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Nové vedení města: starosta Hölzel, místostarosta
Šimeček, namíchaná městská rada a rozkol v KDU-ČSL
SEDLČANY Po čtrnáctidenní

pauze se městští zastupitelé vrátili ke svému ustavujícímu jednání. V mezičase
vedla ODS několik jednání
a nakonec pár dní před
pokračováním schůze zastupitelstva oznámila vznik
koalice se Sdružením nezá-

vislých kandidátů a KDU-ČSL. Vše se zdálo být předem
dojednané a překvapení
se tak neočekávalo. Tento
předpoklad se následně
téměř přesně potvrdil. Každopádně město má nového starostu, kterým se stal
dosavadní
místostarosta

Miroslav Hölzel z ODS.
V úvodu druhé části
ustavujícího zastupitelstva
přivítal všechny přítomné
zastupitele i veřejnost dosavadní starosta Jiří Burian,
který konstatoval, že přítomno je všech 21 zastupitelů
a zastupitelek a jednání je

tak usnášeníschopné. Pokračovalo se dle původního
programu volbou starosty,
místostarosty a členů rady
města, tedy tím, co nejvíce
očekávala asi stovka přítomných občanů.
Současné vedení Sedlčan navrhlo, aby město

i nadále vedli uvolněný
starosta a jeden místostarosta. Tento návrh, který,
jak bylo řečeno při jednání, se osvědčil, je plně
vyhovující a úměrný velikosti města, byl podpořen
všemi přítomnými a město
Pokračování na straně 6 a 7

Je třeba opustit
laxní přístup a začít
komunikovat s občany
POČEPICE V podst atě
na dva tábory se rozdělilo
zdejší nově zvolené devítičlenné zastupitelstvo.
Jedni jsou s dosavadním
chodem obce spokojeni,
druzí nikoliv. A to je zřejmě příčinou, proč obec
dosud (do poledne 13. 11.)
nemá zvoleného starostu.
Ustavujícímu
zastupitelstvu, které 30. října
krátce po sedmé hodině večer zahájil jakožto
předsedající dosavadní
starosta Zdeněk Pekárek, přihlížel pouze jeden občan.
Na funkci starosty byli
navrženi tři kandidáti,
jeden z nich odstoupil,
proto zastupitelé hlasovali o Zdeňku Pekárkovi (Pro obec Počepice)
a Haně Kolínové (Sdružení kandidátek Počepicka). Nadpoloviční většinu
hlasů však nezískal žádný

z kandidátů. Patová situace vyřešena nebyla, proto
zastupitelstvo přistoupilo
k volbě místostarosty, který bude do zvolení starosty obec řídit a zastupovat.
Navrženi byli tři kandidáti,
dva z nich ale odstoupili.
Hlasovalo se tedy pouze
o Haně Kolínové, která
byla jednomyslně zvolena
místostarostkou. Zastupitelé uvažovali i o tom,
že by obec měla dva neuvolněné místostarosty,
Pokračování na straně 2

Svatého Martina přivítaly děti ZŠ a MŠ Chlum v nalžovickém parku. Odměnou za písničky a básničky,
které mu na uvítanou přednesly, jim byl balíček domácího cukroví. Svatomartinský podvečer s lampionovým průvodem a ukázkou jízdy na koni každoročně připravují učitelky mateřské školy. L. Kakosová

Zbloudilá střela amputovala
myslivci dva prsty
SVATÝ JAN Zraněním myslivce skončila v sobotu 10. listopadu naháňka na černou
zvěř v okolí obce.
Během střelby na divočáky se zřejmě jedna ze střel
(takzvaná s-ball – jednotná

střela do brokové zbraně)
odrazila od kmene stromu či
kamene a zasáhla pětačtyřicetiletého myslivce do ruky.
„Prasata probíhala mezi střelci, ti mířili tak, aby neohrozili
bezpečnost svou ani dalších

účastníků naháňky. Šlo o nešťastnou náhodu,“ uvedl
jeden z myslivců, který byl
na sobotní akci přítomen,
ale s ohledem na neuzavřené policejní vyšetřování
Pokračování na straně 4
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Je třeba opustit
laxní přístup a začít
komunikovat
s občany
Dokončení ze strany 1

to však nebylo většinou
přijato. „V současné době
zvažujeme spoustu možností, například i to, že by
obec řídil neuvolněný starosta a uvolněný místostarosta,“ uvedla Hana Kolínová. Podle ní je třeba
vyřešit fakt, že dosavadní
vedení obce k problémům přistupovalo laxně
a opomnělo komunikovat s občany. „Je potřeba
dokončit projekty, které
měly a mohly být již dokončené. Na mysli mám
například
vybudování
chodníku. Je třeba nastavit podmínky pro trvale
udržitelný rozvoj obce.
V tomto ohledu chybí Počepicím koncepce. Naše
kandidátka šla do voleb
s tím, že je třeba investo-

vat do projektů týkajících
se pitné a odpadní vody,
dále také do těch, které
budou zaměřeny na péči
o seniory a vyřešení jejich
bytové situace, na školství, vytváření pracovních
míst a na spolkovou činnost a volnočasové aktivity, ať už dospělých či
dětí,“ upřesnila místostarostka Hana Kolínová.
Jméno počepického starosty by mohlo být známo
již v úterý 13. listopadu,
pokud tedy některý z navržených kandidátů získá
většinu hlasů zastupitelstva. Vzhledem k tomu,
že hlasování proběhne až
po uzávěrce tohoto čísla,
o aktuální situaci se dočtete v Sedlčanském kraji
ve středu 21. listopadu.
Jana Špačková

Vše zůstalo
při starém
PROSENICKÁ LHOTA V pátek 26. října byl jednohlasně zvolen starostou obce
Petr Červenka a místostarostou Vladimír Krejčí.
V neuvolněných funkcích
oba nejvyšší představitelé
obce pokračují z minulé-

ho volebního období. „Vše
bylo v klidu a zásadní změny nemáme. Nikdo z občanů se jednání nezúčastnil,“
komentovala
ustavující
jednání zastupitelstva ekonomka obce Radka Čížková.
-jš-

O obsazení funkcí
hlasovali tajně
RADÍČ Neuvolněného

starostu a místostarostu
obce volila devítka zastupitelů na ustavujícím
zasedání 1. listopadu tajným hlasováním. V obou
případech se hlasovalo
o dvou navržených kandidátech.
Ve volbě starosty získal
Stanislav Krampera šest
hlasů, dosavadní starostka Blažena Kadeřábková
tři. Ve stejném poměru

hlasů proběhla i volba
místostarosty, v duelu Josef Volf – Alena Novotná,
byl úspěšnější Volf.
Vo l b a f i n a n č n í h o
a kontrolního výboru se
uskutečnila již veřejným
hlasováním, při němž
byli zastupitelé jednotní,
stejně jako při hlasování
o obsazení funkcí v dalších komisích – kulturní
a povodňové.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Po složitých povolebních
vyjednáváních téměř
žádné změny
KLUČENICE Ustavující zase-

dání nového zastupitelstva
se v obci konalo v posledním možném termínu.
Předcházela mu složitá povolební vyjednávání, ale
nakonec zůstalo téměř vše
při starém.
Do voleb zde byly podány tři kandidátky. Jak Strana venkova, tak KDU-ČSL
i SNK Za rozvoj a prosperitu obce Klučenice mají
v novém zastupitelstvu

stejně jako v uplynulém
volebním období předsedat Stanislav Žák.
Dalšími body zasedání, tentokrát už ryze pracovními, byla například
rozpočtová opatření, vypsání záměru na pronájem místnosti občerstvení
ve sportovních kabinách,
odkoupení budovy pošty, zvýšení ceny vodného
a odvozu odpadů. Zastupitelé se rovněž rozhodli

fám, že svou prací, která
nemusí být navenek ani tolik vidět, pomohu a nezklamu lidi, kteří mě podpořili.
Co myslíš, že bylo důvodem, pro který tě lidé
volili?
Cítím podpor u skrz
svou dosavadní práci.
Co sis předsevzal, že
budeš z pozice zastupitele pro obec dělat?
Moje myšlenka je,
stejně jako u galerie, tak

Jiří Veselý měl pro funkci místostarosty jednoznačnou podporu.

po třech mandátech. V zastupitelstvu je pouze jedna
žena, a to Marcela Stehlíková. Jediným nováčkem
a zároveň nejmladším členem v zastupitelstvu je Oldřich Žirovnický.
S a m o t n á u s t av u j í c í
schůze začala v úterý 6. 11.
po 18. hodině. Mezi občany Klučenic a přilehlých
vesnic se nenašel nikdo,
koho by zajímala. Tak jako
všude jinde složili noví zastupitelé nejprve svůj slib.
V průběhu jednání pak
určili, že budou mít i nadále uvolněného starostu
a jednoho neuvolněného
místostarostu. Veřejně pak
potvrdili podporu a pokračování mandátu staronovému starostovi Stanislavu
Stoulilovi i místostarostovi
Jiřímu Veselému. Finanční výbor bude i nadále
tříčlenný pod taktovkou
Josefa Kulase, tříčlennému
kontrolnímu výboru bude

vyhovět žádosti spisovatele Milana Mezery o příspěvek na vydání jeho knihy
o staré Vltavě. Obec autorovi přispěje částkou pěti
tisíc korun.

Tři otázky pro
skokana voleb
Jediným nováčkem,
který by se v obci zároveň
dal nazvat skokanem voleb, je Oldřich Žirovnický.
Za SNK Za rozvoj a prosperitu obce Klučenice
kandidoval až na poslední
šesté pozici, ale díky hlasům voličů skončil v rámci tohoto uskupení na prvním místě.
Do zastupitelstva ses
dostal z posledního místa na kandidátce. Jaká
byla tvá reakce, když
ses dozvěděl, že tě voliči
v zastupitelstvu chtějí?
Když jsem byl zvolen
do zastupitelstva, byl jsem
příjemně překvapen. Dou-

i u hasičů, pomoci obci
zlepšit zde nejen kulturní, ale tentokrát i sociální
zázemí. Na postu zastupitele jsem si předsevzal
některé body, jako je
podpora bydlení mladých
rodin, případně oslovení
investorů, kteří by zde
byli ochotni investovat
a díky jejich činnosti by
tak vznikla nová místa.
Ale to vše zatím vidím
pouze utopicky, laicky.
Z prvních setkání se zbytkem zastupitelstva vidím,
že jejich program je obdobný. Musím proniknout
do reality, která v daných
tématech je.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Většina byla pro
veřejnou volbu starosty
a místostarosty
KŘEČOVICE Vedení obce

volili místní zastupitelé
v pondělí 5. listopadu
večer. Všemi hlasy určili, že starosta obce bude
uvolněný, místostarosta
neuvolněný.
Jednomyslně hlasovala jedenáctka zastupitelů
také při obsazení funkce
předsedy ﬁnančního výboru, jímž se stal Aleš
Bobál. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen většinou osmi hlasů
Miroslav Roubík.
Naopak nejednotní
byli zastupitelé v určení
způsobu volby starosty
a místostarosty – volba
byla nakonec provedena
veřejně, pro tento způsob hlasovalo sedm zastupitelů.
Do funkce starosty
byl navržen jeden kandi-

dát – dosavadní starosta
Robert Nečas, lídr Sdružení nezávislých kandidátů II, které získalo pět
mandátů. Nečas navíc
získal od voličů nejvíce
preferenčních hlasů. Devět zastupitelů bylo pro,
aby ve funkci starosty
pokračoval.
O funkci místostarosty stáli dva kandidáti
– Petr Sochor ze stejné
kandidátky jako Nečas
a Monika Pechačová,
dosavadní křečovická
místostarostka, lídryně
kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů I,
které získalo čtyři mandáty. Místostarostou se
stal Petr Sochor, získal
sedm hlasů, tři zastupitelé byli proti, jeden se
zdržel hlasování.
Jana Špačková

Nové zastupitelstvo
čeká řada důležitých
rozhodnutí
Kromě zvolených zastupitelů se na ustavující zasedání 31. října přišli
podívat z veřejnosti pouze
dva hosté – zástupci Nalžovického občanského spolku,
lídr a kandidátka volební
strany Zelený NOS.
„V Nalžovicích uspěla
v komunálních volbách dvě
volební uskupení – Sdružení nezávislých kandidátů
Nalžovice a již zmíněný Zelený NOS. Za Zelený NOS
byl vznesen návrh kandidáta
na funkci starosty obce –Josef
Kubín, a na funkci místostarostky – Ivana Fialová. Pan
Kubín se svojí kandidaturou
nesouhlasil,“ přibližuje jednání ustavujícího zastupitelstva Jana Pšeničková, která
byla za Sdružení nezávislých
kandidátů Nalžovice navržena na starostku. Na místostarostu navrhlo Sdružení nezávislých kandidátů Nalžovice
Jiřího Podrázkého. Veřejným
hlasováním byla starostkou
jedenácti hlasy zvolena Jana

NALŽOVICE

Pšeničková a místostarostou
devíti hlasy Jiří Podrázký. Vedení obce tak zůstává beze
změny.
Zastupitelstvo následně
zvolilo ﬁnanční a kontrolní
výbor, oba tříčlenné. Na dalším zasedání si zastupitelé
dosadí členy do komise kulturní, stavební, povodňové
a inventarizační.
„Důležitých rozhodnutí
čeká nové zastupitele celá
řada, ať už ohledně výstavby v obci a získávání dotací
na tyto akce či projednávání
územního plánu obce. Jedno
velmi nepříjemné rozhodnutí
mělo zastupitelstvo již na programu ustavujícího zasedání.
Jednalo se o rozpočtové opatření, kterým obec převedla
na účet své příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chlum 800
tisíc korun na soudem určené
ﬁnanční vyrovnání s bývalým
ředitelem školy Otakarem Novotným,“ dodává nalžovická
starostka Jana Pšeničková.
Jana Špačková
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Volba starosty měla
hladký průběh
KŘEPENICE Ustavující zasedání zastupitelstva v obci
proběhlo poklidně a bez
zájmu občanů. Nový devítičlenný sbor se poprvé
sešel 4. listopadu.
Zastupitelé se shodli
na zachování stávajícího
modelu – obec v dalších
čtyřech letech povedou
neuvolněný starosta a neuvolněný místostarosta.
„Volba starosty a místostarosty se uskutečnila
veřejně a vzhledem k tomu,
že se na předchozí pracovní

schůzce všichni zastupitelé
ať už z časových či osobních důvodů vyjádřili ke své
možné kandidatuře na funkce starosty a místostarosty
v podstatě negativně, byl
jsem do funkce starosty navržen jako jediný kandidát.
I když nutno podotknout, že
jsem o funkci starosty rozhodně neusiloval. Zastupitelstvo poté návrh schválilo,“
říká nový křepenický starosta Jaroslav First, který
před volbou místostarostky oslovil Petru Červinko-

vou, jež v uplynulém volebním období tuto funkci
vykonávala, a navrhl ji
jako kandidáta. Žádný další kandidát navržen nebyl,
Petra Červinková proto
ve funkci místostarostky
pokračuje.
„Mezi důležitá rozhodnutí nebo úkoly, které nás
v nejbližší době čekají, patří
dotažení žádosti o dotaci
na rekonstrukci kapličky
na návsi a jednání o dotaci
na sběrný dvůr,“ dodává
Jaroslav First.
-jš-

Zastupitelé zvolili starostu
a místostarostu jednomyslně
KAMÝK NAD VLTAVOU Nově

zvolené patnáctičlenné
kamýcké zastupitelstvo
poslední říjnový večer rozhodlo, že ve funkci starosty bude nadále pokračovat Petr Halada, ve funkci
místostarosty Josef Venclovský. Jiná jména při
navrhování do nejvyšších
funkcí ve vedení obce ani

nepadla, zastupitelé navržené kandidáty zvolili jednomyslně.
Kromě kontrolního a ﬁnančního výboru ustavili
zastupitelé také povodňovou a krizovou komisi, kulturní komisi, komisi SPOZ
(sboru pro občanské záležitosti) a komisi Kecejme
do toho. Další komise bu-

dou ustaveny na příštím
zasedání zastupitelstva.
„V nejbližší době budou zastupitelé rozhodovat o rozpočtu na příští rok a o změně výše platby za svoz
odpadu,“ uvedl kamýcký
starosta Petr Halada.
Vyslechnout slib zastupitelů si přišlo jen sedm
občanů.
-jš-

V zastupitelstvu zasedl až druhý
náhradník
NEDRAHOVICE Devět nově
zvolených zastupitelů nakonec pospolu neusedlo ani
na ustavujícím zasedání,
které bylo v obci naplánováno na poslední říjnovou středu. Zvolený Václav Cháb
na svůj mandát zastupitele
rezignoval, stejně jako první náhradník Jiří Soběslavský. V zastupitelstvu tedy
nakonec usedl druhý ná-

hradník Václav Rynda.
Veřejnou volbou (aklamací) byl starostou všemi hlasy
zvolen dosavadní starosta
Čestmír Sosnovec. Stejně
jednotní byli zastupitelé i při
volbě místostarosty Lubomíra Budky.
Kromě ze zákona povinných výborů kontrolního
a ﬁnančního zvolili zastupitelé ještě komisi stavební.

Na rozdíl od většiny
ustavujících zastupitelstev
mělo to nedrahovické ještě
pracovní program. Zastupitelé rozhodovali například
o prodeji dřeva z obecního
lesa nebo zřízení nového
odběrného místa elektřiny
na místním hřišti, které bude
využito zvláště při pořádání
akcí pro veřejnost.
Jana Špačková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
OBDĚNICE Policejní hlídka

zastavila dne 11. listopadu v nočních hodinách
u obce 46letou řidičku. Provedená dechová zkouška
u ní vykázala hodnotu 0,78
promile alkoholu. Na místě

byl ženě zadržen řidičský
průkaz.
RADÍČ Pod vlivem alkoholu řídil i 65letý muž,
kterého policisté kontrolovali dne 9. listopadu v noci
u obce Radíč. Na displeji

přístroje se při dechové
zkoušce objevila hodnota
0,49 promile.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Zbloudilá střela amputovala myslivci dva prsty
Dokončení ze strany 1

si nepřál být jmenován.
„Jako předseda mysliveckého sdružení, které
naháňku pořádalo, mohu
říci, že nikdo z přítomných
myslivců ani honců nepožil
alkoholické nápoje, všichni

účastníci naháňky byli dostatečně poučeni o možném
nebezpečí a označeni reﬂexními vestami nebo páskami,
aby se předešlo případnému
nebezpečí,“ uvedl předseda Mysliveckého sdružení
Svatý Jan Miroslav Votruba.

Po r a n ě n ý mys l i ve c
nebyl členem místního
sdružení, na naháňku byl
pozván jako host. Bezprostředně poté, co ke zranění
došlo, spěchali na místo
záchranáři. „Muž byl zasažen do horní končetiny,

přičemž mu byly amputovány dva prsty. Pacient byl
zajištěn a rychle transportován na oddělení plastické chirurgie vinohradské
nemocnice,“ sdělila mluvčí
zdravotnické
záchranné
služby Středočeského kra-

je Petra Effenbergerová.
Na místo spěchali také policisté. „Došlo ke zranění,
jehož příčina je předmětem
šetření policie,“ potvrdila
příbramská policejní mluvčí Monika Schindlová.
Jana Špačková

Na cvičáku skončil další kurz poslušnosti Formování těla je zábava
SEDLČANY Minulou neděli se na místním cvičáku konala poslední lekce podzimního kurzu základní ovladatelnosti
a poslušnosti psů, do kterého se přihlásily téměř tři desítky majitelů. Již tradičně se sešlo velice pestré plemenné
zastoupení, a to od jorkšírských teriérů
až po německé ovčáky. Během deseti
týdnů se všem přihlášeným věnovali instruktoři poslušnosti, kteří dohlíželi nejen na správné provedení jednotlivých
cviků poslušnosti, ale také na samotnou
komunikaci se psem během celého kurzu. Často se bohužel stává, že majitelé
psů neznají ani ty nejzákladnější prvky
„psí řeči“, a tak není divu, že si se svým
psem v některých situacích nerozumí.
V rámci poslední lekce účastníci
kurzu absolvovali závod, během kterého museli na třech stanovištích pod
bedlivým zrakem rozhodčích absolvovat zkoušku poslušnosti skládající se
z osmi cviků, překážkovou dráhu a testík z teoretických znalostí.
1. místo: Mirka Pecková + Sydney
(australský ovčák), Jarmila Šachová +
Akim (německý ovčák)
2. místo: Nikola Plavcová + Daﬁ (výmarský ohař), Jaroslava Kramešová +
Jackie (kříženec)

3. místo: Tereza Doležalová + Archie
(velký knírač), Martina Jarolímková +
Andělka (zlatý retrívr)
Dalčí kurz poslušnosti bude pro veřejnost otevřen opět na jaře.
Lucie Spálenková

Vítězka kurzu Sydney se svojí majitelkou
Foto: Lucie Spálenková

a řekla nám, jak budou její
hodiny probíhat. S chutí jsme
se pustily do nových kroků
a během půl hodiny jsme se
naučily sestavu na jednu písničku. Poté jsme se věnovaly
posilování a nakonec jsme se
protáhly. Lekce byla fajn, jen
se mi pletly kroky, což předpokládám, příště vyladím, určitě
půjdu na další hodinu zase.“
Chválou nešetří ani Jana Polidová a Václava Čiháková. Obě
cvičení pod vedením Slávikové chválí. Jen se smíchem dodávají, že by se jim více líbilo
tančit a méně posilovat, i ony
se však rozhodly ve cvičení
pokračovat.
První hodina, kdy si dámy
dávaly do těla, ale zároveň
se psychicky odreagovaly,
byla zdarma, ukázková. Následující se už platí. Ten, kdo
si zaplatí kurz, bude moci
chodit cvičit každý čtvrtek
až do prosince.
Jana Motrincová

DOŠLO DO REDAKCE

SEDLČANY Minulou sobotu se v areálu

Jak jsme v Lidické ulici
„slavili“ výročí 28. října

základní kynologické organizace uskutečnily poslední zkoušky v tomto roce.
Českým kynologickým svazem byl pro
tuto akci delegován rozhodčí Milan
Zborka z jihočeského Ševětína. Oddíl
C, tedy obranu, zajistil ﬁgurant Roman
Šonský. Ze sedlčanské členské základny na zkoušky nastoupili Jiří Heřmánek
s novofundlandským psem Figarem
a Jana Strnadová se stafordkou Athenou.
Jana s Athenou úspěšně složily svoji první (a určitě ne poslední)
zkoušku základní ovladatelnosti psa
a Jirka s Figarem již o něco náročnější
zkoušku základní ovladatelnosti psa
prvního stupně. Úspěšné absolvování
zkoušek s těmito pro cvičák poněkud
netradičními plemeny opět potvrzuje
skutečnost, že poslouchat může a měl
by každý pes. A je úplně jedno, jestli
je to jorkšírský teriér nebo vlkodav,
na sedlčanském cvičáku rozdíly nedělají.
Lucie Spálenková

SEDLČANY Pošmourný den.
Déšť na jedné straně vymodlený, na druhé straně tvořící kulisu oslavy něčeho, co již drahně let neexistuje. Rozkopaná
ulice se zákazem zastavení
(i v době, kdy se na jejím rozšíření nepracuje) a přeplněné
parkoviště. Na něm stěsnaná
auta s rizikem odření i při parkování zdatným řidičem.
S několika sousedy jsme
pokus o umenšení rizika kolize v této nouzové situaci
řešili částečným odstavením
vozidla na přilehlém trávníku. Zanedlouho přijela městská policie přivolaná mužem
bydlícím poblíž a obvinila
nás ze záboru veřejného prostranství. Čeká nás přestupkové řízení a v lepším případě pokuta. Policista, s nímž

Poslouchat se může naučit každý pes

Athena Secret od Tvrze Krabice, majitelka Jana
Strnadová. Foto: Lucie Spálenková

PETROVICE Kdyby hlavní lektorka, atraktivní blondýnka
Andrea Sláviková, věděla,
jaký způsobí poprask informací, že se v místním Obecním domě v jejích hodinách
Unique Fitnessdance naskytne od 8. listopadu příležitost formovat tělo, posilovat
svaly, ale i tancovat na hity
devadesátých let, možná by
byla překvapená.
Zájem byl opravdu veliký,
dokonce tak velký, že údajně
musela po naplnění kurzu další zájemkyně odmítat. Žádný
stres, jen čirá radost z pohybu, odreagování se a posílení
těla. Tak znělo heslo na plakátu, který se objevil v říjnu
na facebooku a zaujal snad
každého, komu není jeho fyzická kondice lhostejná.
První lekci navštívila i Věra
Šimečková z Petrovic a zhodnotila ji následovně: „Ve čtvrtek nás paní lektorka přivítala
na první hodině ﬁtnessdance

jsme situaci projednávali, byl
velmi korektní a mám takový
subjektivní pocit, že se cítil
trapně. Jenže musel konat dle
předpisů.
Jméno udavače nesdělil,
ale všichni víme, o koho se jedná. Je ve věku Sekala ze stejnojmenného ﬁlmu přibližujícího
atmosféru z doby německé
okupace. Takže až se budete pokoušet umístit své auto
na přeplněném parkovišti v Lidické ulici, vezměte toto varování v potaz. A pokud vám
dotyčný bude v kostele podávat ruku se slovy „pokoj vám“,
pochybujte o jejich upřímnosti. Oslava výročí založení již
dlouho neexistující republiky
se letos alespoň v Lidické ulici
opravdu „vydařila“.
Radovan Pavlík

Prodám český zahr. traktor SECO
STARJET, zánovní, velká sleva, záruka.
Tel.: 604 761 657.
346/18
Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
347/18
Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
348/18

Prodám cihlový byt 2+1 v Sedlčanech. Tel.: 317 793 081.
349/18
Daruji koťata. Tel.: 737 150 640. 350/18


Doučím ZŠ a SŠ matematiku v Kosově Hoře, levně. Tel.: 792 416 140.
351/18

Hledám doučování angličtiny pro
3. třídu, 2x týdně v Sedlčanech, o odměně
se domluvíme – důchodce, student. Tel.:
739 732 386.
352/18

Inzerce již od 12,10 Kč/cm2 vč. DPH

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

POSILUJEME
tým redaktorů Sedlčanského kraje
Vhodné i pro studenty, důchodce, ženy na MD

Info: 774 414 225
tisk@sedlcansky-kraj.cz

2. základní škola – Škola Propojení
Sedlčany, Příkrá 67 pořádá
v úterý 20. listopadu od 16 hodin

HRAJEME SI NA PRVŇÁČKA
VE ŠKOLE PROPOJENÍ

Cítím se klidnější
a zmizela i únava
O Světě zdraví jsem se dozvěděla náhodou na internetu. Už delší dobu jsem se trápila
s nadváhou, tak jsem hledala, jak snížit dlouhodobě váhu, ale nemuset přitom držet diety.
Proto jsem se rozhodla objednat do Světa zdraví.
Po první konzultaci jsem byla překvapená svými špatnými výsledky z vážení a měření
a rozhodnutí, jestli si koupit půlroční
program, na sebe nenechalo dlouho
čekat. Rozhodla jsem se, že konečně
s přebytečnými kily zatočím a tentokrát
vše provedu správně.
Překvapilo mě, že to nebyla až tak velká
změna. Jen jsem si musela zvyknout
na pravidelné jídlo a větší porce. Zapojila
jsem i pohyb, což je převážně chůze. Za 6
měsíců jsem zhubla 14 kg, v pase mi
ubylo 11 cm a 10 cm přes boky. Cítím se
klidnější a zmizela i únava. Moc děkuji
své osobní výživové specialistce Simoně
Mikulové za péči během celého programu
a Svět zdraví mohu všem vřele doporučit.
PO
PŘED
Jana Zadinová

zdroj: www.svet-zdravi.cz
Více informací na: www.svet-zdravi.cz/prolinie

Svět zdraví BENEŠOV

Svět zdraví PŘÍBRAM

Hráského 531, 256 01
Tel.: 727 982 485
E-mail: prolinie@svet-zdravi.cz

nám. Arnošta z Pardubic 166
Tel.: 702 144 282
E-mail: kondice@svet-zdravi.cz

Doprava Sedlčany s. r. o.
přijme

administrativní pracovnici – fakturantku
do kanceláře v Sedlčanech
Pracovní doba PO–PÁ
Možnost plného nebo polovičního úvazku dle dohody
Nástupní plat HPP – 14 000 Kč čistého, DPP – dle dohody
Nástup od 1. 12. 2018
Své životopisy zasílejte na e-mail: dopravasedlcany@seznam.
cz nebo volejte 724 133 496

Vážení rodiče předškoláků, milé děti,
přichystali jsme pro vás odpoledne se zajímavými „školními“
i zábavnými činnostmi. Poznáte vyučující budoucích prvních tříd,
prohlédnete si školu, budete také plnit zajímavé úkoly.
Během dopoledne se můžete podívat na práci učitelů přímo ve výuce
na prvním i druhém stupni. Rozpis otevřených hodin je zveřejněný
na stránkách školy www.propojeni.cz
Těší se na vás učitelé školy

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

Tel.: 602 709 295

OPTIKA RUNGE
Sedlčany – OD Rozvoj, 1. patro

JIŽ 20. LET S VÁMI
nabízíme brýlové obruby značek Diesel,
Tommy Hilfiger, Horsfeathers, Reserve
a mnoho dalších za výhodné ceny
- kontrola zraku každou středu
- průběžné akce např, 1+1 Varilux,
50 % Transitions...
- při předložení tohoto
inzerátu sleva 200 Kč
na zhotovení brýlí
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Nové vedení města: starosta Hölzel, místostarosta
Šimeček, namíchaná městská rada a rozkol v KDU-ČSL
Dokončení ze strany 1

tak i nadále bude mít pouze jednoho místostarostu.
Následovala volba starosty, a to tajným hlasováním, s jehož postupem
kolegy seznámil předseda
volební a návrhové komise
Martin Severa (KDU-ČSL).
Kromě Miroslava Hölzela,
kterého na post starosty navrhla jeho domovská ODS,
nebyl žádný jiný kandidát,
a tak nebylo překvapením
ani jeho zvolení. Miroslav
Hölzel získal dvanáct hlasů
a ve funkci starosty tak střídá svého stranického kolegu Jiřího Buriana, který
město vedl od roku 1990.
Miroslav Hölzel se narodil
v roce 1958, vystudoval Vysokou školu zemědělskou
v Praze a do roku 1990
pracoval na Státním statku v Sedlčanech. Od roku
1990 je místostarostou města, od roku 1991 členem
ODS. V letech 2000 až 2008
byl také krajským zastupitelem. Je ženatý a má dvě
dospělé děti.
Svoje zvolení Hölzel
okomentoval: „Ten mandát
není v maximální síle, ale
to, co mohu slíbit, je, že se
pokusím pracovat v této pozici naprosto zodpovědně
a ve prospěch všech občanů
města,“ řekl a sklidil potlesk
z auditoria.
V mezičase, ve kterém
volební komise sčítala
hlasy pro volbu starosty,
však došlo k zajímavému
prohlášení zastupitele
za KDU-ČSL Petra Stoupy.
Ten reagoval na úvodní
slova Miroslava Hölzela
o vytvoření koalice mezi
ODS, SNK a KDU-ČSL. Jednání Hölzel označil mimo
jiné za strastiplná a vyčerpávající. Jenže právě
po slovech Petra Stoupy
bylo jasné, že koalice není
homogenní. „Ve středu byl
rozeslán e-mail všem zastupitelům, že koalice ODS,
SNK a KDU-ČSL byla odsouhlasena. Jsem druhý zvolený zastupitel za KDU-ČSL
a žádná dohoda se mnou
dojednána nebyla. V KDU-ČSL jsme nevedli ani dis-

kuzi o koalici, a tak jsem se
ohradil proti tomu, abych
byl zařazen do koaličních
zastupitelů. A nyní se musím ohradit znovu. Není to
pravda! Nepodporuji vámi
představenou koalici. Není
to „jájismus“, ale cítím se
obejit z obou stran. Mám
pocit, že tušíte, protože já
se svými názory netajím,
že jsem se s vámi v některých názorech rozcházel
a mně to celé přijde podivné. A ještě podivnější mi to
přijde ze strany KDU-ČSL.
V pondělí před oznámením
koalice jsme měli schůzku
KDU-ČSL, kde jsme diskutovali, jak dál budeme
postupovat. Rozcházeli
jsme se s tím, že nyní jedná
ODS a STAN a necháme je
jednat. Bylo zmíněno, že
pokud se nedohodnou, tak
bychom o podpoře koalice
mohli jednat. Žádné další
jednání nebylo a ve středu
jsem se dozvěděl, že jsem
koaličním zastupitelem, to
mi nepřijde fér. Nebyl jsem
u žádného jednání a nebyl
jsem o tom informován.
V pátek jsem měl ještě jednu schůzku ve vedení KDU-ČSL, protože Martin Severa
zastával názor podpořit
koalici, takže jsem navrhoval se poradit v rámci všech
kandidátů KDU-ČSL a nechat je hlasovat. Bylo mi
řečeno, že takový výsledek
hlasování vedení KDU-ČSL
nezajímá,“ vyprávěl Stoupa a pokračoval řečnickou
otázkou: „Kolik procent
voličů KDU-ČSL zastupuje
Martin Severa? Dvě třetiny místní KDU-ČSL by
nepodepsali tuto koaliční smlouvu. Jaký princip
do koalice přinese Martin
Severa?“ zeptal se závěrem a opět zazněl potlesk
od přítomné veřejnosti.
Na Stoupova slova reagoval Miroslav Hölzel, který
řekl, že k jednáním ODS vyzývala vždy lídry volebních
stran s tím, ať se jednání
účastní i další zvolení zastupitelé za dané uskupení.
Když pak Hölzel četl nesouhlasný e-mail od Stoupy,
mluvil dle svých slov se

zastupitelem Severou. „Ten
mě ujistil o stanovisku místní
organizace KDU-ČSL, že tuto
koalici podporuje, ale že vy
osobně nesouhlasíte s tímto
schématem. Ještě dnes jsem
byl ujištěn, že KDU-ČSL takovéto stanovisko má, nicméně
u nikoho dalšího jsem to neověřoval.“
Do debaty přispěl i Martin Severa: „Jednali jsme 5.
listopadu a dohodli jsme se,
že pokud nedojde k dohodě
ODS a STAN, tak vstoupíme do koaličního jednání
a máme zájem se zapojit
do koalice a že stanovisko
místní organizace platí.“
Zastupitel Pavel Švagr
(ČSSD) se ptal vedení města na to, zda bude zveřejněna koaliční smlouva a jaké
je programové prohlášení
nové koalice. Na to mu
Miroslav Hölzel sdělil, že
koaliční smlouva byla uzavřena ústní formou s tím,
že programové prohlášení
na další čtyři roky sestaví
zvolená rada města a bude
představeno v nejbližším
možném termínu, pravděpodobně do konce listopadu a že bude zcela logicky
vycházet z průřezu programů avizované koalice.
K průběhu jednání
o koalici v době, kdy bylo
jednání zastupitelstva přerušeno, se vyjádřila i Blanka Vilasová, zastupitelka
za hnutí STAN. „Za STAN
bych ráda sdělila informaci, že jsme se shodli, že
po první části ustavujícího
zastupitelstva začneme jednat od nuly. Navrhli jsem
několik variant, sešli jsme
se s ODS k jednání a probrali jsem jejich varianty.
Prioritním řešením pro
nás bylo rozsáhlé, barevné
zastoupení v radě města
v poměru 2:2:1:1:1, které
by odráželo výsledky voleb.
Jednali jsme s ODS a SNK
i o rozdělení postů v radě
v poměru 3 pro ODS, 3 pro
STAN a 1 pro SNK, přičemž
jsme na pozici místostarostky navrhli paní Barboru Kelichovou. Očekávali jsme,
že nám kolegové dají možnost, aby se paní Kelichová

představila, odprezentovala svoje názory, odpověděla na otázky. Tuto možnost
nám kolegové nedali, což
pro nás bylo šokující,“ sdělila Vilasová a i ona sklidila
potlesk od veřejnosti.
Do rozpravy se zapojil
i Rostislav Hefka (nezávislý za ČSSD). „Osobně jsem
nebyl osloven k jednání, nicméně jako od nové koalice
od vás nemáme program,
nemáme směr, jak chcete
vést město. Je tedy těžko
představitelné, že od nás dostanete hlasy. Poté, co jsme
slyšeli od pana Stoupy, tak
jít do koalice, která se opírá
o dvanáct či jen jedenáct hlasů, když potřebujete nadpoloviční většinu všech, nikoliv
pouze přítomných, takže potřebujete vždy plnou účast,
tak to mi přijde nerozumné.
Takto chcete vládnout? Měli
jste uvažovat o jiných variantách,“ kritizoval Hefka novou koalici.
O slovo se znovu přihlásil Petr Stoupa, který reagoval na slova Martina Severy.
„Řeklo se, že pokud přijde
nabídka od ODS, tak o ní
budeme jednat. Myslel jsem
jednání uvnitř KDU-ČSL. To
se nestalo. Nepochybně se
jedná o koalici jedenácti hlasů. ODS podle mě na těchto
jedenáct hlasů spoléhala
od začátku. Věděli, že je to
záložní varianta už při jednání s hnutím STAN,“ vyřkl
svoji domněnku Stoupa.
Následovala volba místostarosty. ODS navrhla ze
svého středu Zdeňka Šimečka, který kandidaturu
přijal a představil se veřejnosti i kolegům. „Je mi 41
let, vystudoval jsem na Univerzitě Karlově tělesnou
výchovu a sport a následně
geograﬁi na Jihočeské univerzitě. Působil jsem jako

sportovec v oddílu Dukla
Praha a následně v USK
Praha. Od roku 2006 učím
na sedlčanském gymnáziu
tělesnou výchovu a zeměpis. Dříve jsem působil
ve sportovní komisi města,
byl jsem členem ﬁnančního
výboru. Mými koníčky jsou
sport a cestování,“ sdělil přítomným. Svoji kandidátku
na místostarostku navrhlo
také hnutí STAN, a to Barboru Kelichovou. „Prosazovala bych participativní
rozpočet a větší debatu s občany. Chtěla bych se zasadit
o dokončení výstavby atletického stadionu a o podporu i jiných sportů, než které
se podporují v současnosti,“
představila svoji vizi. Volba však dopadla lépe pro
jejího protikandidáta, který dostal 12 hlasů, zatímco
Kelichová devět. „Děkuji
za projevení důvěry, budu
pracovat pro občany podle
svého nejlepšího vědomí
a podle svého slibu,“ řekl
krátce po svém zvolení Šimeček.
Pokračovat se tak mohlo
volbou radních, přičemž již
14. května schválilo zastupitelstvo města, že i nadále
bude zachován současný
počet zastupitelů dvacet
jedna, takže počet radních
v Sedlčanech může být podle regulí pět nebo sedm. „Doporučuji zvolit sedmičlennou
radu města, tedy dovolit dalších pět členů rady města,“
navrhl zastupitelstvu starosta Hölzel. Aklamací a hlasy
všech členů zastupitelstva
byl tento počet schválen.
Na řadu tak přišly návrhy jednotlivých stran.
ODS navrhla jako řadové
členy rady města bývalého starostu Jiřího Buriana,
Františka Hodyse a Karla
Marka. Hnutí STAN navrh-

JEMNÁ JÓGA PRO ŽENY
Aerobik studio Dvojka Sedlčany
Každý čtvrtek 19:00-20:00, 60 Kč/lekce
Vhodné i pro začátečníky, maminky po porodu a starší.

Dagmar Hellerová
www.jogahormonalni.com
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lo Josefa Soukupa, který
vystudoval Vysokou školu
zemědělskou v Českých
Budějovicích a po základní vojenské službě
nastoupil do podniku Povltavské mlékárny, kde se
stal vedoucím zásobování
mlékem a v letech 2002 až
2014 působil také v dozorčí
radě podniku. STAN dále
do městské rady navrhli
Barboru Kelichovou, Vladimíra Zámostného a Richarda Otradovce. Svůj návrh do rady města vzneslo
i SNK, které nominovalo
Martina Havla, absolventa
stavební fakulty ČVUT, který je v zastupitelstvu města pět volebních období
a byl předsedou stavební
či sportovní komise, což
jsou oblasti, kterým by se
dle svých slov chtěl primárně věnovat.
Žádný další politický
subjekt svého člověka
do rady nenavrhl, nicméně
KDU-ČSL prostřednictvím
Martina Severy prohlásila,
že podporuje kandidáta
hnutí STAN Josefa Soukupa,
a to zejména z toho důvodu,
že Petr Stoupa kandidaturu
odmítl a sám Severa jakožto ředitel kulturního domu
vnímá svoji kandidaturu
jako nevhodnou. Tato podpora KDU-ČSL překvapila
i samotného Soukupa, který
prohlásil, že o žádné takové
podpoře dopředu nevěděl,
a podivovali se i někteří další zastupitelé.
O to větší následovalo
překvapení, když právě
Soukup byl zcela jednoznačně do rady města zvolen,
a to silou osmnácti hlasů,
tedy nejvíce přesvědčivě ze
všech. Shodně po dvanácti
hlasech získali zastupitelé
Burian, Hodys, Marek a Havel, kteří se tak stali radními
na další čtyři roky. Naopak
zbylí kandidáti za STAN zvoleni nebyli, když Kelichová
a Zámostný získali osm hlasů a Otradovec hlasů šest.
Na své poněkud překvapivé zvolení reagoval Soukup slovy: „Děkuji za projevenou důvěru, velmi si
jí vážím, i když se ocitám
v nekomfortní situaci, kdy
jsem členem rady, ale nejsem
v koalici. Platí ale to, co jsem
sliboval, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě a nej-

sem při své činnosti vázán
žádnými příkazy.“
Po volbě rady opustila
sál většina přihlížející veřejnosti, takže v auditoriu
zůstalo zhruba 35 lidí včetně zástupců médií. Zastupitelstvo následně zřídilo
ze zákona povinné výbory,
a to ﬁnanční a kontrolní,
přičemž stanovilo, že jako
doposud bude ﬁnanční výbor sedmičlenný a kontrolní výbor bude mít včetně
předsedy členy tři. Volební
martyrium se tak pomalu
blížilo ke svému konci, protože zastupitelstvu zbývalo
zvolit pouze předsedy výborů, jelikož členové výborů
budou dovoleni na základě
návrhů politických subjektů při dalším jednání zastupitelstva. Na předsednický
post ve ﬁnančním výboru
byla opět navržena dvojice
kandidujících. Za ODS byl
navržen František Hodys,
za STAN Barbora Kelichová.
Ani tato kandidatura ji však
nevyšla, když získala osm
hlasů oproti dvanácti hlasů
svého kolegy. Předsedou ﬁnančního výboru tak nadále
zůstane právě Hodys.
Poslední volbou byl
předseda kontrolního výboru, což je post obvykle
náležící opozici. Jedinou
kandidátkou na toto místo
se stala Blanka Vilasová
za STAN. V tajné volbě však
získala devět hlasů, což jí
ke zvolení nestačilo. „Tento
výsledek volby je pro mě překvapující,“ reagoval starosta
Hölzel na oznámení volební
komise a přikláněl se k možnosti, aby se volba předsedy či předsedkyně výboru
konala až při dalším jednání
městského zastupitelstva.
S tím však nesouhlasili zástupci ČSSD a nezávislých
a navrhli na post předsedy
kontrolního výboru Pavla
Švagra. Ten v druhém kole
volby získal osmnáct hlasů,
a tak ani tento post nezůstal
neobsazen.
V samotném závěru jednání ještě zastupitelé schválili zákonné odměny pro
radní, a to ve výši 5 000 korun měsíčně, pro předsedy
výborů a komisí ve výši 2
000 korun měsíčně, pro členy výborů a komisí 1 500 Kč
měsíčně a pro řadové zastupitele tisíc korun za měsíc.

Podle programu měla
následovat ještě diskuze. Ta
však proběhla krátce a ani
za veřejnost se nikdo nezapojil, takže jednání bylo
ukončeno ještě před osmou
hodinou večerní.
V Sedlčanech tak v dalších letech povládne víceméně staronová koalice,
tentokrát jen s výslovnou
podporou lidovce Martina
Severy. Se silným mandátem sedmi křesel je mimo
vedení města, vyjma jednoho radního, hnutí STAN,
které původně aspirovalo
na mnohem výraznější
obsazení pozic ve vedení
města a které absolvovalo
několik jednání s ODS. O komentář k těmto jednáním
jsme požádali vedoucí kandidátku hnutí Blanku Vilasovou, která se pro redakci vyjádřila: „Veškeré naše pokusy
o nalezení vzájemně přijatelného kompromisu s ODS
skončily odmítnutím každého z předkládaných návrhů
ze strany ODS. Představy
ODS o povolebním uspořádání vedení města byly naopak pro STAN nepřijatelné
vzhledem k nezohledňování
volebního výsledku, kterého
jsme díky podpoře voličů dosáhli,“ sdělila Vilasová, která
partnerům při vyjednání
ustoupila i tím, že rezignovala na kandidaturu do funkcí ve vedení města. Ani to
však nakonec k úspěšnému
završení více než měsíčních vyjednávacích procesů nevedlo. „Zastupitelé
za STAN odcházejí tedy nuceně do opozice. V žádném
případě to však neznamená,
že rezignujeme na plnění
svého volebního programu,
který získal neuvěřitelnou
podporu mezi občany našeho města. Naopak, i za této
situace se chceme plně věnovat jeho prosazování díky
sedmi mandátům, které jsme
v letošních volbách obdrželi,
a jsme přesvědčeni, že pro
naše připravené projekty
a náměty k rozvoji města nebude problém nalézt
podporu napříč politickým
spektrem. Chceme se rovněž
zasadit o častější zasedání
zastupitelstva tak, aby byl dostatek času i na projednání
dotazů a podnětů občanů,“
sdělila také Vilasová.
Tomáš Vašíček
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Starostka
i místostarosta
ve funkcích pokračují
SEDLEC-PRČICE Asi dvacítka
občanů se zúčastnila ustavujícího zasedání místního
zastupitelstva, které se konalo ve čtvrtek 1. listopadu.
V patnáctičlenném
zastupitelstvu zasedli
nejúspěšnější kandidáti
ve volbách z celkem čtyř
volebních uskupení – šest
židlí obsadili zastupitelé za Starosty a nezávislé, čtyři židle zastupitelé
za Českou stranu sociálně
demokratickou, tři místa
patří zastupitelům za Občanskou demokratickou
stranu a dvě uskupení
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti.
Starostkou dvojměstí byla zvolena Miroslava Jeřábková. Vzhledem
k tomu, že preferenčními
hlasy (860) „utekla“ ostatním zvoleným kandidá-

tům (druhý nejvyšší počet
preferenčních hlasů – 591
– získal Zdeněk Kobliha
ze stejné kandidátky), její
znovuzvolení do funkce
starostky zřejmě příliš nepřekvapilo.
Funkci místostarosty
bude dál vykonávat Pavel
Král, lídr druhého nejsilnějšího volebního uskupení – ČSSD.
Kromě ze zákona povinných výborů, a to ﬁnančního a kontrolního, ustavili
zastupitelé již také komisi
bytovou.
„V nejbližší době nás
čeká sestavení rozpočtu
na rok 2019, řešení revitalizace sedleckého náměstí
a rekonstrukce objektu čp.
89 v Sedlci,“ nastínila práci
nejbližších týdnů starostka
Miroslava Jeřábková.
Jana Špačková

Příčina požáru
na faře ještě
nebyla stanovena
SEDLČANY Téměř přesně
před měsícem, 14. října,
vyhořela stodola místní
farnosti, na jejímž hašení
se podílelo několik jednotek hasičů a jejíž požár již
od počátku doprovází domněnky o cizím zavinění.
Příčina řádění ohně však
není zatím známa a na její
odhalení si budeme muset
počkat dalších několik mě-

síců, dle informace od hasičů se může jednat až o půl
roku od požáru. „Vzhledem
k tomu, že je událost řešena
ve spolupráci s kriminální
policií a také s experty Technického ústavu požární
ochrany Praha, lze výsledek
očekávat v řádu měsíců,“
sdělil redakci tiskový mluvčí hasičů Ladislav Holomčík.
Tomáš Vašíček

Skanzen zachrání
dvě budovy
VYSOKÝ CHLUMEC Dva nové
objekty budou do konce
roku vykoupeny za přibližně 600 000 do místního skanzenu. Jedná se
o objekty z Mokřan (č. 13)
a Řikova (č. 12). Peníze
na výkup budov poskytlo
kromě Středočeského kraje
i Ministerstvo kultury ČR.
Budovy, které jsou z první
poloviny 18. století, by pravděpodobně bez záchrany

v podobě vykoupení a přesunutí do skanzenu čekal
zánik. Takto se obytné stavení z Řikova i patrový hospodářský objekt z Mokřan,
dočkají záchrany. Ač nejde
o objekty chráněné památkáři, jejich hodnota je nepopiratelná. Skanzen tak
bude koncepčně dokončen
a díky jeho rozšíření vzniknou nové expozice.
Jana Motrincová
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Vánoční
dárky pro
obyvatele
Naděje pro
čtyři pracky
SEDLČANY Místní kynologové se opět
rozhodli uspořádat materiální sbírku
pro pejsky z útulku Naděje pro čtyři
pracky, kterým tak snad zajistí alespoň
o chlup hezčí Vánoce a příjemnější čekání na novou rodinu.
Pokud se hodláte do akce zapojit,
své vánoční dárečky můžete nosit každou neděli od 9 do12 hodin na místní
cvičák. Sbírka bude ukončena v neděli
9. prosince.
Rozhodnete-li se pro darování granulí, konzerv, paštik či pamlsků, vyberte
ty s jehněčím masem, které pejskům
nejlépe pomohou v období rekonvalescence a jsou vhodné i pro jedince, kteří
musí dodržovat dietu. Dále jsou vítány
přípravky proti vnitřním i vnějším parazitům, misky, obojky, vodítka, deky,
pelíšky, matrace, psí oblečky (jejichž
spotřeba v tomto období výrazně roste, a to zejména u psů společenských
a krátkosrstých plemen). Darované věci
samozřejmě nemusejí být nově zakoupené. Vzhledem ke značně omezeným
možnostem útulku, si vás ale dovolujeme požádat, abyste před darováním veškerý textil vyprali a řádně usušili.
Lucie Spálenková
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Svatý Martin bohužel na bílém koni nepřijel
SEDLEC-PRČICE V pátek 9. listopadu přivítalo dvojměstí
prvního posla zimy – svatého
Martina. Tradiční pořadatelé
místní ZUŠ, ZŠ a MŠ a město
stejně jako v minulých letech

byly jedním slovem úžasné!
Za svůj nadšený výkon byli
žáci odměněni dlouhým potleskem od diváků.
A protože se venku mezitím
setmělo, nastal ten správný čas

náměstí a odtud pokračovali
přes Burkův most na Vítkovo
náměstí v Prčici. Martin na bílém koni letos nepřijel, ale i tak
na děti nezapomněl. Připravil
pro ně svůj poklad – koš plný

uspořádali svatomartinskou
slavnost pod názvem Vítání
svatého Martina. Program pro
všechny její příznivce nachystali žáci místních škol. Předvedli pásmo tanců, písní a říkadel motivované legendou
o svatém Martinovi. Reakce
diváků na jejich vystoupení

na rozsvícení nejrůznějších svatomartinských světýlek – lampionů, lucerniček, blikajících
předmětů a vydat se průvodem
k pokladu svatého Martina. Děti
i dospělí si nenechali ujít magický zážitek ze světélkujícího průvodu. Prošli ztemnělým městem
od základní školy na sedlecké

sladkostí. Svatomartinský podvečer vyvrcholil ohňovou show
v podání skupiny historického
šermu Páni ze Zvěřince. Lidová
pranostika „Na svatého Martina,
bývá dobrá peřina“ se ale nenaplnila. Na bílé radovánky si děti
budou muset ještě počkat.
František Vávra

Svatomartinský průvod vyrazil
od školky
PETROVICE V pátek 9. lis-

Svatý Martin na bílém koni přijel do Petrovic.

topadu v podvečer vítali
v obci svatého Martina
na bílém koni. Z organizačních důvodů k tomu došlo
o dva dny dříve, což ale
nikomu nevadilo. Sraz byl
okolo čtvrté odpolední
přímo u školky Čtyřlístek,
která putování za Martinem
organizovala. Školkové děti
si již v úterý společně s rodiči a učitelkami vytvořily
lucerničky ze skleniček
od přesnídávky, které pomalovaly, a poté se do nich
umístila svíčka, přidal
drátek, světýlko na večerní průvod a bylo hotovo.
Nechyběly ani vystřižené

hlavy bílého koníka s hřívou z provázků. Kdo neměl
lucerničku ze školky, vzal
z domova lampion. Po zapálení všech lucerniček
vyrazil průvod od obecní
školky do zámeckého parku. Tam již byla navozena
kouzelná atmosféra spoustou zapálených svíček a hořících kusů dřeva. Poté, co
děti za doprovodu kytary
ředitelky Dany Kolínové
odehrály krátké představení o legendě sv. Martina,
šly společně s rodiči dále
do parku, kde volaly patrona vojáků, koní, jezdců,
hus a vinařů. Ale legenda
nepřijížděla. Děti zkusily za-

volat ještě jednou a přidaly
další písničky a říkadla. Najednou se na druhém konci
parku zjevili dva jezdci. Jeden na bílém koni, v dlouhém červeném plášti, druhý na koni strakatém a též
v dobovém starodávném
oblečení. Martin na bílém
koni si s dětmi popovídal,
poděkoval za dárky, které
dostal, a poté je vyzval, aby
v parku nalezly uschovaný poklad. Nalezení truhly plné sladkostí netrvalo
dětem dlouho. Po jejich
rozdělení se všichni vydali
do atria zámečku, kde bylo
připraveno malé pohoštění.
Jana Motrincová
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Husy se místo v pekáči hřály Soutěží sice málo,
o to více kulturního
v přízni dětí i dospělých
bohoslužbu, průvod obcí
i společnou ochutnávku
svatomartinského vína
zval plakátek, který se
v Milešově i okolí objevil
koncem října. Byl na něm
Martin Kraus coby svatý
Martin na bílém koni na fotograﬁi z loňského prvního
ročníku této akce. Také
letos se o ni organizačně
postarala obec Milešov,
jezdecká skupina Kelpie
a jezdecká stáj Dick z nedalekého Lipí.

chod průvodu ke kostelu
Nanebevzetí Panny Marie
a symbolické svěcení svatomartinského vína místním
knězem Jindřichem Löffelmannem. Tomu předcházela krátká očekávaná scénka
Marina Krause jako svatého
Martina a jeho bratra Ondřeje v roli žebráka. Žebrák
nakonec dostal kromě poloviny pláště ještě jednu radu:
„Nežebrej a pracuj.“
Celý průvod, ve kterém
byli kromě zmíněných bratrů Krausových ještě další

bolicky předali. Po návratu
na náves již všichni přítomní netrpělivě sledovali
hodinky. Otevření vín ale
ještě předcházelo seznámení jak s pověstí o svatém Martinovi, tak s tradicí svatomartinské husy
a svatomartinského vína.
Samotného rozlévání a přípitku se pak ujali starosta
obce Jiří Vokrouhlík s místostarostou Miroslavem
Šplíchalem. K vínu došlo
také na rozdávání napečených koláčků, děti měly

Nedělní dopoledne mělo
začít mší na počest ukončení 1. světové války a jejích
obětí. Většina návštěvníků
se sem sjela a sešla ale až
na další bod programu, pří-

jezdci na koních, ženy s trakařem plným koláčů, dvě
živé husy se svým lidským
doprovodem a další členové, se pak vydal k místní
hospodě, kde husy sym-

možnost vyfotit se s koňmi
či protagonisty průvodu.
Největšímu zájmu se však
těšily dvě husy.
Olga Trachtová
Hadáčková

MILEŠOV Na slavnostní

života

ZAHRÁDKA V malé vesničce s poetickým názvem
Zahrádka, neoﬁciálně Mladotova Zahrádka, která se
nachází kousek od Petrovic, se žije rušným společenským životem. V podstatě ve všech chalupách
žije minimálně jeden člen
místního sboru dobrovolných hasičů, někde jsou
členy i celé rodiny.
Starostou SDH je Petr
Marešovský, velitelem
Jirka Soukup starší. Ač
soutěžím místní sbor moc
nedá, jezdí se maximálně
na dvě ročně, a to hlavně
z důvodu časové vytíženosti členů, o to více se
zde věnují společenskému
životu. Novoroční pochod,
spoluorganizace pochodu
z Předbořic do Předbořic, hromadná obchůzka
a šlehání žen a dívek o Velikonocích, kdy zacházejí
i do domova s pečovatelskou službou v Petrovicích.
Jednou za čtyři roky v přestupný rok si členové úkol
šlehání pro omlazení prohazují s ženskou částí sboru, která si úkol omlazení
mužů náležitě vychutnává.
A ve výčtu akcí můžeme
pokračovat: pálení čarodějnic, hromadné výpravy
na country, společné gra-

tulace k jubileu nejstarších
členů, posezení u buňky
na louce, kterou letos doplnilo velké a pěkné dětské
hřiště, drakiáda, pokládání
věnců, zdobení stromečku,
výroční schůze, brigády…
I to všechno se dá zvládnout, věřte nevěřte s necelou třicítkou členů, sousedů z malé vesničky plus
pár lidmi z okolí. Posledním
úkolem bylo vyměnit práh
v místní kapličce, stojící jak
jinak než na návsi. Toho se
zhostil Láďa Marešovský
a na výbornou. A i o tom to
celé je. O spolupráci, radosti, někdy výměně názorů,
ale i to je třeba kvůli čistému vzduchu.
A co plánují hasiči ze
Zahrádky do budoucna?
Odpověděl velitel sboru
Jiří Soukup: „V plánu je
v příštím roce rozšířit posezení u buňky na louce, kde
je i letos otevřené krásné
dětské hřiště. Ještě nevíme, zda budeme budovat
pergolu či altánek, musíme vše probrat na výroční členské schůzi, kterou
máme každoročně v prosinci v místním penzionu.
Tam se radíme, co se bude
dělat a společně hodnotíme končící rok.“
Jana Motrincová

A N K E TA

Jste pro, aby se zrušilo střídání letního a zimního času?
V poslední době se hodně mluví o tom, že by měl
být nastálo ponechán buď
zimní, nebo letní čas. Oba
časy mají svoje zastánce
i odpůrce. Trvalé zavedení standardního zimního
času doporučují vědci
a také mnozí lékaři se zmiňují o tom, že střídání času
má na lidský organismus
svůj vliv. A pro jaký čas
jste vy?
Michal Michálek,
Vysoký Chlumec
Spíše bych byl pro
zr ušení zimního času
a nastálo bych nechal letní. V práci končím ve tři

odpoledne, přijdu domů
a v zimě je za chvíli tma.
Takhle bych toho venku
stihl více.
Jaroslav Pohnán,
Sedlčany
Změna času mi docela vyhovuje, nechal bych
všechno, jak to je. V létě je

déle vidět a v zimě si večer více odpočinu. Já stejně už asi tak třicet let ráno
vstávám denně o půl páté,
změna času mi trochu
vadí na jaře jeden nebo
dva dny, ale potom už ne.
Jitka Šťovíčková,
Mezné

Jsem pro, aby se střídání času zrušilo a zůstal
jenom čas zimní. Tento
čas kdysi byl, neměnil se,
a mohlo by to tak být zase.
Hodinový rozdíl mě ale nijak zvlášť neomezuje.
Jana Klosková,
Sedlčany

Asi bych byla taky pro.
Zimní a letní čas však moc
nevnímám, člověk jenom
musí přehodit hodiny
a chvíli trvá, než si úplně
zvykne. Já už do práce nechodím, takže mi na jaře
hodina ani moc nechybí.
David Myslikovjan
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Nová kniha Petra Vaniše je pravdivou
zpovědí profesionálního kulturisty
POČEPICE Petr Vaniš z Počepic
je mistrem světa v kulturistice
a účastníkem elitní soutěže Mr.
Olympia. Do těchto nejvyšších
světových pater stoupal od poloviny devadesátých let, kdy se v Dobříši stal vítězem amatérských závodů neregistrovaných kulturistů.
Kdo Petra zná, ví, že dodnes zůstal prima klukem, který ze sebe
nic nedělá, přestože patří k nejúspěšnějším kulturistům naší historie. V neděli 4. listopadu v Praze
Petr Vaniš pokřtil publikaci Vyhrát
nebo zemřít, jejímž je autorem.
V knize je uvedeno, že se jedná
o příběh extrémní vůle vítězit
a stát se šampiónem za každou
cenu. PeVan v publikaci odhaluje
svůj životní příběh venkovského
kluka, který se nezměrnou vůlí
a tvrdou dřinou vypracoval mezi
nejlepší. Aby se stal jedinečným,
neváhal se dokonce setkat tváří
v tvář se smrtí. Petra Vaniše jsme
po křtu knihy požádali o rozhovor.
Mohl byste představit vaši novou knihu? O čem je a proč jste
se ji rozhodl napsat?
Moje kniha Vyhrát nebo zemřít
je publikací, která popravdě popisuje vše, co jsem musel udělat
pro to, abych se jako první Čech
probojoval na nejslavnější kulturistickou soutěž světa, na Mr.
Olympia v americkém Las Vegas.
Hodně dlouho, asi tak dva roky,
jsem přemýšlel, jestli knihu napsat
či nenapsat. Určitě se budete ptát,
proč jsem o tom přemýšlel. Bylo
to proto, že jsem věděl, že můj příběh kulturistice pošramotí již takto
špatné renomé před širší veřejností. Potvrdím totiž, že vrcholová kulturistika bez zakázaných látek dělat nejde! Splnil jsem si klukovský
sen, stal jsem se českou kulturistickou legendou, ale musel jsem za to
zaplatit obrovskou daň. Měl jsem
to za sekundu dvanáct a měl obrovské zdravotní problémy, které
jsem v souvislosti s kulturistickou
přípravou prodělal. A když vidím,
jak se teď mládež na sociálních sítích a v posilovnách k dopingu staví, rozhodl jsem se riskovat svou
pověst a na vlastním příběhu ukázat mladým nadšencům kulturistiky a ﬁtness, kteří se chtějí stát těmi
nejlepšími, co možná budou muset
poté svému snu obětovat. V knize
je také kapitola s názvem Tabulka
smrti, v níž uvádím některá slavná

jména, která svému snu musela
obětovat to nejcennější, svůj život. Posledním v tabulce smrti je

době již jsou tělové barvy vodou
ředitelné, a tím pádem už nešpiní. Docela mě mrzelo, že nebyl ze

Kulturista a nyní i spisovatel Petr Vaniš

Dallas McCave, který byl idolem
mnoha mladých a opustil náš svět
v pouhých šestadvaceti letech.
Kde se křest knihy konal
a kdo všechno se křtu zúčastnil?
Tuto slavnostní akci jsem chtěl
mít v Sedlčanech, ale bohužel mi
to ředitelem Kulturního domu
Josefa Suka nebylo umožněno.
Křest knihy tedy byl v Praze
v útulném Branickém divadle.
Byl spojen s osvětovou soutěží pro kulturisty, s Bikini fitness
a Physique dorostu a juniorů.
Problémem, proč nás pan Severa
nepustil do sedlčanského divadla, byla soutěž. Před deseti lety
jsem v divadle pořádal kulturistické závody a umazalo se tam pět
sedaček speciální barvou, kterou
se kulturisté natírají. Vše jsme
samozřejmě vyčistili a uvedli
do pořádku, ale i přesto pan ředitel nedal nic na to, že v současné

strany ředitele kulturního domu
a městské rady o tuto osvětovou akci zájem a musel jsem s ní
do Prahy, ale i přes to za námi
přijelo hodně našich fanoušků
ze Sedlčan. Moc si vážím všech,
kdo nás přijeli podpořit. Akci mi
pomáhal moderovat Tomáš Klement, který je spoluautorem mé
knihy. Byli tam i další vzácní hosté, například poslankyně Věra
Adámková, která je přednostou
pracoviště preventivní kardiologie na IKEM. Věra Adámková mi
bude pomáhat s mým osvětovým
projektem, zaměřeným hlavně
na mládež. Na křest přijeli i zástupci časopisu Muscle & Fitness
až z Bratislavy. Časopis se prodává i tady v České republice. Knihu mi křtil můj kamarád, známý
boxer, kaskadér a herec Rosťa
Osička. Mohli jste jej vidět minulý rok ve StarDance.

Jak dlouho jste knihu psal
a kdo vám s jejím sestavením
pomáhal?
Myslel jsem si, že si sednu
a během chviličky příběh napíšu,
ale vůbec tomu tak nebylo. Není
ani trochu jednoduché příběh
napsat (úsměv). Knihu jsem nakonec začal psát v lednu v roce
2017 a křest byl teď v listopadu
čtvrtého, takže mi to trvalo skoro
celé dva roky. Měl jsem smlouvu s vydavatelstvím Albatros
Media, že knihu vydá. Albatros
potřeboval odevzdat knihu čtyři
měsíce před vydáním. Desátého
května jsem poslal vydavatelství
ke schválení velikost rozlišení
fotek pro knihu. Bylo mi odepsáno, že velikost je postačující, ale
30. července jsem se zděsil. Napsali mi, že fotky jsou v malém
rozlišení, a tedy nevyhovující.
A proto z důvodů nevyhovujících fotografií byl ohrožen termín
vydání i křtu knihy. Museli jsme
proto spolupráci ukončit a knihu
s pomocí mého kamaráda Luďka
Hošny, velkého podporovatele
sportu a majitele firmy Silmet,
a Martina Macíka a jeho tiskárny,
jsem dokončil sám. V současné
době mám smlouvu s vydavatelstvím Pemic Books.
Která pasáž publikace vám
dala nejvíce zabrat?
Byly dny, kdy mi psaní šlo jak
po drátku, ale když jsem měl náročný den, nemohl jsem vymyslet jedinou větu. Teď jsem rád, že
o knihu, která je v prodeji týden,
mají čtenáři obrovský zájem.
Jak je to dlouho, co jste ukončil závodní činnost a co všechno
děláte v současné době?
Soutěžní kariéru jsem ukončil
v červnu roku 2014. Proč se tak
stalo, se čtenáři dozvědí z knihy.
A co dělám v současné době?
Vůbec nestíhám (úsměv). Trénuji, a jak jsem již uvedl, rozjíždím
osvětový projekt pro mládež pod
názvem Čistě s PeVanem. Mám
toho opravdu moc. Teď jsem například renovoval pro jedno soukromé muzeum posilovací stroj
z roku 1973. Dále dodělávám svoji
vlastní řadu doplňku výživy PeVan
Nutrition. S tím si také už hraji skoro rok a půl. Myslím si, že během
čtrnácti dnů to dotáhnu do konce.
Připravuji i mnoho dalších projektů.
David Myslikovjan

Česká Marila: Z votického hřiště
na světové trhy
Votická Marila ze skupiny
MOKATE je jedním z největších
zaměstnavatelů
v regionu. Podnik na výrobu sladkých pochutin
a voňavé pražené kávy patří ke špičce v oboru. Má
největší pražírnu v republice a je na českém trhu
významným hráčem v pečení perníků a oplatek

vat do moderních pekařských linek ﬁrmy Haas.
Získali jsme novou výrobní halu i potravinářskou
laboratoř, která pomáhá
sledovat kvalitu a vyvíjí
nové výrobky. Naší předností je určitě ﬂexibilita
a jakost. Výhodou je také
skutečnost, že jsme části
skupiny, která je rodinným
podnikem. Budujeme náš
tým na korektních a přátelských vztazích na pracovišti,“ říká výrobní ředitel
podniku Pavel Halátek.
MOKATE aktuálně vyrábí 200 tun oplatek měsíčně, dále peče tradiční český perník značky Perníkář,
různé sušenky. Dětské piškoty, tedy tradiční český
výrobek, který je v této
podobě vyráběn pouze
na území České republiky
a Slovenska. Soustavně
uvádí na trh novinky.
Společnost MOKATE,
které patří závody Marila již devátým rokem,

rozsáhlé investice do pražírny kávy.

Nejen tradiční
Standard, ale
i prémiové kávy
Druhým výrobním artiklem MOKATE je káva,
sortiment, na kterém byl
původně založen celý
výrobní závod Marila.
Kromě tradiční směsi
Standard, nejznámějšího
a nejprodávanějšího balení kávy na českém trhu,
se ﬁrma před několika léty
rozhodla vyrábět i výběrové směsi.
„V roce 2010 jsme uvedli
na trh novinku – směs arabiky a robusty Cafe Crema,
protože jsme chtěli doplnit
naši nabídku o kvalitnější
položky. Pak přišly další
prémiové kávy a prodáváme je nejen ve střední Evropě. Pomalu se nám daří
pronikat i na jiné kontinenty nebo do zemí, které jsou
kolébkou kávové kultury,“

Odměnou nám je nejenom
úspěch na trhu, ale také
ocenění odborné veřejnosti v rámci soutěže Obal
roku, kde si naše kávy již
dvakrát sáhly na nejvyšší
příčky,“ říká výrobní ředitel podniku Pavel Halátek.
PR

Hledáte novou práci?
Pojďte pracovat k nám!

Stabilní a rozvíjející se mezinárodní
společnost s výrobním potravinářským
provozem ve Voticích
Přijme pro své výrobní provozy tyto pozice:

Seřizovač – Senior výrobních
potravinářských zařízení
Vyučen v oboru strojním nebo elektro, jiný technický
obor; 20–25 000 Kč

Marila Votice praží – kromě
tradičního mletého Standardu
– také sérii prémiových káv.

a jedním z největších producentů piškotů. Přitom
začátky byly skromné.
„Z malé pražírny u votického hřiště se během
patnácti let podařilo vybudovat významný český
potravinářský podnik. Díky
jasné podnikatelské vizi
a ochotě majitelů investo-

dražších zrnech arabiky
na úkor kdysi převažující
robusty.
„Samozřejmě, kvalitnější směsi vyžadují odpovídající balení. V tomto ohledu
jsme zvolili moderní dynamickou graﬁku a obal, který uchová kvalitu obsahu.

Seřizovač – Junior výrobních
potravinářských zařízení
Vyučen v oboru strojním nebo elektro, jiný technický
obor; 18–22 000 Kč

Rybízek: Jedním z nejoblíbenějších výrobků – zvláště v adventním
období – je tradiční perník s ovocnou náplní.

financovala modernizaci
pekařské výroby a v současné době připravuje

uvádí Halátek s tím, že
i v Česku roste poptávka
po kvalitnějších, ale také

Baličky – Obsluha výrobních
potravinářských zařízení
Všechny zájemkyně zaškolíme a zaučíme; 17–21 000 Kč

Skladník – Řidič (Votice)
Profesní průkaz; 19–23 000 Kč

Skladník – VZV (Olbramovice)
Průkaz na obsluhu VZV; 19–23 000 Kč

Údržbář výrobních potravinářských
zařízení

Letecký pohled na výrobní závod Marila ve Voticích, významného českého výrobce pražené kávy
a sladkého pečiva.

Vyučen v oboru strojním nebo elektro, jiný technický
obor; 20–25 000 Kč
Nabízíme:
- zaměstnání na hlavní pracovní poměr
- dvousměnný nebo třísměnný provoz (nepřetržitý provoz)
- odborné zaškolení, možnost profesního růstu
- motivační systém odměňování
- závodní stravování za 1 Kč!
- sportovní a kulturní benefity
V případě zájmu volejte personální odd.: 607 092 846,
pište na e-mail: zamestnani@mokate.cz
nebo se prosím hlaste na vrátnici MOKATE Czech s.r.o.
ve Voticích

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – kult. dům
14. 11. Laco Deczi a Celula New York
koncert legend světového
jazzu; 19:30
17. 11. Myslivecký ples
MS Kosova Hora
hraje Ešner Band; 19:30
24. 11. Ples N.E.T. Zumba
hraje Ešner Band; 19:30
27. 11. Janek Ledecký:
Vánoční turné 2018
první vánočně zaměřený
pořad; 19:00
 Petrovice – Obecní dům
17. 11. Duo Jamaha
posezení pořádá SDH
Mezihoří; 16:00
 Dublovice – Na Nový
17. 11. Hubertská zábava
hraje Static, pořádá Myslivecký spolek Dublovice;
20:00
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Jeronýma
24. 11. Slavnostní koncert
účinkují Jaroslav Svěcený
a Michaela Káčerková

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Majka Blažejová – keramika a Petr Sůsa – obrazy
oblíbená předvánoční
výstava
 Sedlčany – muzeum
Sedlčany za první republiky
výstava ve spolupráci
s Martinou Drtinovou;
do 25. 11.
 Sedlčany – knihovna
Dáša Prokopová a Magda
Milotová
autorská výstava paličkovaných krajek; do 5. 12.

PŘEDNÁŠKY
 Dublovice – OÚ
14. 11. Jak se u nás zakládala republika
přednáška o historii naší
republiky s Tomášem Zouzalem; 15:00
 Sedlčany – muzeum
16. 11. Lukáš Synek:
Saúdská Arábie II
druhá navazující přednáš-

ka o Saúdské Arábii; 18:30
23. 11. Jak se u nás zakládala republika
přednáška o historii naší
republiky s Tomášem Zouzalem; 18:30
 Sedlčany – knihovna
23. 11. V Peru se neperu
beseda s Pavlem Hodysem,
Katkou Jelenovou a Anetou
Šnellerovou; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
15., 18., 19., 21., 22. 11.
Dům na nebesích
tragikomedii Jiřího Hubače
uvádí Spolek divadelních
ochotníků Sedlčany; 19:30,
18. 11. v 17:00, 19. 11.
v 16:00 pro důchodce
25. 11. Pojďte pane, budeme si hrát aneb Potkali
se u Kolína
pohádka pro nejmenší;
15:00

KINO
 Sedlčany
16. 11. Vadí nevadí
horor USA; 20:00
17. 11. Climax
francouzské drama/horor;
20:00
18. 11. Jim Knoﬂík, Lukáš a lokomotiva Ema
dobrodružné rodinné fantasy; 15:00
22. 11. Odnikud
ﬁlmový klub; 20:00
23. 11. Jsem božská
romantická komedie USA;
20:00
24. 11. Všechno bude
road movie; 20:00
 Kosova Hora
25. 11. Dvě nevěsty a jedna svatba
česká romantická komedie;
16:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
14. 11. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – Medvědi
Sedlčany; 18:30
HC Votice – HC Kačeři
Příčovy; 20:25
16. 11. Pohárový zápas
AHC Nový Knín – River
Boys Zvírotice; 18:30
Huroni Vršovice – Stará
garda Štětkovice; 20:25
17. 11. Pohárový zápas
DSK Daleké Dušníky – Čer-

ti Křepenice; 10:00
HC Olbramovice – Genemusic; 12:00
Žabáci Solopysky – Slavoj
Obecnice; 14:00
Novit Neveklov – Domino;
16:00
Tučňáci Kosova Hora – Ševci Nový Knín; 18:00

www.sedlcansky-kraj.cz

 Sedlčany – autobusové
nádraží
17. 11. Zamykání Bílých
skal
tradiční turistický pochod,
okruh trasy cca 7 km + 10 km
zpátky do Sedlčan; 8:05
 Sedlčany – Tatran

Vyberete si nejen
oblečení, ale
i karnevalový kostým
SEDLEC Je tomu přesně
rok, co ženy z místního
sboru dobrovolných hasičů uspořádaly první prodejní burzu. Tentokrát,
a to už popáté, se uskuteční od 22. do 24. listopadu v hasičské zbrojnici.
H l av n í m t é m a t e m
bude nejen nadcházející zima, ale také Vánoce
a vánoční dárky, zimní
sporty nebo třeba plesová a karnevalová sezóna. Kromě oblečení, ať
už dětského, dámského

HC Hrádek – Stará garda
Štětkovice B; 20:00
18., 25. 11. Veřejné bruslení
14:00–16:00
18. 11. Pohárový zápas
Rumola – HC Miličín; 16:30
Medvědi Sedlčany – Rybníkáři; 18:25
Draci – HC Kňovice; 20:20
19. 11. Pohárový zápas
Genemusic – Žabáci Solopysky; 18:30
Stará garda Štětkovice – HC
Olbramovice; 20:25
21. 11. Pohárový zápas
Čerti Křepenice – AHC
Nový Knín; 18:30
River Boys Zvírotice – Huroni Vršovice; 20:25
23. 11. Pohárový zápas
HC Kačeři Příčovy – DSK
Daleké Dušníky; 18:30
Bubák Chlum – HC Votice;
20:25
25. 11. Pohárový zápas
Huroni Vršovice – Čerti
Křepenice; 16:30
Medvědi Sedlčany – Domino; 18:25
Žabáci Solopysky – Stará
garda Štětkovice; 20:20
26. 11. Pohárový zápas
AHC Nový Knín – HC Kačeři Příčovy; 18:30
HC Olbramovice – River
Boys Zvírotice; 20:25

Lukáše Hejlíka a Pavly
Dostálové; 20:00
23. 11. Tanec je poezie
beze slov
taneční vystoupení dětí
ze ZUŠ Sedlčany, navazuje Soví výtvarná dílna;
15:00

či pánského, bude možné vybírat ze širokého
sortimentu hraček, bižuterie, kabelek, bot,
knih, kostýmů, potřeb
pro zimní sporty a mnoha dalších věcí pro každodenní potřebu i pro
radost. Každý vystavený kus bude mít svou
vlastní cenovku a bude
rozřazen dle kategorie,
velikosti a ceny. Veškerý
výdělek poslouží dětem
z hasičského sboru.
SDH Sedlec ženy
17. 11. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – FK
Hořovicko; 13:30
 Kosova Hora – hřiště
17. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Tatran Sedlčany C; 13:30
 Jesenice – hřiště
18. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Sokol Počepice; 13:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
14., 21. 11. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
16., 23. 11. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
16. 11. Tvář 1. republiky
interaktivní poetický občasník, navazuje Mandalová
výtvarná dílna; 15:00
19. 11. Draci, dráčci,
dráčata
program pro rodiny s dětmi; 10:00
20. 11. Doppler (Erlend
Loe)
listování v podání herců

 Sedlčany – hvězdárna
16., 23. 11. Pozorovací
program
17:00–20:00
 Kosova Hora – náměstí
17. 11. Svatomartinské
slavnosti
příjezd svatého Martina,
ochutnávka a prodej svatomartinského vína; 14:00
 Sedlčany – náměstí T.
G. M., ZUŠ, muzeum
17. 11. Oslavy 100 let
vzniku Československé
republiky v Sedlčanech
setkání historických
osobností, zpěv, promítání
prvorepublikových ﬁlmů,
tančírna a další; 17:00
 Sedlec-Prčice
22., 23., 24. 11. Burza
pořádají Ženy SDH Sedlec;
12:00–16:00, 23. 11. 14:00–
18:00, 24. 11. 8:00–12:00
 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
24. 11. 5. ročník dobrodějného Blešáku
bleší trh s předadventní
atmosférou; 14:00–18:00
 Hrachov – park u bývalé Jednoty
24. 11. Rozsvícení vánočního stromu
2. ročník obnovené tradice;
16:00

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.
Umístění akce do rubriky
je zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

SPOLEČNOST
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Ochotníci vstupují do Domu na nebesích
SEDLČANY V kulturním
domě se v neděli 11. listopadu konala hlavní zkouška
hry Dům na nebesích, kterou spolek sedlčanských
ochotníků uvede v premié-

ního zpracování, připravil
a na zdejší podmínky upravil
Petr Svoboda, pro něhož je
inscenace režijním debutem.
Ve hře se představí
o s m o c h o t n í k ů n ě ko -

V hlavní roli Kláry, pracující v nádražním bufetu, se představí
Renata Pejchlová.

ře ve čtvrtek. Tragikomedii
českého dramatika Jiřího
Hubače, známou i z televiz-

lika věkových kategorií
a k nejmladším z nich patří pětadvacetiletá Zuzana

Trojanová, která nám před
nedělní zkouškou řekla:
„Ve spolku ochotníků jsem
začala působit v době, když
jsem byla hodně malá, ale
přesto se dá říci, že se tentokrát jedná o moji premiéru. Neměla jsem ve své
roli text, ztvárňovala jsem
různá zvířátka, takže se
nedá říci, že jsem hrála.
Před zkouškami naší nové
hry mě oslovil můj přítel Martin Pešek, který se
mnou hraje. Ochotníky ale
znám hodně dlouho, protože moje babička Jana Kurandová v souboru působila jako inspicientka. Před
svojí opravdovou divadelní
premiérou se trochu bojím
trémy. Jsem zvědavá, co se
mnou udělá. Doufám, že
čas, který jsem do příprav
vložila, bude stačit.“
Nejstarším účinkujícím
ve hře Dům na nebesích
je Jan Náhoda, jemuž bylo
nedávno sedmdesát šest

let. Za sebou má již několik desítek rolí v různých
souborech, a proto i tohoto
matadora jsme se zeptali
na jeho začátky v ochotnickém divadle. „Já jsem začal hrát v Jesenici ve svých
čtrnácti letech,“ vrátil se
zpátky v čase Jan Náhoda.
„Pocházím z Boru a chodil
jsem do jednotřídky do Úklida, kde hráli moji předkové
v hospodě a převlékali se
na zahrádce. Tohle všechno
mi vyprávěla moje babička.
Od šesté třídy jsem už chodil
do Jesenice a v osmičce mě
pan Hartman, který se věnoval dětskému divadlu jako
asi nikdo jiný, jako mnoho
jiných přivedl na jeviště. Já
jsem potom začal studovat
v Brně, měl jsem, co se týká
ochotničení přestávku, ale
když jsem se vrátil, všechno začalo znovu. Pracoval
jsem jako veterinární lékař
v Berouně a v Hořovicích
a v roce 1969, když můj ko-

lega emigroval do Kanady,
jsem se vrátil domů. Znovu
jsem potkal pana Hartmana,
potom Stibora a Kolského
a začal opět hrát. Divadlu
jsem se věnoval i v době,
kdy jsem studoval na sedlčanském gymnáziu.“
Příběh stárnoucí ženy
z nádražního bufetu, toužící si koupit dům, v němž je
v nájmu, pozorně z hlediště
při hlavní zkoušce sledoval
režisér Petr Svoboda, který
připomněl: „Zkoušky jsme
měli v divadle dvakrát týdně
už od září. Z časových důvodů a z důvodu zranění jsme
museli přeobsadit roli, kterou měl původně na starosti Radek Chyla. Měsíc před
premiérou s námi začal
zkoušet David Krůta a svého záskoku se zhostil velice
dobře. David se věnuje divadlu i na Chlumu a s našimi ochotníky měl roli Puka
ve Snu noci svatojánské.“
David Myslikovjan

Svatomartinský relax s harmonizačním cvičením,
pečenou husou i s uklidňujícím výhledem
POČEPICE Jednou za čas
pozve lektorka Klubu harmonické bytosti a cvičení
Qigong, jinak také Čchi-kung, Jana Arcimovičová
zájemce a jejich známé
i příbuzné někam do ústraní, kde pod jejím vedením
pěstují čchi neboli vitální
energii prostřednictvím
tradičního čínského cvičení a meditace.
Kromě rozvoje fyzického těla se čchi-kung zabývá také rozvojem mysli.
Název vznikl v Číně v období kulturní revoluce
v 60. a 70. letech minulého
století, kdy se v zemi zakazovalo všechno tradiční,
dokonce došlo i na ničení hmotných kulturních
hodnot. Samotné cvičení
ovšem vychází z kořenů
sahajících hluboko do minulosti. Čchi-kung má
několik variant. Jana Arcimovičová se věnuje především té variantě, která
zahrnuje cvičení v klidovém stavu těla, a meditaci.
V Číně prý patří k nejoblíbenějším, protože stejně

jako jóga rozvíjí sílu, pružnost, vytrvalost těla i dechu a zklidňuje mysl.
Smyslem cvičení je aktivovat zablokovanou energii v energetických drahách, které jsou po celém
těle. Díky pomalým pohybům spolu s hlubokým dýcháním se rozproudí čchi
neboli životní síla a uvolní se nahromaděný stres
a napětí. Přitom se napravuje i držení těla, včetně
celé páteře.
V sobotu před svatým
Martinem našli příznivci
čchi-kungu azyl v počepické mateřské škole, z jejíchž
oken byla vidět kopule
kostelíku a v mlze se koupající okolní lesy. Tentokrát se dostavily jen ženy,
což mělo svým způsobem
výhodu. Lektorka Jana totiž zvolila sestavy cvičení,
které nazývala ženskými,
se zaměřením na speciﬁka
ženského organismu.
Hodilo by se, aby polední jídlo souznělo s dopoledními aktivitami, tedy aby
bylo nejlépe lehké, ideálně

vegetariánské, a tudíž nezatěžovalo rozprouděnou
energii v těle. Ale skoro
nikdo neodolal bohatému jídelníčku v místní
hospodě, a tak se na stole objevila i pečená husa
a pivo. Jana sice utrousila
poznámku, že proud energie tím dostane na frak,
těžké jídlo ho se vší určitostí zpomalí, ne-li pozastaví, ale každý se přece
musí řídit svým vlastním
rozumem a rozhodnout
se, co je pro jeho organismus nejvíce prospěšné.
Měla pravdu, s knedlíky
a pivem pak vnitřní dráhy
mnohých účastnic semináře docela tvrdě bojovaly
a dojem z dalších harmonizačních pohybů se asi
trochu pokazil.
Jana však měla v tento
předsváteční den pro takové úchylky pochopení,
a tak se odpoledne chvíli
meditovalo, a hlavně došlo na hledání užitečných
bodů na těle, jež mohou
ovlivnit některé zdravotní potíže. A pokud člověk

ví, kde je najít, může si
od nich vlastní akupresurou pomoci.
Závěr patřil poslední
sérii harmonizačních cvičení včetně rad, jaká sestava pohybů může vést

ze stresu či z jiné příčiny.
Lektorka Jana Arcimovičová se nevěnuje pouze občasným seminářům
cvičení čchi-kung. Klub
harmonické bytosti pod
jejím vedením otvírá dveře

Lektorka Jana Arcimovičová (první zleva) hovoří se ženami
o akupresurních bodech na těle.

k uklidnění a harmonizaci
těla i mysli, pokud se člověk potřebuje zbavit negativní energie pramenící

všem zájemcům o pravidelná cvičení každé pondělí v městské knihovně.
Jindra Votrubová
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Tatran se vrací
od prvního
týmu tabulky
s prázdnou
FK Admira Praha – TJ
Tatran Sedlčany 4:1
(1:0)
PRAHA V neděli 11. listopadu zajížděl Tatran ve 14. kole fotbalové
divize A bojovat o body k prvnímu
týmu tabulky.

Naděje žily jen prvních
45 minut
Domácí favorit vkročil do utkání aktivně. Ve 13. minutě Tomáš
Pavlata udělal kličku brankáři Tomáši Glogarovi a z úhlu dostal balon do sítě – 1:0. Po čtvrt hodině
hry zmařil náznak šance domácího týmu vyběhnutím brankář Tomáš Glogar. Po půlhodině odpískal
penaltu rozhodčí Miroslav Zita.
Brankář Tomáš Glogar ji ale bravurně skokem k tyči vyrazil. I přes
snahu pražského celku o navýšení
skóre už do konce prvního poločasu branka nepadla. Tatran sice
také mohl z jediné střely v prvním
dějství vyrovnat, ale projektil Michala Kdolského z přímého kopu
vytěsnil brankář Martin Jungr
mimo tři tyče.

Aspoň jeden úspěšný
zásah
Tatran se hned v úvodu druhého poločasu pokusil vyrovnat,
ale přes vyběhnutého brankáře
Jungra se neprosadil Dominik
Němec. Tatran hru vyrovnal, ale
k vytíženému vyrovnání to neved-

www.sedlcansky-kraj.cz

Stolní tenisté
přivezli jedno
vítězství
BĚLÁ POD BEZDĚZEM/LITOMĚŘICE

lo. V 54. minutě navýšil stav na 2:0
ranou z voleje Michal Douděra.
Potom přes 200 diváků uslyšelo
zvuk tyče, která za zády brankáře
Glogara pěkně cinkla. V 67. minutě
zvyšoval stav už na 3:0 hlavičkou
Jan Martinic. Tomáš Senft alespoň
po centru od Dominika Němce vsítil čestnou branku hostí. Ale Admira měla nakonec stejně poslední
slovo, konkrétně Štěpán Zahálka,
a tak utkání nakonec skončilo 4:1.

Ohlas k utkání
Michael Dvořák, Tatran:
„Soupeř zaslouženě vyhrál a asi
je právem tam, kde je. Admira
hrála rychlý kombinační fotbal
se spoustou šancí. Utkání mohlo
skončit i větším rozdílem, ale Glogy chytil penaltu a další dvě až tři
šance soupeře. Ale ani my jsme
neodehráli špatný zápas. Dostávali jsme se často do pološancí, které jsme špatně řešili. Myslím si, že
jsme měli i dvě tutovky, které jsme
bohužel neproměnili.“
Tatran je po čtrnáctém kole
v tabulce na dvanáctém místě s 18
body a skórem 26:29. Další a poslední utkání před zimní pauzou se
hraje doma proti Hořovicku v sobotu 17. listopadu od 13.30.
Sestava Tatranu: Glogar –
P. Lípa (73. V. Lípa), L. Brotánek,
Kdolský, M. Krůta, D. Krůta (66.
Hájek), K. Kvěch, M. Dvořák (81. L.
Matoušek), Senft, Němec.
David Štverák

Dosud osmí stolní tenisté Tatranu se v osmém a devátém kole 2.
ligy skupiny A v sobotu utkali s týmem ze středu tabulky a v neděli
s druhým celkem startovního pole.
Za stoly soupeřů rozhodně neprodali svoji kůži lacino a vybojovali
jedno vítězství.

TTC Bělá pod
Bezdězem – Tatran
Sedlčany 7:10
V úvodních čtyřhrách dominovali hosté, když Pejša s Kocurou
udolali své soupeře v pětisetové
bitvě a Faktor s Kauckým neztratili
ani set. V singlech si Tatran neustále hlídal svůj náskok. Vedl 1:4,
potom 3:6 a soupeř zavětřil případnou změnu až za stavu 6:8. Závěr
celého duelu však zvládl Kaucký,
který ve své poslední dvouhře
neztratil jediný set a přidal na konto Tatranu potřebný desátý bod.
V singlech získali tři body Faktor
a Pejša, dva přidal Kaucký. „Vrchní rozhodčí zbytečně rozdával žluté karty a navíc bylo utkání hodně
vyrovnané a dlouhé. Je to pro nás
cenné vítězství, protože v Bělé se
moc nevyhrává. Je tam speciﬁcká
herna, ve které je snad 28 °C. Zahráli jsme dobře týmově a důležité
pro nás byly čtyřhry,“ připomněl
Radovan Faktor.

TTC Litoměřice –
Tatran Sedlčany 10:6
Debly byly tentokrát velice vyrovnané a v obou případech se

soupeři přetahovali o vítězství až
do samotného konce. Zatímco pár
Pejša–Kocura těsně podlehl, Faktor
s Kauckým svoje soupeře dokázali
v koncovce pátého setu přehrát.
Po čtyřhrách nastoupili za stoly
ve dvouhrách Pejša a Faktor. Oba
sedlčanští hráči svoje duely zvládli bez ztráty jediného setu, ale vzápětí se už do hry dostali i domácí
stolní tenisté. Srovnali na 3:3 a potom už v tomto utkání ani jednou
neprohrávali. V singlech třikrát bodoval Pejša, jednou Faktor a také
Kocura. „Litoměřice byly jasným
favoritem, ale přesto jsme velmi
dlouho vzdorovali. Tradičně dobře
tam hraje Karel Pejša, kterému vyhovuje zdejší velká hala. Zlomový
zápas byl ve druhé sérii, kdy jsem
prohrál koncovku pátého setu v již
jasně vyhraném zápase s jejich
čtyřkou. Ukázalo se však, že by to
stejně nic nezměnilo,“ dodal Faktor, jenž ve víkendových zápasech
hrál s namoženým zápěstím, což
se projevilo především v nedělním utkání. Zcela mimo hru je až
do ledna Dušan Drechsler, který
má zlomenou nohu v nártu.
Ve třináctičlenné tabulce je
nyní Tatran na devátém místě se
ziskem patnácti bodů. V příštím
dvoukole se v sobotu 24. listopadu od patnácti hodin utká s Jiskrou Domažlice za domácími stoly
v malé hale gymnázia. O den později už v deset hodin dopoledne
rozehrají stolní tenisté Tatranu zápas s týmem TJ Sokol Bor.
David Myslikovjan

Fotbalové víkendové výsledky regionálních družstev
14. kolo Divize A
FK Admira Praha – TJ Tatran Sedlčany 4:1 (1:0)
Branky Sedlčan A: 69. T.
Senft

14. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
SK Petrovice A – TJ Dynamo Nelahozeves 0:3 (0:2)

12. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina D

TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Mnichovice 3:1 (1:1)
Branky Sedlčan B: 5.
P. Haas, 89. M. Sirotek,
90+2 T. Nováček
FK Říčany – TJ Sokol Sedlec-Prčice 0:4 (0:1)
Branky Prčice: 20., 53. a 56.
M. Davídek, 85. M. Raček

12. kolo okresního
přeboru
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Drahlín 3:1 (3:1)
Branky Sedlčan C: 19. a 44.

J. Dvořák, 40. F. Hofman
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Pičín 3:1 (1:1)
Branky Dublovic: 11. J. Jelínek, 64. J. Lomoz, 90. D.
Pešta
SK Březnice 1918 – TJ Sokol Kosova Hora 4:3 (3:2)
Branky Kosovky: 12. a 26.
J. Kutil, 88. (p) J. Nouzecký

12. kolo III. třídy
skupina B
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– SK Nový Knín B 4:1 (3:1)

Branky Prčice B: 4. K.
Mára, 20., 24. a 48. P. Kubát
TJ Sokol Počepice – TJ
Prostřední Lhota 2:3 (0:1)
Branky Počepic: 57. M. Kejha, 88. P. Lišman
SK Petrovice B – TJ Vltavan Hříměždice 6:1 (1:1)
Branky: 32. Š. Kubec, 48.,
54., 61. a 89. V. Schwarz, 80.
M. Krejčí – 4. T. Křesina
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou A – SK Sokol Kytín
6:2 (3:0)
Branky Kamýku A: 4., 11.

a 51. D. Königsmark, 39. M.
Tatoušek, 47. M. Viskup, 80.
M. Vlk
TJ Krásná Hora – TJ Sokol Jesenice 3:0 (2:0)
Branky: 17. M. Hubička, 45.
a 66. M. Turek

Okresní přebor
12. kolo –
Benešov
TJ Sokol Mezno – TJ Sokol Vrchotovy Janovice
2:0 (1:0)
David Štverák

HOKEJ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

15

Hokejisté přetlačili nováčka až v prodloužení Hokejoví
3:1, ale dvě minuty před do kleští, pátý jejich gól ještě nosit před obličejem favorité
Tatran Sedlčany
prvním klaksonem měl visel ve vzduchu, jenom- kryt, takzvaný košík. Lu– Sokol Solopisky hodně štěstí Dudek, když že v končící 38. minutě káš Petržílka už podruhé vítězili
5:4 (3:1, 1:3, 0:0 – hostující forvard z pěti se soupeři povedl brejk, v tomto utkání dokázal, že
1:0)
SEDLČANY Ve svém osmém

utkání v krajské hokejové
soutěži v této sezóně v sobotu 10. listopadu nastoupili hráči Tatranu v odvetném duelu proti nováčkovi,
kterého na jeho domácím
ledě v Černošicích porazili
poměrně snadno 7:3. Tentokrát však byla situace
mezi mantinely jiná. Domácímu trenérovi Pospíšilovi
z různých důvodů chybělo
hned pět hráčů základní
sestavy, což muselo být
na hře Tatranu znát.

kroků z mírného úhlu
nastřelil tyč jeho branky.
Sedlčanský gólman se měl
proč zlobit na svoje spolu-

a rázem to bylo 4:3. Hned
vzápětí se hokejistům Solopisk povedlo rozebrat
obranu domácích a jejich

je velkou nadějí sedlčanského hokeje, a po úniku
v čase 63.51 zaznamenal
rozhodující gól.

V hlavní roli
přesilovky
V úvodu zápasu byli aktivnější hosté a v 7. minutě
si vynutili svoji první přesilovku. V jejím úvodu se
z důvodu série nepřesností sice zdálo, že tuto výhodu nemohou zužitkovat
ani náhodou, ale potom
se nadechl k velkému sólu
jejich útočník, který projel
obranou Tatranu jako nůž
máslem a bekhendovým
blafákem po ledě nedal
Dudkovi šanci – 0:1. Vzápětí měli výhodu přesilové hry i domácí hráči,
a také oni byli úspěšní. Při
obléhání branky Solopisk
dostal dobrý puk na hokejku mladý Zavadil a z místa
těsně před brankovištěm
prostřelil klečícího gólmana, jemuž prosvištěl
puk do sítě mezi betony.
Ve druhé desetiminutovce úvodní třetiny přebrali otěže zápasu domácí
hokejisté. V 15. minutě si
díky svojí aktivitě vybojovali druhou přesilovku,
kterou úspěšně zakončil
opět Zavadil. V končící
17. minutě dostal na milimetr přesnou přihrávku
na útočnou modrou Zdeněk Burian a vzápětí namaloval nádhernou hokejovou akci, stejně zdařilou
jako je dílo jeho slavnějšího jmenovce. Po ukázkovém bekhendu sedlčanského kapitána to bylo již

Kapitán Zdeněk Burian (vpravo v bílém) vyhrál nejenom toto buly, ale dal také pěkný gól.

hráče, protože ti ho nechali v tomto případě zcela
na holičkách.

Jako pára nad
hrncem
Z druhé třetiny čas
ukrojil sotva půldruhé
minuty a Solopisky daly
kontaktní gól poté, co si
jejich útočník nabruslil
před brankoviště, okamžitě dostal puk na hokejku
a bleskovou ranou na lapačku Dudka skóroval.
Od tohoto momentu se
hra hodně zrychlila. Oba
týmy si vytvářely jednu
šanci za druhou a nabízela se otázka, kdo s koho?
Vyrovnají hosté, nebo
odskočí Tatran a opět povede o dvě branky? Nakonec platila druhá varianta,
když spíše kulečníkovou
než hokejovou akci ve 28.
minutě hry dotáhl do konce Lukáš Petržílka, který
doťukl puk špičkou své
hokejky do branky – 4:2.
V dalších minutách domácí hráči hosty sevřeli jako

vedení se rozplynulo jako
pára nad hrncem. Po dvou
třetinách hráči odcházeli
do kabin za nerozhodného stavu.

Rozhodl hráč
s košíkem
Třetí část hry byla
dlouho ve znamení urputné hry. Už se mnohem
více bránilo, šancí bylo
málo, a hlavně se čekalo
na chyby. S postupujícím
časem se ale přesto stále
více začínal prosazovat
Tatran, a to nejenom díky
dvěma přesilovkám uprostřed třetiny. V závěru
řádné hrací doby byla již
převaha domácích místy
drtivá. Hosté už jenom
vyhazovali puky, navíc
je několikrát podržel výborně chytající brankář,
a tak zápas dospěl do prodloužení, v němž se hrálo
tři na tři. O tom, že alespoň dva body zůstanou
v Sedlčanech, rozhodl
hráč, jemuž je teprve sedmnáct let, a musí proto

Sestava: Dudek – Švagr,
Šebek, F. Černý, Vl. Černý,
Náprstek – Martínek, Mašek, Burian, Pospíšil, Petržílka – Kadlec, Zavadil.
Do hry zasáhli také K. Vančura a Šoltés.
Trenér Karel Pospíšil
po utkání řekl: „Dnes nám
hodně chyběl v obraně Jakub Grin a museli jsme se
obejít i bez Tomáše Spilky
a Libora Béma, kteří jsou
také našimi klíčovými hráči. Navíc je na marodce
Štěpán Pinkas. Museli jsme
proto sestavu trochu kombinovat, ale nakonec to pro
nás dobře dopadlo, ačkoliv
jsme po několika hrubých
chybách ztratili dvoubrankové vedení.“
Další svoje soutěžní
utkání hokejisté Tatranu
sehrají ve čtvrtek 15. listopadu, kdy na domácím
ledě v odloženém duelu
sedmého kola přivítají
Velké Popovice B. První buly rozhodčí vhodí
v 18.30 hod.
David Myslikovjan

SEDLČANY V uplynulém týdnu si v dlouhodobé pohárové soutěži amatérských hokejistů ve skupině A zahráli
všichni největší aspiranti
na celkové prvenství. Ani
jeden z favorizovaných týmů
na ledě nepřipustil větší drama, všechny si do tabulky
připsaly po dvou bodech.
Opět ale dobrou výkonnost potvrdil i nováček
z Obecnice, jenž vedoucí
čtyřce stále hodně šlape
na paty. Tentokrát si Slavoj
celkem snadno poradil s posledními Olbramovicemi,
které stále marně vyhlížejí
první bod. Zlepšenou formu potvrdili i hokejisté,
reprezentující tým Genemusic. Mužstvo z Benešovska
se navíc pěkně rozstřílelo
a ve dvou zápasech nasázelo
svým soupeřům dvaadvacet
branek. V B skupině se stále
drží Miličín. Vedoucí tým tabulky ale měl tentokrát hodně starostí s kosohorskými
Tučňáky. V neděli si však poradil s ještě nedávno prvním
Neveklovem.
Výsledky – skupina A:
Obecnice–Olbramovice 7:1,
AHC Nový Knín – Genemusic 7:14, Příčovy–Chlum 6:2,
Křepenice–Votice 11:3, Štětkovice – AHC Nový Knín
4:1, Zvírotice – Daleké Dušníky 6:2, Genemusic–Vršovice 8:4. Po devíti odehraných utkáních jsou v čele
tabulky stále Příčovy, které
dosud v této sezóně ani jednou neprohrály a nyní mají
už sedmnáct bodů. O tři
body zpět jsou druhé Zvírotice i třetí Štětkovice.
Skupina B: Kosova Hora
– Miličín 1:2, Neveklov – Štětkovice B 3:6, Rumola–Kňovice 1:7, Rybníkáři–Draci 0:1,
Štětkovice B – Rumola 5:3,
Miličín–Neveklov 5:3. Po deseti utkáních je s osmnácti
body první Miličín. Týmy
na druhém až čtvrtém místě
v pořadí Neveklov, Rumola
a Štětkovice B mají shodně
po dvanácti bodech. Poslední dvanáctí zůstávají s jediným vítězstvím Rybníkáři.
David Myslikovjan
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Osamocený voják v poli a jakoby
nový starosta
Trvalo to, ale i Sedlčany mají kompletní městské vedení. Zvolen byl
starosta, kterým se stal
dlouholetý místostarosta
Miroslav Hölzel, matador
ODS. Ten, který zejména
po nástupu Jiřího Buriana
do senátu stejně již běžný
provoz města řídí a který
si ve městě dokázal získat
důvěru i vážnost, ačkoliv
velkou část svého politického života strávil jakoby
ve stínu Jiřího Buriana.
Navíc ani ten z lokální politiky nemizí. Obsadil post
radního a v jeho gesci by
měla být zejména stavba
nového autobusového terminálu. Tedy za předpokladu, že k ní nakonec skutečně dojde, což není zatím
vůbec jisté.
Město má nového místost arostu, o generaci
mladšího občanského demokrata Zdeňka Šimečka.
Na první pohled se jeví

energicky a sympaticky, je
to člověk vzdělaný, s rozhledem a vypadá rozumně.
Budu mu přát hodně štěstí
a politické prozíravosti. Ani
jeho zvolení však nebylo,
vzhledem k dojednané koalici, větším překvapením.
Tím bylo zvolení radního
Josefa Soukupa za hnutí
STAN, které jako takové je
mimo koalici a jeden radní
je jediným jeho zástupcem
ve vedoucích orgánech
města. Soukup snad byl
i sám překvapen, zejména
když získal podporu i od lidovců, kteří z poloviny
svých dvou zástupců patří do koalice a z poloviny
do opozice, jelikož Severa
je na straně ODS a SNK
a Stoupa proti nim. Lidovci se prý umí dohodnout
vždy a s každým. V Sedlčanech se jen nezvládli
domluvit sami mezi sebou.
Jak peprné!
Soukup, jak sám konsta-

toval, bude mezi sedmi radními jediným nekoaličním
prvkem a bude to mít asi
těžké. Jeho zvolení je snad
jakýmsi symbolem pro
voliče STAN, že vládnoucí
garnitura přece jen vyslyšela vox populi. Nicméně
jako vox Dei si ho úplně
nevyložila, zkrátka jen tak
symbolicky pozvala STAN
ke stolu a po měsíci vyjednávání pustí na kapitánský
můstek jednoho cizího pozorovatele. Kormidlo z rukou však ODS nepouští ani
po 28 letech vlády.
Naopak do role jakési
Jany Bobošíkové pasovalo hnutí STAN svoji naději
Barboru Kelichovou, kterou zkoušelo nechat zvolit místostarostkou, radní
i předsedkyní ﬁnančního
výboru. Třikrát a dost, třikrát a vše marně. A do pomyslné pozice persona non
grata se dostala i kandidátka hnutí STAN číslo jedna

Blanka Vilasová. Ačkoliv
se zdálo, že post předsedkyně kontrolního výboru
má domluvený a že jej silná opoziční strana obsadí,
i v tomto případě mechanismus selhal a nevděčnou
pozici nakonec získal Pavel
Švagr coby zástupce poražené sociální demokracie,
která ve volbách propadla.
Nicméně za pozadím
toho všeho martyria musíme hledat toho nejzkušenějšího ze zkušených,
senátora a starostovského matadora Jiřího Buriana. O trestním stíhání
Blanky Vilasové a tedy
o tom, že těžko může být
ve vedení města, musel
vědět dlouho, týdny, měsíce či ještě delší dobu.
Ale zkušeně, jako lišák,
počkal a škraloup vytáhl
v pro něj pravou chvíli.
Jednání ODS se STAN tak
ztroskotala a cesta pro
přiznanou koalici s SNK

a lidovci či alespoň jedním lidovcem byla volná.
Politika je drsná a elegantní řešení se nenosí.
To platí o politice na centrální úrovni kdesi v Praze,
ale i o politice na malých
městech a vsích. Člověk
člověku vlkem a každý
svého štěstí strůjcem. Svůj
vliv a postavení navíc Burian rozhodně neztratí.
Z pozice radního a za současného trvání senátorského mandátu, který má
ještě dva roky, zůstane
i jeho další zápis do historie výrazný a z určitého
úhlu pohledu i úctyhodný. Existuje-li něco jako
učňovská akademie ODS
(myslím obrazně), měli
by tam o Burianovi napsat
učebnici. Nebo by ji vlastně mohl napsat přímo
Jiří Burian. Je to vzorový
modrý pták, ať si o něm
myslíme, co chceme.
Tomáš Vašíček

FEJETON

Borelióza jak z učebnice
Uplynulá sezóna byla prý
na klíšťata docela bohatá.
Neumím to posoudit, ale
faktem je, že jsem na svém
těle zaznamenal celkem
dvě, což je o dvě více než
v jiných letech. Klíšťata mě
zkrátka ráda nemají, asi
jim nechutnám. I přesto
jsem však očkován proti
jedné z nemocí, které často
přenáší, a to proti klíšťové
encefalitidě. Proti lymské
borolióze očkování neexistuje a běžným postupem
při jejím výskytu je přeléčení pomocí antibiotik. Ale
zpět k základu příběhu.
Před více než měsícem

jsem v podkolenní jamce
na své pravé noze zpozoroval neobvyklý útvar,
vypadající jako větší pupínek, ovšem temně ﬁalově
zbarvený. Větší pozornost
jsem mu nevěnoval několik dní. Poté se původní
útvar jako by rozplynul
a na jeho místě v prostoru
pod kolenem se „roztekl“
v temně ﬁalovou čáru, která už nevystupovala nad
kůži, ale stala se součástí
tkáně. Zaradoval jsem se,
že původní pupínek zmizel
a že za pár dní bude vše
v normálu. Na nohu jsem
zapomněl o to snáz, že

původní útvar byl v místě,
které se mi hůře kontroluje, přece jen mám sto kilo.
Až po pár týdnech jsem si
všiml, že se mi na vnitřní
straně nohy u kolena dělá
zřetelný červený ﬂek. Ten
během dalších dnů rostl,
kolem červeného středu
byl bílý prstenec a celý ﬂek
byl jasně kruhovitě ohraničen červeným pásem.
V záchvatu myšlenky, že
to přece nebude borelióza,
ač je to na první pohled jasné, jsem se pár dní pokoušel
místo rozmasírovat, čímž
jsem dosáhl efektu podlitiny
a vypadal jsem, jako když

jsem se ošklivě udeřil. Typický ﬂek pro boreliózu byl
i přesto zřetelný. Na naléhání rodiny jsem poslal fotku
inkriminovaného místa svojí lékařce, toho času na dovolené v Egyptě. Odepsala
mi: jasná borelióza. Učebnicový příklad následně potvrdila i její kolegyně, která
ji zastupovala a ke které
jsem se vydal, protože mi
došlo, že legrace končí. To
bylo zhruba před týdnem.
Samozřejmě beru antibiotika a brát je budu ještě další
tři týdny. To je daň za dobu,
po kterou jsem s návštěvou
lékaře váhal.
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Nakonec zpět ke statistice. Vím o dvou klíšťatech,
která jsem měl. Pod kolenem však zřejmě našlo své
útočiště třetí. Existuje i varianta, že původcem byl
komár, o jeho útoku v této
lokalitě těla vím. Na druhou stranu typický ﬂek
s červeným kruhovým naprosto pravidelným ohraničením se může udělat i trochu jinde, než cizopasný
hmyz zaútočí, nikoliv pouze v místě vpichu či přisátí.
A poučení pro další léta?
Lépe se kontrolovat a s návštěvou lékaře neváhat.
Tomáš Vašíček

