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Komplikované
povolování užívání
vrtů pro závlahu
borůvek trvá již
více než dva roky
SVATÝ JAN Mezi Svatým
Janem a Skrýšovem stojí
na šesti hektarech fóliovníky, pod kterými Karel
Roden pěstuje zahradní borůvky. V původním záměru
bylo zavlažování ze sousedních nově opravených
rybníků Karla Rodena nebo
dováženou vodou z Vltavy.

Jako vhodnější se ale následně ukázaly vrty. Bohužel obec Svatý Jan dlouhodobě bojuje s nedostatkem
vody ve vlastních vrtech
a tak přišla obava části občanů a zastupitelů, aby nebylo
díky čerpání pro závlahu
borůvek ještě hůř.
Pokračování na straně 6

Chlapeček přinesl učitelce
v ruce granát, přivolaný
starosta dal „vajíčko“
do kapsy a na kole s ním
odjel na radnici
REGION Př i objevení

munice či jiného podezřelého předmětu je
nutné zachovat nejvyšší
míru opatrnosti. Nabádá
k tomu Monika Schindlová, mluvčí Policie

Oba letní
koncerty
na venkovní
terase hotelu
Florian
navštívilo
kolem
osmdesáti
posluchačů
SEDLČANY K létu patří
nejenom pro dvojice,
ale i pro celé rodiny, příjemné večerní posezení
u dobrého jídla a pití.
A když se k tomu ještě
Pokračování na straně 10

ČR z Příbrami. „Zásadně s věcí nijak nemanipulujeme, protože hrozí
Pokračování na straně 4

Příměstské tábory jsou v regionu stále oblíbenější. V Kamýku nad Vltavou se konaly tři týdenní turnusy. Snímek zachycuje pohodu na jednom z nich. Více na str. 8.

Starostové mají s volným
pobíháním psů zkušenosti,
petrovický je dokonce chytá osobně
REGION S volně pobíhajícími psy má občas špatnou
zkušenost každá obec.
Když se nepodaří majitele
psa dohledat, může končit v lepším případě zvíře
v útulku. Útěkář se může
zachovat ve stresové situaci tak, že ohrožuje okolí.
A v sázce je i zdraví nebo
život zvířete, protože není
zvyklé na nebezpečí na frekventovanější silnici.

Facebook
pomáhá
Své zkušenosti s takovými „němými tvářemi“ mají
i starostové na Sedlčansku.
Svoji metodu nám přiblížil Petr Štěpánek, starosta
Petrovic. „Volně pobíhající

psy chytám osobně. Máme
na ně udělaný kotec, psy
vyfotíme, jejich foto dáme
na facebook a vždy za pár
hodin se přihlásí majitel.“

Hrozí nemalé
pokuty
Pokračování na straně 3
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Zahájení výstavby obchvatu u Olbramovic
má poprvé konkrétní datum
Obchvat kolem
Olbramovic i navazující
výstavba dálnice D3 jsou
investičními akcemi Ředitelství silnic a dálnic ČR
(ŘSD). Vládní i krajští činitelé o nich často hovoří
jako o jedné ze svých priorit. Už dlouho... O aktuální
informaci jsme požádali
senátora Jiřího Buriana.

REGION

v září minulého roku,
konkrétní termín zahájení stavby obchvatu. To se
u jeho předchůdců dosud
nikdy nestalo. Generální

Byrokratický
přístup
„Při své odpovědi vycházím ze setkání s generálním ředitelem ŘSD
Radkem Mátlem, s nímž
jsem se potkal přímo v Olbramovicích v červnu. Byli
zde přítomni také starosta Olbramovic a někteří
zastupitelé, také zástupci
občanského sdružení pro
výstavbu obchvatu,“ uvedl
senátor. „Stav jsme aktualizovali a především jsme
kritizovali
byrokratický
přístup ke všem stavbám.
Vyplynuly z toho tři hlavní závěry. Poprvé jsem se
dozvěděl od generálního
ředitele ŘSD, který byl
do této pozice jmenován

Senátor Jiří Burian

ředitel Mátl nám sdělil, že
letos 11. listopadu se prvně kopne! Tento termín
držíme. Druhý závěr byl
ten, že je potřeba urychlit práce na zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení a třetí závěr směřoval ke mně a k senátu,
aby došlo pokud možno
ke schválení novely zákona 416/2009 Sb. O dopravní, vodohospodářské
a energetické infrastruktuře – který je krátce prezentován jako liniový zákon.
To se minulý týden téměř
po čtyřhodinové disku-

zi povedlo schválit, byť
s pozměňovacími návrhy.
Nezasahovali jsme do legislativního procesu, ale
naše návrhy byly většinou
technického charakteru.
S pozměňovacími návrhy
jsme novelu vrátili do sněmovny. Já sám jsem jeden
za vodohospodářské stavby také předkládal,“ podotkl Burian. Existuje podle
jeho vyjádření velká šance, aby následně novela
prošla poslaneckou sněmovnou.

Nepružné
ministerstvo
„Ředitel Mátl mě požádal o úzkou spolupráci při
komunikaci k liniovému
zákonu, protože v něm se
kromě dopravních staveb
objevují také stavby vodohospodářské. To jsem
velice kvitoval,“ uvedl senátor. „V závěru července
jsem byl na Generálním
ředitelství ŘSD, abych si
ověřil, jak se záležitost
vyvíjí. První problém existuje na ministerstvu dopravy – jde o řešení odvo-

lání dvou účastníků, kteří
se odvolali ke stavebnímu
povolení. Toto odvolání
dvou fyzických osob, které se netýká stavby, ale pozemků, tam leží od konce
dubna a na konci července ještě nebylo rozhodnuto,“ vysvětloval s tím,
že podle jeho posouzení
jde přitom o banální připomínky, o nichž by bylo
možné rozhodnout takřka hned. „Ale ministerstvo dopravy prý odvolání
stále zkoumá,“ glosoval
přístup, který celý proces
brzdí. „Nemáme tedy stavební povolení, ale věřím
tomu, že do konce prázdnin se i tato překážka
takzvaně rozsekne. Druhá
záležitost je pozitivnější –
v druhé červencové dekádě skončilo připomínkové
řízení k výběrovému řízení na zhotovitele stavby.
A v týdnu od 27. července
bylo zveřejněno. Po této
stránce je nastartováno
tak, aby se do poloviny
října zhotovitel vysoutěžil
a výstavba obchvatu tak
mohla v uvedeném listo-

padovém termínu začít,“
dodal senátor. Upozornil
zároveň na situaci, k níž
by mohlo dojít při průtazích výběrového řízení a odvolání některého
z neúspěšných účastníků. „Věřím, že v listopadu
se stavba skutečně zahájí
s tím, že termín dokončení je dvouletý. To znamená, že na podzim roku
2022 by se obchvat kolem
Olbramovic mohl zprovoznit.“

Nebezpečí stále
číhá
Stát slibuje přeložku
za téměř půl miliardy
korun téměř dvacet let.
Dosavadní průjezd obcí
přes mezinárodní komunikaci I/3 zhoršuje životní
prostředí a v dopravních
špičkách je situace nebezpečná zvláště pro chodce. Plynulost dopravy narušují na druhé straně jak
chodci, tak zemědělský
provoz a to bývá příčinou
dopravních nehod, často
s tragickými následky.
Marie Břeňová

Studie o vodě připomíná pohádku O kohoutkovi a slepičce
SEDLČANY O připojení

na přivaděč, který zásobuje Sedlčany pitnou vodou
ze Želivky, projevují průběžně zájem další obce.
Jak starosta města Miroslav Hölzel již v uplynulých měsících informoval,
vyhlásila sedlčanská radnice na další požadavky
takzvaný stop stav. Nechala si vypracovat studii,
z níž má být zřejmé, jaké
jsou v zásobování vody
rezervy.

Termín se opět
posunul
Termín vyhotovení studie se stále posouvá – tím
dosud posledním je přelom srpna a září. Starosta
to vysvětlil slovy: „Připomíná to pohádku O kohoutkovi a slepičce. Firma,
u které jsme studii zadali,
čeká na údaje od Vodohos-

podářské společnosti Benešov, tato společnost zase
zadala studii na kapacitu
z přivaděče Javorník–Benešov a tento svazek obcí
zase čeká na údaje z přehrady Želivka.“ Informace
si prý ale jednotlivé články
řetězce předávají: „Pracujeme s kapacitou, která
je nastavena projektem.
Chceme ale od všech zpracovatelů studií, aby uvedli,
jaká případná opatření se
mohou udělat – například
jak zvýšit kapacitu čerpadel
a také kolik vody při vyšší
výkonnosti čerpadel rourou
skutečně proteče a především kolik vody nám jsou
schopni dodat.“

Bystřice souhlas
dostala, ale...
Hölzel připustil, že vedení sedlčanské radnice
vyhovělo tlaku města Bys-

třice u Benešova, které
opětovně žádalo o souhlas
k napojení částí Božkovice a Nesvačily, kde mají
obyvatelé velký problém
s dodávkami vody. „Radnice má hotovou projektovou
dokumentaci a potřebuje
co nejdříve napojit tyto části Bystřice. Při společném
jednání jsme se dohodli
a souhlas k tomuto záměru jsme vydali. Limitovali
jsme jej ale podmínkou, že
město Bystřice nepřekročí
plánovaný odběr stanovený
v projektu na přivaděč. Ten
představuje kolem 150 000
kubíků vody ročně. V projektech pro jednotlivé části
Bystřice přicházejí s kapacitami a potřebami s výhledem na výstavbu podle
územního plánu do roku
2035 – a to už se nekryje
s údaji, které byly platné
před deseti lety,“ vysvět-

loval celou anabázi sedlčanský starosta. Aby bystřickou radnici Sedlčany
v záměrech příliš nezdržovaly, tak souhlas k připojení těchto dvou okrajových
částí města udělily. „Trváme ale na tom, že celková
kapacita daná pro město
Bystřice nesmí být překročena,“ dodal.

Právní podklad
neexistuje
Starosta připomněl, že
v době, kdy se výstavba
přivaděče pitné vody připravovala, měly obce ležící
na jeho trase možnost se
připojit. Takové rozhodnutí by je zavazovalo, aby se
ﬁnančně na této obrovské
investici podílely. Přímá investice, která nebyla pokryta dotacemi, pro Sedlčany
znamenala kolem sta milionů korun. Této nabídky

však obce nevyužily. „Projekt přesto počítal s možnostmi budoucího napojení
dalších uživatelů, proto se
přivaděč budoval s vyšší
kapacitou než je pro potřeby města Sedlčany. Na trase se udělaly i napojovací
body, proto se mohl později
připojit například Vojkov
a připravují se na napojení Štětkovice a další obce.“
Na dotaz, zda nemůže
sedlčanská radnice zpětně
požadovat od obcí ﬁnanční spoluúčast na původní
investici, zareagoval: „K takovému postupu neexistuje
relevantní právní podklad.
Kdyby ale bylo nutné zvýšit
kapacitu přivaděče tak, aby
vody proteklo víc, inicioval
bych a jednoznačně trval
na tom, aby se na nákladech
ﬁnančně obce, které vodu
potřebují, podílely,“ dodal.
-mb-
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Starostové
mají s volným
pobíháním psů
zkušenosti,
petrovický je
dokonce chytá
osobně
Dokončení ze strany 1

Dublovický starosta Otakar Jeřicha uvedl, že občany čas od času upozorňuje v místním zpravodaji,
aby si své zvířecí miláčky
pohlídali. Pokuta hrozí
i v případě, kdy se po vsi
prohánějí a způsobují problémy slepice... „Pobíhání
psů nebo drůbeže může být
ve správním řízení sankcionováno částkou 1 500 až
2 500 korun nebo pokutou
2 000 korun vybranou přímo na místě,“ upozornil
Jeřicha. „Koncem července
mi například volala paní
z Líchov, že tam jeden takový tulák pobíhá a dokonce
věděla, komu patří. Zavolal
jsem majiteli, aby si pesjka pohlídal,“ komentoval
rychlé řešení. V obci mají
evidováno na tři stovky
psů, těch problémových je
ale jen zlomek. Přesto měl
v zásobě starosta Dublovic
další historku hned z následujícího dne: „Na radnici za mnou přišla paní
ze Sedlčan, která má chatu někde v Chramostech,
kde se potuloval pes. Měl
známku s číslem a označením Dublovice. Naložila si
ho do auta a přijela s ním
k nám na úřad. Zjistili jsme
podle evidence, že utekl
jedné veterinářce a patřil
do jiné než naší obce nebo
osady. V Chramostech se
jen motal. Tak jsme se tomu
zasmáli a věc dořešili,“ dodal Jeřicha.

pobíhajících psů. Většinou
se je podaří navrátit jejich
majitelům díky informacím,
které zveřejníme na sociálních sítích,“ uvedl starosta
Martin Krameš s tím, že
u jedinců, o nichž se žádné údaje nepovede zjistit,
jsou pejsci odvezeni do záchranné stanice Ochrana
fauny Hrachov.
„V některých případech
opakovaných ‚útěkářů‘ je
záležitost řešena u přestupkové komise s následnou
pokutou,“ potvrdil starosta, že sankci 2 000 korun je
možné dát i na místě. Místostarostka Kosovy Hory
Lenka Havlíčková potvrdila, že s utíkajícími pejsky
se setkávají, ale mají radost, když je mohou vrátit
do jim známého prostředí než do útulku. „Nejvíc
nám pomáhá v dohledání
majitele obecní facebook.
Největší útěkář už je v psím
nebi, pár dalších se tady stále najde. Obávám se ale, že
jsou to spíše pejsci vypuštění svými majiteli, aby se
sami vyvenčili. Jednou se
nám stalo, že jsme vyhlásili
pátrání po dvou utečencích,
kterým se zachtělo vychutnat si volnost pohybu a než
se zjistilo, do kterého domku patří, společně stačili
urazit asi dvanáct kilometrů,“ přidala případ z praxe
místostarostka Havlíčková
s tím, že i ve zmíněném případě pomohl facebook.
Marie Břeňová

strana

3

Krčínova cyklostezka láká, ale
předčasně
SEDLČANY Z osmdesáti procent je již ho-

tová Krčínova cyklostezka, která bude
spojnicí Sedlčan a Sedlce-Prčice. Uvedla

Štěpánka Barešová má v kanceláři kladívko,
kterým byl 9. prosince 2019 udělán poklep
na základní kámen u přehrady. Pevně věří, že
v říjnu bude možné podle plánu přestřihnout
slavnostně na stejném místě pásku.

to Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení
obcí Sedlčanska. Připomněla, že vede přes
katastry dalších obcí, a to Kosova Hora, Jesenice a Nedrahovice a její délka je 13,5
kilometru.
„Jeden z pěti úseků už je v takovém stádiu, že začínáme připravovat s odborem
dopravy podklady pro kolaudaci. Už tam
jsou namalovány i středové čáry, chybí pouze dopravní značení,“ informovala. I když
se Krčínova stezka bude po dokončení kolaudovat jako celek, po jednotlivých úsecích bude vše připravováno postupně.
Podle tajemnice není správné, že
někteří nedočkaví cyklisté se na stezku vypraví s bicyklem předčasně. „Jde
o staveniště a tam by se nikdo neměl pohybovat, protože je to místo, kde se pracuje. Jízdu rozhodně nedoporučuji, jízda je na vlastní nebezpečí,“ upozornila.
„Přestřihnout pásku ‚Krčínovky‘ bychom
chtěli letos v říjnu, jak je naplánováno,“
vyzvala k trpělivosti.
Investorem díla za téměř 90 milionů korun je Sdružení obcí Sedlčanska, kterému
se podařilo získat významnou dotaci: 74
milionů korun od Státního fondu dopravní infrastruktury a 13,5milionové podpory
Středočeského kraje. Zhotovitelem je společnost Krčínova cyklostezka, sdružující
společnosti BES a M-Silnice.
-mb-

Co obce Sedlčanska nejvíc
potřebují? To má ukázat
dotazníkové šetření
S E D LČ A N S KO J e d n í m

z projektů Sdružení obcí
Sedlčanska je takzvané
centrum služeb, o němž
nám víc řekla zaměstnankyně Sdružení Tereza Kuchařová.
„Pokračovací projekt
centra společných služeb, který odstartoval 1.
květnem a potrvá do konce tohoto roku, spočívá
v tom, že děláme služby
pro všechny obce Sdružení – jsme pověřenci při

výběrových řízeních, pomáháme starostům s úřednickými záležitostmi.
Zabýváme se především
sociální oblastí a veřejnoprávními smlouvami,
kde vyplňujeme s obcemi
dotazníky, tážeme se jich,
o jaké služby mají občané
zájem, zda vůbec zájem
mají a uvidíme, co nám
z toho vyplyne. Ještě se
budeme dotazovat starostů tří obcí, potom informace vyhodnotíme. Na valné

hromadě Sdružení obcí
Sedlčanska řekneme starostům, co z tohoto šetření vzešlo. Domluvíme
se buď na projektu, který
bychom mohli pro obce
udělat, nebo jim dáme
podněty – kdy by se mohly
některé z nich spojit, protože mají stejný záměr.
Termín valné hromady
nemáme, ale předpokládám, že bude na podzim,“
dodala Kuchařová.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097

Majitel se
většinou dohledá

ČERNÁ KRONIKA

A jaké zkušenosti s tuláky mají v Kosově Hoře?
„V průběhu roku řešíme
jednotky případů volně

20 000 korun vznikla při
střetu auta se srnou v odpoledních hodinách 28.
července mezi Petrovi-

PETROVICE Škoda ve výši

cemi a Kuníčkem, když
srna vběhla z kukuřičného pole bezprostředně
před projíždějící vozidlo.
Ke zranění osob nedošlo.

Zvíře z místa odběhlo.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Chlapeček přinesl
učitelce v ruce
granát, přivolaný
starosta dal
„vajíčko“ do kapsy
a na kole s ním
odjel na radnici
Dokončení ze strany 1

poměrně vysoké riziku
výbuchu. Proto odstoupíme do bezpečné vzdálenosti a přivoláme policii
přes bezplatnou linku
158,“ vysvětluje stručně
další postup. „Policisté
prostor zajistí a na místo
se dostaví policejní pyrotechnik, munici následně
odveze nebo ji v krajních
případech odpálí na místě,“ doplňuje radu, jak si
má každý nálezce počínat.
Ne vždy se ale lidé takto zachovají, což se může
šeredně nevyplatit. S municí udělal osobní zkušenost dublovický starosta
Otakar Jeřicha. I když byl
prý hluboce přesvědčený, že nalezený granát je
už neškodný, uznává, že
udělal chybu a podruhé
by ji neopakoval.
„Z nálezů se nám
na radnici objevují různé
klíče, mám tady i mobil,
ale v kanceláři jsem měl
na jaře také vojenský granát, který našly děti,“ vypráví. „Seběhlo se to tak,
že školka byla na procházce a jeden chlapeček hopkal u lesa směrem na Břekovu Lhotu a paní učitelce
se pak pochlubil rezavým
‚vajíčkem‘. Přinesl ho v ručičce a jí to samozřejmě vyděsilo. Hned mi zavolala.
Přijel jsem za nimi a ohlásil telefonicky nález na policii. Dostal jsem pokyn,
abych na místě zůstal, že
přijedou, abych vydržel.“
Starosta otevřeně přiznává, že asi po patnácti minutách ho čekání omrzelo.
„Viděl jsem, že na granátu není úderník, kterým
se odjišťuje, a tak jsem
si dal předmět do kapsy
a na kole jsem ho převezl

na radnici. Když mě znovu
telefonicky kontaktovala
sedlčanská policie s dotazem, kde s municí jsem a já
jim podal vysvětlení, tak se
jim to samozřejmě vůbec
nelíbilo. Policisté mi vyčinili, že jsem s granátem
neměl vůbec manipulovat
a ať na něj už vůbec nesahám, že přijedou pyrotechnici,“ líčí spontánně, co se
odehrávalo dál. Po další
půlhodině skutečně pyrotechnici přijeli. „Vysvětlili
mi to, co jsem vůbec netušil, že granát je konstruován tak, že je v podstatě
dutý. Ve spodní části je
trhavina a pak vzduchová mezera a roznětka...
A když amatér – tedy jako
i já – si granát prohlíží, tak
nemůže odhadnout, zda je
uvnitř bláto nebo trhavina.
Pyrotechnik mi ale zároveň potvrdil, že jde o granát bez roznětky a neškodný,“ dodal s ujištěním, že
další „vajíčko“ by na kole
již nikdy nevezl.
„ P r otože d ě t i c h o d í
do míst, kde byl granát
objeven, dost pravidelně
na procházky, na přání
rodičů jsme nechali oblast
prozkoumat. Objednali
jsme firmu ze Zbraslavi,
která má na tuto činnost
autorizaci. Vytýčil jsem
jim úsek, který jsme si
přáli prohledat,“ sděloval
Jeřicha. „Nalezeno bylo
spousta kovových předmětů, z toho asi sedm nábojnic pocházející ze zbraně
z druhé světové války.
Všechny byly vystřelené,
kromě toho se objevilo
i dost velké množství zátek od piva, ale granát už
ani jeden,“ doplňuje příběh s dobrým koncem.
Marie Břeňová
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Návrh na Řád Bílého lva pro generála
Mareše postoupili senátoři Hradu
SEDLČANY/PRAHA Senát

v závěru července podal
návrhy na státní vyznamenání pro osobnosti, které
by si tuto poctu podle jejich
názoru zasloužily. Do dalšího kola poslali i doporučení na Řád Bílého lva pro
generála Karla Mareše. Nejvyšší státní vyznamenání
by mu in memoriam mohlo
být uděleno při příležitosti
výročí republiky 28. října.
Prezident návrhu může, ale

zpětnou vazbu senátoři nemají. Nedostanou informaci
o výsledcích dříve než běžný občan. Za chybu osobně považuje, že následnou
reakci z Hradu očekávat
nelze. „Výsledek záleží na libovůli prezidenta Miloše
Zemana. Vím, že v senátu
schválených osobností je
řada jmen vyšších vojenských šarží – in memoriam,
jejichž hrdinství se váže
k druhé světové válce. Já

První velitel 311. bombardovací perutě RAF Karel Mareš získal řadu
ocenění ze zahraničí.

také nemusí vyhovět. Pokud by senátní návrh u hlavy státu uspěl, je připravena řád převzít jeho dcera
Dagmar Jungmannová ze
Sedlčan.

V senátu bez
připomínek
„Na plánu senátu byly
předloženy návrhy na státní
ocenění a mezi těmi, kteří
by měli být vyznamenáni
na Pražském hradě, je i jméno brigádního generála Karla Mareše. Začátkem srpna
se dostane materiál s usnesením na Hrad, kde se bude
vše dále zpracovávat pro
vyznamenání k 28. říjnu,“
uvedl senátor Jiří Burian.
Zároveň ale upozornil, že

jsem ale sledoval jen to, aby
mezi navrženými byl Karel
Mareš,“ podotkl Burian.
„Jsem rád, že celý materiál
ke generálu Marešovi prošel
plénem senátu bez jediného pozměňovacího návrhu
a připomínek, ale v tomto
okamžiku to není ještě důvod k nadšení,“ dodal.

Historik Velﬂ
připomíná
Připomeňme generála
Mareše několika větami Josefa Velﬂa, ředitele Hornického muzea Příbram. „Mareš byl prvním velitelem 311.
bombardovací perutě RAF
(Royal Air Force – Královského britského letectva),
který se stal jednou z obětí

komunistického režimu.
Od počátku okupace byl
ve spojení s hlavními představiteli vojenského odboje
pplk. Balabánem, rodákem
z Příbramska, pplk. Mašínem a škpt. Morávkem.
Gestapo však záhy proniklo
do organizační sítě podzemního hnutí a začalo zatýkat jednotlivé členy. Také
na Mareše byl vydán zatykač. Přešel proto do ilegality
a často měnil místa pobytu.
V dubnu 1940 se mu podařilo tajně opustit protektorát
a dostal se k našemu zahraničnímu vojsku ve Francii...
Velel skupině důstojníků
a příslušníků mužstva z řad
čs. letců, která vyplula spolu
s oddílem belgických letců
a dalšími uprchlíky na jednom z posledních evakuačních plavidel z francouzského přístavu Port Vendres
k britským břehům.“ Historik z životních kapitol Mareše vyzdvihl, že byl 23. září
1940 přímým aktérem operace prvního koncentrovaného náletu RAF na hlavní
město hitlerovského Německa, na Berlín. „Následovaly další a další letecké
operace, při nichž dokázal
svoje mistrovství a za něž
získal řadu vyznamenání
včetně nejvyššího britského leteckého řádu v roce
1941. Domů se Mareš vrátil
v roce 1946, po rozchodu
s první manželkou Magdou se oženil s Růženou
Skuhravou. Z tohoto manželství se narodila dcera
Dagmar, která žije v Sedlčanech,“ sdělil Velﬂ.
Letos uplynulo 60 let
od úmrtí generála Mareše, zda k zahraničním
řádům přibude i české,
zůstane však několik měsíců ještě těžko zodpověditelnou otázkou...
Marie Břeňová

Školy nečekaly až na prázdniny
S E D LČ A N Y P ř e d e v š í m

školy využily nuceného
volna v době nouzového
stavu a pustily se do plánovaných akcí, které měly
být zahájeny až o letních
prázdninách.

V 1. ZŠ Sedlčany se
jednalo o rekonstrukci
elektroinstalací za 415 000
korun – akce je dokončena. Ve školní jídelně 1. ZŠ
bylo nutné opravit podlahu v kuchyni, kde zatékalo

podlahou do suterénu. Práce byly dosud vyfakturovány ve výši 30 000 korun,
ale celkové náklady budou
dvojnásobné. Výměna
kotle v této jídelně stála
200 000 korun.
-mb-
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Ředitelna už nebude u půdy,
v tělocvičně se sníží tepelné ztráty
DUBLOVICE Od prvního srp-

nového týdne měly sportovní halu v dublovické
škole obsadit řemeslníci.
Práce jsou plánovány ve ﬁnančním objemu kolem
300 000 korun.
„Celá oprava spočívá
v tom, že plechovou stěnu

chceme nahradit tvárnicemi
Ytong. Mezi plechem je vata,
která se údery při míčových
hrách uvolňuje a představuje tepelné ztráty, “ uvedl
ve stručnosti Otakar Jeřicha, starosta Dublovic.
V červenci byly zahájeny také práce na úpravě


Prodám zahradnická okna. Velmi levně. Tel.: 720 208 686, 797 771 661.
254/20

Prodám Peugeot 308 sw, r. v. 2014;
1.6 HDi; 227 000 km, tmavě šedá metalíza,
klima, tempomat, tažné zařízení. Pravidelné servisy, jediný majitel, cena 105 000 Kč.
Tel.: 605 417 100.
255/20

Prodám zbytek smrkového řeziva
od majitele lesa – levně. Střešní latě 60x40
mm/4 m, hranoly 100x140 mm/4 a 5 m,
nesámované fošny tl. 60 mm/4 m. Tel.:
725 635 825 (okolí Petrovic).
256/20
Řádková inzerce 15 Kč/řádek

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

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372

sborovny za 560 000 korun.
„Sborovna a zejména ředitelna, byly situovány v přístavku vybudovaném v 70. až 80.
letech minulého století. Místnosti nebyly zateplené a nad
nimi byla plechová střecha.
Nevyhovující bylo také dispoziční řešení, protože ředitelna

www.re-max.cz/drive

Prodej
stavebních
pozemků
Fantastické místo blízko Sedlčan
1 002 m2 - 1.002.000 CZK
1 156 m2 - 1.132.880 CZK
1 205 m2 - 1.156.800 CZK
1 511 m2 - 1.405.230 CZK
Podrobné informace získáte u makléře:
Mgr. Kamila Vaculíková
Realitní makléřka
+420 775 599 788
kamila.vaculikova@re-max.cz

se nacházela úplně na konci
až u půdy. Z praktického
hlediska to nebylo vhodné –
když přišel některý z rodičů
za ředitelem, tak procházel
kuchyňkou, šatnou, sborovnou a co nejdál od vchodu
měla zázemí paní ředitelka,“
vysvětloval starosta.

Doplnil, že školní kuchyně získá také nový konvektomat, což je jednoduše řečeno profesionální zařízení,
které mimo jiné kombinuje
vlastnosti horkovzdušné
a parní trouby. Pořízení
tohoto pomocníka vyjde
na 300 000 korun.
-mb-

Prodej
zahradních
borůvek
ze dvora:
úterý 16:00–19:00
pátek 14:00–17:00
Skrýšov 1, Svatý Jan
(z boku zámku, do dvířek)

Cena: 199 Kč/kg



Těšíme se na vás

Drive

Hledáme
pracovníky
do bufetu
na pozice:

- pomocná kuchařka
- knedlíkářka
- obsluha myčky nádobí/
uklízečka
^dZK^Ͳ^ĞĚůēĂŶƐŬĠƐƚƌŽũşƌŶǇ͕Ă͘Ɛ͘
^ƚƌŽũşƌĞŶƐŬĄϳϵϭ
ϮϲϰϬϭ^ĞĚůēĂŶǇ

Kontaktní osoba Gabriela Kabylová 603 474 210

,ůĞĚĄŵĞƉƌĂĐŽǀŶşŬĂŶĂƉŽǌŝĐŝ͗

VNODGQtNKXWQtKRPDWHULiOX
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WŽǎĂĚĂǀŬǇ
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Týdeník Sedlčanský kraj
posiluje redakční tým
a hledá nové autory
Dobrá znalost regionu, zájem o společenské dění,
vhodné jako vedlejší příjem při hlavním zaměstnání nebo
pro ženy na mateřské dovolené, studenty, aktivní důchodce...
V případě zájmu pište na email: tisk@sedlcansky-kraj.cz
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Komplikované povolování užívání vrtů pro
závlahu borůvek trvá již více než dva roky
Dokončení ze strany 1

V dubnu 2018 rozhodl
MěÚ Sedlčany o povolení
k provedení průzkumných
vrtů. Ty prokázaly dostatek vody pro záměr. První
žádost o povolení k nakládání s vodami a užívání
vrtů k závlaze byla podaná
v červenci 2018. Následovaly námitky obce a jednání
o limitech, způsobu čerpání
a délce povolení na Povodí
Vltavy. Namísto povolení na deset let je aktuálně
na stole povolení na tři roky.
Po celou tuto dobu má probíhat monitoring vzájemného vlivu vrtů a studní Karla
Rodena a obce. Došlo také
na snížení limitu množství
čerpané vody. Aktuálně
projednávanými limity jsou
průměrně 0,7 l/s u jednoho a 0,9 u druhého vrtu
po dobu vždy osmi měsíců v následujících třech
letech. Maximální výkon
čerpadel je 0,9 a 1,3 l/s.
Hloubka vrtu SK 3 je 58,5 m,
průměr 175/145 mm, po vystrojení 115 mm. Vrt SK 2 je
hluboký 83,1 m se stejným
průměrem.
Rozhodnutí o povolení
užívání vrtů bylo vydáno
v lednu 2019. Proti němu
se ale obec odvolala. Karel Roden se odvolal proti
podmínkám, které byly
v tomto rozhodnutí stanoveny. V dubnu téhož roku
rozhodl krajský úřad o vrácení k projednání. Řízení
pokračovalo, obec vznesla
nové námitky. Další povolení obdrželi účastníci řízení v červenci 2019. Obec
se opět odvolala, posudek
však dodala po termínu stanoveném právním řádem.
Po udání obce pro podezření z čerpání vody z vrtů
bez povolení následovaly
tři kontroly vodoprávního
úřadu. Ani jednou se však
podezření neukázala jako
oprávněná.
Rozhodnutí krajského
úřadu opět celé projednávání vrátilo do Sedlčan
v říjnu 2019. V prosinci
došlo k jednání na úřadě
mezi obcí, hydrogeologem
obce, právníkem obce, Kar-

lem Rodenem a jeho hydrogeologem. Přítomni byli
i zástupci Povodí Vltavy.
„Předmětem dohody, kterou
zastupitelstvo neschválilo,
byl pečlivý a koordinovaný
monitoring tak, aby šlo ročně a pak na konci tříletého
období zhodnotit vzájemný
vliv vodních zdrojů. Z naší
strany i tak k monitorování docházet bude,“ uvedli
k tomu Karel Roden s Laurou Čekanovou.
„Za normálních okolností
se správní povolení k čerpání vrtaných studen vydávají
na delší období. V našem případě však vodoprávní úřad
respektoval politicky vyjádřené obavy obce z toho, že
autorizované posouzení odborně způsobilými osobami
nedává stoprocentní garanci, že k ovlivnění obecních
vrtů přeci jen nedojde. Proto
nám povolení vydal pouze
na dobu tří pěstebních sezón,
během nichž bude prováděno pravidelné monitorování,
které nejen s vysokou pravděpodobností potvrdí správnost
odborných závěrů, na základě nichž vodoprávní úřad
rozhodl, ale navíc umožní
stanovit přesněji vzájemné
vztahy mezi vodními zdroji
na území skrýšovské osady.
Tento monitoring tedy není
jen pojistkou, umožňující
v případě nečekaného výsledku přehodnotit režim na našich vrtech v zájmu obecního
vodovodu, ale také příležitost
pro obec zjistit více o svých
vlastních zdrojích a do budoucna optimalizovat šetrnost
použité vodohospodářské
technologie,“ vysvětlují.
Podle vedení obce Svatý
Jan tuto dohodu odmítl Karel Roden: „Jím upravenou
dohodu zastupitelé obce
neschválili zejména proto,
že Karel Roden nesouhlasil
s přerušením zkoušek v případě nedostatku pitné vody
pro občany. Prioritou obce je
zajištění pitné vody pro občany a nemůže souhlasit s tím,
aby byly prováděny čerpací
zkoušky či zalévány borůvky
z předmětných zdrojů v situaci, kdy by občané museli
být zásobování pitnou vodou

z cisteren na náklady obce,“
uvedl starosta obce Svatý
Jan Václav Hrubý.

Nový pohled
přinesl článek
ČGS
Dalším dokumentem,
důležitým pro rozhodování
úřadů, je článek České geologické služby o vzájemném vlivu jímaných vrtů
obce a majitele fóliovníků.
Byl ale dodán po termínu
stanoveném právním řádem. Autory tohoto článku jsou Jiří Bruthans, Jiří
Grundloch a Renata Kadlecová. Podle nich existují
dva hlavní faktory limitující
množství podzemní vody
jímatelné z vrtu nebo studny. Jde o schopnost daného
vrtu zachytit vodu z prostředí a množství vody,
které se v povodí daného
vrtu vytvoří. Zatímco první faktor je dán vlastnostmi
vrtu jako takového, jeho
stářím a umístěním dalších
vrtů v okolí, druhý faktor je
řízen klimatickými faktory
a vegetačním krytem a pro
území o dané ploše povodí
je dán přírodními zákonitostmi. Všechny dosavadní
zprávy a posudky hydrogeologů, jejichž závěry
byly prezentované v předchozích letech a jsou podkladem pro rozhodnutí, se
zaměřovaly na první faktor.
Hydrogeolog Karla Rodena je přesvědčen o vzájemné neovlivnitelnosti
obecních a soukromých
vrtů. I když to podle něj nelze zcela vyloučit, považuje
to za nepravděpodobné.
„Naopak Česká geologická společnost a především
znalecký posudek renomovaného znaleckého ústavu
GEOtest, které si nechala
vypracovat naše obec, a které je součástí spisu ve vodoprávním řízení, před vzájemným ovlivněním a jeho
důsledky v podobě přerušení zásobování pitnou vodou
jednoznačně varuje,“ dodává Václav Hrubý.
Závěry článku, který se
zabýval druhým faktorem,
zní: „Obecní vrt Skrýšov se

nachází v blízkosti rozsáhlého povodí o průměrném
průtoku za posledních 20 let
2,3 l/sec. Navrhované odběry
podzemní vody z vrtů Karla
Rodena (celkem 2,2 l/sec)
spolu se stávajícími odběry
podzemní vody z obecních
studní pro Skrýšov a Svatý
Jan přesahují v daném povodí jak průměrné dynamické zdroje podzemní vody
za posledních dvacet let, tak
výrazně přesahují základní
odtok za suchých období,
který lze odhadnout na 1,1
l/s, tedy asi polovinu průměrného základního odtoku. Je
vysoce pravděpodobné, že
dojde za delších suchých období k nadměrným odběrům
v povodí a ke snížení nebo
ztrátě vydatnosti zdrojů ležících níže po proudu.“
Na to vodoprávní úřad
reagoval ve svém rozhodnutí
upozorněním, že v článku je
kalkulováno s průměrným
odběrem z obecních zdrojů
a zároveň maximálním odběrem ze zdrojů pro borůvky.
Tento maximální odběr je
ale dán výkonem čerpadla,
nikoliv skutečnou potřebou.
Dále podle vodoprávního
úřadu ze článku vyplývá, že
provedení třítýdenní čerpací
zkoušky, která byla požadována původně, nemusí být
vůbec vypovídající. A ukazuje na to, že několikaleté monitorování o vzájemném ovlivnění vrtů, které je ve hře
nyní, napoví mnohem více.

MěÚ Sedlčany
podle obce
nerespektuje
požadavky
Krajského úřadu
Následovalo rozhodnutí
MěÚ Sedlčany o povolení
užívání vrtů, o kterém jsme
informovali v minulém
čísle. Závěry posouzení
vodoprávního úřadu zní:
„Na základě výsledku řízení
a předložených dokladů bylo
zjištěno, že vydání povolení
k nakládání s vodami a společného povolení pro stavbu
výše uvedeného vodního
díla neodporuje platným
předpisům, záměrům územ-

ního plánování ani technickým požadavkům na výstavbu, což potvrzuje i závazné
stanovisko orgánu územního
plánování a kladné vyjádření oprávněného hydrogeologa. Vodoprávní úřad zhodnotil podklady jako dostatečné
pro rozhodnutí, posoudil je
jednotlivě i ve vzájemných
souvislostech. Po provedeném správním řízení, během
něhož spolehlivě zjistil stav
věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, rozhodl tak,
jak je uvedeno ve výrokové
části rozhodnutí.“
Proti tomu se zastupitelé
rozhodli opět podat prostřednictvím svého právníka Jiřího Hoňka odvolání,
jehož přílohou je i výše zmíněné stanovisko ČGS. „Výše
zmíněné poznatky zachycuje s vyšší důkazní silou,“ je
přesvědčený Václav Hrubý.
Termín pro jeho podání byl
ve středu 29. července.
Krajský úřad Středočeského kraje požaduje provést
dlouhodobou skupinovou
hydrodynamickou zkoušku,
bez které podle něj není možné odpovědné posouzení
rizika možného negativního
dopadu dlouhodobého využívání nových vrtů Karla Rodena na obecní vodárensky
využívané studny. Povolení
záměru stavebníka má být
podloženo buď znaleckým
posudkem, který prokáže
nadbytečnost provedení takovéto zkoušky, nebo závěry
vyplývající z jejího vykonání
a závěry plynoucí z bilančního stavu dotčeného útvaru
podzemních vod.
„Karel Roden však nepředložil Krajským úřadem požadovaný znalecký posudek,
který by vyvrátil posudek znaleckého ústavu GEOtest a brání dohodě o čerpací zkoušce,
která by dávala obci právo
zkoušku přerušit, kdyby občané v jejím důsledku přišli
o vodu. Naopak obec získala
odborné stanovisko ČGS – nezávislé státní odborné instituce s pravděpodobně nejvyšší
odbornou úrovní v této oblasti, která před ztrátou vody
v obci také varuje. Proti sobě
stojí starší stanovisko hydro-
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geologa Karla Rodena, který
se snaží obec a její občany
opatrně uklidnit, a pozdější
znalecký posudek renomovaného znaleckého ústavu a odborné stanovisko ČGS, které
před nedostatkem vody jednoznačně varují. Za situace,
kdy i Krajský úřad ve svých
předchozích rozhodnutích
považuje toto riziko za důvodné a uložil MěÚ Sedlčany
se jím zabývat, a ten tak znovu neučinil, ačkoliv situace
v zásobování obce vodou je
rok od roku horší, nemohla
obec postupovat jinak, než
podat odvolání,“ vysvětluje
Václav Hrubý krok obce.

Karel Roden
i tak doufá, že
se na spory brzy
zapomene
„Je nám smutno z toho,
jak je snadné manipulovat
lidmi vyvoláváním strachu.
Jeden moudrý člověk z naší
obce nás upozornil na článek Vladimíra Many z prvního letošního čísla časopisu
Ochrana přírody Faktomluva a tvorba zákonů. Konkrétně jde o odstavec Emoce
jako cesta k moci, kde je
psáno: ‚Emoce totiž u většiny lidí spolehlivě zablokují
racionální úvahy. Pod vlivem silných emocí se z lidí
stávají loutky, které provolávají sláva svým loutkářům.
Loutka se totiž neptá, zda
má loutkář pravdu‘. A tak
nám všechna odborná vyjádření a stanoviska, všechna
srovnání, vše racionální, je
před obcí k ničemu. Naštěstí
naše příslušné úřady emocím a strachu nepodléhají
a rozhodují profesionálně.
Slýcháme od jiných podnikatelů, kteří jsou dnes úspěšní, ke svému regionu jsou
citliví a jsou pro něj přínosem, že jejich začátky byly
také protkány takovým, pro
ně nepochopitelným, odporem. Podle jejich vyprávění
se na tu počáteční nevoli,
která u nás trvá už tři roky,
zapomene. Tak snad na zbytečně vynaloženou energii
a peníze časem zapomeneme i my a bude nás jen těšit,
jak borůvkový sad prosperuje a obci přináší užitek,“
doufá Karel Roden.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Dublovice, Příčovy a Kňovice se blíží
k zásobování vodou ze Želivky, u Deštna
se bude plnit vodojem pouze v noci
DUBLOVICE Zastupitelé
Dublovic, ale také Příčov
a nově i Kňovic mají společný cíl – vyřešit nedostatek pitné vody připojením
k vodárenskému systému
Sedlčan. Sedmitisícové
Sedlčany, které jsou zásobovány vodou z Želivky již
pět let, k tomu udělily souhlas... O aktuální informace
jsme požádali v rozhovoru
Otakara Jeřichu, starostu
Dublovic.
Vodu bere většina občanů vaší obce z vlastních studní a není jí dostatek. Kdy se zastupitelé
rozhodli tohle změnit?
Řešení hledala obec
minimálně již před dvaceti lety. V té době měla být
dodávána ze Sedlčan, ale
město jí nemělo dostatek.
Proto jsme nechali předělat projektovou dokumentaci na zdroj z Vltavy,
protože část Zvírotic, které patří k našim osadám,
vodu z této řeky čerpá.
Projekt počítal se zvětšením úpravny vody s tím, že
by přivaděč byl na obecních pozemcích a vedl by
přes Líchovy, Chramosty
– na Brdcích jsme počítali
s vodojemem a odtud by
voda putovala do Dublovic. V plánech obce bylo,
že by se postupně mohla
voda rozvést i do osad Líchovy a Chramosty. Kvůli
tomuto vlastnímu projektu
jsme se nepřihlásili jako
zájemci o vodu z Želivky, když Sedlčany začaly
investici připravovat. Starostou jsem se stal v listopadu 2010 a o rok později jsem na popud svého
předchůdce Jindř icha
Bláhy podal žádost o dotaci na náš projekt. Dotace
nám s odůvodněním, že
jde o extrémně drahé náklady v přepočtu na jednoho ekvivalentního obyvatele, přiznána nebyla.
Co to znamenalo?
Každá dotace týkající se vodohospodářské
infrastruktury je podmíněna číslem, které nelze

překročit, a to se nám
nepovedlo. Znovu jsem
žádal o dotaci v roce
2012 i 2013 a pořád bez
ú s p ě c h u . Te h d ej š í m u

Starosta Dublovic
Otakar Jeřicha

sedlčanskému starostovi
Jiřímu Burianovi se podařilo po devatenácti letech snažení vodu fyzicky
vyřešit a přivaděč pitné
vody v roce 2015 dokončit. Město Sedlčany jsme
žádali o možnost připojení a také jsme se obrátili na zastupitele Příčov
s tím, aby se k nám tato
sousední obec přidala.
Původní stanovisko bylo
zamítavé, starosta Pavel
Kymla později na popud
obyvatel Příčov, vše přehodnotil. Vznikl tak společný projekt pro Dublovice a Příčovy na připojení
ze Sedlčan, který právě
uskutečňujeme.
Kudy potrubí povede?
Od sedlčanského vodovodu povede podél silnice
I/18. Od křižovatky u Solopysk se trasa odkloní
k velkému kaštanu u lesa
Deštno. Tyto pozemky patří Krajské správě údržby
komunikací, od které jsme
dostali souhlas. Od kaštanu vede polní komunikací a lesem. Pozemky patří
městu Sedlčany a radnice
k nám byla vstřícná, dala
nám souhlas k dohodě
o věcném břemenu. Nový
vodojem bude stát u kamenolomu, který představuje nejvyšší bod a odtud
povede voda do Dublovic
s tím, že odbočka bude
už od lesa pokračovat
do Příčov. Novinkou je, že
na tento vodovod se ještě napojí Kňovice. Stavba

běží, s kňovickým starostou Jiřím Sůsou se scházíme každých čtrnáct dnů
na kontrolním dnu. Od něj
vím, že projekt mají takřka dokončen a nyní budou shánět na přivaděč
ﬁnanční prostředky. Napojení Kňovic náš vodojem
umožňuje. Zajímavostí
je technické řešení, elektromagnetické šoupě pošle želivskou vodu místo
do vodojemu sedlčanského do vodojemu u Deštna.
Ten se bude naplňovat
pouze v noci a naopak –
ve dne nepoteče do našeho vodojemu ani kapka.
Kapacitně by mělo být
množství vody dostačující i pro Příčovy a Kňovice
a přitom Sedlčany nijak
neomezíme.
Jak jste se stavbou daleko?
V lese u Deštna je udělaná mýtina. Čekáme, až
nabyde právní moc povolení báňského úřadu
ohledně odstřelu. Vodojem se musel lehce konstrukčně upravit, protože
v kamenolomu se pracuje
a otřesy by mohly původní konstrukci v budoucnu
vadit. Dodavatelem stavby je sdružení společnosti Zepris a 1. Středočeská
vodárenská. Celá akce by
měla skončit v prosinci
příštího roku.
Jak vysokou se vám
podařilo získat dotaci a jaká je spoluúčast
obce? Museli jste si vzít
úvěr?
Celkové náklady se pohybují kolem 90 milionů
korun. Přiznaná dotace
z toho představuje 46 milionů a museli jsme si ještě
vzít úvěr, který budeme
splácet dvacet let. Původně – před koronavirovou
krizí – jsme předpokládali,
že závazek splníme o pět
let dříve, protože jsme byli
v dobré ﬁnanční kondici.
Posoudili jsme obě varianty a rozhodli se pro tu
delší.
Vodojem bude majet-

kem Dublovic nebo i Příčov?
Vodojem a přivaděč
do Dublovic se stane majetkem obce Dublovice,
která akci ﬁnancuje. Příčovy budou mít ve vlastnictví pouze odbočku a rozvody po vsi. Máme ale
zatím se starostou Kymlou
gentlemanskou dohodu, že
nám nějaké peníze přidají
na vodojem i na část přivaděče.
Pro kolik peněz museli sáhnout obyvatelé
Dublovic?
Za vyřízení vodovodní přípojky k jednotlivým
nemovitostem jsme požadovali od každého, kdo se
připojí, pět tisíc korun.
Co bylo největším
úskalím akce?
Nejtěžší kroky mě teprve čekají. Nyní se buduje,
máme zatím rozkopány
pouze tři části Dublovic
s vědomím, že to bude horší. Víme, že tato situace je
pro obyvatele dost nekomfortní. Stává se, že ráno ještě vyjede řidič s autem ze
dvora a večer se domů nedostane. Na výkopové práce upozorňují cedule s tím,
že mají končit až 30. listopadu – do té doby nemůže
mít nikdo z občanů jistotu,
že v jeho ulici v době, kdy
je v zaměstnání, se neděje
nějaká činnost.
Měli jste během letošního roku výraznější
problémy s vodou? Museli jste přistavovat cisterny?
Školu jsme letos zásobovali cisternami v období leden únor. Potom
se kvůli koronaviru škola zavřela a když se 25.
května otevřela, tak jsme
požádali Sedlčanské technické služby o nové zavezení vody. Letošní ráz
léta s větším množstvím
dešťových srážek, než které byly v posledních pěti
letech, dokáže domovní
studny alespoň z části naplnit, což je dobře.
Marie Břeňová
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Úkoly o prázdninách mohou být i zábavné
KAMÝK NAD VLTAVOU Obec s podporou MAS Sedlčansko a Evropského sociálního fondu pořádala
tři týdenní turnusy příměstského tábora. Zúčastnit se mohly děti od pěti let.
Prostřední turnus od 27. července byl zaměřen na ekologii, přírodní zajímavosti v regionu,
poznávání bylin a hudbu. Den se zahajoval ranní písní. Zpívalo se ale také v jídelně, aby se
děti před jídlem ztišily. Děti si mohly též trhat
letní jablka a vidět přípravu jídla v souvislostech. Zbytky z jablek i ze zeleniny nekončily
tedy v popelnici, ale coby potrava pro zvířata,
nebo na kompostu. Každý den před obědem
měly ukázku, jak si lze bylinkami zpestřit jídlo, a to jak chuťově, tak vizuálně. Společně si

táborníci připravovali pití z bylinek a citronu,
takže měli mátové či meduňkové nealkoholické „mochito“. Zkusili také omezit sladké šťávy
a dozvěděli se, jak si pomocí jednoho druhu minerálky připraví nápoj, kde nebudou postrádat
cukr, i když ho tam nedodají. Také se lépe vcítili
do práce kuchařek, když se učili čistit mrkev.
Paní kuchařky ocenily, že děti se snaží chovat
k jídlu, tak jak náleží; pochválily je a připravily
jim malý bonus v podobě palačinky...
Táborníci měli za úkol objevit poklady v regionu, jako je jinan, platan či kavyl. Došli se podívat
přímo tam, kde tyto zajímavé stromy a travina
rostou. Také se dozvěděli něco z historie – třeba
o tom, proč a jak se dostávalo dřevo do Prahy

a proč i dnes je možné vidět „klády“ na Vltavě.
Děti zaujala zvláště výprava na vyhlídku
nad Kamýkem nad Vltavou, kde si užily krásných výhledů a kde zdálky poznávaly, kde
kdo z nich bydlí. Výhled byl i na Zduchovice
a Solenice, odkud některé děti dojížděly. Také
měly za úkol v týmu získat informace z panelu
o lokalitě pod vyhlídkou, kde je jak step, tak
mokřad, a pak o tom druhým vyprávět. Byly
upozorněny na to, že už podle rostlin je možné
poznat, zda budou na suché stráni, či zda se
budou brodit v mokřině.
Poté měly možnost malovat barvami přímo
v přírodě. A tady pětiletý chlapec pronesl příznačnou větu: „Já odtud nepůjdu, mně se tady líbí!“
Děti si také přinesly svou oblíbenou knížku
a snažily se nadchnout pro ni i ostatní děti. Byly to
nejen pohádky, ale třeba i knížka o argentinském
fotbalistovi, nebo odborná knížka, jak se pozná
stáří vlaštovčího mláděte podle peří.
Také se dozvěděly základy společenské výchovy – třeba že přednost má ten, kdo z místnosti vychází, a že se tudíž nemají hrnout proti
proudu vycházejících lidí. Budoucí gentlemani
si vyzkoušeli, jak se chová pán, doprovázející
dámu, když hodlají vstoupit do místnosti, a také
si zkusili, jak se správně vchází do řady v divadle. Však také děti do divadla šly, i když to bylo
jen v altánku na školním dvoře. I tak se jim velice
líbilo, protože k nim zavítala Eva Hrušková, zkušená herečka a loutkoherečka. Pohádku o čertovi a o hubaté Káče pojala zábavně i výchovně;
děti nestihly ani zazlobit. Herečce pro radost děti
nacvičily a pak zazpívaly písničku Jen kolovrátku zpívej – ta je z ﬁlmu o Popelce, kde Eva Hrušková ztvárnila hlavní roli.
Každé dítě dostalo individuální úkol, na který
se celý týden připravovalo. Například Hanička
ze Solenic vyprávěla o projektu hospic pro staré koně, o farmě a o vytváření vhodného prostředí pro motýly. Viktor a Jiřík ze Zduchovic se
měli naučit od dědečka písničku, kterou hraje
na harmoniku. Kyryl seznámil děti se svou vlastí
– s Ukrajinou, i s některými ukrajinskými slovy.
Danielka zazpívala a pohybem ztvárnila písničku Prší prší. Sestry z Krásné Hory Kačka a Lucka
zahrály na kytaru, Rozka na ﬂétnu. Nejmladší
táborník Ládík do písničky o pěstování rajčat vytvářel zvuky zvířátek.
V den svátku jednoho z kluků si všichni vyslechli informace o významu jména Viktor.
Některé aktivity měly zlepšit vcítění se do práce ostatních. Třeba při hře na maminku, což byla
forma hry na honěnou, která ovšem byla ztížená
tím, že „maminka“ nosí své dítě, druhé vede, a ještě drží „kastrol“ a připravuje jídlo. Přesto musí
chytit další své děti, aby se nedostaly, kam nemají.
A co děti nejvíc zaujalo? Kačka M. si pochvalovala, že si rozšířila obzory o bylinkách. Lucka
s Haničkou si užily hlasem vedené relaxace, která měla téma Cesta k moři. Hodně se dětem líbilo
malování v plenéru.
A jaký by to byl letní tábor, kdyby se děti nesmočily ve vodě. Užily si i vlnek, byť ne mořských, ale jen vltavských. Někteří z účastníků
se po dobrých zkušenostech přihlásili i na další
turnus.
-red-
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Děti na příměstském táboře Dvojky
stihly cestu kolem světa místo
za osmdesát, za pět dní
SEDLČANY Klub Aerobik stu-

dio Dvojka pořádá příměstské tábory teprve od roku
2018, ale každým rokem
zájem o ně stoupá. Zatímco první ročník měl pouze
jeden turnus, druhý už dva
a při třetím organizátoři bohužel museli některé zájemce ve třech turnusech zařadit
pouze do role náhradníků.
Příměstský tábor Dvojky
nám představila vedoucí
a trenérka Kristýna Faktorová, která se dětem věnovala
společně se svojí kolegyní
Danou Hanusovou a s několika praktikantkami.
V jakém duchu se nesl
první ročník vašeho tábora?
Chtěly jsme, aby děti nezůstávaly pouze doma s rodinami a hlavně aby nebyly
zavřené u počítačů. Proto
jsme si řekly, že uspořádáme týdenní tábor, pokud se
nám naplní jeho kapacita.
Osvědčil se, a když jsme
po roce vypsaly opět jeden
turnus příměstského tábora, byl plný během několika
dní. Proto jsme se rozhodly
uspořádat turnusy dva. V letošním roce jsme vypsaly
znovu dva turnusy, z nichž
každý měl kapacitu dvacet
pět dětí, a brzy byla zase
naplněna. Proto máme už tři
turnusy a všechny jsou plné.
Jak dlouho trvá jeden
turnus?
Od pondělí do pátku. Rodiče mohou přivádět děti už
před osmou hodinou ráno
a vyzvedávají si je do půl
páté odpoledne. V jednom
turnusu jsme měly polovinu kluků a polovinu děvčat,
a v tom dosud posledním
byla kluků zhruba třetina.
Ve třetím to bude také tak.
Chtěly jsme si to tak trochu
rozdělit podle věku dětí, aby
společně lépe zvládaly aktivity, takže v prvním turnusu
jsme měly děti od pěti do deseti let a ve druhém od osmi
do třinácti. Ve třetím budou
zase děti mladší.
Jaká je náplň vašeho

příměstského tábora a kde
všude se pohybujete?
S Danou jsme se rozhodly, že dětem budeme nabízet
celotáborové téma. Letos
jsme se společně vydali
na cestu kolem světa a inspirovali jsme se ﬁlmem o anglickém džentlmenovi, cestovateli Phileasu Foggovi.

Zélandu jsme si vyzkoušeli bojový tanec haka. Děti
měly po celý týden dokonce
i cestovní pasy. Naší rekvizitou byl starý cestovní kufr,
v němž jsme na konci turnusu našli odměny. Během
týdne, kdy byl kufr schovaný v osvětleném sklepě,
si do něj při svých malých

a dostávali infor mace
na cestu kolem světa. Spolupracovali jsme i s městským
muzeem. Základnu jsme
měli sice v tělocvičně, ale
hodně jsme se pohybovali
venku. Ranní aktivity byly
v budově a po svačině jsme
se až do oběda snažili využívat všechna možná pro-

textem, melodii děti dobře
znaly. Snažili jsme se, aby
náš tábor nebyl zaměřený
výhradně sportovně, ale
všestranně. Moc nám vyšli vstříc manželé Novotní,
a my jsme byli rádi, že jsme
ve vedrech mohli využít jejich bazén. Na obědy jsme
chodili na tenisové kurty,

Klub cestovatelů na druhém turnusu příměstského tábora Dvojky. Kristýna Faktorová je uprostřed první zleva a Dana Hanusová
uprostřed první zprava.

My ale tuto cestu nemůžeme zvládnout za osmdesát
dní, ale už za pět, aby děti
na jejím konci mohly dostat
závěrečný certiﬁkát, že to
dokázaly. Společně s Danou
Hanusovou jsme se scházely už půl roku dopředu jednou za čtrnáct dní a přemýšlely, jakou činností náš tábor
naplnit, aby to korespondovalo s cestováním. Každý
den jsme byli na jiném světadílu. Když jsme se ocitli
v Japonsku, nastříhaly jsme
pásky na hlavu a děti se učily karate. Jednu lekci měly
pod vedením trenéra sedlčanského karatistického klubu Jiřího Havla. A když jsme
přicestovali do Austrálie,
Dana připravila australský
moučník. Při příjezdu k hranicím Austrálie, nás zastavil
klokan, kterého si zahrála
jedna praktikantka, a chtěl
po nás zaplatit do své kapsy klokaní daň. Na Novém

bojovkách děti chodily pro
rekvizity. Kufr se stal naším
symbolem. Děti od nás dostávaly také zdobená trička
se znakem zeměkoule a znakem našeho klubu, takže
měly vlastně společné dresy. Některé je nosily celý týden a jiné je měly umazané
za chvíli (úsměv). Měli jsme
i noviny Post, které o nás
psaly články, a ty visely
na nástěnce. Já jsem se stala
reportérkou a jedna z praktikantek byla kamelotem,
který pravidelně přinášel
nové vydání, a já jsem předčítala, co o nás v novinách
píšou a co všechno jsme už
prožili.
Kde všude jste se pohybovali při vašich aktivitách ve skutečnosti?
Myslím si, že jsme zaangažovali asi tak půl města. Spolupracovalo s námi
informační centrum, kam
jsme si jako došli pro pasy

stranství, která tady jsou.
Jedno dopoledne jsme byli
na Mrskošovně, pod Šiberákem jezdily děti na kladce a na přehradě jezdily
na dračích lodích. Překonávaly oceán a moc nám s tím
pomohli kanoisté. Společně
jsme absolvovali také výlet
na Monínec, kde jsme se
prošli nahoru na sjezdovku
a dole si děti užily vodní
skluzavky, což byla pro ně
velká atrakce. Nezapomínali
jsme ani na různé rukodělné činnosti, které jsme zařazovali do doby po obědě.
Děvčata se zbláznila do pletení z vlny, navlékala korálky a kluci dělali ninja postavičky z bužírky. Všechny
děti vyráběly papírové skládačky, které milují Japonci.
Společně jsme také luštili
sudoku a měli jsme i táborovou písničku. Opatřili jsme
písničku z dětského seriálu
o Phileasu Foggovi naším

kam se nově z Colorada přestěhoval Milan Sirotek. Se
stravou jsme byli taky moc
spokojeni.
Máte na vašich příměstských táborech stále nové
a nové děti, nebo se některé vrací?
Hodně se to nabaluje. Přichází několik stálic
a také máme jednu kuriozitu. Jedna holčička tady
bude při všech třech turnusech, protože její rodině
odpadla dovolená. Musíme
proto program alespoň částečně obměňovat, aby i ona
zažila něco nového. Kolem
pěti dětí s námi letos tráví
dva týdny ze tří. Většina
dětí je ze Sedlčan a z okolí,
ale právě tento týden jsme
měli dvě pražské děti, které tráví prázdniny v okolí
u příbuzných. Dostaly se
k nám přes svoje známé,
kteří tady byli už vloni.
David Myslikovjan

ZPRAVODAJSTVÍ
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Oba letní koncerty na venkovní
terase hotelu Florian navštívilo
kolem osmdesáti posluchačů
Dokončení ze strany 1

přidá melodická hudba a příjemné počasí, potom už takový večer nemá žádnou chybu.
Touto cestou se rozhodli
jít provozovatelé restaurace
hotelu Florian, kteří začali pořádat letní koncerty. Hudební
produkce se konají na venkovní terase a v pátek 31. července byl na programu jejich
druhý díl. Tentokrát vystoupil
duo band Živel, v němž hrají
bratři Žakovi, působící nejenom v několika sedlčanských
kapelách, ale také ve dvojici
při různých příležitostech.
Vzhledem k tomu, že jejich
koncert se konal v zástavbě
domů, měl komorní atmosféru a samozřejmě končil před
dvaadvacátou hodinou. „Nápad pořádat tyto hudební večery vznikl už někdy v březnu
nebo v dubnu, kdy náš hotel
stejně jako všechny ostatní
provozovny byl zavřený,“ uvedl provozovatel restaurace
v hotelu Florian Jiří Žížala.
„Byly zrušeny městské slavnosti Rosa a všechny další kulturní programy, takže jsme si
řekli, že bychom tuto přestávku měli lidem ve městě a jeho
návštěvníkům nějak nahradit.
Při koronavirové pauze jsme
náš podnik různě rekonstruovali a vylepšovali, a proto
jsme tyto změny chtěli předvést i našim hostům. Vždyť

jsme tady hlavně pro ně.“
Jiří Žížala připomněl, že
první hudební produkce se
na venkovní terase hotelu
Florian konala v sobotu 25.
července a vystoupila místní

na úvodní dva další koncerty.
Hosté se na terase skutečně dobře bavili, a že se jim večer líbí, nám potvrdil i jeden
z účastníků, který se představil jako Tomáš. Je ze Slo-

Na pátečním koncertu se dobře bavil i provozovatel restaurace hotelu Florian
Jiří Žížala (vlevo).

skupina hudebníků, hrající
pod názvem The Shamrock.
„Tato parta hraje irskou muziku, takže jsme tento večer
zabalili do irského hávu. Podávali jsme irská piva a také
speciality z vysokochlumeckého pivovaru. Bylo tady osmdesát lidí, a zdá se, že dnešní
večer bude úplně stejný, jako
ten minulý,“ doplnil Jiří Žížala a dodal, že se jedná o dvojici pilotních akcí, a pokud
bude i nadále zájem, naváží

venska, ale v současné době
bydlí v Sedlčanech. Na koncert přišel společně se svojí
partnerkou Aničkou. „Je tady
velice příjemně. Můžu pokecat s kamarády a všechno dokresluje hudba, která nehraje
nijak hlasitě a prostředí hezky doplňuje,“ svěřil se Tomáš
a jeho přítelkyně podotkla, že
si hlavně přišla poslechnout
bratry Žakovy, protože je zná,
ale ještě nikdy je neviděla vystupovat. David Myslikovjan

Svatý Jan hostil 1. srpna 5. ročník traktoriády, kterého se zúčastnilo 30 soutěžících v několika kategoriích. Foto: Hana Pechačová

www.sedlcansky-kraj.cz

Krvavé krepáky
i moje ruce
Někdy se ekologicky člověk posune tehdy,
kdy to ani nečeká. Jsme velkou rodinou,
která se ráda schází. Společně slavíme
i všechno, co přinese kalendář. O jednorázovém nádobí už ani neuvažuji, bioodpadem krmíme žížalky, místo kupovaných minerálek a ochucených vod děláme
do džbánu vodu s citronem nebo domácím sirupem. Posledně jsem ale narazila
na problém krepáku.
Bylo nedělní ráno a my jsme s manželem
po předem vybrané sedmikilometrové trase
rozvěsili krepáky a umístili úkoly. „Přece
nebudeme celý den jen sedět u plného
stolu,“ bylo motivací k tomu, aby se alespoň částečně naše společně strávené dny
přesunuly do přírody. No a protože obyčejná procházka naši drobotinu tak úplně nebaví, vyzkoušeli jsme šipkovanou. Líbila se
jak dětem, tak dospělým, a tak se asi stane
častou součástí našich setkání.
Tentokrát ale počasí a časové dispozice
účastníků rodinné akce šipkované nepřály.
Když jsme dokončovali náš přípravný dopolední úkol, začalo nebe plakat. „To bude
jen pár kapek. Než se naobědváme, bude
to v pohodě a budeme moci vyrazit,“ chlácholila jsem všechny, ale hlavně sebe. Nechtěla jsem připustit, že by přípravy přišly
vniveč. Leč realita byla jiná. Po propršené
polovině odpoledne jsme byli rádi, když
jsme ven mohli aspoň na zahradu na sváču
před rozprchnutím. Polovina rodiny odjela
a my se rozhodli, že si uděláme alespoň procházku se synem, abychom posbírali krepák i úkoly. „Použijeme to příště,“ kladla
jsem na srdce sběračské výpravě a požadovala šetrné rozvazování barevného papíru.
Tedy alespoň toho, který nám nevysbírali
nějací vtipálci.
Došli jsme asi do poloviny, když se setmělo, začaly se ozývat hromy a bylo slyšet,
jak stromy nad námi dostávají první závlahu. Za chvilku už jsme hojnost kapek pocítili i na svých tělech. I když pro nás i na ten
kopec přijel rodinný taxík, od posbírání
všeho, co jsme na trase zanechali, jsem neupustila. U každého fáborku jsme zastavili.
Teď už se nedalo o znovupoužití uvažovat,
ale nechtěla jsem to na těch větvích a dalších místech nechat. Jenomže – krepák byl
červený a velmi sytě růžový a tak si jistě
umíte představit, jak vypadaly moje ruce,
když jsem se vrátila domů.
Co vám budu vyprávět – ještě ve čtvrtek
se má kůže okolo nehtů nepřirozeně červenala. A tak už přemýšlím nad tím, kde mám
jaký výrazně barevný textil, který by se pro
tyto účely dal opakovaně používat. Bude
mít hned dvě výhody: za prvé je rozhodně
ekologičtější a dá se používat opakovaně
a za druhé, v případě, že zmokne, nebude
podávat ještě několik následujících dní prostřednictvím mých prstů výpověď o tom, jak
jsme trávili víkend...
Olga Trachtová Hadáčková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Ve fotbalovém
dolíčku padl
nový rekord
Brdské ligy
JESENICE Místní sbor
d o b r ovo l n ý c h h a s i č ů
v jesenickém fotbalovém dolíčku uspořádal
o uplynulém víkendu
třetí a čtvrté kolo soutěže
v požárním útoku Brdská
liga 2020.
Do sobotního kola se
přihlásilo 28 týmů – 9

Lužná (19,12 s), 2. Malé
Přílepy Modré (31,19 s),
3. Zahořany (18,58 s).
V mužské kategorii se
nejrychlejším proudařem
stal Jakub Čermák (13,94
s) a v kategorii žen Anna
Novotná (16,28 s). V kategorii mužů vytvořilo
družstvo Bezděkov pod
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Chladný červenec příliš nepřál koupání
SVATÝ JAN Majitele zahradních bazénů letošní
červenec nepotěšil. Podle
dat z amatérské meteorologické stanice Miroslava
Votruby ze Svatého Jana
byl s průměrnou měsíční
teplotou 18,95 °C nejstudenějším za sledovaných

osm let. Zato v roce 2015 si
milovníci koupání užívali,
to bylo v červenci jedenáct
tropických dnů s teplotou
vyšší než třicet stupňů, nejvyšší naměřená hodnota
bylo vražedných 37,6 °C
22. července 2015.
Po deštivém červnu

byl následující měsíc
srážkově spíš podprůměrný, byť se déšť objevil
v červenci během patnácti dnů. Ačkoliv napršelo
jen 38,2 mm, je úhrn srážek od začátku roku zatím
na třetí příčce posledních
osmi let.
-red-

Červenec
meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky
v mm

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

4

2

11

2

3

11

7

3

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

17

22

20

19

17

25

19

16

nejnižší v měsíci

8,2

7,2

6,5

8,4

8,2

4,8

8,3

6,6

dne

13.

2.

11.

4.

14.

2.

10.

13.

nejvyšší v měsíci

36,2

32,7

37,6

33,4

33,1

34,1

36,7

32,2

dne

28.

20.

22.

11.

30.

31.

1.

28.

měsíční průměr

20,62

19,98

22,51

19,92

20,37

21,88

20,96

18,95

za měsíc

36,7

66,6

12,8

77,5

48,4

28,1

47,8

38,2

nejvyšší v měsíci

18,5

26,5

4,2

18,7

8,4

12,2

11,4

9,8

dne

3.

8.

25.

24.

27.

27.

30.

2.

úhrn od počátku roku

414,2

297,4

188,4

320,0

282,8

202,0

227,6

312,0

deštivé dny v měsíci

5

18

7

13

18

8

11

15

nejvyšší náraz větru v měsíci

11,8

13,8

9,1

9,5

11,1

10,9

6,9

dne

23.

17.

6.

13.

25.

19.

20.

vítr v m/s

Vzhled kašny vylepší
kamenosochař
SEDLČANY Začátkem čer-

vence zaměstnanci technických služeb provedli
pravidelnou roční údržbu
kašny na náměstí. Kámen

Nejlepší proudaři 3. kola Anna Novotná a Jakub Čermák

družstev žen a 19 družstev mužů. Do nedělního
kola se přihlásilo celkem
34 týmů – 12 družstev
žen a 22 družstev mužů.
Účastníci klání, které
přineslo skvělou podívanou, při níž diváci nešetřili potleskem, se museli
během víkendu vyrovnat
s tropickým vedrem,
bouřkou a dešťovými
přeháňkami.

Výsledky 3. kola
Muži: 1. Bezděkov pod
Třemšínem (14,33 s), 2.
Sedlčany (14,69 s), 3. Hlubyně (15,80 s). Ženy: 1.

Třemšínem s časem 14,13
vteřiny nový rekord Brdské ligy.

Výsledky 4. kola
Muži: 1. Bezděkov pod
Třemšínem (14,34 s), 2.
Vranovice (14,60 s), 3.
Sedlčany (14,76 s). Ženy:
1. Zahořany (17,52 s), 2.
Hlubyně (útok nedokončily), 3. místo Dalovy
(18,89 s).
V mužské kategorii byl
nejrychlejším proudařem
Miroslav Štěpánek (13,99
s) a v kategorii žen Eliška
Aubrechtová (16,94 s).
František Vávra

vyčistili a ometli košťaty,
ale ještě nedošlo k plánované úpravě – obroušení
povrchu kameníkem Michalem Maškem. V roz-

počtu zůstala na tento účel
částka 50 000 korun. Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel
potvrdil, že záměr by měl
být letos uskutečněn. -mb-

KALENDÁŘ
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KONCERTY
 Sedlec-Prčice – zámecký park
7. 8. Diskotéka Rádia
Kiss
součástí prčického posvícení, vystoupí Dj Basslicker
a host Dorian; 21:00
8. 8. Posvícenská zábava
vystoupí Argema a RockTom; 20:30
9. 8. Posvícenská zábava
zahraje Poprask; 10:00
 Hrachov – Ochrana
Fauny ČR
7. 8. Koncert
akce na podporu aktivit OF
ČR; 21:00
 Hrabří

 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
9. 8. Koncert Vladimíra
Hrona
koncert má dvě části – Abeceda hvězd a Queen the
Story; 19:00

špejchar
Sen
výstava obrazů Moniky
Žemličkové; vernisáž 15. 8.
v 19:00, výstava do 25. 10.

 Obděnice – parket
14. 8. Pouťová zábava

 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
7. 8. Boeing-Boeing aneb
Tři letušky v Paříži
komediální představení
divadla Radka Brzobohatého; 19:00
14. 8. Zajíc v pytli aneb
Ze Soboty na Šimka
kabaretní pásmo Miloslava
Šimka, Luďka Soboty a Jiřího Krampola; 19:00

www.sedlcansky-kraj.cz

český dokument; 20:00
 Solopysky – hřiště
14. 8. Letní kino: 3Bobule
česká romantická komedie;
20:30

DIVADLO
SPORT

VÝSTAVY
 Klučenice – Galerie
Hospodářský dvůr
Výstava obrazů Anny
Svatuškové
výstava pastelů, akvarelů
a akrylů; denně mimo pondělí 10:00–17:00, do 31. 8.
 Sedlčany – knihovna

 Prosenická Lhota – náves
8. 8. Lhotecký pětiboj
22. ročník; 13:00
po skončení od 20:00 zábava – hraje Franťák rock

 Osečany – zámek

 Sedlec-Prčice – areál TJ
Sokol Sedlec-Prčice
8. 8. Prčické posvícení
fotbalové utkání proti týmu
Táborsko B; 15:00
 Sedlčany – kotlina
8. 8. Hobby Auto Rallycross
8:00
 Mokřice – hřiště
15. 8. 2. Fotbalový turnaj

 Sedlec-Prčice – zámecký park
8., 9. 8. Prčické posvícení
výstava drobných zvířat;
13:00, 9. 8. od 8:00
 Prčice
9. 8. Pouť
 Milešov
16. 8. Pouť
 Sedlčany
16. 8. Pouť
 Obděnice
16. 8. Pouť
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00
 Kamýk nad Vltavou –
Vltava
Plavby na voru
každý víkend do 16. 8.
v 10:00, 13:00, 14:30, 16:00
a 18:00 (v neděli poslední
ve 14:30)

ROZHLEDNY
Na venkovní letní projekci českého ﬁlmu Ženská na vrcholu přišlo v pátek 31. července do Svatého Jana téměř 150 diváků. Foto: Hana Pechačová

8. 8. U Kozy fest
druhý ročník multižánrového festivalu, vystoupí
Vision Days, Vojtaano,
Repete, RV-4, Zlomená 14
a další; 11:00
 Petrovice – zámecký
park
8. 8. Parkfest
tradiční hudební festival,
vystoupí Beach Bum, Burning Steps, Štěpán Nezdvořák a další; 14:00
 Sedlčany – areál U Chovatelů
9. 8. Coutry & Folk WW –
Standa Mareček
hudební vystoupení; 14:00
15. 8. Sedlčanka
koncert dechové hudby;
14:00
16. 8. Dechová hudba
Míly Nováka
koncert dechové hudby;
10:00

Výstava Na chodbě
výtvory žáků 4. tříd ZŠ
z projektu Malí ilustrátoři
a Malí spisovatelé; do 31. 8.
Výstava Z dílen II
výtvory dětí z výtvarných
dílen Matlámo Patlámo,
Práce se dřevem a účastníků kurzu Studijní kresby;
do 2. 9.

14. 8. Už zase miluju
hudební komedie; 20:00

 Sedlčany – muzeum
Generace X: Jak žily
Husákovy děti?
výstava zaměřená na 70.
a 80. léta 20. století ve spolupráci s GaSOŠE Sedlčany;
do 20. 9.

 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
5. 8. Letní kino: 3Bobule
česká romantická komedie;
21:00

 Vysoký Chlumec – budova ÚM
Posvátná místa indická
výstava fotograﬁí z toulek
Michaely Neumannové;
do 30. 9.
 Drážkov – Váchův

 Chlum – Hostinec
U kostela
14. 8. Zábavná travesti
show
20:00

KINO

 Sedlec-Prčice
7. 8. 3Bobule
česká romantická komedie;
16:00, 20:00
14. 8. Rambo: Poslední
krev
americký akční ﬁlm; 20:00
 Sedlčany
8. 8. V síti

2. turnaj nad 35 let; 9:00
15. 8. Noční hasičské
cvičení
20:30

 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno denně; 9:00–19:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno denně; 10:00–17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
5., 12. 8. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
10. 8. Sportem ku zdraví
dopolední program pro
rodiny s menšími dětmi;
10:00
 Sedlčany – hvězdárna
7., 8., 14., 15. 8. Pozorovací program
při dobrém počasí;
20:00–23:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
8., 15. 8. Letní otevírání
kostela
každou sobotu; 14:00–18:00

 Petrovice
Kuníček
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–12:00
a 13:00–19:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–18:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno denně; 10:00–19:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář.
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Nejlepšími tenisty hokejového
týmu Tatranu jsou útočníci Ondřej
Spilka a Libor Bém
SEDLČANY Hokejovou výstroj i výzbroj mají teď
ještě někde v garáži nebo
na půdě, ale už se pečlivě
připravují na novou sezónu, která by jim měla začít
v krajské soutěži v první
polovině září. Součástí
přípravy je pro kádr hokejového A týmu Tatranu
už tradičně tenisový turnaj, jehož dosud poslední
ročník se hrál v sobotu 1.
srpna.
V parném dni, který
byl meteorology označen za dosud nejteplejší
v letošním létě, se na tenisových kurtech Sokola
a v přilehlé restauraci,
kde se občerstvovali, sešlo hned sedmnáct hráčů společně s trenérem
Karlem Pospíšilem, který
se rovněž akce aktivně
zúčastnil. Tenisový turnaj ve čtyřhrách začal už
po osmé hodině a lodivod
hokejového týmu nám přiblížil jeho průběh těmito

slovy: „Vytvořili jsme dvě
skupiny, z nichž v jedné
hrálo pět dvojic a ve druhé

z pětičlenné skupiny vypadl.“ Na otázku, kdo byl
před turnajem největším

bor Bém – Ondra Spilka,
který dodal: „Já se tenisu
věnuji docela pravidelně.

Hokejisté si v parném dni na tenisovém turnaji museli také dát malou pauzu.

čtyři,“ uvedl Karel Pospíšil. „Podle pořadí nastoupil v play off první z jedné skupiny proti čtvrtému
z druhé s tím, že poslední

favoritem, trenér odpověděl, že dvojice byly nalosovány, a po losu se zdálo, že největšími adepty
na vítězství je dvojice Li-

Máme doma na zahradě
kurt a na něm většinou
hraji s rodiči, s kamarády,
a také se sestrou. Začal
jsem pinkat už v sedmi

letech, takže se hře věnuji už dvanáct roků, ale
žádného turnaje jsem se
zatím nezúčastnil. Sleduji
i špičkový tenis a fandil
jsem Tomáši Berdychovi
a Martinu Štěpánkovi. Je
škoda, že už ukončili svoji
kariéru, dnes už takové tenisty nemáme.“
Zdá se, že trenér zná
svoje svěřence velmi dobře, protože pár Spilka–Bém
byl skutečně v turnaji nejúspěšnější. Za svoje vítězství obdržela dvojice pohár a šampus, jehož obsah
ale samozřejmě nevydržel
příliš dlouho. Celá parta
hokejistů se v restauraci
u kurtů zdržela až do večerních hodin. Trenér Pospíšil doplnil, že hokejový
A tým Tatranu bude na suchu trénovat ještě čtrnáct
dní, potom bude mít malou
pauzu s tím, že 24. srpna
by měl jít poprvé v Sedlčanech na led.
David Myslikovjan

Obránce Tatranu Macháč je téměř
jmenovcem hokejové legendy
SEDLČANY Na sobotním tenisovém

Hokejový obránce Tomáš Macháč se
na jeden den proměnil v tenistu.

turnaji, který byl pro hokejisty
A týmu součástí přípravy na novou sezónu, si zahrál také Tomáš
Macháč, který bydlí v Dublovicích. Tomáš ve svých devatenácti
letech patří k nejmladším členům
kádru, ale už má za sebou jednu
celou sezónu v týmu sedlčanského áčka. Z pozice především defenzivně založeného beka jednu
branku vstřelil a na několik dalších
přihrál.
Tomáši, jak dlouho se věnujete hokeji a proč jste se rozhodl
právě pro tento sport?
Já jsem původně začínal s fotbalem, když mi bylo asi sedm let.
Potom mě ale kamarád, který se
věnoval oběma sportům, přetáhl
i k hokeji. Od deseti let jsem už
hrál za žáky Tatranu. Poslední tři

roky hraju i fotbal za dublovický B
tým dospělých.
Na jaké škole studujete?
Dokončil jsem studia na gymnáziu a budu pokračovat v Praze
na Vysoké škole chemicko-technologické. Neznám ještě rozvrh, ale
myslím si, že teď pro mě bude těžké skloubit školu s hokejem. Chtěl
bych však stíhat v Sedlčanech jeden trénink na ledě týdně.
Máte nějaké hokejové vzory?
Vždycky to byl Jaromír Jágr
a v poslední době David Pastrňák. NHL ale nijak zvlášť nesleduji, když se hraje. Spíše mě zajímá
naše hokejová extraliga. Fandím
Plzni, mám to skloubené s fotbalem, protože hra tohoto klubu se
mi taky líbí.
Jak jste na tom se zraněními?
Zatím se mi vyhýbaly. Nejhor-

ším zraněním pro mě byla popálenina, když jsem se jednou snažil
vařit. (Následoval hurónský smích
spoluhráčů, kteří rozhovor poslouchali)
Víte o tom, že váš skoro jmenovec Machač byl vynikajícím
obráncem a hrál přes deset let
v reprezentaci?
Vím, vyprávěl mi o něm táta.
Jinak bych ale tohoto hokejistu vůbec neznal a neviděl jsem ho ani
na starých záznamech.
Jak si vedete v dnešním tenisovém turnaji ve čtyřhrách?
Zatím je to dobrý. Máme dvě
vítězství a jednu porážku. Tenisu
se jinak moc nevěnuji, ale spoluhráč Ondra Spilka, což je můj bratranec, a jeho rodina, má tenisový
kurt. Na něm jsem začínal.
David Myslikovjan
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Kotlina potrápila bahenními
nástrahami, nejvíce trestala chyby
Zemanova zeď
S E D LČ A N Y Ko t l i n a s e

na uplynulý víkend, tedy
první dva srpnové dny tohoto roku, oblékla do slavnostního hávu. Pořádala
totiž opět po roce závod
FIA Zóny Střední Evropy
v Rallycrossu. Startovní listiny byly nabity zvučnými
jmény a slibovaly nezapomenutelné zážitky.
Sobotní program prvních a druhých rozjížděk
poznamenalo počasí. Jezdci i diváci se museli vypořádat s vysokými teplotami
nad 30°C a prachem. Neděle slibovala hned od rána
pravý opak. Nejeden divák
lavíroval nad výběrem počasí i obuvi. Předpověď
slibovala chladnější počasí, než bylo v sobotu,
a hlavně nemalé množství
srážek. To se ukázalo jako
realita hned po ránu. Kotlina byla zkropena deštěm
ještě před představením
jezdců, které bylo od půl
jedenácté.

Deﬁlé jezdců
sledovaly stovky
diváků
Před hlavní tribunou
vyzpovídali moderátoři
Jan Nováček a Tomáš Zajíc téměř všechny jezdce.
Většina přijela ve svých závodních vozech. Výjimkou
ale nebylo ani usednutí
do vozu kolegy nebo deﬁlé
na jízdním kole. Divákům
se ukázali a několika slovy je potěšili jak zkušení
matadoři motoristického
sportu, tak mládežnické
naděje, kterým musely být
vzhledem k věku zkroceny
i koně pod kapotou. Výjimkou nebyly ani motoristickým fanouškům známé
rodinné klany.
Mnoho jezdců si postesklo právě nad proměnami
počasí. Byli ale i takoví,
kterým bahno vyhovuje.
Mezi cíli závodu zaznívalo
dojet, užít si to, dostat se
do ﬁnále, porazit konkrét-

ního soupeře, ale i stát
na bedně. Novou krví
a velkou nadějí českého
rallycrossu označil Tomáš
Zajíc teprve čtrnáctiletého
Martina Knápka, svěřence Jana Černého, který se
představil ve VW Polo. Čtrnáct je také Kláře Kalvodové, jediné ženě mezi řidiči
Kartcrossu.
Oranžovočerný Ford
Fiesta Poláka Zbigniewa Staniszewskiho nazval moderátor brutální
z b ra n í . M a re k Z e m a n
zval na grilované prase.
Tomáš Buda představil
novou Fabii, do které přesedlal z Trabantu. Tomáš
Michal se nechal na defilé
přivézt svou novomanželkou. Josef Šusta nastoupil
odhodlaně s cílem získat
zlatý věnec. Roman Častoral se může pochlubit
více než 80 tituly včetně
mezinárodních. Své přemožitele nachází zejména
v zahraničí. I v Sedlčanech předvedl brilantní
starty. Nevadily mu ani
louže a rozbahněná trať
po vytrvalém dešti. Dlouholetý závodník rallycrossu Petr Čada se těšil
na souboj s moderátorem
a jezdcem v jedné osobě
Tomášem Zajícem. Kromě
Čechů se představili jezdci i ze Slovinska, Francie,
Slovenska, Polska, Maďarska, Belgie či Rakouska.
Na závěr se představili
také záchranáři a dobrovolníci Autoklubu RAC
Sedlčany, kteří se po celý
víkend starali o organizaci a regulérnost závodu.
Ze svého vozu se vysoukal a divákům přestavil také vysoký jezdec,
který možná některým
fanouškům chyběl ve startovní listině Rally Příbram.
Jan Černý se na Kotlině
představil jako jezdec
rallycrossu. Vrátil se tak
na místa, kde ve svých
dvanácti letech začínal

svou motoristickou kariéru. „Po delší době jsem tady
zpátky a jsem rád, že jsem
u toho. V naší krásný kategorii je velká konkurence,
auta jsou fajn. Je potřeba
ještě pracovat na tom, abychom byli rychlejší,“ sdělil divákům. Bohužel ho
v závodu zradila technika.
Po obrovské snaze mechaniků před startem semiﬁnále jeho Škoda Citigo
ujela jen několik desítek
metrů, ačkoliv se očekával
jeho boj o stupně nejvyšší.
Jeho stájový kolega Josef
Šusta ukončil svou účast
nehodou v cíli poslední
rozjížďky. Jeho patnáctiletý bratr Jiří Šusta nejprve
v semiﬁnále ulil start, což
znamenalo, že musí Joker
lap, tedy kolo prodloužené z 950 na 1020 metrů,
absolvovat dvakrát. Pak
ho z bojů o stupně vítězů
připravila chyba. Došlo
tak k malé stájové tragédii,
kdy do cíle ﬁnále nedojelo
ani jedno z vozidel.
Semifinále se konalo v divizích Česká trofej historických vozidel,
Kartcross, National 1600
a 1400 i Super 1600. Finále
se jelo v pořadí historické
vozy do 1600, historické
vozy nad 1600, historické vozy 4x4, Kartcross,
National 1600 a National
1400, SuperTouringCars
do 1,6 l, SuperTouringCars
do 2 l, SuperTouringCars
nad 2 l, Super 1600 a jako
poslední se na start postavili jezdci královské divize SuperCars.
Nouze nebyla o nejrůznější karamboly. Kromě již
výše zmíněné kolize Josefa
Šusty v cíli divákům zatrnulo také při nehodě Vojtěcha Kolomazníka, který se
ve svém semiﬁnále po nárazu dostal zpět na kola
přetočením přes střechu.
Po každé nehodě reagovali
organizátoři velmi rychle
přerušením závodu.

Finálové jízdy
byly plné
překvapení
i očekávaných
triumfů
Start prvního ﬁnále ČTH
se konal již opět za silného
deště a musel se kvůli nedočkavosti Marka Zemana
opakovat. Pro něj samotného to znamenalo dvojitý
Joker lap. Tomáš Marchal,
Luboš Slaba a Pavel Steiner
byli nakonec těmi, kteří dostali v cíli věnce pro nejlepší. „Marek Zeman se tím
pokaženým startem připravil o dobrý výsledek. Pavel
Steiner vyplnil své přání
být na pódiu,“ hodnotil Jan
Němeček v závěru závodu
třídy, do které na počátku
nastoupilo 10 vozů.
Šotolinová část se začala plnit velkým množstvím vody. Ochozy ale
neřídly. Diváci se schovali
pod deštníky, do pláštěnek
nebo na hlavní tribunu, aby
mohli sledovat další klání.
Tomáš Zajíc zajel z posledního místa po startu hned
v prvním kole velmi dobrý Joker lap a postupně
se dostával dopředu. Petr
Šplíchal pak atakoval Petra
Čadu v nebezpečném souboji. První jmenovaný si
nechal Joker až do posledního kola, druhý předvedl
své nesporné umění v jízdě na šotolině. Jiří Matějka
byl v cíli jednoznačně první, Petr Šplíchal druhý. Petr
Čada byl nakonec rychlejší
než Tomáš Zajíc, kterého
předjel až v poslední zatáčce posledního okruhu. „Je
to mladá krev,“ hodnotil
Petra Čadu uznale Tomáš
Zajíc. Za sebou zanechali
ještě Martina Petáka a Terezu Dvořákovou.
Do třídy historických
vozů s pohonem 4x4 byli
původně přihlášeni tři piloti. Na start ﬁnálového závodu se postavili už jen dva.

Luboš Čížek zvolil průjezd
Joker lapem hned v prvním kole. Souboj s Pavlem
Koutným probíhal tedy
na dálku. „Oba se vyhýbali jakémukoliv kontaktu,“
hodnotil situaci po startu
Jan Němeček. Luboš Čížek
se potýkal s technickými
problémy svého Audi S2
RX a ﬁnále nedokončil, takže šlo spíše o exhibiční jízdu Pavla Koutného s jeho
Mitsubishi Lancer.
Pak už se na start připravilo 14 „našlapaných
kartcrossových buggin“,
jak označil moderátor Němeček účastníky závodu
Kartcross. Při jeho komentování pak podal heroický
výkon, neboť zvuk jejich
motorů bylo obzvláště náročné překonat. Navíc šlo
vždy o nejobsazenější jízdy, takže se při komentování střídala jména v opravdu
rychlém sledu. Tomáš Zajíc je nazval bestiálními nákupními košíky, ale ihned
dodal, že to vůbec nemyslí hanlivě, že jde o plnohodnotné závodní zbraně.
Vyzkoušel si jejich řízení
a slovně se poklonil všem,
kteří je umí krotit a dovézt
v pořádku do cíle. V tomto závodu nemíří jezdci
do Joker lapu, jezdí se
pouze řádná závodní kola.
V cíli byl po neúprosném
boji na rozblácené trati nejúspěšnější Michal Pihávek,
který vybojoval zlato zejména díky fantastickému
startu. Za ním dojeli do cíle
Václav Cais a Petr Doležal.
Dva jezdci v průběhu ﬁnálového závodu odstoupili.
Za největší překvapení
označil komentátor Luboše Gešvindera, který se
z nejméně výhodné pozice na startu propracoval
na konečnou čtvrtou pozici. Celkem se v Sedlčanech
o uplynulém víkendu představilo 21 řidičů Kartcross
Mascom Cupu.
V divizi National 1600
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nejlépe odstartoval budoucí vítěz ﬁnále Tomáš
Nejdl. Na počátku závodu
jel suverénně na prvním
místě Jiří Štěrba, který ale
závod nedokončil. Štěpánek Mlejnek vybojoval
při svém prvním závodu
na mokru třetí místo, když
byl dodatečně penalizován Aleš Vovsík. V cíli druhý byl Matěj Šenk. „Jak
přibývá na trati voda, je
obtížné udržet auto ve stopě, obzvlášť pak mimo tu
závodní stopu, kde je nahrnuto bahno,“ přibližoval
divákům umění závodníků Tomáš Zajíc. Martin
Knápek bojoval téměř
po celou dobu ﬁnálového
závodu se zutou pravou
přední pneumatikou. I tak
se stal vítězem kategorie
juniorů se sníženým výkonem motoru. „Pro Martina
jsou to cenné zkušenosti.
Každý takovýto souboj vás
naučí něco do budoucna,“
hodnotil Němeček. „Místo,
které se mu stalo osudným,
jsem nazval Zemanovou
zdí. V tomto počasí je naprosto nekompromisní
a trestá. Nejlépe by o tom
mohl hovořit právě Marek Zeman, který v roce
2009 tuto zeď počastoval,“
upozornil Tomáš Zajíc
na místo u velké dvojky
na tabuli. Zemanovu zeď
na seznamu rizikových
míst doplnila Neumannova hráz v podobě pneumatik v Joker lapu a Šustova
zeď na cílové rovince.
Pak přišla na řadu divize SuperTouringCars,
nejprve do 1600. Ani tento
závod nedokončili všichni
jezdci. Vítězem se po opatrném leč suverénním výkonu stal Marek Honzík,
který si nejlépe poradil
s nástrahami nebezpečně
mokré trati. Druhý dojel
Michal Sklenář a třetí Radek Dvořák.

Častoralovo
ﬁnále zaměstnalo
záchranáře
Před startem střední kubatury této divize se dostali moderátoři do lehkého
sporu. Na startu totiž nestál nikdo jiný než Roman
Častoral a Tomáš s Janem
se pustili do diskuze o tom,
jak si poradí s velkým

množstvím vody, které
na něj čekalo hned po startu na trati. Před Martinem
Šindelkem bylo v té době
vody o poznání méně. Tomáš Zajíc označil tuto jízdu heslem „voda versus
Častoral“. Favorit zpestřil
závod neočekávaně sám
tím, že napoprvé vystartoval předčasně. Ani to, že
musel absolvovat Joker lap
dvakrát, ho ale nezastavilo,

Problémy na trati, která byla jednou velkou
kaluží, měli i další jezdci.
Doba závodu se v tu dobu
podstatně natahovala, vytíženy byly jak záchranné
složky, tak odtahová vozidla. Ředitelství závodu
zvažovalo i zrušení posledních ﬁnálových jízd.
Nakonec padlo rozhodnutí o zaváděcím kole před
starty posledních tří divi-
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ho po nějaké době opět postaví na stupeň nejvyšší,“
hodnotil jeho jízdu Tomáš
Zajíc. Polák Damian Litwinowicz ukázal své kvality
hned na startu, nakonec
byl ale až druhý, když
nedlouho před cílem udělal chybu a překonal ho
právě Karel Václavík. Třetí
skončil rakouský jezdec
Karl Schadenhofer, který
se Zemanově zdi vyhnul

Josef Šusta v cíli vyhrané třetí rozjížďky naboural svou Fabii tak, že nemohl pokračovat v závodu.
Foto: David Krátký

nenechal nikoho na pochybách o svém umění. Předvedl brilantní starty. Martin
Šindelek ukončil své působení na Zemanově zdi kolostřešní formací. Sám pak
odešel do ambulance a Jan
Němeček pro něj vyžádal
od publika potlesk, stejně
jako pro všechny další,
kteří svá vozidla opustili
po karambolech. „Vy diváci
skutečně nemáte ten správný divácký komfort. Proto si
vážíme toho, že stále setrváváte,“ děkoval Tomáš Zajíc během jeho ošetřování.
Také v opakovaném
startu Roman Častoral přímo vystřelil na trať zalitou
vodou. Ani na druhý pokus
se ale jízda nedojela. Tentokrát vytrestala Zemanova
zeď po krásném startu ze
zadu Ivo Van den Brandt.
„To jen svědčí o tom, jak je
toto místo naprosto nekompromisní a jak je k němu
za těchto podmínek třeba
přistupovat velmi zodpovědně,“ podotkl opět Zajíc.
„Věřme, že třetí pokus tohoto ﬁnále proběhne úspěšněji, než předchozí,“ dodal.

zí, aby závodníci zavčasu
viděli, jak se trať od rozjížděk nebo semiﬁnále díky
vodě proměnila. Napotřetí
se i tento závod podařilo
dokončit. Roman Častoral podle předpokladů
ani s dvojnásobným žolíkem přemožitele nenašel.
Zvítězily jeho zkušenosti. Diváky i komentátory
pak pobavil ztracením
věnce při odjezdu od cíle.
Za ním skončil Jakub Bittman a zelený věnec pro
třetího v cíli si odvezl Belgičan Joel Strackx.
Nejsilnější vozy divize
SuperTouringCars zastupovala ve ﬁnále šestice
jezdců, kteří dali přednost
bezpečným volnějším průjezdům rizikových míst.
Závod dokončili všichni.
Nejrychlejším mužem byl
jihočeský Karel Václavík,
který si vítězství zajistil
strategicky zajetím Joker
lapu hned v počátku závodu. „To byla profesorská
jízda tohoto Jihočecha,
který se nenechal zaskočit
podmínkami, neudělal jedinou chybu a jeho VW Polo

jen těsně. Ondřej Šenk
a Tomáš Michal se potýkali s technickými problémy. Během této jízdy začal
ustávat déšť, vody na trati
už ale bylo víc než dost.

I borci
z nejvyšších divizí
se museli sklonit
před náročností
mokré Kotliny
„Divize, která se nám
narodila pro tento rok, je
opravdu nádherná,“ pochvaloval si Tomáš Zajíc
před startem Super 1600.
Šlo o nové stroje pilotované zkušenými jezdci.
I když v průběhu závodu
ze startovní listiny odpadlo
několik favoritů, schylovalo se k zajímavé podívané. Po krásném startu byl
mladičký Jiří Šusta druhý.
Pak ale udělal chybu v Joker lapu a jeho boj deﬁnitivně skončil na střelnici
ve svodidlech. Na stejném
místě ukončil svůj závod
pak i Andrei Vajda. Přímo
treﬁl odstavenou Fabii Jiřího Šusty. Problémům se
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nevyhnul ani Tomáš Buda.
O vítězství se utkali v přímém souboji nakonec první Radoslaw Raczkowski
s Janem Ratajským, v cíli
druhým. I on udělal chybu v Joker lapu a měl
v posledním kole plné
ruce práce, aby neskončil ve vozech ostavených
na střelnici. Třetí skončil
Lukas Dirnberger. „Bylo
to o tom udělat co nejmíň
chyb. Bohužel kluci udělali
na střelnici chyby. Ten Joker, to je neskutečný, více
méně všichni šli na stejný
místo ven. Byl to opravdu
náročný závod, ale to tak
někdy je. Tady jsem to už
párkrát v mládí zažil, prostě to tak je. Je to tu speciﬁcký, náročný a vítězí, kdo to
nejlíp ustojí hlavou a udělá nejmíň chyb,“ hodnotil
po závodu Jan Černý.
Posledním závodem,
který byl vytrvalým divákům odměnou, bylo
ﬁnále divize SuperCars.
Na startovním roštu stálo
pět vozů s pohonem na 20
kol v součtu. „Je to zhruba dva a půl až tři tisíce
koní, které se teď rozklušou
do první zatáčky,“ uvedl
klání Jan Němeček. I když
Lukáš Marek narazil do zdi
z pneumatik v Joker lapu,
dokázal pokračovat dál.
Zádrhel potkal i rakouského Aloise Höllera. Nakonec
vybojoval po chybě Mariána Gajdoše třetí místo.
Nejlepším českým borcem
v této divizi byl v cíli druhý Marek Joura. Naprosto
nekompromisním
výkonem si zlato vyjel Polák
Zbigniew St aniszewski
s Fordem Fiesta. „Je to boj
o přežití, kdo dojede, kdo
udrží auto na trati. Nejlepší
práci odvedl Staniszewski,“
zhodnotil jezdec a moderátor víkendu v jedné osobě
Tomáš Zajíc.
V závěru víkendu naplněného dechberoucími
souboji se během nedělního podvečera uskutečnilo
ještě slavnostní vyhlášení
vítězů v prostoru startu.
Na něj už ale většina diváků nečekala, v závěru
poslední jízdy započalo
masivní opouštění tribun
i mezí v okolí trati.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Vyhodit či
nevyhodit,
toť otázka!

Hejtmani ani ministři
nerostou na stromech

„Já myslela, že ten tašku plastů
odneseš do kontejneru.“ „Vždyť
jo.“ „Tak proč polovinu věcí
neseš zpátky?“ „To je škoda vyhodit, to se může ještě na něco
hodit.“ Podobné handrkování
zažíváme s manželem každou
chvíli. A nejde jen o naše věci,
ale klidně nosí domu věci, kterých se zbavují jiní, protože to
se ještě může k něčemu hodit.
Abych byla spravedlivá, musím
uznat, že manžel je opravdu velmi zručný a spoustu věcí by jistě
někdy využil, ale stále tam visí to
„by“ a „někdy“.
Nemyslím si, že jsem neekologicky smýšlející, na životním
prostředí mi záleží, a rozhodně
je mnohem lepší věci recyklovat a dávat jim nové využití
než se všeho zbavovat a pořizovat nové. V tom se s manželem
shodneme a jsem ráda, že mám
šikovného manžela, který dokáže většinu věcí opravit. Ale všeho s mírou. Hromadění věcí, či
dokonce v mých očích odpadů
v našem malém bytě, se stává
neúnosné. A naše dohady většinou končí mým prohlášením, že
brzy asi vyhodím všechny věci
i s manželem.
Ovšem manžel není věc. Je
zvláštním paradoxem dnešní
doby, že zatímco stále více lidí
začíná brojit proti konzumu,
konzum ve vztazích považujeme za zcela normální. Mnozí se
k lidem chovají jako k věcem.
Když mě partner omrzí, přestane mě bavit nebo mi dělat radost
nebo by to stálo nějakou námahu
a podobně, tak se prostě vymění
za jiného. S někým se kamarádím pouze do té doby, dokud mi
to něco přináší. Někteří šéfové vyždímají své zaměstnance do poslední kapky a pak je nahradí
novými. Kéž by i naše vztahy
byly „ekologičtější“. Ale to už je
samozřejmě na každém z nás.
Já osobně jsem se nakonec
rozhodla manžela nevyhodit –
tuším, že by se mohl ještě hodit…
Lidmila Setěkovská

Před blížícími se krajskými
volbami byly zveřejněny jedničky kandidátek. Ve Středočeském kraji kandiduje šestnáct stran a sdružení, před
čtyřmi roky jich bylo dvacet.
Jako zajímavost mi připadá,
že jsou letos v tom seznamu
také Moravané. Až tam se
doneslo, jak je ten náš kraj
na tom zle. Nebo mají smysl
pro humor...
Za ANO 2011 je stále neochvějnou jedničkou (že
se tedy drží) současná hejtmanka Jaroslava Pokorná
Jermanová, která se stačila
za čtyři roky „proslavit“ celostátně. Nedávno, po otřesné
kauze brněnské organizace
ANO, pronesl premiér Andrej Babiš dojemnou větu:
„Nechci si připustit, že by
mi někdo desetileté dílo
v politice takto ničil.“ Naše
hejtmanka neničí? Babiš si
ty lidi schvaloval nebo přímo určil. To je jeho dílo. Co
oni dělají, je „práce“ podle
vzoru svého předsedy.
Ještě jeden hezký výrok
premiér pronesl. Prý ministři nerostou na stromech.
Chtěl zdůvodnit tu nouzi,
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kdy jej odborníci opouštějí
nebo dělají lumpárny. Proto hodil dvě ministerstva
na jednoho ministra. Ministr Karel Havlíček (nestr.
za ANO) vstává v pět hodin,
vybere si podle naléhavosti,
kde bude pracovat, nebo
spíše o čem bude ten den
svým osobitým způsobem
mluvit v televizi. Někdy má
ráno pracoviště na dopravě,
jindy začne na průmyslu.
To aby ani nespal. Ministři
dopravy za ANO tu funkci
nezvládli a nic jiného neměli
a v televizi nevyprávěli každý den...
Odborníci, hejtmani,
ani ministři jistě nerostou
na stromech. Ale je již stejně jisté, že nerostou ani
v ANO 2011, ani v Agrofertu. Takže sliby hnutí ANO,
jak ve všem zavedou pořádek, byly plané – nemají
lidi nebo spíše to nemysleli
vážně. Nepochopil bych,
kdyby ANO znovu vyhrálo
krajské volby, když evidentně nemá podstatně lepšího
kandidáta na hejtmana, než
je současná hejtmanka.
Vladimír Roškot

O Sole Mio
Roman Prymula uvedl 22.
března, že hranice budou
nejméně půl roku uzavřené.
Dodal, že cestování do zahraničí může být omezeno
v následujícím roce i dvou.
V televizi Prima řekl: „Budeme muset být opouzdřeni. Situace v ostatních evropských
zemích nebude dobrá. To
budou měsíce a dlouhé měsíce.“ Miloš Zeman ve stejné
době hovořil o nutnosti mít
uzavřené hranice celý rok.
O dva měsíce později
už Roman Prymula neviděl problém v otevření
hranic se sousedními státy.
Na konci května otevřelo
turistům hranice Chorvatsko, 3. června otevřela hranice Itálie.
Premiér Babiš vyzývá
české občany, aby trávili
dovolenou v tuzemsku.
Jednak kvůli koronaviru,
druhak, aby svými penězi
nakopnuli české hospodářství. Paní Monika se mezitím sluní na chorvatských
plážích a sdílí snímky
na Instagramu. Sám premiér pak v rozporu se svými
doporučeními odlétá v srpnu na Krétu. Prý už měl
hotel zaplacený, tak letí.
Je vidět, že ani druhý nej-

bohatší občan této země
si nemůže dovolit nechat
ubytování propadnout.
Chápu, že je snadné
zůstat v tuzemsku pro
někoho, kdo do ciziny nejede, i když může. Stejně
tak snadno může abstinent
radit alkoholikovi, že je
lehké nepít. Nebo nadšený
účastník maratónů usedlému strejdovi, že uběhnout
deset kilometrů je jak nic.
Ale ony ty dva argumenty, které použil premiér, stále platí. Že se jimi
sám neřídí, je věc jiná.
Epidemie v letoviscích
nabírá na síle a čeští turisté si virus jako nechtěný
dárek vozí domů. A obsah
svých peněženek vysypávají do nastavených dlaní
Italů a Chorvatů, místo aby
je vysypali místním podnikatelům, kteří měli několik
měsíců zavřeno a potřebují
se z toho vzpamatovat.
„No tak jeden rok holt
nepojedeme k moři. Ono se
taky nic nestane,“ shrnul situaci můj kolega a nadšený
cestovatel na konci března.
Regiojet včera ohlásil padesát tisíc prodaných jízdenek do Chorvatska…
Bohumil Vohanka
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Podepiš
Podpis je vážná věc. Takový podpis hypoteční
smlouvy zaváže na desítky let. Upsat se armádě
znamená závazek sloužit
a v případě potřeby nasadit i vlastní život.
Jsou však lidé lehkovážní, jako některé dívky
z médii propírané kauzy,
které přišly nafotit pár neškodných snímků ve spodním prádle a odcházely
jako čerstvě pasované
pornoherečky. Smlouva
opravňovala producenty
si s natočenými materiály
dělat, co chtějí a slečnám
ukládala sankci minimálně
200 000 Kč při neochotě

spolupracovat. Podepsaly
bez přečtení. A když už
našly ve smlouvě sporné
ustanovení, stačilo říct: „To
se vás netýká“. Samozřejmě, že týká, když jste pod
tím podepsaná…
Přečetl jsem si tzv.
„istanbulskou úmluvu“,
abych si udělal vlastní názor. Řeší vraždy „ze cti“,
řeší ženskou obřízku, řeší
sňatky nezletilých dívek
z donucení. Na tom shodu
najdeme asi všichni, ale
pro naši zemi to, naštěstí,
není vůbec relevantní. Co
pokládám za nebezpečné
je velmi obecný článek
40 „Sexuální obtěžování“,

který zkráceně říká, že jakákoliv forma nežádoucího
jednání, které naruší důstojnost člověka, podléhá
trestním nebo jiným právním sankcím. V dobrých
rukách dobré. V rukách
fanatického bojovníka
za spravedlivý svět zbraň
hromadného ničení. Kriminalizovat se podle tohoto ustanovení dá při tom
správném pokrokovém
výkladu prakticky cokoliv.
Navíc dohoda zavádí mezinárodní komitét, který má
nad ní dohlížet, a dodatky
dohody jsou přijímány
většinovým hlasováním.
Takže i kdybychom se ne-

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). Inzerce: tel.: 774 414 225
(reklama@sedlcansky-kraj.cz). Adresa redakce: Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany. Návštěvní hodiny v redakci: pondělí, středa, 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

báli českých aktivistických
spolků, ty zahraniční nám
budou tuto úmluvu pravidelně obohacovat.
Podpis je vážná věc.
Nemusíme podepisovat
všechno, co nám kdo podstrčí. Přesto můžeme ctít
ducha úmluvy. Vlastními
zákony a vlastní osvětou
podporovat boj proti domácímu násilí a zneužívání žen. Aktéři výše zmíněné kauzy již sedí druhý
týden ve vazbě. Nepotřebovali jsme k tomu nic víc
než aktuálně platnou českou legislativu a odhodlání chránit slabší.
Bohumil Vohanka

