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Po pietním aktu
na návsi následovala
oslava na zámku
OSEČANY Stoleté výročí
československé státnosti
si 28. října připomněli také
v Osečanech. Zhruba v půl
druhé odpoledne začalo
slavnostní odpoledne pietním aktem na návsi u památníku obětí 1. světové
války. Čestnou stráž drželi
místní hasiči, věnec položil
starosta Pavel Pechač, který také krátce promluvil.
Poté se místní přesunuli

na zámek, který v nedávné
době odkoupil Matěj Stropnický se svým partnerem.
Odpoledního programu
se zúčastnilo zhruba třicet
osob, které lákala nejen neformální prohlídka zámeckých prostor, ale též posezení u pečeného selete
a samozřejmě sázení lípy.
V tomto okamžiku opět
promluvil Pavel Pechač
a spolu s ním se slova ujal

také jeden z majitelů zámku Matěj Stropnický, který
přečetl své krátké zamyšlení nad osobností a významem T. G. Masaryka.
Po proslovech vyzval
přítomné Dan Krejčík, přítel Matěje Stropnického,
ke zpěvu písně Ach synku,
synku, oblíbené skladby
prvního československého
prezidenta. Následně byla
Pokračování na straně 6

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Jsou hydranty funkční
nebo ne? 1. SčV nabízí
hasičům školení, jak
s hydranty manipulovat
SEDLČANY V souvislosti
s nedávným požárem stodoly sedlčanské fary se objevila informace o zarezlém
a nepřístupném hydrantu
v ulici Na Potůčku. Samotní
hasiči v žádném oﬁciálním
vyjádření problémy s vodou nezmiňují, nicméně
redakce má k dispozici
svědectví z místa, podle
kterého se skupinka hasičů nemohla několik minut
dostat k hydrantu, načež
neúspěšný pokus ukon-

čila. Faktem je, že ačkoliv
hydrant v ulici Na Potůčku
by byl nejbližším zdrojem
vody, čerpali zasahující hasiči vodu z hydrantu v ulici
Sedlecká.
Den po požáru dorazila do redakce fotka zarezlého hydrantu, jehož
bližší umístění však nelze
určit, nicméně podle důvěryhodných informací
se jedná o hydrant v ulici
Na Potůčku. Zeptali jsme
Pokračování na straně 2

Kniha vypráví příběhy z první světové války
PETROVICE Na zámečku

se uskutečnil v neděli
28. října křest nové knihy Petrovičtí obyvatelé
na frontách a v zázemí za 1. světové války.
Před zhruba osmi lety
na ní začali pracovat
Petr Štěpánek, Ivana S.
Nováková s manželem

Janem a Martin Černý.
Křtu předcházelo vystoupení studentek místní
základní školy. Společně
s občany, kteří se dostavili
v hojném počtu, zazpívali
státní hymnu, ale také například píseň Čechy krásné, Čechy mé. Nechyběly
ani básně českých autorů.

Vladimíra Křenková představila práce žáků místní

ZUŠ, které byly k vidění
v atelieru výtvarné vý-

chovy na zámku i po jeho
Pokračování na straně 4

Autoři společně s páterem Strachowskim (vpravo) pokřtili petrovickou knižní novinku.

Stavbu bazénu by měla podpořit
objednaná koncepční studie
SEDLČANY Ještě před volba-

mi vybrala rada města ﬁrmu, která bude zpracovávat
koncepční studii na stavbu
bazénu u zimního stadionu.

„Delší dobu se uvažovalo o ﬁrmě Vach z Chebu,
ale nakonec radní vybrali
v soutěži nabídek ﬁrmu Šumava Plan z Klatov,“ sdě-

lil místostarosta Miroslav
Hölzel. Studie bude hotova do tří měsíců a radnice
za ni zaplatí 225 000 korun.
Jindra Votrubová
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Jsou hydranty funkční
nebo ne? 1. SčV nabízí
hasičům školení, jak
s hydranty manipulovat
Dokončení ze strany 1

se proto vedoucího odboru krizového řízení MěÚ
Sedlčany Jana Kundrlíka
na to, kdo má péči o hydranty na starost. „Správu
hydrantů kompletně včetně prohlídek a servisu má
na starosti vodárenská společnost 1. SčV,“ sdělil redakci Kundrlík.
Redakce se proto obrátila přímo na 1. SčV s žádostí
o informaci, jak často jsou
hydranty kontrolovány

vali s tím, že neshledali žádný
problém a hydrant je zcela
funkční,“ sdělila Blaszczyková, která zkoušku hydrantu
a jeho funkčnost doložila fotograﬁí a své vyjádření ještě
doplnila: „Je pro nás nepochopitelné, z jakého důvodu
se nepodařilo hydrant otevřít.
Navíc při manipulaci došlo
k poničení hydrantového poklopu i asfaltové komunikace (pozn. red.: toto poničení
doložila také fotograﬁí). Jako
provozovatel vodohospodář-

Vše zůstalo při starém
OSEČANY Obec má od 24.
října nové zastupitelstvo.
I když, ne tak docela.
V případě Osečan lze
totiž říci, že vše zůstalo
při starém. Potvrzuje to
i staronový starosta Pavel
Pechač. Ten byl jediným
kandidátem na starostu
a jeho osm kolegů mu dalo
své hlasy. Stejně jednotní
byli osečanští zastupitelé
při volbě místostarosty.
V dosavadní práci pokračuje Petr Stránský.

staršího zvoleného zastupitele složili ve středu 24.
října krátce po 18. hodině
slib nově zvolení štětkovičtí zastupitelé. Jejich zvolení nebylo žádným překvapením – ve Štětkovicích
měli voliči na výběr pouze
z jedné kandidátní listiny
Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj Obce
Štětkovice se sedmi jmény.

a kdy přesně byl kontrolován hydrant v ulici Na Potůčku. Odpověď nám poskytla
asistentka generálního ředitele Kristina Blaszczyková.
„V Sedlčanech je na vodovodní síti asi 170 hydrantů,
ze kterých bylo vybráno a odsouhlaseno 24 hydrantů
sloužících k požárním účelům. Na těchto 24 požárních
hydrantech jsou pravidelně
každý rok prováděny revize.
Termín poslední revize je evidován 5. října 2017, letošní revize proběhne do konce října
2018. Vámi uvedený hydrant
v ulici Na Potůčku není zanesen mezi požární hydranty,
tudíž se na něho nevztahuje
revizní povinnost. V případě
požáru mohou hasiči využívat i tyto hydranty, ale v těchto případech nemůže 1. SčV
garantovat jejich funkčnost.
Na základě uvedené události
naši zaměstnanci zmíněný
hydrant okamžitě zkontrolo-

ské infrastruktury, včetně požárních hydrantů, v případě
zájmu poskytneme školení,
jak s hydranty manipulovat.“
Na základě tohoto tvrzení
společnosti 1. SčV jsme asistentku generálního ředitele
konfrontovali s fotkou zarezlého hydrantu a žádostí
o seznam všech požárních
hydrantů. Ten nám Blaszczyková ochotně zaslala, a to
s doplňující informací, že
mezi požárními hydranty
přece jen je zařazen i ten
v ulici Na Potůčku, konkrétně se jedná o hydrant před
budovou s číslem popisným
618. Nabízí se tak otázka,
zda nedošlo k záměně. „Co
se týká uvedené fotograﬁe,
takto vypadá hydrant, který
se běžně nepoužívá, stačí ho
nakrátko otevřít a nepořádek se během chvíle vypláchne,“ okomentovala Kristina
Blaszczyková zaslanou fotograﬁi.
Tomáš Vašíček

„Zastupitelstvo má ﬁnanční, kontrolní a kulturní
výbor – zůstaly ve stejném
složení jako před čtyřmi
roky,“ uvedl starosta Pavel
Pechač. Oproti předchozímu volebnímu období
usedl v zastupitelstvu Pavel Čermák. „Zastupitelstvo
doplnil za zastupitele, který
v loňském volebním období
zemřel a jehož místo zůstalo do konce volebního
období prázdné,“ vysvětlil
Pechač. Asi nepřekvapí,

že vzhledem ke klidnému
uplynulému volebnímu
období a opětovnému
zvolení těch, kteří už v zastupitelstvu pracovali, se
na ustavující zastupitelstvo
nepřišel podívat nikdo
z občanů.
K dalšímu jednání se
osečanské zastupitelstvo
sejde 16. listopadu, kdy
bude na programu schválení rozpočtu na příští rok
a příprava na adventní
akce v obci.
-jš-

Starostou je opět Kunc,
místostarostou Fiksl
ŠTĚTKOVICE Do rukou nej-

Zkouška hydrantu, kterou provedla vodohospodářská společnost,
dopadla úspěšně.
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Návrhy na obsazení
funkce uvolněného starost y a neuvolněného
místostarosty přednesla
přítomná zmocněnkyně
sdružení Hana Budilová. Jiné návrhy nepadly. V práci starosty bude
pokračovat Josef Kunc,
v práci místostarosty Karel
Fiksl. Ostatní zastupitelé
si rozdělili práci v kontrolním a ﬁnančním výbo-

ru. Ve ﬁnančním výboru
usedne jako členka mimo
zastupitelský sbor Simona
Baudischová.
Ve s p o l u p r á c i s e
správcem vodovodu pověřili zastupitelé místostarostu Fiksla správou
vodáren a zastupitele Jiráčka kontrolou a dohledem nad hospodařením
v obecních lesích.
Jana Špačková

Na kolejích lokálky
bude rušněji
Od 9. prosince dojde na kolejích mezi Olbramovicemi

a osm v témže směru o víkendech. V opačném směru jezdilo taktéž jedenáct

a Sedlčany k nárůstu počtu spojů v pracovní dny.
Dosud jezdilo v pracovních dnech z Olbramovic
do Sedlčan jedenáct vlaků

vlaků v pracovních dnech
a devět spojů o víkendech
(jeden pouze v neděli).
Nově bude jezdit v pracovních dnech patnáct

OLBRAMOVICE/SEDLČANY

vlaků ve směru z Olbramovic do Sedlčan a devět
o víkendech (jeden pouze
v sobotu). Vlak s příjezdem do Sedlčan v 17.03
bude mít jako výchozí
stanici Votice. Novinkou
je spoj s odjezdem v 6.23
z Olbramovic, který zastávky Vrchotovy Janovice,
Minartice a Voračice pouze projede, nebude v nich
zastavovat, vlak totiž musí
stihnout křižování s protijedoucím vlakem ve Štětkovicích, který poveze cestující ke spěšnému vlaku
z Olbramovic do Prahy.
Ze Sedlčan do Olbramovic pojede v pracovní dny
nově taktéž patnáct a o víkendech devět spojů (jeden pojede jen v sobotu).
Osobní vlak s odjezdem ze
Sedlčan v 15.32 bude končit až ve Voticích.
-jš-
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Za špínu, prach, mastnotu a prošlé potraviny padaly pokuty
Poměrně nekompromisní byli krajští
hygienici při posledních
kontrolách provozoven
v Sedlčanech. Naposledy
si vzali na mušku v polovině října Občerstvení u tenisových kurtů.
Nájemce sezónního zařízení v něm nabízí nápoje
a jednoduchá jídla, převážně
připravovaná z polotovarů.
Při jednorázových sportovních akcích bývá v nabídce
grilované maso a uzeniny,
připravované na venkovním
plynovém grilu.
„Kontrolou provozního
zázemí provozovny občerstvení bylo zjištěno, že zde
není prováděn řádný a pravidelný úklid. Ve všech
prostorách občerstvení
byly povrchy podlah, zejména v těžko přístupných
místech, znečištěny směsí
prachu a mastnoty, za technologickým zařízením se
nacházely drobky potravin
se zažloutlým mastným povlakem. Fritovací zařízení
a omyvatelné stěny v jejich
okolí byly znečištěné zaschlou mastnotou,“ uvedli
kontroloři Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Spokojeni nebyli
ani s uchováváním potravin: „Dno mrazicího zařízení umístěného ve skladu
nápojů bylo znečištěno vysypanými zbytky potravin

SEDLČANY

a tekutinou červené barvy
– údajně rozteklou zmrzlinou – a jeho stěny byly
pokryty silnou námrazou.
V chladicím a mrazicím zařízení byly zcela nevhodně
společně uloženy osobní po-

s teplotními podmínkami
stanovenými výrobcem –
a navíc byly i s prošlým datem použitelnosti.
Hygienikům se nelíbilo
také provozovatelem nedostatečné informování

Nevhodně uložené potraviny v chladničce v Občerstvení na tenisových kurtech v Sedlčanech. Foto: KHS

traviny kontrolované osoby
s potravinami určenými pro
provoz občerstvení. Některé potraviny byly nevhodně skladovány – v rozporu

zákazníků o alergenech
obsažených v nabízených
pokrmech a nápojích.“
Hned po kontrole došlo v Občerstvení na teni-

sových kurtech k úklidu,
spočívajícím v důkladném
vyklizení, vyčištění a umytí všech prostor zařízení.
I přesto neminul nájemce
sezónní provozovny ﬁnanční postih.
Stejně jako provozovatelku Bistra MÍ-ŠA Na Potůčku, na které si krajští hygienici posvítili před časem.
Šli na jisto – na základě
anonymního podnětu. Bistro MÍ-ŠA se specializuje
na přípravu pokrmů z polotovarů, zákazníci zde dostanou také jednu hotovku – guláš, dále smažené
vepřové řízky a bramboráky. „Pro uvedený rozsah
činnosti však nebyly v provozovně k dispozici dostatečné pracovní prostory pro
hygienické provedení všech
postupů, umožňujících
správnou hygienickou praxi – odpovídající skladové
zázemí, vhodný prostor pro
zpracování neočištěné zeleniny, prostor pro manipulaci se syrovým masem a vejci,“ vytkli krajští hygienici.
V době, kdy bistro kontrolovali, byly neočištěné brambory a proložky
od vajec uloženy v přípravně pokrmů, přímo na podlaze pod pracovní plochou,
hned vedle koše na odpadky, jednorázových
obalů na pokrmy a kbelíku
na úklid, skořápky od vajec

byly zcela nevhodně uloženy na rámu dřezu na mytí
provozního nádobí, neočištěný česnek byl položen
na pracovní ploše vedle
otevřených balení cukru
a mouky, vepřové maso
bylo s prošlým datem spotřeby uloženo v mrazicím
zařízení. I máslo v chladničce mělo prošlé datum spotřeby. Výtky úředníků se týkaly i zázemí provozovny:
„Nebylo k dispozici vhodné
příslušenství pro převlékání pracovníků, u umývadla
na mytí rukou a u toalety
chyběly prostředky pro hygienické osušení rukou.“
Také na informování
zákazníků o alergenech
v nabízených pokrmech
a nápojích se v Bistru MÍ-ŠA
zapomnělo. Ačkoliv provozovna disponuje deseti
místy k sezení, chyběl v ní
záchod pro hosty. Provozovatelce hygienici pozastavili výkon činnosti v rozsahu
manipulace s neočištěnou
zeleninou, syrovým masem
a vejci. „Provozovatelka
projevila při nápravě součinnost, opakovanou kontrolou provedenou v bistru
1. října bylo ověřeno, že
zjištěné závady byly v dohodnutém termínu odstraněny,“ uvedli pracovníci
Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje.
Jana Špačková

Rodinka čápů se rozrostla o tři mláďata
KOSOVA HORA Čapí rodinka z komína v Kosově
Hoře se letos rozrostla
o tři mláďata.
„Jedno z nich je však
slabší a co do vývoje

opožděnější. Jeho existenci potvrdilo vlastně až
kroužkování,“ uvedla místostarostka Lenka Havlíčková.
Čápě mělo problémy

i v době, kdy jeho sourozenci začali létat. Muselo
být dokonce převezeno
k ošetření do záchranné
stanice. Do hnízda bylo
vráceno a ještě dlouho

po odletu svých rodičů
a sourozenců kroužilo
nad obcí, než následovalo
své příbuzné do Afriky.
Díky kroužku s GPS,
který má čápě připev-

něný na stojáku, ornitologové vědí, že se čápěti
podařilo přeletět Alpy
a pokračuje na své cestě
do Afriky.
Jana Špačková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Pořádně se
vyřádil zatím nezjištěný
vandal na vozidle Škoda
Octavia, které stálo z 21.
na 22. října na parkovišti
mezi bytovými domy. Ostrým předmětem poškodil hlubokými vrypy lak
každého dílu karoserie
včetně střechy. Majiteli
auta byla způsobena ško-

da ve výši 40 000 korun.
SEDLČANY Osmadvacetiletý řidič 22. října
v ranních hodinách řádně
nezajistil zapojení mezi vozidlem a přívěsem, který
se během jízdy ve městě
samovolně odpojil a vyjel
na pravou stranu, kde narazil do přední části stojícího
auta. Ke zranění osob ne-

došlo. Hmotná škoda byla
vyčíslena na 11 000 korun.
KOSOVA HORA Téměř
jedno promile alkoholu
naměřili policisté v dechu
řidiče, kterého v obci zastavili 23. října v nočních
hodinách, když jel od restaurace. Na místě mu byl
zadržen řidičský průkaz
a zakázána další jízda.

SVAT Ý JA N L e h k ý m
zraněním řidiče skončila
dopravní nehoda, která se
stala 24. října odpoledne
na silnici I/18 v katastru
obce. Čtyřiadvacetiletý
motorista začal předjíždět
vůz před sebou a následně si všiml, že sám je již
předjížděn. Vrátil se zpět
do svého jízdního pruhu,

prudce zabrzdil a dostal
smyk. Poté sjel do příkopu, kde narazil do listnatého stromu a automobil se
převrátil na střechu. Hmotná škoda byla vyčíslena
na 20 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Kniha vypráví příběhy
Uctění památky
z první světové války
padlých vojáků
provázely příběhy
jejich osudů
Dokončení ze strany 1

PETROVICKO O víkendu pokládali hasiči a významní
hosté věnce u památníků
padlých vojínů v Zahrádce, Petrovicích a v Obděnicích. O hudební doprovod

Jestliže u prvních dvou
pietních akcí vydatně mrholilo, v Obděnicích již
vyloženě pršelo. Na památníku u kostela je uvedeno
celkem dvaadvacet jmen

zdech. Následně pozval
starosta Petr Štěpánek
přítomné do obřadní síně
zámečku, kde představil
knižní novinku, které je
spoluautorem: „Kniha vypráví o osudech vojáků
a lidí na Petrovicku za první světové války, o těžkém

životě vojáků i rodin, které
zde zůstaly po jejich narukování, o tom, jak běžní
lidé tím vším trpěli, jak
to na ně dolehlo a jaká to
byla pro region katastrofa.“
Křest doprovázely studentky ZUŠ na elektrické
varhany, knize požehnal
páter Jacek Strachowski.

Po společné motlitbě již
bouchl šampus a autoři
společně s páterem pokřtili knihu kapkou pěnivého moku a symbolicky jí připili. Kniha vyšla
v nákladu tisíc kusů a je
možné ji koupit v podatelně obecního úřadu.
Jana Motrincová

V největším středočeském
lyžařském středisku už zasněžují
MONÍNEC Kopec nad Jetřichovicemi se začíná
od poloviny října bělat.
V sobotu 17. listopadu
plánuje největší středočeské lyžařské středisko zahájit novou sezó-

nu. Později než vloni.
V loňském roce se lyžaři proháněli po hotelové
sjezdovce už 25. října. Letos se začalo zasněžovat
později, hlavně v horní
části sjezdovky, obsluho-

vané kotvou. Právě po 600
metrů dlouhém úseku se
bude lyžovat od 17. listopadu, a to od pátku do neděle v režimu denního lyžování, večer pak od úterý
do soboty.
-jš-

Hasiči jsou jedinými
hybateli společenského
a veřejného života
NOVÉ DVORY U KVASEJOVIC

Hasiči pokládají věnec v Zahrádce.

ve všech třech obcích se
postarala kapela M. Pšeničky.
„Na zdejším památníku,
ale i v nedalekých Předbořicích u kostela, jsou uvedeni padlí muži ze Zahrádky.
Na památníku v Zahrádce,
který nechal vyrobit Pavel
Škoch starší, jsou jména
pěti mužů,“ uvedl při prvním vzpomínkové slavnosti petrovický starosta Petr
Štěpánek. Vyprávěl o životě, ale i smrti, každého
z nich a vzpomenul na těžké časy tehdejší doby.
V Petrovicích po položení věnce vystoupily žákyně
základní školy pod vedením profesorky Libuše Nebřenské. „Z celé obce padlo
dohromady 113 mužů. Kolik
jich bylo celkem odvedeno,
zraněno nebo zmrzačeno,
se nepodařilo dohledat. Ze
samotných Petrovic bylo odvedeno do války 116 mužů,
padlo jich 29,“ poznamenal
Štěpánek.

padlých vojáků, dalších
šest je neuvedeno. Zde Štěpánek vyprávěl například
o smutném osudu vojína
Štěpána Bílka ze Žemličkovy Lhoty. Ten napsal
domů, že byl jeho kamarád
Jan Talaváňa z Obděnic
usmrcen granátem. Stalo
se tak koncem roku 1914
u řeky Driny v Srbsku.
Jeho dopis byl ale doručen
až poté, co byla oznámena
jeho vlastní smrt. Podobně
smutný příběh se stal v rodině Františka Brože ze Žemličkovy Lhoty. Na konci
války, v roce 1918, napsal
domů, že se vrací zdráv.
Rodina měla z dopisu samozřejmě obrovskou radost. Jaký smutek ale musela prožívat, když hned
druhý den přišlo oznámení
o jeho smrti. Zemřel v Krakově u řeky Visly.
Přítomní uctili památku
všech našich předků bojujících ve válce minutou
ticha.
Jana Motrincová

Z hlediska aktivity svých
občanů se osada řadí k nejlépe hodnoceným místním
částím města Sedlec-Prčice.
Veškerá činnost, která se tu
odehrává, je organizována
hasiči. Ti v sobotu 27. října
oslavili spolu s místními
občany 30. výročí otevření Domu hasičů v Nových
Dvorech. Objekt vystavěli
svépomocí, kompletně byl
dokončen v roce 1988 a otevřen u příležitosti 80. výročí
založení sboru. Stal se centrem společenského a kulturního dění v osadě.
Slavnostní večer začal netradičně – znovuotevřením
Domu hasičů. Členové sboru
slavnostně nastoupili před
budovou, stříhala se páska...
Nescházela výstava hasičské
techniky. Starosta sboru Vladimír Panec vyzval přítomné
ke společnému vzpomínání
na nejdůležitější historické
události – sraz rodáků v roce
2014, svěcení nové stříkačky
v roce 2015, zakoupení přenosné motorové stříkačky
PS 15 a mikrobusu. Sbor každoročně pořádá hasičský

ples, posezení k oslavě Dne
matek, dětský masopustní
karneval, stavění máje, pálení čarodějnic, mikulášskou
nadílku, rozsvícení vánočního stromu, silvestrovskou
oslavu… V rámci mezinárodního týdne nemoci motýlích

povlečení s pohádkovými
motivy. Děti na oplátku překvapily scénkou, jak si novodvorští hasiči staví Dům
hasičů.
V současné době má
sbor dvě družstva mužů
a družstvo žen, celkem 41

Novodvorští si oslavu 30. výročí otevření Domu hasičů užili.

křídel se místní hasiči vydali
do Pardubic a navštívili tříletou Rebeku Čihákovou, aby
podpořili její léčbu. Rodičům
dívenky předali ﬁnanční
dar a čtyři pytle plastových
víček. Navštívili také dětské
oddělení JIP okresní nemocnice v Příbrami a předali dětem před Vánocemi veselé

členů. Každoročně se účastní okrskové hasičské soutěže
a regionálních pohárových
hasičských soutěží. Velitelem sboru je Vlastimil Šíbal,
nejstarším členem Stanislav
Mandík (84 let) a pamětníkem výstavby Domu hasičů
František Suk.
František Vávra

Prodám český zahr. traktor SECO
STARJET, zánovní, velká sleva, záruka.
Tel.: 604 761 657.
326/18
Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
327/18
Vdovec 65 let, abst. nek. se seznámí se ženou na zbytek života. Tel.:
605 929 634.
328/18
Pronajmu byt 3+kk, sklep a zahrada,
v bytovce po rekonstrukci ve Vojkově,
6 500 Kč/měs. + služby + dvě kauce. Tel.:
730 529 539.
329/18
Pronajmu dlouhodobě RD ve Vojkově
s garáží a zahradou. Tel.: 775 219 495. 330/18
Prodám dvě jehňata narozená v březnu. Tel.: 777 936 459.
331/18
V pondělí 22. 10. jsem ztratila v centru
Sedlčan zabalené zlaté náušnice. Odměna
nálezci, volejte: 728 993 123.
332/18
Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
333/18
Prodám byt 4+kk (104 m2) v cihlové
bytovce – obec Vysoký Chlumec. Byt je
prostorný. Součástí vlastnictví bytu je i ko-

telna s uhelnou, sklep, dílna a zahrada. Byt
je vymalován a připraven k nastěhování.
Je připojen na vodovod, kanalizaci, elektřinu a telefonní ústřednu. U bytovky je pak
parkovací stání. Tel.: 602 322 797. 334/18
Pronajmu byt 3+1 s garáží a zahrádkou v Sedlčanech. Volat po 16. hodině. Tel.:
724 232 555.
335/18
Prodám gumové holínky s ocelovou špicí, vel. 42, cena 150 Kč. Tel.:
702 302 417.
336/18

Čalounictví - Sedlčany
Opravy a renovace
čalouněného nábytku:
autosedadla, motosedla, sedací
soupravy, rohové lavice, křesla
Odvoz a dovoz zajištěn zdarma
www.calounictvi-sevcikovi.cz

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

Tel.: 731 467 392

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

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

PRODEJNA
KOSOVA HORA 27, U KOSTELA

Po - Pá: 7 - 16 hod.
So: 8 - 11 hod.

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA

3D vizualizace
koupelny zdarma

 kompletní sortiment KORADO

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

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

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

Česká správa nemovitostí,
investiční a dřevařská k. s.
přijme

P R AC OV N Í K A
DO ZEMĚDĚLST VÍ
práce v rostlinné i živočišné výrobě
místo pracoviště Vysoký Chlumec
Bližší informace na tel.: 318 865 284

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup

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

Tel.: 602 709 295

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

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz
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Po pietním aktu
na návsi následovala
oslava na zámku
Dokončení ze strany 1

lípa zasazena. Část přítomných se poté přesunula
do kaple sv. Anny ke slavnostní mši, část se odebrala do prostor zámku, kde
bylo připravené občerstvení, a navíc zde majitelé
zatopili v kamnech, takže
prostory nabízely vítané
útočiště. Oba domácí byli
po celou dobu všem hostům k dispozici a osobně
se starali o jejich spokojenost. Matěje Stropnického
jsme požádali o rozhovor.
Slavíme stoleté výročí
republiky. Co toto výročí
pro vás znamená?
Docela hodně, protože
v Československu jsem se
narodil. Navíc Českoslo-

že tento svátek je pro nás
všechny velmi důležitý.
Na Masaryka míří
moje druhá otázka. Obstál by dnes se svojí politikou a se svým stylem?
Občas je mu vyčítána určitá forma populismu…
Že byl populista, bych
neřekl. Masaryk byl celý
život v nemilosti. Až
do doby, než se stal prezidentem, tak byl neustále
bořitelem mýtů. Byl totálně napřed a nikdo ho nevnímal jako státníka. Zbořil legendu o rukopisech,
zastával se Židů v době,
kdy to bylo velmi nepopulární, s Realistickou stranou ve volbách neuspěl,
věnoval se vědecko-popu-

Noví majitelé osečanského zámku Dan Krejčík (vlevo) a Matěj Stropnický (vpravo) sázejí se starostou Pavlem Pechačem (druhý zprava) lípu.

vensko není stát, který by
vznikl tak, jak obyčejně
státy vznikají, tedy silou
či na úkor někoho. Byl to
stát, který se snažil dělat
mnohonárodnostní politiku, být svobodný i solidární zároveň a také byl
demokratický, a to i přesto,
že například sousední Německo se fašizovalo a ani
situace v Polsku, Rakousku
či Maďarsku nebyla v tomto směru ideální. Československo tak bylo jakýmsi
ostrůvkem příkladného
státu, a to mi přijde inspirativní i dnes. Navíc Masaryk
byl skvělá osobnost, trošku rozporuplná, jak jsem
se snažil připomenout
i ve svém projevu. Myslím,

larizační práci a poté se věnoval naší státnosti a tomu,
jaká by měla být.
Zpět do Osečan. Zámek jste nedávno koupili
společně s partnerem. Co
už se vám podařilo opravit, jak jste daleko?
Dnes se poprvé zakouřilo z komína, takže jsme
symbolicky zahájili topnou
sezónu... Ale postupně:
zámek má dobrou střechu
a nemůžeme tedy říct, že
za předchozího režimu
by zámek nějak chátral,
naopak se o něj starali
docela dobře. Již v padesátých letech byl prohlášen památkou a my nyní
vlastně postupně čistíme
jeho okolí, zaměřili jsme

se na vyřezávání náletů
a máme na zimu povolení
ke kácení, protože chceme, aby byl zámek vidět
a stal se opět dominantou
údolí. Vybudovali jsme
novou kanalizaci včetně
splachovacích záchodů,
které tady nebyly, vyčistilo
se všech šest komínů, a to
vše v souladu s požadavky
památkářů. Každopádně
chceme zachovat historickou autenticitu zámku.
Nyní máme i stavební povolení k vybudování bytu
ve druhém patře a podle
ﬁnančních možností budeme rekonstruovat jednotlivé prostory. Součástí takových prací je i průzkum
omítek, aby se našly původní malby a ty se budou
také obnovovat, pokud
nám přispěje Ministerstvo
kultury, protože to, co normálně u sebe vymalujete
za deset až patnáct tisíc,
může tady stát i půl milionu korun. A ve spolupráci
s obcí chceme restaurovat
sousoší, které zdobí portál
do kaple sv. Anny.
Je možné dnešní
oslavu 100 let státnosti
považovat za takové symbolické zahájení kulturních akci, které chcete
na zámku pořádat?
Myslím, že ano, protože
i zasazení lípy k výročí republiky považuji za kulturní aktivitu. Nicméně příští
rok tady chceme udělat jakousi divadelní letní scénu.
Naznačil jste, že spolupracujete s obcí a jejím
vedením. Jak spolupráce
funguje?
Spolupráce je na velmi
dobré úrovni, obec funguje
dobře. Většina zastupitelstva i dnes dorazila, takže
mohu říct, že si rozumíme.
Osečany jsou moc fajn, je to
obec otevřená, dobře funguje, lidé jsou tu přátelští a cítíme se tady jako doma a doufám, že budeme umět přidat
něco vlastního obci i my.
Tomáš Vašíček

www.sedlcansky-kraj.cz

Položili životy za naši
budoucnost
bům v dáli se uskutečnila
v pátek 26. října slavnostní
akce k výročí 100 let vzniku
Československa, spojená
se vzpomínkou na muže

ny. Slavnosti se zúčastnili
občané Jesenice a Nedrahovic, delegáti hasičských
sborů zdejšího okrsku, učitelé a žáci základní školy.
Jesenice se připojila

z Jesenice, Nedrahovic
a okolních osad, kteří daleko od domova položili své
životy během první světové války.
Starosta Nedrahovic
Čestmír Sosnovec přednesl projev, hasiči položili
k pomníku věnce a květi-

k celonárodní akci Lípy
republiky 1918–2018. Vysazené jubilejní lípy již
zdárně rostou v Jesenici
a místních částech – Dobrošovicích, Doublovičkách, Martinicích, Mezném
a Zadních Boudách.
František Vávra

JESENICE U pomníku Hro-

Oslavy výročí završilo
sousedské posezení s hudbou
KŘEPENICE Oslavy 100. výročí vzniku republiky se
za deštivého počasí konaly
v neděli 28. října na návsi
u pomníku padlých v první světové válce, který byl
postaven v srpnu 1922.
Starostka Blanka Grošová
ve svém svátečním projevu
také připomněla, že samotné Křepenice získaly samostatnost čtyři roky po vzniku republiky – až do té doby
byla obec součástí Nalžovic.
Hasiči a děti ze ZŠ Chlum
uctili položením věnců pa-

mátku křepenických občanů padlých ve válce. Eliška
Soukupová zazpívala za hudebního doprovodu Jana
Ciny státní hymnu.
Poté se občané přemístili do parku u místního
kulturního domu, kde
byla na počest 100. výročí
vysazena lípa a odhalen
kámen s pamětní deskou.
Odpoledne vyvrcholilo
přátelským sousedským
posezením s občerstvením
a hudbou v sále kulturního
domu.
-dv-
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www.sedlcansky-kraj.cz

Zněla hymna, sázela se lípa
VELKÁ/KAMÝK NAD VLTAVOU Decentně, avšak vkus-

ledne se poblíž památníku
padlých seskupil průvod

I sázení lípy ve Velké po pietním aktu provázel déšť.

ně a důstojně, si stoleté
výročí vzniku samostatného československého státu
připomněli ve Velké, místní
části Kamýku nad Vltavou.
Před 11 hodinou dopo-

asi třicítky dobrovolných
hasičů a zhruba stejného
množství místních. Následoval krátký přesun k památníku hrdinů světových
válek, kde hasiči položili

věnec a všichni společně
si zazpívali československou hymnu. Nechyběla
ani česká státní vlajka
a místní prapor.
Poté se slavnostní průvod
přemístil k předpřipravené
jámě, kam hasiči zasadili
lípu a po krátkém proslovu
starosty Petra Halady, který
vyzval k pospolitosti, přiložil
každý včetně starosty ruku
k dílu a lípu společně zasypali. Slavnostní akt skončil
po zhruba půlhodině a celý
jej provázel déšť, který symbolicky skončil s koncem
aktu samotného.
Program oslav pokračoval v Kamýku nad Vltavou
také odpoledne, kdy byl
položen věnec u památníku obětem 1. světové války
na místním hřbitově a následoval program v místním kulturním domě, a to
včetně promítání dobových ﬁlmů a fotograﬁí.
Tomáš Vašíček

Slavila nejen
republika, ale i hasiči
Město si
v sobotu 27. října připo-

SEDLEC-PRČICE

stoupením žáci ZŠ a ZUŠ
Sedlec-Prčice na Vítkově

Starostka Miroslava Jeřábková a místostarosta Pavel Král odhalují
pamětní desku ke dvěma lípám zasazeným k výročí republiky.

mnělo 100. výročí vzniku
samostatného československého státu a 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Prčici.
Oslavy zahájili svým vy-

náměstí v Prčici. Starostka
města Miroslava Jeřábková ve své úvodní řeči zmínila souvislosti vedoucí
ke vzniku Československa,
připomněla hrůznost obou

světových válek a historii zbudování pomníků
padlých v Prčici a Sedlci.
Na pódiu se vystřídali i další řečníci. Starosta hasičského okrsku Josef Zavadil
předal městu Sedlec-Prčice
pamětní medaili. K pomníku padlých byl položen
věnec. Program na Vítkově
náměstí vyvrcholil ukázkou činnosti SDH Prčice
a jeho hostů.
Slavnostní program pokračoval položením věnce
u pomníku padlých v Sedlci na náměstí 7. května, vysazením stromů republiky
a odhalením pamětní desky
ke 100. výročí na Popravišti,
kde svým projevem zaujal
Antonín Podzimek. V kostele svatého Jeronýma se
uskutečnil varhanní koncert.
K oslavám přispělo také informační centrum v Prčici,
kde byla k vidění výstava
historických fotograﬁí a prací žáků škol na téma Sedlec
a Prčice v toku dějin.
František Vávra
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Nová lípa pokvete
i v Krásné Hoře
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU/VELKÝ BLANÍK/VOTICE

Krásnohorští sokolové oslavili sté narozeniny naší republiky hned třikrát.
Nejprve se ve čtvrtek
zúčastnili župní akademie
ve Voticích, kde oddíl žactva
předvedl své vystoupení.
Na písničku, kterou si děti

všichni obdrželi upomínkové předměty. A byli při
tom, když celé společenství
bez hudebního doprovodu
zazpívalo naši i slovenskou
státní hymnu.
Nedělní odpoledne pak
patřilo společnému vzpomínkovému aktu města,
místních hasičů, sokolů

Sokolská vlajková stráž u pomníku

samy vybraly, zacvičily trochu aerobiku a přidaly tanec, gymnastiku a závěrečné
rovnovážné pozice. Oblečeny byly v barvách trikolory.
V neděli dopoledne se
uskutečnil již patnáctý ročník Výstupu na Blaník. Akce,
kterou každoročně pořádá
Sokolská župa Blanická,
do jejíhož svazku krásnohorská sokolská jednota patří.
Vyrazila na ni výprava nově
založeného turistického oddílu, bohužel notně oslabena nepřízní počasí. Na rozhledně sice chyběl výhled
do kraje, dole pod ní ale

a farnosti. Hasiči položili
k pomníku věnec, sokolové kytici. Zazněla hymna,
Modlitba za vlast, několik
krátkých vzpomínkových
projevů i píseň Ach synku,
synku. Poté se více než stovka účastníků slavnostního
setkání přesunula ke hřbitovu, kde čekala na své
zasazení lípa. Lopaty se
za hasiče chopil Václav Šplíchal, za sokoly Ivo Kašpar,
za město Jiří Urban a Vít Hubička. Kněz Zbigniew Grzyb
jí potom požehnal.
Olga Trachtová
Hadáčková

Lípa ponese poselství
národní historie
PETROVICE V neděli 28. října

byla zástupci obce, spolků,
učiteli i premianty základní
školy, sportovci a dalšími
významnými osobnostmi
z Petrovic a okolí, a také
občany, v zámeckém parku

vysazena Lípa republiky.
Dřevina bude v budoucnu ozdobou zámeckého
parku, přírodním prvkem,
který ponese poselství naší
národní historie.
Jana Motrincová
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Ani mimořádně dlouhé sucho rybářské žně
na Musíku výrazně neovlivnilo
DUBLOVICE K původnímu

modelu výlovu Musíku se
po jedné výjimce vrátili
rybáři ze Štičí líhně Esox
Tábor, kteří se o největší
rybník na Sedlčansku starají, a opět rozložili svoje
síly do dvou dní. Rybářské
žně se na Musíku konaly
ve dnech 26.–27. října a doprovázelo je hodně rozdílné počasí, které se změnilo
přes noc.
Zatímco v pátek bylo
slunečno a teploty šplhaly až k patnácti stupňům,
v sobotu se teplota propadla o dobrých sedm stupňů
a po celý den panovalo
skoro přítmí. Nespustil se
ale trvalý déšť, který meteorologové předpovídali.
Rybáři, zvyklí na různé
druhy počasí, to vše v žádném případě nepovažovali
za extrém a svoji práci jako
každý rok dobře zvládli.
To spíše příchozí byli zvědaví, jestli rybáři budou
mít vůbec co lovit, když
od dubna až do konce září
pršelo jen výjimečně. Proto byli možná všichni, kdo
se přišli na každoroční rituál podívat, překvapeni,
protože ryb vylovených
z Musíku byl dostatek.
V pátek odpoledne nám to
potvrdil i ředitel Štičí líhně

Esox Tábor Oldřich Pecha.
Nakolik mimořádně
dlouhé sucho ovlivnilo letošní produkci ryb
z Musíku?
Sucho bylo po celé republice, takže samozřejmě
i na Musíku nebyl dostatek
vody, jako jsme normálně

V létě tady bylo odchytaných devadesát pět metráků, takže už poměrně dost
ryb je z Musíku odebráno.
Hodně se ve sdělovacích prostředcích mluvilo o tom, že ryba bude
letos menší. Platí to
i o rybách z Musíku?

potřebovali. Musík je speciﬁcký v tom, že je hodně
hluboký, a i když je méně
vody, produkce ryb tady
obvykle bývá větší, než
když je vody více. Když
hodně prší, voda nám jde
přes splav, a vzhledem
k tomu, že Musík je pís-

Samotné rybáře překvapilo, že i přes suché počasí bylo ryb hodně a ve výborné kvalitě.

zvyklí. Přesto se zdá, že
produkce ryb je v pořádku
a že je dobrá. Téměř nás to
až překvapuje. Pokud vylovíme pět set metráků, což
je reálné, budeme spokojení, protože to je náš plán.

Ne, jejich velikost je
perfektní, je to samý výběr
o hmotnosti tři kila. Bude
to tím, že jsme dobří rybáři
a o rybu se dobře staráme
(úsměv). Posloužili jsme jí
tak, že narostla, jak jsme

čitý a není jedním z nejúrodnějších rybníků, jsme
raději, když je vody spíše
méně.
Slyšel jsem, že z důvodu sucha letos bude
problém Musík znovu

napustit. Je to pravda?
Není. Máme výhodu,
že hned vzápětí sem vypouštíme Vrbsko, takže
Musík hned z jedné třetiny
nateče. Je to dobré na to,
abychom hned na podzim
mohli nasazovat rybu. Je
to proto letos tak jako každý rok.
Kam všude letos ryba
z Musíku poputuje?
Ryba je primárně určená pro zahraniční trhy,
hlavně pro Německo, kde
mají velký zájem o ryby
z Musíku. Protože je rybník písčitý, ryba je kvalitní a velice chutná. V Německu jsou ﬁrmy, které
si vyloženě žádají ryby
odtud. Jsme rádi, že mají
zájem o naši produkci. Samozřejmě její část putuje
i k našim zákazníkům. Naši
spotřebitelé mohou být
v klidu, protože je o ryby
z Musíku neochudíme ani
letos. Prodávat se budou
v sádkách v Nedrahovicích, kde máme moderní
prodejnu podle evropských standardů. Zde se
prodává ryba buď živá,
nebo opracovaná – podle
přání zákazníka. V Sedlčanech budeme prodávat
na náměstí.
David Myslikovjan

Při výlovu byly k vidění i exotické ryby
DUBLOVICE Pokud někdo

dorazil k Musíku už v pátek, rozhodně neprohlou-

zaplnily zdaleka tak, jako
o den později. Jeden z rybářů dokonce podotkl, že

Akvária na břehu rybníka byla plná ryb.

pil. Nejenomže panovalo
příjemné podzimní počasí,
ale navíc zřejmě vzhledem
k tomu, že byl pracovní
den, břehy rybníka se ne-

za posledních dvacet let
tady tak málo lidí v první
den výlovu nepamatuje.
Každý si proto mohl
bez čekání koupit smaže-

ného kapra nebo pstruha
a koupit si některou z nabízených ryb. A také si
mohl za hudební produkce živé kapely na hrázi
zatancovat, což někteří návštěvníci skutečně udělali.
Vedle samotného výlovu
poutalo pozornost příchozích stanoviště sesterské
organizace táborské štičí
líhně, kterou je Rybářství
Hodonín. Členové této organizace na břehu rybníka
postavili několik menších
bazénů a desítku akvárií, v nichž se proháněly
plůdky sumce, kapra, lína,
i větší ryby, jako například
kapr koi, karas zlatý i stříbřitý, závojnatka, sumec velký, nebo okoun říční. „Tuto
výstavu okrasných a dal-

ších sladkovodních ryb
na březích Musíku pořádáme už od roku 2014,“ uvedl
vedoucí hodonínské rybí
líhně Vladimír Mrkvan.
„V Hodoníně máme takzvaný Barevný program, v jehož rámci pěstujeme koi
kapry, citronové a zlaté
karasy a další bazénové
ryby. Náš sortiment je široký a běžně dodáváme ryby
nejenom do akvaristik,
ale vyvážíme je prakticky
do celé Evropy. Ročně vypěstujeme kolem sta tisíc
barevných rybiček.“
Vladimír Mrkvan upozornil na několik rarit,
které hodonínští rybáři
k Musíku přivezli. Jednalo
se o rybu, známou pod názvem veslonos americký,

která má skutečně „nos“
jako veslo. Tato ryba patří mezi jesetery a pochází
ze Severní Ameriky z povodí Mississippi. Dorůstá
půldruhého metru a může
mít až padesát kilogramů.
V bazénu na břehu Musíku
plavala i albinická forma
jesetera malého a nechyběla ani vyza velká. Tento největší druh jesetera
může mít hmotnost až
jedné tuny. Na otázku, jak
náročné je převézt takové
množství ryb z Hodonína
na Sedlčansko, Vladimír
Mrkvan odpověděl, že
díky dostatečnému přísunu kyslíku se tato zhruba
tři a půl hodinová cesta
zvládne bez problémů.
David Myslikovjan

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

9

A N K E TA
Účastníkům výlovu
často zařazujete
Musíku vyhrávali Strejčci Jak
do svého jídelníčku
DUBLOVICE Výlov největšího rybní-

ka v regionu, padesátihektarového

začal učit hrát jeden hudebník
z Nových Dvorů, často nás nazýval

rybí maso?
D U B LOV I C E K a ž d ý
rok si mohou účastníci výlovu Musíku
odnést nejenom živou, případně zabitou rybu, ale také si
mohou dát na hrázi
několik druhů ryb
smažených. Dávají si
ale rybí maso častěji,
nebo se jedná při výlovu o výjimku?
Jindřich Jirásek,
Vrané nad Vltavou

Strejčci vystupují ve složení František Hájek (vlevo) a Vlastimil Šíbal.

Musíku, si početná divácká obec již
nedovede představit bez živého hudebního doprovodu. V uplynulých
letech se na hrázi vystřídalo už několik kapel, a ta, která si zde zahrála
tentokrát, měla v těchto místech svoji
premiéru. Kapela, sestavená ze dvou
muzikantů, jimž je teprve kolem pětadvaceti let, přesto nese název Strejčci. Proč si kluci opatřili toto logo,
pod kterým by mohli hrát spíše mnohem starší hudebníci, nám vysvětlili
v rozhovoru. František Hájek z Ředic
a Vlastimil Šíbal ze sousedních Nových Dvorů se při odpovědích vzájemně doplňovali, a proto je uvádíme
jako společné.
Jak jste se dali dohromady
a proč jste dali název své kapele
Strejčci?
Jsme spolužáci ze základní školy a společně hrajeme asi tak sedm
let. Název vznikl tak, že když nás

strejčky a na jeho počest jsme tak
nazvali naši kapelu. Jako strejčky
nás ale ještě předtím oslovovali
i lidé v našem okolí.
Kde všude vystupujete?
Hlavně na narozeninových akcích, na výlovech rybníků a na hasičských výročních schůzích. Hrajeme
i na Dnech matek, při oslavách Mezinárodního dne žen a občas i na plesech, spíše ale na menších.
Můžete představit váš repertoár?
Ze tří čtvrtin se jedná o dechovku,
ale hrajeme i moderní skladby a hospodské odrhovačky.
Chcete vystupovat i nadále
ve dvojici? Nebudete přibírat například zpěvačku?
To bychom zatím nechtěli prozrazovat. Možná se to ale jednou stane
a ze dvou členů kapely nás bude
hned pět.
David Myslikovjan

Kdysi jsme ryby
v létě často grilovali, smažili, pekli,
a chodili na ně skoro všichni naši blízcí
příbuzní. Dlouhá léta
jsem rybařil, ale teď
se hůře pohybuji,
takže už na ryby nechodím. Rybařil jsem
ještě předloni, vždyť
bydlíme hned pod
přehradou. Bývali
tam pstruzi, ale dnes
tam nechytíte už ani
jednoho, přestože se

do tohoto revíru nasazují.
L a d i s l av Pe š e k ,
Sedlčany

Manželce rybí
maso moc nejede,
ale mně ano. Obvykle
přijede na návštěvu
můj kolega – holubář
Oldřich Pecha starší,
který je dlouholetým
rybářem, a přinese
vykuchaného kapra.
S jeho přípravou
tedy manželka nemá
žádnou velkou práci.
Dnes jí tady u Musíku
taky koupím řízek.
Štěpán Pinkas,
Kňovice

Ryby jím často
a rád, hlavně kapra, lososa i ﬁlé. Rybí maso
je zdravé. Rozhodně
nejsem sám v rodině,
kdo si na rybách pochutná, jíme je všichni. Při výlovu Musíku
si rybu nekupuji, ale
rád se na práci rybářů
dívám. Libí se mi zdejší atmosféra.
Milan Sasina,
Sedlčany

Rybí maso zařazuji
do svého jídelníčku
pravidelně nejméně
jednou za tři měsíce.
Dávám si hlavně řízek
z kapra. Na Vánoce
ale musím mít rybu
po všechny tři dny,
to by pro mě jinak
nebyly svátky. Pro
ryby jezdím do Nedrahovic, taky si tam
kupuju rybí salát.
Ryby jsou důležitou
součástí mojí stravy.
David Myslikovjan

Při výlovu Divišáku panovala skvělá nálada
KOSOBUDY Poslední říjnovou sobotu pořádali Pavel
a Petr Mošničkovi s dobrou partou lidí kolem
sebe výlov zdejšího rybníka Divišáku. Na hrázi
nechyběla udírna, ohniště s kotlíkem, kde se hřála
rybí polévka, či dřevěné
stánky, v nichž se podávalo tekuté pohoštění na zahřátí, ale i rybí pochoutky
pro hladovce.
I přes nepřízeň počasí
panovala skvělá nálada.
Po bědě už hudební duo
PA-MI nezpívalo samo,

přidávali se návštěvníci
výlovu, kteří své hlasivky
rozhodně nešetřili. Kromě
kaprů, kteří se prodávali
přímo na hrázi, si zájemci
mohli odnést i další druhy
ryb. Velkou pozornost budilo akvárium, kde plavaly ryby, které žijí v našich
rybnících – kapři, candáti, okouni, amuři, sumci
nebo plotice. Nechyběla
tam ani škeble rybničná,
kterou některé děti vtipně
komentovaly jako mušli
z rybníka.
Jana Motrincová

Jeden z hlavních organizátorů Petr Mošnička ukazuje dětem největší kapry v kádi.
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Pro Radka a Barboru Pinkasovy se
stala Kotlina druhým domovem
Málokdo je tak
úzce spojený se Sedlčanskou
kotlinou v roli závodníka jako
jednapadesátiletý podnikatel
Radek Pinkas. Pochází z Hříměždic, dodnes tady žije a právě
ve své rodné obci poprvé přičichl k vůni benzínu. Oficiálně
začal jezdit v roce 1984, a hlavně
společně se svým bratrem Martinem v barvách tehdejšího Svazarmu Ouběnice závodil v sajdkárkrosu. Bratr řídil a Radek byl
spolujezdcem.

HŘÍMĚŽDICE

a díky novému spolujezdci Petru Vilímkovi z Pelhřimova, který
zajistil sponzory, se dostala k továrnímu vozu Škoda Octavia Kit
Car. „S ním jsme jezdili tři sezóny

2012, skončili třetí v absolutním
pořadí a rovněž třetí v jejich třídě. Jezdili s vozem Suzuki Jimny. Offroad maraton je vytrvalostním motoristickým sportem,

Závodění přerušila
vojna
„ K m oto r i st i c k é m u sp o r t u
nás přivedl táta, který byl řidičem z povolání a kolem motorů
se dlouho pohyboval,“ vrací se
ke svým začátkům Radek Pinkas. „Zamlada jsme měli různé
pionýry bez blatníků a řádili jsme
na nich. Před vojnou, ještě než
jsem začal jezdit společně s bratrem, jsem byl ve dvojici s Petrem
Procházkou. V roce 1986 jsme
skončili třetí v přeboru Československa. Po vojně jsem na sajdkárách ještě dva roky jezdil s bráchou, ale hned po revoluci jsme
začali podnikat a já jsem se dostal k autům.“ Bratři se nejdříve
věnovali autorodeocrossu, což
je podle slov Radka kopírovaný rallycross. Byli průkopníky
tohoto motoristického sportu
na Sedlčanské kotlině. V letech
1995 a 1996 tady dokonce závody v autorodeocrossu pořádali,
a dá se říci, že je sem přetáhli
z Plzeňska. „K tomu jsme ještě
navíc závodili, což společně s pořadatelstvím nešlo moc dohromady, a tak jsme pořadatelství
předali kamarádům z Automotoklubu Buková. Ti pořádali závody v hobby rallycrossu na Kotlině
ještě mnoho dalších let. My jsme
se již věnovali výhradně závodní
činnosti v hobby rallycrossu,“ připomíná Radek Pinkas a dodává,
že koncem devadesátých let začal jezdit klasické rallye. Začínal
s vozem Renault Clio Williams,
a potom přesedlali na krásné
auto Ford Escort RS Cosworth.
S ním byli v roce 2003 v rallye
sprintech na Mistrovství České
republiky třetí v tehdy nejsilnější třídě. Posádka ale chtěla více,
chtěla jezdit s lepší technikou,

ství si společně se svým týmem
odnesl ve své třídě hned třikrát
za sebou, a to v letech 2015–17.
A kdo tým tvoří? Tři mechanici
a manželka Barbora, která se
stará o catering. Tým mechaniků pracoval ve složení Miroslav
Hovorka, Zbyněk Stevlík a Jakub
Kopecký. Za sezónu 2016–17 tým
získal putovní pohár za celkového vítěze. V loňském roce byla
do sedlčanského Rallycross
Cupu zařazena novinka, kterou
je šampionát týmů – konstruktérů. Radek společně se svým synovcem Martinem, jenž ve své
třídě jezdí s vozem Suzuki Swift,
vyhrál putovní pohár pro nejlepší tým. „V loňské a letošní sezóně
jsme také s vozem Favorit zkoušeli štěstí v České trofeji historických vozidel, ale zatím se nám
příliš nedařilo,“ poznamenal zkušený jezdec.

Manželka je oporou

Manželská dvojice Radek a Barbora Pinkasovi se věnují závodění na sto procent.

v naší královské disciplíně v rallye, potom jsme jej prodali a jezdili s vozem Renault Clio Sport,
ale to už byl spíše krok zpět, pokud se týká techniky,“ říká Radek
Pinkas o vozech, v nichž posádka, jejíž byl členem, závodila
na konci devadesátých let a začátkem nového století.

Po patnácti letech
zpět k rallycrossu
Radek také připomněl, že to
už vypadalo, že se závoděním
skončí, ale nestačil se ani pořádně vydýchat a v sezóně 2008 začal jezdit po republikových soutěžích s mezinárodní účastí se
svojí manželkou Barborou. Začali se zúčastňovat závodů Mistrovství České republiky v offroad
maratonech. Společně je jezdili
pět let a v jejich posledním šampionátu, který se konal v roce

přičemž nejdelší závody se v té
době jezdily dvacet čtyři a nejkratší šest hodin. „V roce 2012
se mnou jezdil rovněž bratr Báry
Richard Kopecký, jako řidiči jsme
se střídali a měli i několik spolujezdců, kteří se také obměňovali.
Byli jsme docela velký tým, který
dobře fungoval a všechny nás to
hodně bavilo,“ připomíná Radek Pinkas, který se ale potom
po dobrých patnácti letech vrátil do doby svých začátků v rallycrossu. Koupil Felicii a s ní
se v letech 2013 a 2014 zúčastnil
mezinárodního Mistrovství České republiky v autokrosu, které
se jelo pod názvem Kosice Cup.
V roce 2014 byl ve své třídě druhý, a protože se o rok později
začal v Sedlčanech jezdit Rallycross Cup, Radek Pinkas se
začal těchto závodů zúčastňovat
a jezdí je dodnes. Palmu vítěz-

V závěru našeho setkání se
Radek Pinkas rozpovídal o svojí manželce Barboře, která ho
v jeho činnosti podporovala
od samého začátku, co se poznali. „Vytrvalostní závody jsou dost
náročné na záda, protože v autě
sedíte v terénu třeba šest hodin,
a proto jsme z offroad maratonů
přešli zpět k rallycrossu,“ připomíná další etapu svého motoristického života Radek. „Manželce
bylo trochu líto, že už nemůže
jezdit, protože rallycrossové závody jezdí jen jeden člověk. Báru
závodění hodně bavilo, a protože mě vždy hodně podporovala
a celému týmu vytvářela skutečně výborné podmínky, umožnili
jsme jí závodit dál. V Sedlčanech
se každý rok jezdí čtyři závody
v hobby autorallycrossu a jeden
další se koná vždy ještě na Silvestra, a právě na tuto akci jsme manželce postavili nové závodní auto
Renault Clio. Bára jezdí ,hobbíky‘
v kategorii žen. Letos v ní absolvuje třetí sezónu, přičemž v první
byla druhá, loňskou vyhrála a letos skončila na třetím místě. Skloubit naše zaměstnání, motorismus
a rodinu není pro nás mnohdy jednoduché. Závodění se věnujeme
na sto procent, a tak je to pro nás
všechny hodně náročné,“ uzavírá
svoje vyprávění Radek Pinkas.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz
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Regionální spisovatelky vstoupily jako první do DVeří K
SEDLČANY A vstoupit může naprosto

každý, koho zaujme téma veřejného
diskuzního klubu, který se počínaje
minulým pátkem zařadil mezi pravidelné akce knihovního programu.
Bude se konat jednou měsíčně, a to
právě v pátek od 18 hodin, třeba i s kávou, čajem nebo jiným lahodným mokem, v prostorách městské knihovny.
Nápad na neformální setkávání
a povídání o věcech, které by mohly lidi zajímat, poletoval ve vzduchu
delší čas, ale deﬁnitivní podobu včetně názvu mu dala ředitelka knihovny Blanka Tauberová. Název DVeře
K totiž obsahuje začáteční písmena
slov diskusní, veřejný a klub. DVeře, do Klubu vždy všem otevřené,
by měly symbolizovat vstřícnost
a pohostinnost. Za to však hostitelka
očekává od hostů tolerantní jednání
včetně slušné a věcné diskuze.
V pátek 26. října přijalo pozvání
hostitelky a moderátorky večera
Blanky Tauberové šest spisovatelek
sedlčanského regionu, počínaje mladinkou autorkou niterných, lyricky
laděných básnických i prozaických
textů Terezou Stoupovou, jejíž báseň
s názvem Inscenace zařadili porotci
literární soutěže do Almanachu slavnostně pokřtěného v neděli při příležitosti 100. výročí narozenin naší
vlasti v Národním divadle v Praze.
Tereze zbývá do maturity ještě několik let, na sedlčanském gymnáziu
studuje teprve v tercii, ale už nyní
dovede naprosto podivuhodně zacházet s jazykem. Její texty přečetla
Blanka Tauberová.
Ani Eva Hölzelová nepropůjčila
při čtení ukázek ze svých románů
a povídek svůj hlas. Ukázky přednesla Blanka Tauberová a při čtení textů
z knihy Hvězdná obloha přiznala, že
je doslova fascinovaná tím, jak se Evě
podařilo hravě a vtipně skloubit mýtus a fakta. Zároveň připomněla, že
Eva Hölzelová vydala už několik knih
a svou poslední připravuje k vydání
ve vlastním překladu v němčině. Eva

provozuje literární web Sůvička, kde
uvítá kohokoliv, kdo by chtěl publikovat svoje texty.
Literatuře faktu se věnují Jana Arcimovičová a Marie Bazalová.
Jana je známou propagátorkou
zdravého životního stylu a znalkyní
tradiční čínské medicíny. Do Číny se
vypravila zatím šestkrát. Vydala čtyři
vlastní knihy, další čtyři jako spoluautorka. Při čtení seznámila přítomné s ukázkou svého textu o taoismu

obyvatelé Nedrahovic a Kamenice.
Bránice všech přítomných se podařilo pořádně polechtat Marii Břeňové i Gábině Falcové, když se ujaly
četby svých humorně laděných povídek ze života novinářského, potažmo
učitelského.
Marie Břeňová si před několika
lety nadělila dárek ke svému významnému životnímu jubileu a vydala Novinářská ohlédnutí aneb
střípky a klípky nejen ze Sedlčanska.

vydalo nakladatelství Triton. Nyní
připravuje svou druhou knížku, která
by měla vyjít v témže nakladatelství.
„Bude obsahovat sedmnáct povídek,“
řekla Gábina a dodala, že se k jejich
napsání inspirovala nejen svým učitelským působením na základní škole, ale i životem v soukromí.
Večer prožitý se ženami pera ze
Sedlčan a okolí byl podnětný i zábavný zároveň. O diskuzi v něm v pravém slova smyslu nešlo, i když pár

Regionální spisovatelky na večeru DVK – zleva Terezie Stoupová, Marie Bazalová, Jana Arcimovičová, moderátorka Blanka Tauberová, Marie Břeňová, Eva Hölzelová a Gabriela Falcová.

uveřejněném v publikaci Živel Země,
v níž najdeme příspěvky dalších významných autorů, namátkou i Václava Cílka. Jak pracuje Jana s energiemi, to si mohou vyzkoušet všichni
zájemci při jejích harmonizačních
cvičeních pro veřejnost, které lektoruje v knihovně každé pondělí.
Bývalá učitelka Marie Bazalová
popírá, že by patřila mezi spisovatelky. Říká, že chtěla navázat na dílo
svého zesnulého muže, veterináře
Karla Bazala, který svého času vydal
kouzelnou knížečku Kapličky, v níž
se zabýval těmito drobnými sakrálními stavbami v katastru Sedlčan.
Marie je autorkou 2. dílu Kapliček,
který je podle jejích slov zároveň
i jakýmsi průvodcem po obnovené
turistické trase po křížcích v katastru Nedrahovic. O obnovu trasy
včetně renovace křížků se zasloužili

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY
nabízí NOVOU SLUŽBU
Chybí vám v Sedlčanech knihkupectví?
Objednat knihu si můžete v sedlčanské knihovně.
Pouze musíte přijít včas, dodání chvilku trvá.
Některé knihy však máme k dispozici ihned.
Přijďte si do knihovny knihu nejenom
půjčit, ale i zakoupit.
Nebudete platit poštovné a ceny máme
o něco nižší než běžná knihkupectví.
Kpt. Jaroše 482, tel.: 725 826 122
Těšíme se na vás.

Je to sbírka jejích novinářských textů
za dlouhá léta působení v sedlčanských a příbramských novinách.
Ke čtení si vybrala vyprávění o trampotách, které provázely první vydání
Sedlčanských listů před dvaceti osmi
lety, a humorné vzpomínání na houslistu Mistra Josefa Suka.
Učitelka dublovické základní školy Gabriela Falcová uspěla na knižním trhu s dnes již populární prvotinou Diagnóza učitelka, kterou jí

otázek přece jen padlo. Především
však bylo zajímavé nahlédnout „pod
pokličku“ a vyslechnout si jejich názory nejen na literaturu.
DVeře Klubu se opět otevřou
16. listopadu, kdy si návštěvníci
knihovny mohou přijít pohovořit
s pozvanými hosty o veřejné zeleni
v Sedlčanech. Pak bude následovat
prosincový, tedy letos poslední DVK,
jenž se už ponese v duchu adventu.
Jindra Votrubová

Půjčte si teď,
vraťte až v březnu

Celosezónní půjčovna lyží
Dětský komplet od 990 Kč
Dospělý komplet od 1 490 Kč

e
ám u
n
í
Zač topad
is
1. l

V ceně kompletní servis, včetně
seřízení vázání s potvrzením
Více na www.koloservis.cz
Tel.: 606 455 609

KOLOSERVIS
Církvičská 288, Sedlčany
Otevírací doba:
Po–Pá 9–12 a 13–17
So 9–11.30

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – kult. dům
31. 10. Spolektiv
koncert skupiny Spolektiv,
která se věnuje zpívané autorské hudbě s prvky jazzu,
folku, rocku a šansonu; 19:30
8. 11. Vojta „Kiďák“
Tomáško
koncert legendy českého
písničkářství; 19:30
14. 11. Laco Deczi a Celula New York
koncert legend světového
jazzu; 19:30
 Sedlčany – muzeum
2. 11. První káva
večer při svíčkách s kapelou První káva; 19:00
8., 9. 11. Jakub Šafr
a Olga Šafrová
večer při svíčkách se swingovým klavíristou a houslistkou; 19:00
 Petrovice – Obecní dům
10. 11. Fantom
posvícenská zábava; 21:00

přednáška literárního
vědce a pedagoga Pavla
Šidáka; 18:00
 Dublovice – OÚ
14. 11. Jak se u nás zakládala republika
přednáška o historii naší
republiky; 15:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
1. 11. Láska, to (ne)jsou
jen písmena
předplatné Slova, hudby
a poezie, komorní recitál;
19:30
4. 11. Krysáci a ztracený
Ludvík
pohádka pro děti a rodiče;
15:00
5. 11. Vzpomínky
na Sedlčansko slovem
a hudbou
neformální setkání věnované Sedlčansku, doprovázeno klavírem; 18:00
7. 11. Přemyslův soud
slavný příběh z českých
dějin ztvárnil divadelní
soubor KRUH Dobříš; 19:30

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Dáša Prokopová a Magda
Milotová
autorská výstava paličkovaných krajek; vernisáž výstavy
3. 11. v 16:00, do 5. 12.
 Sedlčany – kult. dům
Co vydal archiv KDJS
výstava při příležitosti 100.
výročí založení Československa; do 8. 11.
Majka Blažejová – keramika a Petr Sůsa – obrazy
oblíbená předvánoční
výstava; vernisáž výstavy
12. 11. v 18:00
 Sedlčany – muzeum
Sedlčany za první republiky
výstava ve spolupráci s Martinou Drtinovou; do 25. 11.

PŘEDNÁŠKY
 Vojkov – špýchar
2. 11. Jak se u nás zakládala republika
přednáška o historii naší
republiky; 19:00
 Sedlčany – knihovna
9. 11. Karel Čapek mezi
harmonií a napětím
první republiky

 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
10. 11. Vysavač
jedna z nejúspěšnějších
komedií Studia Dva; 19:00

KINO
 Sedlčany
2. 11. Kazišuci
americká komedie; 20:00
3. 11. King skate
český dokument o skateboardingu; 20:00
8. 11. Zabitá neděle
ﬁlmový klub, československý ﬁlm; 20:00
9. 11. Krkonoše
český dokument; 20:00
10. 11. Chata na prodej
česká komedie; 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
31. 10. Pohárový zápas
HC Miličín – Medvědi Sedlčany; 18:30
Domino – Ševci Nový Knín;
20:25
2. 11. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice
B – Tučňáci Kosova Hora;
18:30
Ševci Nový Knín – Rybníkáři; 20:25
3. 11. Pohárový zápas
Bubák Chlum – Čerti Kře-

penice; 12:00
HC Votice – River Boys
Zvírotice; 14:00
Huroni Vršovice – Slavoj
Obecnice; 16:00
HC Olbramovice – Žabáci
Solopysky; 18:00
DSK Daleké Dušníky – Stará garda Štětkovice; 20:00
4., 11. 11. Veřejné bruslení
14:00–16:00
4. 11. Pohárový zápas
Tučňáci Kosova Hora – HC
Miličín; 16:30
Novit Neveklov – Stará
garda Štětkovice B; 18:25
Rumola – HC Kňovice; 20:20
5. 11. Pohárový zápas
Slavoj Obecnice – HC
Olbramovice; 18:30
AHC Nový Knín – Genemusic; 20:25
9. 11. Pohárový zápas
HC Kačeři Příčovy – Bubák
Chlum; 18:30
Čerti Křepenice – HC Votice; 20:25
10. 11. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice –
AHC Nový Knín; 10:00
River Boys Zvírotice – DSK
Daleké Dušníky; 12:00
Genemusic – Huroni Vršovice; 14:00
11. 11. Pohárový zápas
Rybníkáři–Draci; 16:30
Stará garda Štětkovice B –
Rumola; 18:25
HC Miličín – Novit Neveklov; 20:20
12. 11. Pohárový zápas
HC Kňovice – HC Hrádek;
18:30
Domino – Tučňáci Kosova
Hora; 20:25
 Sedlčany – nám. T.G.M.
3. 11. Radeckého marš
39. ročník pochodu, trasa
16 km; 9:00
 Kosova Hora – hřiště
3. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Rosovice; 14:00
 Klučenice – hřiště
3. 11. Fotbalové utkání
SK Klučenice – TJ Sokol
Dublovice B; 14:00
 Jesenice – hřiště
4. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ Vltavan Hřiměždice; 14:00
 Krásná H. n.Vlt. – hřiště
4. 11. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou

www.sedlcansky-kraj.cz

B; 14:00
11. 11. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Jesenice; 14:00
 Sedlčany – Tatran
4. 11. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – SK
Klatovy 1898; 14:00
11. 11. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Mnichovice; 14:00
 Sedlčany – Taverny
10. 11. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Drahlín; 14:00
 Petrovice – hřiště
10. 11. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Vltavan
Hřiměždice; 14:00
 Kamýk n. Vlt. – hřiště
10. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Sokol Kytín; 14:00
 Dublovice – hřiště
11. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Pičín; 14:00
 Počepice – hřiště
11. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ
Prostřední Lhota; 14:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
11. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
SK Nový Knín B; 14:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
31. 10., 7. 11. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
2., 9. 11. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30
2. 11. Pohádková babička
čtení z knihy, navazuje Slepičí výtvarná dílna; 15:00
2. 11. Projekt Babička
promítání ﬁlmu o vyprávění tří babiček o 2. světové
válce a beseda; 18:00
9. 11. Pohádková babička
čtení z knihy, navazuje
Lampionová výtvarná
dílna; 15:00
12. 11. Podzimní výtvarná dílna
výtvarná dílna pro menší
děti; 10:00
12. 11. Nebát se a jít!

lampionový průvod v rámci festivalu Den poezie
2018; 18:00
 Sedlčany – hvězdárna
2., 9. 11. Pozorovací
program
17:00–20:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřbitov
2. 11. Uctění památky
zesnulých
 Mokřice – rybník
3. 11. Výlov rybníka
9:00
 Obděnice
3. 11. Strašidelné Obděnice
dobrodružná výprava se strašidly, vhodné pro děti do 10
let, masky vítány; 17:00
 Nechvalice
4. 11. Posvícení
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
9. 11. Vítání svatého
Martina
vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ
Sedlec-Prčice, lampionový
průvod, poklad, historický
šerm; 16:00
 Petrovice
9. 11. Vítání svatého
Martina
pořádá MŠ Petrovice
11. 11. Posvícení
 Drážkov – Váchův
špejchar
10. 11. Svatomartinské
trhy
martinský jarmark, občerstvení a koncert skupiny
Ginevra; 13:00
 Kamýk nad Vltavou
11. 11. Svatomartinské
slavnosti
průvod, pečení hus a ochutnávání svatomartinského
vína

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
od září do června otevřeno
o víkendech; 9:00–18:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář.
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Pomocí scének, písniček
a tanců představili
významné události země
stupně 1. ZŠ se zapojili
do oslav vzniku ČSR pro-

byla zajímavější druhá část
prezentace, kdy představili
23. října v odpoledních ho-

jektem, který v několika
fázích zahrnoval jednotlivá
období dvacátého století.
Nejpr ve měli žáci
za úkol zjistit informace
o územních změnách a nejdůležitějších politických,
hospodářských a kulturních událostech, k nimž
v dané době došlo a písemně je zpracovat. Pro žáky

dinách v sedlčanském kině
určenou časovou etapu
pomocí scének, písniček
nebo typických tanců.
„Práce na zpracování
historie Československa se
nám všem líbila a moc jsme
si to užili,“ svěřily se Karolína Růzhová a Nela Kvěchová z osmé třídy.
-bč, mk-

SEDLČANY Žáci druhého

Martinský jarmark
ve Váchově špejcharu
oslaví desáté
narozeniny
DRÁŽKOV Každý rok se v sobotu před svátkem svatého
Martina otevírá brána Váchova špejcharu a scházejí
se zde řemeslníci, šperkaři,
výtvarníci a další umělci.
Středověký jarmark, podobný tomu pohádkovému z televizních obrazovek, začne
v sobotu 10. listopadu hodinu po poledni.
„Máme velkou radost,
že se tato akce stala tradiční
a vyhledávanou,“ uvedla
jedna z pořadatelek Gabriela
Falcová. „Protože naším přáním je, oslavit jubilejní desátý
ročník jak se patří, pozvali
jsme některé nové výtvarníky, šperkařky i keramiky.
Tradiční výrobci a umělci přijedou také, a všichni společně
díky svému umu a šikovnosti
vytvoří správnou atmosféru
jarmarku.“
Ve všech třech podlažích
špejcharu i ve dvoře si zájemci budou moci nakoupit

Martinské víno, perníky, čokoládu, bylinné čaje, květinové vazby, keramiku, šperky
a další umělecké předměty.
Každý rok je na jarmarku
v plné permanenci i Lotrovna, ve které ale nesídlí loupežníci. Naopak, připravují
se v ní chutné pokrmy, jako
je kýta na grilu, bramboráky,
uzené klobásy a další pochoutky. Pohádkovou, potažmo starodávnou atmosféru,
dokreslí hudební skupina
Ginevra, hrající středověké
skladby. Koncert skupiny
se bude konat pod záštitou
obce Svatý Jan. „Jsme hudební skupina, která pro svoji
autorskou tvorbu vyhledává
pověsti z naší bohaté historie,
a stejně tak máme rádi různá
starobylá romantická prostředí a památky,“ svěřil se umělecký vedoucí Ginevry Václav Plecitý. „Jednou z nich je
i malebný Váchův špejchar
v Drážkově.“
-dav-
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Vítězná báseň se stala součástí
almanachu Národního divadla
SEDLČANY V neděli 28.

října národ slavil sto let
vzniku Československa.
Třináctiletá Terezie Stoupová, studentka tercie
sedlčanského gymnázia,
v tento výjimečný den slavila ještě o něco více. Svůj
první literární úspěch. Její
báseň Inscenace se díky
soutěži Národního divadla vyhlášené k příležitosti 150. výročí položení
základního kamene a 100.
výročí založení republiky
stala součástí jeho almanachu. Jaké zážitky si ze
zlaté kapličky Terezie dovezla?
Kdo tě na slavnostní
křest almanachu do Národního divadla doprovázel?
Táta. Jako doprovod
mohl jít jen jeden z rodičů. Nejprve jsem se těšila
na týden, kdy mi budou
oba rodiče v uvozovkách
podlézat, ale máma nakonec ustoupila. Nechtělo se
jí řídit skrz Prahu – a nejspíš by mi nekoupila ice
yogurt.
Jaké máš ze křtu dojmy? Co se ti nejvíce líbilo?
Největší radost mám
z toho, že moje báseň byla
v konkurenci celkem 159 literárních příspěvků vybrána mezi patnáct nejlepších,
což jsem se dozvěděla až
při předání ocenění. Věk
soutěžících v literární části
ani nebyl nijak omezený,
tak jsem soutěžila s dospělými. Byla jsem pravděpodobně nejmladší. Křest se
konal v krásných interiérech Národního divadla,
jen organizace byla zpočátku trochu chaotická. Postupem času, možná i s příchodem ředitele Národního
divadla, se akce stala skutečně reprezentativní.
Navštěvuješ Národní
divadlo pravidelně?
V Národním divadle
jsem díky slavnostnímu
křtu almanachu byla podruhé. Do divadel příliš
nechodím.
Odkud ses o soutěži
dozvěděla? Co tě motivovalo přihlásit se?

Již dva roky intenzivně píšu básničky, povídky i delší literární útvary. Sama jsem si hledala
nějaké literární soutěže.
Soutěž Národního divadla
Od kamene ke zlatu, od divadla ke státu mi ale doporučila paní Tauberová
z knihovny. Obrátila jsem
se na ni s prosbou, zda by
o nějaké literární soutěži
nevěděla.
Literatura je tedy tvým
koníčkem?
Ve l i k ý m ko n í č ke m .
Ráda čtu i píšu. V poslední
době spíše píšu.
Jaký je tvůj oblíbený
žánr?

knihy 13 důvodů proč.
Úspěšnou báseň si
psala přímo na míru soutěže nebo si ji měla už
v šuplíku?
Píšu především povídky a příběhy. Tuhle báseň
jsem ale napsala speciálně pro soutěž Národního
divadla. Zadání soutěže
se týkalo výročí 150 let
od položení základního
kamene a takovou báseň
jsem do té doby neměla
potřebu napsat.
Už ses předtím do nějaké literární soutěže přihlásila?
V šesté třídě jsem měla
napsanou jednu povídku

Třináctiletá Terezie Stoupová má velký literární úspěch.

Nejraději mám fantasy. Mezi mé oblíbené
knihy patří třeba Sedmý
smysl, Nespoutaná magie a Talon. Ráda si občas přečtu i jiný žánr.
Například drama ve stylu

do soutěže, ale ta se zrušila, takže z toho nic nebylo.
Jak na tvé ocenění reagovali kamarádi?
Mé kamarádky si báseň
přečetly a gratulovaly mi.
Lucie Kakosová
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Napínavé utkání až
do konce
SK Aritma
Praha – TJ Tatran
Sedlčany 1:2 (0:1)
PRAHA V sobotu 27. října

zajížděl Tatran ve 12. kole
fotbalové divize A bojovat
o body do matičky Prahy.

Němec = body
na obzoru
Ve svém domovském
stánku na umělé trávě
začala Aritma lépe. Hned
po pár vteřinách se dostala do slibné šance, ale bez
úspěchu. Během patnácti
minut vyslal Michal Kdolský svým spoluhráčům
tři kolmé přihrávky do zakončení. Dominika Němce
s Tomášem Senftem vychytal brankář Jan Stareček
a Pavel Lípa brankovou
konstrukci minul. Další minuty patřily brankáři Tomáši Glogarovi. Nejprve chytil
tutovku domácího týmu
a ještě větší um předvedl,
když ve 25. minutě chytil
penaltu. V té chvíli se lámal
chleba. Aritma ještě ve 38.
minutě trefila břevno.
A pak vše do svých rukou
– tedy správně do svých
nohou – vzal navrátilec,
ofenzivní střelec, Dominik
Němec. Obešel oba stopery společně s brankářem
Starečkem a vstřelil vedoucí gól – 0:1. Ještě před

poločasovou přestávkou
Tomáš Senft prověřil Starečkovy reﬂexy.

Nedobytný
Glogar
Na začátku druhého
dějství se střelecky snažil prosadit David Krůta.
I Luboš Soldát chtěl navýšit jednobrankový stav,
ale pálil vedle. Po půlhodině hry vyrovnal David
Macháček – 1:1. Branka
nalila živou vodu do žil
domácích hráčů a ti podnikali jeden útočný výpad
za druhým. S těmi si však
poradil výtečný brankář
Tomáš Glogar a jeho dech
beroucí zákroky, po nichž
lapali po dechu hlavně
domácí útočníci. V 77.
minutě se předvedl brankář Stareček proti pokusu
Michaela Dvořáka. V 78.
minutě vhazoval Dominik Němec aut na Luboše
Soldáta, který náběhem
za obranu přiťukl balon
na Tomáše Senfta a ten
hbitě vypálil. Gólman
Stareček střelu výborně
vyrazil, míč se však ještě odrazil k nabíhajícímu
Michalu Kdolskému a ten
propálil vše, co mu stálo
v cestě – 1:2. Ke konci
utkání pelášil Michael
Dvořák sám na Starečka,
ale byl zastaven pomez-

ním, který odmával ofsajd.

Ohlas k utkání
Dominik Němec, Tatran: „Občas se stane, že
bývá opatrný rozjezd, ale
dnes byly šance od prvních
minut. Rozhodčí nekouskoval hru, takže tempo vydrželo až do konce. Zlomový
bod podle mě byl, když Tomáš Glogar chytil penaltu.
Myslím, že minulý zápas
Aritma také penaltu nedala, jejich hráče to psychicky
zlomilo. První poločas jsme
měli stále navrch. Občas dělal soupeř v defenzivě chyby. Po vyrovnávací brance
nás tlačili, naštěstí jsme
zvýšili na 1:2. Konec utkání
jsme odehráli aktivně, bez
žádného zakopávání a podobně. Aritma hrála dobře,
neleželi jako jiní soupeři,
proto se nám hrálo dobře.
Pro diváky to bylo napínavé
až do konce.“
Sestava: Glogar – P. Lípa,
Vystyd, L. Brotánek, M.
Krůta, Kdolský, K. Kvěch,
D. Krůta (67. M. Dvořák),
Soldát, Senft (87. Hájek),
Němec (90. V. Lípa).
Tatran je po dvanáctém
kole na sedmém místě tabulky s 18 body a skórem
23:22. Další utkání hraje
v neděli 4. listopadu od 14
hodin doma proti Klatovům.
David Štverák

www.sedlcansky-kraj.cz

Pohárová komise zvažuje
zkrácení hokejového turnaje
po jeho základní části
SEDLČANY S výjimkou příčovských Kačerů se minulý týden
na zimním stadionu dostali
do hry všichni největší adepti
na zisk hokejového Poháru starosty Sedlčan. Některé jejich
výsledky jsme stihli před uzávěrkou zaznamenat.
Tým Genemusic z Benešovska se po poněkud těžkopádném začátku začíná v A skupině zvedat a také tentokrát
dokázal zvítězit. V duelu s Dalekými Dušníky však dlouho
tahal za kratší konec provazu
a ještě na začátku třetí třetiny
prohrával o jednu branku.
V závěrečné části hry ale dokázal čtyřikrát skórovat a zápas otočil ve svůj prospěch.
Také Zvírotice dlouho hrály
s Chlumem 1:1 a o osudu
utkání rozhodla hlavně druhá
třetina, v níž chlapci od vody
nastříleli čtyři branky. V B skupině zaznamenal další vysoké
vítězství Neveklov a už v tabulce přeskočil dlouho vedoucí
Miličín.
Výsledky – skupina A:
Solopysky–Vršovice 5:2, Obecnice – AHC Nový Knín 4:1,
Genemusic – Daleké Dušníky
7:4, Zvírotice–Chlum 8:3. První
jsou se třinácti body Příčovy
a deset jich mají na svém kontě
Zvírotice. Třetí je devítibodový
Genemusic. Poslední třinácté
zůstávají bezbodové Olbramovice. Všechny jmenované celky měly odehráno před naší
uzávěrkou sedm zápasů.
Skupina B: Medvědi –

Štětkovice B 1:7, Kosova Hora
– Kňovice 6:6, Neveklov–Draci 10:3, Rumola–Hrádek 6:4.
Všechny týmy B skupiny
měly na začátku nového týdne na svém kontě také sedm
utkání. První Neveklov měl
dvanáct bodů a stejný počet
jich vybojoval i druhý Miličín.
O dva body zpět byla třetí petrovická Rumola.
Na své dosud poslední
schůzce jednala pohárová
komise mimo jiné o připomínkách k současnému hracímu
systému soutěže, který byl
stanoven s přihlédnutím k požadavkům mužstev v březnu.
Nyní se však k němu vyskytuje stále více připomínek s tím,
že turnaj je dlouhý a s velkým
počtem utkání. Proto pohárová komise zvažuje úpravu
hracího systému po základní
části. Jako jednu z možností
navrhla po odehrání skupin
rozdělit týmy na pět lig po pěti
mužstvech, která by se utkala jednokolově od nuly. První dvě mužstva v každé lize
by sehrála přímo ﬁnále buď
na jedno, nebo na dvě utkání.
Tato nebo podobná úprava
by znamenala pro každý tým
o minimálně čtyři zápasy kratší sezónu. Zatímco stávající
systém předpokládá ukončení turnaje v polovině dubna
2019, po zkrácení by soutěž
skončila už v závěru března,
maximálně v prvním dubnovém týdnu.
David Myslikovjan

Stolní tenisté zabojovali a posunuli se blíže ke středu tabulky
SEDLČANY V šestém a sed-

mém kole 2. ligy skupiny
A se hráči Tatranu o uplynulém
víkendu
utkali
s týmy, proti nimž měli velkou šanci naplno bodovat.
Nakonec se jim to povedlo,
ale nedělní zápas s Chebem byl natolik vyrovnaný,
že rozhodně nebyl pro
slabší sportovní povahy.
Rozuzlení mače přišlo až
v jeho samotném závěru,
kdy se rozhodovalo, zda se
soupeři rozejdou smírně,
nebo jestli vyhraje Tatran.
Na straně domácích byl
jazýčkem na miskách vah
hráč, od kterého se vítěz-

ství v závěrečné dvouhře
s jistotou rozhodně neočekávalo. On to ale dokázal.

Tatran Sedlčany –
TJ Šanov 10:3
Čtyřhry se v sobotním
duelu sedlčanským stolním
tenistům hodně povedly.
Všech sedm setů v nich
bylo sice poměrně dost vyrovnaných, ale páry Pejša–
Kocura a Faktor–Kaucký
dohromady ztratily jediný
set. V celém zápase byly
k vidění tři pětisetové bitvy
a hráči Tatranu zvládli dvě
z nich. Od stavu 3:2 měli domácí první víkendový zá-

pas pevně ve svých rukou
a zaslouženě si do tabulky
připsali tři body. V singlech
třikrát zvítězili Faktor a Pejša, po jednom bodu přidali
Kocura a Kaucký.

Tatran Sedlčany –
SKST Cheb 10:8
Zatímco sobotní duel se
hrál dvě a půl hodiny, nedělní byl o dobré dvě hodiny delší. Už úvodní čtyřhry
byly naprosto vyrovnané.
V jedné z nich podlehl Pejša s Kocurou svým soupeřům 1:3 na sety a Faktor
s Kauckým stejným počtem
setů zvítězili. Hned v první

ze šesti pětisetových dvouher se blýskl Faktor, na vedlejším stole prohrál Kocura
a potom se soupeři přetahovali o vedení až do stavu 5:5. Potom se povedlo
domácím stolním tenistům
vyhrát hned tři singly za sebou, takže se mohlo zdát, že
by odpor soupeře mohl být
deﬁnitivně zlomen. Nebylo
ale tomu tak. Chléb se deﬁnitivně lámal až za stavu 9:8
pro Tatran, kdy všichni spoluhráči drželi palce Romanu Kauckému. Dá se říci,
že v tomto utkání podal Roman vůbec nejlepší výkon
v dresu domácího týmu,

protože už před závěrečným soubojem měl v neděli za sebou dvě vítězné
dvouhry. V té nejdůležitější
udolal svého soupeře 3:2
na sety a do společné kasičky Tatranu přispěl v singlech třemi body. O čtyři
se postaral Pejša a o dva
Faktor.
Ve třináctičlenné tabulce
se po odehraných sedmi
zápasech Tatran posunul
na osmou příčku a v příštím
dvoukole se v druhém listopadovém víkendu utká s Bělou pod Bezdězem a s Litoměřicemi za stoly soupeřů.
David Myslikovjan
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Motorky se podívaly
na Kotlinu letos
naposledy
SEDLČANY Poslední díl se-

riálu Sedlčansko-slapského speedcrossu 2018 se
odehrál uplynulou sobotu
na Sedlčanské kotlině.
Vzhledem k šedivé obloze a krátkému dni byli spojeni veteráni. Objevilo se

přihlásilo 5 jezdců, i ti si
tedy odvezli pohár všichni.
Nejlepším byl Matěj Hrdlička, druhý skončil Ondřej
Valenta a třetí Vít Kachlík.
Dvanáctka jezdců se utkala
o poháry v dětské kategorii Elév 80. Ten největší si

dojel na čtvrtém místě.
Protože šlo o poslední
závod sezóny v této soutěži, došlo večer i na vyhlášení absolutních vítězů. Ve třídě Veterán 40+
si letošní vítězství vyjel
Pavel Zika. Třídu 50+ ovlá-
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Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
12. kolo divize A
SK Aritma Praha – TJ
Tatran Sedlčany 1:2
(0:1)
Branky Sedlčan A: 42. D.
Němec, 78. M. Kdolský

12. kolo
krajského
přeboru I.
A třídy skupina A
FC Jílové – SK Petrovice
A 1:2p (0:0)
Branky Petrovic A: 71. (p)
O. Štemberk

10. kolo
krajského
přeboru I. B
třídy skupina D

Na Sedlčanské kotlině startovala v posledním závodě sezóny i nejmladší generace.

jich společně více než čtyřicet. Po rozdělení do vlastních tříd se vítězem třídy
40+ stal Roman Skalka, druhý skončil Bedřich Prášek
a třetí Karel Špot. Nejlepším
domácím jezdcem byl pátý
Petr Kadeřábek z Velběh.
Ve třídě 50+ zvítězil Radek
Líbal před Romanem Malým a Miroslavem Burešem.
Nalžovický Karel Vančura
obsadil pátou pozici. Veteránů nad 60 let se zúčastnilo pouze pět, pohár si tedy
odvezli všichni. Nejlepší
výkon podal Jan Roziňák,
za ním skončili Otta Volf
a Jindřich Halada. Ten byl
zároveň nejstarším jezdcem závodu. Mezi muži,
kteří na trati krotili staré
ČZ, byl nejlepším Pavel
Hrabák, který vyhrál obě
sobotní jízdy. Druhý byl
Vlastimil Verner, třetí Josef
Huml. Hrachovský Miroslav Kasík skončil v tomto
závodu čtvrtý.
V nejmladší dětské kategorii Elév 50 nastoupil
pouze Vojtěch Kuthan, stal
se tedy zároveň jejím vítězem. Do třídy Elév 65 se

nakonec domů odvezl Petr
Berdych. Za ním skončili
Tomáš Pavlík a Tomáš Richard. Ze tří dívek ve startovní listině se nejlépe dařilo Petře Doudové, která
obsadila čtvrté místo.
Nejobsazenější kategorií
byla Hobby MX1, kde se
na startovní listinu zapsalo
devětadvacet jezdců. Zvítězil Jakub Zacharda, druhý
byl Jiří Hošek, třetí Tomáš
Marek. Ve třídě Hobby MX2
byl v sobotu nejlepším Jiří
Havelka, za ním skončili
Bedřich Prášek a Jakub Zacharda, který jel v obou třídách. Také jezdci zařazeni
do kategorií Proﬁ byli v jízdě spojeni a rozdělovali se
až do tabulek. Třídu Proﬁ
MX2 vyhrál Tomáš Borovička, na druhý stupínek
vystoupal Zdeněk Viktorín
a na třetí Jakub Mašek.
Ve třídě Proﬁ MX1 byl suverénně nejlepším Miroslav
Bureš mladší. Druhé místo
obsadil Samuel Lorenc, třetí David Škrabálek. Nejlepším jezdcem Sedlčanska
byl David Trachta z Krásné
Hory nad Vltavou, který

dl Roman Malý. Nejlepším
nejstarším krotitelem motokrosového stroje se stal
suverénně Jan Roziňák.
Mezi jednatřicítkou „čezetářů“ byl absolutně nejlepší Miroslav Kasík z Hrachova, také loňský vítěz.
Při pohledu na dětské
kategorie vidíme v tabulce
třídy 50 na prvním místě
Jana Píšu, třídu 65 vyhrál
Matěj Hrdlička. Nejstarších
juniorů se v letošním roce
seriálu zúčastnilo hned 37,
největší pohár si s naprostou jistotou vybojoval Petr
Berdych. Mezi děvčaty
byla nejlepší čtvrtá Nikola
Sládková.
Nejobsazenější byla třída Hobby MX1. V průběhu
sezóny se v ní představilo
více než pět desítek jezdců, nejvíce bodů nasbíral
Tomáš Marek. Třídu Hobby
MX2 ovládl Jakub Zacharda. Ve třídě Proﬁ MX2 zvítězil v sezónním součtu Tomáš Borovička. Třídu Proﬁ
MX1 vyhrál Miroslav Bureš
mladší, na třetí stupínek se
dostal krásnohorský David
Trachta.
-red-

15

TJ Tatran Sedlčany B –
SK Vyžlovka 4:1 (2:1)
Branky Sedlčan B: 27. L.
Brotánek, 34. a 48. J. Špaček, 66. A. Bartůšek
TJ FC Jevany – TJ Sokol
Sedlec-Prčice 2:1 (2:1)
Branky Prčice: 37. M.
Prchlík

10. kolo
okresního
přeboru
TJ Tatran Sedlčany C –
SK Třebsko 8:1 (4:1)
Branky Sedlčan C: 16.
a 65. M. Dvořák, 18. a 68.
P. Sirotek, 29. a 44. V.
Lípa, 58. a 79. M. Pecholt
TJ Sokol Dublovice – SK
Litavan Bohutín 4:0 (2:0)
Branky Dublovic: 4., 55.
(p) a 86. M. Havel, 43. D.
Štěch
TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší – TJ Sokol Kosova
Hora 5:0 (2:0)

10. kolo III. třídy
skupina B
TJ Sokol Sedlec-Prčice
B – TJ Sokol Nová Ves
pod Pleší B 3:4 (1:3)
Branky Prčice B: 3. a 50.
O. Šutorka, 72. Z. Sova
TJ Sokol Počepice – SK
Sokol Kytín 5:0 (1:0)
Branky Počepic: 25. M. Chlasták, 65. L. Chlasták, 68. V. Skalický, 70. a 78. P. Lišman

TJ Vltavan Hříměždice
– TJ Prostřední Lhota
6:3 (3:2)
Branky Hříměždic: 7., 24.
a 73. R. Šíma, 9. M. Matějka, 46. D. Žák, 76. J. Kahoun
SK Petrovice B – TJ Sokol Jesenice 3:4 (3:2)
Branky: 10. a 42. (p) M.
Krejčí, 12. L. Vácha – 16.
a 84. P. Čejda, 18. O. Sůva,
72. M. Havel
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou A – SK Velká Lečice 6:1 (3:1)
Branky Kamýku A: 13.
a 51. R. Lukeš, 14. a 47. D.
Königsmark, 27. a 49. M.
Viskup
TJ Krásná Hora – SK
Nový Knín B 7:0 (2:0)
Branky Hory: 25., 34., 48.,
83. a 87. (p) M. Turek, 71.
(p) a 81. M. Koudelka

10. kolo IV. třídy
skupina B
SK Klučenice – SK Vysoký Chlumec 2:3 (0:2)
Branky: 54. M. Zápotočný, 71. O. Vlna – 25. L.
Marhefka, 43. a 48. R.
Otradovec
TJ Sokol Dublovice B –
TJ Krásná Hora B 2:0
(0:0)
Branky: 52. D. Burda, 81.
V. Hodík
TJ Vltavan Hříměždice
B – TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou B 2:4 (1:1)
Branky: 12. R. Wasserbauer, 63. P. Černý – 6. J.
Novotný, 52. L. Tomášek,
79. D. Königsmark, 84. L.
Novotný

Okresní přebor
10. kolo –
Benešov
TJ Sokol Nespeky B – TJ
Sokol Vrchotovy Janovice 4:1 (2:0)
Branky Janovic: 84. P. Němec
David Štverák
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Hlásíme se...
Právem?

Málo je nás opravdových vlastenců

Minulý pátek dopoledne
promluvili zástupci všech
stran a hnutí zastoupených
ve sněmovně k výročí 100
let od založení Československé republiky. Došlo
k tomu vlastně z iniciativy
ODS, když předseda Petr
Fiala navrhl text, který by
po oněch příspěvcích stran
a hnutí byl odhlasován.
Většinou začínali řečníci proslov známými citáty T. G. Masaryka o demokracii, humanismu,
národu, základech státu.
Takže říkali: „Hlásíme se
k...“. A pochvalovali si, že
máme po nacistické a komunistické diktatuře nyní
skoro třicet let šanci budovat stát na základech položených za první republiky. Při pozorném vnímání
projevů jsem měl různé
pocity. U někoho, že mu
to napsal ochotný kolega
a četba tomu odpovídala.
Někdo mluvil s osobním
prožitkem radosti, že má
možnost právě v době svého mandátu ve sněmovně
o takovém výročí mluvit.
Hodně se odlišil Karel
Schwarzenberg, který improvizovaně mluvil spatra
a svým projevem působil
i na dobrá česká srdce.

I kdyby snad koktal, jako
mluvil před válkou o Anglii král Jiří VI. Mluvil s dojetím, jak byl u prezidenta
Václava Havla kancléřem,
že jej prezident požádal,
aby stáhl československou
vlajku, když se Češi a Slováci rozdělovali. Jako dobrý československý vlastenec, humanista, vyhnaný
ze své vlasti, nezanevřel.
Pro takové lidi je jeden
pojem rodná vlast a jiný
pojem vládnoucí aparát
v té vlasti.
A cítit lásku k vlasti,
znamená i dát najevo své
mínění o tom, jak to teď
při slavném výročí vypadá. Jestli opravdu víme,
k jakému odkazu se to
vlastně hlásíme. Není to
už jen klišé? Víme, co je
poctivost, čest, obětavost,
spravedlnost a zásady
humanismu? Je to ta věta
nepomoci u nás ani jedinému sirotku, který není
náš? K čemu se tedy hlásíme? Asi ke způsobu života
urvi co můžeš, například
z dotací placených obyvateli vyspělých demokracií
v EU. My ale nikomu nepomáhejme. Máme vůbec
právo se hlásit k...?
Vladimír Roškot

Již jednou jsem psala o tom,
v čem jsou Chorvaté jiní, než
my Češi. Tím hlavním bych
označila národní hrdost.
Když jsme v jižní evropské
krajině letos v létě byli, naskytl se nám zajímavý obrázek. Jednou ráno, když
jsme se vydali na pláž, jsme
viděli místní obyvatele vyvěšovat vlajky na své domy.
Na jiných domech už v té
době hrdě vlály. Až následně
jsme se dozvěděli o tom, že
slaví nějaký národní svátek.
Rozhodně nešlo o výročí
založení republiky. Natož sté.

A přesto se k němu všichni
velmi viditelně hlásili.
Nyní máme za sebou oslavu stých narozenin matičky
republiky. Nám naše národní
vlajka na balkoně visela. Ale
jinak jsem ji v našem městečku viděla vlát pouze na veřejných budovách. Dost mě to
mrzelo. U nás se asi projevuje
vlastenectví spíše virtuálním
vyháněním hord blízkovýchodních nájezdníků. A v poslední době k tomu opět přibyli chudáci Romové...
Abych ale nebyla jen kritikem, musím podotknout, že

jsem po mnoha letech byla
spokojena s účastí spoluobčanů na pietním aktu, který
se konal v neděli odpoledne. K pomníku, kde se slavnostní shromáždění konalo,
přišlo nejen hodně hasičů
a sokolů, ale i civilních obyvatel městečka včetně dětí.
Po krátkém připomenutí naší
v podstatě nedávné historie
jsme se všichni společně
odebrali ke hřbitovu. Zde
i my máme nyní lípu. Snad
jednou také stoletou.
Olga Trachtová
Hadáčková
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My, staří maturanti
Před 62 lety jsme maturovali na tehdejší Jedenáctileté
střední škole v Sedlčanech.
Scházíme se již každým rokem, většinou v restauraci
Na Vyšehradě. Někomu ještě
letos, ostatním příští rok bude
osmdesát. Přijeli, kdo byli
zdrávi (relativně), v počtu
sedmi z deseti ještě žijících.
Narodili jsme se do doby
německé okupace a brzy,
když nám byly čtyři roky,
jsme byli těmi lidmi bez domova. Dva roky jsme nebyli
doma. Po válce jsme se vrátili osvobozeni a, jak se brzy
ukázalo, za pomoci gottwaldových komunistů vlastně
hned zase zajati Stalinem.

Podstatnou část života jsme
pak žili pod vládou jedné
strany řízené z Moskvy. Ani
ten čas od jara do srpna 1968,
se na tom nechystalo nic
změnit. Posledních dvacet
osm let žijeme po ohromné
proměně. Nikdo dlouho nevěřil, že je to možné. Někdo
se nějakou dobu bál, někdo
doufal, že zase přijedou tanky a zařídí další „normalizaci“. Každý z nás tehdejších
maturantů máme na všechny zvraty v našich životech
a v dějinách naší vlasti vlastní vzpomínky. A mluvili jsme
hodně o svých vnoučatech.
Někdo má i pravnoučata.
Přestože je společenský

vývoj u nás všelijak kostrbatý a jak vidno, mnozí jsou
vždy připraveni hloupě naletět, včetně našich zkušených vrstevníků, doufáme
v návrat masarykovských
dobrých mravů k moci. Žádná vnější síla už nemůže diktovat kroky proti některým
našim spoluobčanům. Podle
Masaryka, jak odhadoval
před sto lety, bylo třeba mít
asi čtyřicet let nerušené cesty k demokracii. To by nyní
mohlo vyjít, pokud budeme
(tedy my už ne) přemýšlet,
nedáme se kupovat za koblihu, nebudeme už hledat
nebo vymýšlet nepřítele.
Vladimír Roškot
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Vzdělání je základem vyspělé kulturní společnosti
Vezmeme-li v úvahu, jak to
bylo v minulosti, tak učitel
a farář byli osobnosti vesnice. Učitel vedl kroniku,
vyřizoval písemnosti obyvatel a kněz byl mimo jiné
i psycholog. Později přibyl
ještě doktor po babičce
kořenářce a porodní bábě.
Prestiž učitelů po převratu
v r. 1948 šla rapidně dolů.
Systém potřeboval učitele
a vysokoškolské vzdělání
tehdy trvalo dva roky. Starší
učitelé, straníci, ani nemuse-

li studovat a nekomunisté,
aby postupovali v tabulkovém systému odměňování,
studovali dálkově čtyři roky.
Za první republiky byly
učitelské ústavy pro základní školství, nejbližší
v Soběslavi. Vzdělání tam
bylo zaměřeno i na hudbu
a výtvarný sedlčanský projev. A jednalo se o středoškolské vzdělání.
S dalšími léty se doba
vysokoškolského vzdělání
prodlužovala, ale v porov-

nání s ostatními vysokými
školami byla pedagogická
fakulta na žebříčku nejméně uznávaných. Kdo by
si také vážil učitele, který
byl poplatný režimu a musel psát posudky na vycházející žáky, kde psal
o politické angažovanosti
rodičů a kulacké či fabrikantské minulosti rodiny.
Je to smutné, vždyť učitelé
vzdělávají budoucí inženýry a lékaře. Žáci, studenti
a jejich rodiče, by si jich

měli vážit. Vysoké školství
bylo zaměřeno na body
za angažovanost a původ
rodiny – dělnický, rolnický
a ostatní. Děti inteligence
žádné body nezískaly. To
byla úcta ke vzdělání...
Po sametové revoluci
v roce 1989 je to obdoba
doby po roce 1948. Obrat
k Západu, učí se angličtina,
němčina, počítače. A je nedostatek
kvaliﬁkovaných
učitelů. Učí, kdo trochu
něco umí, dovzdělává se
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za chodu. Řada studentů
cestuje do zahraničí a kolikrát převyšuje vzdělání učitelů. Na místech i vedoucích
pracovníků zůstávají staré
struktury, které se překabátily a to se odráží i ve vztahu rodin ke školám. To
nepřispělo k prestiži učitelského povolání. Na některých školách učí i čtyřkaři
(na maturitním vysvědčení), že třeba nenašli jinou
práci a lákají je i prázdniny.
Ilona Bílá

