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Lidí s ručně psaným
vánočním receptem
bylo plné náměstí
SEDLČANY Městská knihov-

na ve spolupráci s klubem
Velká Kobra a pod záštitou
města Sedlčany uspořádala v sobotu 1. prosince již
dvanáctý Den pro dětskou
knihu, jehož součástí byl
pokus o český rekord v kategorii Nejvíce lidí na jednom místě s ručně psa-

ným vánočním receptem.
Pořadatelé tentokrát
zvolili poněkud těžší pokus než v loňském roce,
kdy na náměstí přišlo 893
lidí v kulichu s bambulí.
Přece jenom dát si na hlavu čepici je snazší, než
přinést ručně napsaný
recept. „Když jsme si vo-

lali s ředitelkou sedlčanské
knihovny Blankou Tauberovou, řekla mi, že by
bylo fajn, pokud by přišlo
kolem tří stovek lidí,“ uvedl na náměstí prezident
pelhřimovské Agentury
Dobrý den Miroslav Marek. „Já jsem tomu jenom
Pokračování na straně 8

Děti
Radní se dohodli o dalším
rozdávaly
postupu při modernizaci
vlastnoručně autobusového nádraží
SEDLČANY Zhotovitelem
kud bychom zahajovali
vyrobená
už nechvalně proslulé stavbu před rokem, město
přání
modernizace přestupní- by zaplatilo ve formě spoZpíváním u stromečku před kostelem v Chlumu přivítali v pátek žáci
ZŠ a MŠ Chlum adventní dobu. Více na str. 10. Foto: Lucie Kakosová

Budka a dodává, že v jeho
sádkách na Červeném Hrádku bude před Vánoci připraven pro zákazníky zhruba
stejný počet ryb jako vloni.
„Že by lidé neměli na Štědrý
den k večeři rybu, toho se,
myslím, nemusejí obávat.“

úřad společně se základní a uměleckou školou
připravily na pátek 30.
listopadu na náměstí
v Sedlci přivítání adventního času rozsvícením
vánočního stromu a betlému.
S adventním a vánočním programem, který
uvedla Alice Valsová, vystoupili žáci škol – místní ZŠ a ZUŠ a Základní
školy a Dětského domova Přestavlky. Starostka
Miroslava Jeřábková se

Pokračování na straně 3

Pokračování na straně 8

Že by lidé neměli na Štědrý
den k večeři rybu, toho se,
myslím, nemusejí obávat,
říká František Budka
ČERVENÝ HRÁDEK Letošní

sucho a minimální srážky
mírně ovlivnily produkci
ryb, a to i vánočních kaprů.
„Některé rybníky nebyly doteklé, další se potýkaly s nedostatkem kyslíku, některé se
nelovily a nechávají se nasazené,“ vysvětluje František

SEDLEC-PRČICE Městský

Tyršova ulice bude mít novou
dominantu – modlitebnu
SEDLČANY V Tyršově ulici začala zkraje listopadu
stavba komplexu dvou
budov, kterou financuje nezisková organizace
Maranatha. Jakou budou
mít budovy podobu a jak
je zakladatel Maranathy,

podnikatel a developer,
který je doma v nedalekých Štětkovicích, plánuje využít? Ptala jsem se
přímo Radima Passera.
Co konkrétního vzniká v Tyršově ulici?
Plánujeme zde posta-

vit dvě budovy. Jednou
z nich bude bytový dům
se čtyřmi bytovými jednotkami. V přízemí tohoto domu bude jedna
obchodní jednotka a také
společenské centr um.
Pokračování na straně 4

ho terminálu ve městě je
stále sdružení Sedlčany
Terminál, jehož správcem
je ﬁrma Sládek Group se
společníkem Pohl cz, s vysoutěženou cenou 53 mil.
korun včetně DPH. „Po-

luúčasti 8 milionů korun,
neboť na rekonstrukci terminálu získalo státní dotaci
ve výši 45 milionů korun,“
připomněl už notoricky
známé údaje nově zvolený
Pokračování na straně 2
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Radní se dohodli
o dalším postupu
při modernizaci
autobusového nádraží
Dokončení ze strany 1

starosta Miroslav Hölzel.
Přiznaná dotace bude
stále stejná, avšak ﬁnanční
spoluúčast města vzroste,
protože ceny ve stavebnictví se výrazně změnily. Odborný znalecký posudek
znalce z oblasti cen, který
si město nechalo vypracovat, uvádí jako výslednou
cenu zakázky sumu ve výši
61,5 mil. Kč. „To tedy znamená více než stoprocentní
nárůst ﬁnanční spoluúčasti
města, a to na částku 16,5
milionu korun,“ informoval
starosta.
Radní tedy na své schůzi minulý týden diskutovali o tom, zda se vzdát
pětačtyřicetimilionové dotace a opravit autobusové
nádraží ze svých vlastních
prostředků, či přece jen
podepsat smlouvu se zhotovitelem.
„Kdyby se město pustilo
do rekonstrukce nádraží
vlastními prostředky, je potřeba si uvědomit, že částka
16,5 milionu korun by ani
zdaleka nestačila na zemní
práce. Samotné dopravní
řešení včetně zemních prací a zpevnění sítí by stálo
zhruba 20 milionů korun.
Zastřešení zastávek by si vyžádalo pět milionů korun,
odbavovací hala by přišla
na 18 milionů korun a další
miliony by spolklo osvětlení
a sadové úpravy. Přitom hovořím o cenách bez DPH,“
popisuje starosta Hölzel,
jaké úvahy předcházely
rozhodnutí, k němuž rada
města nakonec dospěla.
„Jsme přesvědčeni
o tom, že správným rozhodnutím bude stavbu zahájit a modernizovat terminál navzdory zvýšeným

cenám. Rada města tedy
přijala usnesení o tom, že
schvaluje uzavření smlouvy
o dílo se Sdružením Sedlčany Terminál na vysoutěženou cenu. Zároveň bereme
na vědomí závěr odborného posudku o zvýšení ceny
a navrhujeme podepsat se
zhotovitelem Dodatek č. 1,
který bude obsahovat novou cenu za dílo, jež bude
odpovídat předložené kalkulaci ze znaleckého posudku,“ uvedl starosta.
Hölzel dále vysvětlil,
že po projednání situace
na Ministerstvu pro místní rozvoj bude moci město zahájit stavbu 1. února
2019 za předpokladu, že
ke schválení a podpisu
smluvních vztahů mezi
městem a zhotovitelem
dojde do Vánoc. Přičemž
termín dokončení terminálu by byl prodloužen
do října 2019.
Úvěr na rekonstrukci
terminálu ve výši 55 mil.
korun radní předběžně
dojednali s Komerční bankou. „Úvěrová smlouva
bude muset být pozměněna
a přepočítána vzhledem
k tomu, že v mezidobí také
vzrostly úrokové sazby,“
upřesnil Hölzel.
Po dobu modernizace
se od února 2019 výstupní
stanice autobusů přesune
před budovu gymnázia, nastupovat se bude ve Zberazské ulici. Dočasný
přesun a značení autobusových zastávek podléhá
schválení dopravního inženýra Policie ČR. K tomuto
úkonu musí město doložit
projekt o změně dopravní
stavby, za jehož vypracování zaplatí 30 000 korun.
Jindra Votrubová

Velmi děkujeme za pomoc s obrovskou dávkou
ochoty paní Romaně Stolaříkové a sestřičkám
její Domácí péče Sedlčany a také laskavým
a empatickým pracovnicím Farní charity Starý
Knín pobočka Petrovice s péčí o naše rodiče
a s citlivým přístupem při jejich odcházení.
S úctou a pokorou Eva Vanyová a Jaroslav Nádvorník

www.sedlcansky-kraj.cz

Voda zdraží o více než
čtyři koruny za kubík
SEDLČANY V důsledku utlumení provozu mlékárenského podniku Savencia dojde
zcela jistě ke zdražení vody.
Rada města doporučuje,
aby zastupitelé na svém zasedání 17. prosince schválili
návrh kalkulace vodného
a stočného na příští rok.
Nové ceny navrhly vodárny
a na zasedání zastupitelstva
je přijde obhajovat Ivan Eis,
generální a ﬁnanční ředitel
1. SČV. „Kalkulace cen musí
splňovat parametry stanovené Ministerstvem zemědělství,“ připomněl starosta
Miroslav Hölzel.
Nově navrhovaná cena
vody bude činit 44,88 Kč
za vodné a 34,42 Kč za stočné. Celkem 79,30 Kč za kubík.
Odběratelé si tedy v budoucnu připlatí o více než čtyři koruny za metr krychlový odebrané vody. Doposud byla
totiž cena vodného 46,67 Kč
a stočného 28,29 Kč, celkem
74,96 Kč za kubík. Výše cen

je uvedena včetně DPH.
„Zvýšení cen jsme minimalizovali snížením ceny nájemného za infrastrukturu, jež
je v majetku města a kterou
pronajímáme ﬁrmě 1. SČV.
Dosud činilo roční nájemné
1,51 milionu korun, nyní budeme požadovat 510 000 korun, čili dojde ke snížení o jeden milion korun,“ vysvětlil
starosta skutečnost, že zvýšení cen nebude tak razantní. Podobně sníží radnice
o jeden milion korun platbu za stočné, které bude
nově v příštím roce činit
931 000 korun. Podle předpokladu radních poklesne
stočné o 135 000 kubíků,
z nynějších 456 000 kubíků
na 321 000 kubíků vody.
„Na letošek se plánoval
odběr vody ve výši 343 000
kubíků, protože však dojde ke dvacetiprocentnímu
poklesu, kalkulujeme nyní
s odběrem ve výši 277 000
kubíků vody,“ uvedl staros-

ta a zároveň vyjádřil obavy, že množství odebrané
vody bude ještě nižší, neboť
s ukončením výroby sýrů
se počítá už během prvního
čtvrtletí nadcházejícího roku.
Pak by přicházela v úvahu
další úprava cen vzhledem
ke ztrátě, kterou vodárenská
společnost zřejmě utrpí. Starosta se však nedomnívá, že
by na snížený odběr doplatili
drobní spotřebitelé: „Zvýšené náklady bychom hradili
z rozpočtu města.“
„Dopady ukončení činnosti
mlékárny jsou obrovské,“ poznamenal starosta a dodal,
že kdyby se celkové nově
kalkulované náklady na vodné a stočné promítlo do ceny
pro odběratele, byla by několikanásobně vyšší. Hölzel
však nevylučuje, že v roce
2020 dojde k další korekci
cen, čímž se sedlčanská voda
dostane cenově na krajský
průměr, jenž činí zhruba 84
korun za kubík.
-jv-

V atriu nemocnice se rozzářil vánoční stromek
o den dříve než velký strom na náměstí
SEDLČANY Zaměstnanci,
hosté a děti ze ZUŠ Sedlčany společně se svými učiteli, ti všichni se v pátek 30.
listopadu zúčastnili slavnostního rozsvícení stromku v atriu nemocnice.
Ještě než se začal podávat čaj, punč a než zavoněla domácí vánočka,
promluvil ředitel sedlčanské Mediterry Filip Zítko,
který vyjádřil přesvědčení,
že nemocnice bude pokračovat v trendu z poslední
doby, kdy se podařila nastavit otevřená komunikace a spolupráce, a také
v trendu, souvisejícím
s provedením prací, jež se
podařily v letošním roce
a ještě se v závěru prosince budou dokončovat. Přivítal rovněž starostu města
Miroslava Hölzela, faráře
Stanislava Zápotockého,
zástupce sedlčanského Domova, všechny svoje kolegy a také Janu Zelenkovou,
která přišla v loňském
roce s nápadem, uspořá-

dat předvánoční program
v atriu nemocnice. „Společně s Ivetou Růzhovou
nám letos umožnila, že se
zde můžeme setkat a před
Vánocemi alespoň na chvíli
zmírnit náš neustálý shon,“
dodal ředitel.
Ještě než vystoupili žáci
sedlčanské základní umě-

lecké školy, dal farář Stanislav Zápotocký přítomným
požehnání a přidal tato
slova: „Popřál bych, aby se
vám v tomto zařízení dařilo
pomáhat lidem a přispívat
k jejich zdraví. Aby se tady
co nejvíce lidí uzdravilo
a vrátilo se domů.“
David Myslikovjan

Program v atriu nemocnice zahájili ředitel Filip Zítko (vpravo)
a starosta města Miroslav Hölzel.
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Že by lidé neměli
na Štědrý den k večeři
rybu, toho se, myslím,
nemusejí obávat, říká
František Budka
Dokončení ze strany 1

Letošní počasí si s rybáři nepěkně pohrálo. Na rybnících, kde voda byla, byly
pěkné přírůstky – ryby
vzhledem k teplému počasí dobře rostly a podzimní
výlovy byly radostí. „Tam,
kde bylo vody méně nebo
na rybnících, kde bylo více
organické hmoty, byly velké výkyvy kyslíku a rybáři
na ně po dobu několika
měsíců museli instalovat
gejzírové splaše na prokysličení vody. Některé menší
rybníky musely být sloveny,
protože by ryby bez dostatku kyslíku v teplé vodě
zkrátka nepřežily.“ Na některých rybnících naměřil
František Budka v červenci teplotu vody 33 °C, což
je pro choulostivější ryby,
jako jsou candát, štika,
okoun nebo i kapr, teplota
hodně vysoká.
Právě kvůli ztíženým
podmínkám v chovu
r yb, nákladům, spojeným s kontrolou kyslíku
ve vodě, režiím, spojeným s energií na používané gejzírové splaše, navýšením cen krmení, nafty
a mezd letos vánoční kapři podraží. A to asi o deset procent oproti loňskému roku. I přes vzrůst
ceny se dá očekávat, že
kapr zůstane stále tradiční štědrovečerní rybou,
ačkoliv ho někteří nahrazují ze sladkovodních ryb
amurem nebo štikou.
„Při výběru kapra na vánoční stůl by zákazníci měli
zvážit, jak velkého kapra
vlastně chtějí. Kapr první
třídy má váhu do 2,5 kilogramu a jde většinou o rok

mladší rybu, než je tomu
u kategorie kapr výběr, který má váhu nad 2,5 kilogramu,“ vysvětluje František
Budka a radí: „Určitě si všímejte, zda není ryba nějak
mechanicky poškozená,
zda nemá po těle odřeniny či trhliny. Hodně napoví lesk šupin a zabarvení,
ryba by neměla být vybledlá, lesk by měl jít do zlata.
Ryba by měla být čilá, měla
by se mrskat a mít oční reﬂex. Ryba ze sádek bude
vždy čilejší než ta, která
plave celý den v kádi u prodejce.“
Více než polovina Budkových zákazníků si kapra
nechává zabít hned při
koupi. Že by se vnitřnosti
vyhazovaly, jako tomu bylo
před lety, příliš nehrozí.
V posledních letech o ně
mají zákazníci opět velký
zájem. Ryby, které si zákazníci po koupi odnášejí
domů, čeká většinou vana.
„Já v tom problém nevidím,
tedy pokud pak bude ryba
usmrcena odpovídajícím
způsobem, a ne zrovna tak,
že ve vaně sama lekne,“ doplňuje František Budka.
A co se děje s rybami,
které na štědrovečerním
stole neskončí? Ty, které
zůstávají na sádkách, sváží František Budka po Novém roce ke zpracovatelům, kteří z nich vyrábějí
rybí pochoutky. Ty, které
jsou vráceny z prodejních
stánků, se zpět do volné
vody dát prostě nemohou,
ryba je několikrát chycena
a puštěna při výběru zákazníkem a v přírodě by už
nebyla schopná přežít.
Jana Špačková
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Série diskusních setkání nad knihou,
která formovala naši historii.
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Počasí v listopadu bylo
překvapivě listopadové
Vzhledem ke všem těm
anomáliím během velké
části roku je to skoro neobvyklé...
K d e s et i m r a z i v ý m
dnům, kdy noční teplota
klesla pod 0 °C se přidal

SVATÝ JAN Podle statistických dat za posledních
sedm let z amatérské meteorologické stanice Miroslava Votruby počasí v letošním listopadu víceméně
vypadalo jako v listopadu.

jeden ledový, kdy teplota
nad nulu nevystoupila ani
přes den – 28. listopad.
Srážky byly, jako celý letošní rok, podprůměrné,
spadla jich jen pětina, co
v roce 2015.
-red-

Listopad

meteorologické
dny

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

chladné - teplota
max. nižší jak 10 st. C

26

19

16

13

29

26

18

mrazivé - teplota
min. nižší jak 0 st. C

4

10

1

9

11

6

10

ledové - teplota max.
nižší jak 0 st. C

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr v m/s

1

1

nejnižší v měsíci

-3,8

-6,3

-0,9

-3,8

-7,3

-1,1

-7,2

dne

15.

27.

22.

3.

15.

16.

28.

nejvyšší v měsíci

12,9

17,1

13,8

16,5

13,0

13,1

15,3

dne

3.

8.

4.

10.

1.

2.

6.

měsíční průměr

4,61

3,92

5,99

6,55

2,66

4,47

4,51

za měsíc

25,7

18,7

14,7

47,8

34,5

27,9

9,6

nejvyšší v měsíci

11,5

6,4

10,5

24,1

6,4

5,6

2,8

dne

29.

10.

18.

20.

19.

21.

2.

úhrn od počátku
roku

419,7

608,9

535,2

367,4

452,4

452,9

303,5

deštivé dny v měsíci

5

10

7

15

11

13

6

nejvyšší náraz větru
v měsíci

11,2

7,0

15,0

7,2

9,1

7,0

dne

24.

27.

30.

27.

20.

5.

Provozní rozpočty příspěvkových
organizací města budou zahrnovat
i pětiprocentní zvýšení mezd
SEDLČANY V pátek 23. listo-

padu vyšlo nařízení vlády,
podle nějž se mzdy zaměstnanců ve veřejné správě
zvýší o 5 %. Mzdy porostou
tedy všem pracovníkům
radnice včetně Sportovních
areálů Sedlčany, kuchařkám ve školních jídelnách,
zaměstnancům kulturního

domu, městského muzea
a městské knihovny. Naopak se to nebude týkat obchodních organizací, jako je
Městská teplárenská a Technické služby.
Mzdy učitelů se podle
starostových slov vyplácejí
ze státního rozpočtu, a proto bude přepočet příspěvků

pro základní školy poněkud
odlišný. „Tímto opatřením
se změní požadavky na výši
příspěvků pro příští rok. Proto konečné provozní rozpočty odsouhlasíme na schůzi
rady města, která se bude
konat ve středu 12. prosince,“ uvedl starosta Miroslav
Hölzel.
-jv-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Devětapadesátiletý řidič nedodržel
bezpečnou vzdálenost
za vozidlem, jež zastavilo
za autem, které odbočovalo vlevo. V Církvičské ulici
došlo 29. listopadu dopo-

ledne ke srážce všech tří
automobilů. Způsobená
škoda byla stanovena
na 35 000 korun.
SKOUPÝ Ze silničního
příkopu těsně před projíždějící vůz skočila 29. listo-

padu odpoledne srna. Střet
s autem nepřežila. Vzniklá
škoda činí 41 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Tyršova ulice bude mít novou
dominantu – modlitebnu
Dokončení ze strany 1

Druhou budovou bude
modlitebna.
Kdy bude hotovo?
Stavba by měla být dokončena do konce roku

Když jsme zahájili
architektonické práce
na budovách, bylo zřejmé, že ve spojení s parkem, který patří městu,
může vzniknout mimo-

tí není nevyhovující. Ale
od samého počátku jsme
ji vnímali jako přechodné
řešení. Dlouhodobým cílem bylo připravit takové
prostory, které budou opti-

Na staveništi modlitebny a bytového domu se nyní dělají zemní práce. Foto: Hana Pechačová

2019 s uvedením do provozu začátkem roku 2020.
Proslýchá se, že právě modlitebna svou podobou překvapí…
Jsme moc rádi, že architekti přišli s návrhem,
který přinese městu něco
mimořádného. Jedná se
o stavbu, která je z mého
pohledu jedinečná a věřím, že celkově obohatí
město Sedlčany. Jsem
za to Pánu Bohu vděčný.
Zmíněné nové společenské centrum má
sloužit veřejnosti. Jakou máte představu?
V prostorách společenského centra se bude
konat mnoho aktivit pro
obyvatele Sedlčan. Plánujeme zde například semináře o zdravém životním stylu, programy pro
děti, mládež i seniory,
studium Bible pro veřejnost apod. Nové prostory
modlitebny budou sloužit
především k sobotním
bohoslužbám, veřejným
přednáškám či pro slavnostní příležitosti.
Poblíž staveniště je
městský park. I ten by
měl projít úpravou,
v návaznosti na novou
stavbu…

řádný prostor pro obyvatele Sedlčan. Proto jsme
od samotného začátku
s městem začali připravovat koncepci tohoto prostoru jako celku a jsem
přesvědčen, že je na co
se těšit. Park nabídne
příjemný prostor pro odpočinek a různé aktivity
jak pro dospělé, tak i pro
děti. Budou zde dětské
herní prvky, na své si
přijdou i aktivní sportovci díky workoutové části
a samozřejmostí budou
místa k relaxaci. Město
plánuje dokončit park přibližně ve stejném čase.
Při zajištění povolení
ke stavbě a dalších aktivitách jste museli spolupracovat s městem. Jak tuto
spolupráci hodnotíte?
Vztahy s městem považuji za nadstandardní
a rád bych tímto ocenil
profesionální práci lidí, se
kterými na našich aktivitách spolupracujeme.
Co konkrétního vás
vlastně vedlo k nové výstavbě? Církev adventistů sedmého dne přece
už v Sedlčanech Společenské centrum má…
Současná budova
na Komenského náměs-

málně splňovat potřeby jak
církevního společenství,
tak služby pro veřejnost.
Po mnoha modlitbách se
naskytla příležitost tento
cíl naplnit. A také za to děkuji Pánu Bohu.
Prostory Společenského centra jste v roce
2010 koupili od ČEZu,
následně budova prošla
rekonstrukcí. Tyto prostory tedy CASD opustí,
nebo je plánujete dále
využívat?
Po přestěhování společenství do nových prostor nebudeme stávající
budovu na Komenského
náměstí více potřebovat,
proto ji pak prodáme.
A co prostory Charitativního obchůdku, který si CASD pronajímá?

Bude se obchůdek stěhovat do nových prostor?
To je zatím v jednání.
Buď bychom Charitativní
obchůdek přestěhovali
do obchodní jednotky,
která vznikne v přízemí
bytového domu, nebo ho
necháme na stávajícím
místě a obchodní jednotku využijeme pro obchod
se zdravou výživou.
Dá se tedy očekávat,
že po výstavbě nových
budov bude Maranatha
ještě aktivnější, například co do pořádaných
akcí nebo charitativních aktivit?
Za více jak deset
let činnosti Maranathy
na Sedlčansku se naše aktivity vyprofilovaly. Jsme
tu především proto, abychom podporovali aktivity místního sboru Církve adventistů sedmého
dne, nedávno jsme začali
s praktickou pomocí lidem v sociální tísni a také
byl ve spolupráci s ADRA
otevřen již zmíněný Charitativní obchůdek. To
jsou aktivity, ve kterých
bychom rádi pokračovali,
ale naším nejdůležitějším
posláním zůstává pomáhat všem lidem, kteří o to
stojí, na cestě k Pánu Ježíši Kristu a skrze Krista
k věčnému životu.
Od 4. do 11. listopadu
jste vedl sérii přednášek
v pražském Společenském centru Bethany.
Plánujete sérii přednášek i pro Sedlčany, například jako v roce 2010?
V Praze tyto přednášky

vedu s Boží pomocí každý druhý rok. A začátkem
roku 2020 – tedy po deseti
letech – bychom rádi tuto
sérii v Sedlčanech zopakovali právě v nové modlitebně. Stejné přednášky
plánujeme také v červenci příštího roku ve Štětkovicích.
V minulých letech
jste přispěl k celkovému
zlepšení veřejného prostoru ve Štětkovicích. Je
něco, co vám ještě v obci
chybí a co byste rád pro
své sousedy udělal?
Park Drama věků je
natolik velký, že tam stále nacházíme prostor pro
dílčí vylepšování a nové
atrakce. Na jaře příštího
roku by se tam měla objevit nová zip line pro děti.
Na jiné plány musí případně dozrát doba, zatím
tedy nic aktuálního.
Blíží se advent a vánoční svátky. Můžete
čtenářům nastínit, co
vás v tomto čase čeká?
Jak prožívá Vánoce rodina úspěšného podnikatele, developera, ale
také věřícího člověka
Radima Passera?
Z historie víme, že
Pán Ježíš se ve vánoční
čas nenarodil. Přesto to
je čas, který rád trávím
na myšlenkách se svým
nebeským Otcem, se
svou rodinou a s blízkými. Ve firmě máme tradičně mezi vánočními svátky
volno, proto nezřídka se
zabývám i strategickým
plánováním naší práce.
Jana Špačková

Modlitebna CASD ve vizualizaci nové podoby Tyršovy ulice pod nemocnicí směrem k sokolovně, kterou získá během příštího roku. Zdroj: ATELIER 8000, vizualizace: SDAR

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545
Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
367/18

Prodám malý sběrací vůz na seno
a malý obracecí a nahrnovací stroj za traktor. Cena dohodou. Tel.: 602 458 584. 368/18

Prodám jádra vlašských ořechů, 220
Kč/kg. Tel.: 736 264 861.
369/18

Prodám suché štípané palivové dřevo 800 Kč/m3, možnost seřezání a dopravy.
Tel.: 728 741 757.
370/18

Sháním idividuální výuku španělštiny pro 9letého syna. Dále sháním doučování matematiky pro druhý ročník střední
školy. Ideálně 2x týdně. Prosím ozvěte se
na telefon 728 957 968.
371/18

Prodám Suzuki Samurai, r. v. 1994,
vhodný do terénu. Tel.: 728 346 091. 372/18

Sháním důchodce s autem, který se postará o dom. zvířata. Tel.: 731 903 435. 373/18

Prodám med 120 Kč/sklenici. Tel.:
728 344 217.
374/18

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

Plošná
inzerce
od 12,10 Kč/cm2

Firma UNIS–N spol. s. r. o.,
Havlíčkova 447, Sedlčany
přijme nového kolegu na pozici

KONSTRUKTÉR JUNIOR
v zakázkové výrobě nábytku a interiérových prvků
Požadujeme:
• vzdělání SŠ/VŠ (truhlářské obory), vhodné pro absolventy
• znalosti CAD systémů (Auto CAD, případně Imos CAD)
• dobré komunikační schopnosti
• ochotu se učit novým věcem
Nabízíme:
• mzda 25 000 Kč/měsíc (nástupní)
• nástup možný ihned
• příspěvky na obědy
• služební telefon
• zajímavá práce v mladém kolektivu
Své životopisy zasílejte na e-mail expedice@unis-n.cz,
další informace na tel. čísle: 606 638 515

Firma AGRO Měšetice, s. r. o.
hledá

BRIGÁDNÍKA NA DOJENÍ SKOTU
v areálu firmy v Měšeticích
Jedná se o práci v době dovolených a případné
nemocenské kmenových zaměstnanců
- minimálně 16 týdnů v roce
- směnný provoz včetně víkendů, svátků
- bez možnosti ubytování
Požadujeme:
- kladný vztah ke zvířatům
- časovou flexibilitu
- spolehlivost
Nabízíme:
- dobré finanční ohodnocení
- stabilní a dlouhodobou spolupráci
- příspěvek na stravování

Více informací na tel.: 605 877 845, 603 265 133

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

PRACOVNÍK V PRÁDELNĚ
Požadavky: zájem o práci v provozu prádelny, bezúhonnost
Nabízíme: Plat dle tarifních tabulek v rozmezí 12 200–13 200 Kč
(po zapracování navíc osobní ohodnocení,
pravidelné odměny 2x ročně)
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:

ekonom@dd-vojkov.cz, tel.: 739 624 623

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: odpovídající kvalifikace, zájem o práci v oblasti
zdravotní péče o seniory, řidičský průkaz sk. B,
bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek (po zapracování navíc
osobní ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky
za směnnost, možnost variabilního plánování 12hod. směn)
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:

vejvodova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 215 639

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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Aneta Hrubá si z Litvínova
přivezla zvláštní cenu Unipetrolu
SEDLČANY/LITVÍNOV V úte-

rý 27. listopadu se všichni
rodiče přítomní na rodičovských schůzkách gymnázia
dozvěděli o úspěchu Anety
Hrubé z Krásné Hory nad
Vltavou. Studentka sexty si
totiž ze Studentské vědecké
konference, která se konala
22. listopadu v Litvínově,
přivezla zvláštní cenu Na-

velký zájem a přihlásila se
i Aneta. Během kurzu se
studenti seznámili s různými druhy luminiscence, tedy schopnosti světélkování. Získali mnoho
teoretických, ale hlavně
i praktických poznatků.
Zabývali se ﬂuorescencí,
fosforescencí, mechanoluminiscencí a také bio-

Docent Jan Vídenský z pražské VŠCHT a studentka Aneta Hrubá

dace Unipetrol. Studentskou vědeckou konferenci
pro středoškolské studenty pořádá Vysoká škola
chemicko-technologická,
Unipetrol RPA a Unipetrol
výzkumně vzdělávací centrum UniCRE pod záštitou
Nadace Unipetrol.
„Vše začalo již před rokem o vánočních prázdninách, kdy jsem vymyslela
a napsala žádost o grant Nadace Unipetrol. Učím chemii
a moc se mi líbila sada pokusů prodávaná pod názvem
Chemie a světlo. Bohužel
její cena byla vysoká, asi čtyřicet tisíc korun, a tak jsme si
ji jako škola nemohli dovolit
koupit. Finanční prostředky
z grantu jsem chtěla využít
pro týdenní biochemický
kurz, který probíhá vždy
v červnu. Můj záměr se komisi Nadace Unipetrol líbil
a grant jsme získali. Za sto
tři tisíce korun jsme zakoupili sadu pokusů a ještě dovybavili chemickou laboratoř moderním vybavením,“
uvedla Drahomíra Grinová,
učitelka chemie.
O biochemický kurz byl

luminiscencí. Vyráběli
i ﬂuorescenční hydrogely.
V závěru kurzu přijela ředitelka Nadace a nabídla
účast ve Studentské vědecké konferenci. „Oslovila jsem Anetu a nabídla jí
pracovat na odborné práci
s tématem Luminiscence
kolem nás. Aneta práci
napsala v rekordním čase
a moc pěkně. Proto jsem ji
přihlásila spolu s Ondřejem
Ratajem a jeho odbornou
prací do Studentské vědecké konference,“ pokračuje
Grinová.
Přihlásit se mohou středoškoláci s prací z oboru
chemie a biochemie. Letošní ročník byl teprve druhý
a soutěžilo asi 25 studentů.
Konkurence byla veliká,
účastnili se i studenti z chemických průmyslovek nebo
třeba z Gymnázia Menza.
Vyhlašují se tři nejlepší práce a dále jedna práce získává Zvláštní cenu Unipetrolu. A tu právě získala Aneta.
„Bylo to pro nás veliké překvapení, protože Aneta byla
nejmladší účastnice konference,“ popisuje pedagožka

gymnázia. Za účast získá každý student 1 000 Kč a další
2 000 Kč za ocenění od Unipetrolu. Na konci školního
roku ještě dostane Aneta
pochvalu ředitele školy a ﬁnanční odměnu. Její výše
bude záležet na dalších aktivitách Anety.
„Chtěla bych, aby Aneta
tuto práci také prezentovala na soutěži Středoškolská
odborná činnost. V loňském
roce se mé studentce Ladě
podařilo s prací z biologie
probojovat až do národního
kola SOČ a obsadit krásné
5. místo. Nadace Unipetrol
nám nabídla i možnost zapojit se do projektu Vodíkové autíčko, ve kterém si studenti ze stavebnice postaví
autíčko na vodíkový pohon
a na jaře budou závodit
s ostatními týmy na ČVUT.
Budu psát další žádost
o grant na další biochemický
kurz, ve kterém bych chtěla
propojit chemii s výtvarným
uměním. Věřím, že z tohoto
kurzu vzejdou další pěkné
práce, které bychom chtěli
opět vyslat na SVK do Litvínova,“ uzavírá Drahomíra
Grinová.
„Soutěž byla rozdělena
na tři části. Každý účastník
předvedl svou prezentaci
odborné porotě, která se ho
následně ještě zeptala na několik otázek k jejich práci.
Práce všech studentů byly
dle mého názoru na velmi
vysoké úrovni, velký počet
studentů využíval například
laboratoří na VŠCHT. Získala jsem cenu Nadace Unipetrol za přínos. Byla to pro mě
velká zkušenost a jsem ráda,
že jsem se mohla zúčastnit,“
uvedla k tomu sama Aneta.
Zároveň dodává, že jí účast
v soutěži posunula v zájmu
o chemii, i když si ještě
není jistá, zda se po maturitě vydá na chemickou školu. Rodiče ji po celou dobu
vytváření práce podporovali: „Jsme rádi, že si mohla vyzkoušet něco nového
a rozšířit si obzory. Ocenění
bylo samozřejmě příjemným překvapením.“
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Michaela Jurčová se stala
Ježíškovým vnoučetem
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Michaela Jurčová je

studentkou prvního ročníku
medicíny v Praze. Ráda se
zapojuje do různých akcí
pro potřebné.
Co tě motivovalo
k účasti?
Mně to přišlo jako hezký projekt. Slyšela jsem to
ve vysílání Českého rozhlasu a líbilo se mi, když se
do toho zapojíme i my mladý. Nemusíš být extrémně
ﬁnančně zajištěná na to, abys
pomohla. Důchodci říkají, že
mladý nemají ke stáří úctu.
Tak jim dokážeme, že máme.
Jak sis vybírala seniora?
Chtěla jsem, aby to bylo
blízko. A bylo mi celkem
jedno, co budu dávat. Líbilo
se mi, že je to devadesátiletá
paní, že se třeba i něco dozvím. Já se vůbec starších
lidí ráda ptám na to, jaké to
bývalo kdysi. Paní se jmenovala Jarmilka a je v domově seniorů v Sedlčanech.
Co měla paní Jarmilka
na seznamu přání?
Chtěla modelínu a míčky na mačkání rukou. Je

ležící, tak chtěla aspoň posilovat ruce.
Kdy jste se potkaly?
Minulý pátek. Nejdřív
jsem se domluvila s domo-

vem, že osobně přijdu. Zastupovala je Jana Přasličáková, která mě tam osobně
přivítala a představila mě
paní Jarmilce. Ta se moc těšila a pěkně se oblékla. Hezky
jsme si popovídaly. Vyprávěla o svém životě, že pracovala v zemědělském podniku
v Sedlčanech. Povídala mi
i o vnoučatech. Paměť jí sloužila velmi dobře, pamatovala
si všechna jména i data narození. Ptala se i mě, co dělám.
Byla jsem tam asi hodinu.
Udělala jsem dobrý skutek
a mám z toho dobrý pocit.
Olga Trachtová
Hadáčková

Sezónu zakončí Model klub
tradiční výstavou
SEDLČANY Letos poprvé pod
hlavičkou nedávno vzniklého Model klubu Sedlčany
pořádá Hobbycentrum Modelář předvánoční výstavu
modelů. „Chceme především
seznámit veřejnost s modely
místních plastikových modelářů, a to hlavně dětí. Samozřejmě budeme rádi, pokud
nám na výstavu přinese svoje modely každý, kdo doma
něco lepí. Není třeba se stydět,“ zve modelář Luboš Vinař, který k pořádání výstavy propůjčuje prostory.
Dá se říci, že hlavní
část výstavy budou tvořit
exponáty od členů Model
klubu?
Modely členů klubu jsou
již tradičně jádrem výstavy,
letos k nim přibudou modely
dětí z kroužku plastikových
modelářů ze sedlčanské
1. ZŠ. Přislíbenu máme ale
i účast modelářů z Dobříše
a Příbrami a doufám že se

k nám letos přijedou podívat
i modeláři z dalších klubů
v okolí.
Jaké modely budou
k vidění?
Co se skutečně na výstavě objeví, se uvidí až po příjemce modelů, která bude
od pátku 7. prosince do neděle 9. prosince. Ale zcela jistě bude k vidění především
široké spektrum modelů
letadel a bojové techniky,
které jsou mezi modeláři nejpopulárnější. Určitě uvidíme
krásné modelu bratrů Míkových z Hrabří, kteří se s nimi
pravidelně umísťují na výstavách po celé republice.
Do kdy bude výstava
otevřena?
Výstava pro veřejnost
startuje 10. prosince a končí
v sobotu 22. prosince vyhlášením výsledků a rozdáním
pěkných cen, které potěší
každého modeláře.
Jana Špačková
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Doba, kdy obýváky zdobily stromky
z prořezávky, je dávno pryč
REGION Na Štědrý den se

rozsvítí v mnoha obývacích pokojích vánoční
stromek, který vyrostl
na plantážích Pavla Burdy v Radíkovech u Chyšek. Pavel Burda jezdí
před Vánocemi prodávat
stromky k sedlčanskému
supermarketu Billa už
deset let.
„Pryč je doba, kdy
obývací pokoje zdobily
smrčky a borovice z lesních prořezávek. Dnes
vánoční stromky vyrůstají
na plantážích. Vyžaduje
to větší náklady a delší
dobu pěstování, výsledek

však stojí za to,“ říká Pavel Burda a dodává, že
málokdo si uvědomí,
když si domů odnáší jedli
o výšce dospělého člověka, že tento stromek rostl
dvanáct let. „Nejžádanějším vánočním stromkem
je jedle kavkazská, dále
borovice černá a smrk
pichlavý. Co se týče velikosti, je to různé – někdo
kupuje strom do haly, jiný
do obývacího pokoje, další na noční stolek. Všichni však touží po tom, mít
doma na Vánoce kousek
přírody a cítit její vůni,“
dodává pěstitel.

Abychom se z vánočního stromku radovali co
nejdéle, a byl skutečnou
ozdobou našich bytů
minimálně do Tří králů,
radí Pavel Burda nákup
přímo od domácích pěstitelů: „Stromek, který byl
uřízlý dlouho před svátky
a procestoval Evropu,
prostě před opadem nezastaví ani vědro vody.“
V Lesních školkách Radíkovy nechali těžbu
vánočních stromků až
na poslední chvíli: „Je to
pro nás složitější a vzhledem k sychravému počasí
a mokru obtížnější, ale

chceme, aby zákazníci
dostali čerstvé stromky,
které dlouho vydrží.“
I přes suchý rok se
pěstování vánočních
stromků dařilo. Nedostatek srážek se podepsal pouze na nových

v ý s a d b á c h . P ro b l é my
pěstitelů by však podle
Pavla Burdy zákazníci
pocítit neměli. U Billy se
vánoční stromky z Radíkov začnou prodávat 7.
prosince.
Jana Špačková

O M LU VA
Omlouváme se tímto Městské knihovně Sedlčany jako
vydavateli publikace Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska, 2. díl Nedrahovicko, a Mgr. Marii Bazalové, autorce uvedené publikace, za porušení jejich
vydavatelských a autorských práv a za podání zkreslených informací našim týdeníkem.
Sedlčanský kraj, Jana Špačková

Výtvarná
dílnička bude
každý měsíc
PETROVICE Klub Sluníčko,

sídlící v jedné z místností
zámečku, ožil ve čtvrtek
29. listopadu dětským smíchem. Sešly se zde maminky s dětmi na výtvarnou
dílničku pod vedením Petry Štemberkové z Bratřejova.

Vyráběly vánoční řetězy z nastříhaných brček,
ozdoby z papíru, malovaly
šišky... Dle Petry Štemberkové se zde výtvarná dílnička bude konat vždy jednou za měsíc: „Na příští se
budou vyrábět sněhuláci.“
-jm-

Klub maminek Sluníčko je otevřen pro všechny tvořivé rodiče s dětmi do deseti let.

Patroni proti bouři
a krupobití střeží cestu
PETROVICE U silnice č. 118,

vedoucí z obce směrem
do Krašovic, stojí sochy
dvou světců, o kterých si
mnoho lidí myslí, že se jedná o svatého Petra a Pavla,
jimž je zasvěcen petrovický kostel. Ze zmiňovaných
zde stojí ale jen svatý Pavel, druhým je svatý Jan.
Více nám prozradila
farní kronikářka Marie
Soukupová: „Sochy dali
postavit jezuité. Postavili
dva sloupy a na ně umístili
sochy svatého Jana a Pavla, patronů proti bouři

a krupobití. Tomuto místu
se dodnes říká U svatých.
Nedaleko je i malá kaplička a boží muka. Koncem
19. století byly sochy opraveny a umístěny na kamenné podstavce. V roce 2001
byly původní sochy časem
i vandaly tak poškozené,
že je již nebylo možné
opravit. Byly proto nahrazeny novými, které zhotovil akademický sochař Ivar
Kodym z Jalovčí a letos 28.
října je posvětil páter Pawel Kukiola.“
Jana Motrincová

Svatý Jan a Pavel střeží cestu nedaleko od Petrovic.
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Lidí s ručně psaným vánočním
receptem bylo plné náměstí
Dokončení ze strany 1

přikyvoval a myslel si, že
by jich mohlo být asi tak
sto padesát. Překvapilo
mě, kolik jste dnes přinesli historických receptů,
z nichž na mě dýchá velká
nostalgie. My máme doma
ještě pořád několik sešitů,
z nichž vypadávají hodně
zažloutlé papírky, a to jsou
přesně ty, které jsme tady
viděli. Podle mého soudu
je odvaha přinést tyto vzácnosti na náměstí, aby o ně
člověk nepřišel. Jsem rád,
že jste to udělali. Tyto věci
si hodně chraňte.“ Miroslav Marek věděl, co říká,
vždyť nejstarší vánoční
ručně psané recepty byly
z let 1930–35.
Vzápětí prezident pelhřimovské agentury prozradil údaj, který bude
zapsán v další České knize
rekordů. Na sedlčanské
náměstí v sobotu přišlo
412 lidí s ručně psaným vánočním receptem, a tak nebylo divu, že po vyhlášení
výsledku se náměstím rozlehl bouřlivý potlesk. „Česká kniha rekordů vychází
v tříletém cyklu, takže i tři
předchozí sedlčanské rekordy jsou v ní zapsány,“
připomněl Miroslav Marek. „V knize jsou i některé
roky starší a nechybí v ní

zmínka o sedlčanském výtvarníkovi Petru Sůsovi,
který ze čtyřiceti pěti tisíc
zrnek rýže vytvořil obraz
Mony Lisy. Sedlčany jsou

vatele a scénáristy Miroslava Adamce To dáme, dědo!,
a v kuchařské čepici se
na pódiu představil David
Svoboda, který připravoval

ny v koši u brány, kterou
procházeli účastníci pokusu o rekord.
Prezident agentury, zabývajícími se tuzemskými

Náměstí zaplavili lidé s ručně psaným vánočním receptem.

zaznamenány i v dalších
kapitolách a nechá se očekávat, že i v příštím roce se
zaslouží o některý z dalších
zajímavých rekordů.“
Dvanáctý ročník Dne
pro dětskou knihu se nenesl ale výhradně ve znamení pokusu o nový rekord.
V průběhu večera zahrála
kapela Repete, konal se
křest knihy pro děti spiso-

dobroty pro několik zahraničních prezidentů a dokonce i pro papeže. Netradičně ne šampaňským, ale
perníčky byla pokřtěna již
šestá kniha, zabývající se
českými rekordy. A protože by knihovna v příštím
roce chtěla vydat publikaci, sestavenou z receptů,
přinesených na náměstí,
všechny byly shromáždě-

rekordy, v průběhu večera dostal také otázku, zda
některý z předchozích
jedenácti pokusů o rekord v Sedlčanech byl
překonán. „Vzpomínám si
na jednu záležitost, která
předcházela sérii rekordů
o adventu tady v Sedlčanech,“ připomněl Miroslav
Marek. „Jednalo se o nejvíce lidí se žlutou ponožkou

na noze. Tato meta je dnes
překonána, ale pokud
se týká rekordů, které se
u vás pořádají už od roku
2007, je to tak, že se nám
několikrát ozvali lidé, co si
mysleli, že mají originální
nápad. Chtěli uspořádat
akci, na kterou by přišlo
co nejvíce lidí s rybou. My
jsme jim k jejich překvapení sdělili, že takový rekord
už existuje. Oni odpověděli, že to nevadí, že to překonají, a když jsme jim řekli
sedlčanské číslo, tak od své
akce odstoupili. Stalo se to
už v několika případech.
Moje odpověď tedy zní, že
žádný z vašich rekordů dosud překonán nebyl. Vy jste
tady založili určitou tradici
a už dopředu se zajímáte,
co bude příště. Zdá se, že je
to jednoduché, ale jenom
do té doby, než se s tím
přestane. Navázat na tuto
tradici je po několika letech hodně těžké a proto
si považujte, že tady máte
někoho, kdo dá tento program vždy dohromady.“
V závěru sobotního
programu na náměstí byl
rozsvícen vánoční strom
a následoval průvod postav, spjatých s adventem.
V kostýmech se předvedli
sedlčanští ochotníci.
David Myslikovjan

Děti rozdávaly vlastnoručně vyrobená přání
Dokončení ze strany 1

ujala rozsvícení vánočního stromu. Na její pokyn
„a nyní zhasněme veřejné
osvětlení“ náměstí potemnělo. Po dalším pokynu
se strom napoprvé rozsvítil, což přítomní odměnili
potleskem. Nechybělo
tradiční zamyšlení farářky
Pavly Jandečkové a modlitba pátera Martina Vlčka. I letos děti z výtvarného oboru ZUŠ přítomným
rozdávaly vlastnoručně
vyrobená vánoční přáníčka s motivem vánočního
zvonku a novoročním
přáním: „Zvony, zvonky
mají symbolicky připomí-

nat nejdůležitější věci – že
na světě je láska a soucit
nad všechna bohatství
hmotná, stejně jako nesmrtelnost naší duše. Jeden
zvoneček bychom měli každoročně darovat někomu
srdci drahému...“
Mimořádnou pozornost poutal osvětlený betlém s figurkami.
K dobré náladě přispěl
stánek místních hasičů
s občerstvením. Nescházel prodejní stánek nabízející kalendář města
na rok 2019. Zájemci si
mohli odnést do svých
domovů adventní světlo.
František Vávra

Po slavnosti rozsvícení stromku si zájemci zapalovali aventní světlo.
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Žáci z Propojky ochutnali
pověstnou drážďanskou štolu
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Při rozsvěcení
vánočního stromu
se čerti ženili
PETROVICE Necelá stovka
lidí si v neděli navečer 2.
prosince nenechala ujít tradiční rozsvícení vánočního
stromu na náměstí. Hned
v úvodu promluvil starosta
obce Petr Štěpánek.
Rozsvícení předcházelo vystoupení dětí z MŠ
Čtyřlístek, které zazpívaly
několik písniček. Příjemně strávený podvečer kazilo bohužel počasí, kdy

DRÁŽĎANY Žáci z 2. ZŠ Pro-

pojení podnikli ve středu
28. listopadu tradiční adventní výpravu. Učitelky
německého jazyka každý
rok vymyslí výlet do německy mluvících zemích,
aby žáci za tři roky mohli poznat tři různá místa.

Minulý rok to byla Vídeň,
předminulý středověké
Řezno, letos Drážďany.
Zdejší adventní trhy patří
k nejstarším v Evropě a jsou
pověstné pečením nejdelší
štoly, jejíž výtěžek putuje
na charitu. Při zahájení letošních trhů měli žáci z Propoj-
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se vyloženě čerti ženili,
pršelo, sněžilo i foukalo.
Ovšem i tak se po zvolání všech přítomných, ale
hlavně dětí, „Stromečku,
rozsviť se!“, túje, kterou
ozdobili pracovníci obce
již v úterý, rozsvítila. Stala se tak, jako každý rok,
jedním z nejkrásnějších
vánočních stromů v širokém okolí.
Jana Motrincová

ky možnost štolu ochutnat
a procvičit svou němčinu
během celého dne, kdy také
navštívili galerii starých mistrů v drážďanském Zwingru,
památník 2. světové války
Frauenkirche, vědecké muzeum o lidském těle a nakupovali vánoční dárky. -vk-

Vánoční strom dělal drahoty
KAMÝK NAD VLTAVOU Přes

dvě stovky lidí přišly poslední listopadový podvečer
přivítat adventní čas před
obecní úřad.
Přítomné přivítal starosta obce Petr Halada, děti
z mateřské i základní školy
předvedly to, co se naučily.
Sněhulák pak vyzval všechny přítomné, aby společně
stromeček poprosili o roz-

svícení zvoláním: „Stromečku, stromečku, rozsviť
se.“ K prvnímu pokusu se
přidaly jen děti a ještě ne
moc hlasitě. Stromeček zůstal temný. Druhý pokus
byl již hlasitější, ale stačilo
to pouze k tomu, aby světla
na stromečku probleskla.
Ke třetímu pokusu vyzval
Petr Halada i přítomné rodiče. Přidalo se jich málo,

což stromečku nestačilo.
Na čtvrtou výzvu se již přidali téměř všichni, takže
strom v Kamýku opět adventně svítí do všech světových stran.
Na závěr půlhodinového
programu popřál starosta
všem hezký advent a pozval
je na nábřeží. Za řekou byl totiž ještě připraven ohňostroj.
-oth-

Petrovičtí jsou hrdí na nádherně nasvícený vánoční strom na náměstí.

Škola na Tomáše
nezapomněla
SEDLČANY Přiblížil se vá-

noční čas a každý přemýšlí, jak udělat radost blízkému člověku. V 1. základní
škole v Sedlčanech to vzali
za jiný konec. Rozhodli se
udělat radost klukovi, kterého ani všichni neznají,
ale který před třemi roky
tuto školu navštěvoval. Kolektiv učitelů dostal nápad,
vedení školy jej podpořilo
a žáci a učitelé začali aranžovat, péct a vymýšlet, jak
chlapci vylepšit život.
Děkujeme všem, kteří
nemyslí jen na sebe, ale
i jiné, nejen nemocné
lidičky. Velký dík patří
těm, kteří to vymysleli,
zorganizovali, uskutečni-

li, kteří vyráběli, nabízeli a těm, kteří tyto akce
navštívili a vše podpořili... Všechny děti, rodiče
i učitelé mají náš velký
obdiv. Tomáš přeje všem
hlavně zdraví, které jemu
chybí. Ale je statečný
a už se těší, že bude mít
zvedací stůl, madla, která mu usnadní vstávání
a jiné pomůcky, které
zdraví lidé nepotřebují.
Je strašně krásné a dojemné, že škola, kterou
ještě před třemi roky navštěvoval, na něj nezapomněla. Už tenkrát se mu
ve škole snažili učení i pohyb po škole usnadnit.
Tomáš a Zlatka Bártů
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Rozzářil se strom i oči
přítomných
KLUČENICE V sobotu v podvečer se místní obyvatelé
sešli u kostela u vánočního

ní dobu použity, ale je souměrný,“ uvedl Oldřich Žirovnický, jeden z pořádajících

www.sedlcansky-kraj.cz

Adventní zastavení bylo
tentokrát bez lampionů přání
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU

V sobotu odpoledne přivítala v kostele svatého Mikuláše
ředitelka místní školy Eva Šedivá děti ze školy i školky, jejich rodiče a další přítomné.
Svým hudebním pásmem
přivítaly děti adventní čas.
Více než čtvrthodinový
program si připravila mateřská škola, pak asi půlhodinový škola základní pod vedením hudebních pedagogů.

V jejím pásmu vystoupila
také děvčata s ﬂétnami, která se připravují u Veroniky
Krůtové. Jan Krůta zazpíval
sólově Neckářovu Půlnoční,
program doprovázel hrou
na kytaru. Krátká sóla slyšeli přítomní také v podání
Barbory Kulandové, Anny
Pšeničné, Robina Duška
a Barbory Hrubé. „Jsem mile
překvapená, kolik přišlo lidí,“
ocenila ředitelka školy. „Ko-

nečně jsem pochopil, proč je
v Krásné Hoře tak veliký kostel. Abychom se sem všichni
vešli při takovýchto koncertech,“ souhlasně prohlásil
místní kněz Zbigniew Grzyb.
Po koncertu bylo na náměstí tradičně připraveno
občerstvení a jarmark se
zbožím, na kterém žáci školy i děti ze školky pracovali
uplynulý měsíc.
Olga
Trachtová Hadáčková

Hasiči odpoledne nazdobili šestimetrový vánoční strom.

stromu, který přes den připravili místní hasiči, spolupořadatelé adventního setkání.
Program měly připravený
děti z místní mateřské i základní školy, zazněla i kytara
a housle. Součástí setkání
bylo i pohoštění a jarmark
výrobků dětí. Šlo například
o věnce a betlémy. Strom pochází z Klučenic. Je vysoký
asi 6 metrů. „Není největší ze
stromů, co zde byly za posled-

hasičů. Strom je ozdoben
dárky z polystyrenu a alobalu, které vyráběly děti. Jsou
na něm také rampouchy
a světelné řetězy.
„Slavnostní rozsvícení
stromečku mělo příjemnou
atmosféru, pohoštění přinesli i sami obyvatelé. Návštěvníků mohlo být přes
sto, ale přesný počet neodhadnu,“ zhodnotil Oldřich
Žirovnický.
-oth-

Advent zahájili
už poslední
listopadový den
NALŽOVICE/CHLUM Zpíváním u stromečku před kostelem sv. Václava v Chlumu přivítali žáci ZŠ a MŠ
Chlum adventní dobu.
V páteční podvečer nechali pod taktovkou Moniky
Podrázké zaznít několika
známým i méně známým
koledám. O hudební doprovod se tentokrát zasloužil Vladimír Severa.
Adventnímu hudebnímu vystoupení tradičně
předcházel školní jarmark.

Školní dvůr se na dvě hodiny proměnil ve vánočně
nazdobené tržiště. K mání
byly výrobky žáků všech
tříd základní školy včetně malých předškoláků.
Adventní věnce, ozdoby,
jmelí, cukrovinky i ručně
malované plátěné tašky
nenechaly návštěvníky jarmarku chladnými. Za utržené peníze si děti později
ve školním roce třeba společně vyrazí na výlet.
Lucie Kakosová

V neděli 9. prosince uplyne
10 dlouhých smutných let, co
nás navždy opustil pan

Martin Belza.
S láskou vzpomíná manželka,
děti a rodiče.

Do adventní noci září vzrostlá túje
JESENICE V předvečer první
adventní neděle v sobotu 1.
prosince se v obci uskutečnilo tradiční rozsvícení vánočního stromu v režii základní
a mateřské školy, hasičů
a obecního úřadu.
Letos pošesté obecní
park zdobí netradiční vánoční strom – rostoucí vzrostlá
túje. Při její dopolední výzdobě vzbudili hasiči pozornost přihlížejících diváků.

K instalaci světelných řetězů
je vynesla plošina zavěšená
řetězy na háku autojeřábu.
V podvečer uvedly soubory
základní školy pod vánočním stromem pásmo písniček a básniček o adventu,
zimě a Vánocích. S přáním
příjemného prožití adventního času a vánočních svátků
vystoupil jesenický starosta
Miloslav Hrazánek. Pak přišel na řadu okamžik, kvůli

kterému se všichni sešli –
po roce společně opět odpočítali rozsvícení vánočního
stromu.
Rodiče dětí z mateřské
školy obohatili letošní program o vánoční dobročinný
trh s pestrou nabídkou rozličných vánočních ozdob
a dekorací. Základní škola
upoutala prodejem speciálního jesenického jablečného
moštu.
František Vávra
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Vyšívané kuchařky zdobily
kuchyně našich babiček

VYSOKÝ CHLUMEC Členky

Spolku vysokochlumeckých žen zahájily v pátek
30. listopadu třídenní vánoční výstavu v budově úřadu
městyse. Vedle jednotlivých
dodavatelů se na výstavě
prezentovaly svou tvorbou
Domov Svatý Jan, Domov
Sedlčany, Hraberské tvoření
a místní základní škola.
Návštěvníci si mohli
prohlédnout, ale i nakoupit,

téměř vše co k Vánocům
patří. O překvapení se postaraly ručně vyšívané kuchařky. V minulosti zdobily
domácnosti našich babiček
a prababiček, většinou se
věšely do kuchyní a stěny
nejen zkrášlovaly, ale také
chránily. Pozornost návštěvníků upoutala krásná vánoční dekorace Andělka radosti
a štěstí, vytvořená Pavlínou
Kožmínovou a Marcelou Liš-

manovou. Po ukončení výstavy byla předána Domovu Sedlčany s přáním, aby
přinášela klientům zařízení
štěstí, zdraví a radost.
V páteční podvečer byl
slavnostně rozsvícen vánoční strom s novým osvětlením. V sobotu odpoledne
obohatilo třídenní adventní
program zdobení perníčků
s Blankou Sirotkovou.
František Vávra
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Starosta
slíbil, že bude
hodný. Byl
propuštěn
PETROVICE Na první adventní neděli odpoledne
se v Obecním domě rozezněla dětská diskotéka.
Kdo nechtěl ochudit své
ratolesti o nevšední zážitek
návštěvy Mikuláše s čerty
a andělem, vyrazil sem 2.
prosince odpoledne na Mikuláškou nadílku, pořádanou obecním úřadem.
Okolo třetí se na podiu
objevil Mikuláš s andělem
a sál utichl. Kde jsou čerti?

diče, kde se přesvědčovali,
zda i maminky a tatínci se
chovají celý rok správně.
Poté se rohatí dali do tance. Kopyta lítala, ocasy se
točily, rozjela se pořádná
čertovská párty. Mikuláš
s andělem se přidali také.
Po setu dětských písniček
se všichni chtěli se čtveřicí
vyfotit. Objevil se i starosta
Petr Štěpánek. Jak ho čerti
zmerčili, pohotově ho začali cpát do pytle, připravené-

Vločky sněhu dotvořily
atmosféru školního jarmarku
PETROVICE Ředitelka základní školy Hana Vošahlíková přivítala v pozdním
odpoledni 30. prosince
návštěvníky na tradičním
vánočním jarmarku. U velkého vánočního stromu
v atriu poté za doprovodu

klavíru i kytary zazpívali žáci prvního i druhého
stupně.
V jednotlivých třídách
i na chodbách se prodávaly
výrobky, které děti vyrobily
společně s rodinou nebo
učiteli – perníčky, vánoční

pečivo, vánočky, adventní
věnce, ozdoby i dekorace,
obří sněhuláci... Školní jídelna nabídla příjemné občerstvení. A vánoční atmosféru
k večeru umocnily vločky
sněhu snášející se z nebe.
Jana Motrincová

Čerti chtěli starostu Štěpánka strčit do pytle a odnést do pekla.

Ptaly se ty odvážnější děti.
A neuplynulo ani pět minut
a dva rozdivočení čerti vlítli
do sálu postraními dveřmi.
Všímavější děti se pohotově schovaly k rodičům,
zbytek strnul při jejich mlácení metlou do stolů. Mikuláš je ale po chvilce zklidnil
a i s andělem sešel dolů
na parket, kde všechny děti
mohly říci básničku nebo
zazpívat písničku. Za tu pak
za odměnu dostaly perníček nebo lízátko. Čerti mezitím neváhali a obešli i ro-

ho hlavně na zlobivé děti.
Když slíbil, že bude hodný,
byl propuštěn.
Zážitek s hodným Mikulášem a roztančenými
čerty nevyděsil, ale potěšil
malé i velké. A tak to má
být. Snad i čtveřice nadpřirozených bytostí v podání
Dušana Šimečka v roli sv.
Mikuláše, Lucie Šimečkové jako krásného anděla
a dvou čertů Josefa Šimečka a Zdeňka Jindráka odcházela ze sálu spokojena.
Jana Motrincová

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Kosova Hora – náměstí
5. 12. Čertovská diskotéka
dětská diskotéka; 16:30
 Sedlčany – kult. dům
6. 12. Blue Orchestra
vánoční koncert; 19:30
8. 12. Maturitní ples
SOUZ Sedlčany
20:00
13. 12. Adventní ťukání
společný koncert ZUŠ Sedlčany a pěveckého sboru
Záboj; 18:00
16. 12. Myslivecké troubení
3. ročník koncertu čtyř trubačských souborů; 15:00
 Osečany – Na Růžku
8. 12. Dětská diskotéka
DJ Sláva Bloch; 14:00
 Příčovy – zámek
8. 12. Adventní koncert
pěvecký sbor Záboj ze
Sedlčan – Česká mše vánoční (J. J. Ryba); 15:00
 Mokřice – kult. dům
8. 12. Dětská Mikulášská
party Boba a Toma
pro děti; 14:00
8. 12. Mikulášská Oldies
Boba a Toma
zábava pro dospělé; 20:00
 Petrovice – kostel sv.
Petra a Pavla
8. 12. Adventní koncert
komorní soubor Urban
Ladies; 15:00
11. 12. Advent v Petrovicích
adventní koncert s vernisáží výstavy výtvarného
oboru ZUŠ; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kostel sv. Mikuláše
8. 12. Adventní koncert
zpěv O. Richter Musilová,
varhany I. Kylarová; 16:00
 Kamýk nad Vltavou
– kostel Narození Panny
Marie
8. 12. Adventní koncert
zpěv O. Richter Musilová,
varhany I. Kylarová; 18:00
 Vrchotice – hospoda
Na Františku
8. 12. Myslivecký ples
pořádá MS Prčice, hraje
Ešner Band; 20:00

 Křečovice – kostel
9. 12. Adventní koncert
účinkuje Prskavka; 17:00
 Sedlčany – muzeum
10. 12. Koledníci – Trio
Chval
vánoční hudební vystoupení v rámci Adventního
večera při svíčkách; 18:00

ka; vernisáž výstavy 6. 12.
v 18:00, výstava do 2. 1. 2019
 Sedlčany – muzeum
Koloběh
výstava keramiky Veroniky
Hejhalové a Věry Dlouhé;
vernisáž 14. 12. v 18:00,
výstava do 11. 1. 2019

PŘEDNÁŠKY
 Petrovice – Obecní dům
11. 12. Advent v Petrovicích
adventní koncert s vernisáží výstavy výtvarného
oboru ZUŠ; 16:00
 Dublovice – kostel

 Petrovice – restaurace
Modrá hvězda
8. 12. Manáslu 2018 –
Czech expedition
přednáška o výstupu
na osmitisícovku a o životě
v Nepálu; 18:00

Podzimní sonáta vypráví
o napjatém vztahu stárnoucí
matky a její dospělé dcery
SEDLČANY Snímek Podzim-

ní sonáta známého švédského režiséra Ingmara
Bermana promítne Filmový klub v kině ve čtvrtek
6. prosince od 20 hodin.
V hlavních rolích excelují
Liv Ullmannová a Ingrid
Bergmanová.
Světově proslulá pianistka Charlotte přijíždí
15. 12. Adventní koncert
účinkuje Igor Jan; 17:00
 Chlum – kostel
16. 12. Vánoční koncert
vystoupí dechový kvintet
a děti ZŠ Chlum a ZUŠ
Sedlčany; 17:30
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
16. 12. Vánoční slavnost
vánoční vystoupení souboru Kamýček
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
16. 12. Koncert Patrika
Stoupy a jeho hostů
adventní koncert, host Petr
Čejka a Madlenka; 17:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Majka Blažejová – keramika a Petr Sůsa – obrazy
do 31. 12.
 Sedlčany – knihovna
Thajsko, Laos a Kambodža před 11 lety
výstava fotograﬁí Jana Brzá-

po letech navštívit svou
dceru Evu, která se provdala za venkovského pastora. Je to rozpačité shledání, neboť Eva má pocit,
že matka kvůli své koncertní kariéře a různým
milostným pletkám zanedbávala ji i její sestru, která prodělala mozkovou
obrnu...
-red-

DIVADLO
 Obděnice – Jakubova
krčma
15. 12. Vánoční travesti
show
speciální host Paloma Elffel
a Alyssa Flowers; 20:00

KINO
 Sedlčany
6. 12. Podzimní sonáta
ﬁlmový klub; 20:00
7. 12. Mars
česká komedie, drama; 20:00
8. 12. Black Sabbath: The
end of the end
záznam o úplně posledním
koncertu kapely; 20:00
9. 12. Mimi & Líza: Záhada vánočního světla
animované pásmo pro děti;
15:00
14. 12. Dívka
empatický belgický ﬁlm; 20:00

www.sedlcansky-kraj.cz

Medvědi Sedlčany; 20:25
8. 12. Tatran – Cvočkaři
Hořovice
17:00
8. 12. Pohárový zápas
Draci–Domino; 19:30
9., 16. 12. Veřejné bruslení
14:00–16:00
9. 12. Pohárový zápas
Bubák Chlum – Huroni
Vršovice; 16:30
HC Kačeři Příčovy – HC
Olbramovice; 18:25
HC Votice – AHC Nový
Knín; 20:20
10. 12. Pohárový zápas
Čerti Křepenice – Žabáci
Solopysky; 18:30
River Boys Zvírotice – Slavoj Obecnice; 20:25
12. 12. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice –
Genemusic; 18:30
AHC Nový Knín – DSK
Daleké Dušníky; 20:25
14. 12. Pohárový zápas
Medvědi Sedlčany – Novit
Neveklov; 18:30
Tučňáci Kosova Hora –
Rybníkáři; 20:25
15. 12. Pohárový zápas
Slavoj Obecnice – Čerti
Křepenice; 14:00
Domino – HC Hrádek; 16:00
Stará garda Štětkovice B –
HC Kňovice; 18:00
HC Miličín – Draci; 20:00
16. 12. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – Rumola;
16:30
Žabáci Solopysky – HC
Kačeři Příčovy; 18:25
Huroni Vršovice – HC Votice; 20:20
17. 12. Pohárový zápas
HC Olbramovice – Bubák
Chlum; 18:30
Genemusic – River Boys
Zvírotice; 20:25
 Sedlčany – nám. T. G. M.
8. 12. Po stopách T. G. M.
v Sedlčanech
pochod, trasa cca 10 km;
9:00
 Sedlčany – hřiště v ulici
Zberazská
8. 12. Balkap cup Sedlčany UMT
fotbalový vánoční turnaj
pro r. 2004 a mladší; 9:00

OSTATNÍ
SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
7. 12. Pohárový zápas
HC Hrádek – HC Miličín; 18:30
Tučňáci Kosova Hora –

 Sedlčany – knihovna
5., 12. 12. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00

7., 14. 12. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30
7. 12. Mikulášská nadílka
Mikuláš s čerty a dárky pro
každého; 15:00
7. 12. Narozeninová
kočka
uvedení do života knihy Markéty Vítkové i pro nevidomé,
výroba hmatových obrázků
pro nevidomé; 16:00
10. 12. Andělské tvoření
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00
14. 12. Pohádková babička
čtení z knihy o permonících, navazuje Svíčková
výtvarná dílna; 15:00
14. 12. Piripkura
promítání dokumentu
v rámci festivalu ﬁlmů
o lidských právech Jeden
svět; 18:00
17. 12. Vánoční snění
program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
7., 14. 12. Pozorovací
program
17:00–20:00
 Sedlčany – muzeum
7. 12. Umělec v domácnosti
křest publikace Elišky
Kovalské Neužilové aneb
Příběhy, které nevymyslíš;
18:00
11. 12. Zajímavá témata
očima studentů
prezentace nejlepších studentských odborných prací
studentů GaSOŠE Sedlčany;
18:00
 Sedlec-Prčice – kaple ČCE
9. 12. Druhá adventní
neděle
adventní a vánoční program, bohoslužby; 9:00
9. 12. Koncert žáků ZUŠ
Sedlec-Prčice
adventní koncert, současně charitativní sbírka
na Domácí hospic Křídla
Sedlčany; 14:00
16. 12. Třetí adventní
neděle
adventní a vánoční program, bohoslužby s vánoční
hrou pro malé i velké; 9:00
 Sedlčany – Cukrárna Max
14. 12. Povídání o našich
očekáváních
18:00

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz
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Ve větrném mlýně se rojili čerti
P Ř Í ČOVY Vě t r n ý m l ý n

u obce se v pátek 30. listopadu ocitl v obležení
dětí, jejich rodičů, prarodičů a dalších příbuzných.

pořádaly bytosti, které se
mezi lidmi objevují pouze
v jeden čas v roce. Už vloni si řekly, že ze Sedlčan
to mají do Příčov jenom

dobré dvě stovky, přestože
věděly, že ti samí čerti jen
o několik dní později přijdou do jejich mateřských
škol i domácností.

Děti se čertů nebály a dokonce se od nich nechaly nosit.

Všichni se chtěli sejít s čerty, kteří zde s několikadenním předstihem rozbili
svůj pekelný tábor a stejně
jako vloni pozvali Mikuláše
a houf andělů.
Program Peklo existuje

kousek, a protože je Větrák
tajemným a tak trochu i pohádkovým místem, prubly
si tady setkání s dětmi.
K starobylým zdem větrného mlýna jich vloni dorazily společně s dospělými

A jaká byla účast tentokrát? Přestože panovalo
mrazivé počasí, před pekelnou bránou u zříceniny se
vytvořil ještě mnohem delší had než vloni. U vstupu
si trojice andělů přebírala

jednotlivé rodiny, všichni společně prošli kolem
svíček, rozmístěných podél zdí někdejšího mlýna,
a brzy se zastavili u prvního čerta, který děti učil,
jak se rozdělává oheň. Měl
k tomu při ruce důmyslné zařízení. Stačilo jenom
malého příchozího vyzvat,
aby plivl směrem k malé
hranici dřeva, a když ten
tak učinil, ohniště se hned
rozblikalo červeným světlem. Potom se děti dostaly
k bráně, vedoucí do vnitřních prostor mlýna, kterou
hlídali dva čerti vyzbrojení
vidlemi. „Tady se za trest
pracuje,“ hlásil hned pohotově jeden z čertů. „Všechny
děti, které letos neposlouchaly, budou muset u nás
nosit dříví a také je překládat.“ Čert byl ale brzy zklamaný, protože přicházely
samé hodné děti, které se
raději zastavovaly u jiného
pekelníka. Ten se svěřoval,
že má rád drbání na zádech
a skutečně se nechal podrbat. Stejně jako v pekle, byl
ale i v příčovském mlýně
hlavním čertem Lucifer,
s nímž děti mastily pekelný
mariáš. Vládce pekel, který

byl dominantní postavou
celého programu, neustále
prohrával a tak trochu závistivě pokukoval od ohně
k Mikuláši. Svatý muž
po přeříkání básničky dětem ukazoval, kde je ukrytý
poklad, z něhož si mohou
část vybrat.
„Všichni chtěli, aby se
najednou přes bránu pustilo pokud možno co nejvíce
lidí,“ řekli nám u vstupu
čerti Barnabáš a Kleofáš.
„Pokud bychom to ale tak
udělali, žádná z rodin by si
program pořádně neužila.
Trojice andělů se věnuje
jednotlivým rodinám, které
mohou v klidu fotografovat
a déle se zdržet na jednotlivých stanovištích.“
K větrnému mlýnu sice
v pátek těsně po setmění vítr, sníh, ani déšť ještě
nedorazil, ale přesto bylo
všem nejlépe u ohně, který rozdělali čerti uprostřed
větrného mlýna. „V pekle je
teď lépe než venku,“ svěřila
se Mikuláši jedna z maminek, vycházející od ohně.
Mikuláš ani nemrkl a odpověděl: „Neměl bych to asi
říkat, ale je to tak.“
David Myslikovjan

Netradiční Vánoce jsou tradičně připomínány v muzeu
SEDLČANY V městském
muzeu se 30. listopadu
a 1. prosince konaly tradiční předvánoční dny
řemesel spojené s prodejem, známé pod názvem
Netradiční Vánoce v muzeu. Ve všech třech podlažích budovy předvedli
svoje umění řemeslníci
nejenom z regionu, ale i ze
vzdálenějších míst.
Patřil k nim také mladý řezbář Michal Hošek
z Dobříše, pro něhož ale
není Sedlčansko neznámé.
Vždyť ve vysokochlumeckém skanzenu vyřezával,
stejně jako nyní v muzeu,
ﬁgurky do betléma. „Vystudoval jsem gymnázium,
potom jsem začal pracovat
v zahraničí, a brzy jsem
poznal, že řemeslo, které
mě učil otec už od mých
šesti let, se vyplatí dělat.
Ke své práci potřebuji lipové dřevo, cirkulárku,

a jinak mi stačí kromě půlkulatého dláta dva nože.
Jeden jemný na vyřezávání obličejů nebo nožiček
a druhý na hrubé opracování materiálu,“ svěřil se
Michal Hošek. Na stejném
místě a ve stejné době už
pátý rok v muzeu předváděla svoje umění Jana
Chýlová ze Sedlčan, která
se věnuje výrobě adventních věnců, svícnů a dalších vánočních dekorací.
Jana naposledy v muzeu
pracovala na jaře, kdy
byly v radostném očekávání. „Máme holčičku
Rozálii a dnes, kdy jsem
tady, ji hlídá tatínek,“ připomněla při své práci
mladá maminka. Z Miličína přijela potřetí do Sedlčan Hana Zahradníčková,
která se věnuje výrobě
džemů, marmelád a sirupů. „Vše dělám podle vlastních receptů,“ uvedla pod-

nikatelka. Velice titěrné
práci se věnovala Klára
Kymlová z Počepic, která
předváděla výrobu drobných předmětů z korálků.
Takovou sněhovou vločku o rozměrech třikrát tři
centimetry dokáže Klára
udělat do půlhodiny. Mladá výtvarnice vystavovala
také gelové svíčky, které vyráběla společně se
svojí maminkou. Byl ale
o ně takový zájem, že už
v pátek před polednem
všechny zmizely ze stolu.
Ve druhém patře muzea
se musela hodně otáčet
také devítiletá Rozálie
Jiráková, která v jednu
chvíli dokonce nabízela
sama svíčky s nádhernými ornamenty místo své
maminky. „Tato práce se
mi moc líbí. Jsem ráda,
když lidé nakupují naše
výrobky. Hodně mi to tady
připomíná Vánoce,“ řekla

Rozálka. Na předváděcích
dnech řemesel se představil také ateliér Pierota
Petry Břečkové z Dublo-

se chtěla seberealizovat
a také jsem si chtěla vyzkoušet vyrábět věci, které
budou dělat lidem radost.“

Zájemci si mohli z předváděcích dnů řemesel odnést kromě vánočních předmětů také vlastní portrét.

vic, která se zabývá výrobou drobné dekorativní
keramiky a šperků. „Pro
tuto práci jsem se rozhodla před půldruhým rokem
z toho důvodu, že jsem

Povedlo se to nejenom
Petře, ale i všem ostatním
řemeslníkům, předvádějícím v muzeu výsledky
své práce.
David Myslikovjan

SPORT
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Stolní tenisté si hráli s čerty
Pavel Poslední a Vladimír Strnad jsou
velkými příznivci stolního
tenisu, dlouho se hře nad
nízkou síťkou věnovali
hlavně pro svoji radost,
ale ve zralém sportovním věku se rozhodli hrát
i okresní soutěž v barvách
Tatranu. Ani to jim však nestačilo a před časem začali

SEDLČANY

vé prohrála až ve druhé
části turnaje. Při pohledu
na rozpis soutěže bylo zřejmé, že se nebude hrát obvyklým způsobem, spíše
se zdálo, že pořadatelé systém nastavili podle známého tenisového Davis Cupu.
„Dvacet čtyři účastníků
jsme zařadili do tří skupin
a v každé z nich hrály čty-

naje bychom chtěli zachovat i v příštích letech.“
Po zhruba sedmihodinovém maratónu zvítězila
dvojice Pavel Černý – Jiří
Špác, která hraje za Kovářov. V tomto případě si rozumělo mládí se zkušeností
a zástupce mladé generace
stolních tenistů Pavel Černý, který bydlí v Hrabří,
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Miroslav Hrstka se
stal vítězem své
kategorie v Běžci
Podblanicka
BENEŠOV V městském

divadle Na Poště se
v sobotu 1. prosince
konalo slavnostní vyhlášení seriálu Běžec
Podblanicka, kterého se
letos ve 21 závodech zúčastnilo celkem 335 žen
a 498 mužů.
Na medailových pozicích se umístili i tři běž-

ci ze Sedlčanska. V kategorii mužů 40–49 let
skončil třetí Jan Pejša
ze Sedlčan. V kategorii
70 let a více zvítězil Miroslav Hrstka ze Sokola
Jesenice a na druhém
místě skončil Stanislav
Rataj startující za oddíl
Sokol Sedlec-Prčice.
Jan Mayer

Po letech útlumu se
začíná fotbalistům dařit
JESENICE Po nepříliš vy-

Jiří Špác (vlevo) v souboji s Radkem Bártou

společně pořádat turnaje
ve stolním tenisu pro neregistrované hráče, i pro
ty, kteří působí na okresní
úrovni.
V sobotu 1. prosince
oba kamarádi v sokolovně
uspořádali druhý ročník
turnaje pod názvem Hrajeme si s čerty, jehož se
zúčastnilo dvacet tři mužů
a jedna žena. Blanka Smejkalová přijela do Sedlčan
z Kovářova, za který hraje, a mezi svými soupeři
se neztratila. Vždyť popr-

ři týmy po dvou hráčích,“
vysvětlil Pavel Poslední.
„Družstva se vzájemně
utkala ve dvou dvouhrách
a jedné čtyřhře. Dvě nejlepší dvojice z každé skupiny
postoupily do další fáze
turnaje a v ní se šest párů
opět střetlo systémem jako
v prvním kole. Páry, které nepostoupily, se utkaly
ve skupině útěchy. Původně
jsme počítali se šestnácti
dvojicemi, ale nakonec je to
tak lepší, protože všechno
plyne rychleji. Systém tur-

nám po skončení turnaje
řekl: „S Jirkou se mi hrálo
velice dobře a já jsem byl
moc rád za všechny rady,
které mi dal. Už v mých začátcích v Kovářově mě jeho
hra zaujala. Snažil jsem se
jí přiblížit, a teď se mi to
snad už konečně povedlo.“
Na druhém místě turnaje skončil sedlčanský pár
Michal Procházka – Miloš
Málek a na třetí stupínek se
dostali Radek Bárta s Pavlem Posledním.
David Myslikovjan

dařených fotbalových
sezónách byl letošní
podzim v Jesenici velmi
úspěšný. Obětavým trenérům mládeže se podařilo
podchytit zájem o fotbal
u nejmladších a v soutěžích vůbec prvně star-

tují dvě starší přípravky
a jedna mladší.
Dorostenecké dr užstvo hraje druhou sezónu
okresní přebor. Po podzimu je na druhém místě
ze šesti družstev. Z deseti
zápasů se dorostencům
podařilo sedmkrát zvítězit. Družstvo nemá nouzi o hráče, nyní jich je
v kádru sedmnáct.
Pod vedením nové trenérské dvojice se ve III.
třídě daří mužům. Po podzimu jim patří druhé
místo o pouhé dva body
za vedoucím mužstvem
Sokola Počepice. Vzájemný zápas v posledním
kole určil konečné podzimní pořadí.
Stanislav Beneš

Hokejisté Štětkovic dokázali otočit téměř ztracený zápas
SEDLČANY Také minulý
týden byla na zimním
stadionu v dlouhodobém
turnaji amatérských hokejistů k vidění pořádná
várka zápasů. Nejvíce se
jich hrálo v sobotu, celkem čtyři, a mezi nimi se
vyjímal duel štětkovické
Staré gardy s nováčkem
soutěže.
Že nejsou žádná ořezávátka, dokázali hokejisté Slavoje Obecnice již
zkraje týdne, když roz-

stříleli jednoho z aspirantů na vítězství v poháru,
tým Genemusic, který je
také jeho posledním držitelem. Rovněž v sobotním
utkání se Štětkovicemi se
dostali do poměrně vysokého vedení, a když zvýšili na 3:0, byli hráči Staré
gardy málem zralí na vhození ručníku na led, jako
je tomu zvykem v ringu.
Ukázalo se ale, že hokejisté Štětkovic jsou dobří
bojovníci, kteří jen tak

zbraně neskládají. Sice si
chvíli nedokázali poradit
s dost tvrdě hrajícím soupeřem, ale potom přepnuli na vyšší rychlost a ještě
stihli otočit skóre utkání
ve svůj prospěch. „Štětky“
se po tomto vítězství probojovaly na druhé místo
tabulky za vedoucí příčovské Kačery, kteří sérii
zápasů bez jediné porážky
natáhli už na třináct. Oběma těmto týmům dýchají
na záda zvírotičtí chlapci

od vody, kteří získali sice
o pět bodů méně než Příčovy, ale mají jeden zápas
k dobru. Na posledním
třináctém místě zůstávají
bez bodu Olbramovice.
Výsledky – skupina A:
Vršovice –Křepenice 2:2,
Solopysky–Štětkovice 2:12,
AHC Nový Knín – Příčovy
2:9, Olbramovice–Zvírotice 2:12, Daleké Dušníky
– Chlum 1:2, Obecnice–
Genemusic 8:2, Olbramovice–Křepenice 2:5, Obec-

nice–Štětkovice 3:4.
Skupina B: Medvědi–
Domino 3:8, Hrádek–Draci
5:2,
Rybníkáři–Kňovice
0:2, Draci – Štětkovice B
1:7. S osmnácti body vede
Miličín, o tři body méně
má štětkovická rezerva
a o další bod zpět jsou třetí
Kňovice. Lídr tabulky ale
má jeden zápas k dobru.
Na posledním dvanáctém
místě zůstali sedlčanští
Medvědi.
David Myslikovjan

HOKEJ
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Trenér měl v „hokejovém
skladu“ k dispozici málo hráčů
TJ Božetice – Tatran
Sedlčany 6:5 (2:1,
1:3, 2:1 – 1:0)
MILEVSKO Ve 12. kole krajské
hokejové soutěže skupiny Jih
se v neděli 2. prosince utkal
druhý Tatran s pátým celkem
tabulky a do zápasu vstupoval
v úloze papírového favorita.
Vždyť na domácím ledě nastřílel Božeticím osm branek a jenom jednou inkasoval.
Tentokrát ale bylo vše jinak.
Odešla hráčům Tatranu forma,
nebo měli tentokrát pech? Vše
přiblížil trenér Karel Pospíšil,
který řekl: „Jedním z důvodů
naší porážky je, že někteří hráči opět přestali být spolehliví
a těsně před zápasy se začínají
omlouvat. V tomto utkání jsem
měl k dispozici jenom tři beky,
takže v obraně musel zaskakovat jeden útočník. A pokud
byl obránce vyloučený, vzadu
zaskakoval další forvard. Proto

jsme tentokrát inkasovali nezvykle vysoký počet gólů.“
Hosté si přesto vytvořili šancí na několik zápasů, hráli dobře, jenomže na rozdíl od domácích hokejistů byli mnohem
méně efektivní. Božetice hned
ve své první přesilovce vstřelily vedoucí gól a potom už se
utkání odehrávalo ve stejném
stylu. Zatímco hostující hráči
horko těžko dobývali branku,
domácí jejich chyby trestali.
Přesto se Tatran dostal dvě
a půl minuty před koncem třetí třetiny do vedení, a ačkoliv
mu z důvodu menšího počtu
hráčů na střídačce na ledě viditelně docházely síly, zdálo
se, že by mohl svůj náskok
udržet. Trenér Božetic však
v závěru řádné hrací doby odvolal brankáře a domácí tým
v poslední minutě stihl stav
zápasu srovnat. V pětiminutovém prodloužení se hrálo tři
na tři a po chybě obrany Tat-

ranu domácí trefili svůj druhý
bod v tomto utkání. Karel Pospíšil se ziskem jediného bodu
spokojený být nemohl, ale
výkon svého nekompletního
týmu ocenil. Zvlášť se mu líbil
výkon autora tří branek Tatranu Martina Náprstka, který
podle trenérových slov nechal
na ledě všechny svoje síly.
Po jednom gólu přidali Zavadil
a Pinkas.
V tabulce je Tatran s pětadvaceti body stále druhý, ale
první Žebrák má už sedmibodový náskok. Třetí tým HK Příbram 99 se již na sedlčanské
hokejisty ale začíná dotahovat. Nasbíral sice o pět bodů
méně, jenomže má také jedno
utkání k dobru. V sobotu 8.
prosince se ve 13. kole soutěže Tatran střetne na domácím
ledě s posledními Cvočkaři
z Hořovic. První buly rozhodčí
vhodí v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan

M–INTERIÉRY
Kosova Hora
přijme

TRUHLÁŘE
– praxe v oboru – dobré platové podmínky – nástup dle dohody

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

Tel.: 602 709 295

Tel.: 603 730 671

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

Nabídka kvalitních vánočních
stromků z jihočeských plantáží

PRACOVNICE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče (práce u lůžka)
o seniory, řidičský průkaz sk. B, bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek v rozmezí 15–19 000 Kč
(po zapracování navíc osobní ohodnocení, pravidelné odměny
2x ročně, příplatky za směnnost, možnost variabilního plánování
12hod. směn)
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:

vejvodova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 215 639

(borovice černá, jedle kavkazská, smrk pichlavý a další)

Prodej od 7. do 23. prosince
na parkovišti supermarketu BILLA v Sedlčanech
Informace: 606 720 524

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

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

Jaká to je
připravenost?

Advent nás dělá lepšími

Minulý týden jsme se
v Sedlčanském kraji
mohli dočíst, že pravidelný brífink o událostech
ve městě byl vždy záležitostí místostarosty. Tentokrát však místostarosta
Zdeněk Šimeček ještě
musel učit tělocvik, takže
nemohl. Proto se nic nezměnilo, zůstalo to na Miroslavu Hölzelovi, od 12.
listopadu sedlčanském
starostovi.
Ten samý den byl zvolen místostarostou Zdeněk Šimeček, takže již
13. listopadu měl sedět
v křesle místostarosty.
Že by jej gymnázium neuvolnilo? Když někdo

onemocní třeba zápalem
plic, musí být zastupován
snad až dva měsíce. A ta
tělesná výchova? Prý je
to většinou florbal a vybíjená.
Když jsem psal o těch
kuriózních volbách před
dvěma týdny, měl jsem
podezření, že byl Zdeněk
Šimeček pro nedostatek
jiných zájemců z ODS
k přijetí funkce donucen,
jen aby to nebyl nikdo
ze STANu. Takže místostarosta Šimeček přijde
na radnici v lednu... Kdo
s ním potřebuje jednat,
tak snad v tělocvičně,
kde je nenahraditelný.
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Nesmysly
všedního dne
Je věk počítačů a internetu. Technika vládne světu.
Vezměme si třeba pračku
– nač tolik programů? Těm
neporozumí ani opravář.
Každá pračka jiné symboly. A návod, tolik stránek
– vyznejte se v tom. Tak
budu ve ﬁnále prát na čtyři programy, jako u staré
dobré tatramatky a myslím
si o sobě, že jsem trouba.
A žehlička? Do napařovačky 380 ml vody, ale přiložená nádobka je na 500 ml.
To snad levá ruka neví, co
dělá pravá.
Auto už je tak složité,

že je k němu tlustý návod,
zmatený a nejasný, který
mě utvrdí v tom, že jsem
zas jen ten hlupák, který
ničemu nerozumí. Každé
auto jiné, i v opravně mi
fundovaní odborníci někdy nastaví jinak světla.
Návody na prášcích
na praní a gelech, ale
i na potravinách, jsou tak
titěrné, že jdou přečíst
snad jen lupou. Proč tolik
informací? Miligramy vitamínů a esenciálních kyselin. Koho to zajímá? Zas jen
předpisy shora...
Ilona Bílá

Mám dojem, že až moc lidí
jde po ulici nevšímavě,
hledí strnule před sebe,
někdo dokonce s jakýmsi
naštvaným, nenávistným
pohledem. Výjimečně někdo pohlédne, koho potkává, pousměje se a pozdraví s nějakou poznámkou...
Stává se mi, že pozdraví
žena, kterou neznám, a tak
se někdy ptám: „My se
známe? Měl bych dámu
pozdravit jako první.“ Často pak slyším: „Přeci ste
mě učil fyziku a taky jsem
pak byla jednou na hvězdárně.“
Minulou neděli začal letošní advent, který skončí
v neděli těsně před Štěd-

rým dnem. Během adventu můžeme pozorovat,
jako každoročně, dobré
změny. Již to vzájemné
potkávání lidí, kteří se
jen trochu znají, většinou
vypadá jinak. Podívají se
jinak, pozdraví a většinou
si přinejmenším navzájem
popřejí šťastné a veselé.
Také možná trochu pohovoří, jen tak o čemkoliv.
A doma postupně zapalují
svíčky. Mám za to, že v lidech v tento čas poněkud
ustoupí některé nežádoucí pocity, jako závist, nenávist, nepřejícnost, mstivost, chuť škodit, nebo
pomluvit apod. Možná to
tak někde funguje po celý

rok. Když jsme mohli začít jezdit lyžovat do Alp,
neznámý člověk mi na lanovce nabídl bonbóny
a pohovořil. Zajímal se,
odkud jsem, jak se mám.
A usmíval se nad mojí
školskou němčinou.
Ublížilo by nám při
potkání mrknout, zda se
neznáme? Oko – do duše
okno. A snad bychom pak
měli třeba dobrý pocit,
že to asi není špatný člověk. A tak bychom nejen
v době adventu mohli očekávat dobré vztahy, bez té
nepřátelské roztříštěnosti,
ale s rozumně kritickým
pohledem kolem sebe.
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

V listopadu není na pomoc
čas a o Vánocích to pak
strhneme
O Vánocích se na sebe
všichni budeme mile
usmívat, budeme spolu
trávit čas a budeme si pomáhat. Aktuálně jsem ale
schopna zařadit ochotu
spolupracovat do kategorie „dobrý skutek“. A to
může jít třeba i o pouhou
krátkou odpověď na celkem jednoduchý dotaz.
Pro svůj článek o tom,
jak nám změnily život
mobilní telefony, jsem se
snažila oslovit co možná
nejširší spektrum lidí.
Využila jsem k tomu moderních komunikačních
technologií. Zcela záměr-

ně, když jde o mobilní
telefony. Oslovila jsem
4 ředitele škol, 15 učitelů, 18 zástupců různých
firem, 50 rodičů, 30 teenagerů a školáků i 4 seniory. Na první výzvu se
mi dostalo tří odpovědí.
Na druhou reagovali také
tři dotázaní. Dvě ředitelky základní školy mi sice
přislíbily, že to i zadají
jako úkol dětem a učitelům, odpovědi se však
ke mně žádné nedostaly.
Mrzí mě to. To není
dobrá vizitka společnosti.
Často se mi dostalo odpovědi na způsob: „My teď

nemáme čas, máme toho
moc.“ Já to chápu, ale
jsem na tom stejně. A díky
neochotě napsat dvě věty
na první výzvu jsem musela svého dvouletého
syna obrat o maminčin
čas ještě na další hodiny.
Protože když něco slíbím,
opravdu se snažím to splnit. A slibuji leckdy právě
v kontextu ochoty spolupracovat, nenechat druhého na holičkách. Obzvlášť proto děkuji těm,
kteří mi tu minutu svého
času věnovali!
Olga Trachtová
Hadáčková

Znáte člověka, jehož příběh je zajímavý?
Inspirujte nás!
Můžete nás kontaktovat e-mailem: tisk@sedlcansky-kraj.cz nebo zavolat na telefonní číslo: 774 414 225
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

