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Sucho se
odráží jak
na polích, tak
ve chlévech
REGION I když jsme se

z extrémního sucha, které
v našem regionu panovalo
na počátku letních prázdnin, dostali do kategorií
výjimečné, někde dokonce pouze výrazné, sucho,
zemědělcům to moc nepomůže.
Odhadované dopady
sucha na výnos hlavních
ploch jsou v okrese Příbram 30–40 %, v okrese
Benešov se dokonce očekává ztráta výnosů přesahující 40 %. V obou okresech se přitom největší
ztráty očekávají na ječmeni, pšenici a řepce. Pří-

bramští zemědělci na tom
budou zřejmě výrazně
hůře i s kukuřicí. Dopad
to bude mít pochopitelně
i na živočišnou výrobu.
Zemědělci ze zámku
Pokračování na straně 5

Ve Svatém Janu se v pátek konal sraz traktorů a domácích strojů. Čtěte na str. 2. Foto: Hana Čandová

Městský úřad změnil
makléře a hodlá
optimalizovat
pojistnou smlouvu
na majetek města
SEDLČANY Na z a č á t k u

roku se radnice rozhodla
k radikálnímu kroku. Uzavřela makléřskou smlouvu s pražskou společností
Captus, která provede revizi smluv městského úřadu
a jejím prostřednictvím
chce město vybrat jinou
pojišťovnu.
„V y p o v ě d ě l i j s m e
smlouvu s pojišťovnou
Kooperativa a nyní se nacházíme v závěrečné fázi

Socha
sv. Isidora
se po třiceti
letech vrátí
na své místo
SEDLEC-PRČICE Socha sv.
Isidora, která byla kdysi
umístěna na rozcestí nedaleko Sedlce, se po mnoha
letech dočká zrestaurování.
Podle starostky Sedlce-Prčice Miroslavy Jeřábkové město usilovalo o renovaci již mnoho let a letos
se oprava sochy konečně
uskuteční. „Socha byla asi
před třiceti lety poškozená.
Ze světce se ztratila hlava,
ruka a některé atributy –
například rýč. Socha byla
uschována na několika místech, nejprve byla na faře,
pak v technických službách
a nakonec ve škole.“
Pokračování na straně 2

výběru nové pojišťovny,“
vysvětluje sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel.
„Ve staré smlouvě s Kooperativou byl městský majetek značně podhodnocen,
byl oceněn na zhruba jednu miliardu korun. Nyní
ho chceme pojistit na 1,5
miliardy korun, což zvedne i cenu pojistky. Předpokládáme však, že i přes
padesátiprocentní zvýšení
Pokračování na straně 2

Ten tlak si nikdo nedokáže představit,
říká bývalá zaměstnankyně
nalžovického zámku Radka Kymlová
NALŽOVICE Případ několik
let trvajícího šikanózního
zacházení se zaměstnanci
ze strany vedení Domova
Nalžovice popsalo několik
anonymních svědkyň, včetně jedné současné zaměstnankyně. Doposud byla

jejich podmínkou anonymita, ačkoliv jejich jména redakce zná a vše, co sdělily,
můžeme doložit. Nemlčet se
rozhodla i Radka Kymlová,
která svůj příběh, tak jak jej
vnímá, popisuje a nebojí se
přitom zveřejnit svoji identi-

tu. V jejím příběhu nejčastěji
zaznívá jméno Jaroslavy Čížkové, zástupkyně ředitelky
Lenky Mottlové.
Radka Kymlová pracovala v nalžovickém zařízení téměř tři roky, a jak sama
říká, pár měsíců po ukon-

čení pracovního poměru
se musela ze všeho vzpamatovávat a srovnat se.
Její příběh je odlišný a tím
způsobem i speciﬁcký, že
působila v jedné z vedoucích pozic, když dostala
Pokračování na straně 4
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Socha sv. Isidora se
po třiceti letech vrátí
na své místo
Dokončení ze strany 1

Opravy se dočká nejen
socha, ale i podstavec, který je také součástí kulturní
památky. Práce provede
restaurátor Tomáš Otoupal. Restaurování a domodelování chybějících částí
sochy vyjdou na 180 000
korun.
Dotaci na renovaci sochy se snažilo město získat několikrát. „Náklady
na opravu nejsou vysoké,
ale vzhledem ke značným nákladům na běžný
provoz se snažíme získat
finanční prostředky i z ji-

ných zdrojů. Letos jsme podali žádost o dotaci na ministerstvo kultury. Podle
zatím nepotvrzených informací máme přislíbenou částku 120 000 korun.
Na zastupitelstvu jsme se
shodli na tom, že i kdyby
dotace nevyšla, zaplatíme
opravu z vlastních prostředků, protože ta částka
není příliš vysoká a socha
si to zaslouží,“ vysvětluje
starostka.
Po dokončení by měla
být zrestaurovaná socha
umístěna na své původní
místo.
Jana Novotná

Městský úřad změnil
makléře a hodlá
optimalizovat
pojistnou smlouvu
na majetek města
Dokončení ze strany 1

hodnoty majetku se prostřednictvím soutěže při
výběru pojišťovny dostaneme na cenu o 100 000 ko-

run nižší, než jsme platili
dosud. Dosavadní částka
za roční pojistku v pojišťovně Kooperativa činila
410 000 korun.“
-jv-

Zetor 7245 nad
lidmi vyhrál
SVATÝ JAN Více než dvě stě

diváků se sešlo v obci v sobotu 3. srpna odpoledne,
aby navštívili čtvrtý ročník
srazu traktorů a domácích
strojů. Vystavené byly
převážně traktory značky
Zetor, traktory domácí výroby a malotraktory.
Všechny, včetně dětských traktůrků, se po zahájení akce zúčastnily jízdy zručnosti. Ta spočívala
v přejetí uměle vytvořené
meze, slalomu mezi pneumatikami, přejetí retardéru vytvořeného z prken,
jízdy po kládě a úkolu, který dělal některým závodníkům největší problém
– zacouvání s valníkem
do vytyčeného prostoru,
který simuloval prostor
garáže. Největší potlesk si

zaslouženě odnášeli dětští
závodníci.
Po skončení jízd zručnosti následoval týmový
úkol pro pětičlenná družstva z přilehlých vesnic –
utáhnout na laně traktor.
Vítězem se stal tým z Hrachova a za odměnu si odnesl soudek piva.
N ej z á b av n ě j š í by l a
disciplína pro všechny
účastníky akce – porovnání lidské síly s traktorem.
Za traktor byla zapojena
tři lana, kterých se chopili
velcí i malí diváci i soutěžní jezdci a pokoušeli se
udržet rozjíždějící traktor
na místě. Nejdříve se jim
podařilo udržet Zetor 30,
následně i Zetor 40, až Zetor 7245 nad lidmi vyhrál.
Hana Čandová

www.sedlcansky-kraj.cz

Před čtyřmi lety byl sušší
a teplejší červenec než letos
S VAT Ý J A N Č e r v e n e c

podle měření amatérské
meteorologické stanice
Miroslava Votruby byl
na Svatojansku v zásadě
průměrný.
Zajímavá jsou však
některá srovnání. Maxi-

mální teplotu letošního
1. července 36,7 °C překonal pouze 22. červenec
2015, kdy teploměr ukázal
37,6 °C. Od počátku roku
spadlo 227,6 mm srážek,
přičemž v roce 2013 to
byl téměř dvojnásobek

– 414,2 mm. To rok 2015
byl na vodu skoupý, tehdy v červenci spadlo jen
12,8 mm vody a od začátku roku byl úhrn srážek
nejnižší za posledních
sedm sledovaných let –
188,4 mm.
-red-

Červenec
meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky v mm

vítr v m/s

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

horké – teplota max. rovná nebo vyšší 30 st. C

4

2

11

2

3

11

7

letní – teplota max. rovná nebo vyšší 25 st. C

17

22

20

19

17

25

19

nejnižší v měsíci

8,2

7,2

6,5

8,4

8,2

4,8

8,3

dne

13.

2.

11.

4.

14.

2.

10.

nejvyšší v měsíci

36,2

32,7

37,6

33,4

33,1

34,1

36,7

dne

28.

20.

22.

11.

30.

31.

1.

měsíční průměr

20,62

19,98

22,51

19,92

20,37

21,88

20,96

za měsíc

36,7

66,6

12,8

77,5

48,4

28,1

47,8

nejvyšší v měsíci

18,5

26,5

4,2

18,7

8,4

12,2

11,4

dne

3.

8.

25.

24.

27.

27.

30.

úhrn od počátku roku

414,2

297,4

188,4

320,0

282,8

202,0

227,6

deštivé dny v měsíci

5

18

7

13

18

8

nejvyšší náraz větru
v měsíci

11,8

13,8

9,1

9,5

11,1

10,9

dne

23.

17.

6.

13.

25.

19.

Aleje zatím nebudou
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU V květnu žádala mís-

tostarostka města Jana
Mašková o dotaci na výsadbu javorové aleje u obchvatu města. Nadace ČEZ
bohužel tuto žádost nepodpořila.
„Chci ale na podzim
znovu žádost podat a při-

pravím projekt i do Operačního programu Životní
prostředí. Když to nevyjde,
budeme alej realizovat jiným způsobem,“ informovala místostarostka.
Kromě obchvatu by
měla vyrůst nová alej
také na horizontu vlevo
od výjezdu na Kamýk,

kde se říká Na porážce.
Zde by měly být ovocné
dřeviny. „Obě varianty se
nám líbí,“ dodává Jana
Mašková s tím, že výsadba by se měla provést co
nejdříve, nejlépe hned
v následujícím roce.
Olga Trachtová
Hadáčková

V pravém pásu měly stát javory. Prozatím zůstane prázdný. Foto: Olga Trachtová Hadáčková
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Oprava kaple sv. Jana
Nepomuckého se letos završí
JETŘICHOVICE Kaplička sv.

Jana Nepomuckého bude
kompletně zrekonstruovaná a dočká se svého
využití. První fáze, oprava
exteriéru, se uskutečnila
v loňském roce. Nyní se restauruje její interiér.
Samotná příprava rekonstrukce trvala téměř deset
let. „Kaplička byla v dezolátním stavu, ale bohužel
nestála na pozemku ve vlastnictví města. V roce 2009 jsme

jsou zachované tři vrstvy
různých maleb z různých
období. „Původní barevnost
kapličky byla režná a tmavě
hnědá. Tato nejstarší vrstva
je, co se týká množství a kvality, v interiéru nejzachovalejší a bude na většině plochy
obnovena. Druhou střední
vrstvu, která je do oranžova
s růžovými pilastry, bylo dohodnuto zachovat na vnějším i vnitřním průčelí. Nad
obloukem uvnitř kaple je

Hana Slavíková odkrývá nejstarší vrstvu.

zahájili jednání s Krajským
úřadem Středočeského kraje.
Trvalo to tři roky, než jsme
získali pozemky pod kapličkou do vlastnictví. Další dva
a půl roku trval památkářský
průzkum. Teprve potom jsme
mohli připravit projekt,“ říká
na úvod starostka Sedlce-Prčice Miroslava Jeřábková.
Veškeré práce by měly
být zakončeny v listopadu.
Celkové výdaje se pohybují
kolem 1,6 mil. Kč. „Náklady
na opravu exteriéru, střechy, vnějších omítek činily
necelých 800 000 korun.
Letos jsme počítali s částkou
o něco nižší, ale nakonec došlo ke shodě na vybudování
okapového chodníku kolem
kapličky, který má být podle
památkářů ze žulového materiálu a tím se náklady zvýší
opět na cca 800 000 korun,“
upřesňuje starostka.
Opravu exteriéru i interiéru provádí akademická
malířka Hana Slavíková se
svým týmem. Restaurátor
Tomáš Otoupal obnoví terakotové sousoší. Na fasádě, stejně jako uvnitř kaple,

fragment nejmladší vrstvy
jako doklad, jak to zde bylo,
aby byl vidět průběh vývoje,“
seznamuje nás s budoucí
podobou kapličky Hana Slavíková a pokračuje v popisu
dalších restaurátorských
prací. „Odkryté malby se dočistí, zatmelí a zaretušují napodobivou reversibilní retuší.
Závěrem se malby konzervují. Menza, paprsky a andílci
se stříbrnými mráčky se odvezou do atelieru, kde se napustí a zajistí proti červotoči
a zrestaurují. Poškozené části dlažby budou vyměněny.“
Dále je podle Hany Slavíkové zajímavé, že se dochovalo tolik fragmentů
vrstev a nejstarší v takovém rozsahu. Uvnitř kaple
se našly pod vápenným
líčkem zbytky i nejmladší
čtvrté vrstvy. A když jsem
zmínila, že podle informací starostky Jeřábkové by
měla být v kapli několikrát do roka sloužena bohoslužba, měla upřímnou
radost a dodává: „Teď mě
práce na kapličce těší o to
víc.“
Jana Novotná
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Odpady jsou ve městě
dlouhodobým
problémem
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Krásnohorští obyva-

telé čelí v poslední době
často problému, že nemají
kam vyhodit odpadky. Jejich hromady se vrší u nevyvezených kontejnerů,
popelnice svou kapacitou
někdy nepostačují.
„Hlavním
problémem
je to, že kukačka je pořád
rozbitá, prakticky každý
měsíc něco odejde. Proto
popelnice každou chvíli
přetékají,“ uvedla k tomu
místostarostka Jana Mašková. Někteří zastupitelé
již několikrát na zasedání
požadovali, aby starosta
poptal podmínky, za kterých by svoz prováděly dodavatelsky například Technické služby. Odpadly by
tak problémy s opravami
stroje a zaměstnanci města
by měli více času na jinou
práci, která nyní často stojí.
Zatím se tak ale nestalo.
V poslední době se

Kontejnery na kovy zatím po městě rozvezené nejsou, a tak se
nápojové plechovky povalují například vedle kontejnerů na sklo.

na různých místech naší
republiky množí různá řešení otázky třídění odpadu. Mnohde mají různobarevné popelnice přímo
u domů nebo dostávají
domácnosti barevné pytle, do kterých třídí a pak

A takto se snaží třídit odpad u obchodu. Zákazníci ale buď nečtou,
nebo třídění neřeší.

v nich odpad vozí třeba
přímo do sběrného dvora. V takových případech
zpravidla mají občané přidělené své kódy. A podle množství vytříděného
odpadu se jim pak v následujícím roce stanoví
výše poplatku za odvoz
TKO. Krásnohorští zavedení pytlů v plánu nemají. Možná se ale budou
inspirovat jinde alespoň
s umístěním popelnic
na plasty.
Další otázkou, kterou
řeší stále více obcí, je sběr
kovového odpadu. V Krásné Hoře se o sběr železného šrotu starají každoročně místní hasiči. Drobný
kovový odpad ale obyvatelé buď netřídí, nebo se
jim kupí doma. Popelnice
na kovy přitom město již
pořídilo, jen čekají na rozvezení.
„Až se k tomu dostanu,
chci udělat analýzu, kolik
čeho je k dispozici a na jakou oblast, aby se případně přidala další místa
nebo kontejnery,“ plánuje
místostarostka.
Olga Trachtová
Hadáčková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Ten tlak si nikdo nedokáže představit, říká bývalá
zaměstnankyně nalžovického zámku Radka Kymlová
Dokončení ze strany 1

na starost chráněné bydlení v Příčovech. Na úvod
svého povídání mi sděluje, že musím pochopit, že
její pohled je individuální
a subjektivní, vypráví mi
svoje zážitky, za jejichž
interpretací si ale stojí. To
je pochopitelné, protože
příběh fungování nalžovického zámku pod vedením
dvojice Lenka Mottlová
a Jaroslava Čížková je celý
založený na osobních svědectvích lidí, kteří zde pracovali a jejichž tvrzení se
shodují a příběhy jako by
se kopírovaly.
Jejím příběhem je potřeba projít postupně, protože
sama ví, že byla součástí
něčeho, čeho nechtěla. Jak
sama říká, než si to uvědomíte, je pozdě, trvá to i více
než rok, je to součást postupné manipulace. „Sama
jsem byla součástí něčeho,
za co se stydím. Ale je to pozvolná manipulace. Než si
to plně uvědomíte, je pozdě.
Od podřízených jsem se pak
dozvěděla, že nám říkali trojhlavá saň. Svoji práci jsem
chtěla dělat dobře a najednou jsem pracovala moc, někdy téměř bez spánku, stále
v pohotovosti,“ nahlíží zpětně na své působení Radka
Kymlová.
Když popisuje nadlimitní pracovní tempo, stále přibývající nové úkoly
a následné změny jejich
zadání, neustálou povinnost být na telefonu, odpovídat ihned na emaily, jsou

to slova, která autor série
článků o selhání managementu slyší poněkolikáté.
„Jakmile jsem se stala vedoucí, okamžitě se nakupila práce, musela jsem dělat
i to, na co jsem se necítila
ani z hlediska své specializace. Paní ředitelka chtěla
všechno hned, rychle, v nesplnitelných lhůtách. Věci,
které v jiných zařízeních
budují několik let, tak u nás
to muselo být co nejrychleji.
Stupňovala svůj tlak, přidávala nové úkoly a tím se
stupňoval tlak i na zaměstnance,“ říká Radka Kymlová
a postupně se dostáváme
k tomu, jak se její pozice
v Domově vyvíjela a jak se
také vyvíjel vztah s Jaroslavou Čížkovou, o které v negativních konotacích mluví
nejčastěji, ačkoliv o roli
ředitelky Mottlové v celém systému nepochybuje.
Po předchozí kariérní cestě
se hlásila do výběrového řízení na vrchní sestru, tehdy
ještě neuspěla. Pak se ale
přihlásila jako pracovník
sociální služby a s nadšením nastoupila. Po čase dostala na starost celé chráněné bydlení. S tím jí zároveň
začaly problémy.
„Asi rok jsme si s paní
Čížkovou jako kolegyně rozuměly, navzájem jsme si pomáhaly. Pak se stalo, že jsem
dostala od paní ředitelky úkoly, o kterých nevěděla paní
Čížková. A to jí vadilo a začala hledat chyby, podrývat
moji autoritu při poradách,
zasahovala do mých kompe-

tencí. Začalo to nenápadně,
drobnostmi. Ale i malé chyby
se zveličovaly. Chtěla zasahovat do všeho, o všem vědět,
všechno řídit,“ popisuje Radka Kymlová chování Jaroslavy Čížkové, na jejíž hlavní
roli v příběhu se shodují
všichni, kdo pro redakci SK
promluvili.
Od všech dosavadních
zdrojů dostává autor článku
po celou dobu informace
o vzájemném propojení dvojice Mottlová–Čížková, o jejich kooperaci, osobní blízkosti a systému, ve kterém
Jaroslava Čížková působí
jako hyperaktivní workoholik, což je pro ředitelku Mottlovou výborné, v mnohém ji
ale až zastiňuje a v zařízení si
často dělá, co chce. To potvrzuje i Kymlová: „Největší tlak
byl od paní Čížkové. Ta si naši
práci představovala jinak, přišlo jí, že vše děláme pomalu.
Asi měla představu, že by to
dělala lépe. Své pocity pak
předávala paní ředitelce a tím
se stupňoval i tlak od paní
ředitelky. Řekla bych, že přerostla svoji funkci a částečně
i paní ředitelku.“
Jak víme od všech vypovídajících, vedoucí provozně-technického úseku
a zástupkyně ředitelky
v jedné osobě měla plnou
kontrolu nad personálním
managementem v zařízení.
Kdo nevyhověl její vůli, musel odejít, ať již jakýmkoliv
způsobem. Systém smluv
na dobu určitou, psychický
nátlak, bossing a další stresové faktory měly vždy stejný

následek, a to v desítkách
případů za několik let. „Kdo
se nelíbil paní Čížkové, tak
šel. Prostě na něm najdete
chyby, a pude, říkávala. Chovala se ke mně a k ostatním
podřízeným ponižujícím způsobem, to byste musel zažít.
Ředitelka to věděla, ale nic
s tím nedělala. Myslím si, že
nereagovala, protože paní
Čížková dělala práci i za paní
ředitelku.“
Radka Kymlová vším, co
říká, potvrzuje prvotní zjištění redakce o způsobech
zacházení s podřízenými,
o personálním managementu i o propracovaném systému vedení, jak se zbavovat
zaměstnanců. Celý systém
šikanózního přístupu byl dotažen do detailu až do konce. Ani moment výpovědi
a ukončení pracovního poměru nebyl výjimkou, a to
i přesto, že Kymlová měla
smlouvu na neurčito.
„Na jedné z porad, kde
jsem nebyla, mi bylo vytčeno několik bodů. Po návratu
z dovolené jsem si připravila
podklady, vše jsem vyvrátila, vysvětlila. Zároveň jsem
oznámila ústně výpověď
a domluvila se s paní ředitelkou na postupu, na předání
agendy. Na jedné z dalších
porad v Příbrami jsem se
mohla oﬁciálně rozloučit.
Byla i představena moje nástupkyně. Byly tam emoce,
část lidí se mě zastala. A druhý den přišla ředitelka s mojí
nástupkyní ke mně do kanceláře a předložily mi tři papíry
k podpisu – okamžitou výpo-

věď, snížený platový výměr
a odebrání funkce. Bylo mi řečeno, že nejsem loajální a že
svým podřízeným říkám, že
po nich vedení jde. Pracoviště
jsem okamžitě opustila a dva
dny jsem ještě z domova dodělávala podklady pro výplaty. Tohle byl můj odchod. Žádný vděk, žádné poděkování.
Psychicky jsem na tom byla
špatně, nespala jsem, nejedla nebo se přejídala. Chodila
jsem k psychoterapeutovi,
abych se nezbláznila,“ uzavírá své povídání a svůj příběh
Radka Kymlová.
Povídání Radky Kymlové
přináší nejen další ověření
již publikovaných skutečností, ale také rozšíření příběhu a jeho detaily. Cenné
je navíc tím, že se jedná
o první svědectví uvedené
neanonymně, pod skutečným jménem. Jak sama říká,
nebojí se a od počátku měla
v plánu promluvit pod svým
jménem. Musím jí tak položit doplňující otázku – jak je
možné, že velká část lidí se
bojí promluvit a odhalit přitom svoji identitu. Často říkají, že se bojí ředitelky Mottlové a její pomsty, a to i přesto,
že dávno pracují jinde, třeba
i v jiném městě.
„Paní ředitelka působí tak,
že může lidem zařídit třeba
i vyhazov z nového zaměstnání. Ona sama o sobě tak
hovoří, vyjadřuje se tak. Je to
součást její manipulace s okolím. Aspoň na mě tak působila,“ dostává se mi poslední
odpovědi Radky Kymlové.
Tomáš Vašíček

Výstavba autobusového terminálu (24)

Dokumentujeme pravidelně výstavbu nového autobusového nádraží v Sedlčanech. Situace na stavbě 5. srpna. Foto: Hana Pechačová
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Sucho se odráží jak na polích, tak
ve chlévech
Dokončení ze strany 1

v Radíči prozatím vyřešili problémy se suchem
vyvrtáním nové studny
do hloubky 40 metrů. To ale
mnohde nestačí. Vláskovi
z Roviny museli dát pět jalovic na zástav. Zbavili se jich
tedy dříve, než původně počítali, protože měli obavy, že
by jim nevystačilo krmení.
Také tři býky dali na jatka
v nižší váze, než měli pů-

vodně v plánu. Minulý rok
na podzim zatravnili pole,
na kterém bývalo obilí, aby
měli v letošním roce krmení
více. Aktuální stav sucha ale
ohrožuje i druhou seč travin, což bude znát jak ve stodolách, tak v peněženkách,
protože cena sena roste až
několikanásobně.
Ministerstvo zemědělství
nevylučuje, že bude zemědělcům kompenzovat ztráty


Koupím garáž v Sedlčanech. Platím hotově – 150 000 Kč. Tel.: 730 937 543. 233/19

Pronajmu dům na Orlíku, 3 900 Kč/
měs. Tel.: 731 963 109.
234/19

Pronajmu byt 2+1, Kamenný Újezdec,
vhodné pro rybáře, 3 900 Kč/měs. Tel.:
731 963 109.
235/19

Prodám sklokeramický sporák – varná deska, trouba má funkci grilu, dobrý
stav, cena 3 500 kč. Tel.: 605 490 307. 236/19

Prodám střešní latě cca 1 500 m,
11 Kč/m. Tel.: 723 430 227.
237/19

Prodám starší vybavení posilovny: stepper, EZ osa, jednoručky, kotouče
na osy, věž na stahování horní kladky, konstrukce na kliky na bradlech, benčpresová
lavice, kotouče na osy plus jednoručky,
boxovací pytel. Pouze komplet. Vlastní odvoz. Levně – cena dohodou. Foto na email.
Tel.: 608 543 848.
238/19

vzniklé suchem ﬁnančně.
Pokud ale ﬁnanční vyrovnání bude trvat tak dlouho,
jako v minulém roce, pro někoho to může být likvidační.
Ani dlouho slibované zřízení
Fondu těžko pojistitelných
rizik, ze kterého by měly být
náhrady provedeny jednodušeji, se zatím nerýsuje.
Zemědělcům tak nezbývá nic jiného, než přeorientovat se na pěstování

plodin odolnějších vůči
suchu, jakými jsou třeba čirok a vojtěška. Zvířatům ale
musí dopřát čas na to, aby
si na nový druh krmiva postupně zvykla. To potvrzuje
i Karel Zelenka z Kosobud:
„Snížili jsme zhruba o deset
procent stavy chovu a začali
jsme se orientovat na rostliny, které jsou odolnější vůči
suchu, jako je třeba vojtěška.
Jetel už nepěstujeme, proto-

že se dá sklidit pouze jednou
za sezónu a tím pádem se
zásoby krmiva snižují,“ uvádí. Zároveň bude omezovat
prodej obilí oproti minulým
rokům, aby si ponechal více
zásob pro sebe. Příští rok
plánuje snížení pěstování řepky a její nahrazení plodinami, které se dají využít jako
krmivo pro skot.
Olga Trachtová
Hadáčková

Prodám palivové dřevo 800 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

PLOŠNÁ INZERCE
od 13 Kč vč. DPH/cm2

Tel.: 774 414 225, E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz

Základní škola a Dětský domov Sedlec-Prčice
Přestavlky 1, příspěvková organizace

přijme učitele/ku
plat od 29 630 Kč
Zaměstnanecké benefity: příspěvek FKSP, příspěvek na stravování,
příspěvek na penzijní připojištění

Více informací na tel.: 739 354 495, 317 834 317
nebo e-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz

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

Tel.: 602 709 295

FARMA DRUHAZ
Na Červeném Hrádku
přijme


SKLADNÍKA
ŘIDIČE (fyzicky zdatného)
na celý úvazek

PRACOVNÍKA NA ZPRACOVÁNÍ
MASA
ZÁSTUPCE VEDOUCÍ BOURÁRNY
Nástup možný ihned
Zajímavé mzdové podmínky
Info: 724 389 900
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Lhotecký pětiboj nabídl divákům Výstava paličkovaných
krajek odhalila rozmanitost
i soutěžícím spoustu zábavy
PROSENICKÁ LHOTA Tradič-

ní, již 21. ročník, Lhotec-

vé několika ročníků Zbyšek Pudil (Chosé) a Jan Čí-

starosta Prosenické Lhoty Petr Červenka. Soutěž

krajkářského řemesla

PROSENICKÁ LHOTA S Lhoteckým pětibojem se pojí
výstava paličkovaných krajek. Jde o ukázku tvorby
místního kroužku paličkování, který na podzim zahájí pátý ročník fungování.
Vede ho Ladislava Pokorná, krajkářka Vzdělávacího spolku uměleckých
řemesel, která nám představila kroužek i výstavu.
„V Prosenické Lhotě máme
kroužek paličkování, který navštěvuje deset žákyň.
Scházíme se čtyři roky.

běžně v ruce a je určená
k běžnému nošení. Pro příchozí byla připravená také
praktická ukázka paličkování, předení a tkaní a vše
si mohli sami vyzkoušet.
„Jsme rádi, že nás obecní úřad podporuje, protože
paličkovaná krajka je v Čechách málo uznávaná, ale
ve světě je, obzvlášť česká
paličkovaná krajka, velice známá. Obec nám tady
poskytuje prostory a platí
mě, takže děvčata nemusí
platit žádný poplatek. Dělá

Někteří soutěžící se s trakařem i vykoupali. Foto: Jitka a Jiří Čadilovi

kého pětiboje uspořádali
místní hasiči v sobotu 3.
srpna. A o zábavu opět nebyla nouze.
Jedenáct dvojic soutěžících se zúčastnilo pěti
disciplín. První z nich bylo
pití piva na čas. Odměnou
byl panák fernetu. Pro mladistvé bylo připraveno nealkoholické pivo. Dalším
úkolem byl přejezd na trakaři přes lávku. Na soutěžící také čekal slalom
na souši, souboj na lávce
a přetahování na lodích.
Celkově se na prvním
místě umístili tradiční
účastníci pětiboje a vítězo-

žek (Hanz). O druhé místo
se zasloužili Vladimír
Krejčí (Ilda) a Michal Hamáček (Mechouš). Třetí
místo vybojovaly „Šprtky“
Tereza Cihlářová s Michaelou Novotnou. Odměnou
byla láhev vína a salám.
O přestávce po třetí disciplíně se mimo pětiboj
uskutečnila soutěž pití
piva na čas, které se mohli
zúčastnit nejen soutěžící,
ale hlavně diváci. V kategorii mužů zvítězil Miloš
Cihlář, v kategorii žen
Jana Červenková.
Celý závod moderoval a vtipně komentoval

je na vlastní nebezpečí,
o čemž se letos přesvědčil
jeden z účastníků, který
musel kvůli menšímu zranění v jedné disciplíně vyhledat lékařskou pomoc.
Večer pokračovala zábava
diskotékou.
„Vloni jsme udělali dvacátý jubilejní ročník, kde
byl program mnohem bohatší, dvě kapely, vystoupení šermířů a tak dále. Tak
jsme letošní ročník pojali
skromněji, ale lidé opět přišli a bavili se. Mně se to líbilo, hodnotím to velice kladně,“ shrnul akci starosta.
Jana Novotná

Nejmenší návštěvníky zaujal kolovrátek.

Soleničtí hasiči absolvovali taktické cvičení úniku ropných látek na vodní hladinu. Foto: SDH Solenice

Máme spoustu výstav a zúčastňujeme se i mezinárodních soutěží, například mezinárodního krajkářského
kongresu OIDFA.“
Na výstavě mohli návštěvníci zhlédnout mnoho výrobků jak dekoračních, t ak praktických,
k běžnému užití. Také se
dozvěděli, že paličkování
je velmi variabilní a lze
kombinovat s různými
technikami – paličkování
s drátem, papírovým provázkem, krajku s kůží, textilní krajku, kterou lze prát

něco pro ženy a zachovává
se tím i toto tradiční řemeslo. Protože my nejen paličkujeme, je tady i pletení,
háčkování, výšivka, tkaní.
Těch řemesel, která se sbíhají s paličkovanou krajkou
a lze je spojit dohromady, je
spousty a dají se pak z toho
dělat nádherné výrobky.
Není to jen dečka pod vázu,
ale jsou to věci praktické.
Pouzdra na knihy, tašky,
klobouky, šperky a jiné,“
končí Ladislava Pokorná
nadšené vyprávění.
Jana Novotná
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Větší účasti stolních tenistů na Prázdninovém
pinkání zabránila návštěva letního kina
HRABŘÍ Sbor dobrovolných
pingpongistů Hrabří v sobotu 3. srpna uspořádal čtvrtý
ročník turnaje ve stolním
tenisu pod názvem Prázdninové pinkání. Po celý den se
nad nízkou síťkou bojovalo
ve dvouhrách i ve čtyřhrách.
„Turnaje se letos zúčastnilo
čtrnáct stolních tenistů, z toho
tři hosté, kteří přijeli změřit
svoje síly s domácími hráčkami a hráči,“ uvedl mluvčí
SDP Hrabří Antonín Anděra.
„Všichni účastníci souhlasili
s tím, aby hráli i bratři Černí,
kteří jsou již registrovanými
stolními tenisty, hrají vyšší
soutěže a ani v nich se neztrácejí.“ Kdo sleduje dění okolo
hraberského stolního tenisu,
ví, že právě sourozenci Černí
jsou iniciátory tohoto prázdninového turnaje. „Je vždy

zajímavé porovnat vlastní
sportovní dovednosti s dovednostmi dobrých hráčů. Aby
ale byly boje přece jenom vyrovnanější, hráli naši ‚profesionálové‘ s menšími pálkami,“
doplnil Antonín Anděra.
Za domácí SDP zasáhli do turnaje čtyři hráčky
a sedm hráčů. Za hosty nastoupili dva zástupci sedlčanského stolního tenisu,
z nichž jeden je známý tím,
že objíždí okolní turnaje taxíkem, a zapinkala si také jednička vysokochlumeckého
stolního tenisu. Všichni tři
hosté hráli výborně a pořadatelé se shodli, že se už teď
moc těší na to, že přijedou
i příště. Přestože očekávali
poněkud větší účast hostujících stolních tenistů, bylo
jim jasné, že někteří hráči

se musí v době dovolených
věnovat svým rodinám
a další dávají přednost také
rodinným
povinnostem.

takže několik z možných
účastníků našeho Prázdninového pinkání nechalo auta
doma a se svými rodinnými

Účastníci čtvrtého ročníku Prázdninového pinkání v Hrabří

Mluvčí SDP Hrabří přihodil
i jednu perličku, týkající se
prázdninové sportovní akce
v jejich obci. „Za neúčastí
na takovém turnaji může
stát i nevinná návštěva letního kina ve Svatém Janu.
Na počátku byla motivována
odhodláním bojovat proti klimatickým změnám planety,

příslušníky do kina vyrazilo
pěšky. Podle útržků ze zážitků přímých účastníků kulturní akce ve Svatém Janu
při návratu místy neproniknutelná tma a krátkodobá
ztráta orientace, ke které se
přidal stres o osud svých blízkých, umocněný prodíráním
se houštinami v dočasně na-

jednou neznámém terénu,
způsobila četná poškození
oděvů a drobná krvavá poranění. Stolní tenisté, kteří
tak na náš turnaj nakonec
nedorazili, společně se svými
příbuznými po návratu z letního kina vypadali, jakoby se
vraceli z války,“ litoval neúčasti několika dalších hráčů
na turnaji Antonín Anděra.
Výsledky – ženy: 1. Blanka Sladká, 2. Hana Chýlová,
3. Šárka Housková. Muži: 1.
Pavel Černý, 2. Jan Černý, 3.
Stanislav Černý.
„Doufáme, že letošní výsledková listina probudí mezi
našimi přáteli od zelených
stolů jejich přirozenou soutěživost a odhodlání tuto listinu
příště změnit. Stolnímu tenisu
zdar!“ vzkazují pořadatelé.
David Myslikovjan

Kamarádi si mě dobírají, že kominíkem jsem se začal učit proto, abych
měl na střechách k holubům blíže, říká mladý chovatel Jan Žáček
PŘEROV/SEDLČANY V Přerově se ve dnech 7.–11. srpna
bude konat jednapadesátý
ročník celostátní olympiády
mladých chovatelů a okres
Příbram v této soutěži bude
mít sedm zástupců. Šest
z nich je z místní základní
organizace Českého svazu
chovatelů drobného zvířectva v Sedlčanech.
Obhajoba bude obtížná
„V květnu se konalo okresní kolo olympiády, v němž
se rozhodovalo, zda znalosti
mladých chovatelů dostačují
na olympiádu celorepublikovou,“ uvedla vedoucí
mládeže za okres a vedoucí
sedlčanského kroužku mladých chovatelů Drahomíra
Dufková. „Ve starší kategorii
v odbornosti holubů bude
z naší organizace v Přerově
soutěžit Jan Žáček a v mladší Albert Dufek. V odbornosti
kožešinových zvířat Sedlčany
bude zastupovat loňský vítěz
Tomáš Závrský, v odbornosti králíků ve starší kategorii
Martin Závrský a v mladší
náš nový člen Dominik Hošna. V kategorii hlodavců naši
organizaci bude zastupovat
Barbora Dvořáková, která
na celorepublikové úrovni
bude soutěžit rovněž popr-

vé. Byla bych ráda, pokud
by Tomáš Závrský obhájil
svoje první místo z minulého
roku, ale vím, že to bude mít
velice těžké. Tomášovi bude
osmnáct let, letos soutěží naposledy, takže by se jednalo
o krásný závěr, co se týká

Mladý sedlčanský chovatel holubů Jan Žáček

jeho soutěžení v mládežnických kategoriích. Přála bych
si také, aby menší děti měly ze
soutěže dobré pocity a aby je
případný neúspěch neodradil,
protože o umístění vůbec nejde. Když někdo jede na takto prestižní soutěž poprvé,
hlavně se s ní seznamuje
a sbírá zkušenosti, aby věděl,
co se má naučit do dalšího
roku.“ Drahomíra Dufková
připomněla, že v Přerově se
nebude výhradně soutěžit,
ale že na mladé chovatele

čeká i bohatý doprovodný
program. Pojedou se podívat
do dinoparku a čeká je i prohlídka hradu a zámku.
Jedním ze soutěžících,
který bude v Přerově hájit
barvy sedlčanské chovatelské organizace a reprezentovat okres, je sedmnáctiletý
Jan Žáček. Dá se říci, že už je
zkušeným matadorem, protože na celostátní olympiádě
bude předvádět svoje znalosti v odbornosti holubů už
popáté. Honzovi jsme před
odjezdem položili několik
otázek.
Který z ročníků soutěže,
jichž ses dosud zúčastnil,
se ti nejvíce vydařil?
Určitě ten, který se konal
v Táboře, protože mě tam
od prvního místa dělilo jenom půl bodu. Na celostátní
olympiádě jsem tehdy byl
poprvé.
Jak dlouho chováš holuby a co tě k tomuto koníčku přivedlo?
Holuby mám pět let. Jednou jsem v tombole vyhrál
holuba a od té doby mě to začalo bavit. Oslovil jsem Drahušku Dufkovou, která mi
poradila, a také jsem od ní
měl první holuby. Hodně
mi radí i Petr Sirotek. Potom

jsem si jedno další plemeno
přikoupil. Teď mám plemeno kolínský rejdič a texan
a také párek kingů. Celkem
mám kolem čtyřiceti holubů. Mám na zahradě voliéru
s holubníkem
Kolik času ti zbývá
na holuby při studiu?
Já studuji obor kamnář-kominík v Praze na Jarově.
Přes týden jsem ve školním
roce na internátu a o holuby
se mi stará maminka. Kamarádi si mě dobírají, že na kominíka jsem se začal učit
proto, že na střechách mám
k holubům nejblíže.

Úspěch v baště
chovu králíků
Mladí sedlčanští chovatelé teď mají hodně napilno, ale
brzy se k nim přidají i jejich
starší a zkušenější kolegové,
kteří ve dnech 17.–19. srpna
budou v areálu Pod Duby
pořádat 34. ročník regionální
Povltavské výstavy. „Tato výstava už má svoji tradici a je
odrazovým můstkem k účasti
chovatelů z Povltaví na výstavách celostátního i mezinárodního charakteru,“ připomněl předseda sedlčanské
chovatelské organizace Petr
Sirotek. „Letos se celostátní

výstava bude konat třetí zářijový víkend v Přerově a další
celostátní výstava pod názvem Chovatel se uskuteční
v listopadu stejně jako každý
rok v Lysé nad Labem. Této
výstavy se zúčastní i špičková
zvířata z naší Povltavské výstavy. Opět na ní budeme mít
doprovodný program. Zahrají
dvě kapely a v sobotu v dopoledních hodinách předvede
mladá členka naší základní
organizace králičí hop.“
Petr Sirotek rovněž uvedl, že bude přítomen Josef
Pecka z Krásné Hory, další
člen sedlčanské organizace,
který se společně s několika zdejšími členy zúčastnil
speciální německé soutěže
holandských králíků. Josef
Pecka v kategorii holandský
králík žlutý porazil veškerou německou elitu chovatelů a skončil na prvním
místě. Přitom Německo je
baštou v chovu králíků. „Je
to s největší pravděpodobností největší úspěch v celé
historii českého chovatelství
v odbornosti králíků,“ dodal
Petr Sirotek, jehož králík
plemene holandský černý
se stal v Dánsku evropským
šampiónem.
David Myslikovjan
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Vrchotovy Janovice –
zámecký park
8. 8. Koncert
hraje kapela Čechomor,
Martina Pártlová a Voxel
 Sedlec-Prčice – zámecký park
9. 8. Diskotéka s rádiem
Kiss
posvícenská zábava; 21:00

17. 8. Mejdan pro faunu
3. ročník, vystoupí TK Slimka, Aerobik Studio Dvojka,
Rock Tom, Dobré ráno
blues band, DJ Sláva Bloch,
kapela Matyas; 13:00
 Sedlčany – areál U Chovatelů
17. 8. Dechová hudba
Rudy Ešnera
odpoledne s dechovkou;
14:00
18. 8. Dechová hudba

DA-BA zve na mimořádný
cyklistický závod pro děti
SEDLČANY Ve sportovním areálu Mrskošovna se usku-

teční v pátek 9. srpna v režii Povltavského sportovního
klubu DA-BA cyklistický závod pro děti (od nejmenších až po čtrnáctileté). Závodit se bude na tratích
v délkách od 100 metrů do dvou kilometrů podle věku
a výkonnosti dětí či jejich materiálního vybavení (kola,
koloběžky, tříkolky, odrážedla). Zúčastnit se mohou
i děti handicapované.
Přihlášky se budou přijímat od 16.30 do 17 hodin,
krátce poté bude odstartováno první klání. Startovné
se neplatí, pro všechny účastníky budou připraveny
sladké a drobné věcné odměny.
-db10. 8. Parkán
posvícenská zábava s kapelou Parkán; 21:30
11. 8. Poprask
posezení, poslech i tanec
s kapelou Poprask v rámci
prčického posvícení; 10:00
 Petrovice – zámecký
park
10. 8. Parkfest
hraje: Zážeh, Brighter days,
Kung Fu Girlz, Dominik
Sosnovec, Knifelong, Throwaway a další; 14:00
 Sedlčany – Luční ulice

Míly Nováka
dopoledne s dechovkou;
10:00

VÝSTAVY
 Drážkov – Muzeum
Váchův špejchar
Magdalena Anael Kolářová: Krajina mé duše
výstava obrazů; do 25. 8.
 Sedlčany – knihovna
Výstava Na chodbě
Sedlčanské střípky – výstava ilustrací žáků 4. tříd
sedlčanských základních

www.sedlcansky-kraj.cz

škol; do 31. 8.
Toulky létem
výstava keramických obrázků Jitky Jarešové; do 4. 9.

 Sedlčany – Luční ulice
17. 8. Brdská liga
velké ﬁnále hasičské
soutěže

 Sedlčany – muzeum
Když si chlapi hrají
výstavu připravil Model
klub Sedlčany; do 15. 9.

 Mokřice – Šikmá plocha
17. 8. Noční cvičení v požárním sportu
20:30

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
13. 8. Světlo v očích aneb
Jak si zlepšit zrak
co očím pomáhá a co
škodí, přednáška Jany
Arcimičové; 18:00

KINO

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
7., 14. 8. Hajánek
podvečerní čtení; 17:00
19. 8. Putování po hradech a zámcích
program pro rodiny
s dětmi, součástí Hradní
výtvarná dílna; 10:00

 Sedlec-Prčice – kulturní
sál ZŠ
9. 8. Allita: Bojový anděl
akční romantické sci-ﬁ; 20:00
16. 8. Spider-Man: Paralelní světy
animované dobrodružné
sci-ﬁ; 16:00, 20:00

 Sedlec-Prčice – zámecký park
9.–11. 8. Prčické posvícení
posvícenské zábavy, posezení se skupinou Poprask,
35. místní výstava králíků,
holubů a drůbeže, pouťové
atrakce, fotbalové utkání

 Sedlčany
9. 8. Spitﬁre
britský dokument; 20:00
10. 8. Teroristka
česká komedie; 20:00
16. 8. Free Solo
dokument o horolezectví;
20:00
17. 8. Colette: Příběh vášně
životopisné historické
drama; 20:00

 Sedlčany – hvězdárna
9., 16. 8. Pozorovací
program
20:00–23:00

SPORT
 Sedlec-Prčice – hřiště
11. 8. Fotbalové utkání
Sedlec-Prčice – SK Chlumec, v rámci prčického
posvícení; 17:00

 Sedlčany – kostel sv.
Martina
10., 17. 8. Letní otevírání
kostela
14:00–18:00
 Sedlec-Prčice
11. 8. Pouť
 Sedlčany
18. 8. Pouť
 Obděnice
18. 8. Pouť

 Milešov
18. 8. Pouť
 Osečany
Zámek
prohlídky zámku, každou
neděli 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00
 Kamýk nad Vltavou
Plavby voru
každý víkend do 11. 8.,
10:00, 13:00, 14:30, 16:00,
18:00 (v neděli poslední
jízda od 14:30)

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno denně; 9:00–
19:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno denně; 10:00–
17:00
 Vrch Krchov u Orlické
přehrady
Milada
otevřeno denně; 10:00–19:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–18:00
 Petrovice
Kuníček
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–19:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář.

Vdavekchtivé pohádkové bytosti bavily diváky po dva večery
NALŽOVICE Členové ochot-

nického divadelního spolku Bosa opět sehráli letní
taškařici pod širým nebem.
V kulisách nalžovického
parku tak byli návštěvníci
v páteční i sobotní večer
svědky hned několika sňatků pohádkových postav.
Pohádkové harašení
– tak nazvala režisérka
Jaroslava Bulínová svou
autorskou letní komedii
– tak svedlo dohromady
princeznu Zlatovlásku
s chasníkem z podhradí,
krále s ježibabou Kani-

můrou, její dceru s královským kadeřníkem
Milošem Pivoňkou či komornou s dědem Vševědem. „Letos jsem hledala
inspiraci v klasických českých pohádkách. Z každé
si vzala něco a poskládala
příběh dohromady. S tím,
co do hry vnesli ještě
herci, je to taková lidová
tvořivost,“ dodává se smíchem po premiéře.
Patnáct ochotníků secvičovalo hru tři měsíce.
Někteří vystřídali i několik
menších rolí. Olina Jiráč-

ková si zahrála berušku,
princeznu Poldinku i vládce všech větrů Konečníka.
Zdeněk Mašek se zase stihl
převlékat mezi kostýmy
motýla, žraloka i Amora.
„Platí stále, co jsem řekl už
vloni. Zahraju všechno, jen
nesmím mluvit!“ vysvětluje
na adresu svých němých
rolí vesele.
Návštěvníci si kromě
zážitku mohli z večera
odnést na památku ještě
stylizovanou
fotografii
z fotokoutku.
Lucie Kakosová

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

Návštěvníky Hospodářského
dvora čekal bohatý program
KLUČENICE Sobotní den 3.
srpna patřil sousedskému
posezení spojenému s řemeslným trhem a spanilou
jízdou a výstavou veteránů.
Ti nejprve vyrazili v 10
hodin do skanzenu Vysoký Chlumec, pak na společný oběd do Počepic
a od druhé hodiny odpolední byli k vidění právě
v Klučenicích, v prostorách

galerie Hospodářský dvůr.
Zde se mohli návštěvníci
dozvědět také něco o včelařině, předení, výrobě svíček,
ale i papírových produktů či
výrobků z kukuřičného šustí. Bylo možné vidět a slyšet
informace o výrobě kachlí.
Návštěvníkům byly k dispozici také hliněné výrobky
a bižuterie.
Novinkou, kterou si při-

pravila galerie, byl velmi
navštěvovaný retrokoutek,
kde se šlo přenést o několik
desítek let zpět – do obývacího pokoje a kuchyně z 60.
až 70. let. Při dokončovacích
pracích se organizátoři chopili dokonce předmětu, který
mnozí z nás důvěrně znají,
a to válečku na malování.
Olga Trachtová
Hadáčková

Sobotní sousedské posezení a řemeslný trh přilákaly hodně návštěvníků. Foto: Oldřich Žirovnický
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Letní kino obrátilo
poklidnou obec
vzhůru nohama
SVATÝ JAN Jindy poklidná
vesnička se v páteční podvečer 2. srpna změnila k nepoznání. Cože se tady dělo? Ani
mše na kopečku v kostele,
ani žádný věhlasný pohřeb
na místním hřbitově, ani
pouť. Na hřišti, které jindy
zeje prázdnotou, se promítala česká ﬁlmová komedie
Ženy v běhu.
Větší rozruch by snad
spustilo jen pokračování ﬁlmu Na samotě u lesa, které
se kdysi natáčelo i zde. Stačí si vzpomenout na bitku
Komárka (v podání Josefa
Kemra) na zahradě nebo
na scénku z pohřbu na místním hřbitově.
Svatý Jan takovou atmosféru asi ještě nezažil. Auta
se řadila kolem hlavní silnice, parkoviště se tvořila

v polích. Fronty byly dlouhé
od vstupu na hřiště skoro
k hájence. Před plátnem se
shlukla skoro pětistovka platících diváků. Smích po celou dobu promítání vůbec
nepolevoval a rozléhal se
do dále skrz okolní lesy.
Kdo si chtěl sednout, vzal si
podložku na zem nebo deky.
Zima nezima, polstrované sedačky nebyly potřeba, natož
lístek s místenkou.
Povedená akce dala jasně
najevo, co lidem na vsi chybí
a po čem by byla velká poptávka.
David Štverák

Dvojitý zážitek na zámku
OSEČANY Molièrova kome-

die Don Juan je obecně
dostatečně známá. A navíc aktuální, respektive
nadčasová. Podání, ve kterém jej divákům představila nezávislá studentská
umělecká skupina OLDstars v sobotu 3. srpna
od 21 hodin na nádvoří
osečanského zámku, však
bylo navíc originální a velmi svěží. Což je v divadelním světě vždy vítaná
věc. Pod režijním vedením
Ondřeje Kulhavého se asi
stovce diváků představili Tomáš Weber, Kanwar
Šulc, Marie Machová, Daniel Toman, Tomáš Bareš,
Eliška Frankeová, Lucie
Flemrová a Martin Leták.
Představení se odehrávalo na otevřené scéně,
v rámci improvizovaného
jeviště (udusaná hlína)
a hlediště (lavičky) s kulisou oprýskaného osečanského zámku, který již přes
rok vlastní partneři Matěj
Stropnický a Daniel Krejčík. Ti tak plní, co před rokem slíbili, a sice, že zámek
otevřou veřejnosti a budou

v jeho prostorách a okolí nabízet kulturní a jiné
události a aktivity. Zámek
tak zvelebí nejen zevnitř
a zvenku, ale udělají z něj
romantické místo pro výstavy, divadlo, koncerty či
například setkání u příležitosti sta let republiky, kdy
zde zasadili lípu.
Mám-li se vtělit do pozice recenzenta, snesou
výkony protagonistů určitě středně přísná měřítka a hlediska. Především
chválím samotné pojetí,
na scéně se používá například i mobilní telefon,
prvek, o kterém se autorovi před třemi a půl stoletími ani nezdálo. Jenže
používá se vtipně, nikoliv
lacině a je to přesně podle
zásad volného spojení letitého textu s moderní dobou. Takové prvky chválím. Z hereckých výkonů
mě pak nejvíce zaujala
Eliška Frankeová (jedna
z naivních venkovanek)
a z mužských rolí Kanwar Šulc (Sganarel). Hra
dobře odsýpala dopředu,
herci se dobře vyrovnali

s atypickou scénou, jsou
na podobná místa koneckonců zvyklí. Měl jsem
radost, jakým směrem se
vyvíjí nová, nastupující
herecká generace. Dobře
vybraný titul (pochvala
pro dramaturgii), velké
nasazení a profesionální

častnit noční prohlídky
zámku a kaple sv. Anny
při svíčkách. Roli průvodců na sebe vzali přímo
majitelé, takže první vedl
Matěj Stropnický a druhou
Daniel Krejčík. A byl to
opravdu výborný zážitek.
Daniel Krejčík (a předpo-

Svým pojetím klasiky soubor OLDstars nadchl diváky.
Foto: Eliška Klímová

hlasové projevy udělaly
z představení skutečně
pěkný zážitek.
Tím však večer nekončil. Zájemci se mohli zú-

kládám, že i Matěj Stropnický) skvěle a vtipně,
podpořen svými brigádnickými zkušenostmi v roli
průvodce z dřívějších dob,

glosoval život na zámku
a popisoval historii, osudy
majitelů i výsledky historicky-uměleckého průzkumu památkářů. Úchvatné
bylo zejména povídání
v kapli, ovšem naprosto
úžasné bylo nakouknout
do první zrenovované
místnosti v druhém patře, které bude majitelům
sloužit k bydlení. Opravdu
kouzelné! Obdivuji, stejně
jako ostatní přítomní, s jakým nadšením se majitelé
do oprav zámku pustili
a jak jim v každém okamžiku záleží na autentičnosti
a originalitě. Není to laciné,
je to poctivé.
Byl to tedy skvělý večer naplněný příjemným
programem. Kombinace
romantického prostředí,
kvalitní kultury, prohlídky zámku a přátelského
přístupu majitelů funguje
skutečně skvěle. Ověřit
si to můžete při dalších
srpnových představeních,
prohlídkách nebo dobrovolných brigádách. Litovat nebudete.
Tomáš Vašíček

SPORT

10 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Na hlavní trati nastoupali cyklisté
999 výškových metrů

Čelo pelotonu při nájezdu do terénu při posledním letošním bikovém maratonu. Foto: Ivana Hrdinková

SEDLČANY Biková část Ža-

báckého cyklistického léta
se uzavřela v neděli 4. srpna. Velká cena Nožířství
Bareš se jela na okruhu
severovýchodně od Sedlčan, který organizátoři
z Povltavského sportovního klubu DA-BA mírně
upravili proti trati, na níž
se v červenci konala první
z prázdninových bikových
akcí. Na startu se sešla pes-

trá a kvalitní konkurence
cyklistů ve věku od pěti
do sedmašedesáti let, více
než třetina startujících byla
mladších než čtrnáct let.
Výsledkem úprav bylo
zkrácení okruhu z 5,6 km
na 5,3 km, přičemž se ovšem zvýšil podíl terénních
úseků na 2,4 km (55 %).
Účastníci akce odstartovali na Sedlčanské kotlině
a k cíli, který se nachá-

zel na vrcholku stoupání u Zberaze, jeli po trati
s převýšením 86 metrů
a se 133 výškovými metry
stoupání na jednom okruhu. Na startující na hlavní
trati čekal nájezd a sedm
okruhů, což představovalo 39,4 km a 999 nastoupaných výškových metrů.
Bylo připraveno dalších
osm variant tratí s ohledem na věk či výkonnost

účastníků, přičemž ta nejkratší, určená nejmenším
dětem, vedla z Kotliny
na Chalupy a měřila přesně jeden kilometr.
O prvenství v kategorii
mužů do 39 let rozhodl razantním nástupem v předposledním okruhu Jan
Jenšík (Big Shock Team),
který nakonec o necelé
dvě minuty porazil Zdeňka Gabrišku (SAGA Sport)
z Nedrahovic, tedy borce
takřka domácího. Dalšími
cyklisty z našeho regionu
byli sedlecký Pavel Lehocký (CykloTeam Jistebnice),
jenž dojel čtvrtý a sedlčanský Milan Janoušek (DABA) na místě pátém. Divizi
handicapovaných mužů
vyhrál Pavel Kříž (DA-BA)
z Kojetína u Petrovic.
V divizi mužů do 59 let,
kterou vyhrál Radek Nehéz (GHOST Team) z Příbrami, obsadil sedmé místo jesenický cyklista Petr
Zapletal (DA-BA). Jeho týmový kolega Rudolf Bartoš
ze Sedlčan obsadil druhé

místo v divizi mužů nad 60
let, v níž zvítězil Ladislav
Bubla (CykloTeam Jistebnice) z Milevska.
Z výsledků mládežnických klání měli radost trenéři Cyklistického kroužku
DA-BA, jehož činnost byla
na sklonku letošní zimy
rozšířena i na děti mladší
deseti let. Členům kroužku
se povedlo získat prvenství na všech vypsaných
tratích. Markéta Piátková
z Jesenice vyhrála divizi
žáků do 14 let, dublovický
Jan Kršňák zvítězil v divizi
žáků do 10 let na trati dlouhé 7,6 km a jesenický Martin Piátek byl nejrychlejší
v téže divizi na trati dlouhé 5,1 km. Sedlčanský Petr
Bartoš byl první v divizi
dětí do 7 let na kilometrové
trati z Chalup na zberazskou náves, stejně stará jesenická Petra Zapletalová
byla nejrychlejší na trati
mezi Kotlinou a Chalupami, na níž vyhrála divizi
předškoláků sedlčanská
Martina Bartošová.
-db-

Dne 7. srpna by se dožil 90 let pan

František Hrabík z Osečan
Vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Nohejbalisté si zahráli v Zahrádce
Z A H RÁ D KA U VOJ KOVA

No h ej b a l ov í n a d š e n c i
Antonín Pešek, Jaroslav
Kříž mladší, Filip Podhorský a Rosťa Louda uspořádali v sobotu 3. srpna
čtvrtý ročník nohejbalového turnaje, jehož se
zúčastnilo osm trojčlenných mužstev.
Hrálo se systémem každý s každým, a protože
nad nízkou sítí i v celém
areálu panovala po celou dobu nohejbalových
klání dobrá nálada, byla
zde výborná atmosféra
a navíc přálo i počasí, pokračovalo se ještě zápasy

o konečné umístění systémem první s druhým,
třetí se čtvrtým atd.
Palmu vítězství si odnesl tým Libíň ve složení Antonín Pešek, Roman Pešek a Petr Pešek.
Na druhém místě skončil
Oboz, jehož barvy hájili
sedlčanští nohejbalisté
Milan Kunc, Stanislav
Housa a Antonín Tesař.
Na pomyslný bronzový
stupínek vystoupili Jan
Novotný, Radek Seik
a Jiří Havlín. Tito hráči
reprezentovali tým s názvem CHDZ.
David Myslikovjan

K prázdninovým nohejbalovým turnajům patří neodmyslitelně dobrá nálada.

SPORT
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Hasiči z SDH Sedlčany mají po čtyřech prázdninových
kolech na dosah vítězství v Brdské lize
BROUMY/MALÉ PŘÍLEPY/
BrdNALŽOVICE/JESENICE

ská liga v požárním útoku
se sedmým a osmým kolem
dostala do své druhé poloviny. Sedmé kolo se konalo
v Broumech u Berouna,
osmé v Malých Přílepech
a členové SDH Sedlčany byli
před jejich začátkem připraveni potvrdit svoje vedoucí
postavení v tabulce. O tomto
víkendu pokračovala soutěž
v Nalžovicích a v Jesenici.
Před sobotním kolem
před týdnem měly zatím
suverénní Sedlčany patnáctibodový náskok před druhými Vranovicemi. „Náskok
jsme chtěli minimálně udržet

a zůstat tak v relativně jistém
vedení, což se nám nakonec
podařilo nad očekávání,“
uvedl jménem SDH Sedlčany
Petr Janský. „V sobotu jsme
po vyrovnaných výkonech
pošesté v sezóně zvítězili
a ve ﬁnále opět porazili naše
kamarády z Nalžovic, kteří
byli v sobotu taktéž v super
formě. Odpovídaly tomu i ﬁnálové časy. My jsme byli v cíli
v čase 14,40 a kluci z Nalžovic
v čase 14,56!“ Třetí místo brala Radíč a sedlčanský region
tak opět potvrdil kvalitu. Vítězstvím v ženské kategorii
ji podtrhla děvčata z Líchov,
která porazila vedoucí tým
z Hlubyně. „V neděli jsme

chtěli potvrdit formu a naším
cílem bylo pokusit se opět
protlačit do play off, systémem
dojít pokud možno co nejdál,“
připomněl Petr Janský. „Liga
je velmi vyrovnaná, ale nám
se stabilními výkony podařilo
probít opět do ﬁnále, v němž
nás po šňůře dvaadvaceti vítězných duelů porazil zkušený
tým ze Zalužan. Třetí skončily
Nahoruby.“ Mezi ženami opět
dominovaly Líchovy, které se
v tabulce dostaly už na třetí
místo za Vranovice. Ve vedení zůstala děvčata z Hlubyně. „My jsme si po osmi
kolech soutěže upevnili vedení v tabulce a zvýšili náskok
na druhý tým na čtyřicet dva

bodů,“ dodal Petr Janský.
Do konce ligy v té chvíli
zbývala už jenom čtyři kola
a členové SDH Sedlčany
v sobotu 3. srpna hájili svoje prvenství v devátém kole
soutěže v Nalžovicích. Mezi
muži byli tentokrát nejlepší
hasiči z Jesenice, kteří ve ﬁnále porazili svoje kolegy
z Kotenčic. Třetí skončila Buková a Sedlčany braly body
za čtvrté místo. V kategorii
žen vládly hasičky z SDH
Lužná a druhé skončily Zalužany. Třetí byla děvčata
ze Sloupu, která v souboji
o poslední místo na stupni
vítězů s hasičkami z Líchov
stanovili nový rekord ligy ča-

sem 16,60. V neděli v Jesenici, která pořádala tuto soutěž
vůbec poprvé, obsadili hasiči z SDH Sedlčany po chybě
proudaře až dvanácté místo.
V čele Brdské ligy však mají
stále dostatečný třiatřicetibodový náskok na druhé Nalžovice. V kategorii žen jsou se
shodným počtem dvaasedmdesáti bodů na prvním
místě Vranovice společně
s Hlubyní. O dvanáct bodů
zpět jsou třetí dívky z Líchov.
Závěrečná dvě kola se budou konat ve dnech 17. a 18.
srpna v Sedlčanech. Právě
zde se rozhodne o konečném pořadí v tomto ročníku
Brdské ligy.
-dav-

Uplynulý víkend byl plný požárního sportu

Družstvo mužů z Nalžovic obsadilo v nedělním klání Brdské ligy v Jesenici třetí místo.

JESENICE Místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal při
příležitosti oslav 125. výročí
založení sboru v neděli 4. srpna na fotbalovém hřišti TJ Sokol Jesenice 10. kolo soutěžního seriálu Brdské ligy.
K hasičskému sportovnímu klání v požárním útoku
na nástřikové terče se do Jesenice dostavilo 34 amatérských hasičských týmů. Základního kola se zúčastnilo
24 týmů mužů a 10 týmů žen.
Jeseničtí hasiči připravili pro
soutěžní družstva ideální
podmínky. Hasičské klání
přineslo skvělou podívanou
a diváci nešetřili potleskem.
Výsledky: kategorie

muži: 1. SDH Starosedlský
Hrádek (14,80), 2. SDH Kotenčice, 3. ČHJ Nalžovice.
Kategorie ženy: 1. SDH
Střezimíř (17,32), 2. SDH
Zalužany, 3. SDH Skalice.
Nejrychlejší proudař Jakub
Čermák (14,14) a nejrychlejší proudařka Magdalena
Čechová (17,08).
Též sobotní večer patřil požárnímu sportu.
Konaly se doplňkové soutěže o nejrychlejší zadek
a nejrychlejšího proudaře.
Atraktivní podívanou pro
diváky přinesl Jesenický
trojboj – hod pivním sudem, hod na koš a pivní
štafeta
František Vávra

Matoušek nadělil soupeři pět gólů
Nová Včelnice – TJ
Tatran Sedlčany
0:10 (0:7)
NOVÁ VČELNICE V sobotu 3.

srpna sehrál divizní tým TJ
Tatran Sedlčany předkolo
MOL Cupu. Po celý zápas
měl Tatran proti mužstvu
hrajícímu I. A třídu převahu,
kterou vyjádřil i ve skóre.
Brankostroj zahájil ve 4.
minutě Matoušek po přihrávce Repetného – 0:1.
V 10. minutě zahrával rohový kop Milan Krůta, míč
přetáhl až na Davida Krůtu,
který vyzval ke skórování hlavou Brotánka – 0:2.

Po akci Čipery s Davidem
Krůtou šel ve 12. minutě
sám na branku Kvěch, ale
nedal. Ve 14. minutě pálil David Krůta nad a Matoušek
vedle. Po hrubé chybě domácího brankáře zvyšoval
v 18. minutě do opuštěné
branky David Krůta – 0:3.
Ve 21. minutě Kvěch pádil
sám na branku, ale nedal.
Ve 26. minutě našel David
Krůta přihrávkou pod sebe
Matouška a ten nekompromisně zvýšil na 0:4. Ve 35.
minutě vyzval Čipera kolmou přihrávkou Matouška
ke skórování – 0:5. Ve 37. minutě opět Čipera našel při-

hrávkou Davida Krůtu a ten
lobem přehodil vybíhajícího brankáře – 0:6. Ve 38.
minutě treﬁl Milan Krůta
z trestného kopu tyč. Skóre
prvního poločasu uzavřel
po přihrávce Davida Krůty
opět Matoušek – 0:7.
Druhý poločas pokračoval ve stejné režii. Sedlčanští mladíci se pokoušeli
o častou střelbu a bylo jen
otázkou času, kdy se skóre
opět pohne. Svoji pátou branku v utkání přidal Matoušek
v 64. minutě, kdy po pěkné
přihrávce Kdolského překonal domácího brankáře
poosmé. V 69. minutě skó-

roval Sirotek po chybě domácí obrany, která mu míč
namazala – 0:9. V 72. minutě
se prosadil i Sochůrek, který vymetl šibenici a uzavřel
skóre – 0:10. Další šance už
brankou neskončily. Domácí
si vypracovali jedinou v závěru zápasu, ale Glogar domácího útočníka vychytal.
Sestava Tatranu: Glogar – Řehák (46. Kouklík), L.
Brotánek, Kdolský, M. Krůta,
Repetný, K. Kvěch (46. Bláha), Čipera, M. Sirotek, L.
Matoušek, D. Krůta (46. Sochůrek).
Vítězství Tatran posunulo do 1. kola pohárové

soutěže MOL Cup, kde se
střetne s Táborskem, které
hraje ČFL. Zápas se bude
hrát v Sedlčanech ve středu
14. srpna. Dobrá zpráva pro
fanoušky je, že po zahraničním angažmá se do mužstva
vrátil Tomáš Řehák.
Ve středu 7. srpna hraje
Tatran poslední přípravné
utkání na domácím hřišti
od 18 hodin proti Milevsku.
V případě nepříznivého počasí se bude hrát na hřišti
Vysokého Chlumce. V sobotu 10. srpna od 17 hodin
čeká Tatran první mistrovské utkání na hřišti Soběslavi.
David Štverák
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KO M E N TÁ Ř

Zase pěkné
počteníčko...
Myslím to ironicky vůči
textu „Kdo a proč nás
rozděluje“ od Jaroslavy
Němcové, uveřejněném
v minulém vydání Sedlčanského kraje.
Zde je poměrně nadějná otázka, kdo jiný ještě
je za naším rozdělením,
než záštiplný prezident
a policejně již vyšetřený
premiér. Text zabírá asi
60 % stránky a odpověď
nenacházím. Když v posledních řádcích píše
pisatelka, že odpověď zná,
nabízí staré rčení „rozděl
a panuj“. A to tedy sedí
na koho? Na politiky opozičních demokratických
stran? Na demonstranty?
Ne! Usilují o to diktátoři
a ti, kdo by jimi rádi byli.
U nás tedy kdo?
V příspěvku je opět
strašení, tentokrát tím, že
bude tvrdá cenzura. Když
čtu komentáře v Mf DNES
a Lidových novinách, tam
je tvrdá cenzura – v zájmu
majitele. Dále je v textu
záhadné tvrzení, že nám
všem vymývají mozky nějací mediální normalizátoři. Ale ono z textu vyplývá
spíše přání, že bude zakázáno kritizovat prezidenta,
premiéra a vládu. To kdysi
byla normalizace, nesměla
být kritizována KSČ. Zajímavá je zmínka o docentu
Petru Robejškovi, že mu
někdo brání diskutovat...
Panu premiérovi nikdo
nebrání, ale on opakovaně odmítá diskutovat, jen
mluvit sám a chválit sebe.
V diskuzi třeba s profesorem Petrem Fialou neobstál. Když se pokoušel
drze skákat do řeči, Fiala
si poradil asi jako dobrý profesor s drzým studentíkem.
Paní Němcová jistě

na Letné nedemonstrovala, takže si zřejmě nechala
namluvit, že tam „mlátili
prázdnou slámu“. Konkrétní požadavky demonstrantů by si snad mohla umět
dohledat, aby nelhala. Ty
požadavky jsou něco jako
petice Několik vět před třiceti lety. Ve větách o slušné demonstraci na Letné
je velmi nenávistná sprostota. Myslím žalovatelná.
Jde o zaujetí pisatelky názorem jakési pamětnice,
že organizátor demonstrací Mikuláš Minář byl
oblečen jak střihem, tak
barvou ve stylu A. Hitlera
a Hitlerjugend. Tak tomuto
svinstvu říkat názor? Že je
Minář nadšencem nacistické ideologie a proto si vzal
tu košili a hnědý pásek?
Takovými texty tedy bude
skutečně naše politická
kultura v bahně. Ona tedy
zásluhou prezidenta a premiéra už hodně klesla.
Jsem přesvědčen, že
tyto příspěvky by měla
redakce SK posoudit, zda
je to ještě únosné, aby náhodou nebyla pokutována
místo takové pisatelky. Nejsou kritické, vlastně ani
nějak věcně loajální k prezidentovi a premiérovi.
Nejsou k ničemu. Svoboda
projevu v demokratické
společnosti musí být zaručena pro slušné a věcné
kritiky čehokoliv. Ne pro
sprostou pomluvu těch
nejslušnějších lidí. Pokud
něco takového ještě redakce otiskne, asi podám
žalobu.
Text Jaroslavy Němcové je totiž ten pokus
o vymývání mozků. Těch,
kteří naletí a nechají si
do mozku naočkovat
zhoubnou nenávist.
Vladimír Roškot

www.sedlcansky-kraj.cz

REAKCE NA ČLÁNEK „KDO A PROČ
NÁS ROZDĚLUJE?“

Přece si nenecháme vymývat
mozky
Paní Němcová, otázka,
kterou kladete v názvu vašeho příspěvku v rubrice
Názor z 28. čísla Sedlčanského kraje, je zajímavá
pro mnohé, pro mne také.
Proto se pokusím s vámi
diskutovat. Jak samozřejmě víte, diskuze jsou
otázky, odpovědi, výměna
argumentů. Nejprve se ale
představím: je mi 80 let,
jsem penzistka. O vás zatím nic bližšího nevím.
Píšete, že: „jedni mají informace z ČT a Bakalových
medií“. Co jsou Bakalova
media? Poučte mě, prosím.
Cituji vás dál: „druzí používají selský rozum a vzpomínky na prožitou minulost“. Co pro vás znamená
selský rozum? A vzpomínky na minulost ovlivňují
každého, ne jenom určitou
skupinu lidí.
Dále zmiňujete Parla-

mentní listy, Aeronet a Protiproud. Pokud je sledujete, jistě jste zkoumala, kdo
je jejich majitel, či zakladatel, abyste v ně mohla mít
důvěru.
Další moje otázka: kdo
připravuje tvrdou cenzuru?
Z dalších vašich vět
jsem pochopila, že jste
mladší než já a máte v něčem trochu zmatek – heslo „kdo nejde s námi, jde
proti nám“ je Gottwaldovo
heslo ze čtyřicátých let, ne
z doby normalizace. Promiňte, že vás poučuji, ale
v té době to do nás cpali.
Pokračuji dál: proč se
považujete za „venkovského hlupáka“ a kdo vám
vymývá mozek? Vymývat
mozek je přece možné jen
tomu, kdo má pouze jeden
zdroj informací a to není
jistě váš případ, vy přece
můžete sledovat televizi

i rozhlas veřejnoprávní,
soukromé stanice, číst různé noviny a časopisy, srovnávat a hlavně používat
selský rozum, což vlastně
znamená kritické myšlení.
Souhlasíte se mnou?
Mohla bych pokračovat
stále dál, ale prospěšnější
pro mne a možná i pro vás,
by byla diskuze osobní. Co
vy na to? Ve vašem textu
jste toho nakupila velké
množství, mohly bychom
to postupně probrat, třeba
se i podívat do centra Prahy či na nějakou demonstraci, abychom alespoň
něco viděly na vlastní oči
a slyšely na vlastní uši.
Přece si nenecháme vymývat mozky, že ne?!
Zdravim vás a těším se
na vaši odpověď. Pošlete
ji prosím do redakce Sedlčanského kraje.
Věra Dudková

GLOSA

V Tyršově ulici roste
blob
Tak nám v Tyršově ulici
v Sedlčanech roste blob.
Taková chobotnice nebo
archa. Archa páně Passerova.
Nevím, neumím se v těchhle věcech moc orientovat, ale když se na druhé straně Tyršovy ulice
dávaly do kupy stávající
domy, měli jejich majitelům do toho ale hodně co
do činění dělat památkáři.
Tohle nesmíte, tamto musí
být tak a onak a... a okna
musí... a nedej bože, aby...
Najednou na druhé straně stejné ulice a ve stejné
lokalitě roste něco, co vypadá, a nebudu korektní,

vypadá příšerně. Tak to
památkáře, potažmo město, nezajímá? Staví se tam,
mimo jiné, modlitebna.
Přesně tu a takovou jsme
tady na maloměstě potřebovali. Jasný.
Pán koupil, pán tam
postaví, co chce, co mu
bude povoleno. Kdo má
peníze, ten poroučí. Koruna nesmrdí. Pan Passer
nabídl osm mega na projekt parku, co tam následně vznikne, na jeho
projekt. Mno, slibem
nezarmoutíš, ale honem
nechal pokácet stromy,
co tam léta rostly a lidi
v jejich stínu seděli. Ale
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nejspíš to muselo být
město, kdo to ve finále
odkejval. Park Drama
věků II. Nikdo neznáme
podrobnosti.
Možná, že kdyby nabídla víc muslimská obec,
postavila by se tam mešita.
Tu tady taky všichni potřebujeme. Do kostela už
lidi moc nechodí. Třeba je
přiláká právě tahle nová
modlitebna s novým náboženstvím... No nevím čím.
Myslím jen, že v Sedlčanech je toho tolik, co je třeba udělat. Třeba se tam půjdu jednou podívat a řeknu
vám, co jsem viděl.
Petr Frumert

