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Situace kolem
lomu se
stabilizuje
PETROVICE/SKOUPÝ Před
časem jsme čtenáře informovali nejprve o rozkolu mezi společností,
provozující vápencový
lom ve Skoupém, a obcí
Petrovice a několika podniky z okolí, které cítily
ohrožení zdroje pitné
vody. Situace se následně
uklidnila a obě strany se
dohodly na příměří a spo-

Sádky Červený Hrádek

PRODEJ
KAPRŮ
a vedlejších ryb
přímo na sádkách

vždy Pá + So
9 - 12 hodin
Kontakt:
728 637 130, 736 788 256

Zloděj
spícího
muže
neokradl
SEDLČANY Na začátku byla

policejní zpráva, že únava
přemohla v pondělí 12.
listopadu kolem půlnoci
40letého muže, který usnul
na lavičce vedle kašny
na náměstí T. G. Masaryka.
Zatímco spal, neznámý zloděj mu ukradl batoh s doklady a ﬁnanční hotovostí
ve výši deseti tisíc korun...
Ve středu 14. listopadu
ale policisté věc objasnili
a ukázalo se, že vše bylo
jinak. „Nešlo o únavu, ale
Pokračování na straně 2

lupráci. Jak to tedy funguje
po čase? Co se od léta změnilo?
„Bylo ověřeno, že na etážích, kde řadu let probíhá
těžba, nebyl nikdy zaznamenán úbytek vody, ani
zhoršení její kvality. To je
dobrá zpráva především
ve vztahu k obavám místních obyvatel. Druhou oblastí se staly technické zásahy, zaměřené k prašnosti
v okolí závodu. Dříve bylo
obvyklé, že se surovina
ukládala volně na hromadu.
K řádovému snížení emisí
prachu se proto nejprve postavil nový krytý sklad. Dále
se na drtiči vápence instalovalo plechové opláštění
a obdobně bylo zabezpečené i násypné místo pro plnění nákladních aut. V součtu
se dosáhlo řádového snížení
Pokračování na straně 2
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V rámci oslav stého výročí
vzniku Československa a výročí
sametové revoluce byly
připomenuty osudové osmičky

Děti „prodávaly“ za sedmdesát haléřů Právo lidu a Hlas lidu...

SEDLČANY Základní umělec-

ká škola v Sedlčanech společně s městským muzeem
a Sedlčanskou iniciativou
reGenerace v sobotu 17. listopadu uspořádala oslavy,

zaměřené na tři výročí, týkající se naší republiky.
Pořadatelé připomněli,
že 28. října roku 1918 vznikla
Československá republika,
a že přesně před sedmdesáti devíti lety, dva dny po pohřbu studenta Jana Opletala, postřeleného v pražské
Žitné ulici při násilném

potlačení poklidné demonstrace při příležitosti jednadvacátého výročí vzniku Československa, byly uzavřeny
všechny české vysoké školy. Pohřbu Jana Opletala se
zúčastnily tisíce studentů
a několik z nich společně
s funkcionáři studentských
Pokračování na straně 3

Místostarostkou
byla Kolínová
necelé dva týdny
POČEPICE Místostarostka
Hana Kolínová zahájila
v úterý 13. listopadu druhé
zasedání nově zvoleného
zastupitelstva. Hlavním bodem programu byla volba
starosty. Na ustavujícím
zasedání 30. října došlo
totiž k patové situaci, kdy
žádný z navržených kandidátů nezískal nadpoloviční
většinu hlasů. Obec tak

fungovala dva týdny bez
starosty.
V úvodu zasedání Hana
Ko l í n ov á r e z i g n ov a l a
na funkci místostarostky,
do níž byla před dvěma
týdny zvolena. Důvod byl
prostý. O několik minut
později byla navržena
do funkce starostky obce.
Druhým kandidátem byl
Pokračování na straně 2
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Situace kolem lomu
se stabilizuje
Dokončení ze strany 1

prašnosti z těchto jejich největších zdrojů. V současnosti se už také začalo pracovat
na významném omezování
hlučnosti. Mateřská ﬁrma
k tomu poskytla vysoce
účinné protihlukové švýcarské panely, se kterými se
oplášťují všechna významně hlučná zařízení veškeré
technologie na zpracování
výroby, hlavně pak celá třídící linka nad všemi zásobníky. Jedná se o projekčně,
montážně i ﬁnančně náročnou akci, ale s velkým pří-

nek: „Vztahy obce a vedení lomu Skoupý jsou
partnerské. Vzájemně se
respektujeme, neškodíme
si, spolupracujeme. Jsem
za to upřímně rád, protože
všechny subjekty v regionu
by měly především spolupracovat a pomáhat si. Pak
na tom získají všichni. Společnost Agir lom Skoupý odstoupila od svého záměru
zahloubit lom a postupně
dělá opatření pro snížení
prašnosti a hlučnosti provozu. Samozřejmě chápeme,
že těžba a zpracování vá-

Na toto mytí se ale používá
voda zachycená v akumulační nádrži v lomu. Z důvodu obrovského sucha
a prakticky úplné absence deště je i vody na mytí
málo. Ve spolupráci s Pivovarem Vysoký Chlumec
a ZD Krásná Hora necháváme zpracovat hydrogeologický posudek širších
vztahů, jeskyňáři z Týnčan
provádí dlouhodobé sledování pohybu hladin v jednotlivých studnách regionu.
V současné době máme již
několik míst, kde lidem do-

www.sedlcansky-kraj.cz

Místostarostkou
byla Kolínová
necelé dva týdny
Dokončení ze strany 1

Zdeněk Pekárek. Při hlasování získala Hana Kolínová
pět hlasů – tedy většinu.
Na obsazení funkce místostarosty byli navrženi Jaroslav Mošnička a Zdeněk
Pekárek. „Po odstoupení
Zdeňka Pekárka z kandidatury na místostarostu zbyl
jen jeden kandidát, a to Jaroslav Mošnička. Získal sedm

hlasů,“ uvedla starostka Počepic Hana Kolínová.
Zastupitelé museli hlasovat ještě o doplnění člena ﬁnančního výboru, a to
za Jaroslava Mošničku,
který vzhledem k funkci místostarosty nemůže
ve ﬁnančním výboru pracovat. Zvolena byla Lenka
Martínková.
Jana Špačková

Chybíš nám Pavlíku,
chybíš nám všem,
těžce to neseme,
žes nám tak náhle odešel.

Dne 22. listopadu tomu budou
3 roky, co nás náhle a navždy opustil

Pavel Hrubý ml.
z Lovčic.
Vzpomínají zarmoucení rodiče, bratr
s rodinou, dcery Žanetka s Vojtou
a Matyáškem a Ivanka s přítelem Járou.

Zloděj spícího
muže neokradl
Dokončení ze strany 1

nosem pro zlepšení akustické situace v okolí závodu,“
uvedl zástupce lomu Milan
Křivohlavý.
„Já osobně jsem přesvědčený, že musíme udělat maximum možného,
abychom tady byli spolehlivými a slušnými sousedy a partnery, s dobrými
vztahy a vzájemnou důvěrou. S panem starostou
jsem v občasném kontaktu
a informuji ho, co se děje
v lomu,“ doplnil k tomu
jednatel společnosti Agir
Karel Chalupa.
To potvrdil i petrovický starosta Petr Štěpá-

pence je prašná, přesto je
nutné dbát na to, aby zátěž
nebyla neúměrná. Dochází
k periodickému mytí areálu
a vozovky v blízkosti lomu.

šla voda ve studnách a tak
ochrana zdrojů pitné vody
je naší absolutní prioritou.“
Olga Trachtová
Hadáčková

o promyšlený tah,“ vysvětluje policejní tisková
mluvčí Monika Schindlová. „Muž si chtěl doma ‚odklonit‘ nějaké své peníze.
Netušil, že událost bude
donucen oznámit na po-

licii a navíc pozapomněl
na kamery, které monitorují naše kroky, obzvlášť
v centrech měst, kde měl
údajně usnout. Věc příslušníci policie šetřili jako přečin krádeže, nyní případ
odložili.“
-red-
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V rámci oslav stého výročí vzniku Československa
a výročí sametové revoluce byly připomenuty
osudové osmičky
Dokončení ze strany 1

organizací bylo popraveno.
Účastníci akce na náměstí
T. G. Masaryka si také připomněli dvacáté deváté výročí
brutálního zásahu tehdejší
Veřejné bezpečnosti při demonstraci studentů v Praze
na Národní třídě, který zahájil sametovou revoluci a pád
komunistického režimu.

1918 a končí letošním rokem.
Jednou si lidé budou říkat, že

a také byli svědky příchodu
několika významných po-

ho hurá, které ale tentokrát
zaznělo pouze zprostředko-

Časová osa má sto
let
Pořadatelé vyzvali účastníky oslav, aby přišli s nápadem, připomínajícím staré
doby, a sami šli příkladem.
Několik z nich se zúčastnilo
akce v dobovém oblečení,
další „prodávali“ za sedmdesát haléřů večerník Právo
lidu a deník Hlas lidu, a také
zahráli staré šlágry. „Poprvé
jsme se při přípravě této akce
sešli v muzeu koncem září,“
uvedla učitelka ZUŠ Sedlčany Jaroslava Trojanová.
„Přítomni byli zástupci všech
tří pořadatelů. Pracovní tým
měl celkem deset členů, kteří si program organizovali
ve svých seskupeních. My
jsme společně s dětmi vypracovali časovou osu, která je
umístěna na stěnách naší
školy nastálo. Začíná rokem

Na náměstí se snoubila současnost s historií. Mnozí návštěvníci přišli v dobovém oblečení.

tuto práci mladí výtvarníci
vytvářeli při oslavách stého výročí vzniku Československa.“

Přišel Masaryk,
Gottwald i Havel
Návštěvníci oslav, jichž
v chladném, ale bezvětrném večeru bez deště nebylo málo, si mohli v městském muzeu prohlédnout
výstavu, nazvanou Sedlčany za první republiky,
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Série diskusních setkání nad knihou,
která formovala naši historii.
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Víčka na charitu se
opět sbírají
SEDLČANY Nějaký čas byl
pozastaven sběr plastových víček od pet lahví,
jejichž sběrem přispívají
dárci na pomoc pro potřebné. Ve městě a okolí
organizuje sběr víček především František Urner
z Domova.
„Sběr víček se opět
může rozjet. Momentálně jsou v Česku tři sběr-

ná místa a firma, která je
vykupuje, by ráda našla
sběrné místo v našem regionu,“ říká Urner. „Nějaká
jednání se již konala, ale
zatím bez konkrétního výsledku. Pokud by někdo ze
čtenářů věděl o vhodném
místě, může mi zavolat
na telefon 605 723 114.
Poradím také, kam nyní
s víčky.“
-red-

stav československé a české
historie. Na horním balkoně
radnice se totiž objevil první
československý prezident T.
G. Masaryk, po něm Edvard
Beneš a také Klement Gottwald. První dělnický prezident dokonce z balkónu zahřímal známé „Právě jsem se
vrátil z Hradu…“ za bouřlivé-

vaně z reproduktorů. Po Gottwaldovi přišel symbol
Pražského jara 1968 Alexandr Dubček a následoval příchod Václava Havla, který
stejně jako Masaryk Sedlčany navštívil i ve skutečnosti.
Potlesk sklidil také Dominik
Hašek, který se v roce 1998
na olympiádě v Naganu nej-

větší měrou zasloužil o zisk
zlatých medailí. Dominik se
na balkon dostavil v plné
zbroji, tedy i v drátěné masce, s lapačkou, vyrážečkou,
hokejkou a hlavně v reprezentačním dresu. Jeho
příchod doprovázel hlasitý
komentář Roberta Záruby,
který končil slovy „Přepište
dějiny, jsme olympijští vítězové.“ Za pět minut tak
byly připomenuty všechny
osudové osmičky v datech
uplynulých sto letech.
Všechny historické postavy vytvořili členové
spolku Sedlčanská iniciativa reGenerace, který svůj
program na náměstí při
stejné příležitosti představil
i v loňském roce, kdy sehrál
zásah příslušníků VB proti
demonstrujícím studentům
na Národní třídě. „Oﬁciálně
existujeme od loňského června,“ uvedl předseda iniciativy Jakub Pařízek. „Je nás
kolem deseti ve věku od osmnácti do dvaceti sedmi let, ale
pomáhá nám spousta přátel
a přítelkyň.“
David Myslikovjan

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Padesátiletý ci-

zinec způsobil 12. listopadu
odpoledne nehodu v prostoru čerpací stanice ve městě.
Řidič nákladního vozidla se
zřejmě plně nevěnoval řízení a levou stranou plachtové
nástavby zachytil o hadice
výdejního stojanu, které poškodil. K úniku pohonných
hmot nedošlo. Škoda byla
vyčíslena na 25 000 korun.
SEDLČANY Ne z n á m ý
pachatel vnikl 14. listopadu
navečer ve městě do rodinného domu, kde odcizil šperky v hodnotě 40 000 korun
– několik prstýnků, řetízků,
náušnic a náramků. Za přečin krádeže a porušování domovní svobody hrozí pachateli v případě dopadení až tři
roky odnětí svobody.

DOUBRAVICE Devětačtyřicetiletého motoristu zastavila policejní hlídka 16.
listopadu dopoledne u odbočky na obec Doubravice.
Provedená dechová zkouška
u něj byla pozitivní, na displeji přístroje se ukázala hodnota 0,45 promile alkoholu.
Na místě byl muži zadržen
řidičský průkaz a další jízda
mu byla zakázána.
DUBLOVICE/ZVÍROTICE

Lesní zvěř způsobila 16. listopadu v ranních hodinách
mezi obcemi dopravní nehodu. Čtyřiačtyřicetiletý řidič
se snažil srně vyhnout, strhl
řízení a vyjel mimo komunikaci, kde se vůz převrátil
na střechu. Muž utrpěl lehké
zranění. Hmotná škoda se
vyšplhala na 300 000 korun.

SVATÝ JAN Následující
den způsobila srnčí zvěř další nehodu, tentokrát na silnici I/18 v katastru obce. Zvíře
narazilo do levých zadních
dveří auta a způsobilo škodu
ve výši 5 000 korun.
SEDLČANY Náhlá zdravotní indispozice je příčinou dopravní nehody,
ke které došlo 16. listopadu
krátce před polednem. Devětašedesátiletý řidič najel
na pravý okraj komunikace,
kde narazil do betonových
obrubníků. Sanitka muže
přepravila do nemocnice.
Vzniklá škoda byla stanovena na 50 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Motorkář Vaněk, který na motorce
jede kolem světa, se podruhé narodil
BENIN/AFRIKA Pondělí 12. listopadu,
asi 800 kilometrů od Cotonou, hlavního města Beninu, oﬁciálně Beninské republiky, státu u Guinejského
zálivu v Západní Africe. Motorka
Michala Vaňka, Sedlčaňáka dnes žijícího na Moravě, který je od 1. září
na cestě kolem světa, pěkně přede
po štěrkové cestě. Protože se blíží
poledne a slunce začíná pěkně pálit,
dává si Michal sluneční clonu. A pak
to přijde. Michal přehlídne velkou vyschlou louži – vzduchem letí motorka
i tělo jezdce!
První pomoc Michalovi poskytnou kolemjdoucí místní a motorkář
Helg, který se k němu po cestě přidal.
Zraněného, který si nárazem vyrazil
dech, zvedne a zaváže mu ošklivou
ránu na levém boku, prohlédne po-

„Motorka na místě dopadu po zvednutí
místními lidmi. Já ležím vpravo v trávě
a dávám se dohromady,“ napsal Michal
Vaněk k fotograﬁi, pořízené 12. listopadu v Beninu.

hmožděné oko a rameno. Do 800
kilometrů vzdáleného Cotonu, kde
ordinuje lékař, se Michal nějak musí
dostat na poškozené motorce. Nakonec se mu to s vypětím sil podařilo.
Poslední zpráva od Michala přišla
kolem poledne 16. listopadu, kdy

77. den své cesty dojel do Cotonou.
„Dvanáctého listopadu budu slavit
jako druhé narozeniny, jelikož jsem
se opravdu podruhé narodil. Do kostela nechodím, ale poděkoval jsem, že
jsem to přežil,“ napsal.

Plní si sen
I přes občasnou nepřízeň osudu je
Michal ve svém živlu a plní si životní
sen. Nejde mu totiž o to svět na motorce objet, ale o to ho projet a co nejvíce si to užít. O Michalově cestě jste si
v Sedlčanském kraji mohli naposledy
přečíst v polovině září, kdy už měl
za sebou kilometry Rakouskem, Itálií,
Švýcarskem, Francií a Španělskem.
Přes Gibraltar opustil 21. září Evropu a v Maroku začal svoje putování
po Africe. Že by Michala Afrika přivítala nějak přívětivě, to se říci nedá.
V Rabatu, hlavním městě Maroka,
poznal africkou byrokratickou praxi
– sehnat vízum není hračka. A mentalitu místních lidí. „Před ambasádou
je starý Marokánec, který tam jakoby
dělá strážce parkoviště a rádce před
vstupem do ambasády. Udělal jsem tu
chybu, že jsem si od něj nechal před
vstupem dovnitř vzít helmu. Trval
na tom, ať ji tam nenosím, že mi ji pohlídá. Jak jednoduchá ﬁnta na důvěřivého Evropana. Při návratu k motorce
a navrácení helmy očekává, vyžaduje
poplatek. Dám mu nějakých 24 korun
na naše s tím, že vím, že tu zítra musím opět zastavit. Zítra ale panáček určitě nic nedostane. Jednak mu helmu
nedám a za druhé je to normální ulice, kde může zastavit, kdo chce a kdy
chce. Chápu, chce vydělat. Ale toto nemám z principu rád. Buď řeknou zkra-

Michal Vaněk se po cestě setkává s různými lidmi. Třeba s pětašedesátiletým Alfredem, který kdysi na motorce také projel kus černého kontinentu.

je, že budou potom něco chtít nebo nic
nechci. No nic, vyškolil mě a už takový
hlupák nebudu.“

Je to masakr
Osmého října přejíždí Michal hranici mezi Marokem a Mauritánií. Pomáhá mu za úplatu převaděč – s jeho
pomocí je hraniční kontrola podstatně rychlejší a bezproblémová, Michala to ale něco stojí. „S přechodem
do Mauritánie začíná peklo jménem
počasí! Fouká silný vítr z vnitrozemí
o teplotě určitě přes 40 °C. Sebou samozřejmě bere i písek. Na holou kůži
to i štípe. To nepočítám, když projede
kamión v protisměru. Je to masakr. Jet
v tom týden, tak z motorky nic nezbude. Byla by opískovaná na maděru.
Vítr po několika stech kilometrů usta-

Michalova trasa cesty kolem světa. V pátek 16. listopadu byl v Cotonou, hlavním městě Beninské republiky.

ne, ale horko ne! Peču se a motorka
taky. Teplota motorky je stále kolem
100 °C, většinou ještě přes. Mám obavy, aby vydržela.“ Dalším cílem byl
Dakar v Senegalu, 7. listopadu už ale
Michal rybařil na řece Baﬁng v Mali,
o několik dní později překročil hranici do Beninu.
V následujících týdnech, až se Michal zotaví ze zranění ramene a boku
a opraví motorku, projede středem
a jihem černého kontinentu, aby se
pak na lodi přeplavil do Jižní Ameriky. Během svého putování plánuje
navštívit během dvou let asi šedesát zemí. Někdy v prvních měsících
roku by se rád v Mexiku setkal se
svojí manželkou a také dvěma malými dcerami Natálkou a Nikolkou.
Jana Špačková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Velitelé a strojníci úspěšně
složili zkoušku
PETROVICE O uplynulém

Sobotní školení zpestřila ukázka petrovické hasičské techniky, kterou předvedl starosta Petr Štěpánek.

víkendu se v Petrovicích
konalo základní školení velitelů a strojníků jednotek
sborů dobrovolných hasičů
obcí. Školitel Jiří Šebs připravoval v sále restaurace
Modrá Hvězda na zkoušku
30 velitelů a lektor Miloslav
Bárta v hospůdce Pod Věží
rozšiřoval vědomosti 36
strojníků.
Úspěšnost zkoušek byla
letos oproti předchozímu

roku překvapivě stoprocentní. Všichni velitelé
a strojníci hasičských sborů z celého okresu zvládli
písemnou zkoušku, kde odpovídali na padesát otázek.
Sobotu zpestřila hasičům ukázka petrovické Tatry 815.2 s požární nástavbou, která kromě nádrže
na 4 900 litrů vody skýtá
ještě potřebné prostory pro
uložení hasičského náčiní
a nářadí. Jana Motrincová

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

KAROSÁŘ

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
353/18
Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
354/18
Prodám aut. pračku Zanussi, horem plněná, 40x60x60, nepoužitá. Pův. cena 7 600 Kč,
nyní 4 900 Kč. Tel.: 736 264 861.
355/18
Koupím byt v Sedlčanech na jaře/v
létě 2019. Jsem spolehlivá, slušná. Tel.:
775 000 770, e-mail: vladenaps@gmail.
com.
356/18

Doučím ZŠ a SŠ matematiku i k maturitě na Sedlčansku, levně. Tel.: 792 416 140.
357/18

klempířské práce,
vyvařování,
nástřiky
Ceny mírné - Sedlčany

Tel.: 605 373 016

Prodám jádra vlašských ořechů, 220
Kč/kg. Tel.: 736 264 861.
358/18

ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA OBUVI

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

kabelky, dárkové poukazy,
peněženky, opasky, školní tašky a další
VÁNOČNÍ DÁRKY

Sedlec-Prčice, náměstí čp. 58
- společenská, letní, zimní, zdravotní, nadměrná,
vycházková, pracovní, domácí, sportovní
- dámská, pánská, dětská

www.obuv.tode.cz
Tel.: 721 629 728, 606 848 150

Bytový textil

Šicí stroje

Lenka Hejhalová
Nabídka vánočního zboží:
 zimní záclonky, kalendáře
 dekorační látky – bavlna, polyester, směsovky
 ubrusy bavlněné, lněné, teflonová úprava, PVC
 dekorační štoly na stůl

Sedlčany, nám. T.G.M. 132

Tel.: 318 821 923
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Desetiletý chlapec díky
své všímavosti pomohl
dopadnout zloděje kola
SEDLČANY Policisté jistě po-

tvrdí, že k dopadení pachatele mnohdy přispěje jeho
popis, který poskytnou všímaví svědci. A rovněž možná budou souhlasit s tím, že
ale není zcela běžné, aby
loupežníky přesně popsal
desetiletý chlapec, a ti byli
bezprostředně po svém
trestném činu lapeni.
Jaroslav Janský je žákem
3. třídy a bydlí společně se
svými rodiči v Sedlčanech
na náměstí T. G. Masaryka.
„Syn měl v chodbě svoje
kolo, a když šel venčit našeho psa, nezamkl dveře, které ale byly zavřené,“ popsala krádež bicyklu maminka
Jardy Andrea Janská. „Kolo
z ulice nebylo vidět, a proto
si myslím, že to oba zloději šli zkoušet. Jeden z nich
na kole odjel a druhý za ním
běžel. Syn je zahlédl ve chvíli, kdy ještě byli nedaleko
domu a směřovali z náměstí
do Tyršovy ulice.“ Jaroslav
Janský oba pachatele sice
viděl poprvé, ale přesto si
za krátkou dobu, po kterou
je mohl pozorovat, dobře
zapamatoval jejich obličeje. Všiml si také, že jeden
z nich měl červenou čepici,
barevnou košili, druhý černou mikinu, tašku a že oba
měli tmavé tepláky. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že
chlapec má skutečně výjimečný postřeh. „Syn nám

hned běžel říci, že mu právě
ukradli kolo a že zloději jeli
směrem k sokolovně,“ pokračuje v líčení celé události Andrea Janská. „Manžel
vzal okamžitě syna do auta
a vyrazili za nimi. Já jsem
volala na městskou policii,
že nám bylo právě odcizeno kolo.“ Mezitím jednoho z pachatelů trestného
činu Jaroslav Janský starší
dostihl, zadržel a předal
městským policistům. Jeho
komplic utekl, a přestože
otec se synem prohledali
celé okolí, po druhém ze
zlodějů se jakoby slehla zem. „Když jsme se ale
vraceli, všiml jsem si kluka
s červenou čepicí, jak běží
k uhelným skladům. Poznal
jsem, že je to druhý ze zlodějů, a táta ho hned chytil,“
doplnil popis celé události
Jaroslav Janský mladší.
Pro zloděje si přijeli
státní policisté a všímavého školáka pochválili nejenom za jeho pohotovost,
ale i za to, že se jim díky
němu povedlo dopadnout
pachatele, po němž bylo
vyhlášeno pátrání za předchozí delikty. Ironií osudu
je, že starší z pachatelů byl
před nedávnem na exkurzi
ve věznici na Bytízu, kde
pracují oba rodiče okradeného chlapce. Prohlédl si
tehdy vlastně, do čeho jde.
David Myslikovjan

Desetiletý Jaroslav Janský díky svému postřehu uchránil svoje
kolo před odcizením a navíc policistům pomohl najít pachatele,
po němž bylo vyhlášeno pátrání.

www.sedlcansky-kraj.cz

Zamykané skály
překvapily turisty
koktejlem barev
SEDLČANY/NALŽOVICKÉ
PODHÁJÍ Na sobotu 17.

listopadu naplánovala

pečí úrazu, ale všechno
dopadlo nakonec jinak.
Inverze vykonala své,

Turistky TJ Tatran během sobotního výšlapu po Bílých skalách

Marta, náčelnice turistického oddílu TJ Tatran, podzimní zamykání
Bílých skal, neboli procházku po hadovitě se
klikatící stezce po skalách v rezervaci Drbákov. Datum poměrně
pozdní zřejmě vyvolalo
u většiny členů oddílu
obavy z náročného mokrého terénu. A tak se
jich před rozcestníkem
U Křížku za Nalžovickým Podhájím sešla jen
šestice, a navíc všechny
patřily, jak se ještě pořád traduje, k tomu slabšímu, ale zároveň prý
i odolnějšímu pohlaví.
Po cestě z Chlumu, když
pod botami prokluzoval
namrzlý asfalt a z bílé
mlhy vykukovaly nejasné obrysy okolní krajiny,
se sice probírala také záložní varianta trasy, kdyby snad terén opravdu
vypadal na to, že by hrozilo nějaké reálné nebez-

a když se skupinka blížila k okraji drbákovských
lesů, zůstaly mlhové závěje ležet v údolí a nad poli
a lesy na kopci se skvěla
modrá obloha. Nikde nikdo. Na parkovišti U Křížku, ani později na stezce
žádní další pocestní.
Na jindy rušné pěšině bylo zřetelně slyšet,
jak pod nohama praská
ojíněné kafíčkově hnědé
listí, a při pohledu vzhůru křižovaly šmolkově
modré nebe holé větve
stromů. Ještěrky a užovky asi znehybněly někde
ve svých úkrytech, ale
nad skalami se neslo rozpustilé povykování ptáků,
které by ornitolog se vší
určitostí pojmenoval, ale
laikovi znělo jako psí ňafání. I řeka lesknoucí se
ve slunci stříbrem promíseným s modří se tentokrát tiše a jaksi radostně
vinula mezi svými břehy
bez rušivých vlivů lidské-

ho plemene. Kdyby však
byl ve skupince nějaký
otužilec, určitě by neodolal možnosti s tou krásou
splynout.
Díky předchozím teplým měsícům a nynější
vyšší vlhkosti se na slunných místech ukázaly
v trsech jasně žluté květy jestřábníku obklopené
sytě zelenými růžicemi
listů, o kousek dál se jako
zjara jásavě zelenal mech,
mezi trávou se prodíraly na svět tajemně fialové čirůvky a barevnou
škálu tvrdily staleté tisy
majestátní temnou zelení
svých větví. Na lavičkách
u cesty se ve slunečních
paprscích blyštěly tající
krystalky ledu.
Národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály je nejkrásnějším
místem středního Povltaví, hlásá už první informační tabule na začátku
trasy a pak to pro jistotu
opakují i všechny další.
Nachází se v nadmořské
výšce 271 až 475 metrů a chráněné území se
rozkládá na ploše téměř
63 hektarů. Pečuje o ně
Správa chráněné krajinné
oblasti Blaník. A pečuje
skutečně dobře. Na stezce se při troše opatrnosti ani nedá uklouznout.
Ochránci přírody ji opatřili na všech kritických
místech stupni s téměř
neklouzavým povrchem
a navíc kroky turistů jistí
na mnoha místech také
řetězy. Vykácení náletových dřevin, které se
povalovaly u některých
vyhlídek, prý pomůže
růstu vzácných endemitů, jak poznamenala jedna z turistek, a z vyhlídkových stanovišť se tak
zároveň otevřely široké
výhledy na meandr Vltavy a na blízké i vzdálené
kopce. Toho dne opravdu
braly dech.
-jv-

www.sedlcansky-kraj.cz
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K určení zastupujícího
místostarosty na podruhé nedošlo
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU

Hned první pracovní zasedání
zastupitelstva, které se konalo
jen dva týdny po tom ustavujícím, trvalo více než tři hodiny.
Přítomni byli všichni zastupitelé, zapisovatelka a tři občané.
Na programu byla například
rozpočtová opatření, úhrada
faktury, pronájmy, prodeje či
výměny pozemků, ale také rozdělení kompetencí obou místostarostů a schválení odměn
neuvolněným zastupitelům. Některá rozhodnutí byla odsunuta
na dobu, kdy budou známy další informace.
Zkraje projednávání bodu
o místostarostech se přihlásila Kateřina Benešová: „Já
bych chtěla hned na začátku
říct, že nesouhlasím s tím, co
se projednalo na zastupitelstvu
ustavujícím, že teda prvním
místostarostou má být Vítek Hubička a druhým Jana Mašková.
My jsme se na tomhle vůbec
neusnesli.“ Někteří zastupitelé
souhlasně přikyvovali. Všichni
se pak shodli na tom, že nikdo
před ustavujícím zastupitelstvem nevěděl, že se musí zastupující místostarosta určit.
O důležitosti zastupujícího místostarosty se vedla zdlouhavá
diskuze, během které se důležitost tohoto postu snižovala.
„Nemá žádný kompetence, jedině fakturu do padesáti tisíc nebo
kdyby byla krizová situace,“
uvedl starosta. Dále by do prvního zastupitelstva vedl město,
pokud by starosta odstoupil.
„My jsme navrhovali jako
prvního místostarostu Janu Maškovou a bylo to osm ku sedmi,“
odvolává se Blažena Suchopárová na neveřejné zasedání, které se konalo před ustavujícím.
„Tak já si myslím, že jako první
místostarosta by měla být Jana
Mašková,“ pokračuje. „Která potom přizvala Vítka,“ doplňuje ji
Kateřina Benešová. Vít Hubička
se následně přítomných zeptal
na důvod, proč nemá být zastupujícím místostarostou právě on. „Starostu nechtěl dělat
nikdo. A pan starosta je zvolen
a myslím si, že má morální, ne
zákonné, morální právo říct,
jestli to bude Petr nebo Pavel,“
uvedl k tomu. Fakticky je to ale
rozhodnutí zastupitelstva, nikoliv starosty.

Několikrát pak došlo z různých míst na konfrontaci reálného usnesení, skutečného
průběhu volby místostarostů
během ustavujícího zasedání
a dohody, která padla na neformálním setkání před tím. „Veřejně bylo řečeno, že Vítek je první,
a vypadá to, že já jsem se tam
dostala nedopatřením, a to mi
vadí,“ uvedla Jana Mašková.
Víta Hubičku konfrontovali
někteří zastupitelé se skutečnostmi z uplynulého volebního
období. Ondřeji Benešovi se nelíbí, že nepracuje s pracovníky
z úřadu práce, že jim nezadává
práci a následně ji nekontroluje.
Na to podle vlastních slov nemá
starosta čas. Blažena Suchopárová k tomu přidala vlastní zkušenost z doby, kdy vykonávala
funkci místostarostky: „Já například, když jsem dělala místostarostku, tak jsem to považovala
úplně za samozřejmý a nechodily ty stížnosti,“ uvedla s tím,
že neustále práci rozdělovala
a následně kontrolovala. „My si
myslíme, Vítku, osm ku sedmi, že
bude Jana schopnější jako místostarosta,“ uzavřela svou řeč.
Proti těmto hlasům se ohradil Pavel Hubička: „Popravdě
vám řeknu, že jste mě hodně
zklamali, když říkáte, že Vítek málo dělá.“ Jako jeho šéf
ze zaměstnání uvedl, že často
čeká, než se vrátí z plnění povinností, které vyplývají z jeho
funkce. „Tady spíš jde o ten
princip, že kdybych na tom zastupitelstvu řekla, že prostě tam
Vítek nebude, tak by tam nebyl,“
odkazovala se znovu na neoﬁciální zasedání Jana Mašková.
Zároveň ale uvedla, že je ráda,
že jsou zvoleni oba. Ostatní
s ní souhlasili. I tak ale připomněla, že veřejně zasedání neprobíhalo podle toho, co bylo
předem dohodnuto: „Ty jsi tam
vystoupil a řek: ‚Takhle my jsme
se dohodli‘,“ připomíná směrem k Vítovi Hubičkovi. „A to
se nám nelíbilo, protože takhle
jsme se nedohodli, že budeš ten
zastupující, kterej bude zastupovat starostu,“ pokračovala. Zásadní problém byl přitom to, že
v předpřipraveném znění návrhu usnesení byla formulka,
o které zastupitelé podle svých
slov při hlasování nevěděli.
A ta určovala ono pořadí.

Pavel Lacina navrhl nové hlasování o pořadí místostarostů.
Blažena Suchopárová navrhla
na první místostarostku Janu
Maškovou. Pro bylo 7 zastupitelů. Také návrh na Víta Hubičku
padl z jejích úst. I on dostal 7
hlasů. Miroslav Procházka, který se zdržel, hlasoval původně
pro Janu Maškovou. Dnes ale
nebyl tím pověstným jazýčkem
na vahách. K určení pořadí
místostarostů tedy nedošlo. Konečná dohoda je nakonec na samotných místostarostech, oni
sami si vzájemně rozdělí kompetence. Celé vedení města pak
jasně deklarovalo, že nebudou
vzájemně konat nic za zády druhého, že budou spolupracovat.
Následovalo schválení odměn neuvolněných zastupitelů. Oba místostarostové budou dostávat odměnu ve výši
13 850 Kč, což je přibližně polovina platu místostarosty v minulém období. Členové rady
obdrží měsíčně 3 070 Kč, předsedové komisí nebo výborů
1 550 Kč, členové komisí nebo
výborů 1 280 Kč a zastupitelé
po 770 Kč. Zároveň bylo určeno,
které částky se sčítají a od kterého data novým zastupitelům
a funkcionářům náleží.
Dalším bodem byla 50% dotace na automobil pro SDH. Přítomný Václav Šplíchal k tomu
doplnil, že dalších 30 % lze získat ze zdrojů kraje.
V diskuzi žádala Jana Mašková o zveřejňování nejen povinného usnesení z jednotlivých
zasedání zastupitelstva, ale
kompletního zápisu. Po diskuzi
byl tento požadavek schválen.
Starosta Jiří Urban pak přítomné informoval o zvolení požární
komise radou, která zasedala
ten den odpoledne. Jejími členy
jsou Václav Volf, Miroslav Procházka a Václav Šplíchal. Ten
také starostu následně žádal,
aby respektoval při svých rozhodnutích závěry této komise.
Probíralo se i školení zastupitelů, zadání zpracování projektu na rekonstrukci kabin,
spolupráce místních spolků
a podnikatelských subjektů
s městem na podobě strategického plánu rozvoje města či
provozní řád nového sběrného
dvora.
Olga Trachtová Hadáčková
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Falešná pizza ze
zakysané smetany
Také se vám stává, že po víkendu nemáte chuť
jíst zase to samé a nebo dojídat zbytky v takovém stavu, ve kterém na vás volají z lednice?
Tu na vás vypadne nakrojená cuketa nebo jiná
už trochu méně svěží zelenina. Tu je otevřená
zakysaná smetana, tu nakrojený sýr, tady zase
otevřená konzerva tuňáka, žampiónů nebo kukuřice? A takhle bych mohla pokračovat dál.
Známe to asi čas od času všichni, zvlášť když
nás o víkendu bylo u stolu více a vaří se ve velkém. V takovém případě u nás dochází k variantě „placka na pekáč“. Na tuto falešnou pizzu
nebo, chcete-li, slaný koláč můžeme zpracovat
kdeco, udělat si kombinace podle své chuti
a ještě změnit varianty i v rámci jednoho koláče. A prémie tohoto pokrmu je, že koláč se
dá jíst teplý, například k večeři, a druhý den
může ještě posloužit jako dobrá studená svačina do školy nebo do práce.
Na těsto potřebujeme:
1 zakysanou smetanu (200 g)
350 g polohrubé mouky
1 vejce
1 polévkovou lžíci oleje
1 čajovou lžičku prášku do pečiva
sůl
kečup/protlak smíchaný s trochou oleje (nebo
rajčatovou omáčku) na potření
Na obložení potřebujeme (uvedené suroviny jsou pouze pro inspiraci, fantazii a množství se meze nekladou):
rajčata na kolečka
cuketu, lilek na kolečka (ty doporučuji před položením na těsto orestovat na olivovém oleji)
tuňáka v konzervě
obrané maso z pečeného kuřete
žampióny
různé druhy tvrdých sýrů
šunku nebo salám
jarní cibulku
sušené nebo čerstvé bylinky (bazalku, oregano,
petržel)
Ingredience na těsto zpracujeme a vyválíme na placku ve velikosti plechu. Těsto potřeme protlakem, posypeme bylinkami a poklademe náplní dle chuti. Na plech se dá vytvořit
i několik kombinací podle přání strávníků. Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů asi
30 minut.
Kateřina Petržilková Vocová
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Průřez stoletím zdobí
fasádu ZUŠ
SEDLČANY Několik dní na-

Časová osa republiky vzniká na budově sedlčanské ZUŠ.

zpět si mohli kolemjdoucí
povšimnout barevných
změn na fasádě základní
umělecké školy. Pás geometrických tvarů v barvách trikolory byl na budově vytvořen k oslavám
výročí sta let vzniku Československa. Časová osa zobrazuje významné osobnosti z oblasti kultury, politiky
i vědy od založení první
republiky po současnost.
„Autorky nápadu, učitelky výtvarného oboru Lenka
Feldsteinová a Diana Pinkasová do tvorby časové osy

přirozeně zapojily své žáky
a v práci budou ještě dle
přízně počasí pokračovat,“
říká ředitelka školy Vladimíra Křenková a pokračuje: „Celkově se zapojila více
jak polovina dětí z výtvarného oboru včetně žáků našich poboček. Děti se k tvorbě inspirovali na zářijovém
divadelním představení
CUBE v Národním divadle.
Nyní v hodinách vyřezávají
šablony portrétů, předmětů i architektury, které pak
přenáší na budovu školy
v časovém sledu.“
Při cestování časem

kolem budovy školy tak
můžeme zahlédnout Karla Čapka, partu Rychlých
šípů či temné tváře padesátých let stejně jako
Křemílka s Vochomůrkou,
žižkovský vysílač s miminky z dílny Davida Černého
nebo neuskutečněný blob
Jana Kaplického.
„Fasáda ZUŠ tak získá
nový kabát s dějinnou linkou, kterou si mohou návštěvníci zahrady, žáci ZUŠ
i jejich rodiče číst,“ uzavírá
poselství časové osy Vladimíra Křenková.
Lucie Kakosová

Rozmarýna kvete i v podzimním čase
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU

Rozmarýna je velmi aromatická léčivka. Běžně kvete
bílými či namodralými květy
na počátku léta. V Krásné
Hoře je ale v rozpuku jedna
právě teď. A hýří všemi podzimními barvami...
Jde o květinářství Martiny Lacinové, její splněný
sen, srdeční záležitost. „Miluji květiny, baví mě dekorovat
a tvořit,“ říká. Cesta k vlastnímu obchůdku ale nebyla přímočará. A to nemám
na mysli pouze přestavbu
domu, ve kterém nový prostor vznikl.
Původně je sociální pedagožkou. Na tuto pracovní dráhu se studiem připravovala
osm let. Jako ztracený čas to
ale rozhodně nevidí: „Jsem
moc ráda, že ty školy mám.
Jsou to zkušenosti a stát se
může cokoliv. Rozšířila jsem
si obzory, posunula vlastní
hranice. Zrovna v téhle místnosti jsem se učila na státnice.
Tady býval pokoj s postelí.
Pak jsem říkala, že už sem nikdy nevkročím. A nakonec tu
mám krámeček,“ vzpomíná
dnes už se smíchem. Pokoj
v domě manželovy matky
měl okna přímo do krásnohorského náměstí. Byla to
tedy ideální příležitost, prostor je pro obchůdek jako
stvořený.
Nápad vznikl asi před třemi lety. Ale z počátku se bála.
„Bála jsem se hodně, protože

nejsme velké město a i třeba
někdo ze známých, z rodiny
mě od toho zrazoval, že to
tady prostě nepůjde a že je to
blbost a že tam mám stálou
práci,“ svěřuje se Martina.
Před narozením dvou dcer
pracovala deset let ve věznici na Bytízu. Místo jí tam nejen drželi, dokonce jí nabídli
vyšší post, než měla před
odchodem na mateřskou dovolenou. A aby toho nebylo
málo, začaly se jí hrnout nabídky i odjinud. Rozhodování tak měla o to těžší. „Hrozně bych si to vyčítala celý
život, že jsem to nezkusila.
Tak jsem do toho šla,“ mluví
Martina o svém odhodlání.
„Kdybych byla někde
ve městě, je tam třeba více
lidí, ale rozhodně bych měla
vyšší náklady. A tady v okolí
toho moc není. Když jsem
chtěla nějaký dárek nebo
nějakou maličkost, tak jsem
vždycky musela jet do Příbrami nebo do Sedlčan. Člověk
se musel sebrat, leckdy vzít
s sebou děti, což cestu pochopitelně prodraží, minimálně
hodinu počítat na cestu, plus
nafta nebo benzín. Je z toho
půl dne. Opravdu sem lidi
chodí pro dárečky. Zastaví se,
když přijedou do vedlejšího
obchodu. Okolních vesnic,
kde nemají nic, je hodně,“ pochvaluje si. Ohlasy jsou jen
pozitivní. Všichni jsou rádi,
že v Krásné Hoře konečně
něco je. „Dlouho mi trvalo

i vymyslet interiér. Vybírala
jsem, aby to dobře vypadalo,
aby to působilo svěžím dojmem. Strávila jsem hodně
času na internetu, vybírala regály. Nechtěla jsem nic tmavého, chtěla jsem hezký kráme-

jede pro konkrétní věci. I tak
prochází všechno, nabídka
se často mění. Už se tam ale
necítí ztracená, jako tomu
bylo v počátku. „Říkala jsem
si, jestli všechno zvládnu.
Pochybnosti byly. Ale pak

Martina Lacinová ve své Rozmarýně

ček. A spousta lidí říká, že si
to jde jen okouknout, že tady
mají dobrý pocit,“ doplňuje.
Investovala do podzimního zboží a už se těší na Vánoce. Pro zboží jezdí dvakrát
týdně brzy ráno do pražských velkoobchodů nebo
nakupuje na internetu. A pořád hledá novou inspiraci.
Při nákupech si dopřává čas,
aby si mohla všechno v klidu projít, vybrat. Z počátku
tam jezdila pořád, aby se
inspirovala. Dnes už často

jsem si řekla, že se to musím
naučit,“ dodává. Neustále se
snaží držet krok s aktuálními
trendy. Absolvovala několik
ﬂoristických kursů, na další
se chystá. Inspirativní jsou
podle ní také různé veletrhy
a výstavy.
Nejžádanější bylo z počátku dušičkové zboží, velký zájem je o hrnkové květiny nejen na hroby, ale i k domům.
Mezi dekoracemi vedou
andílci a koníci. Oblíbeným
zbožím jsou dřevění panáč-

kové. Hodně se prodávají
také věnce na dveře. Zatím
podzimní, ale Martina už se
těší na adventní: „Mám ráda
Vánoce, ráda dělám vánoční
věci. Je nepřeberné množství barev, různých kouliček
a třpytek. Je to zase něco
jiného,“ vypráví natěšeně.
Prosincovou provozní dobu
odhaduje až do Štědrého dne.
„Pak si asi odpočinu v lednu
a únoru, kdy si myslím, že
bude klidněji. Možná si někam i vyrazíme s rodinou,“
plánuje.
I když je nová práce náročná, je spokojená. Velkou
podporu má od počátku
v manželovi a dalších členech rodiny, kteří jí pomáhají nejen s prací, ale hlavně
také s péčí o malé dcery.
Dveře se u ní netrhnou. Jen
během chvilky našeho povídání obsloužila několik
zákazníků. Otevřeno má pět
dní v týdnu. Pondělí si nechala na nákupy, neděli pro
rodinu a na odpočinek.
A proč Rozmarýna? „Nad
názvem jsem přemýšlela
delší dobu. Nakonec jsem
podle abecedního seznamu
projela všechny názvy květin a Rozmarýna mi padla
do oka. Poté jsem zjistila, že
si již delší dobu kupuji časopis o tvoření se shodným názvem. A bylo rozhodnuto,“
uzavírá s úsměvem.
Olga Trachtová
Hadáčková
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TA J E M ST V Í D O M Ů
SEDLČANSKA (85)

Křížky na Červeném
Hrádku aneb Rozmarná
baronka a zabitý dráb
Byla teplá noc, jedna z těch posledních letních, orosené pivo dobře
chutnalo, a že má jít domů, si Kadlec
z Pojezdce vzpomněl až před půlnocí. Na cestu ze Sedlčan ke Kosově
Hoře mu svítil měsíc, cáry mlhy se
líně povalovaly v údolí Mastníku.
Kadlec si rázně vykračoval a těšil
se z nočního klidu kolem. U křížku
na kamenném podstavci u odbočky
k dnešním sádkám smekl a zašeptal: „Bohu chvála“. Šel by dál, kdyby
zpoza křížku nevystoupila postava.
Kadlec měl sice pro strach uděláno,
ale noční pocestná ho překvapila.
Chtěl pozdravit, zeptat se, kam ji
nohy nesou, ale při pohledu na bledou, prostovlasou ženu, oděnou jen
v bílém šatě, který poletoval kolem
hubeného těla, se nezmohl na slovo. Váhavě vykročil dál, když v tom
ho přepadla úzkost a rozběhl se
jako o závod. Když tudy za čas opět
šel, těžko říci, zda za to mohlo těch
pár piv a možná i nějaká ta kořalka,
žena stála u křížku znovu. Její smutný výraz ho vyděsil, a proto víckrát
kolem kříže nešel. Večery v Sedlčanech navždy oželel.
Podobně pochodila i stará Lencová z Červeného Hrádku. Se smutnou neznámou se setkala v zimě.
„Byla průhledná, jakoby tělo ani
z masa a kostí neměla,“ vyprávěla
potom doma vnoučatům.
Těžko říci, od jaké doby křížek
u silnice vedoucí ze Sedlčan do Kosovy Hory, stojí. Jedna z pověstí
praví, že na rozcestí pod mlýnem
ho nechala postavit rozmarná červenohrádecká baronka. Na tom
místě i přes odpor tehdejšího
kaplana nechala pochovat svého
psíka, který pokládal osazení psího
hrobu křížem za rouhání. Na zámku se pak už velebný pán nikdy
neobjevil. Poté, co baronka zemřela, lidé si špitali, že nedošla pokoje
a bloudí kolem křížku…
Co je na tom pravdy, to už se
dnes jen těžko dozvíme. Jisté je, že
v místě kolem křížku dochází k podivným příhodám. Někdo se setkal
s jeptiškou v řeholním hábitu, jiný
vypráví o bílé paní, chovající děťátko. Ještě před padesáti lety měli
hlavně řidiči motocyklů poblíž křížku časté potíže s motorem. Jakmile
se od křížku vzdálili, motor opět
naskočil.

Záhadou také je, kam původní
křížek někdy v sedmdesátých letech zmizel. Na jeho místě byl sice
postaven jiný, z toho ale nejdříve
zmizel litinový kříž a v roce 2002
i podstavec. V létě roku 2003 zde
František Bláha a Bohuslav Sosnovec postavili zrenovovaný křížek,
který stál původně na sedlčanském
hřbitově. Má podobu půlmetrového
kamenného podstavce, do něhož je
zapuštěn sto čtyřicet centimetrů vysoký litinový, prolamováním bohatě
zdobený kříž. Na jeho dříku je destička, zdobená dokola věnečkem
z lístků s nápisem „Bohu chvála“.
Kristus na kříži má nad hlavou šesticípou hvězdu a nápis „INRI“.
Okolí Červeného Hrádku je
na drobné sakrální památky,
a k nim vážící se pověsti, bohaté.
U odbočky vedoucí k zámku stojí
mezi lipami další kříž. Červenohrádecká vrchnost ho nechala
postavit na památku drába, který
vrchnosti sloužil a po potyčce
s hospodářem z Přibýšky zraněním podlehl. Další křížek stojí v tarásku po levé straně cesty vedoucí
od autobusové zastávky k zámku.
Jde o prostý litinový, 140 centimetrů vysoký kříž bez ozdob, pouze
s ukřižovaným Kristem a tabulkou
s nápisem „INRI“. Když byl před
lety ulomen, nechal ho tehdejší
kastelán Jaromír Chmelař opravit.
Největší tajemství mezi červenohrádeckými sakrálními památkami skrývá zřejmě ta, k níž se dostane málokdo. Drobná kaplička,
spíše boží muka, totiž stojí na ostrůvku uprostřed Zámeckého rybníka. Málem by zmizela, kdyby si
baron Jan Mladota po svém návratu na Červený Hrádek v roce 1992
nepřál, aby ostrůvek vypadal jako
v dobách jeho mládí. Když byl
v roce 1999 ostrůvek upravován,
našly se v zemi zahrabané části
původní kapličky. Ty byly vztyčeny a místo olší a keřů byl na ostrůvku vysazen platan.
O kapličce na ostrůvku se toho
moc neví, ani kdy byla postavena
a komu byla zasvěcena. Víme,
že na ostrůvku stála už ve druhé polovině 19. století, a to podle
obrazu z tohoto období, který zachycuje zámek před přestavbou
v roce 1894.
Jana Špačková
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Slečna z fary znala tajemství
Život za protektorátu nebyl lehký.
Docházelo k situacím, v nichž se
tříbily charaktery. Situacím, ve kterých malé zlo dokázalo napáchat
velké neštěstí…
Páter Karel Bejsta sloužil v Nechvalicích už dvacet let, když si
na faru v roce 1935 přivedl hospodyni Marii Kroneislovou. Pocházela
z Boršova u Českých Budějovic. Německo-český původ by ji místní lidé
odpustili, ne však její povahu a vystupování. Brzy jí začali posměšně
přezdívat „slečna z fary“. Když 3.
srpna 1943 Bejsta zemřel, odvezla
ho hospodyně pohřbít do Boršova,
což jí nechvaličtí farníci zazlívali.
Ještě před smrtí sdělil slábnoucí
kněz své hospodyni tajemství, které si zřejmě nechtěl vzít do hrobu.
Šlo o revolver, který měl ukrytý
v kanceláři v rouře od kamen. Bejsta určitě věděl, že za nedovolené
držení střelné zbraně může skončit na popravišti. Nemohl ale tušit,
jaké trápení prozrazením svého tajemství způsobí a že na faře ukrytá
zbraň, nyní tajemství v rukou „slečny z fary“, zásadně ovlivní život
jeho nástupce.
Po Bejstově smrti byl administrátorem nechvalické farnosti ustaven
mladý kněz Jaroslav Záruba. Bylo
mu sice jen šestadvacet let, ale
místní ho znali, sloužil totiž Bohu
a lidem v nedalekých Počepicích.
S farskou hospodyní si ale nepadli
do oka. Už po měsíci společného
soužití na faře přiběhl rozčilený
kněz do domu obchodníka Františka Uhra a požádal ho, jestli by ho
nenechal u sebe přes noc, že s hospodyní není možné vydržet.
„V pátek 24. září 1943 večer pracoval kněz Záruba ve své kanceláři na faře. Do dveří náhle vstoupila
hospodyně Kroneislová a zeptala
se ho, jestli neví, co je to browning.
Ruce měla složeny na prsou a držela
v nich cosi ve špinavém hadru. Záruba ji odbyl, aby ho nechala být. Poté
odešel k obchodníku Uhrovi na večeři. Když se vracel k faře, uslyšel
výstřel! Dostal strach. Druhého dne
se o svém zážitku poradil s obděnickým farářem Hladem. V sobotu
25. září ráno šel přes Nechvalice během své pochůzky vrchní četnický
strážmistr z Vysokého Chlumce Jan
Kolář. Potkal značně rozrušeného
kněze Zárubu, jenž se mu svěřil, že
jeho hospodyně má v držení zbraň
a že ho s ní ohrožuje,“ popsal roztržku mezi farářem a hospodyní
ve své knize Střípky z protektorátní
společnosti historik Jakub Doležal.

Před četníky hospodyně nezapírala a přiznala, že zbraň i náboje
jsou po faráři Bejstovi. Četníci nález
zabavili a odevzdali táborskému
gestapu s tím, že zbraň i náboje zřejmě ukryl farář Bejsta, který zemřel
3. srpna 1943.
Netrvalo dlouho a gestapo vyslýchalo jak Kroneislovou, tak Zárubu.
Hospodyně totiž kněze obvinila, že
s několika občany pořádal v hostinci u Peštů v Nechvalicích odbojnou
schůzku proti Říši, navíc prý lid štve
proti Němcům a hospodyni škodí
pro její německý původ. Kroneislová zřejmě udala Zárubu proto,
aby odvrátila podezření od sebe.
Také jí došlo, že právě nyní se nabízí šance, jak nenáviděného kněze
dostat z nechvalické fary. Koncem
listopadu si gestapo pro kněze přijelo. I přes to, že trestní řízení pro
nedovolené držení zbraně bylo už
o měsíc později zastaveno, skončil
kněz v Terezíně. Propuštěn byl 16.
srpna 1944.
Nechvaličtí farníci nesli zatčení
svého duchovního nelibě a na hospodyni přišlo gestapu hned několik
udání. Gestapo je ale vyhodnotilo
jako lživá a doporučilo Kroneislo-

Fara v posledních desetiletích chátrala.

vé se z Nechvalic odstěhovat. Ta se
však již fary nemínila pustit. Když
se poměry v květnu 1945 obrátily,
dostala „slečna z fary“ u Mimořádného lidového soudu v Táboře trest
šesti let těžkého žaláře, které si měla
odpykat ve zvláštních nucených
pracovních oddílech. Vyplnilo se
tak proroctví básničky, která byla
nalezena po letech na faře v Obděnicích a která je zřejmě výsledkem
místní lidové tvořivosti, ale také důkazem, že farníci stáli při svém knězi a nehodlali se smířit s bezprávím:
„Nechvalsko, Nechvalsko, velmi
známé jest, ale teď už nám nedělá
ve světě velkou čest! Po nechvalné
faře, každý se hned ptá, koho zas
„panna Marjánka“ ve svých spárech
má. Marjánko, pozdrav z Nechvalic,
když spěcháš do práce, slyšíš jistě:
Věříš tomu nyní, že ty boží mlýny
jdou pomalu – však jistě?“
Jana Špačková

SPOLEČNOST
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Důležitý je pohyb, životospráva a také léčba
SEDLČANY Každý rok si členové

Svazu diabetiků ČR, pobočného
spolku Sedlčany připomínají Světový den diabetu osvětovou, turistickou a také společenskou akcí,
která dostala název Pochod proti
diabetu. Jinak tomu nebylo ani
ve středu 14. listopadu.
„Cukrovka v současné době patří
k nejrychleji se šířícím civilizačním
chorobám,“ uvedla místopředsedkyně sedlčanských diabetiků Květoslava Truhelková. „Pochodem
proti diabetu lidé na celém světě
chtějí upozornit na to, že je důležitý
pohyb, životospráva a také léčba.“
Letošního Pochodu proti diabetu,
který se v Sedlčanech konal již
po sedmadvacáté, se zúčastnilo
třicet dva dospělých, z nichž nejstarším bylo kolem osmdesáti let,
a také čtyřicet pět dětí. Bezpečnost
na silnici zajišťovali členové městské policie a s pochodníky šly také
dvě lékárnice z lékárny Dr. Maxe
v ulici 28. října. Lékárna připravila
ve spolupráci s členkou spolku diabetiků Marií Mošanskou malé překvapení. Každý, kdo dorazil do cíle,

obdržel speciální balíček s vitamíny a doplňky výživy pro diabetiky.
Tříkilometrovou trasu pochodu
vytyčila Marie Bazalová, která připravila také povídání o morovém
sloupu na sedlčanském náměstí. Členka výboru sedlčanských
diabetiků Jarmila Ferčáková zde
podle podkladů M. Bazalové přečetla pověst, nazvanou O kapřím
kočáru. „Ten se začal podle pověsti zjevovat po smrti Jakuba Krčína
z Jelčan a Sedlčan v rybníčku, který
kdysi byl v místech před dnešní provozovnou obuvníka pana Bareše.
Kočár s dvěma kapřími hlavami vyjížděl z rybníčku a v kočáru byl přízrak Jakuba Krčína. Přízrak se podle pověsti přestal zjevovat v době,
kdy byl rybník vysušen a kříž, který
v těch místech stál, odstraněn. Nechyběla ani zpráva o domě pana
Poustky v místech, kde je dnes hotel Vltavan. Dům majitel přestavěl
a zachoval v něm domácí kapli,“
doplnila Jarmila Ferčáková, která
pro děti, jež se pochodu zúčastnily
poprvé, připravila sice malé, avšak
zdravé pohoštění.

Účastníci Pochodu proti diabetu si na startu na náměstí vyslechli nejedno zajímavé vyprávění.

Trasa pochodu vedla z náměstí
k tenisovým kurtům Sokola, k bývalému koupališti a přes malý
most k mlýnu a cestou nad jatkami až k restauraci Na Růžku, kde
si členové spolku diabetiků dali
kávu nebo čaj, a také se podělili

o zážitky ze společně prožitého
příjemného odpoledne. Mimo jiné
si pochvalovali, že děti, které jim
dělaly společnost, nebyly lhostejné k tomu, proč se pochod koná
a zajímaly se o to, co je cukrovka.
David Myslikovjan

Účastníci festivalové akce Nebát se a jít! se
nebáli, přišla jich více než stovka
SEDLČANY Ve více než padesáti

městech a obcích po celé České republice se pravidelně koná festival
Den poezie, v jehož rámci zájemci
mohou navštívit desítky různých
programů. Festival je pořádán na památku narození Karla Hynka Máchy
a letos se koná již podvacáté. Přestože dostal název Den poezie, je pořádán vždy zhruba dva týdny, a tentokrát nese podtitul Nebát se…

V tomto roce se koná ve dnech
11.–25. listopadu mimo jiné v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých
Budějovicích a Příbrami. Již podeváté se k akci připojila i Městská
knihovna v Sedlčanech, která pro
svoje čtenáře a jejich děti připravila bohatý program. Zaměstnankyně knihovny se letos nechaly
inspirovat známým výrokem prvního prezidenta Československa T.

Účastníci lampiónového průvodu si v cíli akce opekli vuřty.

G. Masaryka „Nebát se a nekrást“,
a tak mimo jiné připravily „schodišťovou poezii“ napříč žánry a autory pod názvem Nebát se a číst
poezii. Výběr básní je v těchto
dnech na nástěnkách a nad schodišti budovy, ve které instituce sídlí. Součástí Dne poezie v městské
knihovně je i interaktivní poetický
občasník, tentokrát nazvaný Tvář
1. republiky, nebo program Tanec
je poezie beze slov. Jedná se o taneční vystoupení dětí ze ZUŠ, inspirovaný nejenom našimi strachy
a obavami, ale také odvahou.
Hlavní program letošního festivalu Den poezie v Sedlčanech se
konal v pondělí 12. listopadu ve večerních hodinách a knihovnice jej
nazvaly Nebát se a jít! Lampionový
průvod, do něhož se před knihovnou seřadilo sto deset dětí a dospělých, se vydal na trasu do chovatelského areálu Pod Duby kolem
hřbitova a původně se měl zastavit
poblíž stromu republiky u sousoší
Lidé bez domova. Zde měli všichni společně zazpívat oblíbenou
Masarykovu písničku Ach synku,
synku, ale protože účastníků akce
bylo tolik, že by se ke stromu nevešli, zapěli v parku u jiné lípy poblíž

restaurace Na Růžku. „Tématem letošního ročníku Dne poezie je Masarykův výrok Nebát se a nekrást,“
připomněla v parku chovatelů
knihovnice Alena Budková. „Tento
výrok si v průběhu let žil vlastním
životem a byl míněn jako nebát se
vyslovit své názory, a také se jednalo o narážku hospodaření tehdejší pražské radnice. V roce 2018 se
ke Dni poezie připojilo padesát jedna měst a obcí, které připravily více
než sto padesát programů. Jedná
se o různá autorská čtení, výstavy,
recitační soutěže, poetické večery
a poezii v ulicích.“
Svůj vlastní program ke Dni poezie připravily i sedlčanské knihovnice. Kromě již zmíněných akcí
v parku po lampionovém průvodu
pro děti vymyslely několik úkolů,
všichni účastníci si mohli opéct
buřty a rovněž si poslechli písničky hudební skupiny První káva.
Děti také hledaly strašidýlka, rozvěšená po stromech, která vyrobily Alena Budková a Jana Roškotová. Knihovnice si pochvalovaly
nejenom atmosféru v potemnělém
parku a účast dětí i dospělých, ale
také příjemné podzimní počasí.
David Myslikovjan

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

Učiliště nabídne na jarmarku
výrobky svých žáků
SEDLČANY Podzimní školní

jarmark se v hlavní budově sedlčanského Středního
odborného učiliště v ulici
Petra Bezruče uskuteční
v sobotu 24. listopadu od 9
do 12 hodin a bude zaměřený především na adventní a vánoční výrobky.

řené víno a další nápoje
na zahřátí. Své výrobky budou nabízet i klienti Nalžovického zámku a obecně
prospěšné společnosti
MELA. Nebude chybět ani
prezentace účesů, tentokrát
ve stylu první republiky.
„Většinu výrobků, které

ně zajišťují naše kadeřnice
a kadeřníci,“ zdůraznil ředitel školy Jiří Kolín s tím, že
pokud si někdo bude chtít
prohlédnout školu, rádi jim
všechny prostory ukáží.
Návštěvníkům bude
od 9 hodin k dispozici
i školní restaurace, kde
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Čekání na rozsvícení
vánočního stromečku ukrátí
dětem loutkové divadlo
znovu ožije historickými
dřevěnými loutkami. Prvního prosince vdechnou
život kašpárkovi a jeho
přátelům Petra Belková,
Jana Durďáková, Anna
Nádvorníková, Jana Roškotová a Olga Šafrová v nově
n a s t u d ova n é ko m e d i i
Kašpárek a strašidlo.
„Vycházíme ze hry, která
se vlastně původně jmenovala Ponocný a strašidlo,“
představuje mi kus Jana

Dr uhá listopadová
zkouška je pro těchto pět
dam a šest dřevěných
herců – z celkem 28členného loutkového ansáblu
bezmála čtyřicátá. „Skutečně, trvá to rok, než hru
nastudujeme. Scházíme
se jednou týdně,“ shodují
se dámy kolektivně. „Ač
se hra odehrává převážně na hřbitově, je veselá.
Dětem to nevadí, naopak,
ony mají takovou tématiku
rády,“ věří Petra Belková

Durďáková, když se směle
vkradu na jednu ze závěrečných zkoušek. „Rády
čerpáme inspiraci z her,
které historicky patří do stejného období, jako loutky
samy,“ říká a míní tím dvacátá až čtyřicátá léta. Scénáře si v podobě malých sešitků zapůjčují z městského
muzea. „Ve skutečnosti jde
o pouhou inspiraci, neboť
dobové texty již v dnešní
době nejsou aktuální a divákovi by nebyly srozumitelné,“ doplňuje svou kolegyni
Jana Roškotová a odemyká
skříň, kde jsou hlavní hvězdy představení uloženy.

alias rychtář. „Vždy se snažíme hru upravit tak, aby
se zasmáli děti i dospělí.
Každý ve hře vnímá svou
rovinu. V této hře se dospělí
jistě pobaví, někteří možná
i najdou, ve vztahu mezi
rychtářem Tondou a jeho
ženou, či mezi ponocným
a jeho hubatou ženou Káčou,“ směje se.
Hrou plnou světelných
efektů v kulisách Jiřího
Manna si za městskou
knihovnou v divadle Našlose můžete s dětmi ukrátit
sobotní čekání na rozsvícení vánočního stromečku.
Lucie Kakosová

SEDLČANY Divadlo Našlose

Výrobky, které budou letos žáci prodávat. Foto: Archiv školy

Zájemci si zde budou
moci zakoupit adventní
a vánoční vazby, svícny,
šperky, cukrářské výrobky, obložené chlebíčky,
štrůdly, mošty, sirupy, sva-

budeme v sobotu nabízet, vytvořili naši žáci. Chceme tím
veřejnosti ukázat, co všechno se u nás naučili a jak šikovní jsou. To samé se týká
účesů a líčení, které komplet-

budou žáci vařit od 10
do 12.30 hodin. Dobrou
zprávou pro motoristy je,
že během jarmarku lze parkovat v areálu školy.
Karel Souček

Drakiádě konečně popřálo počasí
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Několik předchozích

ročníků sokolské drakiády natolik poznamenala
nepřízeň počasí, že by se

mohlo zdát, že je třeba přejmenovat akci na pečení
brambor s příležitostným
pouštěním draků.
Tentokrát tomu ale bylo

jinak. I když dole ve městě
se o svátečním odpoledni
téměř lísteček nepohnul,
sluníčko vylákalo rodiny
ven. A jak stoupaly k vo-

dárně, u které se drakiáda
konala, zjišťovaly, že to tak
marné nebude. Dohromady se po obloze proháněly
dvě desítky draků, v jednu

chvíli i třináct najednou.
A tak stálo za to i vyhlásit
soutěž o nejlepšího draka.
Hlasovali sami účastníci. Vítězným drakem se stal pták,
o jehož druhu se návštěvníci přeli. V obchodě jej nazvali orlem, ale protože šlo
o akci místní sokolské jednoty, pořadatelé jej přejmenovali na sokola. Na druhém
místě skončila mořská panna a třetí místo získala sova.
„Drakiáda se dle mého
povedla. Účast vůbec nebyla špatná, i když si myslím, že někteří nepřišli už
jen proto, že to vypadalo,
že ani nefoukne. Ale přesně po jedné začalo foukat
a úplně to stačilo,“ uvedla
účastnice akce, maminka
Jana Mašková.
Olga Trachtová
Hadáčková

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Jeronýma
24. 11. Slavnostní koncert
účinkují Jaroslav Svěcený
a Michaela Káčerková
 Sedlčany – U Dlabana
24. 11. Harmoniky –
Vržeto
k tanci a poslechu hraje
kapela Vržeto; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
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
 Prosenická Lhota – kulturní sál
24. 11. Myslivecký ples
hraje kapela Repete; 20:00
 Sedlčany – Beseda bar
1. 12. Repete & D Potejtouz
k tanci a poslechu hraje kapela Repete a doprovodná
formace D Potejtouz; 20:00

VÝSTAVY
 Kosova Hora – hřiště
24. 11. Prodejní výstava
vánočního aranžmá
14:00
 Sedlčany – kult. dům
Majka Blažejová – keramika a Petr Sůsa – obrazy
oblíbená předvánoční
výstava
 Sedlčany – muzeum

Milotová
autorská výstava paličkovaných krajek; do 5. 12.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – Beseda bar
23. 11. Co všechno se dá
zažít na koloběžce během
7 měsíců napříč Asií
beseda s koloběžkářem
Markem Jelínkem; 18:00
 Sedlčany – knihovna
23. 11. V Peru se neperu
beseda s Pavlem Hodysem,
Katkou Jelenovou a Anetou
Šnellerovou; 18:00
 Sedlčany – muzeum
23. 11. Jak se u nás zakládala republika
přednáška o historii naší
republiky s Tomášem Zouzalem; 18:30

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

KINO
 Sedlčany
22. 11. Odnikud
ﬁlmový klub; 20:00
23. 11. Jsem božská
romantická komedie USA;
20:00
24. 11. Všechno bude

Katja touží po pomstě
SEDLČANY Filmový klub

uvede ve čtvrtek 22. listopadu od 20 hodin snímek
německého režiséra Fatiha Akina Odnikud. Hlavní
roli Katji ztvárnila krásná
Diane Kruger.
Na rodinu Katji byl spáchán bombový atentát,
při kterém přišla o syna
Sedlčany za první republiky
výstava ve spolupráci
s Martinou Drtinovou;
do 25. 11.
 Sedlčany – knihovna
Dáša Prokopová a Magda

a manžela. Film je modelovým příběhem o pozůstalých, jejichž blízcí byli
zasaženi teroristickým
útokem a pomoci se jim
nedostává ani od moci
soudní. Smutek Katji nemůže být uhašen, dokud
nevezme spravedlnost
do svých rukou.
-redroad movie; 20:00
30. 11. Důvěrný nepřítel
thriller; 20:00
 Kosova Hora
25. 11. Dvě nevěsty a jedna svatba
česká romantická komedie;

16:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
21. 11. Pohárový zápas
Čerti Křepenice – AHC
Nový Knín; 18:30
River Boys Zvírotice – Hu-

www.sedlcansky-kraj.cz

dětmi; 17:00
23., 30. 11. Hrajeme
deskovky
odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30
23. 11. Tanec je poezie
beze slov
taneční vystoupení dětí ze
ZUŠ Sedlčany, navazuje

 Sedlčany – muzeum
30. 11., 1. 12. Netradiční
Vánoce v muzeu
předváděcí dny řemesel spojené s vánočním prodejem; 9:00
 Petrovice – vestibul ZŠ
30. 11. Vánoční jarmark
16:00
 Příčovy – Větrný mlýn
30. 11. Peklo existuje
akce pro děti; 16:30

BLEŠÁK
Prodej co můžeš – kup co chceš
Centrum Petrklíč pořádá 5. ročník Dobrodějného blešáku

Sobota 24. listopadu od 14 do 18 hod. v prostorách centra
Sokolovská 580 (budova bývalých jeslí) v Sedlčanech
Dejte věcem druhou šanci! Co nepotřebujete, může potřebovat někdo další.
Přijďte nabídnout vše možné, pro co už nezbývá ve vašem životě místo. Věci, které
nepoužíváte, ale fungují nebo jsou jen hezké a nechcete jejich příběh ukončit
na smetišti. Prodejní plácek propůjčíme za mírný poplatek 50 korun.
Co můžete prodávat?
Bleší zboží – tedy zdánlivé haraburdí, nezbytné maličkosti, retro kousky. Zkrátka
cokoli z půdy, skříně, kůlny či sklepa
Jarmareční zboží – artikl všeho druhu, za to však vlastnoručně vyrobený
Doprovodný program Blešáku:
Workshop – výroba adventních věnců se sedlčanskou květinářkou Pavlínou Brédovou
Maškovou za poplatek 180 Kč včetně veškerého materiálu.
Dobročinné dobroty – rozličné, s láskou připravované poklady rodinných kuchařek příznivců Petrklíče
za pětikačku k pochutnání všem, kdo přijdou! Chcete nás podpořit? Přineste na stánek pár kousků
vlastní výroby i vy. Utržená částka z prodeje Dobročinných dobrot přispěje centru na jeho provoz.
Pro více informací a rezervaci prodejního plácku pište na mcpetrklic@seznam.cz,
volejte 773 334 822 nebo se zastavte přímo v kanceláři.

roni Vršovice; 20:25
23. 11. Pohárový zápas
HC Kačeři Příčovy – DSK
Daleké Dušníky; 18:30
Bubák Chlum – HC Votice;
20:25
25. 11., 2. 12. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
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
28. 11. Pohárový zápas
DSK Daleké Dušníky – Bubák Chlum; 18:30
Slavoj Obecnice – Genemusic; 20:25
30. 11. Pohárový zápas
HC Hrádek – Draci; 18:30
HC Olbramovice – Čerti
Křepenice; 20:25

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
21., 28. 11. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými

Soví výtvarná dílna; 15:00
30. 11. Trampoty s medvědem
zábavné odpoledne plné
čtení, hraní a improvizací
pro děti, navazuje Chlupatá výtvarná dílna; 15:00
 Sedlčany – hvězdárna
23., 30. 11. Pozorovací
program
17:00–20:00
 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

 Kamýk nad Vltavou –
u radnice
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
17:00
 Dublovice – před OÚ
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu
hudební doprovod, občerstvení, Vánoční dílna pro děti
k výrobě dekorací, rozsvícení od 17:00; 14:30
 Sedlčany – nám. T. G. M.
1. 12. Den pro dětskou
knihu a zahájení adventu aneb Další ze sedlčanských rekordů
rekord v disciplíně „Nejvíce
lidí s vánočním receptem
(rukou psaným)“, křest
knihy, průvod, rozsvícení
vánočního stromu; 15:00
 Líchovy
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu
výstava betlému, degustace
vína, punče a medoviny,
malý raut, ohňostroj; 18:00
 Petrovice – náměstí
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu
17:00

ROZHLEDNY
 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
 Sedlčany – SOU
24. 11. Podzimní školní
jarmark
9:00-12:00

 Onen Svět
Langova rozhledna
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.

FOTBAL

www.sedlcansky-kraj.cz
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Koncert Tatranu: Diváci byli
ve varu, zima nezima…
TJ Tatran
Sedlčany – FK
Hořovicko 5:0
(2:0)
SEDLČANY V sobotu 17. listopadu zavítal v 15. kole
divize A do Sedlčan soupeř z Hořovicka. Hostující

poslal razantně pár centimetrů nad břevno. Sedlčany tak dostal do vedení
Dominik Němec, když vystihl rozehrávku soupeře,
obešel nejprve brankáře
Milana Bébra a ještě přes
dotírající dvojici Tomáše
Šmída a Jiřího Machurku

Po půlhodině hry vyhrál
vyběhnutý brankář Glogar
souboj s Pyškem. Do poločasové přestávky ještě
ohrozil Michael Dvořák
brankáře Bébra, ale skóre
už se neměnilo. O tom jak
Hořovicko bylo bezradné,
svědčily nepřesné odkopy
Bébra – většina končila
v autu. A hlasitý peprný
verbální projev Pavla Novotného k předvedené hře
celého týmu.

Koncert až
do konce

Pavel Lípa právě překonává lobem brankáře Milana Bébra

celek okusil sílu domácího
týmu v zelených barvách
a byl bez slitování smeten.

Zelené tsunami
soupeře
paralyzovalo
Na poslední utkání
před zimní přestávkou
se dostavilo něco kolem
dvou stovek diváků. Ti,
co zůstali doma, mohli
jen litovat. Na hřišti se pohyboval ten Tatran, který
svoji hrou zvedá diváky
ze sedadel a urputně bije
do soupeře celých 90 minut. Smršť začala hned
ve 2. minutě, kdy se uvolnil na levé straně Dominik Němec a vyslal nadýchaný centr na Michala
Kdolského, který balon
pěkně treﬁl, ale ten si to
zamířil těsně vedle tyče.
O dvě minuty později
se vyznamenal brankář
Tomáš Glogar proti ráně
Pavla Novotného. V 7. minutě byl po rozehraném
rohovém kopu od Michala Kdolského blízko prvnímu zásahu hlavičkující
Lukáš Brotánek, ale míč

dostal balon do sítě – 1:0.
Po čtvrt hodině hry musel
hřiště nuceně opustit Honza Vystyd. „Uslyšel jsem
prasknutí v třísle. Hned
jsem věděl, že je zle a musel jsem z placu. Tahá mě
v tom už asi čtrnáct dní…,“
popsal svoji situaci před
střídáním. V 19. minutě
se k odraženému centru
Michaela Dvořáka dostal
Kryštof Kvěch, první jeho
pokus kryl brankář Bébr,
druhý kryl jeho spoluhráč
rukou a rozhodčímu Jakubu Matyšovi nezbylo nic
jiného, než odpískat pokutový kop. Exekuce se ujal
Lukáš Brotánek a poslal
balon přesně na opačnou
stranu, než si vybral Bébr
– 2:0. Tatranská jízda jela
dál. V základní sestavě se
také po několikaměsíční
nucené pauze objevil Petr
Haas, který dělal soupeři
velké problémy svoji rychlostí a držením míče. Patičku na přední tyč Luboše
Soldáta kryl brankář Bébr.
Střely Michaela Dvořáka
a Michala Kdolského opět
zastavil hostující brankář.

Druhý poločas otevřel
svou ránou vedle David
Krůta. Ve 49. minutě si
vyměnil balon Pavel Lípa
s Petrem Haasem a ten
našel nabíhajícího Dominika Němce, kterému se
dostal míč mezi kolíky
a zem a tak si s jeho slabším pokusem, i když s námahou, poradil Bébr přesouvající se mezi tyčemi.
Přiťuknutí Kryštofa Kvěcha na Dominika Němce
skončilo ranou na přední
tyč a zase byl v hlavní
roli Bébr. V 53. minutě to
zkoušel střelou vnějším
nártem Michael Dvořák,
avšak balon se zakroutil
vedle. Michael Dvořák
pak vyslal krásný dlouhý
míč za obranu na sprintujícího Davida Krůtu,

Závěrečná děkovačka s fanoušky.

který si ho pokryl a přes
bránícího Šmída a Dolejšího poslal přízemní ránu
na zadní tyč – 3:0. Koncert
pokračoval dál a ještě přidával na intenzitě. Diváci
byli ve varu, zima nezima… Střílený lob Michala
Kdolského z půlící čáry
už mířil za couvajícího
Bébra, konečky prstů však
zabránil míči, aby skončil
za jeho zády. Po hodině
hry se prodral do zakončení Luboš Soldát, překonal i vyběhnutého Bébra,
ale toho zaskočil na brankové čáře spoluhráč. V 63.
minutě vyslal Michael
Dvořák další výborný pas
na nabíhajícího Dominika
Němce, který v tísni pálil
nad břevno. Podobná situace se opakovala v provedení Pavla Lípy – Bébr byl
připravený. A právě Pavel
v 73. minutě zvýšil elegantním lobem stav na 4:0.
V 77. minutě se po dlouhé době zahřál zákrokem
proti povedenému pokusu
Novotného brankář Glogar. Za faul na Kryštofa
Kvěcha se pískala druhá
penalta v utkání a opět se
její exekuce zhostil Lukáš
Brotánek – 5:0.

Ohlasy trenérů
Ladislav Šach, Tatran:
„Zasloužené vítězství, kte-

ré mohlo být ještě vyšší než
5:0. Kluci hráli dobře, splnili, co měli. Za dnešní zápas
určitě spokojenost. Jediná
taková kaňka je střídání
Honzy Vystyda, protože
ho bolel ten sval. Ale tým
to zvládl i bez něj. Soupeř
si v podstatě nevytvořil vůbec nic.“
Jindřich Novotný, asistent trenéra FK: „Z naší
strany není co hodnotit
– propad nehorázný. Při
prvních dvou šancích, které domácí zahodili, nám
svitla troška naděje, že bychom mohli hrát rovnocenné utkání, ale pak dvěma
hrubými chybami se ten
zápas rozhodl a nebylo to
už z naší strany o ničem.
Podzim jsme ukončili hrůzostrašně.“
Sestava Tatranu: Glogar – P. Lípa (86. L. Matoušek), Vystyd (12. D. Krůta), L. Brotánek, M. Krůta,
Kdolský, K. Kvěch, M.
Dvořák (75. Hájek), Soldát
(82. M. Sirotek), Haas (60.
Senft), Němec.
Tatran je po patnáctém kole v tabulce na desátém místě s 21 body
a skórem 31:29. Podzimní
polovina soutěže skončila, fotbalisty teď čeká
zimní pauza spojená
s přípravou na jaro.
David Štverák
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Hokejisté Tatranu ukončili kanonádu
už po deseti minutách hry
Tatran Sedlčany
– Slavoj Velké
Popovice B 8:1
(5:0, 1:1, 2:0)
Nezvykle ne
o víkendu, ale ve čtvrtek
15. listopadu se v dohrávce
sedmého kola krajské hokejové soutěže skupiny Jih
utkali dosud druzí hráči
Tatranu s celkem z druhé
poloviny tabulky. Původně
naplánovaný zápas byl odložen z důvodu marodky
hostujícího týmu.
Utkání mělo hodně
netradiční průběh. Zajímavé bylo totiž výhradně
v úvodních deseti minutách, v nichž padlo hned

SEDLČANY

pět branek. Domácí hokejisté na svého soupeře
od úvodního buly začali
spouštět doslova oheň
a síru, okamžitě se ujali
vedení, a přestože vzápětí hráli ve čtyřech, stihli
v oslabení vsítit další dvě
branky. V 5. minutě hry to
bylo 3:0, v polovině první
třetiny Tatran vedl už o pět
gólů, a tak tempo zápasu
následně hodně opadlo.
Nebylo divu, vždyť o osudu tohoto duelu bylo již
prakticky rozhodnuto.
Trenérovi Pospíšilovi ještě
scházel bek Jakub Grin,
který měl stále stopku
po utkání v Příbrami, ale
opora obranných řad Ta-

tranu tentokrát vůbec nechyběla. Možná by se hodila v době, kdy hosté začali
hrát více do těla a rozhodčí tomu nechali volný průběh. Za stavu 5:0 hokejisté
Tatranu hodně polevili, ale
i tak dovedli zápas k vysokému vítězství.
Na čas se dostali na první místo tabulky, ale čekal
je sobotní duel s Žebrákem, který byl dosud
v čele startovního pole.
V utkání s B týmem Velkých Popovic dvakrát skórovali Burian a Náprstek,
po jednom gólu přidali M.
Pospíšil, Kadlec, Vl. Černý
a Šebek.
David Myslikovjan

Hokejový útočník v jediném pohárovém
utkání nasázel osm branek
SEDLČANY V uplynulém týd-

nu se na zimním stadionu
v dlouhodobé soutěži amatérských hokejistů konaly
doslova a do písmene brankové hody. Hned ve čtyřech
duelech zaznamenaly vítězné týmy deset gólů, a puky
hodně často končily v sítích
brankářů i v několika dalších zápasech.
Prim v počtu gólů hrálo
utkání Štětkovic s Vršovicemi, v němž Stará garda už
po úvodní patnáctiminutovce měla šestibrankový náskok a teprve potom polevila
ve svém úsilí. Svoji hokejku
pěkně nažhavil hlavně forvard vítězů Jiří Kahoun, který skóroval osmkrát a postaral se bezmála o všechny
přesné zásahy svého týmu.

Tento zkušený útočník, dříve působící i v Benešově, je
všestranným sportovcem,
a kromě hokeje mu jde
dobře třeba i nohejbal nebo
tenis. Kahounovi minulý
týden mohl konkurovat jedině reprezentant Kňovic
Libor Procházka, který se
v duelu s Hrádkem treﬁl
šestkrát.
Výsledky – skupina A:
Votice–Příčovy 5:9, AHC
Nový Knín – Zvírotice 4:10,
Vršovice–Štětkovice
6:10,
Daleké Dušníky – Křepenice
4:10, Olbramovice–Genemusic 2:9, Solopysky–Obecnice
1:4. Po odehraných desíti
utkáních jsou stále v čele
tabulky bez jediné porážky
Příčovy, které mají nyní již
devatenáct bodů. O tři body

zpět jsou druhé Zvírotice
i třetí Štětkovice. Poslední
třinácté Olbramovice mají
na svém kontě nulu.
Skupina B: Kňovice–
Hrádek 10:2, Domino – Kosova Hora 6:2, Ševci Nový
Knín – Medvědi 4:1, Neveklov–Domino 6:6, Kosova
Hora – Ševci Nový Knín 1:6,
Hrádek – Štětkovice B 3:3.
Ačkoliv má Miličín odehráno o jedno utkání méně, než
jeho nejbližší pronásledovatelé, má na prvním místě
s osmnácti body luxusní pětibodový náskok před druhým Neveklovem, třetími
novoknínskými Ševci a čtvrtým B týmem Štětkovic. Poslední dvanáctí zůstali dvoubodoví Rybníkáři.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Souboj o první
místo hokejové
tabulky zvládl
lépe Žebrák
Spartak Žebrák –
Tatran Sedlčany
3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
HOŘOVICE Ve svém desátém utkání krajské hokejové soutěže skupiny Jih se
v přímém souboji o čelo
tabulky střetli hráči Tatranu se svým největším dosavadním rivalem, jehož
porazili na domácím ledě
3:2 až po prodloužení.
Také tentokrát se urodil
stejný výsledek, jenomže
vítěz v tomto případě bral
tři body.
Hned v první minutě
h r y Ta t r a n i n k a s ova l
po protiútoku branku, ale
přesto měl po celou úvodní třetinu výraznou převahu. Dokázal ji sice přetavit ve vyrovnávací gól,
jenomže nic navíc už vymyslet nedokázal, ačkoliv
měl docela slušnou řádku
šancí. Vyzrát na domácího
gólmana dokázali hostující střelci až v prostřední
části hry, ale po nahození
kotouče před branku Sedlčan a následné teči bylo
opět vyrovnáno. Ve třetí
třetině se znovu projevila
nedisciplinovanost hokejistů Tatranu, když Náprstek ve 48. minutě hry bez
puku zbytečně fauloval

protihráče a vyfasoval
trest na dvě plus deset
minut. Na podnět trenéra
Karla Pospíšila se kapitán
Zdeněk Burian šel zeptat,
jaký trest jeho spoluhráč
dostal, a za dotaz si odnesl dvouminutové vyloučení. Hokejisté Tatranu hráli
dvě minuty ve dvojnásobném oslabení, dokázali se
ubránit, ale hned vzápětí
zazmatkovali při střídání
a za příliš mnoho hráčů
na ledě se dostali opět
do oslabení. Tentokrát
už domácí hráči dokázali
této výhody využít a stav
utkání vydržel až do třetího klaksonu. Tatranu
nepomohla ani závěrečná
hra bez brankáře, ve které
vyslali na gólmana soupeře několik nebezpečných
střel. Góly hostí vstřelili
Jakub Grin a Filip Černý.
Po tomto utkání je
v čele tabulky Žebrák
s č t y ř i a d v a c et i b o d y
a o dva body zpět jsou
druhé Sedlčany, které ale
mají odehráno o jedno
utkání navíc. Třetí je tým
HK Příbram 99, s nímž se
Tatran utká v rámci jedenáctého kola v sobotu 24.
listopadu. Zápas začne
v 17 hodin.
David Myslikovjan

Fotbalové víkendové výsledky regionálních družstev
15. kolo divize A
TJ Tatran Sedlčany – FK
Hořovicko 5:0 (2:0)
Branky Sedlčan A: 8. D.
Němec, 19.(p) a 86. (p) L.
Brotánek, 55. D. Krůta, 73.
P. Lípa

15. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
SK Doksy – SK Petrovice
A 5:0 (2:0)

13. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina D
TJ Sokol Sedlec-Prčice – TJ
Tatran Sedlčany B 1:0 (1:0)
Branky: 45. Z. Všetečka

13. kolo okresního
přeboru
TJ Sokol Kosova Hora –
TJ Tatran Sedlčany C 4:3
(1:2)
Branky: 15. J. Šťovíček, 56.
T. Sůva, 68. a 89. J. Kutil – 3.

(p) J. Čížek, 26. J. Dvořák,
80. T. Vokřál
TJ Sokol Drahlín – TJ Sokol Dublovice 7:2 (4:1)
Branky Dublovic: 16. J. Lomoz, 82. M. Vondrák

13. kolo III. třídy
skupina B
TJ Prostřední Lhota – TJ
Sokol Sedlec-Prčice B 1:5
(1:2)
Branky Prčice B: 33., 37.
a 54. P. Kubát, 74. J. Nemeth, 85. F. Müller

TJ Sokol Jesenice – TJ
Sokol Počepice 1:3 (0:2)
Branky: 87. (p) J. Šika – 24.
J. Chyle, 42. F. Hron, 90. V.
Skalický
SK Velká Lečice – SK Petrovice B 0:5 (0:1)
Branky Petrovic B: 10., 77.
a 88. V. Schwarz, 69. M.
Krejčí, 90. R. Kubíček
SK Nový Knín B – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
A 1:6 (0:3)
Branky Kamýku A: 8. a 83.
D. Königsmark, 15., 38. a 59.

R. Lukeš, 80. J. Kopřiva
TJ Vltavan Hříměždice –
TJ Krásná Hora 2:1 (2:1)
Branky: 40. V. Černohorský, 43. (p) M. Matějka – 39.
P. Mašek

Okresní přebor
13. kolo –
Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – Sokol Chotýšany
1:5 (0:3)
Branky Janovic: 62. P. Němec
David Štverák
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Jestliže se člověk hádá s blbcem
víc jak půl minuty, tak už se
hádají dva blbci...

Proti věku
není léku

Na oslavu narozenin jsem
si objednala třicet zákusků
v cukrárně sedlčanského
učiliště. Ulici Petra Bezruče, kde provozovna sídlí,
jsem našla bez problému,
ač jsem tam nikdy předtím
nezavítala. Při projíždění
ulicí jsem rovnou hledala, kde zaparkuji, abych
nenesla dorty přes půlku
města. „Perfektní“, projelo
mi hlavou, když jsem uviděla místo kousek od cukrárny – přímo před školou.
Začala jsem podélně
parkovat, ale najednou se
za mnou ozvalo troubení
zrovna, když jsem rovnala auto tak, abych nikomu
nepřekážela. Bílá škodovka
za mnou zatroubila znova
a najela těsně za mne. Pak
auto popojelo vedle mého
vozu. Seděl v něm starší pán
v brýlích a evidentně neměl
dobrý den. „Musíte nutně
parkovat zrovna tady?!“ za-

řval na mě vztekle. Překvapilo mě to a tak jsem mrkla,
zda nestojím u nějakého
zákazu, či na vyhrazeném
místě pro někoho jiného.
Sice jsem si to kontrolovala
už předtím, ale nikdo není
neomylný. Vše bylo v pořádku, nikde nic vyznačeno,
žádná značka, žádné pruhy
pro nějaká vyvolená auta.
„Proč bych neparkovala?“
zeptala jsem se podobným
tónem jako onen řidič. Nejsem z lidí, kteří by si nechali
něco líbit. Na hrubý pytel
hrubá záplata. No, ne? „Žádné omezení zde nevidím,“
odpověděla jsem. „Jenže já
tady bydlím a mám plný auto,
který potřebuji vyložit, tak si
laskavě odjeďte,“ vztekle
řval. Běžně bych ho poslala
víte kam, ale zase jsem měla
ty narozeniny a říkala si, že
třeba za ten dobrý skutek,
kdy si pán bude vykládat to
naložené auto, budu třeba

karmou odměněna. Vzpomněla jsem si také na citát
mého oblíbeného Jana Wericha, že jestliže se člověk
hádá s blbcem víc jak půl
minuty, tak už se hádají dva
blbci… Zaparkovala jsem
tedy asi o tři místa dál, kam
mohl zajet i muž, který měl
evidentně potřebu jen se
hádat.
Výrobna cukrárny, kde
jsem se měla hlásit pro zákusky, byla kousíček. Než
mi paní mistrová s žáky
zabalila skvělé zákusky,
šla jsem se schválně podívat na chodník na řidiče,
který mne buzeroval kvůli
parkovacímu místu. Onen
pán, mající bílou škodovku
a bydlící v domku naproti škole, vzal z auta jednu
malou papírovou krabičku
a vesele si ji odnesl domů.
Tak snad bude platit. Karma je zdarma.
Jana Motrincová

V dnešní době je tak vyspělé zdravotnictví, že se
lidé, pokud je nesklátí některá z civilizačních nemocí, dožívají vysokého
věku. Ale co se seniory?
Zdraví seniorů je poznamenáno léty práce
a většina starých lidí má
zdravotní problémy. Ze
zkušenosti víme, že ne
všichni lékaři mají úctu
ke stáří. Proti věku není
léku. To je smutné zjištění. Ti lidé celý život
pracovali a platili si zdravotní pojištění a lékař
váhá, zda seniora poslat
na podrobné vyšetření,
či mu píchnout injekci
proti chřipce. Neplatí to
obecně, ale setkáváme se
s tím. I tihle lidé zestárnou a budou třeba nemohoucí, odkázaní na soucit
a pomoc druhých. Měli
by si to uvědomit.
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D ř í ve by l y vej m i n ky a staří tam bydleli
– v domcích pro rodiče
– a rodině nic neplatili.
Zašli k mladým na jídlo
a v klidu důstojně dožili.
V dnešní době staří pomáhají mladým finančně i prací až do padnutí,
a když jsou nemohoucí,
čeká je domov důchodců
a zpravidla zapomnění
rodiny.
Výpočty důchodů se
často mění a důchody
se různě valorizují. Lidé
vyššího věku mají důchody daleko menší, třebaže pracovali celý život.
Aby si mohli dovolit koupit si nutné léky, dopřát
si lázně, rekreaci či opravu bytu a mít na nelevný
pohřeb, jsou často nuceni pracovat při důchodu.
I na úkor zdraví.
Ilona Bílá

POZNÁMKA

Snobové se předvádějí, peníze vládnou
Dnešní doba je, jak tomu
bývalo často i v minulosti, o snobech a penězích. Lidé se předhánějí
v drahých autech, vilách
a dovolené, aby ukázali,
že na to mají. Bohatí nakupují v buticích, nosí
značkové oblečení a úřed-

nice jsou ověšeny zlatem.
Horních deset tisíc, podnikatelé a zbohatlíci létají
do zámoří. Teď je v kurzu
Dubaj, tak ať všichni vezmou na vědomí, že viděli
jeden z největších mrakodrapů světa... Ve volném
čase hrají tenis a golf – to

se nosí. Aby okolí vidělo,
že jsou někdo a mají peníze. Nakupují v nejdražším
supermarketu Bille a pohrdají plebsem, který chodí
do Penny.
Za každou cenu posílají děti do škol, třebaže
ty na to ani nemají. Tak

na soukromou, ať je zdobí titul! Neměli ho a mají
z toho mindrák, tak ať je
děti tohoto pocitu zbaví.
Pošlou je na osmileté gymnázium, kde se děti často
trápí, připraví je o dětství,
jen aby uspokojili své ego.
Vláda peněz a moci...

Kdo má peníze, toho si
druzí váží, a tak většina
lidí na ně dělá do úmoru. Společnost se zvrhla do peněz a majetku.
Vezme si ho někdo snad
do hrobu? Nazí jsme
na svět přišli a nazí také
odejdeme.
Ilona Bílá

FEJETON

Našlose straší dřevění braši
Od září pro mne budova,
v níž sídlí městská knihovna, dostala nový rozměr.
O pár kroků dále, než je
hlavní vchod, se nachází
vchod ještě jeden. Venkovní
vlaječka s nápisem Brillux
slibuje profesionální barvy
a laky, ale vchod skrývá
ještě barevnější podívanou.
Zkušebnu literárně-dramatického oboru ZUŠ, kam
s novým školním rokem

vodím dceru, a též loutkové
divadlo.
Nejedná se o žádné stolní
přenosné provedení. Jeviště
ukryje několik loutkoherců
a dává ožít zhruba čtyřiceticentimetrovým loutkám.
Pokud je tedy výraz ožít
přesný. Minulý týden mi
totiž šest z nich ukázalo,
kdo je v divadle pánem. Odcházejíc s dcerou z kroužku podávám si dveře se

známou tváří. „Ahoj, co tu
děláš?“ ptám se Petry Belkové. „Máme zkoušku s loutkama, chceš se podívat?“
Odpovídat snad ani nebylo
třeba.
Skvělá příležitost mít
divadlo jen pro sebe a pozorovat zákulisí nemohla nechat můj fotoaparát
chladný. Nastavím v rychlosti příslušná kolečka
a chci udělat nezvyklý zá-

běr z pohledu loutkoherce.
Zmáčknu spoušť jednou,
podruhé a dost. Foťák stávkuje. Přeladím na automat,
asi jsem si to poštelovala
nějak blbě, říkám si. Nic.
Vypnu, zapnu, nic. Vypadá
ale úplně v pořádku, jen
fotku mi nechce dovolit.
Vypnu, vyndám baterku,
chvilku počkám, zase ho
složím dohromady. Zapnu,
zaměřím, zmáčknu spoušť.

Nic. Několikrát nic. Marné
je moje snažení. Přesunu se
do hlediště a sleduji kašpárka mezi náhrobky.
Dívám se na zkoušku
a prsty mne svrbí. Tak alespoň záběr na loutky, pomyslím si. Zapínám fotoaparát.
Zaměřím. Vypadá to slibně.
Zmáčknu spoušť. Nic. K čertu
s tebou! Ještě jednou. Cvak.
Právě když se zatáhla opona!
Lucie Kakosová
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Tak snad příště...

Moderní
pohádka. Pro
věrné voliče...

Kdysi běžela často v televizi reklama na trvanlivou barvu. Pepa
natírá plot a matka volá: „Pepo,
proč červenou? Příště dej zelenou!“ A Pepa na to: „Matko, až
budu natírat příště, tak to vy už
tady dávno nebudete.“
To se mi připomnělo, když
sedlčanští zastupitelé ukončili
veřejnou část ustavujícího zasedání zvolením všech funkcionářů. Nic se nezměnilo. Jako před
čtyřmi roky, kdy někdo říkal:
„Tak snad konečně příště“. Opět
tedy ne, ale bylo to o vlásek. Každý zastupitel slibuje, že bude
pracovat a rozhodovat ve prospěch občanů. Tentokrát si mnoho občanů umanulo, že k jejich
prospěchu je potřebná změna.
A vlastně riskovali, že ta změna
by nemusela dopadnout až tak
dobře. Ale zřejmě jim něco napovědělo, že risk bude zisk. Podle
toho volby dopadly – STAN má
z nuly náhle sedm mandátů.
Nové seskupení STAN navrh-

lo volební kandidátku, o které
někteří diváci při akci STAN
na náměstí říkali, že takovou
žádná strana dohromady nedá.
Byli tam lidé, kteří chtěli opravdu pro občany něco obětovat.
Ne, aby jen svým zjevem, svou
veřejnou známostí, dělali přitažlivou reklamu své straně. Že by
právě tato okolnost někoho polekala? To by tak hrálo – pustit
je k té práci, aby pak lidé říkali,
že to mělo být dávno! Tak snad
raději dosti neférově, ale nepustit. Každý ví, že šlo jen o jeden
mandát, protože dosavadní vždy
většinová koalice ODS + SNK,
měla jen 7 + 3 mandáty. To ODS
+ STAN je 7+7, pohodlná většina
dvou třetin.
Každý, kdo byl přítomen jednání, musel pociťovat trapnost
situace, když byla ohlášena koalice ODS, SNK a KDU-ČSL. Ukázalo se, zásluhou Petra Stoupy,
že uvnitř KDU-ČSL, se o té koalici nejednalo. Většina kandidátů

za KDU-ČSL byla totiž proti, tak
za ně rozhodli dva, kteří tu vůli
občanů ignorovali. Domnívám
se, že na pověsti utrpí jejich zásluhou jak místní KDU-ČSL, tak
ODS. Asi „příště“ už pocítí, že
voliči mají paměť.
K samostatnému zamyšlení
mě nutí zvolení místostarosty.
STAN má zatím hendikep se stíháním Blanky Vilasové, ale byla
navržena dobře prezentovaná
Barbora Kelichová. Jestliže ODS
na funkci místostarosty navrhla
Zdeňka Šimečka (dostal 12 hlasů), pochybuji, že tím byl on sám
radostí bez sebe. Jako sportovec
a tělocvikář má sedět v úřadě?
Ale jiného neměli a snad mu slíbili všichni veškerou pomoc, což
mnozí známe, jak to většinou
dopadá.
Stalo se. Kdybych tady popsal
celé noviny, nic se nezmění. Tak
snad příště. Třeba tu nebudu.
Tak tu zelenou...
Vladimír Roškot

FEJETON

V klidu zapaloval svíčku
na svém hrobě
Dušičky u nás bývají každoročně impulzem k tomu, aby se
národ vydal ke hrobům svých
blízkých. Ani já nebyla výjimkou. Do auta jsem naložila věnečky, květiny i svíčky a vyrazila na hroby.
Poslední mojí zastávkou byl
hřbitov v Předbořicích, kde odpočívá táta a jeho předci. Blížilo
se k večeru. Atmosféra nasvícených a ozdobených míst posledního odpočinku byla moc hezká. Očistila jsem hrob, zapálila
svíčku, dala věneček i květiny
a chvíli tiše vzpomínala. Pak
jsem uslyšela kroky. V tu chvíli jsem málem omdlela a krve
by se ve mně nedořezal. Stál
tam. Pán, který měl být podle
informace mojí známé už dáv-

no po smrti. Živ a zdráv. V létě
jsme o něm mluvili, že to má
chudák za sebou. Evidentně neměl. Chvíli po něm přišla i jeho
manželka, to už jsem se uklidnila a zmohla se i na pozdrav.
Poté jsem ze hřbitova po anglicku zmizela. Co kdyby tam přišel
ještě někdo, kdo už má vlastně
chodit někde jinde...
Volala jsem bráchovi, že pán,
který měl být už na druhém
břehu, zapaloval v klidu svíčku
na svém hrobě. „Prosím tě, ty to
snad přitahuješ,“ neodpustil si.
„Jak to myslíš?“ „Ty už si nepamatuješ, jak jsi měla nebožtíka
na dvoře?“ Jo, tak na tuto příhodu bych skoro zapomněla.
Po rozvodu rodičů jsem často
jezdila na víkendy k tátovi do Za-

hrádky. V páteční dopoledne
se začal vypravovat na pohřeb
jednomu ze sousedů. „Musím
jít za hasiče,“ prohodil, když se
oblékal do uniformy. „Kdo umřel?“ „Suchan,“ odvětil táta a odjel. Lehla jsem si před domem
na deku a opalovala se. Vrzla
vrátka. Pan Suchan stál na dvoře
v plném zdraví. Mírně jsem zcepeněla a až po jeho dotazu, jestli
už táta odjel, že myslel, že pojede
na pohřeb s ním, jsem se probrala
a došlo mi, že tady něco nesedí.
V té době jsem ještě o všech lidech z vesnice neměla dobrý přehled a nevěděla jsem, že stejného
příjmení, ale jiného křestního
jména, jsou ve vsi pánové dva...
Já znala jen toho jednoho.
Jana Motrincová

Byl jednou jeden tatínek, pln starostí,
měl dvě rodiny po sobě. Potřeboval
všechny dobře zajistit, tak sháněl, získával, co se dalo a jak se dalo, i nedalo.
Jednou svému synkovi Sášenkovi řekl:
„Máš smůlu, musíš zmizet. Víš, jak jsem
ti říkal o tom hnízdě a tobě se to líbilo,
všechny papíry jsi podepsal? No a to jsem
ti neřek, ty peníze na to jsou z EU pro
malé ﬁrmy. A to my nejsme.“ Vykulený
Saša na to: „Ale já chci lítat, víš jakými
jsem prošel testy?“ A milující otec: „Teď
budeš lítat potichu všude možně, kde tě
nikdo nezná. Ani nikoho nenapadne tam
hledat. Jak budu mít pod palcem ty policajty, schováš se s matkou, kde to znáš –
ve Švýcarsku. V bytovce. Já vím naše sídlo
na Francouzské riviéře by se ti líbilo, ale
tam by tě třeba našla hyena. Víš, kdo to je?
No, takovej divnej novinář. Na všechny
zatím nedosáhnu. A kdyby tě našel, budeš
dělat blbečka, blázna a dá ti pokoj.“
A tak synek procestoval s novým
„přítelem“ různé oblasti Evropy, hlavně
krásnou Ukrajinu, krásný „ruský“ Krym,
Moskvu, konečně poznal, co jsou prázdniny s věrným kamarádem, s nímž se
nemusel bát, jen snad právě jeho, že mu
zas bodne injekci. Měl blahý pocit, že mu
jinak nikdo neublíží. Tak se vše vyvinulo, že ani poučená policie jej nerušila,
mohl odcestovat s matkou do Švýcar.
Tam žil nerušeně, bez hyenismu zlých
novinářů, které se nepodařilo koupit. Až
jednou...
To přišli pán a paní, slušní, kdyby
chtěl, hned by odešli. Zapomněl dělat
maroda, nechtěl aby odešli a ochotně
vše vysvětlil. A že se bojí jen Protopopova který jej přesvědčil, jak nesmí ublížit
otci, tedy být v úkrytu a mlčet. Ne, vůbec se těch hyen nebál, naopak vypadal,
že se mu ulevilo, když se může svěřit se
svým osudem. A dal jim svoji e-mailovou adresu. Nyní je žádal o kontakt s policií, že otec o té Ukrajině lže. A tak právě
ve svátek 17. listopadu se trestně stíhaný tatínek musel za klíčovým svědkem,
svým synem, po dlouhé době podívat.
A policie..?
Zatím mám za to, že takhle nějak
musím číst ve všech informacích, které
už máme, abych sám sobě nic nelhal.
Na pohádky o tom milujícím tatínkovi
jsem přestárlý. Žiji trochu přesčas.
Vladimír Roškot

Týdeník vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 11 hodin. Vedoucí redakce: Hana Pechačová, tel.: 774 414 225 (tisk@sedlcansky-kraj.cz). Redaktoři: David
Myslikovjan, tel.: 721 784 743 (david.myslikovjan@sedlcansky-kraj.cz); Olga Trachtová Hadáčková (olga.hadackova@sedlcansky-kraj.cz); David Štverák, tel.:
605 162 506 (david.stverak@sedlcansky-kraj.cz). Inzerce: tel.: 774 414 225 (reklama@sedlcansky-kraj.cz). Adresa redakce: Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany.
Návštěvní hodiny v redakci: pondělí až pátek 8–12 hodin. Korektura: Jana Novotná. Sazba: redakce. Tisk: Van druck Sedlčany. Vydavatel: Zdeněk Kolář.
Registrační číslo: MK ČR E 11724. Internet: www.sedlcansky-kraj.cz

