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Pobočku České pošty
paralyzovala dočasně karanténa
SEDLČANY U pobočky Čes-

ké pošty v Sedlčanech čeká
zákazníky od 15. srpna až
dosud nemilé překvapení.
Buď se před vstupem musí
zařadit do fronty, která při
omezeném provozu narůstá nebo ještě hůře – ocitnou

se před uzamčenými dveřmi chráněných mříží...
Zavřeno měla pobočka
v pátek 21. a v sobotu 22.
srpna a pošta avizuje, že nebude poskytovat služby ani
v sobotu 29. srpna. Pokud
ještě nedojde ke změně,

měla by ve středu 26. srpna
fungovat ve zkráceném režimu místo obvyklých 8 až
18 hodin pouze od 11 do 16
hodin, i v dalších dnech je
lépe vyřídit jen urgentní
záležitosti. Ve čtvrtek 27.
a v pátek 28. srpna má být

pošta otevřena od 9 do 14
hodin. Důvodem této nepříjemné situace je karanténa
zaměstnanců. O bližší informace jsme 21. srpna požádali Ivo Vysoudila, mluvčího České pošty.

čák, desetinásobný mistr
světa v jízdě na vysokém
kole, podnikl v sobotu
22. srpna okruh po turistické destinaci Toulava, která zahrnuje také
Sedlčansko. Za zády měl
dalších 120 a později až
150 účastníků, kteří sedli
za řídítka kol, aby podpořili dobrou věc. Motivem

Názor radních:
Nebudovat předzahrádky
na úkor zeleně
SEDLČANY Rada města se
vrátila ve středu 19. srpna
k tématu předzahrádek,
které otevřel na minulém
zastupitelstvu zastupitel
Filip Růzha, který byl též
pozván na radu města 22.
července, kde seznámil
osobně radní se záměrem.
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel připomněl,
že v minulé radě k tématu nepřijali usnesení, ale
nyní došli na srpnové
schůzi k tomuto závěru:

Co jste
hasiči, co
jste dělali?
Slavili jsme
ve Vleticích!

akce s názvem „Na kole
dětem“ byla stejně jako
v předešlých ročnících
podpora dětských onkologicky nemocných pacientů. Po městech a obcích doprovázela cyklisty
kasička, která se plnila ať
mincemi nebo bankovkami. Rozhodující nebyla
při finančních darech ani

VLETICE Navzdory předpovědi, která pro sobotu 22.
srpna hlásala silné bouřky,
bylo počasí milostivé – pršet začalo až ke konci slavnosti, kdy už diváci mohli
sedět či tančit pod stanem.
Oslavy se vydařily.
Potomci zakladatelů hasičského sboru ve Vleticích
jsou akční, a přípravu oslav
70. výročí založení sboru
a k tomu 800 let od první písemné zmínky o obci zvládli v rekordním čase, tedy
asi za tři měsíce. A to ještě
postavili novou hasičárnu
– místo „plechovky“ mají
krásnou dřevěnou. Zatěžkávací zkouška se netýkala
ohně, ale i tak byla náročná – hasičárna se na sobotu

Pokračování na straně 6
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Pokračování na straně 2

Desetinásobný mistr světa
na vysokém kole měl
za zády 120 až 150 cyklistů
SEDLČANY Josef Zimov-

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Všechny testy
v sedlčanském
domově
seniorů byly
negativní
SEDLČANY Šířící se „zaru-

Nebudovat předzahrádky
na náměstí na úkor zeleně – to znamená na úkor
květinových záhonů, keřové výsadby, stromů.
„V jiných částech města
bude jednotlivě na posouzení, zda povolit předzahrádku na úkor travnaté
plochy, ale takový oficiální požadavek se zatím nevyskytl,“ sdělil stanovisko rady Hölzel. Potvrdil,
že do zastupitelstva tak
jdou s jasným názorem.

čené“ zprávy o tom, že
onemocnění covid–19 se
objevilo v sedlčanském
domově seniorů, se nezakládá na pravdě. Dementovala je Jaroslava Kocíková,
ředitelka tohoto krajského
zařízení poskytujícího sociální služby.
„Jako je tomu všude
jinde, tak se také naši zaměstnanci i klienti potkávají s širší veřejností. Tím
jsou bohužel v ohrožení.
Dva naši zaměstnanci se
setkali s člověkem pozitivním na covid–19. Podrobili se testu a ještě dřív než

Pokračování na straně 3

Pokračování na straně 2
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Pobočku České pošty
paralyzovala dočasně
karanténa
Dokončení ze strany 1

Kolik zaměstnanců
sedlčanské odbočky je
nyní v karanténě? Dotýká
se toto opatření i poštovních doručovatelů a jak to
případně ovlivní včasné
doručování zásilek?
Situace se týká pracovníků dodejny, tedy poštovních doručovatelů. Do 20.
srpna bylo z celkových 13
zaměstnanců dodejny v karanténě osm z nich. Následně byla karanténa nařízena
také osmi pracovníkům

Začali jste situaci řešit
ihned poté, kdy se u jednoho ze zaměstnanců
sedlčanské pobočky objevily příznaky covidu–19?
Ano, u zaměstnance se
nejprve vyskytly příznaky,
nenastoupil do zaměstnání,
kontaktoval lékaře a následně byly v souladu s pokyny
krajské hygienické stanice
provedeny testy u konkrétních osob, které hygienici
určili. Výsledkem bylo zjištění přítomnosti onemocnění covid–19. V souladu

neomezeném rozsahu. Podmínkou je, že nebude zaznamenán další výskyt nemoci a následné karantény.
Z kterých konkrétně
poboček vypomáhají
Sedlčanům vaši zaměstnanci?
Činnost dodejny je zajištěna pracovníky nadřízeného depa Příbram 70,
zejména jeho vedením.
Vypomáhá i několik pracovníků okolních dodejen
z nejbližšího okolí a několik
brigádníků. Činnost dodej-

Na pobočce sedlčanské pošty se v pátek a v sobotu mříže vůbec neotevřely, zaměstnanci jsou v domácí karanténě.

pobočky pošty, kteří se 19.
srpna podrobili testům.
Mezi zaměstnanci, kteří již
byli v karanténě, prokázal
test u dalšího přítomnost
covidu–19. V důsledku toho
došlo k rozšíření karantény mezi další pracovníky
a výpomoc. Stále platí, že
budeme dělat maximum
pro to, aby byla zachována jak funkčnost poštovní
pobočky, tak i doručování
zásilek. Zásilky jsou nadále doručovány v limitech
stanovených „Poštovními
podmínkami Základní poštovní služby“ s tím, že může
docházet ke zpoždění doručení obyčejných listovních
zásilek, a to v řádu dnů.

s předpisy byla nařízena
karanténa pracovníků celého provozu dodejny a následně i provozu pošty.
Česká pošta avizovala
zatím omezení provozu
do 29. srpna. Co lze očekávat dál? Budete provádět další odběry a na základě nich rozhodnete
o vrácení provozu do normálního režimu? Nebo
skončí doba karantény
a s tím i tato opatření?
Rozsah karantény, izolace a další postup závisí
na rozhodnutí krajské hygienické stanice. Předpokládáme však, že v září
již bude provozovna opět
zajišťovat služby v plném

ny se nezastavila a s vysokým nasazením „zbývajících“ zaměstnanců se ji
daří udržet v provozu. Výpomoc na pobočce pošty
zajišťují střídavě pracovníci
pošt z Petrovic, Votic, Benešova, Příbrami 1 a Vlašimi.
Chcete k tématu ještě
něco dodat?
Ihned při zjištění onemocnění a nastolení karanténních opatření byly
veškeré prostory objektu –
pošty i dodejny včetně vozidel – dezinﬁkovány profesionální ﬁrmou. Provoz
je tedy v současné době
bezpečný a bez zvýšeného
hygienického rizika.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Všechny testy v sedlčanském
domově seniorů byly negativní
Dokončení ze strany 1

jsme znali výsledky, udělali jsme ihned preventivní
opatření. Jsme moc rádi,
že testy byly negativní,“ vysvětlila Kocíková. „Každého zaměstnance i klienta,
kteří se vrací po dovolené
nebo z nemocnice, rovněž
testujeme. Samozřejmě
striktně dodržujeme mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze 3.

července letošního roku,
i další nařízení. Z preventivních důvodů u nás byly
omezeny návštěvy a byla
provedena opětovně plošná dezinfekce. Klientům
i zaměstnancům jsou podávány pravidelně aktuální informace. Snažíme
se ze všech sil zabránit
nákaze, i když v této době,
kdy je volnost pohybu, jde
především o štěstí.“ -mb-

Lokálku nahradily
autobusy
REGION Sedlčanská lokálka
má kvůli rekonstrukčním
pracím až do 28. září pauzu. Přepravu po kolejích
nahrazují ze Sedlčan do Olbramovic autobusy.
Har monogram prací
za více než 50 milionů korun bez daně z přidané
hodnoty je naplánován
na 85 dnů, z toho je 25 dnů
počítáno na dokončovací
práce. Oprava se týká tří
železničních úseků, a to
Olbramovice – Vrchotovy Janovice, Minartice –
Štětkovice a Kosova Hora
– Sedlčany. Ve všech dochází k obnově svršku ně-

kolika způsoby. Především
jsou kolejnice vyměňovány za nové kolejnicové
pásy na stávající pražce,
včetně výměny poškozených kusů a také stávající
kolejové pole jsou ve vybraných obloucích trati
nahrazovány pokládkou
nových ocelových „Y“
pražců.
Správa železnic vybrala
jako hlavního zhotovitele díla ﬁrmu GJW Praha,
subdodavateli jsou společnosti s ručením omezeným
– Pirrel, E-Railconstruct,
Pedasta dopravní stavby,
Dosta, a Rutr.
-mb-

Záchodky
na autobusovém nádraží
budou lépe přístupné
a za poplatek
SEDLČANY Kritické hlasy sílí

kvůli špatné dostupnosti toalet na zmodernizovaném
autobusovém nádraží. V budově přestupného terminálu bylo možné si vyzvednout od WC klíč u okénka
pracovnice turistického informačního centra. Ale jen
v jejich pracovní době. V sobotu a v neděli neexistovala
ani tato možnost. Proto někteří cestující i nostalgicky
vzpomínali na mobilní toalety, které byly po zprovoznění terminálu odstraněny.
Změní se něco? Zeptali
jsme se Miroslava Hölzela,
starosty Sedlčan: „Stížnosti jsem také zaznamenal.
Původně byly WC otevřeny
téměř nonstop a volně pří-

stupné, což se také kvůli
vandalům a zlodějům neosvědčilo. V době nouzového stavu byly uzavřeny
úplně, potom jsme jako
dočasné řešení volili zapůjčování klíče u informačního okénka. Samozřejmě
je to ale špatně. Do konce
srpna by měly být instalovány u dveří toalet mincovní
zámky. Předpokládám, že
vstup bude zpoplatněn deseti korunami. Očekáváme,
že WC budou využívány jen
cestujícími, kteří toaletu potřebují a že se v nich udrží
lepší pořádek. K dispozici
budou po dobu otevření autobusového nádraží, což je
v současné době od 6 do 20
hodin.“
-mb-
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Žákům i veřejnosti
se otevře škola
zmodernizovaná
za sedmačtyřicet
milionů

Názor radních:
Nebudovat předzahrádky
na úkor zeleně

KOSOVA HORA Letošní 1.

„Pokud zastupitelé odsouhlasí, že předzahrádky se
na náměstí na úkor zele-

září bude mít v dějinách
Kosovy Hory výjimečný
význam. První den nového školního roku uvítá
žáky, jejich rodiče a učitele ve zrekonstruované
školní budově a areálu.
Slavnostní otevření je plánováno na devátou hodinu
a z pozvaných hostů účast
přislíbila středočeská hejtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná a senátor Jiří
Burian. Vystřídají se u mikrofonu a projev přednese
také starosta Kosovy Hory
Martin Krameš a ředitel
místní základní školy Robert Kohout.

Nejnákladnější
akce
Starosta Martin Krameš
potvrdil, že jde o nejnákladnější stavební akci
v obci. V rámci přestavby vznikly nové odborné
učebny a kompletní rekonstrukce celé budovy. Celkové náklady představovaly 47 milionů korun, z toho
dotace z Integračního regionálního operačního programu představovala 22,5
milionu, Středočeský kraj
jej podpořil částkou 1,3
miliony korun. „Po následném proplacení kompletní
dotace a úhradě z rozpočtu
obce bude obec splácet bance úvěr v celkové výši šest
milionů korun, který předpokládám v průběhu tří až
čtyř let splatíme,“ uvedl k ﬁnančnímu zajištění starosta
Krameš.

Důležité milníky
Starosta Kosovy Hory
připomněl také důležité
milníky stavby: „Vše začalo
v srpnu 2016 vypracováním

projektové dokumentace.
V květnu 2017 byla schválena žádost o dotaci. V listopadu 2017 bylo vydáno rozhodnutí o jejím poskytnutí.
V červnu 2018 byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele. V říjnu 2018 jsme
podepsali smlouvu s dodavatelskou ﬁrmou KAZIKO.“
V druhé polovině roku
2019 uzrál čas, aby radnice
mohla podepsat smlouvy
s dalšími ﬁrmami Kenast
Svět IT – na dodávku vybavení a počítačové techniky.
„Stavba byla kompletně dokončena a předána letos 10.
února. Kolaudace v důsledku koronaviru se posunula
až na květen. V současné
chvíli máme po detailních
hloubkových kontrolách
Centrem regionálního rozvoje. U všech třech zakázek
bylo konstatováno, že jsou
bez závad, a tak nám dotace bude v nejbližší době
kompletně proplacena,“
rozdělil se o dobrou zprávu starosta Kosovy Hory.

Úkol téměř
nadlidský
„Mohu potvrdit, že čerpání evropských peněž je
téměř nadlidský úkol. Nedivím se kolegům starostům,
že do takovýchto projektů
nejdou. Bez výborné administrátorské spolupráce
a vstřícného zastupitelstva
obce bychom tuto stavbu,
která navíc procházela neustálými kontrolami, těžko
zvládli,“ řekl spontánně.
Zároveň pozval veřejnost na sobotu 5. září
na den otevřených dveří, kdy si zájemci v době
od 10 do 15 hodin budou
moci novou školní budovu
prohlédnout. Upozornil, že
návštěvníci by měli, vzhledem k vývoji situace kolem
koronaviru, počítat s použitím roušky uvnitř budovy
a dalšími nezbytnými hygienickými opatřeními.
Marie Břeňová

Dokončení ze strany 1

novela obecně závazné
vyhlášky, kterou se stanovuje místní poplatek
za užívání veřejného pro-

to s žadatelem smlouvu.
Ta je zpoplatněna. Podle
zákona by ještě mělo být
další zpoplatnění účtová-

I při stávajícím záboru části chodníku by provozovatelé měli myslet na nevidomé a „vozíčkáře,“ kterým chůze mezi plechovými poutači může působit problémy.

ně budovat nebudou, tak
nebude potřeba ani manuál, který připravoval
zastupitel Růzha. V tom
případě by se manuál
stával nadbytečným. Jestliže většina zastupitelů
nebude sdílet návrh rady,
tak by bylo potřeba manuál dopracovat. Na definování pravidel by bylo
dostatek času přes zimní
období,“ sdělil. Provozovatelé cukráren a občerstvení na náměstí letos
řešili venkovní posezení povoleným záborem
části chodníků. Pro příští sezónu by měla platit

stranství. Hlasovat o vyhlášce budou zastupitelé
v pondělí 7. září.
„Abychom správně postupovali podle legislativy,
tak žadatel musí požádat
místně příslušný silniční úřad, což je v případě
Sedlčan odbor dopravy
a silničního hospodářství,
o zvláštním užívání místní komunikace. Za podání
zaplatí správní poplatek
tisíc korun. Úřad rozhodne, zda vydá souhlas, že
část chodníku může být
pro tento účel zabrána.
Na základě takového rozhodnutí pak uzavře měs-

no na základě předpisu
o místních poplatcích užívání veřejného prostranství. Přikláníme se v tomto
ohledu k návrhu Filipa
Růzhy, abychom jeden poplatek zrušili. Poplatek
za užívání veřejného prostranství bychom promítli
do ustanovení v nové městské vyhlášce. Nájem by byl
nastaven tak, že by kopíroval výši místního poplatku
– to znamená v případě
náměstí by šlo o částku
pěti korun za metr čtvereční,“ seznámil starosta
s návrhem rady.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
POČEPICE Brzy ráno v pátek 21. srpna v katastru
obce vběhla do jízdní
d rá hy p a d e s á t i l et é m u
muži srna, která z místa
střetu následně odběhla.
Provedená kontrola u řidiče vykázala přítomnost
alkoholu v dechu – 0,4
promile.

JESENICE Pod vlivem
drog usedl za volant 36letý
motorista, který v dopoledních hodinách v sobotu
22. srpna projížděl obcí. Při
silniční kontrole u něj policisté zjistili z potu přítomnost amfetaminu.
ŠT Ě T KOV I C E Š k o d a
ve výši 20 000 korun vznik-

la v katastru obce při střetu auta a srny, která vběhla
pod kola vozidla značky
Ford. Usmrcené zvíře bylo
následně předáno mysliveckému sdružení.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Při žehnání
Mariánskému sloupu byl
poblíž kardinálu Dukovi
také kněz Zápotocký
S E D LČ A N Y M a r i á n s k ý

sloup se po 102 letech vrátil na Staroměstské náměstí
v Praze. V sobotu 15. srpna mu požehnal kardinál
Dominik Duka, arcibiskup
a metropolita pražský. Záznam z této významné události byl odvysílán i některými televizními stanicemi.
V blízkosti kardinála tak
diváci mohli v detailním
záběru postřehnout i místního kněze Stanislava Zápotockého. Zajímali jsme
se o to, jaké dojmy v něm
slavnost zanechala.
Potvrdil, že to pro něj
byl příjemně prožitý den.
„My kněží jsme se oblékali
v kostele sv. Havla, přešli
jsme průvodem k Týnskému chrámu, tam byla koncelebrovaná mše svatá.
Do chrámu přicházeli pozvaní řeholníci, řeholnice
a vybraní hosté, kněží neměli vstup nijak omezený,
a tak jsem mohl také sloužit s panem kardinálem
mši svatou. Po mši jsme se
společně odebrali na Staroměstské náměstí k Mariánskému sloupu, kde zazněly
modlitby a projevy, v nichž
byla připomenuta historie
této památky až po současnost. Zmíněny byly
osobnosti, které její obnovu nejvíc podporovaly. Byl
mezi nimi i Dominik Duka,“
podotkl Zápotocký. Nepřehlédnutelný byl také Karel Schwarzenberg, který
dění pozoroval z židličky,
kterou mu pořadatelé pro
jeho lepší pohodlí přichystali. Tak si šlechtic a politik
spolu s dalšími účastníky,
z nichž někteří byli v národních krojích, vyslechli
například, že původní Mariánský sloup byl postaven
roku 1650 na Staroměstském náměstí jako poděkování Panně Marii při obraně Prahy proti švédským
vojskům. „Když bylo město
drancováno v roce 1648
švédským vojskem, tak
obyvatelé Panně Marii slíbili, že sloup postaví, pokud

bude Praha ochráněna, což
se také stalo,“ uvedl Zápotocký. Sloup byl ale v roce
1918 vnímán jako symbol
habsburské
monarchie
a byl zbourán.
Zápotocký nepopírá, že
kromě příznivců obnovy
Mariánského sloupu se
objevili na srpnové slavnosti i odpůrci, kteří stáli
u budovy radnice s trans-

Kněz Stanislav Zápotocký má
na nedávné žehnání Mariánského sloupu kardinálem
Dukou a celou slavnost hezké
vzpomínky. Bude mu ji připomínat i speciální brožurka
s modlitbami vydaná k této
příležitosti.

parenty „Sloup hanby“
nebo „Praha není Vatikán“.
Tento názor sedlčanský
duchovní nesdílí. „Když
se objevil první řečník, zazněly výkřiky: Hanba, hanba, což bylo rušivé, ale on
se nenechal vyvést z míry
a pokračoval v projevu,“
kvitoval s tím, že on stavbu
celá léta myšlenkově pozoroval z povzdálí. „Stržení
sloupu v roce 1918 bylo barbarským činem. Šlo o jeden
z barokních sloupů tohoto
typu, který se stal vzorem
pro ostatní sloupy po českých městech a vesnicích.
Modlil jsem se za to, aby
se tento dlouhodobý záměr
povedl. Sochař a restaurátor Petr Váňa na napodobenině sochy a soklu pracoval
více než dvacet let a odvedl
skvělou práci,“ dodal na závěr Zápotocký.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Bonus zaslaný na účet
Sedlčan pokryje výpadky
daní přibližně z poloviny
SEDLČANY Jedním z hlav-

ních bodů jednání zastupitelstva města, které se sejde
v sedlčanském kulturním
domě v pondělí 7. září od 17
hodin, bude návrh rozpočtového opatření číslo 3.
„Příjmovou část upravíme o položky, které nemohly být do doby, než o nich
bude rozhodnuto, zahrnuty.
Především nám rozpočet
pozitivně ovlivňuje kompenzační bonus, kdy Vláda
ČR pro zmírnění následků
negativních dopadů koronaviru schválila poskytnutí příspěvku 1 250 korun na obyvatele. V případě Sedlčan
a evidovaných 7 029 obyvatel se tím navyšuje rozpočet o 8,786 milionu korun,“
informoval starosta Sedlčan Miroslav Hölzel s tím,
že tyto prostředky byly již
na účet města zaslány. Podotkl, že bonus státu pokryje městu ﬁnanční propad v daňových příjmech
přibližně z jedné poloviny.
„Daňové příjmy jsme zatím
snížili na 17 milionů korun
a je vidět, že náš odhad
nebyl přehnaný. Mám spíš
obavy, abychom ve druhém
pololetí dosáhli snížené
hodnoty,“ přidal komentář
ke změně v příjmové části.
Na účet města bude také
připsáno 137 000 za úspěšné vyřízení žádosti o dotaci na likvidaci kůrovcových
kalamit v obecních lesích.
Na výkon státní správy
v sociální oblasti, konkrétně pro pěstounskou péči
odboru sociálních věcí,
bylo posláno na účet 32 000
korun. „Obdrželi jsme dotaci 164 000 korun na odměny
pro pracovnice v sociálních
službách, byly jim vyplaceny v srpnovém výplatním
termínu,“ doplnil starosta.

Komunikace
Na Morávce opět
„živá“
Starosta na tiskové besedě shrnul, že celkově
se příjmová část rozpočtu

těmito změnami navyšuje o 9,328 milionu korun
na celkovou částku 250,995
milionu korun.
K výdajům sdělil, že
díky vylepšeným příjmům,
bylo zpět do letošního rozpočtu města zařazeno vybudování nové komunikace Na Morávce ve výši 2,2
milionu korun. „Rada města
ještě ve středu 19. srpna uložila odboru investic vyvolat
poptávkové řízení na zhotovitele třem společnostem,
s nimiž v minulosti spolupracovali,“ uvedl starosta.
„Budeme se snažit letos komunikaci dokončit,“ dodal.

Kamerový systém
Ve výdajích dojde k povýšení prostředků na kamerový systém o 100 000
korun. „Tím, jak jsme rozšířili kamerový systém,
tak se zvýšily i náklady
na opravy. Bylo například
také nezbytné vyměnit dvě
kamery, které dosloužily,“
okomentoval návrh do zastupitelstva starosta. Připomněl, že tím je plněn požadavek zastupitelů, kteří
v loňském roce požadovali
větší pokrytí a monitoring
města. „S tím jsou spojeny
i vyšší provozní náklady,“
dodal. V současné době je
po městě rozmístěno padesát kamer. „Nově nebo lépe
monitorovány jsou od letošního roku vchody škol
a školek, základní umělecké školy a víceúčelový areál Mrskošovna,“ vysvětlil.
„Rozšířili jsme i vedení
optickými kabely a upravovaly se technologie. Proto
se letos dostáváme v nákladech na celkovou částku
700 000 korun. Nepočítáme
ale, že by v roce 2021 mělo
jít na kamerový systém stejně ﬁnančních prostředků
– odhaduji, že to bude tak
polovic.“

Příspěvek
na Krčínovu
cyklostezku

Ve v ý d a j o v é č á s t i
účtu by se měly promítnout dva miliony korun
jako příspěvek města
na takzvané „neuznatelné náklady“. Na základě
gentlemanské dohody se
budou ﬁnančně podílet
i další obce, po jejichž katastru Krčínova cyklostezka povede. Sedlec-Prčice
tak přispěje milionem korun, a po 300 000 přidají
Jesenice, Kosova Hora
i Nedrahovice. „Peníze budou poskytnuty na základě veřejnoprávní smlouvy
o účelově vázané investiční dotaci na tuto akci,“ podotkl Hölzel.

Rada chce
podpořit Křídla
Rada města předloží 7.
září zastupitelům také návrh na příspěvek 660 000
korun. Dotaci chce poskytnout na sociální služby
pro Diakonii Apoštolské
církve – Domácí hospic
Křídla Sedlčany.

Přebytek
na „horší časy“
Výdaje se mají po rozpočtovém opatření celkem
navýšit o 4,533 miliony
korun na celkových 246,2
miliony korun. Tímto rozdílem mezi příjmy a výdaji se stává rozpočet města
roku 2020 přebytkovým
o 4,795 milionu korun.
„Rada navrhuje tuto částku ponechat pro případné
vykrytí propadů ve druhém
pololetí. Máme obavy, že
pokud bychom si neponechali nějaký ﬁnanční zdroj
pro neočekávané výpadky
v příjmové části, mohli bychom mít problémy s dosažením vyrovnaných výsledků hospodaření,“ vysvětlil
starosta. „Pokud bychom
měli vyšší náklady než příjmy, museli bychom sahat
po dalším úvěru a to si už
dost dobře nedovedu představit,“ doplnil starosta.
Marie Břeňová

dlouhodobě udržitelný příjem
Volejte 734 462 216

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).
267/20

Koupím dům nebo hospodářské stavení
i ve špatném stavu. Tel.: 728 529 372. 268/20

Řádková inzerce

15 Kč/řádek

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA

Tel./fax: 317 834 320 (do 15 hod.)

ZEOS s. r. o.

Sedlec - Prčice

provede práce na zakázku i s montáží

Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

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

zopravy všech motorových vozidel, traktorů,
zemědělských strojů, prodej náhradních dílů
zprodej vodoinstalačního materiálu
zzámečnické a kovářské práce (mříže, kování, schody)
zsvářečské práce v ochranné atmosféře, řezání plazmou
zprodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
zprodej motorových, převodových a hydraulických olejů
zzastřešení bazénů - polykarbonát, ONDEX
zvýroba přístřešků, markýz - polykarbonát

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup
 baterie auto i moto značky YUASA, FAAM, SZNAIDER
 motorové oleje pro benzínové i naftové motory - syntetické i minerální
 motorové oleje pro dvoudobé motory a motorové pily, křovinořezy, sekačky
 převodové a hydraulické oleje v obalech i stáčené do vlastních nádob
 plastická maziva na ložiska, čepy, pouzdra, řetězy
 brzdové kapaliny
kapaliny, směs do ostřikovačů, destilovanou vodu
 hadice hydraulické, vzduchové, palivové, horkovodní, olejové
 hadice na propan-butan, acetylen, kyslík, zahradní
 spirálové hadice na huštění pneumatik včetně měřáku
 hadice na mycí agregáty typu WAP, KÄRCHER a podobně
 rozvaděče na štípačky
štípačky, manometry, kulové ventily, mazací lisy
 rychlospojky
rychlospojky, šroubení, spony, těsnění Al, Cu
 koncovky hydraulických a vzduchových hadic

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz

Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz
Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO
 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS,
PROTHERM, KOVARSON,
BENEKOV atd.

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva
AKCE na kompletní koupelny – sleva až 20 %

PLOŠNÁ INZERCE
od 13 Kč vč. DPH/cm2

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

Najd
Tel.:
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Desetinásobný mistr světa na vysokém
kole měl za zády 120 až 150 cyklistů
Dokončení ze strany 1

tak výše, ale společná snaha pomoci.

Dětský úsměv je cíl
„Dětský úsměv, to je náš cíl.
Všichni můžou mezi nás, pojedeme za rok zas. Naším malým cyklosvětem, jedeme na kole k dětem.
Nejenom nás to baví, ale hlavně
vezem zdraví...“ zněla „hymna
akce“ na sedlčanském náměstí
krátce před polednem.

Na vysokém kole
32 let
Zimovčákův dopravní prostředek budil v Sedlčanech po-

chy nebo Vysočinou... „Pokaždé
jsem v čele cyklistů. Na Sedlčansku jsme podruhé, ale celkově
jde o jedenáctý ročník projektu
a ten letošní má deset etap, 60
zastávkových míst a počítá s projetím 333 měst a obcí. Považuji
za nádherné, že společně strávený den pulzuje i jinde podobným
duchem jako při jízdě Toulavou
a že se najdou lidé typu Jakuba
Kachlíka, otce klučiny, u něhož
se podařila zdárně léčba a akci
správně uchopí. Jízda má čtyři
P – pomoc dětem, partnerství,
poznání krásy naší vlasti a pohyb
jako takový,“ vyjmenovával Zimovčák.

Desetinásobný mistr světa Zimovčák vedl peloton přijíždějící do Sedlčan z Nádražní ulice.

zornost desítek zvědavců. Mladí
i dříve narození se přesvědčovali, že vysoké kolo nemá žádné
převody, žádný řetěz a že pedály
jsou navařeny přímo na středové
ose velkého kola. Za 32 let, kdy
na něm cyklista jezdí, je nevyměnil za nové – je tedy původní
a opečovávané. „K neuvěřitelným
úspěchům patří to, že na vysokém
kole projel Pepa trati nejvýznačnějších profesionálních závodů
– Tour de France nebo Amerikou
od západu k východu,“ podotkl
moderátor Vojta Pohanský.

Jízda se čtyřmi P
„Kouzlem projektu nepochybně také je, že si může podle zájmu například starostů obcí měnit
trať. My dnes putujeme Tolavou,“
řekl nám Zimovčák a jmenoval
některé další okruhy Na kole
dětem – kdy se putuje Jižní Moravou, jindy zase Žďárskými vr-

Trasa Toulavou měřila 76 kilometrů, při součtu ostatních
okruhů se jízda na vysokém kole
dostává na úctyhodných 2 700
kilometrů ročně. „Páni profesoři
kardiochirurg Jan Pirk nebo chirurg Pavel Pafko, kteří jsou známými odborníky, sice do Sedlčan
na kole nepřijeli, ale zúčastňují se
také těchto jednodenních etap,“
podotkl desetinásobný mistr.
O jedenáctý titul letos neměl
možnost ani zabojovat, protože
světový šampionát, který se měl
uskutečnit v Belgii, byl z důvodu
pandemie koronaviru zrušen.

Zlomená ruka nebo
nos...
Na dotaz, zda je snadnější
a bezpečnější se na kolo dostat
nebo sestoupit, Zimovčák řekl:
„Lehčí je seskočit, když se sápete nahoru, je větší možnost pádů
a tím i zranění.“ Potvrdil, že má

za sebou nejeden úraz. „Asi pětkrát jsem si zlomil ruku, jednou
nos, přišel jsem o zuby, šilhám –
za více než tři desítky jízdy na vysokém kole toho bylo víc,“ glosoval s nadhledem.

Za rok zas s husí kůží
Cyklisty a přihlížející v Sedlčanech přivítal stručně starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel: „Velmi
děkuji všem, kteří tuto charitativní akci organizují a těm, kteří se jí
účastní. Přeji všem 120 cyklistům,
aby dorazili zdárně do cíle, ať jim
to šlape.“
Štěpánka Barešová, ředitelka
turistické oblasti Toulava a tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska, po něm převzala mikrofon,
aby mimo jiné připomněla, že
Sedlčany jsou součástí Toulavy
a do stejné turistické oblasti ještě patří Bechyňsko, Soběslavsko,
Táborsko, Mladovožicko a Sedlecko-Prčicko. „Je mi obrovskou
ctí, že si tuto charitativní jízdu pan
Kachlík vybral. Vzhledem k tomu,
že jde v Toulavě o druhý ročník,
jsem ráda, že nezůstalo jen u prvního, ale že vše pokračuje a můžeme být součástí myšlenky, která
podporuje právě nemocné děti.
Kdo z nás něco podobného s nemocí nezažil, tak těžko pochopí,
co taková rodina zažívá. Jediné,
co můžeme udělat je, že podpoříme malou finanční částkou malým
pacientům léčbu a rekonvalescenci,“ uvedla Barešová. Přiznala, že
v loňském roce měla při první jízdě Na kole dětem husí kůži. Tak
silné pocity zažívala, když viděla
motorkáře a policisty, kteří dělali kvůli bezpečnosti na silnicích
doprovod a potom se objevil pe-

loton přijíždějící na sedlčanské
náměstí. „Husí kůže mi naskočila,
když ve směru z Nádražní ulice
byly slyšet houkačky, hlasy... Letos
jsem byla na situaci připravená
a věděla jsem, co nás tady čeká.
Ale husí kůže mi naskočila znovu.
Pevně věřím, že i v příštím roce
se tady opět setkáme, a to i s mojí
husí kůží,“ odlehčila svoje vystoupení.

Oběd byl
v Petrovicích
Do Sedlčan přijel jako cyklista
také starosta Petrovic Petr Štěpánek. Jako vždy kolem sebe šířil
dobrou náladu. Petrovice byly
jedním z dalších míst charitativní
akce. „Naše obec společně s Lobkowiczkým pivovarem připravila
pro účastníky oběd. V zámeckém
parku si mohou odpočinout a občerstvit se. Bude to především pečená kýta nebo párek s chlebem
a hořčicí a samozřejmě budou
k dispozici nápoje. Vyhrávat bude
také country kapela Fandy Tomáška,“ přiblížil krátce Štěpánek.
Petrovický starosta nechyběl
už na startu ve Voticích, kde
votický starosta Jiří Slavík předal před jízdou Zimovčákovi
šek pro onkologicky nemocné
pacienty na 150 000 korun. Peloton pokračoval dále do Počepic, kde přichystal občerstvení
Pavel Hejhal. Po Petrovicích
následovala zastávka v Sedlci-Prčici a řeč zde pronesla starostka Mirka Jeřábková a bylo
zde možné také doplnit tekutiny i kalorie. Na trase se peloton
rozrostl asi na 150 cyklistů! Poslední úsek vedl opět do Votic.
Marie Břeňová

Rekreační středisko
U Candáta na Oboze
přijme na rok 2021

KUCHAŘK U
KUCHAŘKU
Sezóna od června do září, možno i na kratší dobu
Ubytování a strava zajištěna
Požadujeme: znalost v oboru, komunikativnost a flexibilitu
Informace na tel.: 728 285 322 nebo 603 514 687
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Ochrana fauny je
pyšná na včelaře
HRACHOV Při Ochraně fau-

ny ČR v Hrachově pracují
také dva včelařské kroužky. Pavel Křížek, vedoucí
této stanice pro handicapované živočichy, je na jejich
činnost patřičně pyšný.
„V rámci celostátní soutěže Zlatá včela mají dobré
výsledky a obsazují přední místa,“ uvedl. Doplnil,
že v každém kroužku je
zapsáno deset dětí. Téma
včelařství patří také k celoroční nabídce centra ekologické výchovy Ochrany

fauny ČR. Pořádány jsou
pro nejmladší zájemce
celoročně. Za dětmi se
prý vydávají až do školek
a v jarních měsících s sebou přivážejí i prosklený
úl s živými včelkami. Ale
i v jiných ročních obdobích je přednáška pro děti
obsahově poutavá – dozví
se například, kdo vůbec
včelař je, v čem spočívá
jeho práce a jak to vypadá
v úlu. Součástí programu je
hra na včelky i ochutnávka
medu.
-mb-

Týdeník
Sedlčanský kraj
posiluje redakční tým
a hledá nové autory
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Sedlčanské vlakové nádraží
má výrazně změnit svou
podobu z 19. století
SEDLČANY Sedlčanské ná-

draží má v nejbližších měsících po 126 letech značně
změnit dosavadní podobu.
Státní organizace Správa
železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele
opravy. Uchazeči o tuto
velkou zakázku mohli podávat přihlášky do 21. srpna a podle odhadu Radky
Pistoriusové, mluvčí Správy železnic, by mohly být
známy výsledky během
září. O jak velkou investici
půjde, nám zatím nemohla
sdělit, protože předpokládaná cena zakázky nebyla
stanovena.
„Samotná oprava výpravní budovy dopravu
na trati neomezí,“ dodala

venkovní osvětlení a cestující i pracovníci Českých
drah si také polepší výměnou venkovního a vnitřního mobiliáře. Některé
z chystaných změn přiblížíme podrobněji.

Panely, hodiny
a hrotový systém
Na nástupišti dojde
k modernizaci oznamovacích prvků – například
stávající hodiny nebo panely o příjezdech a odjezdech vlaků nahradí nové,
Správa železnic počítá také
s prosvětlenými tabulemi
s označením železniční
stanice. Na římskách, parapetech prvního patra
a na horních částech fasá-

nové a výměna se dotkne
také odpadkových košů,
které mají být proti krádeži zabezpečeny zejména ukotvením k betonovému podkladu. Nového
vybavení se dočká také
čekárna. Okénko pro pokladní, včetně dřevěného
portálu, které již něco pamatují, budou zrepasovány, povrchově upraveny
a nově zaskleny. Investor
pamatuje na to, že by v budoucnu pohlídal pořádek
kamerový systém – deset
kamer by bylo na fasádě
budovy a jedna v čekárně. Proto budou kabely
uloženy na opravené fasádě do krabiček, aby bylo
možné systém později

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

Houby nasbírané
u kašny zpestřily
jídelníček
SEDLČANY I zkušení houba-

ři se vrací z lesa a dalších
osvědčených míst většinou s prázdnými košíčky.
To Andrea Janečková (vlevo) a Marta Venclová měly
v sobotu 22. srpna nasbíráno za pět minut. Krátce

před polednem nacházely
hřibovité houby, zřejmě
koloděje, na sedlčanském
náměstí v okolí kašny. Libovaly si, že nečekaný úlovek využijí na smaženici
a ještě zbude na bramboračku.
Marie Břeňová

Výpravní budova na sedlčanském nádraží, tak jak ji známe v současnosti.

Pistoriusová. Předmětem zakázky bude oprava
střechy, vnějšího pláště,
přístřešku, vnitřních prostor, veřejných záchodků
a prostoru před budovou
železniční stanice. A nejen
to – akce počítá také s demolicí nocležny a oplocení. Vnitřních prostor v patrové části budovy, kde jsou
nyní nevyužívané byty, se
rekonstrukce
nedotkne.
Opraveny mají být také vodovodní, elektrické, plynové a kanalizační přípojky,

dy bude instalován hustý
hrotový systém, který by
měl zabránit posedávání
holubů a znečišťování budovy a dalších prvků jejich trusem. Projekt počítá
mimo jiné s tím, že budou
obnoveny historické nápisy na bočních fasádách.
Upraveny budou komíny,
střecha, podlahy, svítidla...

Nové lavice
a kamerový
systém
Stávající lavice nahradí

zprovoznit a nemusel se
již dělat stavební a technický zásah.

Trocha historie
Výpravní budova slouží v Sedlčanech od roku
1894, kdy byl také zahájen
provoz na místní dráze,
zkušební jízda po kolejích
byla podniknuta 4. září
stejného roku a pravidelně začala jezdit lokálka
podle jízdního řádu o necelý měsíc později.
Marie Břeňová
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Sedlčany mají v současné době
platných osmnáct městských
vyhlášek. Znáte je?
SEDLČANY Platných vyhlá-

šek města Sedlčan je v současné době osmnáct. Podle
vyjádření starosty Sedlčan
Miroslav Hölzela žádný
„kostlivec ve skříni“ mezi
nimi není. „Všechny vyhlášky a předpisy jsou novelizované,“ potvrdil i správce
městských webových stránek Ondřej Vodňanský.

vání některých sázkových
her a loterií.

Nejdelší název
Nejvíce, a to 22 slovy, byl
pojmenován další předpis.
Má oﬁciální název: „Vyhláška o stanovení systému
shromažďování, sběru, pře-

výpočet daně z nemovitosti
a celou sérii předpisů uzavřeme rokem 1992 a již zmíněnou vyhláškou o zřízení
městské policie.

Bez alkoholu
N ě ko l i k m ě s t s k ý c h
předpisů by možná nebylo

Nejstarší
a nejmladší
Nejstarší z vyhlášek
z roku 1992 je věnována
zřízení městské policie.
Naopak nejmladší byla odsouhlasena zastupitelstvem
v letošním roce a byla vydána kvůli akcím, při nichž
pořadatelé žádali o výjimku,
a to o stanovení kratší doby
nočního klidu.
Další čtyři závazné dokumenty se váží k loňskému
roku. Jedna stanoví místní
poplatek za užívání veřejného prostranství, druhá
aktualizuje výši místních poplatků ze psů. Třetí hovoří
o zákazu kouření, kam spadá také používání elektronických cigaret a čtvrtá aktualizuje požární řád města.
Není bez zajímavosti, že
v roce 2018 nebyla žádnou
městskou vyhláškou řešena místní legislativa. Stejně
„chudý“ byl také rok 2014
až 2016. V roce 2017 schválili zastupitelé dvě vyhlášky – jedna se zabývala veřejným pořádkem, druhou
byly stanoveny školské obvody. Stanovení poplatku
za komunální odpad bylo
odhlasováno v roce 2013
a ve stejném roce ještě bylo
vyhláškou upraveno osvobození daně z nemovitosti.
Rok předtím se zastupitelé shodli při hlasování na tom, že hazard sice
na jedné straně přisypává
peníze do městské pokladny, ale nevyváží to negativní
dopady spojené s gamblerstvím. Proto nabyla platnosti
pravidla o zákazu provozo-

Rákosníčkovo hřiště a jeho okolí je jednou z lokalit, kde podle
městské vyhlášky platí některá omezení a mají jej více pod dohledem strážníci městské policie.

pravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Sedlčany.“
V roce 2010 ošetřili zastupitelé vyhláškou zákaz
konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství. Pro další předpis
musíme sáhnout až do roku
2007 – má opět košatý název: „Vyhláška o systému
komunitního kompostování
a způsobu využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území
města“. Ve dvou předchozích letech bylo v Sedlčanech „vyhláškové vakuum“.
V roce 2015 uvedli zastupitelé do života další vyhlášku,
která určovala pravidla pro
pronajímání
náhradních
bytů a jiná se vyjadřovala
k užívání plakátových ploch
v majetku města. Ohlédnout se můžeme i za rokem
1996, kdy se zrodil předpis
pro použití koeﬁcientu pro

na škodu si krátce osvěžit.
Vyhláška č. 1 z roku 2019 hovořící o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Speciﬁkuje lokality, kde porušování může být pokutováno.
Citujeme: „Na Severním
sídlišti jde o veškerá veřejná
prostranství Severního sídliště včetně areálu Háječek
a parčíku u Kulturního domu
Josefa Suka ohraničená ulicemi U Háječku, U Kulturního domu, Havlíčkova a silnicí III. třídy č. 10233 směrem
na Příčovy. Dále o sídliště
Za Nemocnicí, a to o veškerá
veřejná prostranství sídliště
za nemocnicí ohraničená
ulicemi 28. října, Lidická,
Tyršova včetně parčíku u Sokolovny. Na Jižním sídlišti jde
o veškerá veřejná prostranství jižního sídliště ohraničená ulicemi Víta Nejedlého,
Sedlecká, Dělnická.“ Zákaz
platí (s určitými výjimkami –
jako jsou například městské
slavnosti) na Náměstí T. G.

Masaryka a na Komenského náměstí, ale také v areálu
autobusového nádraží.

Dobré mravy
A připomenout můžeme
i další obecně závaznou
vyhlášku města Sedlčany
č. 3 z roku 2017 o veřejném
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě. Opět kousek ocitujme:
„Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne
11. prosince 2017 vyjádřilo
k činnosti narušující veřejný
pořádek: 1. Činností, která
by mohla narušit veřejný
pořádek nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku a se zájmem na ochranu
veřejné zeleně a veřejného
prostranství ve městě, je:
a) pořádání akcí spojených
s hudební produkcí živé nebo
reprodukované hudby (např.
různé kulturní pořady, taneční zábavy, diskotéky, technoparty apod.) na veřejném
prostranství a na místech,
která nejsou určena k jejich
pořádání, pokud hudba či
projevy účastníků akce jsou
slyšitelné i na dalších než
sousedních pozemcích, b)
volný pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva
na veřejných prostranstvích,
v zastavěných částech města.
2. Za akce uvedené v odst. 1
písmo a) se nepovažují akce,
na něž se vztahují zvláštní
zákony (např. volební zákony, apod.). Pro pořádání akcí
uvedených v odst. 1 písmo
a) se stanovuje podmínka
oznámit jejich konání obci
alespoň 5 dnů předem.“
Článek 5 se věnuje pravidlům pro pohyb zvířat
na veřejném prostranství,
a to v pěti následujících bodech: „1. Chovatel, popřípadě jiná fyzická osoba doprovázející psa nebo jiné zvíře
na veřejném prostranství,
odpovídá za znečištění veřejného prostranství, veřejné zeleně nebo veřejného zařízení

způsobené tímto zvířetem.
2. Chovatel, popřípadě jiná
fyzická osoba doprovázející
psa nebo jiné zvíře na veřejném prostranství, je povinna
neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy), které zvíře
na veřejném prostranství zanechalo. 3. Chovatel tažných
zvířat nebo provozovatel
potahu pohybující se na veřejném prostranství musí vybavit tato zvířata záchytnými
vaky na tuhé exkrementy. 4.
V zájmu zajištění veřejného
pořádku, ochrany veřejné
zeleně, bezpečnosti a zdraví
je možné na veřejných prostranstvích v zastavěných
částech města vodit psy
pouze na vodítku. 5. Vstup
se psy je zakázán na následující veřejná prostranství
a veřejná zařízení: a) prostory veřejných dětských
hřišť a pískovišť, b) budovy
zdravotnických zařízení, c)
školská zařízení, d) budovy,
ve kterých jsou dislokována
pracoviště Městského úřadu
Sedlčany, e) hrací plochy
sportovišť.“

U škol bez tabáku
Připomeňme si ještě
stručně loňskou městskou
vyhlášku, která byla iniciována řediteli některých
školských zařízení. Problematice se věnovalo zastupitelstvo a od 14. října 2019
vymezilo lokality, kde je
zakázáno kouření. „Cílem
je posílení ochrany a zdraví dětí a mládeže před
škodlivými účinky kouření
a používání i elektrických
cigaret a to ve vyjmenovaných územích,“ vysvětluje
se v ní. Tyto lokality jsou
v předpise přesně ohraničeny a popsány slovně
s doplňujícími mapkami.
Jde o zóny před 1. ZŠ a 2.
ZŠ Propojení navazující
na veřejné prostranství
před středním odborným
učilištěm, o ZŠ v Konečné
ulici nebo o zónu u gymnázia.
-mb-

www.sedlcansky-kraj.cz
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Chovatelé „pošťáků“ ve městě se
mohou pochlubit dlouhou tradicí
SEDLČANY Chovatelé poštovních
holubů přiblížili letos návštěvníkům Povltavské výstavy 15.
a 16. srpna svoji činnost. U jejich
stánku se mohli zájemci například dovědět, že kolébkou poštovního holubářství je Anglie,
Belgie a Nizozemsko. U některých druhů holubů se hodnotí
i krása, u dalších jen výkon při
závodech... Za život dokáže nalítat „pošťák“ kolem 20 000 kilometrů a chovní holubi se mohou
dožít deseti až patnácti let. Závodní kariéru ale končí v sedmi
nebo v osmi letech.

zvířectva, jak tomu také v některých letech bylo. Je ale pravda,
že s místními chovateli máme
dobré vztahy a ve svém areálu
Pod Duby nám také poskytují

podotkl. Považuje si umístění
v roce 2010 v rámci oblasti. Jeho
opeřenec překonal v dobrém
čase kolem 1 150 kilometrů. „To
byl můj největší úspěch, holuba

Kamarádství
i adrenalin

Dříve pod
Svazarmem, teď
samostatně
Desítky let se věnuje tomuto
bohulibému koníčku také Jan
Náhoda. Ten upřesnil, že poštovní holubářství bylo oblíbené již
v době první republiky. Za minulého režimu bylo organizováno pod Svazarmem jako branný sport. Ukázal nám speciální
časopis „Poštovní holubářství“
z roku 1958 s heslem Sportem
k obraně vlasti. „V té době už
jsem byl chovatelem a členem
Svazarmu, což byla i podmínka.
Ve vojenství používají poštovní
holuby i v dnešní době, například ve Švýcarsku,“ vyprávěl.
Upozornil mimo jiné na to, že
anglické královně nosili holubi
za první světové války zprávy.
„Mohu také zdokumentovat, že
i současný americký prezident
Donald Trump holubaří – nechal
se vyfotografovat někde v New
Yorku na střeše. A podobných příkladů bych mohl uvést mnohem
víc,“ řekl.

Kroužek jako velká
vzácnost
Za velkou vzácnost považuje chovatel Náhoda kroužek,
kterým byl označen „pošťák“
v roce 1956 až 1958. „Sedlčanští
chovatelé poštovních holubů byli
vedeni pod pražským krajem,
na kroužku jsme proto měli jedničku a za ní pak za město číslo 23,“ ukázal vyražené číslice
na kovovém proužku.
„V současné době jsou holubáři vedeni jako samostatná organizace a nejsou součástí Českého svazu chovatelů drobného

do Znojma, Břeclavi nebo do Bratislavy,“ podotkl Náhoda.
Připomněl, že během dlouhé cesty musí holubi překonávat řadu nebezpečí a ztráty
jsou proto velké. Dokladoval to
na několika kroužcích, které se
například našly v sokolím nebo
jestřábím hnízdě. „Chytne je
dravec, zahynou vlivem špatného počasí nebo snědí otrávené
sousto. Rizik existuje řada. Holubi ale nikdy nelétají rovnou cestou domů, vyhýbají se například
bouřkovým mrakům, pohořím...“

jsem měl i na celostátní výstavě.
V současné době dosahuji jen
na průměrné výsledky,“ sděloval.
Potvrdil, že o sedlčanské organizaci je slyšet i při soutěžích celostátních. „V naší oblasti byl nejvíc
úspěšný dnes již 84letý Ladislav
Pešek,“ upozornil na člověka,
který patřil k nejuznávanějším
chovatelům „pošťáků“ v České
republice a který se této zálibě
věnoval od dětství. Pešek získal opakovaně titul nejlepšího
chovatele Středočeského kraje.
Velký úspěch zaznamenal před
osmi lety na olympiádě poštovních holubů v polském městě
Poznaň.

Janu Náhodovi přináší jeho
záliba v chovatelství poštovních holubů denní povinnosti,
ale i radost a také kamarádství.
„Každý chlap má mít nějakého
koníčka – jestli je to myslivost,
rybářství nebo jiný zájem. A já
jich mám hned víc – věnuji se myslivosti a jsem také včelař,“ podotkl. Potvrdil, že v holubaření
jde pokrok kupředu. Ukázal pro
názornost staré dřevěné hodiny
z doby po druhé světové válce.
Předvedl, jak se nastavoval čas
„závodníků“. „Dnes nám vládne
elektronika. Holub má na noze
čip, ze kterého je možné přečíst
například i telefon na chovatele – pro případ, že by se pták
někam zatoulal. Anténa, která
se dá do holubníku, zaznamená čas, kdy který holub přiletěl
zpátky,“ vysvětlil. „Čekání, zda
můj holub doletí domů a kdy, pro
mě představuje také adrenalin.
Stejně tak, jako ostatní holubáři,
mám vyvrácený po dobu závodů
krk směrem k obloze, abych viděl, zda ten můj přiletí z východu
nebo ze západu,“ zasmál se.

Letos pouze krátké
závody

Zájem mladých
takřka nulový

Zatímco v jiných letech startují holubi sedlčanských chovatelů z Německa nebo z Belgie,
letos byl jejich nejdelší let domů
kvůli pandemii možný „jen“ ze
Slovenska. „Běžně létají soutěžně dospělí holubi od května
do července a holoubata v září.
Letos kvůli obavám z covidu–19
jsme absolvovali pouze krátké
závody – odváželi jsme pošťáky do Moravských Budějovic,

Jana Náhodu mrzí, že zájem
mladých o chovatelství klesá.
V sedlčanské organizaci má radost z výjimky, která by mohla být příslibem lepších časů
do budoucna. „Maruška Fairaizlová, absolventka základní školy, která v září nastoupí
do gymnázia, už má slušné výsledky,“ pochválil mladou krev
s nadějí v hlase.
Marie Břeňová

Jan Náhoda ukázal pro názornost, jak vypadaly hodiny pro zachycení časů při závodech dříve a dnes.

určité zázemí,“ pochválil spolupráci Náhoda. „U chovatelů také
holuby takzvaně košíkujeme.
Když je nasazujeme na závod,
tak je dáváme do speciálních
boxů před jejich svozem na start
právě tady Pod Duby. Potom
k nám přijede auto s vlekem,
a do šuplíků se našoupou holubi
svezení z Tábora, Sezimova Ústí,
Vlašimi a jedou se vypouštět například do Německa. My pak
dostaneme zprávu, kdy startovali. Předtím než nám košíkování
umožnil Petr Sirotek, předseda
sedlčanské základní organizace
chovatelů, tak jsme improvizovali na různých místech, třeba
i u jatek na louce. Petr je znám
především jako chovatel králíků,
ale věnuje se i poštovním holubům,“ doplnil.

O nejuznávanějším
chovateli „pošťáků“
V Základní organizaci chovatelů poštovních holubů v Sedlčanech je evidováno kolem pětadvaceti členů – ne všichni už
jsou prý ale aktivní. Jan Náhoda
se nepočítá mezi ty nejúspěšnější. „Holubů mám kolem sedmdesáti. Kolegové jich mají i dvě stě,“
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Pavel Křížek měl možnost obdivovat
čápy přímo z okna kanceláře v Hrachově,
po úmrtí mláďat zůstalo hnízdo prázdné
HRACHOV Těžko byste v re-

gionu a zřejmě i v republice hledali většího nadšence, znalce a ochránce
ptáků a zvířat obecně, než
je jednapadesátiletý Pavel
Křížek. Třiadvacátým rokem stojí v čele Ochrany
fauny ČR, jejímž hlavním
sídlem je posledních deset
let areál záchranné stanice
pro handicapované živočichy v Hrachově. Svému
povolání obětuje spousty
času. Uvědomuje si, že je
to na úkor rodiny a slibuje si, že jí to „jednou vynahradí“. Netají se tím, že
by šéfovskou štafetu rád
předal za nějaký čas svému nástupci. Sní o tom, že
by zůstal dál zaměstnancem stanice, ale zbavil
by se „úředničiny“ a o to
víc se mohl věnoval práci
v terénu.
Za sebou má za desítky let velký kus záslužné
práce. Dokazuje to i řada
ocenění na národní i mezinárodní úrovni. Jedné trofeje a morálního vítězství si
zvlášť váží. Začalo to kontroverzní výstavou v roce
2001 v Národním muzeu,
kde šokujícím způsobem
ukázal, jak vypadají torza
ptáků zasažená elektrickým proudem na sloupech
vysokého napětí. „Výstava
se setkala s velikým zájmem veřejnosti a dokonce
i politiků. Energetici se ocitli pod obrovským tlakem
a díky tomu investovali
do šetrnějších sloupů elektrického napětí. V krajině
je to znát. Prý změna vyšla
na devět miliard korun,“
podotkl. Největší vizitkou
je ale vlastní záchranná
stanice v Hrachově, ale
i motýlárium a Starý sad
ve Voticích, které s několika dalšími nadšenci doslova vydupal ze země. Bez
ﬁnanční podpory státu,
měst a obcí i jednotlivých
dárců a především bez pochopení svých nejbližších
by tohle všechno nedokázal. Rozhovor s Křížkem

v Hrachově jsme zaměřili
především na jeho zkušenosti s čápy...
Po čtyřleté pauze se
na komíně v Třebnicích
opět objevili čápi, kteří
se sem předtím vraceli celá desetiletí. Jakou
dáváte šanci tomu, že se
sem příští rok vrátí a zahnízdí?
Začnu zeširoka. Celý
příběh podle mého pozorování začal u Příčov, kde
přistálo patnáct čápů na zoraném poli, kde předtím
byla řepka. Zjistili, že je tam
spousta hrabošů, kterými
se krmili. Měli nadbytek potravy, proto se pohybovali
po okolí. Při přeletu si všimli plošiny v objektu Ochrany fauny tady v Hrachově,
v jednu chvíli se o ni pralo
až osm z nich. Plošina existuje už šest let, ale něco

jim povedla snůška, kolik
je tam mláďat a podobně. Stativ s kamerou jsem
do hnízda odmítl dát, abychom je zbytečně nerušili.
Z okna kanceláře jsem je
pozoroval s takovým zájmem, že jsem až chvílemi
přestával pracovat. Když
se malé hlavičky v hnízdě
objevily, tak jsme záznam
natočili. Nakonec vše ale
dopadlo špatně. Hnízdo si
čápi vystlali pár drny a jak
v té době hodně lilo, tak se
v něm držela voda. Hnízdo
se změnilo v lavor. Mláďata
zahynula. Takovým způsobem ale letos zahynulo
asi čtyřicet procent čápat
v republice. Dospělí čápi
hnízdo s mrtvými mláďaty
opustili. Já předpokládám,
že se přemístili na komín
v Třebnicích. Uvidíme, jestli se za rok do Třebnic vrátí,

zu dění v hnízdě sledovat.
Tam je sleduje Pepa Veselý. To je jeho výsostné
království. Vím, že se ale
v současné době vedou
diskuze o tom, zda je vhodné kamery k hnízdům
vůbec dávat. Starší lidé
zejména v době koronavirové krize přenos z hnízda
sledovali a bombardovali
nás zprávami. Ozvala se
například paní z Prachaticka a oznamovala, že už
dlouho neviděla na hnízdě
čápata krmit. Stačilo, aby
se mládě protáhlo a pozorovatelé už to vyhodnocovali, že opeřenec umírá.
Takže kamery mají spíš
negativní efekt. Lidi jsou
někdy přehnaně přecitlivělí a reagují nepřiměřeně
a pokud jde o ptáky, tak
tam kamery podle mého
názoru nepotřebují.

Pavel Křížek už toho s čápy zažil letos hodně.

podobného jsem nezažil.
Jen občas se stalo, že se tu
čápi chvíli zdrželi. Přilákal
je klapot handicapovaného čápa, kterého tu máme.
Jeho klapání zobákem je
stáhlo z oblohy. Ale letošní
zkušenost, o níž hovořím,
bylo něco jiného. Vítězný
čapí pár si na plošinu sedl
a upravil si hnízdo. Nechtěl
jsem kontrolovat, jestli se

a otázka také je, zda přežijí
dalekou a velmi náročnou
cestu do Afriky a zpět. Těch
vlivů je mnoho – ať je to
úhyn kvůli otravě, sloupům
vysokého napětí nebo lovem v Africe...
Čápům se daří už delší
dobu naštěstí vyvést mláďata v Kosově Hoře, kde
dokonce díky kameře je
možné na webovém odka-

Jaká máte pozorování
ohledně čápů černých?
Na Sedlčansku se vyskytují, například v údolí
Brziny. Myslím si, že čápů
černých, kteří jsou „zašití“ v lesích, jsou nenápadní a nejsou lidem proto
na očích, je větší populace
než čápů bílých.
Stálým obyvatelem
centra v Hrachově je čáp

bílý. Jak se sem dostal
a kolik se vůbec může
s vaší péčí dožít let?
Čáp se může dožít 25 až
30 let. Tomu našemu kvůli
zranění elektrickým proudem chybí křídlo. Bylo zajímavé, že když se v jeho
blízkosti odehrávaly bitvy
čápů o plošinu, tak alespoň
klapal zobákem, když už
není schopen letu. Jednoho z čápů tím na sebe přivábil a já zjistil, že ten náš
handicapovaný začal rvát
rákos, který má na oplocení, a začal stavět hnízdo.
Umístili jsme mu tam rám
a na stavbu mu přinesli náruč klacků. „Stavební materiál“ jsme dali do větší
vzdálenosti od plotu, aby
byl co nejdál od prohlídkové trasy. Zdravá čápice
za tím naším invalidou asi
čtrnáct dnů lítala, nosila
mu tam klacky, ale když
zjistila, že kvůli zranění
není schopný milostného
aktu, tak odlétla.
Vy jste velkým obdivovatelem čápů obecně.
Čím si vás především získali?
Vnímám je jako posly
jara, jsou to majestátní tvorové a je úžasné je pozorovat v letu nebo při jejich
svatebních hrách. Od dětství je mám rád. Na Semtínku u Olbramovic, kde je
hnízdo na komíně od roku
1947, je každý vyhlížel.
Vraceli se sem jako jedni
z prvních. Původně hnízdili na starém ořešáku,
když se zřítil, tak jim rodina Dvořákových postavila
takovou trojnožku, kde
potom hnízdili. Později si
sami vybrali místo na stodole. V roce 1945, když se
tu objevili „Rusáci“, tak
jedno z čápů zastřelili ze
samopalu. Druhý z páru se
bál a další rok zůstalo místo prázdné, v roce 1947 se
usadili na komín lihovaru,
kde má dnes Andrej Babiš
Čapí hnízdo.
Když už jste zmínil
premiérovo jméno, vy
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jste s ním prý spolupracoval...
Komín lihovaru byl
zvětralý a musel se zbourat
s tím, že ho postaví znovu
a po mně chtěli, abychom
jim tam udělali plošinu.
Přitom jsem se dozvěděl,
že Rybník Slavníč, kde se
nachází spousta druhů živočichů, měl být vybagrován. Všichni úředníci tomu
šli takzvaně na ruku, a já
jsem jim do toho „hodil vidle“. Tím se mnou začal Babiš diskutovat, přijel se po-

v tom navíc určitě sehrál
negativní roli. Jak situaci
vnímáte?
Ano, bylo to znát už jen
tím, že od března sem nepřišlo na exkurzi do areálu ani jedno dítě. Teď
o prázdninách převládají
na prohlídkách dospělí,
z dětských letních táborů,
kterých není v okolí málo,
se neobjevuje nikdo. Mají
z ústředí z důvodu koronaviru nařízeno zdržovat
se především na táborech,
vedoucí by s nimi nemě-

zřejmě nejvíc zaujme
orel skalní, návštěvníci
si mohou prohlédnout
lišku, kunu, srnku... U některých klecí jsou napsána jména „adoptivních
rodičů“ – to znamená návštěvníků, kteří přispějí
rok na péči a krmení.
O jaké částky tak přibližně jde a jakým dalším
způsobem vás mohou
dárci podpořit?
K adopci zvířete se rozhodují návštěvníci především při komentované ex-

strana

Zásluhou
kamerového
systému
a rychlého zásahu
prodavaček
získala seniorka
ﬁnanční hotovost
zpět
SEDLČANY Na letošní horký

Podporu znamená už jen návštěva Ochrany fauny v Hrachově.

dívat do stanice živočichů
do Votic. Poté mi nabídl,
že v rámci kongresového
centra by chtěl vybudovat
expozici zvířat. Po konzultaci na všech možných
místech jsem se rozhodl,
že spolupráci zkusíme. Potom se ale začala budovat
Ochrana fauny v Hrachově
a času bylo méně a méně...
Mně se navíc nelíbilo, že
do expozice v Čapím hnízdě se začali přivážet klokani, lamy a vše možné, a to
už jsem nebyl „já“. Tak
jsme se rozešli. Babiš tam
má ale handicapovaná zvířata dál, krmí je a já jsem
za to rád. S Čapím hnízdem
jsme ale vztahy úplně nepřerušili – dodáváme tam
například krmení.
Sehnat peníze na to,
co pro zraněné volně žijící živočichy děláte, není
jistě jednoduché. Nouzový stav a výpadek ﬁnancí

li jít do muzeí, do hradů
a zámků... V tuto chvíli
nám už chybí přes milion
korun. Pokud jde o dotace, tak z Jihočeského kraje
jsme dostávali na činnost
500 tisíc, začátkem března
jsme obdrželi pro letošek
zkrácenou částku 200 tisíc – a to za stejné služby.
Středočeši dávají 80 tisíc
ročně, a to zůstalo. Pokud
jde o příspěvky měst, tak
Sedlčany pokrátily o 15
procent, ostatní města Benešov, Votice, Soběslav,
Dobříš, Příbram… tam zatím zůstaly částky beze
změny. Ale protože musí
rozpočet osekávat, kde se
dá, je logické, že především budou myslet na rozvoj svých obcí. Proto se
obávám, že ještě nějaká
„jobovka“ přijde.
V expozici máte několik druhů sov, včetně
výra velkého, z dravců

kurzi, kdy je některý druh
zaujme. Jak je vidět, svoje
adoptivní rodiče má například i krkavec, kterému
někdy říkáme Lábus nebo
Rumburak. (smích) Roční
příspěvek se odvíjí od konkrétního druhu – může
být pět tisíc, tři tisíce nebo
úplně jiná částka. „Rodič“
dostává certiﬁkát o adopci, tričko s logem Ochrany
fauny ČR a štítek se jménem toho kterého zvířete.
Podporu pro nás znamená
už návštěva areálu. Dalším
způsobem může být dárcovská SMS, jednorázová
nebo trvalá, věnovat je
možné také peněžní dar
buď osobně nebo zasláním
na transparentní účet veřejné sbírky, který je uveden na našich webových
stránkách pod záchrannou
stanicí. Každá pomoc je
pochopitelně vítaná.
Marie Břeňová
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srpen dlouho nezapomene
seniorka z Třebnic, která
byla nakupovat v sedlčanském obchodním domě
a v prodejně potravin zapomněla peněženku. To
by se mohlo stát každému
z nás, ale aby byla ﬁnanční
hotovost téměř okamžitě
zachráněna, byť ne úplně
celá, už samozřejmé není.
„Ze samoobsluhy v obchodním domě jsem šla
nakupovat ještě do jiného
obchodu, který je poblíž,
a teprve tam jsem zjistila,
že peněženku nemám,“
říká Zdeňka Doležalová.
„Pospíchala jsem zpět, ale
na místě, kde jsem ji zapomněla, už nebyla. Ptala
jsem se nejdříve u pokladny, zda někdo peněženku
neodevzdal, ale prodavačky nic nevěděly. Zato
se okamžitě šly podívat
do kanceláře na záznam
z kamery, a poznaly, že ji
vzala mladá žena s dítětem
v kočárku.“ A protože se
zlodějka stále ještě pohybovala v okolí obchodního
domu, prodavačky ji okamžitě kontaktovaly. Žena
začala vzlykat, ale platné jí

to nebylo, protože kamerový záznam ji usvědčil. Přivolané dvě státní policistky ženě prohledaly batoh
a peníze našly. Přestože
se krádež odehrála teprve
před dvaceti minutami,
nejvýše před půlhodinou,
žena už z částky třinácti
set korun stihla dvě stovky utratit. A navíc chyběla
i peněženka, která byla pro
seniorku také cenná. Žena
se přiznala, že už ji stačila
odhodit z nedalekého mostu do Mastníku.
„O peněženku jsem sice
přišla, ale naštěstí v ní nebyly kromě několika karet
do supermarketu žádné důležité doklady,“ oddychla
si seniorka a dodala: „Velice si vážím toho, jak rychle
a obratně prodavačky zareagovaly a ženu na ulici podle kamerového záznamu
rozpoznaly. Celý kolektiv
obchodu Coop si zaslouží
velké uznání.“ A aby toho
nebylo málo, seniorku čekalo ještě jedno překvapení. Jedna z prodavaček
byla tak ochotná, že ji dokonce odvezla až domů,
protože seniorce ujel autobus. David Myslikovjan
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KONCERTY
 Kosova Hora – hospoda
U Potoka
28. 8. Posvícenská zábava
hraje Sedband; 20:00
 Příčovy – letní parket
28. 8. Keks
tradiční taneční zábava; 21:00
 Červený Hrádek u Sedlčan
29. 8. Chichtyóza
4. ročník beneﬁčního festivalu, divadlo, program pro děti,
vystoupí David Stypka, Tortilla, Until Tomorrow, Štěpán
NezDvořák a další; 12:00
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
29. 8. Můj táta dědek
výjimečný koncert skupiny
Katapult, vzpomínka na Jiřího „Dědka“ Šindeláře; 19:00
 Kosova Hora – u sokolovny
29. 8. Posvícenská zábava
hraje Matyas a Rocktom;
20:00
 Petrovice – zámecký
park
29. 8. Fantom – rozloučení s létem
rocková taneční zábava
s kapelou Fantom; 20:30
5. 9. Dožínky 2020
lidová muzika ZUŠ Sedlčany, Láska a intriky v životě
Mozartově, dechová kapela,
folklórní soubor, Repete; 14:00
 Vysoký Chlumec – pivovar
5. 9. Škwor
koncert populární skupiny
Škwor pro limitovaný počet
návštěvníků; 17:00
 Červený Hrádek u Sedlčan
5. 9. Hudební klenoty
na zámku Červený
Hrádek
vystoupí Prague Rhythm
Kings, koncert swingové
a jazzové hudby; 18:00
 Sedlčany – areál U Chovatelů
6. 9. Sedlčanka
koncert dechové hudby; 14:00
 Sedlčany – kult. dům
8. 9. Beneﬁční koncert
pro Křídla
vystoupí Anna Chmelařová

& Emily Steel, divadelní
uskupení Zážeh a kapela
První káva; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Moje duše
výstava kreseb a poezie
Olgy Pírkové; vernisáž 29.
8. ve 14:00
 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
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.
Výstava fotoklubu Uran
Příbram
výstava fotograﬁí; vernisáž 5.
9. v 17:00, výstava do 30. 9.
 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.
 Hrachov – Ochrana
fauny ČR
ZE-MĚ aneb Kameny mé
středozemě
výstava Lenky Feldsteinové; do 30. 9.
 Vysoký Chlumec – budova ÚM
Posvátná místa indická
výstava fotograﬁí z toulek Michaely Neumannové; do 30. 9.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Sen
výstava obrazů Moniky
Žemličkové; do 25. 10.

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
28. 8. Příště ho zabiju sám!
bláznivá detektivní komedie; 19:00
2. 9. Láska a intriky v ži-

votě Mozartově
vystoupení sólistického ansámblu ClassFest
a rezidenčního orchestru
ClassFest Orchestra; 19:00
4. 9. Švejkyády aneb
Poslušně hlásím
divadelní zpracování románu Osudy dobrého vojáka
Švejka v doprovodu živé
kapely; 19:00
6. 9. Přítelkyně
dojemná komedie současné
americké dramatičky; 19:00
 Osečany – zámek
29. 8. Kalifornská mlha
– slavnostní zakončení
divadelního léta 2020
detektivní komedie o umění; 20:00
 Sedlčany – kult. dům
3. 9. Láska a intriky v životě Mozartově
vystoupení sólistického ansámblu ClassFest
a rezidenčního orchestru
ClassFest Orchestra; 19:00

KINO
 Vysoký Chlumec –
sportareál Šťastný
26. 8. Letní kino: Havel
nové životopisné drama;
20:30
 Sedlec-Prčice
28. 8. Rychle a zběsile:
Hobbs a Shaw
akční krimikomedie; 20:00
 Kamýk nad Vltavou –
zahrada ZŠ
29. 8. Letní kino: Zakleté
pírko
česká pohádka; 20:00
 Sedlčany
29. 8. Vlastníci
komedie, drama; 20:00
4. 9. Havel
české životopisné drama;
20:00
5. 9. Bourák
česká komedie; 20:00

SPORT
 Vysoký Chlumec – hřiště
29. 8. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Dublovice; 10:15
 Nalžovice – park
29. 8. Brdská liga
7. kolo Brdské ligy, od 17:00
taneční zábava; 12:00
30. 8. Brdská liga ﬁnále
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8. kolo Brdské ligy, slavnostní vyhlášení; 10:00
 Petrovice – hřiště
29. 8. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou; 17:00
 Dublovice – hřiště
29. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – SK
Nový Knín B; 17:00
6. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ Sokol Trhové Dušníky; 17:00
 Sedlec-Prčice – hřiště TJ
Sokol Sedlec-Prčice
29. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Vltavan Borotice; 17:00
6. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice – SK
Spartak Příbram; 17:00
 Kosova Hora – hřiště
30. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – FK
Sparta Luhy; 16:00
5. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Tatran Sedlčany C; 17:00
 Jesenice – hřiště
30. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Velká Lečice; 17:00
 Sedlčany – hřiště Tatran
30. 8. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – SK
Hořovice; 17:00
6. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – SK
Černolice; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
30. 8. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Nová Ves pod Pleší B; 17:00
6. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Vysoký Chlumec; 17:00
 Sedlčany – kotlina
5., 6. 9. FIA Zóny Střední
Evropy v Rallycrossu
závody v rallycrossu, ﬁnální jízdy 6. 9. od 16:00; 8:00
 Sedlčany – zimní stadion
5. 9. Pohárový zápas
TJ Slavoj Obecnice – Ševci
Nový Knín; 14:00
HC Kačeři Příčovy – HC
Huroni Vršovice; 16:00
HC Genemusic – DSK Daleké Dušníky; 18:00
HC River Boys Zvírotice –

HC Domino; 20:00
6. 9. Veřejné bruslení
14:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
5. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
– TJ Sokol Jesenice; 17:00
6. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – Obořiště; 17:00
 Počepice – hřiště
6. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Jince 1921; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
26. 8., 2. 9. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
 Sedlčany – hvězdárna
28., 29. 8., 4., 5. 9. Pozorovací program
při dobrém počasí;
20:00–23:00
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
29. 8. Lidová magie
a pověry
netradiční prohlídky
ve Skanzenu; 9:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
29. 8. Letní otevírání
kostela
každou sobotu; 14:00–18:00
 Kosova Hora
30. 8. Kosohorské posvícení
 Osečany – zámek
30. 8. Řemeslný jarmark
a pohádkové dětské
odpoledne
pohádkové postavy, hudební, pohádkové a kouzelnické vystoupení, soutěže pro
děti a další; 11:00
 Sedlčany – RC Petrklíč
4. 9. Oslava 20 let Petrklíče
hudební vystoupení Anny
Chmelařové a Emily Steel
a Duo band Živel, hrátky
a tvořivé dílny pro děti; 15:00
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

13

Co jste hasiči, co jste dělali? Slavili jsme ve Vleticích!
Dokončení ze strany 1

proměnila ve výdejnu třech
druhů jídla. Nebylo ho málo,
například guláš byl zhotoven z 11 kilogramů masa.
Třiapůlletý Vojtík Čandů
se uvolil jít na slavnost pod
podmínkou, že si s sebou
bude smět vzít traktůrek.
Bylo ale na co se dívat,
a tak si traktor mohl odpočinout. Vojtova sestřička Karolína si coby druhá
nejmladší účastnice žádné
podmínky nekladla, byla
vzorně ticho, jako by věděla, že její maminka Zuzka a taťka Láďa mají plné
ruce práce s organizací
i s občerstvením. Nechala
se nakojit a zase klidně sledovala průběh oslav, třeba
z náruče svého strýčka.
A bylo i co poslouchat.
Setkání zahájily fanfáry
a historické skladby v podání žesťového uskupení
pod vedením vletického
rodáka a slavného pozounisty Jiřího Doubravy. I když z plánovaného
kvarteta bylo neplánované trio, hudebníci se nenechali zaskočit změnou. Jiří
Doubrava hraje od čtrnácti let. Tatínek harmonikář
ho naučil na harmoniku,
a tatínek jeho spolužáka
z vojenské konzervatoře Antonína Říhy ho učil
na housle. Jiří Doubrava
má zkušenosti s hraním
po celém světě, včetně
Carnegie Hall, kde doprovázel Karla Gotta. Hrál ale
i v doprovodných kapelách Milana Drobného, Josefa Laufra či Petry Janů,
účinkoval i natáčel s Tanečním orchestrem Československého rozhlasu
i s Jazzovým orchestrem
Československého rozhlasu, spolupracoval s orchestry Václava Hybše, Karla
Vlacha a dalšími. Míval tak
dvě stě koncertů do roka.
Trému měl prý jen jednou,
když se musel naučit sóla
hodinu před živým televizním přenosem...
Po fanfárách Jana Šejbová, též rodačka z Vletic,
s úsměvem prozradila pověst o vzniku jména Vletice. Údajně se jakýsi císař
na vyjížďce ztratil, a když
zahlédl pár chalup, zvo-

lal: „Kam jsem to vletěl?!“
Ve skutečnosti je název
odvozen od zemana Vleta, který pravděpodobně
v 11. století Vletice založil.
Po zpestřující informaci
o historii obce uvítala zástupce místních hasičů Jaroslava Šeráka a hosty ze
spřátelených sborů, včetně starosty ze sousedního
katastru, tedy z Petrovic,
a také zástupce z města
Krásná Hora.
Nejstarší členové sboru
Antonín Davídek a Stanislav Faktor převzali ocenění. Jejich kamarád Bo-

V pestrém kroji si zatančila i Zuzka Čandová, která
s Kamýčkem tančila už jako
malá holčička. Není divu,
že soubor pozvala i na oslavy do Vletic, kde po provdání bydlí. A protože je
činorodá (po mamince
Jarce Špačkové, která vede
soubor Kamýček), trouﬂa
si na spoluorganizování takové velké akce, i když má
dvě malé děti. Dětí je ostatně ve Vleticích spousta –
jen za tento rok přibyli čtyři
novorozenci. Když to tak
půjde dál, nebude se o už
Vleticích psát jako o malé

Vokrouhlíků byl i rodokmen až do 17. století.
Nechyběly informace
o slavných rodácích – třeba o učiteli, sbormistru,
výtvarníku a folkloristovi
Stanislavu Kofroňovi, který
sbíral lidové písničky, ale
také kresebně zachycoval
lidové ornamenty a lidovou architekturu. Založil
Sedlčanský dětský sbor
a v Sedlci národopisný taneční kroužek. V Příbrami
organizoval celostátní setkávání citeristů. Od mládí byl kronikářem rodné
obce Vletice.

Hasiči Václav Jankovský (z Okresního sdružení hasičů), Václav Šplíchal (z Krásné Hory) a Jaroslav
Šerák (z Vletic) spolu s páterem Zbigniewem Grzybem přihlížejí, jak místostarosta Krásné Hory Vít
Hubička ﬁnišuje s přestřiháváním pásky. Pomáhá Kateřina Šeráková.

humil Hanzlík se té slávy
nedožil, a tak se slzami
v očích převzala ocenění
in memoriam jeho dcera
Hanka. Nejmladší hasička
– čtyřletá Johana Mühlbachová, si na takové ocenění ještě počká; její kolegové
jsou ve sboru už 57 let.
Mezi těmi, kdo přestřihovali slavnostní pásku
k hasičárně, byl i páter
Zbigniew Grzyb. Přečetl
i duchovní texty a pak hasičskou zbrojnici pokropil
svěcenou vodou, „aby
nevyhořela“ – jak žertoval. Vzápětí posvětil zvon
v sousední kapličce. Samozřejmě nemohl chybět
zvuk zvonu, a tak zvukových vjemů bylo habaděj.
Zvlášť když se roztančili
členové folklórního souboru Kamýček (tentokrát
dospělá sekce zvaná Kamýčan), to bylo výskotu!

vesničce s třiceti obyvateli. Vesnička je „malá, ale
šikovná“, dal by se použít
citát z Troškova ﬁlmu.
Zuzka si pochvaluje své
kolegy ze SDH: „Nemohla
jsem být na všech schůzích,
kde se vše vymýšlelo. Byla
jsem ale v dobrém týmu,
kde každý dělal, co uměl…
Já, manžel Láďa, Jirka Švagr a Hynek Mühlbach jsme
měli na starosti brožuru
a nástěnky. Na přípravách
se dále podíleli Zdeněk,
Hanka, Markéta a Ondra
Sirotkovi, Pavel a Jarka
Macháčovi, Jarda a Káča
Šerákovi, Hynek a David
Mühlbachovi, Láďa Mašek,
Jirka Švagr.“
Příprava infopanelů byla
náročná. Každá chalupa dostala svůj prostor, a tak se
zájemci mohli dočíst o zajímavostech k tomu kterému
domu. Na panelu o rodu

Výtvarné a hudební nadání měl i jeho bratr Jaroslav Kofroň, též učitel i sběratel lidových písní, také
hornista, sbormistr a hudební skladatel. Proslavil se
i jako autor učebnic Harmonie, Intonace a rytmus. Maloval olejomalby i akvarely.
Také si každý mohl prohlédnout, co s obcí dělaly přívaly vod, a to nejen
v roce 2002. Říčka Brzina
prý dostala název od toho,
že spěchá – ve staročeštině
brziti znamenalo spěchati, a po deštích opravdu
běží dost čiperně. V okolí
našel svůj domov ledňáček a v potoce prý se ještě nedávno dařilo rakům,
pstruhům a štikám (odtud
název pro místní fotbalový
klub Štika).
Organizátoři
reagují
pružně – ještě pár hodin
před zahájením kdosi při-

nesl další fotograﬁe, a tak je
hned ofotili a přidali na panely. Uvítali by ještě další
informace či fotky.
Hudebník Ilja Hurník
často uváděl koncerty větou: „Z přemnohých popudů vzniká umělecké dílo.“
Kapela s optimistickým názvem Todáme připutovala
touto cestou: Jarka Špačková pracuje jako sestřička
u doktora Žebrakovského,
a ten ve volném čase hraje
na housle a na kytaru. Vystupuje mimo jiné s kapelou Todáme, kterou vede
kytarista a zpěvák Petr
Fejt. Kapela se zaměřuje
zejména na country a folk,
ale v repertoáru je i rock
(Dívka s perlami ve vlasech
od maďarské skupiny Omega s textem Aleše Brichty,
nebo písničky od skupiny
Kabát, například Pohoda
nebo Colorado.)
Před pódiem s kapelou
sám od sebe tleskal i malý
hošík, chvílemi si do rytmu
podupávala i malá holčička, ale také se zde na country melodie spontánně roztančil pár, který do Vletic
jezdí za babičkou.
A po této kapele dostali prostor mladí kluci
s harmonikami z kapely
Klenováci. Začali pěkně
„od podlahy“ – písničkou
Ta Vletická chasa mladá.
Tato píseň zazněla vlastně
už podruhé – poprvé ji věnovalo žesťové trio čerstvě
narozenému Vítku Švagrovi, respektive jeho rodině,
neboť miminko je s maminkou ještě v porodnici.
Klenováci se z pódia
brzy přesunuli pod stan přímo k divákům, ti pak s nimi
zpívali a tančilo se dlouho
do noci…
Kdo někdy zkusil organizovat podobnou akci, nebo
tančil, hrál na hudební nástroje ostatním pro radost,
nebo v uniformě zachraňoval majetek i životy bližních,
ví, jak je to náročné, a váží si
tak lépe práce druhých.
A jaký dojem mají organizátoři? ptala jsem se Zuzky:
„Z oslav jsme nadšení, jak se
podařily. Naštěstí vyšlo počasí a opravdu mile nás překvapila velká účast lidí.“
Hanka Synková
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Nový festival si za své
domovské místo vybral
Sedlčansko. Nyní láká
posluchače
S E D L Č A N Y/ P E T R O V I C E

„Na Sedlčansku se objevil
nový typ viru. Dostal jméno
Classid-20 a šíří se sluchem.
Postižení namísto mluvení
vydávají prapodivné zvuky,
které místní připodobňují
opernímu zpěvu,“ zahajuje
dramaticky satirické zprávičky na HitHitu Adam Novotný.
Cílem pětiminutového videa
je získat ﬁnance na uspořádání festivalu operního zpěvu
ClassFest 2020.
Benjamin Hájek sehrál v klipu roli reportéra, který navštívil
postižené Petrovice. Herci v klipu se stali i Barbora Stěhulová
z místní restaurace a starosta
Petr Štěpánek. „Situace je naprosto kritická. Mladí lidé v celé
obci se proměňují ve zpívající
bestie. Tohle my nemůžeme připustit, aby se v Petrovicích zpívala klasická hudba. To je národní
ostuda,“ sehrál scénku dlouholetý ochotnický herec, který
mladé operní pěvce v Petrovicích vítal vždy v létě po několik
uplynulých let a pozval je také
jako čestné hosty na loňské výročí založení obce.
Boj s virem se obec v čele
s Petrem Štěpánkem rozhodla
řešit ﬁnanční cestou. „Podle krajské hygieničky bude mít epidemie Classidu dvacet vrchol mezi
2. a 5. zářím. Do té doby do toho
můžeme jen vrážet peníze. Tento virus je naštěstí moderní. Dá
se s ním bojovat i elektronicky,“
informuje starosta a nabádá
diváky, aby na HitHitu podpořili studentský festival klasické
hudby. „Stvořit nový festival klasické hudby? V týhle době? Ano,
i to je možný! Klasickou hudbu
poslouchá asi jen 4 % mladých.
Změňme to! 30 talentovaných
hudebníků spojilo své síly a vzniká první ClassFest! Podpořte nás
a přijeďte na festival za námi!“
lákají sami organizátoři.
Jako prvotní cíl si stanovili
vybrat 50 000 korun. Této mety
již dosáhli, což konání letošního festivalu stvrdilo. Mladé trénované hlasy si tedy můžeme
poslechnout ve středu 2. září
od 19 hodin v drážkovském Divadle Hogo Fogo, ve čtvrtek 3.
září od 17 hodin v sedlčanském
Kulturním domě Josefa Suka

nebo v sobotu 5. září od 18 hodin v zámeckém parku v Petrovicích, kde je jejich vystoupení
součástí místních dožínek. V pátek 4. září od 17 hodin se zpěváci
představí ještě v kostele sv. Václava v Plané nad Lužnicí.
V Sedlčanech jde o zahájení kulturní sezóny koncertním
představením Láska a intriky
v životě Mozartově z tvůrčí dílny
Jana Kukala a Vincence Ignáce
Novotného. Koncert má přiblížit
život a dílo rakouského hudebního velikána s nejslavnějšími
áriemi i střípky a zajímavostmi
skladatele. Jako moderátoři se
představí Petr Jeřábek z Divadla
na Fidlovačce a Terezie Jelínková z Jihočeského divadla. Své
hlasy předvedou sólisté Nela
Skarková, Martina Závodná,
Linda Kunclová, Kristýna Melicharová, Kateřina Vogelová, Zuzana Petrasová, Vincenc Ignác
Novotný, Václav Mašek, Ondřej
Benek, Radek Martinec, David
Malát a Michal Marhold. Doprovodí je patnáctičlenné komorní
těleso Classfest orchestra, jehož
členové se věnují historicky poučné interpretaci staré hudby.
Jak bude celý festival vypadat, mají částečně ve svých rukách jeho příznivci. S každým
dalším ﬁnančním příspěvkem
může být letošní ročník ještě
lepší a profesionálnější. A aby
to i přispěvatele bavilo, stanovili mladí zpěváci několik
zábavných met. Po dosažení
58tisícové hranice si v pražské
restauraci objednají v ClassFest
stylu, tedy pouze zpěvem. Až
bude na účtu 63 000 korun, dojde na ClassFest Helium výzvu:
„Zazpíváme vám a capella klasicky a profesionálně a potom
v našem typickém ClassFest stylu, po použití helia,“ slibují. Pokud se objeví na účtu dalších
pět tisíc, zahrají Malou noční
hudbu ve třech originálních
úpravách: depresivně, pozpátku a ve stylu ﬁlmové hudby.
No a konečně dosažení sumy
75 000 korun bude zárukou konání festivalu i v příštím roce
a k tomu navíc naražení sudu
piva a malá oslava na místě
vzniku idey ClassFestu, tedy
v Petrovicích.
Olga Trachtová Hadáčková
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Svoji činnost v Domácím hospici Křídla
vnímám jako poslání. Velmi mě naplňuje
a obohacuje můj život, svěřila se řádová
sestra Ludmila
SEDLČANY O těchto prázdninách se v regionu konalo promítání letního kina
na několika místech. Ať už
to bylo v Solopyskách, Počepicích, Vysokém Chlumci, nebo jinde, pokud nechybělo příhodné počasí,
byl o promítání zájem.
V Sedlčanech v Háječku
byl v rámci Sedlčanského
kulturního léta v pátek
21. srpna uveden snímek
Ženy v běhu a o den později čekala na diváky v případě, že by nezačalo pršet,
klasika v podobě ﬁlmu
z poloviny sedmdesátých
let Na samotě u lesa.

Vstupné bylo
dobrovolné
Ačkoliv páteční večer
byl tropický, letošní regionální rekord zůstal neohrožen, když začátkem

dová sestra Ludmila dvojici
mladých lidí, která si u stolku s bannerem, představujícím Křídla, chce koupit
dvě vstupenky. Přesto mladý pár neváhá a přispívá
do zapečetěné kasičky. Nemusí, ale je vidět, že i tito
návštěvníci letního kina
rádi podpořili dobrou věc.
„Jsem tady dnes s dobrovolnicí v našem hospici Bárou
Bezkočkovou, která sama
využila naše služby, když
umírala maminka jejího
manžela,“ vysvětluje sestra
Ludmila a plní přitom kornouty praženou kukuřicí,
aby se diváci v Háječku cítili skutečně jako v kině. Kdo
chtěl, dostal ke kukuřici
i kelímek koly. „Bára s námi
začala spolupracovat, a potom byla u nás i částečně zaměstnaná, než po mateřské
dostala plnohodnotnou prá-

Domácí hospic Křídla před promítáním představila dobrovolnice Bára Bezkočková společně s řádovou sestrou Ludmilou.

srpna do vysokochlumeckého Sport areálu Šťastný
na 3Bobule dorazilo čtyři
sta padesát diváků. Přesto
mělo promítání v Sedlčanech velmi důležitý
podtext. Stovka příchozích, i hosté sousedního
venkovního občerstvení
na minigolfu, totiž mohli
přispět na provoz Domácího hospice Křídla. Tento
sedlčanský hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojně
poslední dny svého života
za přítomnosti blízkých
v domácím prostředí.
„Ne, skutečně nemusíte
platit,“ říká s úsměvem řá-

ci jinde. Zůstává ale s námi
v kontaktu, vypomáhá nám,
a my jsme za to rádi. Při práci v hospici vznikají velice
hezké vztahy, které přetrvávají, a je to moc fajn.“
Sama řádová sestra
Ludmila pochází z Přerova
a s úsměvem dodává, že
podle její řeči každý pozná, z které části republiky
je. Na Sedlčansku působí
třináct let s tím, že nejdříve pracovala v Mediteře,
a když vznikala Křídla,
oslovila ji zakladatelka
nového hospice. „Nejdříve jsem si myslela, že je to
pro mě taková nejistota,
nebo možná hurá akce, ale

potom se okolnosti změnily natolik, že jsem za ní
sama přišla a ona mi řekla,
že zítra budou mít setkání
týmu. Tak jsem nezaváhala
a hned jsem cítila a věděla, že tam patřím, přestože
jsem netušila, co tato práce,
nebo spíše poslání, obnáší. Musím říci, že jsem se
v něm našla a jako poslání svoji činnost v Křídlech
opravdu vnímám. Velmi
mě naplňuje a obohacuje
můj život,“ svěřila se řádová sestra Ludmila.

Nejdříve
v Solopyskách,
potom
v Sedlčanech
Promítání v Háječku
měla na starosti společnost
z Kolína, která spolupracuje s ﬁrmou TS Production.
Společnost jezdí na různá
místa pod názvem Putovní kino. Zatímco v Sedlčanech už promítala vloni
a jednu letošní produkci
musela z důvodu deště
zrušit. „Jezdíme po všech
krajích v Čechách,“ připomněl víkendový promítač
Tomáš Tuláček. „V Sedlčanech promítám poprvé,
ale byl jsem v Solopyskách,
kam na 3Bobule, což je teď
pro lidi asi největší tahák,
dorazilo dvě stě deset lidí.“
Nejenom do Solopysk,
ale i do Háječku se v pátek večer přišlo podívat
spoustu příznivců kinematograﬁe, kteří už sice v regionu nebydlí, ale pocházejí
odtud a pravidelně se sem
vracejí. Patří k nim i Petra
Krátká: „Bydlím v Praze
a jezdím sem na chalupu
na samotu za Třebnicemi,
přesněji za Štilečkem. Rodiče bydlí hned vedle Háječku
v paneláku. V Sedlčanech
jsem vyrůstala a byla jsem
tady až do té doby, než
jsem odešla na vysokou.
Tento kraj miluju a ráda se
do něho vracím. Jako malá
holka jsem chodila do letního kina na starém hřišti, ale
v Háječku jsem v letňáku
ještě nebyla.“
-dav-
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Radost trvala jen dvě minuty
TJ Spartak
Soběslav – TJ
Tatran Sedlčany
5:2 (1:0)
SOBĚSLAV Tatran zavítal
v 1. kole divize A v sobotu 23. srpna do Soběslavi
v jižních Čechách.

Vyrovnaný
poločas
Soběslav začala náporem, který ale netrval
dlouho. Potom převzal
iniciativu hostující tým.
O první střelu se pokusil
David Krůta, ale brankou
jeho pokus neskončil. Až
do 26. minuty končila většina úsilí obou mužstev před

pokutovým územím. Ve 26.
minutě postupoval domácí
Mazouch na brankáře Lukáše Dřevojana, přepadl
přes sedlčanského brankáře a kopala se penalta,
kterou proměnil Zeman –
1:0. Střely Dvořáka a Kdolského zlikvidoval domácí
brankář Duchoň. První
poločas byl ale vyrovnaný.
O tom svědčí i to, že oba
týmy kopaly tři rohy a treﬁly brankovou konstrukci.
Tu rozezvonil z trestného
kopu i Kdolský.

Zvrat nevydržel
dlouho
Druhý poločas začal
lépe domácí tým. Jeho dvě

šance zlikvidoval Dřevojan. Pak se dostal do tempa
Tatran. Nejdříve vyzkoušel
Čipera pozornost brankáře Duchoně. Následně
po rohu střílel Soldát vedle. V 56. minutě vypíchl
váhajícímu obránci míč David Krůta, obešel brankáře
a do prázdné branky vyrovnal na 1:1. V 64. minutě
šel Tatran do vedení. Když
se po akci Kvěcha opět
prosadil David Krůta, který
šel s míčem až do branky –
1:2. Radost ovšem trvala
jen dvě minuty, Mazouch
vyrovnal – 2:2. V 65. minutě
dostal přihrávku do volného prostoru Repetný, míč
si popotáhl a jeho stře-

la přes celou branku jen
o pár centimetrů minula
cíl. V 66. minutě vystřelil
tvrdě po zemi k tyči Čipera
a brankář Duchoň předvedl skvělý zákrok, když
konečky prstů míč vytáhl
na roh. V 69. minutě Tatran
ve středu hřiště ztratil míč
a domácí šli z rychlého
brejku do vedení 3:2. Treﬁl se opět Mazouch. V 74.
minutě měl Tatran stoprocentní šanci na vyrovnání.
Repetný utekl po lajně, přihrál Haškovi, který přesně
našel nabíhajícího Novotného, ale ten z úrovně penalty vyslal jen slabou střelu doprostřed branky. To
byl rozhodující moment.

Následně se z protiútoku
treﬁl Pavlík – 4:2. Pět minut
před koncem se ještě domácí hráč Bouchal objevil
sám před Dřevojanem a určil konečný výsledek – 5:2.
Sestava: L. Dřevojan –
Repetný, Řehák, Kdolský,
M. Krůta, D. Krůta, M. Dvořák (83. Kouklík), K. Kvěch
(77. L. Brotánek), Soldát
(83. M. Sirotek), D. Čipera
(68. Novotný), Hašek.
TJ Tatran Sedlčany je
po prvním kole v tabulce
na patnáctém místě s 0
body a skórem 2:5. Další utkání mužstvo hraje
na domácí půdě v neděli
29. srpna od 17 hodin s Hořovicemi. David Štverák

Fotbalové víkendové výsledky regionálních družstev
1. kolo divize A
TJ Spartak Soběslav – TJ
Tatran Sedlčany 5:2 (1:0)
Branky Sedlčan: 55. a 62 D.
Krůta

1. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
TJ Sokol Sedlec-Prčice – SK
Chlumec 0:2 (0:2)

1. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
TJ Tatran Sedlčany B –
FK Králův Dvůr B 1:3
(1:2)
Branky Sedlčan: 35. R.
Kvěch
SK Petrovice – TJ Sokol
Nová Ves pod Pleší 1:0
(0:0)
Branky Petrovic: 77. J. Talaváňa

1. kolo okresního
přeboru
SK Spartak Příbram B –
TJ Tatran Sedlčany C 1:6
(0:2)
Branky: 11. M. Štemberk,
34. M. Barták, 53. T. Vokřál,
81. a 88. J. Dvořák, 84. L.
Mošnička
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Kosova Hora 7:0
(2:0)
Branky: 31. M. Vondrák, 39. a 48. M. Havel,
66. a 75. M. Holák, 82.

P. Lengyel, 87. J. Lomoz
TJ Sokol Počepice – TJ
Kovohutě Podlesí B 1:3
(0:1)
Branky Počepic: 67. J. Hájek

1. kolo III. třídy
skupina B
SK Obory – TJ Sokol Sedlec-Prčice B 0:4 (0:2)
Branky Prčice: 9. J. Trnobranský, 26. S. Boubalík,
70. a 85. J. Nemeth
SK Velká Lečice – SK Petrovice B 1:12 (0:5)
Branky Petrovic: 2., 4., 25.,
36., 55. a 58. M. Kudrna, 7.
M. Krejčí, 47. V. Podlipský,
64. P. Peterka, 70. a 73. Š.
Kubec, 85. D. Šimeček

TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B – TJ Sokol Jesenice 4:5 (2:2)
Branky Jesenice: 12., 18.,
50. a 65. M. Havel, 75. O.
Sůva
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou A – TJ Prostřední
Lhota 3:2p (1:1)
Branky Kamýku: 15. K. Macháček, 78. M. Viskup
TJ Vltavan Hřiměždice –
SK Nový Knín B 7:1 (5:0)
Branky Hřiměždic: 12. J.
Kahoun, 23. D. Brzják, 25.
J. Hübner, 26. a 49. D. Poslušný, 39. V. Jurkovič, 68.
J. Spilka
TJ Krásná Hora – TJ Sokol Dublovice B 4:0 (2:0)
Branky Hory: 26. (p), 80.

a 84. M. Turek, 41. M. Švec

TJ Sokol Vrchotovy Janovice – SK Posázavan
Poříčí nad Sázavou B
5:1 (4:0)
Branky Janovic: 21. a 75.
P. Němec, 33. a 44. J. Novotný, 41. M. Střihavka

TJ Sokol Dublovice 9:3
(2:0)
Branky: 30. T. Nosek, 42., 48.,
84. a 86. J. Vyskočil, 53., 57.
a 68. (p) J. Kutil, 66. J. Žirovnický – 67. J. Jelínek, 73.(p)
R. Beňo, 83. M. Vondrák
TJ Krásná Hora – TJ Sokol Počepice 4:1 (2:0)
Branky: 10. a 47. M. Hubička, 15. M. Klicman, 55. J.
Kříž – 71. F. Hron

1. kolo Okresního
poháru

1. kolo Pohár OFS
Benešov

TJ Zduchovice – TJ Tatran Sedlčany C 3:4 p (2:2)
Branky Sedlčan: 30. T. Vokřál, 40. (p) a 87. (p) J. Čížek
TJ Sokol Kosova Hora –

TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Sokol Miličín
2:0 (1:0)
Branky Janovic: 43. T. Kubíček, 83. J. Novotný
David Štverák

1. kolo III. třídy
skupina A –
Benešov
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KO M E N TÁ Ř

Oběživo

Lze srovnávat dění v Bělorusku s historickými
událostmi u nás?

Měli jsme obchod, který si už před válkou vedl
dobře. Po válce jsem chodil do 1. třídy a děti
mi říkaly „bohatej, bohatej“. Ptal jsem se tedy
otce, kolik máme peněz. Vysvětlil mi, že peníze
máme nějaké na účtu v bance, abychom mohli
investovat do nového obchodu. Jednal s panem
Smrčkou, který byl ochoten prodat polovinu
domu, kde chtěl otec vybudovat moderní obchod s oděvy a látkami. Řekl, že budeme mít
méně než nic, protože se hodně zadluží. Jen
za tu polovinu domu, který měl uvnitř padací
záchody, měl dát novou vilku a v penězích tolik,
že by se za ně postavily další dvě. Řekl ale, že
umí dělat a jednou to splatí. Že peníze jsou jen
oběživo, těch se člověk nenají.
Ten pojem oběživo mě zajímal, tak jsem se
snažil přiblížit ho dětské představě. Pomáháš
mi, dám ti za to bankovku. Ty si koupíš ovoce.
Zelinář si za ni koupí maso. Řezník si za ni koupí
dort. Cukrář jí zaplatí žárovku. Elektrikář za ni
koupí cigarety. Traﬁkant si koupí pantoﬂe. Švec
si koupí víno. Vinárník si koupí míče na tenis.
Hračkář si zaplatí piva. Hostinský si ke mně přijde koupit kravatu. A máme tu bankovku zpět.
Oběhla několik lidí, které známe, jak nakupují.
Proto oběživo.
Když jsem pochopil, ptal jsem se, co je investice. Řekl, že jde většinou o hodně peněz
vynaložených na něco, co umožňuje třeba lépe
vyrábět, prodávat atd. Jedná se o novou stavbu,
nové vybavení, zdokonalení... Aby byla třeba
lehčí práce nebo i doprava. A ty vynaložené peníze, aby se z toho brzy vrátily.
V současnosti slyšíme občas ekonomické
odborníky říkat, že stát investuje z rozpočtu
menší procenta, než se investovalo v době ﬁnanční krize. A od vlády poslední dobou slyšíme, že investuje a bude více investovat do lidí.
Tomu by můj otec asi těžko rozuměl...
Vladimír Roškot

Po prezidentských volbách vidíme v Bělorusku každý den
tisíce demonstrantů v ulicích.
Mají zřejmě pravdu, že volby
s výsledkem 80 % pro stávajícího
prezidenta Alexandra Lukašenka nebyly poctivé. U nás se objevily pokusy porovnávat dění
v Bělorusku s pražským jarem
1968 nebo se sametovou revolucí
1989. Jako pamětník ještě únorového puče v roce 1948 přemýšlím, co je srovnatelné.
Těžko domýšlet, co by u nás
reformní komunisté změnili, nebýt v roce 1968 okupace a kdyby
nepodepsali ponižující protokoly

v Moskvě o „dočasném pobytu
vojsk“. Každopádně si pamatuji,
jak z nadšených reformátorů „socialismu s lidskou tváří“ byli brzy
stejně nadšení služebníci Moskvy proti našim lidem. I Alexandr
Dubček brzy podepsal „pendrekový zákon“ proti lidem, kteří jej
milovali.
Ani po roce 1989 nebylo úplně jisté, co bude. Nové okupace
jsme se bát nemuseli, ale našich
skalních komunistů a ozbrojených složek se bál každý, kdo
je za normalizace blíže poznal.
Mohlo dojít i k občanské válce.
S trpkým úsměvem si říkám, že

„naštěstí“ se někteří ti estébáci
a další papaláši rozhodli po své
činnosti zamést stopy a s využitím svých kumpánů začít bohatnout. Některým se to nadmíru
podařilo.
Pamětníci mohou porovnávat
dějinné události, ale mají omezený obzor. A historici mi připadají
opatrní. V Bělorusku možná budou nové volby, ale zdá se mi, že
síla opozice slábne. Mám dojem,
že tam nejde tolik o změnu režimu, jako o vystřídání Lukašenka
a jeho mnoha kamarádů u moci.
Něco v těch požadavcích demonstrantů chybí. Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Odvolávám, co jsem slíbil, slibuji, co jsem
odvolal
Pravidelně se zaříkám, že už
nebudu reagovat na politické
kejkle. Ale to, co opět předvedli
Andrejko s Adámkem, mě v klidu prostě nenechává. Hrají si
s námi jako kočka s myší a ještě
mají pocit, že mají navrch. Ostatně asi oprávněně, protože politické preference mluví jinak, než
rozum a slova všech lidí v mém
okolí. Asi zákon přitažlivosti
může za to, že naprosto nechápu, kdo za těmi voličskými a preferenčními hlasy může stát. Víc,
než ministr zdravotnictví v roli
zla a premiér v roli dobra ve frašce s názvem Covid za rouškou,

mě dostává právě ta slepota, hluchota a hloupost voličů, kteří jim
to ještě baští. Nic na tom nemění
ani neutuchající vtípky, jimiž se
baví sociální sítě.
A tak se můj zrak s velkou
nadějí upírá k senátu. Čím dál
víc je důležitým závažím na vahách naší politiky. Mám radost
z bývalého děkana Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity, emeritního ředitele Masarykova onkologického ústavu
v Brně a tamního senátora
Jana Žaloudíka, který tak hlasitě a smysluplně proti rouškám
vystupuje. Tleskám předse-

dovi senátu Miloši Vystrčilovi
za jeho jasné protiruské a protičínské postoje a to i v dobách
„rouškové krize“. Držím palce
i Michaelu Žantovskému, protože odkazu Václava Havla věřit
nepřestávám.
A upřímně mě těší, že ANO
nemá v našem regionu žádného kandidáta. Nabídka je myslím pestrá a kandidáti kvalitní,
takže už se těším, jaký obrázek o našem regionu vyleze
z volebních urn po volbách,
které se budou konat první
říjnový víkend.
Olga Trachtová Hadáčková

FEJETON

Na břehu řeky létaly tisícikoruny
Nastala doba, kdy většina z nás je už z dovolené
doma, přišel čas na popovídání si o tom, co všechno jsme zažili. Líčení ani
jednoho z prázdninových
zážitků nepřebilo ten, který mi vyprávěl můj známý,
vášnivý vodák. A nemusel
cestovat nijak daleko, pouze pár kilometrů za Sedlčany, na Cholín.
Sjížděl část Vltavy, a právě poblíž tohoto kempu se

vykoupal, odpočíval na břehu a vzápětí byl svědkem zajímavého výjevu. Opodál se
usadila dvojice mladých lidí,
která přišla ruku v ruce, chvíli vrkala jako pár hrdliček,
ale pak se to stalo. Mladík své
partnerce něco řekl a dvojice
se začala hádat. Hádka vyvrcholila tím, že dívka si z krku
sundala masivní řetízek
a vzteky jej hodila do vody se
slovy, že nebude na krku nosit nic od takového hulváta.

Pár se ještě chvíli hádal, ale
když mladík podotkl, kolik
desítek eur řetízek stál, začal
vychládat.
„ B o ř i l j s e m o b l i če j
do deky, aby nepoznali, že
jsem se začal dobře bavit,
ale moc mi to nešlo,“ přiznal můj známý. Po očku
sledoval, co se bude dít
dál. Mladík ještě v návalu
zlosti začal vytahovat z kapes tisícikoruny a házel je
do vzduchu, že tolik pe-

něz je v tahu. Potom začal
po telefonu shánět potápěče, a když neuspěl, na chvíli
zmizel a vrátil se s potápěčskými brýlemi. Začal u břehu prohledávat dno Vltavy,
ale kromě toho, že zkalil
vodu, nedosáhl ničeho. V tu
chvíli vstoupil do děje můj
známý, zvyklý šnorchlovat.
Vypůjčil si brýle, počkal,
až se zkalená voda usadí,
místo obeplaval a ponořil
se právě včas. Vzhledem
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k tomu, že svítilo slunce
a hloubka nebyla tak velká,
lesknoucí se řetízek mezi
kameny našel.
„Pokud bych neviděl, jak
tam ten chlapík hází tisícovkami, řetízek bych mu hned
odevzdal, ale takhle jsem se
ho zeptal, co by dal, kdybych
mu tu věc našel. A on hned,
že jednu z těch tisícovek.
A tak jsem si u Cholína za pár
minut pěkně vydělal...“
David Myslikovjan

