
Předběžná
škoda byla vyčíslena na milion korun. Včasným zásahem a nasazením potřebného počtu sil a prostředků se
hasičům podařilo uchránit
majetek za deset milionů korun,“ sdělil redakci
v noci na pondělí Ladislav
Holomčík.
Ještě v noci byl na místo přivezen speciálně
vycvičený pes na vyhledávání lidských těl, nicméně naštěstí s negativním
výsledkem. V pondělí v 9
hodin ráno začalo vyšetřování příčin, a to za účasti
vyšetřovatele z Příbrami,
hasičů ze Sedlčan, specialistů z Technického ústavu
požární ochrany v Praze
a policejního kynologa
se speciálně vycvičeným
psem na vyhledávání akcelerantů hoření. Nasazení
dvou speciálních služebních psů nasvědčuje možnému úmyslnému zapálení

žhářem. Spekuluje se také
o možném přebývání bezdomovců v objektu, vyšetřovatelé zkoumají i možné
přístupy do objektu a jejich zabezpečení.
Podle
administrátora
farnosti pátera Stanislava
Glace však byl objekt zabezpečen dobře. „Objekt
byl uzavřen. Hasiči museli
vrata otevřít násilně. Nelze
vyloučit, že ohni někdo pomohl, ale nemyslím si, že
by to bylo úmyslně,“ napsal
nám páter Glac v SMS zprávě s tím, že objekt sloužil
jako sklad nábytku.
Do redakce se dostala
také informace, že hasiči
měli problém se dostat
k hydrantu v ulici Na Potůčku a následně, po jeho
zpřístupnění se ukázalo, že
je zarezlý a nelze jej tedy
použít. Tuto informaci však
mluvčí hasičů nepotvrdil,
nicméně faktem zůstává,
že hasiči čerpali vodu
z hydrantu v ulici Sedlecká
a cestu pro přístup vody si
tak zajistili bez toho, aniž
by velitel zásahu musel jakékoliv problémy s vodou
hlásit.
Tomáš Vašíček

Oprava šanovické
nádrže se uskuteční
až příští rok

Záchranka má novou
sanitku

SEDLEC-PRČICE V rozpočtu

BENEŠOV Při Dnu prevence

na letošní rok má město ﬁnance na opravu vodní nádrže v Šanovicích. Oslovilo
celkem pět ﬁrem, do výběrového řízení se však
přihlásila pouze jedna.
Nádrž měla být původně
opravená do konce října,
ale s ohledem na časové
možnosti ﬁrmy byl termín
prodloužen do konce listopadu. „Mezitím došlo
k vypuštění nádrže a začali
jsme řešit technické problémy. Projektová dokumentace navrhovala zpevnění
břehů za pomoci gabionových košů. Od tohoto způsobu bylo upuštěno, protože
stojatá voda by mohla dráty
košů poškozovat. Hráz tedy
bude nakonec sypaná. Pod-

le odhadů je v nádrži třicet
až sedmdesát centimetrů
sedimentů, bude nutné nechat rybník vypuštěný, aby
vymrznul, s bahnem se nechalo manipulovat a mohla
být opravena výpusť,“ řekla
sedlecko-prčická starostka
Miroslava Jeřábková.
Práce na šanovické nádrži začnou až v zimě v době
mrazů, kdy bude nádrž
odbahněna. Po vyčištění
dojde ke zpevnění hráze
a k dalším opravám. „Z pohledu města nevidíme jako
zásadní problém, zda v nádrži nyní voda bude či nikoliv
a že se oprava pozdrží. Prostředky určené na opravu budou přesunuty do rozpočtu
města na rok 2019,“ dodala
starostka.
-jš-

v sobotu 13. října převzali
záchranáři v Benešově
nový vyšívaný prapor
Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová také pře-

dala do užívání jedenáct
nových komfortních sanitních vozů v celkové ceně
38 mil. korun, z nichž jeden
směřoval do Sedlčan.
„Průměrně sanitní vůz
středočeské záchranky
najede za rok sedmdesát

tisíc kilometrů a životnost
vozidel v ostrém provozu
je zhruba tři sta padesát
tisíc kilometrů. Vozy je tak
třeba obměňovat v pěti až
šestiletém intervalu,“ uvedl
ředitel ZZS Středočeského
kraje Jaromír Bureš. -red-
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Opravený úsek silnice u STK Do sbírky pro
se bude zřejmě předělávat zadluženou obec pět
Dokončení ze strany 1

úseku v místě mostku u Vojkova. Zda šlo o reklamaci,
kterou na zhotoviteli zakázky vyžadoval její vlastník, se
nám nepodařilo do termínu
uzávěrky zjistit. Technik ma-

jetkového správce silnice
I/18 nebral telefon.
Podle informací, které
se redakci podařilo získat
z dalších zdrojů, ŘSD s reklamací úseku komunikace
u STK v Sedlčanech počítá.

Mělo by dojít k odfrézování a pokládce nového
asfaltu. Za nerovnostmi
na opraveném úseku silnice stojí zřejmě brzké obnovení provozu na čerstvém
asfaltu.
-jš-

Práce na mostku u Vojkova. Foto: J. Špačková

Agitační plakát u vchodu
do volební místnosti byl odstraněn
Jako klidný,
na rozdíl od politické kampaně na sociálních sítích,
lze hodnotit samotný průběh komunálních voleb
v Sedlčanech.
„Verbální a podobná
agitace poblíž volebních
místností nám ani ostatním
volebním orgánům nebyla
okrskovými komisemi hlášena. Z bezprostřední blízkosti, respektive při vchodu
do volební místnosti byl
v jednom případě v den
voleb odstraněn plakát,“
uvedl tajemník Městského
úřadu Sedlčany Vojtěch
Hlaváček.
Informace o tom, že by

SEDLČANY

voliči přišli do volebních
místností s neplatným
občanským průkazem,
městský úřad nemá. „Údaj
o propadlých občanských
průkazech se neeviduje.
V případě, že se volič dostaví s propadlým občanským průkazem k volbám,
pak mu příslušná okrsková
volební komise sdělí, že
má možnost volit na cestovní pas, a tím prokázat
svoji totožnost. Pokud
nemá cestovní pas, je možné ve dnech voleb vystavit
rychlý občanský průkaz,“
vysvětlil Vojtěch Hlaváček. Vzhledem k tomu, že
v den voleb nebyl vydán

žádný občanský průkaz,
problém s neplatnými občankami zřejmě nemusel
žádný z voličů řešit. „Službu držící úředníci, kteří by
rychlý občanský průkaz
vystavili, nebyli občany
v tento den využiti,“ dodal
tajemník.
Přenosná volební urna
mířila k voličům během
pátku 5. a soboty 6. října
celkem asi čtyřicetkrát. Největší zájem o tuto možnost
volby byl ve volebních
okrscích č. 1 (budova radnice), v okrsku č. 2 (městské muzeum) a v okrsku č.
5 (Domov Sedlčany).
Jana Špačková

tisíc korun
SEDLEC-PRČICE/PRAMENY

„Kdyby všech zhruba šest
tisíc čtyři sta obcí, které
jsou na území ČR, poslalo
na sbírku pro zadluženou
obec Prameny jedenáct tisíc
korun, byl by dluh umořen,“
uvedla na posledním zasedání zastupitelstva v tomto
volebním období sedlecko-prčická starostka Miroslava Jeřábková. Dodala,
že to se asi nestane, a to
ani v případě Sedlce-Prčice. Město do sbírky pro
nejzadluženější obec v republice přispěje, ale „jen“
částkou 5 000 korun.
„Na základě projednání
v radě chceme vyjádřit solidaritu a přispět na snížení
dluhu. Částka jedenáct tisíc
korun by rozpočet města
nepoložila, ale vzhledem
k ﬁnanční podpoře nejrůznějších akcí a spolků
nejen na našem území, ale
i v širším okolí, si myslíme,
že částka pět tisíc korun je
na naše poměry dostatečná,“ vysvětlila starostka.
Také uvedla, že Prameny
nejsou jedinou zadluženou
obcí v ČR a vyhlašování
sbírky pro zadlužené obce
není systémovým řešením.
Tím by bylo vypracování
a schválení zákona, který
by vymezil tzv. nezabavi-

telné minimum, které nelze
bankrotující obci v insolvenci vzít (např. veřejnou
infrastrukturu, nemovitost
pro přímou správu obce –
obecní úřad, místní komunikace apod.).
„Obec se zadlužila po revoluci, kdy vybudovala sedmnáct vrtů minerálních
vod. Ty neměla čerpat
obec, ale soukromý investor. Z počátku byli dokonce
dva, ale později vycouvali,
protože obec leží uprostřed
chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les a záměr byl
sledován ekologickými aktivisty. Většina ze sto padesáti obyvatel, kteří byli kdysi
v nedospělém věku, teď doplácí na špatná rozhodnutí
vedení města,“ uvedl zastupitel Antonín Podzimek
a doplnil, že všechny peníze ze sbírky budou použity
na umoření dluhu u věřitele. Ten podle závěrečného
účtu obce z roku 2017 činil
67 milionů korun.
Sbírku pro obec Prameny vyhlásilo Sdružení
místních samospráv ČR
do konce letošního roku
a zapojit se do ní může každá obec či město, které by
tak chtělo vyjádřit solidaritu a pomoci obci v Karlovarském kraji.
-jš-

V pondělí 22. října uplyne
10 smutných let, kdy nás navždy
opustil pan

Miloslav Liška
ze Sedlčan.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
DUBLOVICE Daněk zkřížil
11. října brzy ráno v katastru obce na silnici I/18
cestu nákladnímu vozidlu
značky Ford. Ke zranění
osob nedošlo. Způsobená škoda byla odhadnuta
na 10 000 korun.
OSEČANY V obci došlo

13. října v poledne k dopravní nehodě dvou motocyklů. Šestašedesátiletý
muž vyjížděl na malém
motocyklu z vedlejší pozemní komunikace a nedal
přednost 41letému motorkáři jedoucímu po hlavní
silnici. Ke zranění osob na-

štěstí nedošlo. Jak se ukázalo, obě motorky byly bez
platné technické prohlídky
a jeden z řidičů měl ještě
propadlý řidičský průkaz.
Hmotná škoda byla stanovena na 40 000 korun.
NEDRAHOVICE V sobotu
13. října ve večerních hodi-

nách vběhl v katastru obce
pod kola vozidla značky Audi srnec, který byl
na místě usmrcen. Na autě
vznikla škoda ve výši
50 000 korun.
TÝNČANY V ranních hodinách v neděli 14. října se
mezi Týnčany a Zvěstovi-

cemi střetl motorista čelně
se srnou. Mrtvé zvíře bylo
následně předáno mysliveckému sdružení. Škoda
činila 16 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Co na výsledky voleb říkají dosavadní starostové?
Dokončení ze strany 1

kampaň, výsledky voleb
a volební účast občanů?

Otakar Jeřicha,
Dublovice
Volby proběhly v klidu, propagaci dělalo
pouze moje uskupení
nezávislých kandidátů.
Důvodem propagace byl
především fakt, že jsme
letáček do každé nemovitosti zasílali před osmi
a před čtyřmi lety. Vznikla tak jakási tradice a tu
jsme chtěli zachovat. Zastupitelů máme jako v minulých letech devět, tento
počet je u nás neměnný
od roku 1994. V letošním
roce kandidovalo celkem
36 lidí ve čtyřech uskupeních nezávislých kandidátů – strany u nás nemáme.
Jedni nezávislí byli složeni pouze z mladých kandidátů (ve věku 19 až 34
let) a tito nezískali žádný
zastupitelský mandát.

Jiří Hejhal,
Nechvalice
Průběh voleb byl klidný, ostatně jako při každých volbách. Volební
účast byla 68,5 %. Žádnou
předvolební propagaci
jsem nezaznamenal. Kampaň byla bez problémů
a jakýchkoliv napadání.
O devět míst v zastupitelstvu se ucházelo 23
kandidátů ze čtyř stran.
Průměrný věk všech kandidátů byl 48 let a zvolených zastupitelů 48,6
roku. Nejmladšímu zastupiteli je 40 a nejstaršímu
60 let. V devítičlenném
zastupitelstvu jsou čtyři
noví členové.

Miloslav
Hrazánek,
Jesenice
u Sedlčan
Na letošních volbách
mě v podstatě nic nepřekvapilo. Volební účast
byla již po tři volební období téměř stejná, něco
málo přes 63 %. Nejslabší
účast jsme měli za mojí
éry v roce 2010 a to bylo
62,80 % voličů. U nás kan-

didoval každý jednotlivě,
což je nejspravedlivější
systém. A žádnou kampaň nikdo nevedl. Myslím
si, že naši občané jednotlivé kandidáty dobře
znají a není potřeba se
před volbami nějak extra
zviditelňovat. K osobním
útokům už vůbec nedocházelo. Voliči u nás preferovali nové tváře, protože tři noví kandidáti se
dostali do zastupitelstva
všichni a s poměrně dobrým umístěním. Jedná se
o mladší generaci. Bylo
zvoleno jedenáct členů
zastupitelstva a předpokládám, že ustavující zasedání bude 31. října.

František
Chlasták, Vysoký
Chlumec
Ve volbách kandidovalo 35 kandidátů na čtyřech kandidátkách stran
a sdružení. Volební kampaň se nesla v rodinném
a sousedském klání bez
invektiv a napadání či
urážek. Všichni kandidující byli občanům dobře
známi, mnoho let se více
či méně podílejí na tvorbě veřejného života obce.
Současně je však třeba
uvést, že u všech kandidujících šlo o lidi znalé
Kennedyovského hesla:
„Neptej se, co pro tebe
udělala Amerika, ale polož si otázku, co jsem já
udělal pro Ameriku?“
Rozdělení mandátů v počtu 3, 3, 2, 1 mezi kandidující uskupení dává
plnohodnotné možnosti
k obsazení vedení městyse a vytvoření kontrolního a finančního výboru
(komise).

Jiří Sůsa, Kňovice
Jsem rád, že se v naší
obci našli spoluobčané,
kteří měli chuť kandidovat a jít volit. Žádné
třenice se tu nekonaly.
Nebyl důvod. Nové zastupitelstvo bude pracovat
v šesti lidech, více se jich
nenašlo a nepřihlásilo.
Z toho jsou dva nováčci.
Ustavující zasedání bude
nejspíše 26. října.

Petr Červenka,
Prosenická Lhota
Volební účast v naší
obci byla 62 %, což je výsledek uspokojivý a je
vidět, že účast občanů je
mnohem vyšší než u jiných voleb. Jelikož všichni žijeme na venkově a jak
se říká, vidíme si do talíře, tak žádný z kandidátů
neměl žádnou volební
kampaň ani jinou propagaci. Výsledky voleb mě
osobně nepřekvapily, protože vím, že máme chytré
občany, kteří vědí, koho
mají volit. Z původního
zastupitelstva postoupili
všichni, kteří opět kandidovali a zastupitelstvo
doplní dva nováčci. Ustavující schůzi plánujeme
na pátek 26. října.

Zdeněk Pekárek,
Počepice
Volební účast byla u nás
dobrá, což jsme očekávali
vzhledem k počtu kandidátek. Předvolební kampaň se odehrála v poklidu
a pouze jedno nezávislé
sdružení využilo možnost propagace volebního
programu formou letáků
do některých domácností.
Co se týče hodnocení voleb, každý to vidí jinak. Někoho výsledky silně zaskočily, protože očekával větší
změnu. Já osobně jsem byl
spokojen, protože kdyby
se obsazovalo podle počtu
hlasů, tak by v zastupitelstvu bylo šest původních
zastupitelů, což, si myslím,
mluví za vše. Po rozdělení
mandátů se do zastupitelstva dostali čtyři původní
zastupitelé, dva zcela noví
a dvě zastupitelky a jeden
zastupitel, kteří již v zastupitelstvu v minulosti pracovali. Předběžně je termín
ustavujícího zasedání stanoven na úterý 30. října.

Martin Krameš,
Kosova Hora
Volební účast v Kosově
Hoře mě příjemně překvapila. Voleb se zúčastnilo
60,5 % voličů. Tři z pěti volebních uskupení využila
k propagaci svého uskupe-

ní tradiční tištěnou formu
letáků. Volební kampaň,
dá-li se tomu tak v Kosově Hoře říkat, probíhala
naprosto seriózně bez jakýchkoliv urážek a napadání. Ve volbách o patnáct
zastupitelských postů se
ucházelo 62 kandidátů.
Z výsledků voleb je zřejmé, že jedenáct z patnácti
postů obhájili stávající zastupitelé. V patnáctičlenném zastupitelstvu obce
usedne jedna třetina žen
a věkový průměr zastupitelů je padesát tři let.
Voliči preferovali stávající
osvědčené zastupitele.

ní části i vysokých politických představitelů naší
republiky také na místí
úrovni, nemůžeme se
divit, že se mezilidské
vztahy a obecně nálada
ve společnosti nebudou
zlepšovat, ale naopak.
Ve volbách uspělo celkem deset z původních
členů zastupitelstva. Lze
tak konstatovat, že k žádné zásadní změně nedošlo. V zastupitelstvu je
pět nových členů (jedna
z nich je staronová členka
zastupitelstva mezi lety
2010–2014). Počet žen se
zvýšil na pět.

Miroslava
Jeřábková,
Sedlec-Prčice

Pavel Pechač,
Osečany

Volební účast byla dle
mého osobního názoru
nízká, a to jak v celostátním měřítku, tak přímo
n a S e d l e c ko - P r č i c k u ,
i když byla při letošních
volbách v Sedlci-Prčici
o něco vyšší než v roce
2014. Pokud jsem vše zaznamenala, tak na našem
území téměř žádná propagace neprobíhala. Je to
možná tím, že konkrétně
v naší obci, i s ohledem
na její velikost, nešlo
o politický boj. Na kandidátkách byli lidé, kteří
mají většinou dlouhodobě zájem na veřejném životě, ať už jako členové
zastupitelstva v minulosti,
nebo ti, kteří se věnují jiným obecně prospěšným
aktivitám (sport, kultura,
školství…) a kterým záleží
na rozvoji města a lokality bez potřeby osobního
zviditelňování. Na rozdíl
od mnoha jiných oblastí,
a to včetně Sedlčan, jsem
u nás tedy nezaznamenala
žádné osobní útoky, znevažování kandidátů, zneužívání médií… Jsem za to
nejen všem kandidátům,
ale i občanům velice vděčná. Myslím, že každý z nás
se má dle svých možností
snažit o kultivaci svého
okolí a alespoň nejbližšího
prostředí, ke kterému patří i oblast komunální politiky. Pokud přistoupíme
na bezprecedentní chová-

Volební účast mě nepřekvapila, byla obdobná jako v roce 2014, kdy
byla účast 76 %, nyní 72 %.
Jsem rád, že občané chodí k volbám do zastupitelstva v tak hojném počtu.
Dávají tím zastupitelstvu
silný mandát pro rozhodování. Účast ve volbách je
důležitá, protože tím voliči
de facto dávají všem kandidujícím na srozuměnou,
zda mají jejich důvěru, či
nikoliv. Určitě by pro mě
voličská účast například
kolem 50 % znamenala
nesouhlas občanů s kandidujícími členy do obecního zastupitelstva. Ne,
jak si volební nezájem
občanů většina politiků
zdůvodňuje, a to tak, že
lidé nemají o politiku zájem. Myslím si, že lidé
mají vždy o politické dění
zájem, a to na jakékoliv
úrovni, ale když na kandidátkách chybí lidé, kterým by byli ochotni dát
svůj hlas, tak k volbám
prostě nejdou. Z těchto
důvodů mám z volební
účasti u nás velkou radost.
Co se týká propagace jednotlivých kandidátů před
volbami, žádnou jsem nezaznamenal. Ve volbách
uspěli všichni současní
zastupitelé a zvolen byl jeden nový člen, který doplnil složení zastupitelstva
za zemřelého zastupitele
v minulém volebním období.
Jana Špačková

Prodám český zahr. traktor SECO
STARJET, zánovní, velká sleva, záruka.
Tel.: 604 761 657.
311/18
Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
312/18
Koupím byt v Sedlčanech 2+1 nebo
3+1 s lodžií. Tel.: 723 213 832.
313/18
Svobodný 29letý štíhlý 180 cm vysoký
nekuřák, světlovlasý, se zájmem o kulturu,
výlety na kole, vlakem i pěší toulky příro-

M. L. ELEKTRO

elektromontážní práce
Čalounictví
hromosvody - Sedlčany
Opravy a zabezpečovací
renovace
elektronické
čalouněného
nábytku:
a kamerové systémy

dou, by rád poznal hodnou dívku okolo 25
let, na přátelský vztah, případně trvalý vztah
a založení rodiny. Jsem z Příbramska. Tel.:
776 228 647 – navečer.
314/18
Pronájem centrálně vytápěného RD
1+1, 70 m2 v Křečovicích. Nájemné 6 000 Kč
+ zálohy na energie 2 000 Kč za měsíc. Vratná kauce 12 000 Kč. Bez domácích zvířat.
Tel.: 602 433 142.
315/18
Prodám husy, kachny a králíky. Tel.:
773 445 417.
316/18

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,

autosedadla, motosedla, sedací
soupravy, rohové lavice, křesla
Odvoz a dovoz zajištěn zdarma
www.calounictvi-sevcikovi.cz

Tel.: 731 467 392

nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

BUGSY BAR
Sedlčany
Nabízíme
ZNOVU
OTEVŘEN
dlouhodobě udržitelný příjem
Otevírací doba: 17:00–6:00
Volejte 734 462 216
Těšíme se na vás

Tel./fax: 317 834 320 (do 15 hod.)

ZEOS s. r. o.

Sedlec - Prčice

provede práce na zakázku i s montáží
zopravy všech motorových vozidel, traktorů,
zemědělských strojů, prodej náhradních dílů
zprodej vodoinstalačního materiálu
zzámečnické a kovářské práce (mříže, kování, schody)
zsvářečské práce v ochranné atmosféře, řezání plazmou
zprodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
zprodej motorových, převodových a hydraulických olejů
zzastřešení bazénů - polykarbonát, ONDEX
zvýroba přístřešků, markýz - polykarbonát

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

Za ten krásný pocit to
opravdu stojí
Celý život jsem
Rbojovala
O Zs nadváhou
VOa žilaZ v domnění,
J Í Dže pokud
E Lchci zhubnout,
musím snížit příjem stravy. Tímto způsobem jsem sice vždy zhubla, ale
po navrácení k původnímu stravování se kila vrátila, někdy i o něco více.
Tento unavující boj ukončila až moje návštěva v poradně zdravého stravování
„SVĚT ZDRAVÍ“. Má osobní poradkyně mi vše ohledně stravování a pohybu
vysvětlila. Na základě metabolického testu mi vypracovala osobní výživový plán,
který mimo jiné obsahoval i doporučené a nedoporučené potraviny. Docházela
jsem na pravidelné
kontroly, kde jsme vše
probíraly, a postupně
jsem se dopracovala
k vysněné postavě.
Tímto bych jí chtěla
hrozně moc poděkovat
a všem, které trápí
jejich váha, doporučit,
ať tobaterie
zkusí aauto
Světi moto
zdraví
oleje
navštíví. Za ten
krásný
pocit to opravdu stojí.
PO
PŘED
Rázlová Ivana maziva
kapaliny
hadice
zdroj:
www.svet-zdravi.cz
Více informací na: www.svet-zdravi.cz/prolinie
na štípačky
Světrozvaděče
zdraví BENEŠOV

Svět zdraví PŘÍBRAM

rychlospojky
Hráského
531, 256 01
nám. Arnošta z Pardubic 166
koncovky
Tel.: 727
982 485
Tel.: 702 144 282
Najdete
nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva
- přidružená
výroba
E-mail:
prolinie@svet-zdravi.cz
E-mail:
kondice@svet-zdravi.cz
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz

Střední odborné učiliště
Sedlčany, Petra Bezruče 364
vás zve do nově zrekonstruované

CUKRÁRNY

s širokou nabídkou výrobků za příznivé ceny
Nabídku

Pekárna Křepenice
přijme

PEKAŘKU na HPP
Náplň práce: ruční výroba pečiva
Nabízíme: dobré platové ohodnocení, přátelské prostředí rodinné
firmy, občerstvení na pracovišti, sleva na firemní výrobky, bonusy
za dobře odvedenou práci, záruka pravidelné mzdy
Požadujeme: manuální zručnost, chuť učit se nové věci,
zkušenosti s pečením výhodou, spolehlivost a samostatnost
Pracovní doba: od pondělí do pátku, směnný provoz - ranní, odpolední

ŘIDIČE – brigádně
Náplň práce: rozvoz pečiva menší dodávkou (PEGUOT EXPERT)
Pracovní doba: úterý – pátek (rozmezí od 5:00 do 11:00)
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, čistý trest. rejstřík

Informace na tel: 777 680 327
e-mail: obchod@pekarnakrepenice.cz

ŠKOLNÍ RESTAURACE
naleznete na

WWW.SOUSEDLCANY.CZ/RESTAURACE

Dne 24. listopadu od 9 do 12 hodin
se koná tradiční

ŠKOLNÍ JARMARK

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

Tel.: 602 709 295
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Čekají nás čtyři roky v opozici. S výsledkem se musíme smířit,
ale budeme slyšet, říká Jan Vácha, lídr uskupení Zelený NOS
Dokončení ze strany 1

Ivanu Fialovou a dosavadní zastupitelku Jarmilu
Procházkovou. K povolebnímu rozhovoru jsme si
pozvali Jana Váchu, lídra
uskupení, které kandidovalo s podporou strany
Zelených.
Dva mandáty z třinácti, to je takových
patnáct procent. To není
moc dobrý výsledek, co
myslíte?
Do voleb jsme šli poprvé, jako nováčci. A máme
dvě zastupitelky. Není to
vítězství, ale je to prohra?
Je to zkrátka výsledek volby, kterou respektujeme
a s výsledkem se musíme
smířit. Každopádně děkuji
všem, kdo nám dali hlas,
je to pro nás podpora pro
další práci. Myslím si však,
že spokojeni mohou být
všichni.
Jak to myslíte? To mi
zní moc ideálně…
Starostka a její lidé mo-

hou být spokojeni, zvítězili. To znamená, že i voliči
mohou být rádi, že žádná
změna ve vedení obce nenastane, protože si žádnou
nepřáli. Naši voliči mohou
být také spokojeni, protože dvě zástupkyně za naše
hnutí budou bedlivě sledovat dění v obci, kroky jejího vedení a budou myslím
dostatečně vidět a slyšet.
A my jako Zelený NOS
jsme také spokojeni, máme
dva mandáty, které nám
dávají možnost mít určitou
politickou kompetenci.
Ano, politickou kompetenci být v opozici.
Program
neprosadíte,
vždy budete přehlasováni. Co to pro vás osobně
znamená do budoucna?
Je pár dní po volbách,
nebudu se dívat do budoucnosti. Každopádně
spolek NOS nezaniká,
bude aktivní a myslím, že
je nyní silnější než kdykoliv dříve. A jestli prosadí-

me něco z programu nebo
ne, to se uvidí. Třeba se
najde nějaká průchozí cesta. Víte, jedním z našich
programových bodů byly
měřiče rychlosti na hlavní
silnici skrz obec. A vidíte,
pár dní po volbách a už
jsou na svém místě. Takže
jeden bod nám zastupitelstvo splnilo již na konci minulého období. A s některými dalšími body to může
být podobné. Opoziční rolí
určitě nepohrdáme.
Byli jste vůči starostce Janě Pšeničkové a celému obecnímu vedení
dost kritičtí. Není právě
to důvod neúspěchu?
Vy mi pořád podsouváte nějaký neúspěch. Jsme
malé místní hnutí, občanský aktivní spolek. Zkusili
jsme skočit do řeky a plaveme. Kritičtí jsme byli a budeme, protože si myslíme,
že je to potřeba. Nekritizujeme slepě a bezmezně, to
není pravda. Vše, nač jsme

V Petrovicích vyrostla Pyramida
svobody a demokracie
PETROVICE Pyramidu svo-

body a demokracie vztyčili
před místním obecním úřadem v pátek 12. října petrovičtí výtvarníci ZUŠ Sedlčany spolu s Vladimírou
Křenkovou, starostou Petrem Štěpánkem, sochařem
Rasťou Jackem a architek-

tem Jakubem Doubravou.
Pyramida je inspirovaná
špičkou obelisku památníku
na Pražském hradě, který
vznikl k 10. výročí založení
ČR. Obelisk navrhl J. Plečnik
a pyramida byla v roce 1996
dotvořena Lubomírem Soudkem na návrh Václava Havla.

upozornili, byla pravda.
Častoboř, nelegální skládka
v parku, zamlčení pohledávek obce auditorovi, kauza
učitele Novotného, to není
vymyšlené, to jsou fakta.
Jenom jsme o jejich závažnosti nedokázali přesvědčit
naše sousedy.
Vnímat výsledek voleb lze přece i tak, že lidé
ocenili práci starostky
Pšeničkové a podpořili
ji a způsob, jakým obec
vede. Navíc ji z posledního místa kandidátky vynesli na první, to je přece
velká politická lekce.
Pane redaktore, můžete
se zastávat paní starostky,
jak chcete, to je vaše věc.
Mnoho spoluobčanů se
prostě bálo změny. Volit
stejné vedení obce znovu
může být motivováno strachem z neznámého. Jana
Pšeničková je jistota, jistota
toho, že obec zůstane další
léta stát na místě, nikam se
neposune, nebude se rozví-

jet. Někteří voliči, a o tom
jsem přesvědčen, běželi
k volbám dát hlas jenom
starostce, protože vědí, že
v obci platí takzvaně něco
za něco. Fungují tady různé
vazby. Na nikoho se kvůli
tomu nezlobím, jen je potřeba o tom nemlčet.
Zdá se mi to, nebo
z vás mluví trochu zloba?
To se vám zcela jistě zdá.
Jsme zklamáni, ale jdeme
s hlavou vzpřímenou dále.
Až doposud v naší obci nebyla žádná opozice. Nyní
se zformovala a začíná
fungovat. Podívejte se, jak
dlouho například v Sedlčanech trvalo opozici, než
se jí podařilo narušit monopol moci jedné strany
či jednoho muže – dvacet
pět let. Ani my nemůžeme
chtít výsledky hned. Nové
vedení obce si zaslouží čas
na rozjezd a pak se uvidí.
My jsme připraveni diskutovat i pracovat.
Tomáš Vašíček

Draci v odpoledním větru
cestovali po obloze

Petrovická pyramida je vysoká pět metrů. Vnitřní prostor
je vyplněn čísly v barvách
trikolóry a výřezy z polystyrénu, které mladí výtvarníci
vyřezali a nabarvili. Uvnitř
působí objekt jako kinetické
dílo, které se hýbe a pracuje
s přírodními živly.
-red-

Nad hřištěm se po obloze proháněli draci.

PETROVICE Ve středu 10. října, kdy byla naplánována
Mateřskou školkou Čtyřlístek drakiáda na hřišti za základní školou, nevypadalo
počasí pro vzlétnutí draků
vůbec příznivě.
Po poledni se ale přihnal vítr a ve slunečném
odpoledni se začali vznášet
první dráčci a ti nejvytrvalejší vydrželi na nebi až
do čtvrté hodiny. Draci ces-

tovali po obloze, občas se
nějaký utrhl a ulétl nebo se
zamotal do jiného. Na vše
dohlížely učitelky ze školky
Eva Navrátilová a Helena
Kašparová s ředitelkou Danou Kolínovou, které obdarovaly děti hezkým diplomem a sladkostí. Nechyběli
ani dráčci z perníku, jež připravila jedna z maminek
Kateřina Kocourková.
Jana Motrincová
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Co je U Krčína za automaty, úředníci ani městští strážníci
zkontrolovat nemohou, kdo na nich hraje ale ano
SEDLČANY V čísle 34 Sedlčan-

ského kraje byla uveřejněna
fotograﬁe herních „automatů“ v hostinském zařízení
U Krčína. Nedávno tam
podle textu kolegy Tomáše
Vašíčka byly nainstalovány
dva herní „automaty“, což
je tak nějak proti dlouhodobému trendu omezení počtu
herních automatů ve městě
i celorepublikově.
Obecně závazná vyhláška města Sedlčany o zákazu provozování sázkových
her a výherních hracích
přístrojů, a to plošně, na celém území města Sedlčany,
je v účinnosti od poloviny
března 2013. Touto vyhláškou bylo stanoveno, že pro
případy dříve povolených
sázkových her a výherních
hracích přístrojů v čase přede dnem nabytí účinnosti
této obecně závazné vyhlášky, bylo možné tyto přístroje
provozovat, nejdéle do doby
stanovené již vydaným povolením. „Tato vyhláška je
ze strany města a příslušné
odpovědné osoby bezezbytku dodržována. Žádné nové
povolení v působnosti Městského úřadu Sedlčany nebylo
vydáno. Vzhledem k tomu,
že správní orgán je oprávněn
kontrolovat pouze jím povolené výherní hrací přístroje
a s ohledem na skutečnost,
že již na území města není
žádný takovýto přístroj v provozu, správní orgán Městského úřadu Sedlčany kontroly

provádět nemůže,“ uvedl
tajemník města Vojtěch Hlaváček s tím, že vyhláška byla
„neprodleně doručena na Ministerstvo ﬁnancí ČR, a to
za účelem jejího plnění ze
strany tohoto orgánu, oprávněného vydávat povolení
k další množině sázkových
her a herních terminálů.“ Ministerstvo ﬁnancí ČR se ale
zachovalo tak, že správní
řízení o ukončení vydaných
povolení nezahájilo, ačkoliv
na rozdíl od Městského úřadu Sedlčany mohlo a mělo.
Co se týče dvou herních
automatů, nainstalovaných
U Krčína, domnívá se tajemník městského úřadu, že
se může jednat o tzv. kvízomaty: „Těmi do určité míry
vnímání může být vydaná
legislativa obcházena,“ řekl
tajemník a dodal, že provozování hazardní hry v rozporu
se zákonem je samozřejmě
přestupek.
Jak už bylo uvedeno,
úředníci obecního živnostenského úřadu města Sedlčany a ani strážníci městské
policie nejsou oprávněni
kontrolovat vydaná povolení a to, zda jsou v souladu
s tím, jaké přístroje a kam
byly ve skutečnosti umístěny. „Kompetence k této
činnosti připadají celnímu
úřadu, případně pro některé
případy místně příslušnému
ﬁnančnímu úřadu. Přestupky
v oblasti internetových her
podle toho zákona v prvním

stupni projednává Ministerstvo ﬁnancí ČR. Přestupky
v ostatních případech podle
zákona o hazardních hrách
v prvním stupni projednává
celní úřad,“ doplnil Vojtěch
Hlaváček.
Zatímco samotnou „vybavenost“ provozoven strážníci sice kontrolovat nemohou,
za účelem zajištění veřejného pořádku nebo kontroly
toho, zda zde nejsou podávány nebo prodávány alkoholické nápoje a výrobky nebo
pomůcky určené ke kouření osobám mladším 18 let,
do provozoven vstupovat
mohou. A to i po skončení prodejní nebo provozní
doby. Provozovatelé to strážníkům musí umožnit.
„Pokud nelze dosáhnout
splnění úkolů městské policie
jiným způsobem, jsou strážníci dokonce oprávněni tato
místa otevřít nebo si do nich
zjednat přístup. V případě
nutnosti i za použití síly,“
říká vrchní strážník Městské
policie Sedlčany Petr Krch
a dodává, že strážníci mají
od letošního roku rozsáhlá oprávnění. Zároveň ale
i povinnosti, které už sice
nespočívají v kontrole výherních automatů se seznamem v ruce, kdy strážníci
kontrolovali řádná povolení
a evidenci výherních automatů, ale v současnosti mají
strážníci přímo v terénu povinnost kontrolovat dodržování zákonů v této oblasti se

Snímek ilustruje stav v restauraci U Krčína 10. září tohoto roku.

zaměřením na zvlášť ohrožené skupiny obyvatel, jako
jsou například osoby do 18
let věku.
„Od letošního roku musí
každé herní zařízení zobrazovat kolik času na něm
lidé strávili, celkový přehled
čistých proher nebo například hráčem nastavené limity sázek nebo výher. Automaty musí získat razítko
potvrzující splnění přísnějších
požadavků na program obsluhující stroj. Přístroj musí

mít platné povolení a projít
recertifikačním procesem
v Elektronickém zkušebním
ústavu,“ vysvětluje Krch.
Pokud by podnikatelé
využívali automaty v rozporu s těmito pravidly, nebo
umožňovali hraní bez registrace, nebo neumožnili
na přístrojích nastavit limit
proher, vystavují se riziku
pokuty až do tří milionů korun a současně jeden milion
korun, pokud by hráči umožnili zřídit si více účtů.
„Problém s provozováním výherních hracích přístrojů je složitý. Vyžaduje
fyzickou přítomnost strážníků v terénu,“ přiznává Petr
Krch. I když městští strážníci přímo nemohou kontrolovat povolení a evidenci
výherních automatů, které
jsou povolovány Ministerstvem ﬁnancí ČR, mohou
v případě, že mají podezření, že je porušován zákon,
požadovat svědecké, listinné i jiné důkazy, související
s tímto podezřením. V případě porušení zákona pak
strážníci tyto důkazy předávají příslušným institucím
oprávněným je řešit.
Jana Špačková
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Na burze předali členové Veterán klubu
tatínkovi vážně nemocného chlapce
šek ve výši čtyřiceti tisíc korun a přidali
i sedmnáctitisícový bonus
SEDLČANY Na kotlině se

v neděli 14. října konala
letos poslední všeobecná,
celkově šestá burza, pořádaná Veterán klubem.
Stejně jako v předchozím
roce její součástí byla
i jedna charitativní akce.
„Vloni jsme se rozhodli podpořit chlapce, který se narodil s vážnými
zdravotními problémy,“
řekl na burze tajemník
Veterán klubu Sedlčany
Ivan Janeček. „Maximu
Vaškovi z Příbrami jsou tři
roky a lékaři mu diagnostikovali dětskou mozkovou
obrnu. Dnes se bohužel
předání šeku v hodnotě
čtyřiceti tisíc korun nemů-

to už na správné dražbě bývá, Ivan Janeček
si opatřil kladívko, jímž
před davem lidí, shromážděných u pódia, odklepl
konečnou částku. Nejdříve ale tajemník klubu
vyhlásil, že dražba stroje
začíná na jedné koruně.
Částka se neustále zvyšovala a nakonec zakotvila
na sumě sedmnáct tisíc
korun! „V současné době
máme za sebou čtyři léčby, dnes Maxim už leze
po čtyřech, takže postup
je znatelný,“ řekl dojatý
tatínek Jiří Vašek po převzetí šeku, a poté, co se
dozvěděl, že skútr byl vydražen za sedmnáct tisíc.

a obraz koupil za pár
korun. „Obrazů našich
prezidentů mám více, ale
Zápotocký mi ve sbírce
ještě chyběl.“ Návštěvníci
burzy se v hojné míře zastavovali také u výstavy
hrnečků Boženy Králové
ze Sedlce-Prčice, která
společně se svým manželem přivezla na kotlinu
hotové porcelánové království. Všechny jejich
hrnky, a bylo jich kolem
dvou set, byly totiž popsány téměř všemi jmény, co
jsou v kalendáři. „Čisté
hrnky kupuji jako polotovar. Doma mám keramickou pec a po dekorování
je vypaluji, takže se ná-

Členové Veterán klubu a Jiří Vašek s šekem pro svého syna

že zúčastnit, protože byl
na očkování, které mělo
reakci a Maxim má teplotu. Šek, který jsme připravili, proto převezme jeho
tatínek. Třicet tisíc korun
jsme získali díky tomu,
že jsme se v našem klubu
dohodli, že z každé prodané vstupenky na našich
burzách věnujeme na léčbu chlapce stanovenou
částku. Navíc jsme přidali
deset tisíc jako prémii.“
A to ještě nebylo všechno. Vzhledem k tomu, že
pořadatelům vrátil hlavní cenu Jaroslav Nedělka z Dobříše, který před
dvěma lety ve věrnostní
soutěži vyhrál skútr, ti se
rozhodli na nedělní burze
vydražit stroj a výtěžek
věnovat
nemocnému
Maximovi. A dražba byla
skutečně dramatická. Jak

„Pevně věřím, že jednou
to klapne, Maxim se postaví na vlastní nohy a bude
chodit.“
Kdo byl na burze Veterán klubu Sedlčany
vůbec poprvé, musel
žasnout. Kromě motoristických potřeb bylo
na kotlině k mání skutečně cokoliv. Knihy, gramodesky, medaile, mince,
odznaky, svícny, pivní poháry, potřeby pro lyžaře,
bicykly, koloběžky, paroží
a dokonce i zasklený obraz prezidenta Antonína
Zápotockého, který se
dostal do úřadu po smrti Klementa Gottwalda
v roce 1953. „Tento obraz
zřejmě kdysi visel v některé ze školních tříd,“ řekl
nám šťastný nový majitel relikvie, který přijel
do Sedlčan z Benešova

pisy nesmyjí. Hodně jsme
s hrnky jezdili do Prahy,
Domažlic a na Cibulový
jarmark do Hořovic,“ přiblížila svoji práci Božena
Králová.
Poslední letošní burza
měla i dva vzácné hosty.
Byli jimi známý freestylový jezdec, mistr Evropy Petr Pilát a legendární Antonín Baborovský.
Společně s dlouholetým
moderátorem na kotlině
Vladimírem Voráčem
tato motocrossová hvězda zavzpomínala, jak 14.
září roku 1975 zvítězila
v sedlčanském areálu
před dvaceti tisíci diváků v obou svých rozjížďkách a společně se
svými kamarády se stala mistrem světa v motocrossu národů.
David Myslikovjan
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Jakých chyb je třeba
se vyvarovat? Hlavně
nespěchejme
V tomto dílu nám Stanislav
Král poodkryje, na co bychom
si měli dát na svých zahradách
pozor. Dozvíme se například,
jaké roční období je vhodné
na kterou práci.
„Lidé řežou keře většinou
v nesprávnou dobu. Je potřeba
si pamatovat, že všechno se
řeže po odkvětu. Keř kvetoucí v květnu se v červnu ořeže,
do podzimu udělá nový výhon
s květními pupeny, který další
jaro opět kvete. V krajině původu dané dřeviny se o řez většinou postarají v pravý čas divoká
zvířata, pokud není oplocena.
Stromy je třeba vysazovat nebo
udržovat v rozumné velikosti. I naši předci měli u domů
menší stromy, než byly v okolí
vesnic. Všimněte si na starých
pohlednicích vesnic, kde jsou
v zahradách především nízké
ovocné stromy a ty veliké až
za vesnicí. Udržovací řez musí
nastat mnohem dřív, než až
strom naroste do obrovských
rozměrů. A hlavně musíme už
předem vybírat stromy i podle
velikosti, kterou potřebujeme,“
říká Stanislav Král.
„U trvalek bych s řezem byl
opatrnější,“ pokračuje. „Namísto toho, abychom všechno
zkosili na zimu a pak to přikrývali chvojí, je lepší nechat zimní
ochranu přímo na rostlinách.
Trvalka sama o sobě, i když je
mrtvá, pořád sama sobě slouží.
Pomalinku padá a přikrývá se
sama. Trávy jsou navíc něžné,
můžou přes zimu vlát, v trvalkových záhonech je nemusíme
svazovat. Čas jejich pokosení
přijde na jaře.“
Důležitým doplňkem zahrady je kompost: „Ať lidi kompostují. Ale plastové kompostéry
vůbec nedoporučuji. Je to plast,
to pořádně nedýchá a je to jako
konzerva. Ve většině případů
v nich probíhá mléčné kvašení
a to, co je uvnitř, tak smrdí! Kompost nemá smrdět. Kompost
potřebuje hlavně vzduch. A je
lepší, aby byl ve stínu, aby byl
vlhký. Používejte přírodní materiály, kompostér klidně udělejte
ze starých palet. A do mezer
můžu píchnout zeleninu, roste

mi z toho kompostu a mám to
i jako zahrádku. A hlavní je nedávat tam jen pokosenou trávu,
ale všechno: slupky, větvičky,
listí, skořápky. Ale ne zbytky
od oběda,“ doplňuje.
Každému, kdo plánuje dělat zahradu, doporučuje Stanislav Dendrologickou zahradu
v Průhonicích: „Je tam ukázka všeho, co u nás může růst
a čemu se u nás daří. Vlastně je
to sbírková zahrada. Když si budeš chtít například vybrat nějaký pyžamový javor, je jich tam
několik druhů, celá alej. Jsou
rozmanité trvalkové výsadby,
nebo sbírka popínavých rostlin.
Procházíš mezi těmi pergolami
a říkáš si, která by se ti líbila.
A píšeš si seznam rostlin, který
se ti líbí,“ láká. A návštěvu doporučuje v jakémkoliv ročním
období, ideálně v každém.
Nejlepší je podle něj nad
zahradou dlouhodobě přemýšlet. Nechvátat a rostliny
pozorovat v každém ročním
období, než si je doma vysadíme. „Proč si neudělat radost
každý rok. Každý rok můžeš
mít něco nového,“ říká. Nejdřív
doporučuje vysadit stromy.
A dívat se, jak ta zahrada vypadá s nimi. Pak pokračovat keři.
A postupně doplňovat trvalky.
Když jsme netrpěliví a chceme zahradu hned, od toho tu
jsou zahradníci, ale i oni sami
své vlastní zahrady vysazují
postupně.
Správný systém, který
podporuje i sousedské vztahy, je, že si lidé předávají
rostliny mezi sebou. Když se
něco daří sousedovi, bude
se to nám dařit pravděpodobně také. Taková sazenice
je zadarmo a víme, jak nám
poroste, jak bude vypadat.
Soused se zbaví přebytku,
my máme novou rostlinu.
Můžeme spolu vytvořit i veřejný prostor, který budou
využívat naše děti. A my tam
budeme chodit sedávat společně na lavičku a povídat
o životě a o tom, jak nám to
pěkně všechno roste.
Olga Trachtová
Hadáčková
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O potenciálu městského centra
i o společenské sounáležitosti
SEDLČANY Minule byla té-

matem povídání s Filipem
Růzhou, absolventem místního gymnázia a pražské
právnické fakulty, okolní
krajina a možnosti obnovení
polních cest kolem Sedlčan.
Dnes se náš rozhovor stočil
na architekturu veřejných
prostranství a atraktivitu prostředí ve městě.
V Sedlčanech je řada
sportovišť nebo aktivní
muzeum a kulturní dům.
Jak by se daly ještě rozšířit možnosti smysluplného
trávení volného času a rozvoje turismu?
Nabízí se třeba možnost
letního kina, jehož konkrétní
umístění by vzešlo z veřejné diskuze. Letní kino mají
v mnoha městech. Nejbližší
je v Novém Kníně, občasné
letní kino promítá i na náměstí v Táboře. I ve Vrchotových Janovicích bylo letní
kino navštěvované, a tím spíš
by bylo v Sedlčanech, když
v okolí tráví přes léto dovolenou nebo víkendy mnoho
rekreantů, které bychom tak
večer přilákali do Sedlčan.
Příliv turistů by určitě zvýšil
návštěvnost místních podniků. Zároveň si myslím, že
i Sedlčaňáci by uvítali takové
letní zpestření. V souvislosti
s občerstvením při provozu
letního kina by se také mohla navázat spolupráce s některým z místních pivovarů.
Zmínil jste, že k dobrému pocitu obyvatel přispívá také vzhled veřejných
prostranství a architektura. Jak je na tom podle vás
naše město?
Byl bych rád, kdyby se
v Sedlčanech na podobu
klíčových veřejných staveb
a prostranství začaly vypisovat architektonické soutěže

jako třeba v Říčanech, Litoměřicích, Humpolci a dalších městech. Každá veřejná
stavba ovlivňuje lidi a tvoří
prostředí města. Investice
do takové stavby je zároveň
investicí do vzhledu města, čili i do toho, jak dobře
se v něm jeho obyvatelům
bude žít. Nejde jen o samotné budovy, ale třeba také
o uspořádání náměstí a podobu ulic. Principem architektonické soutěže je zajistit
účast co největšího počtu
architektů a ateliérů tak, aby
ve vzniklé konkurenci za jasně stanovených podmínek
zvítězilo skutečně promyšlené řešení, které zajistí trvalou hodnotu daného místa.
Častým argumentem proti
architektonickým soutěžím
je tvrzení, že trvají dlouho
a stojí město peněžní prostředky. Smyslem by nemělo
být něco „rychle“ postavit
a pak se třicet let divit, že to
nefunguje. Cílem je kvalitní
a promyšlený návrh. Obyvatelé se pak můžou seznámit
s nejlepšími projekty třeba
formou výstavy a infopanelů
na náměstí a mají možnost
o nich diskutovat.
Domníváte se, že byl
nějaký konkrétní projekt
v Sedlčanech nesprávně
uchopen?
Opravdu nerad kritizuji
práci jiných, a když musím,
tak se snažím konstruktivně. Zmínili jsme náměstí
v Sedlčanech, kde se podle
mého názoru výsledek jeho
rekonstrukce odklonil od původně zamýšleného účelu.
Tím účelem je podle mě
příjemné setkávání lidí, kteří
jdou na procházku, na zmrzlinu, od doktora nebo jen tak
procházejí při nákupech. Při
tom všem by mělo být mož-

DUO Yamaha v Petrovicích u Sedlčan
SDH Mezihoří pořádá v sobotu 17. litopadu od 16 hodin v Obecním domě
v Petrovicích u Sedlčan koncertní vystoupení skupiny DUO Yamaha. Kdo máte zájem,
můžete si vstupenky zakoupit v Petrovicích v předprodeji na obecním úřadě, tel. 318 856 106
nebo v Sedlčanech na tel. čísle 606 252 540.
Dále na příští rok mezihořští hasiči připravují na sobotu 13. 7. 2019 od 19 hodin
do zámeckého parku v Petrovicích u Sedlčan koncertní vystoupení rockové zpěvačky Petry
Janů se skupinou Amsterdam, následně po jejich vystoupení by měla vystoupit rocková kapela Sára.
V neděli 14. 7. 2019 od 14 hodin bude tradičně v zámeckém parku v Petrovicích u Sedlčan
vyhrávat další vynikající dechová kapela, a to kapela Božejáci.
SDH Mezihoří

né se na náměstí zastavit, nadechnout, odpočinout, prostě být tam rád. Bohužel, sám
takový pocit nemám. Z rozpálené dlažby utíkám pryč.
Večer bych si třeba sedl
s kamarády na restaurační
zahrádku a pozoroval cvrkot
města, ale žádná možnost
příjemného posezení přímo
na náměstí není. Na druhou
stranu pítko, zachované stromy, kašna, květiny, snaha
o možnost posezení na květinových blocích, to vše je
funkční. Domnívám se však,
že je možné využít potenciál
náměstí mnohem víc. Samozřejmě nemyslím, že by bylo
hospodárné vynakládat teď
větší prostředky na změnu
toho, co bylo nedávno postaveno. Jsem ale přesvědčený,
že je řada možností, jak náměstí oživit.
Napadá vás něco konkrétně?
Třeba motivovat majitele k otvírání zahrádek
u restaurací a cukráren. To
znamená umožnit jim, aby
zahrádku mohli na náměstí provozovat. Zamyslet se
nad tím, zda by s rozumnými náklady nebylo možné
vdechnout náměstí nový
život, abychom tudy jen
neprocházeli, ale aby bylo
místem setkávání a centrem dění. Umístit tam třeba
stylový stánek s koktejly
a osvěžujícími nápoji jako
v Táboře, nebo židličky
a stolky k posezení. Tady si
myslím, že by městu mohla prospět také spolupráce
s fakultou architektury. Je
přece několik architektů
původem ze Sedlčan, kteří na Fakultě architektury
ČVUT působí. Studenti
architektury pak v rámci
svého studia pod vedením
pedagoga zpracovávají řešení konkrétního urbanistického problému ve městě. Jedná se třeba o oživení
náměstí, vzhled autobusového nádraží, systém parkování, rekonstrukci a výstavbu veřejných budov
včetně revitalizace panelových sídlišť. A výsledky
jejich projektů je pak možné využít jako podklad pro
danou realizaci.
-jv-
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Vyhlídka Žíkov
Dnešní putování je dlouhé
dvanáct kilometrů a místem
startu je klučenická náves.
Existuje ale také jeho kratší varianta. Pokud zvolíme
výchozím bodem Voltýřov,
nebudeme mít na konci
cesty v nohách ani polovinu této vzdálenosti. Horské
kolo nebo terénní kočárek
není problém, opět zvolíme
pevnou turistickou obuv,
pohodlné oblečení a raději
i repelent.
Z klučenické návsi se nejprve vydáme na sever. Nad
barokním kostelem sv. Jana
Křtitele a sv. Antonína Poustevníka z roku 1723 odbočí-

Kdysi to bylo místo vysoko
nad hladinou řeky. Hradiště
vzniklo již v 10. st. před n. l.
a bylo asi tři hektary velké,
dvojdílné. Pravděpodobně
mělo chránit spolu s vystrkovským hradištěm na protější straně brod přes Vltavu.
Po návratu zpět na rozcestí zabočíme vlevo a půjdeme ještě 120 metrů dále
po původní cestě. Dojdeme
na další rozcestí, odkud
vede pravá cesta do chatové osady Podskalí. My se
vydáme téměř rovně kamenitou cestou lesem k hlavnímu cíli dnešní výpravy. Je
jím vyhlídka Žíkov. Narazí-

Z hradiště na Žíkovci je krásný výhled na západ slunce.

me vlevo. Mineme tělocvičnu a pokračujeme k osadě
Na Ovčíně. Zde se na rozcestí dáme vlevo. Po půl kilometru odbočíme vlevo a napojíme se na modrou značenou
turistickou trasu.
Po ní obejdeme vísku Kamenice a přijdeme
do obce Voltýřov. Zde hned
na kraji odbočíme vpravo
na kamenitou cestu. Po půl
kilometru mineme první
odbočku vlevo a po dalších
asi deseti minutách chůze
dojdeme na rozcestí, které
se nám stane výchozím pro
dnešní dva cíle.
Nejprve se vydáme cestou vlevo. Je zde zákaz vjezdu motorových vozidel. Dojdeme k bílo-modré závoře,
kterou obejdeme a pokračujeme po cestě dál až k hradišti na skalnatém poloostrově
Žíkovec. I dnes je zde patrný
kamenný val s bránou v délce několika desítek metrů.

me ještě na jedno rozcestí.
Pravá cesta vede k vysílači,
my se vydáme tou levou.
V okamžiku, kdy dojdeme
k ceduli s číslem 153 na výběhu, se cesta rozdvojuje.
Půjdeme zde rovně, cesta
se za okamžik promění v úzkou pěšinku. Po ní dojdeme
až do míst, kde uzříme hladinu Vltavy. Náš cíl, vyhlídka
na Žíkově, je vysunutá skála vlevo před námi. Zde se
nám naskýtá výhled vlevo
na oblíbenou Radavu, vpravo na protějším břehu řeky
je ukryt v zeleni Vystrkov,
bývalé luxusní komunistické středisko.
Po návratu do Votlýřova
se dáme vpravo a dojdeme až na okraj obce. Zde
zabočíme vlevo a napojíme se na cyklostezku č. 7.
Po ní se dostaneme zpět
do Klučenic.
Olga Trachtová
Hadáčková

ROZHOVOR
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Nová kniha vyvrací některé mylně
tradované informace z historie obce
KOSOVA HORA Díky kro-

nikáři Jiřímu Němcovi
a profesorce sedlčanského
gymnázia Ivaně Lomozové
má obec k blížícímu se 750.
výročí od první písemné
zmínky uceleně sepsanou
historii. Kniha Historie Kosovy Hory má za sebou
slavnostní křest. Koupit ji
můžete na Obecním úřadě v Kosově Hoře. Nejen
o nové publikaci, ale také
o práci, která se za napsáním díla skrývá, jsem si
s autory povídala.
Co vlastně bylo důvodem k napsání knihy
o Kosově Hoře? Měla už
obec nějakou publikaci?
J. N.: Bylo to hned několik
důvodů – blížící se 750. výročí Kosovy Hory, obec dosud
neměla uceleně sepsanou
historii, kusé informace v letácích byly občas mylné, zastaralé a opisované.
Co pro vás osobně
Kosova Hora znamená?
Jaký máte k této obci
vztah?
J. N.: Kromě studií a vojny jsem zde prožil celý dosavadní život.
I. L.: Kosova Hora je
obec, pod níž spadá i osada, ve které bydlím. Vychodila jsem zde základní školu, na zdejším hřbitově jsou
pochováni moji předci,
znám zde mnoho místních
lidí… Tato obec je mi tedy
velmi blízká.
Jak dlouho jste na knize pracovali?
J. N.: Již před 20 roky,
když jsem skončil ve funkci ředitele místní základní
školy, jsem začal postupně
shromažďovat materiály.
Ve spolupráci se Sokolem
jsem v roce 2005 vydal
knihu 100 let Sokola v Kosově Hoře. Tato práce mě
přivedla k mnoha otázkám,
na které jsem marně hledal
odpovědi. Potřeboval jsem
ale zdatného spolupracovníka. Naštěstí jsem věděl,
na koho se obrátit…
I. L.: Necelý rok. Převáděla jsem text, staré fotograﬁe
a další materiály do elektro-

nické podoby. Podstatnou
část práce mi zabralo čtení
starých kronik, matričních
knih a dalších písemností,
krátké překlady z němčiny
a rozhovory s pamětníky.
Jak jste knihu pojali?
Jde o historickou sondu
do dějin Kosovy Hory?
J. N.: Kniha je pojata
komplexně v nejdůležitějších historických etapách
vývoje nejen města Kosovy
Hory, ale celé obce.
Z jakých pramenů jste
vycházeli?
I. L.: Čerpali jsme ze zápi-

fotograf ií, pohlednic
a dalšího obrazového materiálu?
I. L.: Mimo materiálu,
který jsme sami po léta
„z horlivého zájmu o historii vlastní“ hromadili a shromažďovali, se našlo mnoho
ochotných lidí, kteří nám ze
svých soukromých sbírek
poskytli cenné dokumenty, a především dobové
fotograﬁe, z nichž mnohé
jsou zcela unikátní a dosud nikde nepublikované.
Každému z nich za to moc
děkujeme.

historie překroucená. Díky
přečtení některých starých
textů jsme zcela změnili
pohled, především na Václava Vojtěcha Karvíňského
z Karvíně, rozluštili jsme
nejasnosti v rodě Halánků
z Hochbergu a několik dalších mylně uváděných skutečností.
I. L.: Zajímavý je příběh
rodu Mladotů ze Solopisk,
v němž jde ruku v ruce
úspěch a uznání s rodinnými tragédiemi i jistou
prostopášností.
Zaujalo
mě i to, jak aktivně se naši

Křest nové knihy o Kosově Hoře se uskutečnil v obecním kině. Zleva: Starosta Martin Krameš, kmotry
knihy Eva Vodňanská, Jarmila Rydlová a autoři Ivana Lomozová, Jiří Němec

sů obecních, farních i školních kronik a matričních
knih. Hodnotným zdrojem
nám byly rozhovory s pamětníky, informace ze soukromých kronik a sbírek,
dochované plakáty, listiny
a další zápisy, např. z činnosti hasičského sboru,
Sokola nebo ochotnického
spolku. Text jsme doplnili
dobovými i současnými
fotograﬁemi. Co se týká vydané literatury o Kosově
Hoře, bylo naší inspirací
především Habartovo Sedlčansko, Sedlecko a Voticko
a čtyřiadvacetistránková
brožura 700 let Kosovy
Hory od Miloše Blažka.
A co obrazový materiál? Dochovalo se z historie Kosovy Hory dost

J. N.: Mnoho fotograﬁí pochází i z fotoarchivu
mého otce.
Z vlastní zkušenosti vím, že týmová práce
na knize může být složitá a náročná, zvlášť když
má každý z autorů svůj
osobitý styl. Jak to bylo
ve vašem případě?
I. L.: Většinou jsme se
shodli, popřípadě dohodli,
čehož si velmi vážím.
J. N.: Spolupráce probíhala v naprosté pohodě.
Respektovali jsme se navzájem.
Je něco konkrétního,
co vás při bádání o Kosově Hoře překvapilo, co
jste třeba ani nevěděli?
J. N.: Občas jsme se nestačili divit, jak často je

předkové účastnili veřejného života. Rovněž oceňuji, že starosta, farář či
učitel byli tehdy pro mnohé vzorem i autoritou, což
se dnes bohužel už moc
nenosí. Dojemné bylo číst
zápisy z obou světových
válek, které zaznamenávají
nelehké osudy jednotlivců
i celé obce.
Je tedy něco, co se
o Kosově Hoře obecně
traduje, a vy jste přišli
na to, že je tomu jinak?
J.N.: Deﬁnitivně jsme zavrhli pověsti o podzemních
chodbách (po dokončení
kanalizační sítě v obci),
pověsti o zámeckém strašidle v podobě Karvíňského
a jeho krutovlády, klášter
v místě současného zámku

(s velkou pravděpodobností zde stála palácová tvrz
z 15. století) a mnoho dalších „historek“, o čemž se
čtenář dozví z knihy.
Křest se uskutečnil
v pátek 21. září a byl spojen s besedou. Překvapil
vás zájem spoluobčanů?
J. N.: Účast občanů
na křtu a jejich zájem o knihu nás příjemně překvapil.
Dnes není doba historických spisů a sbírek básní…
I. L.: Celá akce v sále
místního kina byla perfektně připravena, za což patří
velké poděkování obci Kosova Hora v čele se starostou panem Martinem Kramešem. K našemu potěšení
se dostavily obě kmotřičky,
pamětnice, paní Eva Vodňanská a paní Jarmila Rydlová, které knize popřály
mnoho čtenářů a symbolicky ji polily sektem. Poté
proběhlo představení knihy publiku a krátká beseda,
zakončená malým občerstvením spojeným s autogramiádou.
Kosova Hora má osady.
Neplánujete vydání publikací o těchto osadách?
Nemáte další „spisovatelské ambice“?
J. N.: Jako kronikář obce
budu pokračovat v psaní
článků do Kosohorských
novin. Stále je však naděje,
že nějaký významný objev
zcela změní některé části
místní historie, a pak bych
chtěl být u toho…
I. L.: Protože pocházím
právě z jedné z osad obce
Kosova Hora, je v knize
zcela záměrně pamatováno
i na ně. Informace o jejich
historii se shánějí obtížně,
protože kroniky v tomto případě většinou mlčí
a soustřeďují se především
na dění v samotné Kosově
Hoře. Hovořila jsem tedy
s několika pamětníky a ti
mi poskytli svá svědectví.
Nebylo však v mých silách
v tak krátké době vyzpovídat všechny, a to je možná
výzva do budoucna…
Jana Špačková

SPOLEČNOST
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Mladí výtvarníci byli
na mezinárodním
semináři v Polsku

Vladimíra Křenková s mladými výtvarníky na mezinárodním semináři v Polsku

WAGROWIEC Koncem září
se výtvarníci ze ZUŠ Sedlčany vypravili počtvrté
na mezinárodní malířský
seminář do partnerského
města Wagrowiec v Polsku.
Cestu pojali jako výtvarnou expedici a poznávali
i místa kolem – navštívili
překrásné historické město
Poznaň, starý kostel ze 16.
století spojený se starým
rodem Slavníkovců, mohylu a hostitelské město.
„Šest našich výtvarníků se
setkalo s výtvarníky z Polska

a Německa. Na závěr semináře se konala slavnostní
vernisáž děl vytvořených
technikou malby na sklo
a tradiční dekorativní technikou z krepového papíru.
Vernisáže se zúčastnili zástupci města, místní výtvarníci a rodiče žáků. Pro mladé lidi jsou tyto zkušenosti
z cest a tvorby velmi cenné.
V příštím roce jsme hostitelskou zemí my a již plánujeme program,“ poznamenává
ředitelka sedlčanské ZUŠ
Vladimíra Křenková. -red-

Víkend bude patřit ﬁlmové školce.
Nabídne snímky, které jinde neuvidíte
SEDLČANY Celkem pět projekcí nabídne pátý ročník
Sedlčanské ﬁlmové školky, přehlídky ﬁlmů nejen
pro malé diváky. V sobotu
20. října odpoledne se budou v sedlčanském kině
promítat snímky Začátek školního roku (1956),
Světýlko (2003) a Chlapci
z Pavelské ulice (1969),
nedělní odpoledne bude
patřit Pohádkám tisíce
a jedné noci (1974) a Pehavému Maxovi a strašidlům
(1987). Proč si nenechat
ﬁlmový víkend ujít, jsme
se ptali jednoho z pořadatelů, Petra Sokola.
Pro letošní projekci jste vybrali zajímavé
snímky…
Vybíráme stejně jako
v předchozích letech tvorbu, která patří ke klasice
ﬁlmů pro děti a mládež,
ale dneska už je běžně
neuvidíme na velkém
plátně v kině. Těch ﬁlmů
je naštěstí velké množství
– a když se podaří zajistit
práva na projekci, můžeme
je zařadit. Zároveň máme
za těch pět let pravidlo, že
v pětici projekcí bude jeden Karel Zeman a jeden
slovenský snímek.
Takže ﬁlmy Karla Zemana patří mezi dětskou
klasiku?

Neumím si představit,
že děláme přehlídku dětské klasiky a nezařadíme
do ní ﬁlmy tohoto geniálního tvůrce, který je obdivován po celém světě.
Zároveň máme to štěstí,
že partnerem školky je
od začátku Muzeum Karla
Zemana. Jeho spoluzakladatel Ondřej Beránek každý rok vybraný Zemanův
ﬁlm představí divákům.
Ani letos tomu nebude jinak – a diváci mohou opět
vyhrát vstupenky do Muzea, které by podle nás
měl navštívit každý ﬁlmový fanda.
A co slovenský ﬁlm?
Pro dnešní děti je slovenština v podstatě cizí
jazyk...
Slovenské ﬁlmy pouštíme v původním slovenském znění. Diváci s tím
nikdy problém neměli.
Letos uvidí diváci ale
také dva francouzské
snímky a jeden maďarský. Jsou dabované?
Naší hlavní diváckou
skupinou jsou děti z prvního stupně základních
škol, takže se snažíme
vybírat ﬁlmy s dabingem
nebo v původním českém
znění. Pokud máme ﬁlm
v originále, jako to bude
letos se zmíněnými Chlap-

ci z Pavelské ulice, zajistíme „živý dabing“ přímo
na místě.
Mají vůbec šanci dnešní děti a mládež oslovit
snímky z roku 1956 nebo
1959?
Podle mě dobré ﬁlmy
nestárnou, takže si myslím, že ano. Podívejte se
třeba na klasické ﬁlmové
pohádky – každé Vánoce
běží hned několikrát, což
svědčí o jejich oblíbenosti
bez ohledu na věk diváků.
Zároveň však mohou starší ﬁlmy zapadnout v „křiku“ upoutávek na ty nové
– ale když jim uděláte prostor, třeba na akci jako je
ta naše – mají šanci diváky
oslovit.
Bylo by fajn, kdyby
diváci přišli na všechny filmy. Přesto, který
snímek by si podle vás
rozhodně neměli nechat
ujít? Co je tahákem letošní filmové školky?
Chce se mi samozřejmě
doporučit všechny – věřím, že stojí za to podívat
se jednou za čas na několik ﬁlmů po sobě – je to takový intenzivní festivalový
zážitek. Každopádně když
mám vybrat jeden, tak jsou
to Chlapci z Pavelské ulice,
protože ty nikde jinde než
v sobotu u nás neuvidíte.

Jde asi o nejlepší maďarský ﬁlm pro děti, který
vznikl v roce 1969 a letos
byl uveden v restaurované
verzi. My budeme promítat z unikátní kopie přímo
z Maďarského ﬁlmového
archivu.
Do programu školky
jste zařadili také Lunapark ﬁlmových vynálezů…
Letos poprvé nabídneme tvořivou dílu – zajistí
nám ji lidé ze společnosti
Free Cinema a – bude to
skutečně prostor pro vlastní tvorbu. Účastníci školky
si budou moci vyzkoušet
nejstarší ﬁlmové techniky
– a seznámit se s aparáty,
jako jsou praxinoskop, zoetrop a laterna magica. Jestli
netušíte, co to je a rádi tvoříte, přijďte se určitě inspirovat a poučit. A hlavně
tvořit své vlastní příběhy.
Filmovou školku jste
dříve pořádali o prázdninách. Je její přesunutí na podzimní termín
vhodnější?
Posun na podzim vyšel
z přání části našich diváků, kteří o prázdninách
vyráželi mimo Sedlčany
a navrhli nám, ať zkusíme
pozdější termín, aby mohli přijít. Vzhledem k tomu,
že jsme ještě stále „mladá

akce“, nebyl tento přesun nijak složitý a udělali
jsme jej rádi.
Jaké obliby se školka za roky své existence
těší? Pokryje výtěžek
ze vstupného náklady
na projekci?
Myslím si, že školka už
si našla své publikum a je
skvělé vidět diváky, kteří
chodí každý rok. Vstupné
pokryje většinu nákladů
na ﬁlmy. Máme také dotaci
od města Sedlčany, které
nás každoročně podporuje. Takže můžeme nakupovat i nákladnější ﬁlmy ze
zahraničí a zároveň stanovit přijatelnou cenu padesát korun za ﬁlm, která je
ještě zvýhodněná, pokud
si koupíte permanentku
na celou školku. Jsme tedy
dvakrát až třikrát levnější
než běžné kino.
Já jsem vždycky moc
rád, když do kina přijdou
děti s mámou, tátou, babičkou, dědou. Když spolu
s dětmi koukáte na dobré
ﬁlmy, na ﬁlmy, které jste
sami viděli jako děti a můžete si o nich pak povídat,
je to skvělý zážitek. Rádi
bychom oslovili co nejvíc
diváků, protože pak máme
pocit, že má smysl takovou
akci pořádat.
Jana Špačková

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 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
27. 10. Rock’n’rollový
večírek 2
2. ročník lokálního projektu,
hraje The Beautifuls, Blue
Orchestra a další; 19:00
31. 10. Spolektiv
koncert skupiny Spolektiv,
která se věnuje zpívané autorské hudbě s prvky jazzu,
folku, rocku a šansonu; 19:30
 Sedlčany – muzeum
19. 10. The Acoustic A-Team
večer při svíčkách plný
písní v podání Karla Fořta
a Zdeňka Zázvůrka; 19:00
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Jeronýma
27. 10. Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československa
varhanní koncert; 16:00

VÝSTAVY
 Drážkov – Váchův
špejchar
Tak (jak) se rodí talent
výstava začínajícího umělce
Ladislava Krecha; do 28. 10.
 Sedlčany – knihovna
Příběhy věcí
společná výstava obyvatel
města; do 31. 10.
 Sedlčany – kult. dům
Co vydal archiv KDJS
výstava při příležitosti 100.
výročí založení Československa; do 9. 11.
 Sedlčany – muzeum
Sedlčany za první republiky
výstava ve spolupráci s Martinou Drtinovou; do 25. 11.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
19. 10. Česká literatura
po vzniku republiky
přednáška pro veřejnost
s literárním vědcem Pavlem Šidákem; 18:00
24. 10. Praktická aromaterapie pro každého
s Nobilis Tilia

přednáška o aromaterapiích; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
18. 10. Pan Halpern
a pan Johnson
anglická tragikomedie
v rámci minifestivalu Divadla Ungelt v KDJS; 19:30
28. 10. Úča musí pryč!
úspěšné představení Divadla Verze Praha; 19:30
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
30. 10. Vysoký hra
divadelní detektivní komedie; 19:00

KINO
 Sedlec-Prčice
19. 10. Coco
animovaný rodinný ﬁlm;
16:00, 20:00
26. 10. Všechno bude
road movie, drama, komedie; 20:00
 Sedlčany
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
25. 10. Podoby Česko(slovenska) v česko(slovenském) ﬁlmu
ﬁlmový klub; 20:00
26. 10. Prezident Blaník
česká komedie; 20:00
27. 10. Gavrilo Princip –
Proces
historické drama; 20:00
 Kosova Hora
28. 10. Hledá se princezna
animovaný ﬁlm; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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., 28. 10. Veřejné bruslení
14:00–16:00
29., 30. 10. Veřejné bruslení
13:00–15:00
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
24. 10. Pohárový zápas
Novit Neveklov – Draci; 18:30
Rumola – HC Hrádek; 20:25
26. 10. Pohárový zápas
Žabáci Solopysky – Huroni
Vršovice; 18:30
Slavoj Obecnice – AHC
Nový Knín; 20:25
27. 10. Pohárový zápas
Genemusic – DSK Daleké
Dušníky; 12:00
River Boys Zvírotice – Bubák Chlum; 14:00
28. 10. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice – HC
Votice; 16:30
Čerti Křepenice – HC Kačeři Příčovy; 18:25
Draci–Rumola; 20:20
29. 10. Pohárový zápas
Rybníkáři – HC Hrádek; 18:30
HC Kňovice – Novit Neveklov; 20:25
 Sedlčany – vlak. nádraží
20. 10. Meandry Botiče
trasa 17 km; 7:00
 Vysoký Chlumec – hřiště
20. 10. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Dublovice B; 15:30
 Kosova Hora – hřiště
20. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – SK
Spartak Příbram B; 15:30
 Kamýk n. Vlt. – hřiště
21. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – SK Klučenice; 15:30
27. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Velká Lečice; 14:30
 Dublovice – hřiště
21. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – FK
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Sparta Luhy; 15:30
27. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Krásná Hora B; 14:30
28. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK
Litavan Bohutín; 14:30
 Sedlčany – Tatran
21. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – TJ
Přeštice; 15:30
28. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – SK
Vyžlovka; 14:30
 Sedlčany – Taverny
27. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – SK
Třebsko; 14:30
 Petrovice – hřiště
27. 10. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Sokol
Jesenice; 14:30
 Klučenice – hřiště
27. 10. Fotbalové utkání
SK Klučenice – SK Vysoký
Chlumec; 14:30
 Sedlčany – kotlina
27. 10. Motocross
speedcross
28. 10. Rallye Berounka
revival
veterán rally
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
28. 10. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – SK Nový
Knín B; 14:30
 Počepice – hřiště
28. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Sokol Kytín; 14:30
 Sedlec-Prčice – hřiště
28. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B; 14:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
17., 24. 10. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
 Sedlčany – hvězdárna
19., 26. 10. Pozorovací
program
18:00–21:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina

19. 10. Přijďte, bude
Otevřeno
zpívány duchovní písně, čteny texty k zamyšlení; 21:00
 Dublovice – rybník
Návesník
20. 10. Výlov rybníka
akce se ruší
 Sedlčany – kult. dům
24. 10. Schůze svazu
diabetiků
členská schůze; 13:00
 Příčovy – Musík
26., 27. 10. Výlov Musíka
tradiční výlov největšího
rybníku na Sedlčansku
 Sedlec-Prčice – Vítkovo
náměstí
27. 10. Slavnostní odpoledne ke 100. výročí
vzniku samostatného
československého státu
vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ,
položení věnce, slavnostní
vysazení stromu, výstava hasičské techniky a další; 11:00
 Petrovice – náměstí,
Zahrádka, Obděnice
27. 10. Slavnostní pokládání věnců
hraje hudba Míry Pšeničky
z Milevska, vystoupení
žáků ZŠ Petrovice; 15:30
 Krásná Hora nad Vltavou – pomník padlých v 1.
světové válce
28. 10. Pokládání věnce
100 let Československa
9:00
 Kamýk nad Vltavou –
Velká
28. 10. Oslava 100 let
české státnosti
pokládání věnce, průvod,
promítání dobových fotograﬁí, vystoupení místních neziskových organizací; 11:00
 Petrovice – zám. park
28. 10. Petrovičtí obyvatelé na frontách a v zázemí za 1. světové války
křest knihy, vysazení lípy
republiky; 14:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma.

SPORT
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Hokejisté Tatranu jedou, bez
porážky tabulku soutěže vedou
Tatran Sedlčany – HC
Božetice 8:1 (2:1, 3:0,
3:0)
SEDLČANY V pátém kole krajské ho-

kejové soutěže skupiny Jih se utkali hráči Tatranu v sobotu 13. října
na domácím ledě s týmem, který
byl zatím v tabulce se třemi body
šestý. Sedlčany do zápasu vstupovaly s nálepkou favorita, protože
v předchozích čtyřech kolech ztratily jediný bod a celému startovnímu
vévodily.

Hosté mohli mít tuto dvojnásobnou
výhodu čtyřicet vteřin, jenomže vyrobili před svým brankovištěm hrubou chybu a v čase 14.34 Filip Černý
po snadném získání puku naprosto
v pohodě střelou do prázdné branky opět překlopil vedení na stranu

ly čtyři minuty, když od oblouku
zadního mantinelu hodně prudce nahodil puk před brankoviště
Zdeněk Burian, ale Filip Černý
prokázal hodně dobrý postřeh
a z „voleje“ dokázal puk napálit přes rozkročeného gólmana

Vítězství i bez tří
klíčových hráčů

Rychlé vedení domácí
nenastartovalo
První gól utkání dal už ve 2. minutě Jakub Kadlec, který po přihrávce Martina Pospíšila obkroužil branku a střelou po ledě z bezprostřední
blízkosti podél stojícího brankáře
skóroval. V končící 5. minutě nechali
domácí obránci před Dudkem zcela
osamoceného kapitána hostí, ale
ten se možná své velké šance zalekl
a gólman Sedlčan jeho slabou dorážku celkem snadno lapil. Rychlý gól
domácí hokejisty nijak nenastartoval, naopak to byly Božetice, které
několikrát pohrozily vyrovnáním.
A když ve 12. minutě hry dostali
hosté k dispozici první přesilovku,
roztočili před brankou Dudka pořádný kolotoč, zakončený přesnou
střelou na lapačku klečícího strážce
domácí branky, která skončila v horním růžku branky – 1:1. Domácí se
opět dostali do vedení o tři minuty
později, a to skutečně málokdy vídaným způsobem, protože od začínající patnácté minuty hráli tři proti pěti.

ledem ve 34. minutě hry jako projektil rozrazila betony hostujícího
gólmana. O minutu později brankář hostí bravurně lapil nájezd F.
Černého, ale hned vzápětí už byl
krátký na dorážku Víta Zavadila,
kterou mu lahůdkově před brankoviště připravil Martin Pospíšil.

Že se dá fandit svému týmu nejenom za pomoci bubnů, dokázali v sobotu na hokeji
členové SDH Nalžovice, kteří vytvořili na stadionu hned lepší atmosféru. Kromě
svých hlasivek použili prázdné nádoby od barev, a že do nich tloukli o sto šest,
vypovídá i fotograﬁe.

domácích. Do konce první třetiny
chyběly necelé čtyři minuty, když
hostující hráč vyfasoval dvě plus
dvě minuty za nebezpečnou hru vysokou holí, ale Tatran tuto dlouhou
početní výhodu využít nedokázal.

Favorit navyšuje náskok
Z prostřední části hry uplynu-

v brankovišti do sítě – 3:1. V následujících minutách byla k vidění opět hodně vyrovnaná hra bez
větších šancí. Skoro to vypadalo,
že se na situaci na ledě nemůže
dívat Vladimír Černý, který se
po přihrávce svého jmenovce
Filipa rozhodl ke střele z místa
mezi kruhy a jeho rána těsně nad

Ve třetí třetině se zřejmě pod
dojmem poměrně vysokého náskoku hráči Tatranu už před branku
soupeře tolik netlačili a hra upadla
do průměru. Přesto ještě nakonec
domácí stihli třikrát skórovat. Ve 48.
minutě hry M. Pospíšil střelou těsně
nad ledem zvýšil na 6:1 a pět minut
před třetím klaksonem měl snížení
na holi hostující útočník, který se
ocitl zcela sám před Dudkem, ale
sedlčanský gólman dokázal jednu
i druhou střelu ztlumit na svých
betonech. Vzápětí F. Černý přidal
sedmý gól Tatranu a skóre uzavřel
čtyřicet šest vteřin před koncem při
přesilovce Vl. Černý.
Trenér Karel Pospíšil po utkání
řekl: „Protože nám chyběli tři klíčoví hráči, Bém, Grin a Náprstek, měl
jsem z tohoto utkání trochu obavy.
Kluci ale hráli dobře, a ačkoliv soupeř hlavně v první třetině hodně
kousal, utkání zvládli. Jsem rád, že
jsme získali další tři body a upevnili
si vedení v tabulce.“
Setava: Dudek – Švagr, Šebek,
Mašek, Spilka – F. Černý, Vl. Černý,
Burian – Petržílka, Kadlec, Zavadil –
Šoltés, Pinkas, Pospíšil.
David Myslikovjan

Hokejoví Kačeři z Příčov si upevnili vedení v tabulce skupiny A
SEDLČANY V dlouhodobé

pohárové soutěži amatérských hokejistů se minulý
týden opět urodilo několik zajímavých výsledků.
V duelu Bubáku Chlum
s benešovskými Genemusic, jimž se v roli posledního vítěze turnaje zatím vůbec nedařilo, padlo deset
branek. Všechny puky ale
skončily v brance týmu ze
Sedlčanska.
Znovu se tak potvrdilo, že
ve velké míře záleží na tom,
jak se týmy před zápasem
sejdou. A jestli je, nebo není
k dispozici střelec mužstva.

Hodně by o tom zřejmě
mohl vyprávět benešovský
„šutér“ Daniel Svoboda,
který konto Chlumu zatížil
pěti brankami a do kanadského bodování si připsal
ještě další tři body za přesné přihrávky. Překvapivě
zatím dost letos ztrácejí Štětkovice, na které se už dotáhl
nováček z Obecnice. Stará
garda si tentokrát vylámala
zuby na Kačerech z Příčov,
jimž se zatím hodně daří.
Slavoj vedl po první třetině
nad Voticemi o čtyři góly
a po následné přestřelce
svoje vedení uhájil.

Výsledky – skupina A:
Olbramovice – AHC Nový
Knín 1:4, Solopysky – Daleké
Dušníky 2:2, Obecnice–Votice 7:4, Genemusic–Chlum
10:0, Štětkovice–Příčovy 1:4.
V tabulce si díky vítězství
nad Starou gardou upevnili
vedení v tabulce příčovští
Kačeři, kteří mají po odehraných šesti utkáních jedenáct
bodů. Přes vysokou porážku se na druhém místě
udržel až donedávna první
Bubák Chlum, a zajímavá
situace na začátku nového
týdne nastala na dalších
pěti místech. Pokud někdo

podrobně sleduje statistiky dlouhodobé pohárové
hokejové soutěže v Sedlčanech, musel v nich určitě
dlouho listovat, aby zjistil,
kdy naposledy se sešlo
hned pět týmů, které mají
v tabulce shodný počet
bodů. Tentokrát se to podařilo třetímu až sedmému celku tabulky. Šest bodů měly
v pondělí nejenom třetí Zvírotice, ale i čtvrté Vršovice,
páté Štětkovice, šestá Obecnice a sedmé Křepenice. Poslední třinácté Olbramovice
zatím nebodovaly.
Skupina B: Ševci Nový

Knín – Kňovice 3:1, Medvědi–Draci 6:6, Neveklov–
Rumola 4:6, Kosova Hora
– Hrádek 2:3, Rybníkáři–
Rumola 0:6. První Miličín
stále v této sezóně neztrácel a po pěti odehraných
zápasech má deset bodů.
O dva body zpět je druhý
Neveklov i třetí Rumola.
Hokejisté, reprezentující Petrovice, měli ale v době naší
uzávěrky odehráno o jeden
zápas více. Také v B skupině je ještě jeden tým, který
čeká na bodový zisk, a jsou
to Rybníkáři.
David Myslikovjan
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Tatran vedl už po čtvrt hodině Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
o dvě branky, přesto prohrál
FC MAS Táborsko
B – TJ Tatran
Sedlčany 3:2 (2:2)
TÁBORSKO V sobotu 13. října zajížděl Tatran v 10. kole
fotbalové divize A k soupeři, který měl před utkáním
na kontě pouhých 6 bodů
a krčil se v tabulce na posledním místě.

Trenér Csaplár:
„Vést o dvě
branky je to
nejhorší…“
Na hřišti Soukeník se
v základní sestavě domácího týmu objevila hned
čtveřice hráčů s ligovou

o dvě branky se moc hezky
koukalo. Koncentrace hostů polevila a přišel trest.
I přes důsledný pohovor
trenéra Ladislava Šacha
k hráčům ve formě varování o rychlých rozehrávkách
a nebezpečných nábězích
táborských hráčů, přišla
právě po takové akci facka. Aut, centr do vápna
a zakončující kapitán Pavel
Vandas – 1:2. Velkou šanci
potom zneškodnil pohotový brankář Filip Dřevojan.
Ve 21. minutě měl třetí branku na noze Luboš Soldát,
ale ve vyložené šanci treﬁl
jen brankáře. Po půlhodině
hry tak napřáhl ke střele
z 25 metrů Jakub Kopřiva

Smolnost utkání podtrhla
86. minuta. Střelecký pokus domácího hráče si nešťastně ztečoval do vlastní
brány Kryštof Kvěch, teč
úplně změnila směr míče,
který zamířil do protisměru
zasahujícího brankáře Dřevojana.
Sestava Tatranu: Dřevojan – P. Lípa, Vystyd, L.
Brotánek, M. Krůta, Kdolský, M. Dvořák (73. Hájek),
K. Kvěch, D. Krůta, Soldát,
Senft.

Ohlas k utkání
Brankář Filip Dřevojan, Tatran: „Utkání jsme
začali dobře. Domácí díky
skvělé záloze nejprve snížili

družstev

10. kolo divize A
FC MAS Táborsko – TJ
Tatran Sedlčany 3:2
(2:2)
Branky Sedlčan A: 8.
P. Lípa, 13. M. Kdolský

10. kolo
krajského
přeboru I.
A třídy skupina A
SK Tochovice – SK Petrovice A 8:2 (1:1)
Branky Petrovic A: 39. O.
Štemberk, 80. A. Pelikán

8. kolo
krajského
přeboru I. B
třídy skupina D
TJ Tatran Sedlčany B
– TJ Sokol Teplýšovice
4:0 (1:0)
Branky Sedlčan B: 15. D.
Krůta, 51. J. Vystyd, 53. J.
Špaček, 89. P. Kabíček
TJ Kunice – TJ Sokol Sedlec-Prčice 1:2p (0:0)
Branky Prčice: 66. M.
Prchlík

8. kolo
okresního
přeboru

Tomáš Senft v náklonu v souboji o balon proti přesile domácích hráčů. Foto: Daniel Pekař

smlouvou. Táborsku B se
v divizi A vůbec nedaří
a nachází se v tabulce jasně na posledním místě.
Tomu také odpovídal začátek utkání, které rozehrál
Tatran ve velkém stylu. Michal Kdolský poslal dlouhý
balon na pádícího Pavla
Lípu a ten nechytatelnou
ranou nedal brankáři Lukáši Novákovi šanci – 0:1.
Za dalších pět minut se
z nahrávače Kdolského stal
střelec druhé branky, jeho
lob skončil za zády brankáře Nováka – 0:2. Běžela teprve 13. minuta a na vedení

a jeho projektil se zastavil
až v síti – 2:2. Výhoda v podobě dvoubrankového vedení se rázem vypařila…

Vlastní gól pět
minut před
koncem
Ve druhém poločase se
dostal do šance David Krůta, snaživý útočník se také
nejvíce pouštěl do zakončování a ohrožení domácí
branky. Michael Dvořák,
Michal Kdolský, Milan
Krůta – ti všichni se snažili
vstřelit třetí branku, ale ani
jednomu se to nepodařilo.

na 1:2 a poté střelou do šibenice z 25 metrů vyrovnali.
První půle se poté spíše dohrávala. Druhá půle přinesla bez větších šancí několik
nepřesností na obou stranách. Když už to vypadalo
na penalty, přišel vlastní gól.
Závěr už si domácí pohlídali
a odnesli si tři body. Celému
utkání by spíše slušela remíza, ale bohužel fotbal se
hraje na góly a domácí dali
o ten jeden víc.“
Další utkání hraje Tatran
doma proti Přešticím v neděli 21. října od 15.30 hodin.
David Štverák

TJ Tatran Sedlčany C –
TJ Sokol Dublovice 1:4
(1:0)
Branky: 32. P. Sirotek –
46. M. Vondrák, 52. a 83.
M. Havel, 85. J. Lomoz
TJ Sokol Trhové Dušníky – TJ Sokol Kosova
Hora 3:2 (1:2)
Branky Kosovky: 18. J.
Růzha, 25. J. Kutil

8. kolo III. třídy
skupina B
TJ Sokol Sedlec-Prčice
B – TJ Vltavan Borotice
3:6 (1:3)
Branky Prčice: 41. a 53.
P. Kubát, 79. M. Lukáš
TJ Sokol Počepice – SK
Velká Lečice 6:0 (1:0)
Branky Počepic: 12. F.
Hron, 60. (p) J. Chyle, 70.,
82. (p) a 85. V. Skalický,
75. R. Chyle
TJ Vltavan Hříměždi-

ce – SK Sokol Kytín 1:2
(0:1)
Branky Hříměždic: 61. D.
Poslušný
TJ Sokol Jesenice – SK
Nový Knín B 3:0 (1:0)
Branky Jesenice: 9. a 47.
V. Křížek, 82. P. Čejda
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou A – SK Obory 3:1
(1:1)
Branky Kamýku A: 42. M.
Viskup, 76. M. Vlk, 82. D.
Königsmark
SK Petrovice B – TJ Prostřední Lhota 5:4p (4:2)
Branky Petrovic B: 2., 3.
a 31. L. Vrbický, 41. L. Vácha
TJ Krásná Hora – TJ Sokol Nová Ves pod Pleší
B 4:2 (3:0)
Branky Hory: 8. a 61. L.
Hůla, 26. M. Hubička, 33.
M. Jandera

8. kolo IV. třídy
skupina B
SK Klučenice – TJ Krásná Hora B 2:0 (1:0)
Branky: 24. M. Ježek, 86.
J. Pecka
TJ Sokol Dublovice B –
TJ Vltavan Hříměždice
B 11:0 (4:0)
Branky: 5. V. Filip, 31. D.
Krůta, 34., 45. a 68. D.
Pešta, 53. a 69. P. Vystyd,
62. R. Janoušek, 70., 76.
a 84. J. Štech
SK Vysoký Chlumec –
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B 3:1 (2:1)
Branky: 20. a 44. P. Hanák, 60. L. Marhefka – 17.
P. Mazour

Okresní přebor
8. kolo –
Benešov
TJ Sokol Dolní Kralovice – TJ Sokol Vrchotovy
Janovice 3:1 (0:0)
Branky Janovic: 62. A. Sochůrek
David Štverák
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Závodníci do tří let si
prosadili vloženou soutěž
SEDLČANY Na stadionu Ta-

verny pokračovala ve středu
10. října Dětská sportovní
trofej DA-BA běžeckým závodem, jehož organizátorem
byl Povltavský sportovní
klub DA-BA. Pro pět věkových kategorií, rozdělených ještě na divize dívek
a chlapců a jednu speciální
divizi pro handicapované
sportovce, byly připraveny
tratě o délkách od padesáti
do 1 500 metrů.
V divizi děvčat ve věku
do pěti let měly stejný bodový zisk Martina Bartošová ze
Sedlčan a Barbora Jandová
z Břekovy Lhoty. O vítězství
prvně jmenované rozhodl
fakt, že první rozběh vyhrála
nejen ve své divizi, ale dokonce i ve společném hodnocení s chlapci.
Kritérium nejlepšího absolutního umístění však nebylo možno použít v divizích
chlapců ve věku do sedmi
a do devíti let, v nichž si dva
nejlepší běžci ve druhém

rozběhu vyměnili pořadí
z toho prvního. O vítězství
mezi nejvýše sedmiletými se
tak podělili Petr Bartoš a Tomáš Matějka, v divizi do devíti let to platilo pro Tobiáše
Kelicha a Jiřího Štemberka
(všichni ze Sedlčan).
V divizi chlapců do pěti
let byl nejlepší Tobiáš Titěra z Prosenice, divizi dívek
do sedmi let vyhrála Petra
Zapletalová, v divizi D12 zvítězila Markéta Piátková, jejíž
sestra Miroslava (všechny
z Jesenice) byla první v divizi handicapovaných.
K zajímavé situaci došlo
také v divizi dětí do tří let,
kterou vyhrál Lukáš Čejda
z Nedrahovic. Někteří z malých závodníků přijeli ke startu na odrážedlech, z nichž se
jim nechtělo sesednout. Organizátoři proto operativně
zařadili další speciální divizi,
v níž do cíle jako první dojeli Jakub Janda z Břekovy
Lhoty a Eliška Kelichová ze
Sedlčan.
-db-

Sedmý roční Fichtl cupu
přilákal na sedmdesát jezdců
z celé republiky
PŘEDBOŘICE Sedmý ročník

Fichtl cupu pořádaný místními nadšenci ve spolupráci
s SDH Předbořice začal nedaleko obce v časném sobotním dopoledni 13. října.
Závodu se zúčastnilo k sedmdesáti jezdcům
z celé republiky, včetně

z Kamenice nad Lipou. Následoval závod jezdců kategorie sport a speciál. Sport
vyhrál Vladimír Charypar
z Borovan a ve speciálech
zvítězil Pavel Hozman z Domorazi.
Ocenění se dočkal i nejstarší závodník celé soutěže

HRABŘÍ Zdejší Sbor dobrovolných pingpongistů uspořádal v sobotu 13. října další

– dvaasedmdesátiletý Václav
Knap z Volyně. Dojel ve třídě
klasik na 32. místě a nechal
ještě šestnáct podstatně
mladších borců za sebou.
Jana Motrincová

ních duší.“ V kategorii mužů
se poprvé do soutěže přihlásil žák 5. třídy Marek Chýle

níčky se znakem SDP Hrabří.
Výsledky – ženy: 1. Irena
Jiráčková, Hana Chýlová, 2.

Turnaje ve stolním tenisu ve čtyřhrách mužů i žen se v Hrabří zúčastnilo dvacet sportovců.

ročník Hraberské čtyřpálky,
což je turnaj ve stolním tenisu ve čtyřhrách mužů i žen.
Tentokrát se sešlo dvacet
hráčů a hráček. Zvláštností
turnaje byla účast zástupce
britské, přesněji londýnské
školy stolního tenisu, který
bedlivě sleduje sportovní
dění v Hrabří a přijel změřit
síly se zdejšími hráči.
„Ještě ve čtvrtek to pomalu
vypadalo, že se tentokrát nesejdeme,“ uvedl po skončení
sobotního turnaje mluvčí
SDP Hrabří Antonín Anděra.
„Nakonec nás ale bylo dost
a všichni společně jsme si užili
velmi milé sportovní odpoledne, které nám nejenom opět
zpevnilo naše těla, ale bylo
i pohlazením našich sportov-

a utvořil pár se zkušeným
Janem Černým. Tato dvojice
podala výkon, který ji vynesl
na celkové páté místo a nebyla daleko od ještě lepšího
výsledku. „Naším přáním je
dávat dobrý příklad i ostatním
dětem. Chtěli bychom, aby si
také našly cestu ke stolnímu tenisu,“ dodal Antonín Anděra.
Velmi dobrými výkony oživil
turnaj také celkově sedmý
Richard Hunt z Londýna, příbuzný mluvčího SDP Hrabří.
Richard ocenil úroveň hry
členů sboru, kterou nečekal.
Domácí stolní tenisty toto
uznání velice potěšilo. A potěšilo je i výborné občerstvení, o které se opět postaraly
místní ženy. Blanka Sirotková
navíc napekla jako ceny per-

Hana Huntová, Blanka Sladká, 3. Blanka Sladká, Lenka
Černá. Muži: 1. Jiří Mandovec, Jan Černý, 2. Jan Pšenička, Stanislav Černý, 3. Stanislav Votlučka, Milan Kakeš.
„V Hrabří ale nežijeme
jenom sportem,“ připomněl
Antonín Anděra. „Večer slavil
pětasedmdesáté narozeniny
náš významný spoluobčan,
hasič a soused Jiří Pech, a my
jsme mu přišli popřát. Hudební doprovod obstaral náš člen
Stanislav Černý, a v tomto
případě se poprvé malinko
projevila jazyková bariéra.
Vysvětlit Angličanovi obsah
písně Včera večer u kina, stála pěkná blondýna, nebylo
úplně snadné. A kdy jsme šli
na kutě? Až v neděli.“ -dav-

Stolní tenisté se museli spokojit s remízou
MNICHOVO HRADIŠTĚ/LIBEREC Stolní tenisté Tatranu si

Sokol Mnichovo
Hradiště – Tatran
Sedlčany 9:9
něžného pohlaví, které se
směle postavilo na start
společně s mužskou částí.
Jako první startovali jezdci v kategorii klasik. Zde
získal zlato Martin Kubíska

15

Hraberská čtyřpálka měla
letos mezinárodní účast

v této sezóně ve druhé lize
skupině A ještě ani jednou
nezahráli za domácími stoly
a za svými soupeři museli
cestovat i ve čtvrtém a pátém kole soutěže. V obou
případech se utkali se soupeři ze spodních pater tabulky
a dokázali s nimi vyválčit jednu remízu.

Fichtlaři závodili na trati u Předbořic. Foto: Marcel Motrinec
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Tým hostů měl již opět
k dispozici Radovana Faktora, který v předchozích třech
kolech nenastoupil, a na hře
mužstva to hned bylo znát.
V úvodních čtyřhrách zvítězily oba sedlčanské páry,
když Faktor s Kauckým ztra-

tili jediný set a Pejša s Drechslerem dokonce ani jeden.
A když v prvních dvou singlech byli úspěšní Pejša i Faktor, rázem tu byl stav 0:4 pro
hosty. Potom se už ale dostali do hry i domácí stolní tenisté. Prohrávali sice 2:4, potom
4:6, ale vzápětí se jim povedla šňůra čtyř vítězných dvouher a před koncem zápasu
vedli 8:6. Drama vrcholilo
za stavu 8:9 pro Tatran, kdy
měl vítězství v zápase na své
pálce Roman Kaucký. V pětisetové bitvě měl ale více štěstí domácí hráč, a tak si oba
soupeři připsali do tabulky
dva body. Ve dvouhrách získali po třech bodech Pejša
a Faktor, jeden bod přidal
Drechsler.

SKST Liberec C –

Tatran Sedlčany
10:6
Čtyřhry tentokrát skončily nerozhodně, když Faktor
s Kauckým neztratili jediný
set a Pejša s Drechslerem ani
jeden neuhráli. Tatran držel
krok se svým soupeřem až
do stavu 6:5, ale závěr mače
už patřil domácím. V singlech vybojoval dva body
Faktor, po jednom přidali
zbývající členové týmu.
V šestém a sedmém
kole soutěže si už Tatran
konečně zahraje i na domácí půdě. V malé hale
gymnázia v sobotu 27. října
v 15 hodin rozehraje duel
s TJ Šanov. V neděli začne
zápas Tatran – SKST Cheb
již v deset hodin.
David Myslikovjan
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Vedení města není žádná
abstraktní věda

Reportáž
dvě minuty
od bydliště?
Nic nemá
přednost

Když je někdo dlouho ve volené
funkci a nedostává se mu solidních připomínek, kritiky, rady...,
připadá si dokonalý a nenahraditelný. Žije v představě, že to, co
dělá, se zlepšovat nemůže. A že
není nikdo, kdo to dokáže. Nakonec taková je již lidská povaha.
Je to běžnější, než touha spolupracovat s někým, kdo chce
polemizovat, třeba i oponovat,
kdo navrhuje pozměnit myšlení.
Zatím (do neděle dopoledne) se
nešíří optimistické zprávy o jednání zvolených sedlčanských
zastupitelů.
Příprava složení nové vlády ve městě se jaksi zadrhává,
proslýchá se jen, že dosavadní
koalice ODS a těch „zdánlivě
nezávislých“, opravdu chce
vládnout bez podstatné změny
dál. A holt mají málo. Prý v zákulisí hledají nějaký ten hlas pro
podporu, něco za něco. To může
být drb, nebo dokonce pomluva,
ale asi se tomu dá věřit, dokud
drb nebude dementován. Asi
by bylo k smíchu jen uveřejnit,
že to není pravda, ale pak svými skutky tu pomluvu potvrdit.
Ten drb bude zapomenut, když

se zohlední zjevná vůle voličů
třeba tím, že ODS ještě bude
obsazovat starostu (na hlasy
trochu vyhrála) a STAN obsadí
křeslo místostarosty. Ti nezávislí konečně mohou být opravdu
nezávislými, někdy pro, někdy
proti. To je můj názor, který
mám za správný a potřebný pro
město, aby se tu něco pohnulo
o nějaký krok kupředu.
Nevím, čím bych si měl zdůvodnit, že v takovém městečku,
jako jsou Sedlčany, mají fungovat praktiky velkých měst.
Jistě, jsou zde zřejmé zájmy
některých organizací, skupin,
podniků, které cítí nebezpečí,
že po té změně jim už nemusí
být tak přáno. A mohou se snažit v této době nějak napomáhat
zachování svého „teplíčka“.
Neslyšel jsem zatím opačnou
informaci, že by se dosavadní
opozice, tedy ČSSD, KDU-ČSL,
spolu se STAN, když má v novém zastupitelstvu většinu, snažila spojením ODS úplně „vyštípat“. Někdo tvrdí, že už by bylo
na čase. Někdo zase, že nemají
zkušenosti a bylo by to nanic.
Zkušenosti s vedením města

se jistě liší od vedení jiných organizací, ale kdo si to trochu snaží představit, není to žádná abstraktní věda. Jde tam o jednání
s lidmi, kteří mají rozdělené úkoly, musí je odborně řešit a pokud
někdo neumí, musí odejít. Nebo
zakázky na větší akce mohou občas vzbudit podezření, tak je třeba zajistit přístup k informacím.
Normální byrokracie úřadu je určena, politický vliv se v malých
městech vůbec neřeší, jde o charakter a schopnosti funkcionářů
na špici, aby uměli postupně
sjednocovat dosavadní neshody
bez osobních animozit. Nebudeme si zakrývat, že když někdo
přijde s nápadem, ostatní mohou
žárlit, není to jejich nápad, raději jej odmítnout, měl by zásluhy,
ostatní nic.
Musím ještě zmínit jeden důvod, který mě napadá, proč tam
dosavadní koalice zuby nehty nechce nové lidi vpustit. Že by byl
ve skříni nějaký kostlivec? Snad
ne. Ale pak už nevím. Je známo,
že o něčem se dlouho tvrdí, že to
nejde, až přijde někdo, kdo neví,
že to nejde a udělá to.
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Silničáři asi městečko
neznají
Již delší dobu se pozastavuji nad
tím, že Krásná Hora nad Vltavou
je sice od 29. února 2012 městem,
ale na silnicích se nic nezměnilo.
Ať jedete, odkud chcete, všude
vás budou ukazatele směrovat
na nějakou obec v okolí. A to myslím není správné.
Nejvíc si to ale uvědomuji teď,
když je uzavřena hlavní ulice
v Kamýku. Když jedeme z Krásné Hory, dozvíme se o jeho neprůjezdnosti včas a do Příbrami
se dostaneme celkem bez pro-

blémů. V opačném případě je to
ale horší. Pokud se z Příbrami
vydáme po osmnáctce, u odbočky na Velkou se dozvíme, že se
tudy dostaneme do Kamýku a zároveň je tu informace o tom, že
je Kamýk neprůjezdný. Objížďka
na Krásnou Horu je pak značena
na Zrůbku.
Jenomže to už musíme vědět,
že se nemáme vydávat obvyklou
trasou, tedy po sto osmnáctce.
Zde se o tom, že se do Krásné
Hory nedostaneme, dozvíme až

přímo v Kamýku. Takže ujedeme dvacet kilometrů, abychom
zjistili, že musíme na Velkou,
pak na Zrůbek, a odtud do Krásné Hory. Místo šesti kilometrů
pak najedeme skoro devatenáct.
A přitom by stačilo, kdyby byla
u Nepřejova informace o neprůjezdnosti Kamýku a směrovka
na Krásnou Horu přes Solenice.
Z tohoto místa je to jen o 5 kilometrů delší. A hlavně si nepřipadáte jak pitomec...
Olga Trachtová Hadáčková

Regionální žurnalistiku dělám už nějaký ten pátek, asi deset let, z toho
třetím rokem pro Sedlčanský kraj.
Je to činnost příjemná, různorodá
a občas se objeví i prostor pro mírnou investigaci. Samozřejmě témata
a náměty člověk zpracovává různá.
A tak mi v neděli večer cinkla zpráva od vedoucí redakce: Hoří fara
v Sedlčanech... Naštěstí se ukázalo,
že nehoří fara, ale stodola ve dvoře
za farou. Nicméně to se na počátku
nevědělo. A člověk by si tak nějak
řekl, že v osm hodin večer nemá smysl nic podnikat a že hned ráno osloví
mluvčího hasičů, nechá si poslat tiskovou zprávu a fotky a bude hotovo.
Jistě, je to možnost, jak žurnalistiku
praktikovat. Ale když hoří dvě minuty chůze od vašeho bydliště, můžete
zůstat v klidu sedět doma?
Jistěže ne. Inu vydal jsem se
na místo, hasiči již měli hlavní úkol
za sebou, plameny již ze střechy nešlehaly, sledovat ale přece jen bylo
co. Pro jistotu si člověk udělá pár
fotek a ať je večer nebo den, začne
rozesílat e-maily jednotlivým tiskovým mluvčím a SMS zprávy všem
možným zainteresovaným subjektům. První informace má tak člověk
za pár minut a mezitím už mezi místními a lidmi, kteří byli z místa okolí
požáru evakuováni poslouchá, co
kdo ví, co si myslí a co říká. Ano,
jsou to spekulace, ale občas člověk
i takto získá zajímavou informaci.
A tak jsem na místě čekal asi tři
hodiny, abych se zpět vydal hned
ráno v půl deváté, vyfotit spálenou
střechu za světla. A samozřejmě
jsem si počkal i na příjezd policejního kynologa, vyšetřovatele či techniků z ústavu požární ochrany. To
člověku zkrátka nedá, aby odešel
po jedné fotce. Když se to pak zpracuje, vznikne půl strany textu, který
je výsledkem pár hodin práce, ale
máte radost, že vás opět pohltilo to
nadšení a zápal pro věc.
Tomáš Vašíček
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