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Miroslav Hölzel: Sedlčany
a především školy si zaslouží
toto kvalitní sportoviště
SEDLČANY Představitelé
města, současní i bývalí
pedagogové, žáci, studenti a pozvaní hosté se sešli
ve středu 9. září při příležitosti slavnostního otevření
nově zrekonstruovaného
Městského stadionu Taverny. Ještě než starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel
společně s Jaroslavem Karáskem, jednatelem společ-

nosti VYSSPA Sports Technology z Plzně, vybraným
zhotovitelem stavby, symbolicky přestřihl pásku,
oslovil účastníky slavnostní akce.
„Jsem rád, že dnes můžeme slavnostně zahájit
provoz na nově krásně
zrekonstruovaném
lehkoatletickém stadionu Taverny, který již splňuje po-

žadavky jednadvacátého
století na tělesnou výchovu
a sport,“ řekl Hölzel a zároveň se vrátil do nedávné
historie: „Vybudování tohoto stadionu v Sedlčanech
se začalo připravovat už
v osmdesátých letech minulého století. Vlastní výstavba začala až po roce 1990
a nové hřiště s atletickou
Pokračování na straně 2

Na Vrškamýcké pivoslávě předváděl své umění také sokolník
Michal Procházka. Více na str. 13. Foto: David Štverák

Zaměstnancům
Výstavba Krčínovy cyklostezky
Nalžovického zámku je
spěje k úspěšnému závěru
měřena od pondělí teplota REGION „Krčínova cyklostez- ků. Přístupy k těmto objek- I když se o výstavbě Kr8VNODGQøQËXKOËYVXFKÇKDOH
9GHxWLUR]YR]SRGSODFKWRX
6NO¿G¿QËXKOËGRSUDYQËNHP

NALŽOVICE Ludmila Jele-

nová, ředitelka Nalžovického zámku, uvedla, že
k pátku 11. září neeviduje
toto krajské zařízení žádného klienta ani zaměstnance
s nákazou koronaviru. Zároveň potvrdila, že i v tomto zařízení pro handicapované ženy jsou zavedena

preventivní opatření, která
mají minimalizovat rizika
možného přenosu infekce
covidu–19.
„Návštěvy jsou možné, ale
je nutné je předem telefonicky
nebo elektronicky oznámit.
Při vstupu do budovy nebo
na jednotlivé domácnosti je
Pokračování na straně 2
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ka je z devadesáti procent
hotova!“ Takovou informaci
předala v pondělí 7. září zastupitelům města Štěpánka
Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska.
Před jejím vystoupením
na zastupitelstvu byla ještě
odhlasována většinou přítomných změna rozpočtového opatření, zahrnující
ve výdajové části také dva
miliony korun na doﬁnancování nákladů na tuto
investici. Starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel vysvětlil, že
jde o účelovou dotaci z městského rozpočtu Sedlčan pro
Sdružení obcí Sedlčanska
na výstavbu Krčínovy cyklostezky. „Dvoumilionový
podíl pro město Sedlčany je
dohodnutou částkou s tím, že
jsme na trase největším městem. Zastupitelé Sedlce-Prčice
již odsouhlasili milionový
příspěvek, obce Kosova Hora,
Jesenice a Nedrahovice dají
po 300 tisících. Na nás připadá ještě úhrada 228 tisíc korun na vybudování povrchu
– ne na cyklostezce, ale jak je
deﬁnováno, tak na cyklotrase
– od koruny hráze přehrady
podél parcel rodinných dom-

tům nelze dopravně hodnotit
jako cyklostezku, proto došlo
k výpadku z uznatelných nákladů, a úsek zůstává místní
komunikací. Po opravě bude
tato částka přeúčtována Sdružení obcí,“ sdělil Hölzel.

Časový sled
události

čínovy cyklostezky hovoří
řadu let, teprve v posledních
dvou letech dostaly události
spád a sny se začaly měnit
ve skutečnost. Barešová
připomněla, že uplynul přibližně rok, kdy zastupitelům
představovala vizi Krčínovy
cyklostezky, a necelé dva
Pokračování na straně 3
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Miroslav Hölzel: Sedlčany
a především školy si zaslouží
toto kvalitní sportoviště
Dokončení ze strany 1

škvárovou dráhou a škvárovými atletickými sektory
bylo uvedeno do provozu
v roce 1994, a to v době
oslav sedmistého výročí první písemné zmínky
o městu Sedlčany. V rámci
slavnostního zahájení se
na novém hřišti uskutečnily
mezinárodní atletické závody žáků a studentů našich
škol a škol z partnerského
města Taverny z Francie,
po kterém je tento stadion
pojmenován. Dnes přicházíme se sice skromnějším
slavnostním
otevřením
po rekonstrukci, ale je to

Starosta přidal i několik
informací o samotné stavbě. Rekonstrukce stadionu
spočívala především ve vybudování umělých povrchů
dráhy atletických sektorů
a nového víceúčelového
hřiště. Další novinkou byla
úprava centrální travnaté
plochy, která byla nově odvodněná, a rovněž byly udělány nové podložní vrstvy.
Hřiště bylo doplněno umělou závlahou a samozřejmě
byl založen nový trávník.
„Požadavek vybudovat kvalitní hřiště pro školy, registrované sportovce a také pro
veřejnost, byl dlouhodobý,“

Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel (vlevo) přestřihl pásku společně
s jednatelem vybraného zhotovitele stavby Jaroslavem Karáskem.

především z důvodu koronavirové pandemie a mimořádných opatření, která
provázejí dnešní situaci.“

uvedl dále Miroslav Hölzel.
„Několikrát jsme marně usilovali o získání nějakého dotačního titulu na rekonstruk-

ci stadionu, ale nakonec se to
nepovedlo, a tak jsme se rozhodli investici pořídit z vlastních prostředků města.“
Starosta rovněž připomněl, že letos 31. května
došlo k předání stavby
a nyní již nic nebrání bezproblémovému užívání
umělých povrchů, zatímco
trávník bude zpřístupněn
až na jaře příštího roku,
aby byl dostatečně kvalitní.
„Stavba se nakonec vyšplhala na konečnou částku včetně DPH na takřka dvacet
miliónů korun, ale myslím
si, že Sedlčany, a především
žáci a studenti našich škol si
zaslouží kvalitní sportoviště,
a pevně věřím, že ho budou
dlouhá léta úspěšně využívat. A také, že se v brzké
době dočkáme oﬁciálních
závodů mezi školami našeho regionu i z dalších míst.
Tak trochu bych dal za úkol
našim učitelům a trenérům,
aby maximálně využili potenciál tohoto hřiště, a poté,
co město vytvořilo podmínky, aby připravili nové
úspěšné reprezentanty, kteří
to mohou dotáhnout na vyšší mety, než je soutěžení výhradně mezi školami,“ uzavřel Hölzel.
Po slavnostním přestřižení pásky už nový lehkoatletický stadion ožil běžeckými závody, v jejichž
rámci si nové dráhy s umělým povrchem poprvé naplno vyzkoušeli žáci a studenti sedlčanských škol.
David Myslikovjan

Most už je přístupný pro pěší
Kvůli opravě
mostu je silnice II/105
v obci zcela uzavřena pro
veškerou dopravu od 20.
dubna. Uzavírka je plánována do 30. listopadu.
Od letních měsíců se
v Počepicích provádějí
práce na jednotlivých částech mostu. Jde o základové bloky, křídla, dříky
a především mostovky.
Došlo také na vázání výPOČEPICE

ztuží a montáže bednění.
Krajská správa a údržba
silnic (KSÚS ) Středočeského kraje dále provádí
izolační nátěry. Pokládka
kamenného obkladu dna
z lomového kamene je již
hotová. „V současné době
se dělají pokládky drenážních trubek a zásyp drenážním betonem, betonáž
křídel. Byla odstraněna
lávka pro pěší, nyní je už

možný přechod chodců
přes most,“ sdělil redakci
investiční technik KSÚS
Martin Voříšek.
Aktuálně se podle něj
jedná o opravách jednotlivých úseků objízdných
tras. „Práce běží podle
časového harmonogramu,
možná v lehkém předstihu, ale jen v řádech dní,“
dodává. Olga Trachtová
Hadáčková
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V kamýckém koupališti
byl nalezen mrtvý muž
KAMÝK NAD VLTAVOU Další
ze série utonutí, o kterých
jsme v poslední době naše
čtenáře informovali, se tentokrát váže ke kamýckému
koupališti. V pátek 11. září
odpoledne zachytila tísňová linka středočeské Zdravotnické záchranné služby
informaci o nehybném těle
na jeho hladině.
Na místo vyrazili záchranáři v doprovodu policistů.

Přes pokusy o oživení zasahující lékař nakonec podle
tiskové mluvčí záchranky
Petry Effenbergerové konstatoval smrt. Policejní
mluvčí Monika Schindlová
pak potvrdila, že totožnost
utonulého je známa. Šlo
o muže středního věku.
Kriminalisté prověřovali
příčinu úmrtí, pravděpodobně byla nařízena soudní pitva.
-oth-

Pošta je už „v normálu“
SEDLČANY „Situace jak

v doručovací síti, tak
i na pobočce v Sedlčanech
už je v normálu.“ Tuto pozitivní zprávu nám v pátek
11. září potvrdil za Českou
poštu Ivo Vysoudil.
„Dvě zaměstnankyně pobočky jsou v těchto dnech
ještě v karanténě, nicméně
ostatní zaměstnanci situa-

ci zvládají bez výpomoci
z okolních pošt,“ uvedl.
Upozornil, že od čtvrtka
10. září platí i na poštách
opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR
o povinnosti nošení roušek
ve vnitřních prostorách,
a to jak pro klienty, tak
i pro zaměstnance České
pošty.
-mb-

Den zdraví byl
zrušen. Proč?
SEDLČANY Den zdraví, kte-

rý byl avizován na 9. září
a sliboval řadu programů
zaměřených na prevenci
zdraví, se nakonec na sedlčanském náměstí nekonal.
Na hlavní důvod jsme se
zeptali Václava Nedvídka,
provozního ředitele nemocnice.
„Obávali jsme se o zdraví našich zaměstnanců
a potencionální přenesení
nákazy covidu–19 na naše
pacienty na lůžkové části.
V souvislosti s nastávající situací chceme mít připravený personál. Nechceme, aby

zaměstnanci byli zbytečně
v karanténě,“ odpověděl.
Potvrdil také, že v nemocnici od 15. srpna stále platí
zákaz návštěv na lůžkovém
oddělení. „Dále je příchozím před vstupem do objektu měřena teplota, během
celé doby musí dodržovat
nošení roušek a v čekárnách rozestupy. Denní stacionář je stále v prostorách
polikliniky, a to z toho důvodu, aby nám ambulantní
pacienti nechodili zbytečně
přes lůžkovou část,“ doplnil informaci Nedvídek.
Marie Břeňová

Zaměstnancům
Nalžovického zámku je
měřena od pondělí teplota
Dokončení ze strany 1

příchozímu změřena tělesná
teplota a je mu předložen
k podpisu doklad o bezinfekčnosti. Při návštěvě je nutné, aby dodržoval odstup minimálně dva metry. Po celou
dobu musí mít zakryta ústa
a nos,“ sdělila ředitelka. Infor-

maci doplnila tím, že Nalžovický zámek má nastavena
přísná hygienická opatření,
požaduje zakrytí dýchacích
cest u všech zaměstnanců
a od pondělí 14. září jim je při
nástupu do zaměstnání také
měřena tělesná teplota.
Marie Břeňová
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Výstavba Krčínovy cyklostezky spěje k úspěšnému závěru
Dokončení ze strany 1

roky, kdy podávala žádost
o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).
Potom zrekapitulovala časový sled událostí až do současné doby, kdy stavba spěje
k úplnému závěru. „Dvacátého listopadu 2018 jsme podali
žádost na SFDI, 19. prosince
stejného roku bylo vydáno
Městským úřadem v Sedlčanech pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení, 27.
května 2019 nám byla SFDI
žádost schválena a navršena maximální výše dotace
73 milionů korun, 18. srpna
2019 jsme uzavřeli smlouvu
se Středočeským krajem, protože se nám podařilo získat
ještě 13,5 milionu korun dotaci na Krčínovu cyklostezku
s cílem, aby tak doﬁnancování z prostředků měst a obcí
bylo minimální,“ uvedla tajemnice Sdružení s tím, že
30. září 2019 byla podepsána
smlouva o technickém dozoru za 605 tisíc a ve stejný
den byla parafována další
smlouva týkající se bezpečnosti práce za 96 tisíc korun.
„Patnáctého listopadu 2019
jsme uzavřeli smlouvu se
zhotovitelem stavby – jedná
se o společenství Krčínova
cyklostezka sdružující dvě
ﬁrmy – společnost BES a MSilnice s tím, že vysoutěžená
částka z výběrového řízení
zněla na 87 milionů korun,
19. listopadu loňského roku
došlo k předání a převzetí
staveniště,“ pokračovala. Připomněla, že celková délka
vyznačené trasy je 13,5 kilometru a délka cyklostezky,
na kterou byla získána dotace, je 11,87 kilometru a její
šířka 2,5 metru s obousměrným provozem.

Hotovo bude
do konce října

Barešová dále informovala: „Celá trasa je rozdělena do pěti úseků. První měří
4,5 kilometru a vede od hráze sedlčanské přehrady až
po osadu Radeč a je zčásti
veden po stávajících polních
cestách. Druhý úsek v délce
1,21 kilometru pokračuje opět
po trase stávajících polních
cest od Radče po Mezné, třetí
úsek o délce 0,74 kilometrů
spojuje osady Mezné a Hulín,
kdy opět vedeme cyklostezku
po stávajících polních cestách
a vedle kamenné křížové cesty v Jesenici. Čtvrtý úsek 2,13
kilometru spojuje obce Jesenice a Bolechovice a poslední
úsek v délce 3,21 kilometrů
začíná u Strnadovského mlýna a končí v Prčici,“ sdělila
a výstavbu dokladovala fotograﬁemi pořízenými před
několika dny.
Potvrdila, že práce by
měly skončit koncem října
letošního roku, ale stále jsou
v plném proudu – na části, která je za sedlčanskou
přehradou se momentálně
zpevňovaly okraje po celé
délce, malovaly se středové
čáry a v místech, kde je splavována zemina, se umisťují
ochranné sítě, na některých
místech se dává zábradlí.
„Pracuje se i na úseku v Prčici,“ podotkla.
Barešová ještě seznámila
názorně s vývojem dotace
ve vztahu k uznatelným
a neuznatelným nákladům.
„Proti předpokladu nám SFDI
přesunulo do neuznatelných
nákladů úsek, o němž hovořil starosta Hölzel, a tím došlo
k snížení o 228 tisíc korun.
Obdobně se tak stalo v Prčici, kdy úsek u zemědělského
areálu, kde jsou další dvě
ﬁrmy, je hodnocen jako obslužná komunikace,“ vysvětlila. Tím se počáteční dotace
SFDI původně odsouhlase-

ná na 73,9 milionů ‚scvrkla‘
přesunem uznatelných
nákladů na neuznatelné
na 69,7 milionů korun, a tak
po úpravách z celkových 86
milionů dotace zůstalo jen
82 milionů. „Nejvíc nás trápí, že musíme žádat města
a obce o spoluúčast, protože
jsme se v neuznatelných nákladech dostali po přesunech
až na 5,3 milionu korun,“
pokračovala ve srovnávání
řady čísel. „Může se stát, že
SFDI bude požadovat ještě
nějaké přesuny, ale doufejme, že to bude spíš v náš
prospěch než opačně,“ dodala. Zmínila, že mezi neuznatelné náklady patří také
technický dozor a stejně tak
geodetické práce za 700 tisíc
korun SFDI do dotace nezahrnuje. V tomto případě ještě Sdružení obcí živí naději,
že 600 tisíc by mohlo ještě
do uznatelných nákladů přejít a se zbývajícími 100 tisíci
korunami by si Sdružení poradilo.

Co ještě zbývá?
„Stavba by měla být v říjnu
dokončena. Potom se bude
pracovat na podkladech pro
kolaudaci. Musíme připravit závěrečné vyúčtování
na SFDI a také vyúčtování
dotace Středočeského kraje.
Tím to pro nás nekončí, protože o Krčínovu cyklostezku se
budeme muset starat. Znamená to, že musíme vybrat ﬁrmu, s níž uzavřeme smlouvu
a která se bude o cyklostezku
několikrát do roka starat,“
avizovala tajemnice s tím,
že bude opět věcí domluvy,
jak se obce na tomto výdaji
budou ﬁnančně podílet. Doplnila, že s dokončením cyklostezky souvisí také v příštím roce přeložení trasy
Greenways Praha-Vídeň, která vede přes region, na cyk-

lostezku kvůli vyšší bezpečnosti. Nedořešenou otázkou
nedaleké budoucnosti zůstává dovybavení „Krčínovky“ mobiliářem, dřevěnými
sochami a podobně. „V příštím roce nás čeká také vypracování projektu s Klubem
českých turistů na přeznačení
cyklotras, protože veškeré
žluté cedule budou muset být

staveny pro cyklisty. Je jasné,
že se tam pohybují i pěší, lidé
s kočárky a podobně. Je to
založené na tom, aby se uživatelé vzájemně respektovali.
Věřím tomu, že si to i v našem
případě ‚sedne‘ a budou tam
moci být všichni najednou.“
Jedním dechem ale zdůraznila, že pokud by však na cyklostezce došlo k úrazu, tak

Krčínova cyklostezka je téměř hotová. Foto: Sdružení obcí Sedlčanska

nově instalovány tam, kde se
budou napojovat na Krčínovu cyklostezku,“ upozornila
Barešová.

Z diskuze
zastupitelů
Filipa Růzhu zajímalo,
zda cyklostezku v návaznosti na pravidla poskytnuté
dotace budou moci využívat také chodci. „Rád jezdím
na kole i chodím pěšky. Právě první úsek by byl vhodný
pro kombinovaný provoz,“
uvedl. Štěpánka Barešová
zareagovala tím, že naprosto
otázku chápe, ale že její odpověď bude trochu vyhýbavá: „Dostali jsme dotaci na cyklostezku, to znamená, že je
primárně pro cyklisty. Když
se podíváte na cyklostezku
v Praze, která vede kolem
Vltavy od Podolí až k Vranské
přehradě nebo na jinou cyklostezku Nymburk – Poděbrady
i další, tak všechny byly po-

by závěr šetření zněl, že tam
pěší neměl co dělat. „Je to
na opatrnosti a pevně věřím,
že všichni budeme rozumní a ohleduplní a že i tohle
zvládneme ku prospěchu
všech,“ doplnila.

Slavnostní otevření
až příští rok
Jaroslav Nádvorník se zajímal o vlastní slavnostní otevření „Krčínovky“. „Termín
byl 4. listopadu. Je to tak?“
zajímal se. Barešová zareagovala, že až do doby, než bude
hotová kolaudace, neměl by
se cyklista ani pěší na cyklostezce pohybovat. „Dohodli
jsme se, že oﬁciálně s dodavatelem stavbu převezmeme
v letošním roce, ale slavnostní
otevření bude až na jaře příštího roku – doufejme, že do té
doby bude kolaudace hotová,“ odpověděla závěrem
rozpravy Barešová.
Marie Břeňová

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

letý motorkář 9. září chvíli
před polednem odbočoval z vedlejší komunikace na hlavní (do Nádražní ulice) a nedal přitom
přednost v jízdě jinému

motorkáři. Ten byl následně s lehkým poraněním
transportován do nemocnice k ošetření. Jak se
ukázalo, viník nehody měl
pozitivní test na alkohol.
Další jízda mu byla zaká-

zána a na místě mu byl
odebrán řidičský průkaz.
V tomto případě činila škoda 78 tisíc korun.
OSEČANY Ve večerních
hodinách 9. září došlo k nehodě v katastru obce, když

jednatřicetiletý motocyklista při průjezdu zatáčkou
uvedl motocykl do smyku,
následně upadl na vozovku a přejel do protisměru,
kde se střetl s osobním
automobilem. Muž utrpěl

poranění dolní končetiny.
Způsobená škoda byla
ve výši 115 tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Ředitelka Kocíková očekávala výsledky
testů s napětím
SEDLČANY Ještě o víkendu

platil v sedlčanském domově seniorů zákaz návštěv
a zpřísněná hygienická
opatření. Uzavření krajského zařízení způsobil pozitivní výsledek testu na koronavir, který byl zjištěn
u jedné ze zaměstnankyň
přibližně před třemi týdny.
„První odebrané testy
zaměstnanců i klientů byly
negativní,“ připomněla ředitelka Domova Jaroslava

Kocíková. S napětím očekávala, jak dopadne druhé testování a v pondělí
14. září už jejich výsledek
znala. Těsně před redakční
uzávěrkou uvedla: „Hurá,
jsme čistí, všechny výsledky
byly negativní. Držte nám
palce do dalších kol.“
„Naši zaměstnanci i klienti dodržují striktně nařízení
ministerstva zdravotnictví
a Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje. Někdy

vyvstávají problémy s blízkými našich klientů. Z jedné
strany chápu, jak je těžké
nevidět své nejbližší, ale musíme si všichni uvědomit, co
by nákaza v našem Domově
u seniorů způsobila,“ požádala o pochopení příbuzných. „Balíčky od rodin přijímáme, ale musí být zabalené
ve fólii, protože každý dezinﬁkujeme. Naše klienty se
snažíme aktivizovat. Máme
různé rozhlasové programy,

soutěže, kvízy, nově budeme
nabízet virtuální prohlídky.
Přistoupili jsme k besedám
a kulturním programům formou online. Nabízíme možnost video a audio hovorů,
dopisů... Snažíme se klientům pobyt co nejvíce zpříjemnit,“ přiblížila současný
život dříve narozených.
„Veliký obdiv patří našim
zaměstnancům za náročnou práci v době covidu, ztíženou nošením ochranných

prostředků. Situace je lepší
v tom, že osobních ochranných pomůcek máme dostatek pro personál i klienty.
Jsem velmi ráda, že máme
to štěstí a Domovu se 300
klienty a 180 zaměstnanci se
šíření nákazy zatím vyhýbá
a doufám, že při tom i zůstane,“ uvedla Kocíková, která
plánuje otevření Domova
návštěvám do několika
dnů, zřejmě již o víkendu.
Marie Břeňová

Příbuzní Škvoreckých se zajímají o hrob svých předků
SEDLČANY Se starostou Sedlčan

Miroslavem Hölzelem se chtějí
v brzké době setkat příbuzní rodiny Škvoreckých, z které je tou
nejznámější osobností spisovatel
Josef Škvorecký. Když do města
přijeli závěrem srpna, souhlasili s krátkým rozhovorem u kávy.
Eva Němcová a její bratranec Josef
Novák při představování uvedli,
že oba žijí v Praze. V době koronavirových opatření měli víc času
i na výlety. Byli se podívat také
v Sedlčanech na místním hřbitově,
aby vyhledali hrob svých předků.
To se jim podařilo a byli mile překvapeni...

Záchrana před
zánikem
Neudržovaný hrob byl před
dvěma lety opraven díky tomu, že
do něj město investovalo kolem
deseti tisíc korun. Zaměstnanci
Sedlčanských technických služeb
odvedli při vyzvednutí a opětném
umístění kamenné desky po jejím
obroušení kus kvalitní řemeslné práce. Zvýrazněna jsou také
jména a letopočty, které se váží
k zesnulým. Osoby, které zde našly místo posledního odpočinku,
připomíná informační cedule před
hrobem. Ke zjišťování historických
faktů napomohli především ředitel
školy Jaroslav Nádvorník a ředitel
muzea David Hroch.
Před úplným zánikem hrob
zachránil před několika lety farář Stanislav Zápotocký poté,
kdy církev odmítla dále zaplatit
jeho pronájem. Potřebnou částku iniciativně uhradil a sáhl pro
peníze takzvaně do své kapsy.
Současně povolil písemným vyjádřením městu opravu a vyslovil předběžný slib, aby po roce

2022 přešla na město práva
a povinnosti související s pronájmem a údržbou.

První praporečník
Záboje
Z příbuzných, kteří jsou v Sedlčanech na Církvičce pochováni,
připomeňme alespoň Josefa Škvoreckého (2. 3. 1832 – 24. 3. 1902),
který byl pradědečkem známého
spisovatele Josefa Škvoreckého.
Sedlčanský měšťan, soukenický
mistr byl spoluzakladatelem sedlčanského pěveckého spolku Záboj, který je stále aktivní i v současnosti. Působil v něm celých
čtyřicet let – až do své smrti – jako
praporečník.

pěvecký spolek Záboj. Vyslechla
s potěšením, že již po dva roky
členové Záboje zazpívají na počest svému prvnímu praporečníkovi i dalším předkům spisovatele
na Církvičce několik písní a přinesou květinový dar. Někteří z nich,
ale i další občané města, pak během roku na náhrobku zapalují
kahánky a podle potřeby vytrhají

Prý bez
spisovatelských
ambicí

Častější zastávka
v Sedlčanech
„Praporečník Josef Škvorecký,
který je v Sedlčanech pochován, je
můj prapradědeček. Věděla jsem,
že rod Škvoreckých tento hrob svěřil do péče zdejší farnosti, ale žila
jsem v domnění, že vše je v pořádku. Z článků v regionálním tisku
jsem se dozvěděla, jak se věci mají,
a že nastal problém s placením. Vyhledala jsem hrobové místo a ráda
bych nějak pojistila to, aby někdy
v budoucnu – například při výměně
vedení radnice – nenastala podobná situace jako před několika lety
a hrob nenávratně nezmizel. Není
to nedůvěra k současnému starostovi nebo současným zastupitelům,
ale víme, že obměna lidí ve vedení města vždy časem nastává, a to
už je věc politická, “ přiblížila paní
Eva spontánně svoje pocity.
Podle jejího úsudku by bylo
vhodné, kdyby radnice tuto záležitost ošetřila právně smlouvou,
v níž by jako určitý garant ﬁguroval

že bychom byli vyrozuměni a péči,
včetně platby, převzali. V žádném
případě nechceme jít do nějakého
sporu,“ deklaroval. „To je hlavní důvod, proč se chceme sejít se starostou Hölzelem a probrat s ním možné varianty, které by byly přijatelné
pro obě strany. Ničeho se nechceme
domáhat, ale vše dobře ošetřit a zajistit,“ dodal.

Josef Novák (na snímku) uvedl, že
jeho otec byl bratrancem spisovatele
Škvoreckého. V Sedlčanech se společně
se sestřenicí Evou zajímal o hrob svých
předků.

kolem něj plevel. Eva Němcová
avizovala, že při cestě na chalupu
do Jižních Čech by se v Sedlčanech v dalších měsících a letech
vždy ráda zastavila.

Nejde o vlastnictví, ale
o „pojistku“
„Můj tatínek byl bratrancem
spisovatele Škvoreckého,“ uvedl
Josef Novák. „Rozhodně nám nejde o vlastnictví hrobu, ale uvítali
bychom, kdyby mezi námi a radnicí
například vznikla písemná dohoda
o tom, že v případě, kdyby město
chtělo toto hrobové místo pustit,

S úsměvem Josef Novák podotkl, že on ani jeho sestřenice Eva
prý spisovatelské ambice nemají.
Novou informací pro ně bylo, že
známý spisovatel navštívil hrob
v Sedlčanech v roce 1968 před svojí emigrací do Kanady. Odjel sem
z natáčení ﬁlmu Farářův konec,
který podle jeho scénáře v nedalekých Počepicích točil režisér
Evald Schorm. „V té době mi bylo
osm let a vzpomínat na ta léta by
mohli naši otcové, ale ti bohužel nežijí,“ poznamenal Novák. „Já jsem
se jako dítě se spisovatelem setkal
a vybavuji si jen jeho auto se stahovací střechou, to bylo pro mě jako
kluka v mém věku důležité. Člověk
zná a přečetl především Škvoreckého knihy,“ potvrdil. Zatímco jemu
nejvíc učarovali Zbabělci, jeho
sestřenice kromě toho vyzdvihla
Sedmihraný svícen s židovskou
tématikou. „Líbí se mi knihy, kde
zmiňuje rodinu a v některých postavách vidíme konkrétní lidi, které
znal,“ vysvětlila. Jedním dechem
ale dodala, že blízké jsou jí také
detektivní příběhy – a to nejen zﬁlmované Hříchy pro pátera Knoxe.
Přednostně však sáhne i v případě
tohoto žánru po knize.
Marie Břeňová
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Výstavba kašny je na mrtvém bodě
Od poloviny března tohoto roku
je znám vítězný návrh
pro rekonstrukci kašny
na náměstí. Vedení obce
původně plánovalo, že
bude v provozu již letos
v létě. Doposud tomu tak
ale není, v parku je pou-

PETROVICE

ze připravené betonové
koryto.
Zatím se podařilo
vybourat stávající dno
a položit podkladový beton. Vedení města také
objednalo výrobu žulových desek a dodávku
technologie. „Učinili jsme


Koupím chvoj stříbrného smrku. Tel.:
608 152 113.
277/20

Prodám rohovou masážní vanu
140x140 cm. Málo používaná, bez před. panelu, cena dohodou. Tel.: 604 645 258. 278/20

Prodám nevyužitou elektrickou řetězovou pilu Narex EPR 35–24, silný motor 2,4
kW, lišta 35 cm, nabroušený řetěz, výborný
stav, cena 1 400 Kč. Tel.: 608 543 848. 279/20

Plošná inzerce
od 13 Kč vč. DPH/cm2
Tel.: 774 414 225
Prodám brambory
na uskladnění – Adéla, Laura a další,
cena 9 Kč/kg
a vykrmené prase.
Tel.: 604 117 568

tak až po červnovém zasedání zastupitelstva, kde
byl schválen rozpočet
na opravu kašny. Dodací
lhůty jsou o prázdninách
ale z důvodu dovolených
delší a firmy zabývající se
fontánami mají zakázky
na letošní tok již rozjed-

nané. Na nás nemají čas,“
posteskl si starosta obce
Petr Štěpánek s tím, že postup rekonstrukce budou
zastupitelé řešit na zářijovém zasedání 14. října.
„Jsem z toho mrzutý.
Výstavba stojí, protože nemáme technology a lidi,

kteří by to udělali. My
jsme udělali, co bylo v našich silách. Teď nezbývá
než čekat,“ dodal muž,
který stojí nejen za rekonstrukcí, ale také za vítězným návrhem.
Olga Trachtová
Hadáčková

^dZK^Ͳ^ĞĚůēĂŶƐŬĠƐƚƌŽũşƌŶǇ͕Ă͘Ɛ͘
^ƚƌŽũşƌĞŶƐŬĄϳϵϭ
ϮϲϰϬϭ^ĞĚůēĂŶǇ

www.re-max.cz/drive

Prodej id.1/2
domu v
Počepicích

,ůĞĚĄŵĞƉƌĂĐŽǀŶşŬĂŶĂƉŽǌŝĐŝ͗

2EVOXKDNRPSUHVRURYpVWDQLFH
DRGSDGRYpKRVSRGiĥVWYt

ID: 176-N01035
Pro vlastníka prodávané id. 1/2 domu
k užívání udržovaný byt
v přízemí rodinného domu o dispozici
2+1, 69 m2

WŽǌŝĐĞǀŚŽĚŶĄŝƉƌŽŽƐŽďƵƐĞƐŶşǎĞŶŽƵƉƌĂĐŽǀŶşƐĐŚŽƉŶŽƐƚş
ĞŶĞĨŝƚǇ
&ŝƌĞŵŶşƐƚƌĂǀŽǀĄŶşͻĞŶĞĨŝƚŬĂƌƚĂ

Cena: 1.093.000 CZK
Mgr. Kamila Vaculíková
Realitní makléřka
+420 775 599 788
kamila.vaculikova@re-max.cz

.RQWDNWQtRVRED0LFKDO1RYRWQøHQHUJHWLN#VWURVF]WHO

Drive

přijme

HLAVNÍ ÚČETNÍ
pro závod Vápenice,
264 01 Sedlčany
ekonomické vzdělání a účetní praxe podmínkou
plat min. 30 000 Kč/měs., stravování a roční odměny
nástup 1. října 2020 nebo dle dohody

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

Kontakt: admin@cezula.cz, tel.: 383 317 711
^dZK^Ͳ^ĞĚůēĂŶƐŬĠƐƚƌŽũşƌŶǇ͕Ă͘Ɛ͘
^ƚƌŽũşƌĞŶƐŬĄϳϵϭ
ϮϲϰϬϭ^ĞĚůēĂŶǇ

,ůĞĚĄŵĞƉƌĂĐŽǀŶşŬĂŶĂƉŽǌŝĐŝ͗

UHYL]QtWHFKQLNHOHNWUR
WŽƉŝƐƉŽǌŝĐĞ
ƌĞǀŝǌĞŶĄƎĂĚş͕ƐƉŽƚƎĞďŝēƽ͕ƐǀĄƎĞēĞŬ͕ƐƚƌŽũƽ͕ŚƌŽŵŽƐǀŽĚƽ͕
ŝŶƐƚĂůĂĐşǀǉƌŽďŶşĐŚĂŬĂŶĐĞůĄƎƐŬǉĐŚƉƌŽƐƚŽƌ
WŽǎĂĚĂǀŬǇ
Αϵ͕sǇŚů͘ϭϵϳϴ^ď͘ͻƉƌĂǆĞǀşƚĄŶĂͻƉƎşũĞŵŶǉƉƌĂĐŽǀŶşŬŽůĞŬƚŝǀ

ĞŶĞĨŝƚǇ
&ŝƌĞŵŶşƐƚƌĂǀŽǀĄŶşͻĞŶĞĨŝƚŬĂƌƚĂ
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Prodej přebytků
ze zahrádek letos
zatím chyběl

Zamřížované informace by
mohly dostat „amnestii“

KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Druhý ročník Krásnohorského jarmarku s nabídkou regionálních
výrobků nejrůznějšího charakteru uspořádala
v sobotu 12. září dopoledne v horní části náměstí MAS Sedlčansko. V parku bylo připraveno posezení a doprovodný program – tetování,
klaun a kouzelník. Program pro děti připravila
i Ochrana fauny ČR.
Ačkoli organizátoři nabízeli také možnost
prodeje přebytků ze zahrádek, které pěstitelé
nestíhají sami doma zpracovat, takový stánek
by návštěvník hledal marně. To ovšem rozhodně nevypovídá nic o malé pestrosti nabízeného
sortimentu. Kromě svíček, keramiky, koření,
dřevěných hraček, bižuterie a dalších výrobků se odtud nechalo odnést i poměrně pestré
spektrum potravin. Nechyběla ani přadlena,
která se tu loni setkala s velkým ohlasem. Hodně zájemců se soustředilo pod kaštanem, kde
byl nejen prodej proutěného zboží, ale také
ukázka pletení košíků.
Kdo se rozhodl vynechat domácí snídani
a vyrazit na jarmark hned po ránu, mohl posnídat kávu od Káva svět a k tomu dobroty, které napekly hasičky z Mokřice. Nabídka kozího
sýru byla rozebraná asi v polovině doby, která

SEDLČANY Způsob plakáto-

byla pro jarmark vyhrazena. O masitější občerstvení a tekutiny se postarali hasiči z SDH Plešiště. Pro větší hladovce byla připravena pestrá
nabídka jídel v nové Restauraci Na Sále.
Od 10 do 12 hodin bylo také možné v rámci Dne otevřených dveří navštívit nové místní
komunitní centrum, které vyrostlo na místech,
kam zdejší pamětníci chodívali do kina nebo
na plesy. Slavnostní otevření komunitního centra je naplánováno na sobotu 10. října.
„Jarmarku se podle mého odhadu zúčastnilo asi pět set lidí. Stánkaři byli velmi spokojeni
s tržbou i s prostředím. Líbilo se jim krásnohorské náměstí,“ pochvaloval si Ervín Heintz.
Pokud to situace dovolí, plánují pořadatelé
uspořádání i dalšího ročníku. „Zaměříme se
zejména na rozšíření doprovodného programu
pro děti. Rovněž bychom v příštím roce chtěli
více zapojit obyvatele Krásné Hory ve smyslu
prodeje přebytků ze zahrádky,“ plánuje.
Olga Trachtová Hadáčková

vání se možná na některých
místech Sedlčan brzy změní
a zkulturní. Většina plakátů
je v současné době zpoplatněna a do vitrín s mřížemi
je umisťují zaměstnanci
Sedlčanských technických
služeb.
Se způsobem sdělování
informací za „katrem“ jsou

překvapeni zejména lidé,
kteří přijedou na nově rekonstruované autobusové
nádraží. Zeptali jsme se Miroslava Hölzela, starosty
Sedlčan, zda jsou podle něj
kritiky oprávněné a jestli se
radnice nechystá současný
stav změnit. Připomněl, že
mříže měly zabránit divokému plakátování, kdy organi-

zátoři akcí bezohledně přelepovali aktuální informace
těmi svými nebo je strhávali.
„Mám podobné ohlasy, že se
lidem mříže nelíbí, necháme
je dál pod zámkem, ale zvažujeme, že dráty nahradíme
skleněnou tabulí nebo z jiného trvanlivějšího materiálu –
například z plexiskla.“
Marie Břeňová
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Spisovatele a ilustrátory pasoval
Jakub Krčín na fakt hustý týpky
SEDLČANY Každý rok se jako třešnička na dortu, který zde opravdu

Krčín svým kordem pasoval hostující
hráče na fakt hustý týpky.

nikdy nechybí, v závěru dlouhodobé soutěže pro děti nazvané
Čtenářská liga, koná netradiční
setkání spisovatelů, ilustrátorů
a nakladatelů s čtenáři pod názvem Fotbálek aneb Loučení s létem. Většina těchto přátelských
klání pořádaných sedlčanskou
knihovnou se konala na fotbalovém stadionu Tatranu a v sobotu
12. září tomu nebylo jinak. Aktéři
se na sportovním kolbišti sešli pošestnácté.
Tento ročník byl výjimečný.
Sice se jako vždy hrálo o dort
ve tvaru fotbalového hřiště,
na kterém si stejně jako v minulých letech pochutnali všichni
účastníci slavnostního odpoledne, ale navíc bylo hlediště tentokrát velice slušně zaplněné
diváky, a dokonce se na zelený
pažit dostavila jedna historická
osobnost úzce spojená s regionem. Ještě před prvním výko-

pem fotbalového míče se na hřiště dostavil Jakub Krčín z Jelčan
a Sedlčan v podání Jaroslava Repetného. Dostal nanejvýš důležitý
úkol, totiž ten, že svým kordem
měl pasovat na „fakt hustý týpky“
přítomné ilustrátory, spisovatele
a nakladatele.
„V minulém školním roce tématem Čtenářské ligy byli ,Fakt hustí
týpci‘. Děti dostávaly bonusové úkoly, které se týkaly známých osobností… V tomto školním roce budeme
na toto téma pokračovat a zařadíme další hustý týpky,“ připomněla
knihovnice Jana Roškotová a hned
po ní si vzal slovo proslulý rybníkář Jakub Krčín, který se představil jako regent místního panství,
pán tvrze křepenické a obděnické.
Svého času prý i člen literátského spolku sedlčanského, aby se
zapojil mezi měšťany. „Ti mě ale
moc v lásce neměli. Nevím proč, ale
traduje se, že jsem byl moc přísný.

Kde je pravda, o tom se můžete dočíst v místní knihovně v pověstech
sedlčanských,“ pravil. A rovněž
připomněl, že dnes už jenom odpočívá, ale když dostane roupy,
vyrazí na sedlčanský rynk a tam se
projíždí na vozíku taženém dvěma
kapry. „A víte, proč to dělám? Přeci
abych Sedlčanské popíchl,“ smál se
Krčín a svým proslovem dokázal,
že je také fakt hustý týpek. Však se
také na výbornou zhostil pasování
všech přítomných Adelitů čili autorů dětské literatury.
A potom už dostal prostor fotbálek. Účastníci Čtenářské ligy,
doplněni dvěma tatínky, porazili
hosty 6:4, ale o výsledek vůbec
nešlo. Důležité bylo, že se v prosluněném odpoledni všichni dobře pobavili, a slíbili si, že pokud to
bude možné a současné okolnosti
to dovolí, sejdou se za rok na stejném místě zase.
David Myslikovjan

Gólů bylo jako o pouti, o hattricky
také nebyla nouze
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Ačkoli
tomu z větší dálky nic nenasvědčovalo, na sokolském asfaltovém
hřišti bylo o uplynulém víkendu
živo. Přijela sem totiž pouť. Zejména před nedělním polednem se tu
hemžilo velké množství nastrojených rodin a v rukou či v kapsách
třímaly nemalé ﬁnanční obnosy.
Ceny se zvedly jak na stáncích, tak
v případě atrakcí.
Hned nad sokolským hřištěm
jsou dvě fotbalová. Na tréninkovém
rozbalilo svůj stan artistické a ohňové divadlo pod stanem. Možná byli
příliš daleko od hlavního dění, možná se návštěvníkům nechtělo pod
plachtu kvůli počasí. Každopádně
v době prvního ohlášeného představení se sem návštěvníci zrovna
nehrnuli, i když bylo vstupné zdarma. Nakonec se ale uskutečnila
obě představení, během kterých se
v programu vystřídali akrobati, bublinová show, žongléři, klauni, velká
ohňová show i vrhač nožů.
Přeci jen největší návštěvnost ale
mělo hlavní fotbalové hřiště. V dopoledním programu se tu nejprve
představilo spojené družstvo domácích a petrovických dorostenců.

Soupeři, taktéž sloučenému družstvu z Nového Knína a Nové Vsi B,
nasázeli do brány sedm gólů. V prvním poločasu skórovali Martin Palus
a dvakrát Filip Kakeš. Ve druhém
se k dosavadním střelcům připojili
Pavel Peterka a Filipův bratr Jakub.
Martin Palus se treﬁl podruhé, Filip
Kakeš si nakonec připsal hattrick.
V čase oběda nastoupily místní
ženy v rámci lečické soutěže amatérských ženských týmů proti Čechticím. Také v minulém roce připadl
na pouťový zápas stejný soupeř.
Tehdy vyhrály domácí ženy 1:0
a soupeřkám zkomplikovala cestu
malá autonehoda bez zranění. Ani
tentokrát se to neobešlo bez komplikací. Zápas v neděli 13. září byl
vítězný pro hosty. Čechtice vyhrály
1:0. Gól padl v první půli z přesné
střely Kateřiny Studničkové. „My
jsme také nějaké šance měly, bohužel jsme je nevyužily,“ hodnotí jedna
z hráček Aneta Hrubá. „Ani letos se
náš zápas neobešel bez problému.
Bohužel se při utkání zranila protihráčka a zlomila si po střetu s naší
hráčkou klíční kost,“ popisuje trable.
V prvním odpoledním utkání
nastoupili místní žáci proti žákům

z Petrovic. Domácí zvítězili 6:1
hlavně zásluhou žákyň. Prvnímu
poločasu dominovala Veronika
Zelenková, která střelami v 17., 27.

domácích. S nadsázkou by se dal
nazvat zápasem Miroslavů. Miroslav Turek otevřel skóre hned
v první minutě zápasu a pak při-

Krásnohorským fotbalistům se o pouti dařilo napříč věkovými kategoriemi.

a 28. minutě zajistila svému týmu
klid již před prvním odchodem
do šaten. Ve druhé půli skórovala
dvakrát Sára Čandová a jednou Jaroslav Kottek, oba v poslední minutě zápasu. O jediný neúspěšný
zákrok domácího brankáře Jiřího
Paluse se postaral hostující Eliáš
Turek, syn trenéra Lukáše Turka.
Nejsledovanějším zápasem víkendu bylo derby krásnohorských
mužů s TJ Sokol Kamýk nad Vltavou. V jeho závěru svítilo na světelné tabuli skóre 8:0 ve prospěch

dal dvě branky ještě ve 45. a 65.
minutě. Se dvěma góly se do zápisu připojil Miroslav Klicman,
po jednom dali Petr Mašek, Jaroslav Kříž a skoro padesátiletý Vratislav Krůta. Poslední jmenovaný,
který za domácí tým nastupuje již
od roku 1991, se postaral o infarktový závěr, když nejdřív z penaltové pozice velkou ránou přestřelil
i ochrannou síť za bránou, aby
následně napravil svou reputaci,
a sklidil tak ještě větší ovace.
Olga Trachtová Hadáčková
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Do senátu kandiduje dlouholetý petrovický starosta
Petr Štěpánek
PETROVICE Několik otázek

jsme položili Petru Štěpánkovi (56), který za STAN
kandiduje v podzimních
volbách do Senátu ČR.
Proč jste se rozhodl
kandidovat na senátora?
V současné době mám
připraveno několik projektů, které se mi budou v regionu daleko lépe prosazovat právě jako senátorovi.
Tím hlavním je přivaděč
pitné vody z Jihočeské vodárenské soustavy, o který
má v tuto chvíli zájem už
čtrnáct obcí.
Další věc, která je mi
blízká z mého nastavení
pro ochranu životního prostředí, je ochrana zdrojů
pitné vody a všeobecně
Brd proti dravým podnikatelským záměrům. To unikátní prostředí, které sice
vzniklo díky vojákům, ale
už před sto lety, stojí za to
ochránit a smysluplně využít. Na to bych rád dohlédnul. Náš region také velmi
trápí přešlapování u dostavby D4 a D3. To jsou
klíčové komunikace, páteřní, které mají přímý vliv
na udržitelný život v této
oblasti i koncepční rozvoj.
Další, co už tady děláme a chtěl bych to aplikovat na celém území
senátorského obvodu, je
správa vody v krajině.
Máme dobré zkušenosti
s opatřeními na její udržení. Ve spolupráci s odborníky tu už několik let
stavíme tůně. Přímo u nás
v Petrovicích, v ZD Krásná
Hora, vznikl systém hospodaření na polích kukuřice.
Metoda strip-till umožňuje
sít kukuřici i na svazích,
aniž by docházelo k erozi,
splavování ornice a odvádění srážkové vody. To se
tady velmi daří. Tím chci
říct, že máme zkušenosti.
Ne, chceme dělat, ale už
děláme opatření k udržení
vody v krajině.
Co mi velmi leží na srdci
je vylidňování regionu. Počet obyvatel na Sedlčansku
a Příbramsku stále klesá.
Jedním z těch důvodů je,
že se vytrácejí služby pro

obyvatele. Lidé za nimi
nechtějí jezdit. Chtějí je
mít dostupné, ať se jedná
o pošty, matriky, ale především dostupné zdravotnictví. To vidím jako obrovský
problém vnitřní periferie
Středočeského kraje.
No a samozřejmě dostupné a kvalitní školství,
což je především problém
další části toho pestrého

senátorského
obvodu.
Na Praze-západ mají málo
prostoru pro děti. Nemá
smysl, aby každá obec
stavěla novou školu. Chci
být koordinátorem mezi
obcemi a zapojit do toho
intenzivně i ministerstvo
školství, které hlásá, že
o základní školství se musí
postarat obce. Ale nedovedu si představit, že obec,
která má tři sta, pět set
obyvatel, postaví školu.
To je otázka sto padesáti
milionů, na to prostě nedosáhne ani spoluﬁnancováním z případné dotace. Je
potřeba to moderovat, aby
se školy smysluplně rozšiřovaly tam, kde je největší
problém. Velkým příkladem je obec Psáry, kde se
to velmi dobře podařilo. Se
starostou Milanem Váchou
bych rozhodně v této otázce spolupracoval, protože
má zkušenosti a dotáhl
to do konce. Tento model
bych rád pomohl aplikovat
i na dalších místech.
No a protože jsem dobrovolný hasič a už delší
dobu se zabývám bezpečností a integrovaným záchranným systémem, tak
bych rád dohlédl na to, aby
hasiči a policisté nebyli popelkami, protože jsou těmi,
kdo pečuje o naše bezpečí.
A když nám je nejhůř, tak
to jsou ti, kteří k nám přijedou. Jsem rád, že se zdá,

že se ledy hnuly a sbory se postupně vybavují
technikou, ale ve vybavení
cisternami je ten proces
velmi pomalý a bohužel
některé hasičárny vypadají spíš jako muzea než
jako stanice, které by měly
prvosledově pomáhat. To
je můj osobní zájem, aby
se na hasiče všeobecně,
nerozlišuji
profesionální a dobrovolné, protože
u ohně je nepoznáte, nezapomnělo.
Čím je pro vás osobně
senát? Proč by měl jít občan volit do senátu?
Často se používá takové klišé, že je to pojistka
demokracie a podobně.
Ne. Senát je především
zákonodárný orgán. Je to
orgán, který není tak zatížen těmi lobbistickými
skupinami jako parlament,
kde se leckdy silově prosazují zákony, které vyhovují
jen některým skupinám
obyvatel. Senát to dokáže
vyﬁltrovat. Je takovým katalyzátorem. A velmi mě
těší, že tím, jak jsou tam
ti senátoři už, řekněme,
starší, a hlavně jsou plošně
z území celé České republiky, tak už se vybírají osobnosti, které v tom regionu
lidé znají a kterým věří.
Jsou prověřeni. Už tam tak
nefunguje politikaření. Senát skutečně dokáže vyﬁltrovat nesmysly ze zákonů
a má daleko lepší možnost
sám zákony navrhovat. To
můžou i kraje, ale už je to
všechno složitější.
Já jsem si dal úkol,
o kterém se vždycky mluví
po volbách, a to posílit většinové prvky při volbách
do komunálu především
ve vesnicích. My už dneska
víme, že lze jasně pojmenovat, co je vesnicí, co je
městem. Chápu, že ve městech se lidé tak neznají
a tam už to bude o těch
stranách. Ale na vesnicích
od sta do tří tisíc obyvatel
se lidé velmi dobře znají,
vědí, kdo je kdo. Současný
volební systém je nastaven tak, že například u nás
v obci se nedostal zastupi-

tel ze sedmého místa podle absolutního počtu hlasů,
ale z jednadvacátého ano,
i když měl o polovinu hlasů méně. To bohužel lidi
odrazuje od toho jít volit, protože si myslí, že to
nemá cenu.
Obce vesnického typu
jsou třeba pojmenovány
v soutěži Vesnice roku, kde
je jasně napsáno, kdo se
může zúčastnit této soutěže
a je tam návaznost i na dotace. V takových obcích nebo
malých městech bych chtěl
aplikovat právě ten většinový systém, kdy stejným
způsobem by se podávaly
kandidátky, ale co by se
změnilo, by bylo přidělování
mandátu. Probíhalo by tak,
že se sečtou hlasy, udělá se
seznam podle získaných hlasů a pod počtem přidělovaných mandátů by se udělala
čára. Je to jasný, průhledný,
nedá se v tom spekulovat.
Má to i další přínos.
Dneska máme v Petrovicích patnáct zastupitelů
a musíme přemlouvat
i některé lidi, kteří úplně
nechtějí, abychom to naplnili. Právě z toho důvodu,
že už počítáme, jak to udělat, abychom ty mandáty
získali. Tohle by všechno
odpadlo. Šli by kandidovat
jenom ti lidé, kteří to skutečně chtějí dělat. Mockrát
se nám stalo, že třeba i ze
zadních míst kandidátky,
protože to byl oblíbený člověk, se dostal do zastupitelstva, ale dělat to nechtěl,
tak nakonec odstoupil a to
je ještě horší. Současný volební systém se mi proto
nelíbí, mám jednoduché
řešení a chtěl bych ho jako
senátor prosadit.
Jaké jsou vaše silné
stránky, pro které by
vám lidé měli dát svůj
hlas?

Jsem o sobě přesvědčen, že umím dotahovat
věci do konce a nespokojím se s tím „to zatím stačí.“ To pro mě není řešení.
Já, když se do něčeho pustím, musím vědět, že to má
smysl. Baví mě nacházet
řešení. Dokonce, možná
je to psychická porucha
(směje se), ale ty těžké
problémy mě naopak přitahují, beru je jako výzvu.
Příkladem je přivaděč pitné vody. To není vůbec
jednoduchý projekt a já se
na něj těším. Navíc mě ta
práce skutečně baví. Baví
mě dělat starostu i s těmi
úskalími, že ne každý mě
chválí. Baví mě, že dělám
smysluplný věci a že tomu
regionu pomáhám.
My jsme tady měli
problém s úbytkem lidí.
Vymýšleli jsme řešení,
jak to zlomit. A nám se to
povedlo! Vymýšleli jsme
kroky jako třeba kompletní
zasíťování celé obce internetem. Taková drobnost,
ale umožnilo to, že mladí
lidé mohou pracovat z domova a už nepotřebují být
ve městě. Další je dostupná
mateřská škola s nějakými
atraktivitami. Ani to nebylo jednoduché, ale máme
tady dvě mateřské školy,
které mají rozdílné programy. A to ty lidi taky táhne.
Kvalitní školství je velice
důležité. Velmi dobře spolupracujeme se základní
školou.
Další jsou v poslední
době často zmiňované příbramské haldy. Když jsem
mluvil s těmi zástupci obcí,
tak říkali: „My už nevěříme, že se to dá zlomit.“ Já
tomu věřím. Našel jsem
botaniky, kteří mi uměli
říct, že tam jsou chráněné
druhy rostlin. Našel jsem
geology, kteří mi vysvětlili,

V sobotu 19. září uplyne již rok, co nás
navždy opustila naše milovaná paní

Jana Stiborová.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají
manžel Ladislav, syn a tři dcery
s rodinami.
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že je špatný nápad to rozebírat a proč. Velké problémy, před kterými lidé rezignují, jsou pro mě výzvou.
Co byste v senátu především prosazoval,
na co byste se soustředil? Čím byste byl pro
voliče právě přínosem? Co z výše uvedeného
byste vyzdvihl?
Chtěl bych ten náš region jižně od Prahy zastupovat a dohlédnout na to, aby se v zákonech, které se
budou projednávat, na něj nezapomnělo.
Možná už jste na to odpověděl, ale přece: Co
podle vašeho názoru nebo znalostí volebního
okrsku obyvatele dlouhodobě nejvíce trápí, s čím
jsou nespokojeni? A jaký byste měl na tyto problémy recept?
Myslím si, že naše periferie se nejvíc potýká s problémem dostupnosti zdravotní péče. Nedoceněná je
i sociální služba. My tady podporujeme Farní charitu
Starý Knín a vozíme lidem obědy. Když vidím, jak
to mají ty pracovnice těžké a jak to ti senioři strašně
moc potřebují, tak to vnímám jako hodně důležité. Je
to problém, který sice je řešen, ale může být horší,
protože populace stárne.
Recept na to bude pravděpodobně ve ﬁnancích.
Musíme motivovat lidi, aby tu sociální práci chtěli
dělat. Je strašně důležitá a strašně těžká. Ne každý
to umí, smekám před těmi lidmi. V otázce zdravotní
péče je to jednoznačně spolupráce s Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou
a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Aby ty základní
lékařské služby, ať je to pediatr, praktický lékař nebo
zubař, byly dostupné celoplošně. Nemůžeme to nechat jenom na těch obcích. Ty to samy nezvládnou.
Co ze svého dosavadního působení považujete
za přínos regionu, ve kterém oslovujete voliče?
Díky svému angažmá v krajské Komisi pro bezpečnost a IZS jsem dokázal prosadit podporu vybavení
jednotek dobrovolných hasičů v celém Středočeském
kraji. Upřímně ale musím říct, že to bylo i díky ochotě
radního Roberta Bezděka, předtím Víta Rakušana, a celého aparátu, který má bezpečnost na „Kraji“ na starost. Nebyli k tomu hluší. Ve spolupráci s hasičským
záchranným sborem jsme smysluplně prostředky, které „Kraj“ uvolňoval na dovybavení, dokázali využívat.
V oblasti jihu Sedlčanska vedeme ten projekt přivaděče pitné vody, což myslím, že pro udržení života
v našem mikroregionu je velice důležitá věc, protože
bez vody si neumím představit nějaký rozvoj, nedalo
by se tu žít.
Jak lze podle vás reálně skombinovat více
funkcí, pokud byste byl zvolen jak senátorem, tak
do krajského zastupitelstva. Zůstanete starostou?
Já jsem sice na kandidátce do krajského zastupitelstva spolu s Petrem Haladou a Václavem Hrubým
z KDU-ČSL, ale jsem na sedmdesátém místě (poslední – pozn. red.). Je to taková moje morální podpora
straně, které věřím, kde vím, že jsou lidé schopní,
zkušení a prověření.
Jako senátor bych měl chvilku souběh funkcí.
Nemůžu v případě zvolení do senátu odevzdat klíče
a odejít. Jsou rozjeté nějaké projekty a pana místostarostu máme neuvolněného. Není možné to tedy hned
předat. Každopádně, stanu-li se senátorem, udělám
organizační opatření na obci. To, co nemusím nutně dělat já jako starosta, budu delegovat na jiné zaměstnance. Jsme větší úřad, tak je na koho. Pro příští volební období, to znamená za dva roky, už bych
na starostu nekandidoval. Tento úmysl nekandidovat
na starostu mám každopádně. Velmi pravděpodobně
tedy ve funkci starosty za dva roky skončím.
Olga Trachtová Hadáčková
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Jiří Burian znovu usiluje
o senátorský post, má oporu
i ve významných osobnostech
SEDLČANY Jiří Burian (71),

bývalý starosta Sedlčan
(ODS), bude obhajovat při
říjnových volbách svůj senátorský post. Bude mít
z regionu silného soupeře
– petrovického starostu Petra Štěpánka (STAN). Senátor Burian nám odpovídal
na šest stejných otázek jako
Štěpánek. Jak se s nimi vypořádal?
Proč jste se znovu rozhodl kandidovat na senátora?
Možná to bude znít banálně, ale mám zásadu, že
od „rozdělané práce“ se
neutíká! Navíc se mně podařilo prosadit v Senátu ČR
ustavení nového orgánu –
Stálé komise voda – sucho,
která se dobře etablovala
a získala si respekt u obou
ministerstev – jak zemědělství, tak životního prostředí.
Ta jsou hlavně odpovědná za řešení problematiky
sucha. A je šance zasadit
se o realizaci významných
opatření, která na svém konci zajistí občanům dlouhodobě dodávky pitné vody.
Druhým důvodem je potom
dokončení projektů regionálního významu, tedy těch,
které mají dopad na kvalitu
života celého Příbramska
a Sedlčanska.
Jaké si myslíte, že jsou
vaše silné stránky, pro
které by vám měli občané
dát svůj hlas?
Tady bych spíše odkázal
na moje přátele a velké podporovatele v letošních volbách, pány Tomáše Töpfera
– herce, Ivana Haška – fotbalového reprezentanta a trenéra, Davida Výborného –
hokejového reprezentanta,
Jaroslava Krejčího z Monínce, Petra Kroužila z Prčice,
Miroslava Hölzela – starostu
Sedlčan nebo Petra Šilera,
předsedu Senátního klubu
KDU ČSL. Nicméně sám si
myslím, že se nevzdávám
a dotahuji úkoly do konce,
i když to někdy trvá opravdu dlouho. Na druhé straně
se potom snažím všechny
ty administrativní překážky

analyzovat a tyto zkušenosti
následně využívám v legislativní práci v Senátu ČR.
Co byste v senátu především prosazoval – a na co
byste se soustředil nebo
chcete-li, čím byste byl pro
voliče právě vy přínosem?
Jak jsem již uvedl, mojí
hlavní prioritou by byla
práce ve Stálé komisi voda
– sucho s cílem zajistit dostatek vodních zdrojů pro

dodávky pitné vody pro příští generace. To se týká i občanů v řadě obcí v našem
regionu. Zcela určitě bych
chtěl i nadále být aktivní při
projednávání a schvalování
všech věcí, které by mohly mít dopad na život měst
a obcí. Zasadil bych se o to,
aby nebyl povolen průzkum
a těžba zlata na Příbramsku
a zlepšit bych chtěl také koordinaci sběru a likvidace
odpadů v obcích. Velkou
pozornost, nakonec jako dosud, bych věnoval podpoře
činností místních sdružení
a spolků. Rád bych byl u dokončení obchvatu Olbramovic, který se podařilo dostat
již do fáze realizační a rozběhnout bude třeba jihovýchodní obchvat Příbrami
i dostavbu dálnic D3 a D4.
Co podle vašeho názoru nebo znalostí volebního okrsku obyvatele
dlouhodobě nejvíce trápí
a jaký byste měl na tyto
problémy „recept“?
Nemyslím, že trápení
obyvatel našeho regionu je
natolik rozdílné od regionů
ostatních. Je to především
kvalita životního prostředí,
dopravní obslužnost,
fungující infrastr uktura
na úrovni obcí, kraje i státu.
Tedy poznatky a zkušenosti

od nás lze úspěšně využít
pro zlepšení celostátních
norem, hlavně zákonných
předpisů. A můj recept?
Nesedět jen v parlamentních lavicích, ale být v co
nejužším kontaktu se skutečným životem a problémy
lidí, nebát se zjistit si osobně věci na místě a potom
to odpracovat, přistupovat
k problémům se selským rozumem – jak se říká – a hledat přímá řešení. Faktem je,
že tyto metody už začínají
být hodně vzácným jevem,
ale pokud bychom takovýto
přístup vzdali, utopíme se
v záplavě předpisů, nařízení
a zákazů, ve kterých se už
nikdo nevyzná.
Čím je pro vás osobně
senát?
Senát je velmi speciﬁckým článkem celé naší ústavy. Na rozdíl od vlády a sněmovny, které mají čtyřletý
mandát a někdy i kratší (pokud jsou předčasné volby),
se po tomto relativně krátkém období začíná se vším
úplně od začátku. Senát je
jedinečný svojí kontinuitou.
Každé dva roky se volí totiž
jen třetina senátorů a práce
se nezastaví. To si málokdo
uvědomuje, nebo si nechce
uvědomit. Navíc je to těleso
výrazně věcné a mnohem
méně zmítané politickými
přístupy a krátkodobými
politickými cíli.
Proč by měl jít volič volit do senátu?
Většinou si občan, a čas
od času i volič, Senát ČR
spojuje jen s jeho charakteristikou „pojistky demokracie“. A jen těžko si představí, o čem to vlastně je.
Sněmovna i vláda považují
senát za zbytečný, protože
jim jen a jen ztěžuje práci.
Ano, senát opravdu velmi
často vrací legislativní zmetky a nedodělky zpátky vládě a sněmovně, protože by
se podle nich nedalo fungovat. Ale tím hlavním důvodem je právě věcná kontinuita činnosti horní komory
Parlamentu ČR.
Marie Břeňová
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Krajem kamenů se
vydalo 534 pochodníků,
120 cyklistů a 10 koňů
níku oblíbeného pochodu Krajem kamenů byl
v sobotu 12. září namísto
vstupu do základní školy
umístěn u fotbalového hřiště. Rouška tedy nebyla
potřeba. I občerstvovací
stanice byly na vzduchu,
a tak dýchání kyslíku nic
nebránilo.
Většina pochodníků
zvolila pěší trasu dlouhou
15 km. Vedla krásnou přírodou. Mapu s popisem trasy
dostali všichni na startu.
Od hřiště se turisté vydali
na jih, částečně po vlastním
značení, částečně po červené turistické značce. Těsně
před lesem byla odbočka
na Kojetín. Zde bylo místními hasiči připraveno první
občerstvení a první kontrolní bod. Na „stejk jako bejk“
bylo pro většinu turistů
brzy, zato celkem vysoké

Naučná stezka a modrá
turistická značka byly sobotním turistům i nadále vodítkem. Kolem horního obděnického rybníka, který ale
není z cesty vidět, zahnuli
doprava na půvabnou Žemličkovu Lhotu. Dalším zajímavým bodem na trase byla
Husova kazatelna. Organizátoři – odbor Klubu českých
turistů Petrovice – vedli trasu
dál po modré do Skoupého,
kde čekala další občerstvovací zastávka.
Za lomem čekalo pochodníky stoupání do kopce, aby
se napojili na další úsek naučné stezky, tentokrát vedoucí
po Kozincích, Týnčanským
krasem. Kdo místo nezná,
ani netušil, jaká nádhera je
pod ním. Pohled od Petrovic
na kras je totiž daleko krásnější než ten opačný, kterému vévodí hospodářské
budovy. Tradiční poslední

teploty od ranních hodin
napomohly k velkému zájmu o zrzavý mok i točenou
limonádu.
Z Kojetína vedla trasa
malebnou krajinou nad
Porešínem směrem nad
Ohradu. Od rozcestí u křížku a Porešínského potoka
byla napojena na naučnou
stezku Petrovicko. Ve vísce
Ohrada se pochodníci zastavovali – mezi stromy se
totiž otvíral kouzelný pohled
na obděnický kostel. Po dalším razítku a občerstvení se
v Obděnicích pochodníci
zblízka podívali na kostel
Nanebevzetí Panny Marie,
prohlédnout si mohli zbytky
obděnické tvrze.

zastávkou, kde se setkávají
všechny trasy pochodu, je
Divišova jeskyně. Odtud už
to byly jen tři poslední kilometry kolem Petrovického
mlýna do cíle.
Kromě výše popsané
trasy si mohli náruživější
turisté zvolit ještě pěší trasu dlouhou 20 nebo 25 km.
V nabídce byla i desetikilometrová, kočárková. Na cyklisty čekal 25, 35, 55 nebo dokonce 75 km dlouhý okruh.
O všechno se postarala sedmička organizátorů. S celkovým počtem 671 účastníků
se tento ročník řadí na 9.
místo v historii oblíbeného
pochodu. Olga Trachtová
Hadáčková

PETROVICE Start 46. roč-
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Na tom záleží, která
fakta převáží
Přiznávám,
že
článek
„Na faktech záleží, paní
Kovalová” (SK č. 34 z 9. 9.)
vzbudil mou zvědavost, jaká
fakta mi budou předložena.
Zvlášť když v úvodu článku
je, že o účastnících setkání
v Příčovech bude napsáno
to nejlepší.
Za odpůrce Vlasteneckého setkání v soukromých
prostorách u zámku v Příčovech 15. srpna jsou podepsáni Bohumír Krampera ml.,
Eva Pešková a Eliška Hronová (Hodysová). Bohužel se
tito tři autoři jen málo konkrétně vyjadřovali k tomu,
co jsem napsala já v reakci
na jejich první článek k tomuto tématu („Sedlčansko
bude už podruhé pochodovat proti nenávisti” v SK č. 30
z 12. 8.).
K předloženým faktům
a na otázky v článku mi položené přehledně odpovídám:
V oddíle „V hledáčku
kontrarozvědky” autoři poukazují na loňského účastníka Ivo Gece a mají za jasný
projev nenávisti jeho slova
„Přichází doba, a není daleko, kdy zrádci a rozvraceči
už nebudou trestáni jenom
slovně.” Já to za projev nenávisti nepovažuji. Je to vlastně
vyhrožování, a to nemusí být
hned projevem nenávisti.
Vyhrožovat si mohou i blízcí lidé, i když zde to nebude ten případ. Proč ale ono
vyhrožování ti protestující
vztahují na sebe? Považují
se za zrádce a rozvraceče?
A čeho? Pravda však je, že
loni rozvraceli klid v celých
Příčovech, když se megafonem snažili narušit program
u zámku. Proto to vztahují
na sebe? Co se týká Národní
domobrany, je to nezávislá,
veřejná, apolitická a nadstranická iniciativa občanů, jejíž
existence a konání je plně
v souladu se zákony České
republiky. Jinak by byla už
určitě zakázána. Nevím, proč
by její členové nemohli jít
na setkání stejně uvažujících
lidí.
Část nadepsaná „Vanda-

sova neonacistická mládež”
přináší jednak obvinění
Tomáše Vandase, že byl
předsedou strany, která
byla rozpuštěna, protože
podle rozhodnutí soudu
představovala riziko ohrožení demokracie. Pan Vandas souzen nebyl, stranu
přejmenoval na DSSS, která
funguje a na předním místě
svého programu má důrazné odmítnutí nacismu i komunismu. Za alarmující fakt
autoři pokládají, že Dělnická
mládež DSSS vydala plakát,
na němž je z německého
plakátu z roku 1936 okopírovaná postava mladíka, který
agituje německé studenty, ať
se přidají k Hitlerovi. Plakát
ale nebyl DM vydaný! Je to
soukromá iniciativa jednoho
jejího člena a je nesmysl, že
by chtěl tím plakátkem vyjádřit své sympatie k německé
Třetí říši. Nepředpokládá to
ani novinář Jandourek, který
podobnost objevil – má za to,
že hoši z DM mezi sebou žádného krasavce nemají a vypůjčit si v dnešní době něčí
podobu nejde jen tak díky
nařízení o ochraně osobních
údajů. To jsou fakta.
Další část „Vrchní ideolog
KSČ” si bere na mušku Josefa
Skálu z KSČM. Kromě toho,
že byl veden ve složkách
StB, se dozvídáme, že v srpnu 1968 vítal okupační vojska. To bych mu vyčítala. Ne
však to, že nyní bojuje proti
údajnému přepisování dějin
na školách, západní politiky
má za bojechtivé a je proti
znevažování zásluh sovětských vojáků na našem osvobození. Problém u pana Skály
je, že se hlásí ke komunistům.
Za to ale, že u nás nebyla KSČ
zakázána, mohou lidé, kteří
od ní v listopadu 1989 přebírali moc, to je jasný fakt. Já
tenkrát doufala, že ji zakážou.
Pod lacině trapným nadpisem „SPD – Strana plivající
demokracie” je připomenut Jaroslav Staník s jeho
opileckými řečmi, za které
byl odsouzen. Už zde ale
není uveden fakt, že jej poté

SPD ze svých řad vyloučila.
Ve všech stranách se najdou
podobní lidé. V ODS např. je
starosta jedné pražské části,
který nejednou pronesl horší
slova než Staník. Letos na něj
byla dokonce podána obžaloba pro podněcování k trestnému činu zabití, ale ODS jej
nevyloučila, někteří její vysocí představitelé se ho i zastávají. Co se týká tábora u Let,
Tomio Okamura nelhal. Toto
je mj. na stránkách Romea.cz:
„...Původní prostor v Letech
u Písku sloužil v roce 1940
jako ubytovací zázemí pro stavební dělníky. Poté zde vnikl
pracovní a kárný tábor, a to
na rozkaz ministra vnitra protektorátní vlády Josefa Ježka
ze dne 15. července 1940,
který byl vydán na základě
vládního nařízení č. 72 o kárných pracovních táborech ze
dne 2. března 1939...” Tak se
upravují fakta nebo berou jen
ta, která se hodí.
V závěrečné části článku
autoři píší, že mají potřebu
ohradit se proti šíření nesnášenlivosti a lží. Smutné je,
že si snad ani neuvědomují,
jak jejich následné otázky
usvědčují ze zjevné nesnášenlivosti je samé. Znepokojeně se ptají, jak je možné,
že obhajuji účastníky setkání
v Příčovech na stránkách
SK. To podle nich nesmím?
A proč se paní Tomková
nemůže fotit s Tomášem
Vandasem? Oni rozhodují,
kdo je vlastenec? Je vidět, že
nesnáší, když má někdo jiný
názor než oni, jdou tak daleko, že ruší i soukromou akci.
A vědí vůbec ti tři, kdo je to
xenofob nebo kdo byli fašisté a kdo nacisté, když těmito
slovy tak nálepkují?
I já mám strach o naši
budoucnost, bojím se, že
jízdenku do další totality už
máme. Totality, navíc „obohacené” lidmi se zcela odlišnou kulturou, myšlením,
jednáním, kterých v západní
Evropě stále přibývá a kteří
naši původní evropskou kulturu chtějí nahradit tou svou.
Marie Kovalová

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

11

Glejt cechu čtenářského při pasování dostávají se
zpožděním loňští prvňáčci
SEDLČANY „Já, Jakub Krčín
z Jelčan a Sedlčan, rožmberský regent, rybníkář, ctitel
vzdělanosti a textů literárních, dávám tímto na vědomost všem lidem nynějším
a budoucím, že...“ – taková
a další slova u svého jména budou mít i v písemné
podobě děti, které starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel
v kostýmu Jakuba Krčína
předává v záříjových dnech
nejmladším čtenářům.
Slavnost se nemohla
kvůli koronaviru uskutečnit
v sedlčanské knihovně jako
obvykle koncem školního
roku. Děti o ni ale nepřišly.
Prvních devatenáct školáků
ze třídy učitelky Věry Hončíkové z 2. ZŠ Propojení
mělo pocítit na rameni rytířův meč v pokleku ve čtvrtek 10. září v 9 hodin a další
loňská třída prvňáčků ze
stejné školy pak prožívala
stejný rituál od 11 hodin.
A v říjnu se – pokud opatření proti koronaviru nebude
zpřísněno – dočkají i další
třídy letošních „druháků“.

Škoda, že ministr
nemá kouzelné
sluchátko
Než k vlastnímu pasování došlo, tak si malí čtenáři
ještě připomněli loňská setkávání v knihovně. V říjnu
poznali osobně spisovatelku s poetickým jménem
Katarína Fiala, v listopadu
se část knihovny proměnila
v cirkusový stan, do kterého přišla opička a knížku,
kterou tam našla, odnesla

do knihovny. V únoru byli
prvňáčci na stejném místě
vtaženi do jiného prostředí
a děje – kdy k babičce doputoval do horské chalupy
krajánek a vyprávěli si společně pohádky. „V březnu,

magnetku „Pozor, čtenář“
a také knížku, kterou nejde
koupit nebo objednat nikde
v obchodě, ale je speciálně vydávána pro začínající
čtenáře. Má název „Katka
a klokan ze šuplíku“ od au-

Krčín vyzdvihoval svoje zásluhy, ale čert mu neustále oponoval.

těsně než jste zůstali doma,
vás navštívila v knihovně Pipi Dlouhá punčocha
a Mach. Povídali jste si
o knížkách, v nichž vystupují, a o tom, jak se zbavit
bacilů. Škoda, že pan ministr zdravotnictví nemá kouzelné sluchátko jako Mach
a Šebestová, aby do něj
zavolal a poručil, ať zmizí
koronavir a měli bychom
všichni pokoj,“ obracela se
na malé posluchače ředitelka knihovny Blanka Tauberová s tím, že přišli kvůli
uzavření škol jen o jedno
setkání, a nemohli tak putovat s Honzou po světě.
Před pasováním se
ještě děti dozvěděly, že
kromě čtenářského glejtu
dostanou i „placku“ nebo

torky Lenky Rožnovské
s ilustracemi Andrey Popprové.

Škádlení čerta
s Krčínem
Po úvodní rekapitulaci nastal čas na příchod
Jakuba Krčína, kolem
kterého se proháněl rozpustilý čert, ve kterého se
proměnila Jana Roškotová. Krčín vypadal, jako by
vystoupil z historického
obrazu, a svoji řeč na rozdíl od minulých let zahájil netradičně. Očividně
překvapil „bibliotekářku“
Blanku Tauberovou. Udělal
galantní gesto – „za vzorné
a dlouholeté služby čtenářům Sedlčan“ jí poděkoval kyticí. Potom již začal

vyprávět dětem o svém
životě, o podnikání, kdy
stavěl a rozšiřoval i panské
mlýny, dohlížel na panské
ovčíny, dvory a pozemky...
„A samozřejmě mezi tím
vším jsem povýšil na purkrabího. Asi nepřekvapí, že
jsem se nakonec stal regentem – nejvyšším úředníkem
rožmberského panství. Hospodářskými a organizačními změnami a přísným
dohledem jsem značně
rozhojňoval majetek a bohatství pana Viléma z Rožmberka,“ chválil se Krčín.
Čert nabádal děti, aby mu
nevěřily a vykreslil jim ho
jinak: „Krčín byl strašně přísný a neúprosný, nikomu nic
neodpustil. Poddaný lid ho
neměl moc rád. Byl posedlý velkými projekty.“ Slovní přestřelka mezi rytířem
a pekelníkem pokračovala.
„Dnešní Kratochvíli – tehdejší hrádek Nový Lepták
se mi podařilo chytře směnit za Sedlčany, Křepenice,
Břekovu Lhotu, Líchovy,
Chramosty, Záběhlice, Zvírotice, Zrůbek, část Skrýšova a část Dublovic a všude
jsem uskutečnil velké plány,“ připomínal rytíř. Čert
mu nato vyčetl, jak sedlčanské měšťany ošidil a jejich
listiny, které měli od Viléma z Rožmberka, jim vzal,
když se předtím v kňovické hospodě opil, a oni mu
pak přáli, aby zemřel bez
mužských potomků. To se
také stalo – Krčín si nejdřív
vypočítavě vzal starou zámožnou bábu za manželku,

dlouho čekal na její smrt,
aby se mohl oženit znovu
a zplodit syna. „Ale ani ta
mladá holka ti nedala syna,
ale šest dcer. Osud si z vás
někdy dělá psinu,“ dorážel
čert. „To je pravda, oklamal
jsem konšele, oklamal jsem
peklo, ale na ženy jsem byl
celý život krátký,“ souhlasil
rytíř.
Z dialogu, který čert a Krčín každý rok víc „propilují“
k dokonalosti, se posluchači
dozvěděli mnohé z doby,
kdy na Sedlčansku začal
Krčín budovat rybníky, zejména 50hektarový rybník
Musík. Nemohli ve svém vystoupení vynechat stavbu
tvrze v Křepenicích, která je
opředena pověstí. Měl ji postavit čert za tři dny a pokud
by to dokázal, propadl by
Krčín peklu. Protože ale ten
donutil kohouta, aby zakokrhal dříve, tak ho neodnesl.
Co neudělal čert před staletími, chtěl napravit nyní. To
ale Blanka Tauberová a děti
nedovolily. Připomněly si
pro město nejcennější památku – Sedlčanský kancionál čili zpěvník, který Krčín
ﬁnancoval. A tak Krčín mohl
zůstat, tasit meč a ujmout se
očekávaného pasování prvních deseti kluků a devíti
děvčátek na čtenáře.
Marie Břeňová

Škwoři završili sérii menších koncertů
VYSOKÝ CHLUMEC Nedalo se ne-

všimnout si změn v kulturním
kalendáři pivovaru. Namísto jednodenní slavnosti s nabitým programem a dnu otevřených dveří se
koná více jednotlivých koncertů.
„V rámci celé skupiny Pivovary
Lobkowicz Group jsme se rozhodli
v letošním roce vyzkoušet nový model, a to formou uspořádání série
minikoncertů. Jak fanoušci našeho
zlatavého moku, tak vystupující
kapel si mohli během léta vybírat
z jednadvacítky minikoncertů. Ten
poslední se konal v sobotu 5. září

přímo v pivovaru Vysoký Chlumec,
kde jsme přivítali skupinu Škwor,“
vysvětlila nám změnu tisková
mluvčí společnosti Martina Husková.
Zájemci o prohlídku pivovaru
mohou i nadále využít nabídky
exkurzí. Prohlídka pivovaru trvá
přibližně hodinu. Součástí exkurze je návštěva varny, spilky
a ležáckých sklepů a ochutnávka
piva. Prohlídky je nutné objednávat minimálně týden předem
telefonicky nebo prostřednictvím
mailu. „Při vstupu do pivovaru je

nutné respektovat aktuální protiepidemická a bezpečnostní opatře-

ní,“ upozorňuje Martina Husková.
Olga Trachtová Hadáčková

Metalová skupina Škwor zakončila sérii koncertů na nádvoří vysokochlumeckého pivovaru.
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KONCERTY
 Mokřice – kult. dům
19. 9. Retro párty
19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Moje duše
výstava kreseb a poezie
Olgy Pírkové

ním; 19:00
19. 9. Osm žen
spolek Našlose uvádí detektivní hru; 19:00
20. 9. Příbuzné si nevybíráme
francouzská komedie; 19:00
25. 9. Boss Babiš
satirická dramatizace
knihy novináře Jaroslava
Kmenty; 19:00

KINO
 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.
Triangulační věže Sedlčanska a okolí
výstava ve spolupráci se
Zeměměřickým úřadem;
vernisáž 24. 9. v 17:00,
výstava do 22. 11.
 Sedlčany – knihovna
Výstava Fotoklubu Uran
Příbram
výstava fotograﬁí; do 30. 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
 Sedlčany – kult. dům
16. 9. Osm žen
spolek Našlose uvádí detektivní hru; 15. 9. v 16:00
vyhrazeno pro důchodce,
16. 9. v 19:30
22. 9. Třetí prst na levé
ruce
hra Darmota Canavana; 19:30
27. 9. Lotrando a Zubejda
pohádkové představení pro
nejmenší diváky; 16:00
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
18. 9. Moje hra
andělská komedie s výjimečným hereckým obsaze-

 Sedlčany
18. 9. Proxima
drama; 20:00
19. 9. 3Bobule
komedie; 20:00
20. 9. Mlsné medvědí
příběhy
animovaná pohádka; 15:00
24. 9. Corpus Christi
ﬁlmový klub, drama; 20:00
25. 9. K2 vlastní cestou
český dokument; 20:00
26. 9. Šarlatán
české životopisné drama;
20:00
 Sedlec-Prčice
18. 9. Téměř dokonalá
tajemství
komedie; 20:00
25. 9. Chlap na střídačku
česká komedie; 20:00
 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
19. 9. Letní kino: Bourák
hudební komedie; 19:30
 Kosova Hora
20. 9. Angry Birds ve ﬁlmu 2
animovaná komedie; 16:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
16. 9. Pohárový zápas
Novit Neveklov – HC Hrádek; 18:30
Rumola – HC Votice; 20:25
18. 9. Pohárový zápas
HC Kačeři Příčovy – Stará
garda Štětkovice; 18:30
HC Olbramovice – HC Kňovice; 20:25
19. 9. Pohárový zápas
HC Genemusic – Ševci
Nový Knín; 14:00
HC River Boys Zvírotice –
HC Huroni Vršovice; 16:00
HC Žabáci Solopysky – HC
Miličín; 18:00
AHC Nový Knín – HC Kabaret Sázava; 20:00
20., 27. 9. Veřejné bruslení
14:00

www.sedlcansky-kraj.cz

20. 9. Pohárový zápas
HC Čerti Křepenice – HC
Domino; 16:30
HC Bubák Chlum – DSK
Daleké Dušníky; 18:25
HC Hrádek – Rumola; 20:20
21. 9. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
Rybníkáři; 18:30
HC Votice – HC Tučňáci
Kosova Hora; 20:25
23. 9. Pohárový zápas
HC Kňovice – Novit Neveklov; 18:30
HC Medvědi Sedlčany – HC
Olbramovice; 20:25
25. 9. Pohárový zápas
DSK Daleké Dušníky – HC
Čerti Křepenice; 18:30
HC Domino – AHC Nový
Knín; 20:25
26. 9. Pohárový zápas
HC Huroni Vršovice – HC
Bubák Chlum; 12:00
Ševci Nový Knín – HC River
Boys Zvírotice; 14:00
TJ Slavoj Obecnice – HC
Kačeři Příčovy; 19:30
27. 9. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice – HC
Genemusic; 16:30
Rybníkáři – HC Olbramovice; 18:25
Novit Neveklov – HC Medvědi Sedlčany; 20:20
28. 9. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
HC Žabáci Solopysky; 18:30
HC Miličín – HC Votice; 20:25

Sokol Trhové Dušníky; 10:15

 Červený Hrádek –
za rybníkem
19. 9. Beneﬁční běh pro
Křídla
registrace na místě 9:00–11:00

 Sedlčany – kotlina
26., 27. 9. Autocross

 Sedlčany – kult. dům
30. 9. Výroční členská
schůze svazu diabetiků
ZRUŠENO

 Petrovice – hřiště
26. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Nový
Knín B; 16:30

 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00 a 15:00

 Sedlčany – vlakové
nádraží
19. 9. Rozhledna Svákov
u Soběslavi
pochod asi 10,5 km; 6:50
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
19. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Nová Ves
pod Pleší B; 16:30
 Kosova Hora – hřiště
19. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Kovohutě Podlesí B; 16:30
 Vysoký Chlumec – hřiště
19. 9. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – SK
Přestavlky; 16:30
20. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ

 Počepice – hřiště
20. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ
Sokol Rosovice; 16:30
 Sedlec-Prčice – hřiště
20. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice – TJ
Jíloviště; 16:30
 Dublovice – hřiště
20. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK
Březnice 1918; 16:30
27. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Sedlec-Prčice B; 16:30
 Sedlčany – hřiště
20. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B –
Spartak Rožmitál; 16:30
27. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Ligmet Milín; 16:30
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
20. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Obořiště; 16:30
26. 9. Svatováclavský
pohár
soutěž v požárním sportu
27. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Borotice; 16:30

 Vysoký Chlumec –
Skanzen
27. 9. Putování za Jakubem Krčínem
pochod, v Obděnicích uctění památky Jakuba Krčína
a kulturní program; 9:00
 Jesenice – hřiště
27. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ Vltavan Hřiměždice; 16:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
16., 23. 9. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
18. 9. Malíř snů
křest knihy Markéty Vítkové; 17:00

21. 9. Kam moje stopy
vedou?
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00
25. 9. Píšu, píšeš, píšeme
program o psaní pro žáky
1. stupně; 13:00
25. 9. Píšu, píšeš, píšeme
program o psaní pro žáky
2. stupně; 18:00
 Sedlčany – hvězdárna
18., 19., 25., 26. 9. Pozorovací program
při dobrém počasí; 20:00–23:00
 Sedlec-Prčice
18., 19. 9. Podzimní/zimní burza
burza sortimentu pro děti
i dospělé; 12:00, 19. 9. od 8:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
19. 9. Farmářské trhy
8:00
 Radíč – parket
19. 9. Setkání přátel
škodovek
Memoriál Antonína Dolejše, 6. ročník; 8:30
 Jetřichovice – kaplička
sv. Jana Nepomuckého
19. 9. Dny evropského
dědictví
mše; 14:00

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00
 Petrovice
Kuníček
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–12:00
a 13:00–18:00
 Mokrsko
Veselý vrch
otevřeno o víkendech
a svátcích; 11:00–17:00

SPOLEČNOST
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Na beneﬁčním koncertu pro Křídla zněla
hudba a nechyběla sedlčanská satira
SEDLČANY Beneﬁční kon-

cert pro Domácí hospic
Křídla se měl konat už
na jaře, ale stejně jako
mnoho dalších akcí musel
být kvůli koronavirové epidemii přeložen na pozdější
dobu. A tak si dobrá stovka
účastníků užila program,
rozdělený do tří bloků, až
v úterý 8. září.
Mnozí z příchozích
se zastavovali ve foyer
u stánku, ve kterém se
mohli seznámit s činností
hospice, jeho nejbližším
programem, jímž bude
Běh pro Křídla tuto sobotu na Červeném Hrádku,
a také si mohli koupit malý
suvenýr. Na jejich výrobě
se podíleli buď samotní zaměstnanci hospice, nebo
jejich příbuzní a známí.
„Domácí přírodní mýdla,
tašky a háčkované pytlíky
na potraviny pro nás vyráběla sestra Tereza z Kosovy
Hory a keramické drobnosti
jsme dostali z Krásnějova
jako dárek od rodiny jedné
z našich pacientek. Bylinné
a ovocné čaje máme od maminky jedné naší zdravotní
sestřičky. Maminka pro nás
bylinky sbírá a čaje dělá,“
představila výstavku Petra
Smolková z Domácího hospice Křídla.

Zeptali jsme se také,
kdo jako první přišel s myšlenkou uspořádat beneﬁční koncert. „Letos to byl ná-

s lidmi ze Sedlčan. A také
aby se oni seznámili s námi
a aby věděli o naší činnosti. Pro nás jako neziskovou

Zážeh se představil v sestavě Šimon Pinkas (zleva), Dominik Sosnovec a Láďa Jelen.

pad Miloše Jelena z kapely
První káva,“ uvedla sestra
hospice Hana Zamrazilová. „Chtěl podpořit Domácí
hospic Křídla, protože nás
zná i osobně a sympatizuje
s naší činností. Stejný koncert se konal už v loňském
roce a tehdy se jednalo
výhradně o iniciativu Křídel, abychom se seznámili

organizaci je tento koncert
rovněž jednou z možností,
jak si vydělat.“
Na beneﬁčním koncertu
ve společenském sále kulturního domu kromě vystoupení kapely První káva
a dvojice kytaristek Aničky
Chmelařové a Emily Steele
měli návštěvníci možnost
si vyslechnout i mluvené

slovo. Postarali se o něj tři
členové divadelního uskupení Zážeh Šimon Pinkas,
Dominik Sosnovec a Láďa
Jelen. Ti se už hodinu před
začátkem programu pečlivě připravovali a ještě nám
stihli odpovědět na několik otázek.
Jak dlouho je činný
Zážeh a proč vznikl?
Láďa:
Začali
jsme
na sedlčanském gymnáziu
asi před sedmi lety v době,
kdy kluci dostali nabídku
účasti v divadelní soutěži,
která se jmenovala Jsem
lepší než Švejk. Při této příležitosti jsme dali dohromady naši první hru Loď
Palermo. Soutěž, která se
konala v Praze v Divadle
Bez zábradlí, jsme vyhráli. Tenkrát jsem maturoval a kluci byli o rok až
dva mladší. Zážeh se této
soutěže úspěšně účastnil
i v dalších sestavách. Od té
doby jsme dali dohromady
sedm kratších či delších
divadelních představení.
Nejvíce lidí jsme dostali
do sedlčanského divadla,
často jsme vystupovali
při ﬁlmovém klubu a také
jsme byli v Týnčanech
na Týnčanské noci.
Jak se jmenuje hra,
kterou uvedete na bene-

ﬁčním koncertu a kdo je
jejím autorem?
Dominik: Hra se jmenuje Manifest krkonošských
hasičů a jejím autorem
jsem já. Napsal jsem ji před
půldruhým rokem, kdy mě
buď oslovila vtipná múza,
nebo jsem dostal chuť psát
vtipné věci. Teď, když se
na to dívám zpětně, už mi
to tak vtipné nepřijde, ale
klukům docela jo, takže to
asi má pořád smysl dělat.
Dnes přečteme část hry,
zbytek ještě není hotový.
Jedná se o cimrmanovský styl?
Dominik: To bychom
mířili hodně vysoko. Řekněme, že se jedná o sedlčanskou satiru. Hru už
jsme jednou četli na beneﬁčním festivalu Chichtyóza
v předminulém roce.
Chystáte v blízké době
v Zážehu ještě něco nového?
Láďa: Nás je teď kolem
deseti a dlouhodobě se
snažíme dávat dohromady.
Je to ale čím dál tím těžší,
protože někteří z nás končí studia na školách a další
jsou zaměstnaní. Rádi bychom zůstali pohromadě,
ale naše budoucnost je zatím dost nejasná.
David Myslikovjan

Na starostovy bramboráčky se na Vrškamýku stály fronty
KAMÝK NAD VLTAVOU Šesté

veselici s holdováním pivu
a dobrému jídlu neodolali
v sobotu 12. září v areálu
zříceniny gotického hradu
Vrškamýk nejen lidé z blízkého okolí. Letošní ročník
Vrškamýcké pivoslávy provázelo měření teploty příchozích při vstupu do prostor slavnosti.
Kulturní program odstartoval v hradním altánku příjemnou muzikou Country
band Výkop. U rytířských
bojovníků Burdýřů zase řinčely meče. Skupina scénického a historického šermu,
která vznikla již v roce 1978,
předváděla svůj dokonalý
um s krkolomnými pády,
bráněním štíty, drsným ře-

vem i humorem. Pobavila
především scénka bojovníka, který s píšťalkou v puse
odměnil jiného bojovníka
za nefér boj proti něžnému
pohlaví červenou kartou
jako rozhodčí ve fotbale.
Sokolník Michal Procházka
s sebou na Vrškamýk přivezl orla, krahujce, kulíška
nejmenšího a jiné dravce.
Při vzletu majestátních opeřenců nejen děti, ale i rodiče
upřeně vzhlíželi k nebesům.
Velkou pozornost si vysloužil orel Mireček, který se
procházel mezi diváky, jako
by se nechumelilo. Zato
Vašík, sokol stěhovavý, si
ve vzduchu dělal, co chtěl,
a ze sokolníka Michala si
tropil dobrý den. Sokolník

se podělil o taje ze života
dravců a historii tohoto řemesla. Málokdo například
věděl, že sokol zahlédne holuba na čtyři kilometry. Kejklíři předváděli svá umění
s bičem, jako by jim přirostl
k rukám. Z přesnosti na milimetr šlehnutí se tajil dech.
O hladové krky se postaraly stánky s pestrým občerstvením od bramboráčků
kamýckého starosty Petra
Halady, na které se tvořily
předlouhé fronty, či kýty,
které visely na rožni a provoněly celý areál… Na žíznivé čekaly nejen nealkoholické nápoje, nýbrž i velká
nabídka od sedmi minipivovarů, které měly k mání více
jak dvacet druhů piv.

Se zapadajícím sluncem
se na jevišti prostřídaly tři
hudební kapely – Wocaties
Band, Nástroj snahy a Syno-

vé výčepu, kteří hráli k tanci
a poslechu až do brzkých
ranních nedělních hodin.
David Štverák

Šermířská skupina Burdýři patří k nejstarším v Čechách.
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Hokejisté Tatranu v přípravě Soupeř hokejistů Tatranu se
prostřílel ze sklepa až na půdu
dvakrát vyhráli
SEDLČANY Hokejový A tým Tatranu

vstupuje do nové sezóny v téměř
stejném složení jako v sezóně minulé. Drobné změny nám přiblížil
mladý forvard Štěpán Pinkas, který
tentokrát zastoupil trenéra Karla Pospíšila.
„Z důvodu časového vytížení
ukončil své působení v týmu Ondřej Mašek,“ uvedl Štěpán. „Návrat
na soupisku však hlásí Radek Bartoš,
který dostal v přípravě prostor ukázat
se trenérovi Pospíšilovi. Do známého
prostředí se vrací po třech letech. Jako
posilu lze označit také Kryštofa Švagra, který se vrací po zranění, kvůli
kterému v minulém ročníku nezasáhl
ani do jednoho soutěžního utkání.“
Štěpán Pinkas dále připomněl, že
celou přípravu s mužstvem absolvoval také věkem stále ještě junior
Jiří Sůsa, jenž by si v nové sezóně
rozhodně mohl připsat několik startů za muže. Nejnovější posilou je
sedlčanský odchovanec Martin Barták, který poslední čtyři roky strávil
v mládežnických týmech HC Tábor.
Také tento junior si jistě své místo
v týmu najde.
Hokejisté Tatranu budou v krajské

soutěži absolvovat celkem dvaadvacet zápasů. V přípravě na tyto duely
čekalo mužstvo krátké soustředění,
které se konalo v domácích podmínkách, a předcházel mu první trénink
na ledě koncem srpna. V závěru
soustředění sehrál Tatran dva vyrovnané přípravné zápasy. Soupeřem
sedlčanských hokejistů byl nejdříve
Spartak Žebrák, který bude v nové
sezóně působit o patro výš, tedy
v krajské lize. Na domácím ledě si
Tatran dokázal se svým soupeřem
poradit a zvítězil 5:3. Branky vstřelili
Zdeněk Burian, Tomáš Macháč, Libor Bém, Martin Náprstek a Vladimír
Černý. Další přípravné utkání již bylo
generálkou před bitvami o soutěžní
body. V neděli 6. září nastoupil Tatran
v Milevsku proti Božeticím a po velké přestřelce zvítězil 7:6. Dvakrát
byl úspěšný Zdeněk Burian, jednou
skórovali Martin Pospíšil, Tomáš
Macháč, Martin Náprstek, Libor
Bém a Filip Černý. V krajské soutěži
bude Tatran bojovat s týmy HC Příbram B a C, Cvočkaři Hořovice, HK
Příbram 99, Černošice B, Rakovník
B a Sokol Solopisky.
David Myslikovjan

Nejrychlejším byl na Osečanské
šlapce Oldřich Novotný
OSEČANY Bezmála sto třicet cyk-

listů nejrůznějších věkových kategorií se v sobotu 12. září dostavilo
na start sedmnáctého ročníku lehce
orientačního závodu rekreačních
cyklistů, kterému pořadatelé z ob-

míst. Nepřízeň počasí doprovázela
jenom zkušební nultý ročník závodu a od té doby mají každý rok jeho
účastníci vždy ideální povětrnostní
podmínky. A jinak tomu nebylo ani
tentokrát. „Čas byl opět měřen přes

Na startu Osečanské šlapky bylo v sobotu opět plno.

čanského sdružení Fidibus dali
název Osečanská šlapka. Sdružení
tradičně pořádá tuto sportovní akci
společně s osečanským obecním
úřadem.
Na kratší, zhruba dvacetikilometrovou trasu, se vydalo tentokrát
čtyřicet devět cyklistů, zatímco
delší, dvaačtyřicetikilometrovou
trať, si vybralo sedmdesát sedm
vyznavačů cyklistiky. Nebyli zdaleka výhradně z regionu, ale také
z Prahy, Pardubic, Dobříše, Plané
nad Lužnicí, Poříčí nad Sázavou,
Jílového, Kosmonos a z dalších

čipy a na dlouhé trati se absolutním
vítězem stal Oldřich Novotný, který
byl v cíli za necelé půldruhé hodiny,“ uvedla jménem pořadatelů
Eva Moulíková. Na krátké trati byl
nejúspěšnější Radim Kronus, který
projel trasu ani ne za hodinu.
Po vyhlášení výsledků všech
kategorií a rozdání hodnotných
cen, které byly pořízeny zásluhou
sponzorů, se ještě losovala všechna startovní čísla, která měla šanci
vyhrát víkendový pobyt v Příchovicích nebo v Jeseníkách v areálu
Skiland.
David Myslikovjan

Tatran Sedlčany –
Sokol Solopisky 4:6
(3:0, 1:3, 0:3)
SEDLČANY V prvním kole krajské

hokejové soutěže se v sobotu 12.
září utkali hráči Tatranu na domácím ledě se soupeřem, proti
kterému se jim v minulé sezóně
dařilo. Rovněž toto utkání rozehráli hokejisté Sedlčan velice
dobře, ale nakonec tahali za kratší konec provazu.

Přesilovky byly
výhodou
Do první velké šance utkání se
dostal Tatran, když se po úniku
Martina Pospíšila a jeho nepřesné střele odrazil puk od zadního mantinelu před brankoviště.
Oba dojíždějící zbývající útočníci
Sedlčan se jej snažili nasměrovat
do zcela odkryté branky, ale gólman stihl kotouč zalehnout těsně
vedle tyče své klece. Od začátku
utkání měli domácí hokejisté výraznou převahu, většinou se hrálo v obranném pásmu hostí, jenom góly chyběly. Přesně v čase
6.00 putoval na trestnou lavici
na dvě minuty za zdržování hry
hokejista Solopisk a po čtyřiceti
vteřinách pěknou střelou švihem
těsně nad ledem z mezikruží skóroval Lukáš Petržílka – 1:0. Hned
vzápětí za vražení na hrazení
vyfasoval dvě plus deset minut
další hráč hostí, a tentokrát to trvalo pouze třicet šest vteřin, než
padl druhý gól. Úspěšným střelcem byl Filip Černý. Ještě před
polovinou první třetiny rozehráli
přesilovku i hosté, když za katr
putoval Kryštof Švagr za nedovolené bránění, ale zdaleka se jim
při početní výhodě nedařilo tak,
jako domácím. A tak pět minut
před prvním klaksonem rozehrál
svoji třetí přesilovku v utkání
Tatran, když byl hráč soupeře
potrestán za hákování. Hosté se
sice dobře bránili, ale v momentě, kdy se vyloučený hráč vracel
na led, střelou z bezprostřední
blízkosti zvýšil v čase 16.23 Pospíšil na 3:0. Hosté byli v první
třetině pod velkým tlakem, a to
ještě mohli být rádi, že při vlastní
početní výhodě ve dvacáté minutě hry po úniku hráčů Tatranu
neinkasovali počtvrté.

Karta se obrací
V úvodu prostřední části hry
se do své první velké šance do-

stali i hosté, Dudek brejk dvojice
jejich útočníků kryl, ale v čase
21.27 už byl krátký na střelu
z bezprostřední blízkosti – 3:1.
Při tomto gólu ale nechala sedlčanského brankáře obrana domácích zcela napospas. Zle pro
Tatran mohlo být ve 26. minutě
hry, kdy útočník Solopisk sám
pádil na Dudka. Nedal, odraženého puku se zmocnili útočníci
Sedlčan a okamžitě mohli naplnit přísloví Nedáš – dostaneš.
Avšak ani jim únik nevyšel. Hosté byli ve druhé třetině mnohem
živější, než v první, ale dlouho
se zdálo, že jim to nebude moc
platné. Zvlášť když ve 29. minutě
hry objel klec gólmana Solopisk
Petržílka, přihrál před brankoviště a Pospíšil zvýšil na 4:1. Hned
v další minutě hostující hokejisté
opět kontrovali, ještě více přidali na důrazu a ve 33. minutě při
přesilovce po pouhých sedmi
odehraných vteřinách dlouhou
táhlou střelou téměř až od modré
dali kontaktní gól. V závěru třetiny měly oba týmy ještě několik
šancí, neproměnily je, a tak se
nechalo čekat ve třetím dějství
pořádné drama.

Dílo zkázy dokonáno
Ze třetí třetiny uplynulo dvacet vteřin, když dostal přesný
puk na útočnou modrou forvard
Solopisk. Chvíli se zdálo, že si
s kotoučem nedokáže poradit,
ale nakonec si vychutnal Dudka
a srovnal na 4:4. A hned vzápětí
se hosté dostali do vedení, když
odražená střela ťukla přesně
do horního růžku nad lapačku
bezmocného sedlčanského brankáře. Hosté potom na dlouhé minuty kontrolovali hru, nepouštěli
hokejisty Tatranu do žádných
větších příležitostí a svoji převahu završili minutu před třetí sirénou šestým gólem.
Solopisky si za svůj výkon
ve druhé a třetí třetině tři body zasloužily. Doslova se dá říci, že se
prostříleli ze sklepa až na půdu.
Sestava: Dudek – Grin, Bartoš,
Švagr, Macháč, Chwastek, Martínek – Filip Černý, Náprstek, Bém
– Martin Pospíšil, Burian, Petržílka
– Pinkas, Vladimír Černý, Barták –
Sůsa. Trenér: Karel Pospíšil.
Ve 2. kole krajské soutěže
skupiny Jih se hokejisté Tatranu
utkají v sobotu 19. září s B týmem
Rakovníka na ledě soupeře.
David Myslikovjan
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David Krůta zářil víc
než chebská Hvězda
TJ Tatran Sedlčany
– Hvězda Cheb 4:0
(2:0)
Sedlčanský Tatran přivítal
ve 4. kole fotbalové divize
A v neděli 13. září na svém
hřišti soupeře z Chebu, který
stejně jako domácí v soutěži letos ještě nebodoval. Pro
obě mužstva to byl tedy velmi
důležitý zápas. Trenér Sedlčanských Ladislav Šach měl
opět problémy se sestavou,
kdy mu chyběli čtyři hráči,
vrátil se pouze Novotný, ale
nemohl počítat s posilami z B
mužstva, které hrálo ve stejný čas v Dobříši. Aby toho
nebylo málo, při rozcvičování
se ještě zranil Kdolský, který
po šesti minutách hry musel
střídat.

První gól v režii
Krůtů

Zápas začali aktivně domácí. Už v 10.minutě si 216
přítomných diváků zakřičelo
gól – po akci Milana Krůty
dal svoji první branku v zápase jmenovec David Krůta
– 1:0. V 15.minutě už to bylo
2:0 a opět se prosadil David
Krůta po přihrávce Kouklíka.
Hosté se poprvé ozvali v 17.
minutě, ale brankář Dřevojan
byl na místě. Domácí byli stále aktivní, ale střely Kouklíka,
Haška, Čipery a Davida Krůty
likvidoval hostující brankář.

Hattrick Davida
Druhý poločas začal obrovskou šancí Repetného, která
ale skončila u brankáře hostí.
Hašek našel ve 49. minutě Davida Krůtu, který prudce vystřelil k tyči, ovšem hostující
brankář předvedl zákrok dne
a míč vytěsnil na roh. V 66.
minutě si připsal druhou

asistenci Milan Krůta, když
si zopakoval akci z prvního
poločasu s Davidem Krůtou,
který mohl s diváky oslavit
svůj hattrick – 3:0. Za dvě
minuty přidal čtvrtý gól Dvořák po akci Sochůrka – 4:0.
Tatran mohl dát další branky,
ale Brotánek neproměnil penaltu, Sochůrek nastřelil tyč
a další střely pochytal hostující brankář, který byl určitě
nejlepším hráčem soupeře.
Sestava Tatranu: L. Dřevojan – Repetný, L. Brotánek,
Kdolský (6. Kouklík), M. Krůta, Hašek, M. Dvořák, Novotný, Soldát (78. Sosnovec),
D. Čipera (63. Sochůrek), D.
Krůta.
Po čtyřech kolech je Tatran
v tabulce na 13. místě a opustil poslední pozici. V sobotu
19. září sehraje od 16 hodin
zápas na hřišti soupeře v Plzni na Doubravce.
-red-

Stará garda Štětkovice
přetlačila v hokejovém
poháru Obecnici až
v poslední minutě zápasu
SEDLČANY Dlouhodobá pohárová soutěž amatérských hokejistů se na zimním stadionu rozběhla už zcela naplno
a jako poslední do hry zasáhl
jeden z favoritů, ke kterým
patří A tým štětkovické Staré
gardy.
V tomto ročníku soutěže se
dosud na remízy moc nehraje,
zaznamenána byla zatím vlastně pouze jedna. Další se rýsovala v duelu béčka Štětkovic
s Kosovou Horou. Štětkováci
v závěru mače prohrávali pouze o gól, v závěrečné minutě
to zkusili v otevřené hře bez
gólmana, ale pět vteřin před
koncem inkasovali rozhodující
branku. Dlouho se jako remízový jevil i nedělní zápas Domina
s chlumskými Bubáky. Hrstka
diváků se už možná domnívala, že se branek nedočká, ale
nakonec byli ve čtvrté minutě

poslední třetiny úspěšní hokejisté Domina. Hned vzápětí
jejich útočník při přesilovce bombou ze středu kruhu
v útočném pásmu zvýšil na 2:0.
Závěr už si Domino pohlídalo,
a dokonce přidalo další dva
úspěšné zásahy. V duelu Kňovic s Medvědy si sedlčanský
tým vypracoval již čtyřbrankový náskok, avšak ve třetí třetině měly Kňovice k dispozici tři
přesilovky. Sice nakonec prohrály, ale docela čestně.
V neděli poprvé na led
v této sezóně v ostrém zápase
vyjeli hokejisté A týmu Štětkovic a proti namlsané Obecnici,
která před týdnem nastřílela
osm branek Ševcům z Nového
Knína, to neměli vůbec snadné. Stará garda inkasovala
hned v úvodu utkání, ale ještě
v závěru první třetiny dokázala gólový stav srovnat. Za-

čátek prostřední třetiny však
Staré gardě opět hrubě nevyšel, Obecnice se už podruhé
dostala do vedení a tentokrát
byla o krok vpřed až do poloviny závěrečného dějství. Štětkovice ale prokázaly, že jsou
zkušeným celkem. Dokázaly
vyrovnat a v poslední minutě
hry dokonce překlopily vedení
na svoji stranu.
Výsledky – skupina A:
Chlum – Sázava 2:9, Křepenice
– AHC Nový Knín 2:4, Sázava
– Křepenice 13:2, Ševci Nový
Knín – Příčovy 2:6, Domino –
Chlum 4:0, Štětkovice – Obecnice 3:2.
Skupina B: Miličín – Rybníkáři 5:4, Štětkovice B – Kosova
Hora 5:3, Solopysky – Rumola
2:2, Kňovice – Medvědi 4:6,
Hrádek – Olbramovice 3:1, Votice – Neveklov 3:8.
David Myslikovjan
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Fotbalové
víkendové výsledky
regionálních
družstev
4. kolo divize A
TJ Tatran Sedlčany – FK Hvězda Cheb 4:0
(2:0)
Branky Sedlčan: 10., 15. a 65. D. Krůta, 68. M.
Dvořák

4. kolo krajského přeboru I.
A třídy skupina A
FC Čechie Velká Dobrá – TJ Sokol Sedlec-Prčice 3:4p (3:1)
Branky Prčice: 17. a 72. T. Pištěk, 80. M. Prchlík

4. kolo krajského přeboru I. B
třídy skupina E
MFK Dobříš B – TJ Tatran Sedlčany B 5:0 (0:0)
FK Králův Dvůr B – SK Petrovice 5:1 (3:0)
Branky Petrovic: 61. D. Pešta

4. kolo okresního přeboru
TJ Kovohutě Podlesí – TJ Sokol Dublovice 5:3
(2:3)
Branky Dublovic: 20. M. Vondrák, 40. J. Lomoz,
43. A. Burian
TJ Sokol Trhové Dušníky – TJ Sokol Kosova
Hora 6:2 (2:0)
Branky „Kosovky“: 57. a 61. J. Nouzecký
FK Sparta Luhy – TJ Tatran Sedlčany C 0:1
(0:0)
Branky Sedlčan: 89. R. Šťovíček
SK Nový Knín – TJ Sokol Počepice 2:1 (1:1)
Branky Počepic: 26. T. Bambas

4. kolo III. třídy skupina B
TJ Prostřední Lhota – TJ Vltavan Hřiměždice
4:3 (3:1)
Branky Hřiměždic: 18. J. Kahoun, 64. V. Černohorský, 75. D. Hájek
SK Petrovice B – TJ Vltavan Borotice 0:4 (0:2)
TJ Dublovice B – TJ Sokol Nečín 0:3 (0:0)
TJ Sokol Jesenice – SK Obory 3:0 (0:0)
Branky Jesenice: 50. T. Jůna, 85. a 88. Z. Švagr
TJ Krásná Hora – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 8:0 (3:0)
Branky: 1., 45. a 65. M. Turek, 43. a 68. M. Klicman, 60. P. Mašek, 62. J. Kříž, 86. V. Krůta

4. kolo III. třídy skupina A –
Benešov
TJ Sokol Jírovice – TJ Sokol Vrchotovy Janovice 0:2 (0:1)
Branky Janovic: 23. P. Kubín, 73. P. Němec

4. kolo IV. třídy skupina B
TJ Vltavan Hřiměždice B – SK Vysoký Chlumec 9:4 (3:1)
Branky: 1. a 85. T. Nový, 11. a 66. D. Poslušný, 30.
V. Černohorský, 36. D. Brzják, 55. a 68. J. Januška, 55. P. Kučera – 44. a 48. J. Vodenka, 72. L. Kiš,
87. P. Lípa
SK Přestavlky – TJ Krásná Hora B 3:2p (1:1)
Branky Hory: 31. O. Květ, 60. (p) L. Hůla
David Štverák
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ZAMYŠLENÍ

GLOSA

Provokující rovná páteř

Krizový štáb

Celý minulý týden mi ten pojem
nejde z hlavy. Po mnoha diskusích, jejichž předmětem byly jen
a jen peníze, náhle začala společností hýbat taková zvláštní hodnota. Nic si za ni nekoupíte, řekne primitiv. Ale ten pojem „rovná
páteř“ se začal v hlavě převracet.
Donutí k zamyšlení, co za tím
máme všechno vidět. A objevíme, že toho vůbec není málo.
Předsedovi senátu Miloši
Vystrčilovi je šedesát, takže
má život rozpůlen na třicet
let v totalitě a třicet let v době
kolísavého snažení o skutečnou demokracii. V diskusi
na Primě snad měl být rozplácnut jako moucha premiérem Andrejem Babišem. Ale
ouha. S inteligentním slušným
člověkem to Babiš neumí. Je
proti němu rovná páteř. Babiš
neřekne jednu myšlenku, uniká do slovenštiny, je bezradný,

v papírech od Marka Prchala
marně hledá. Skákání do řeči
mu soupeř nedovolí.
Jistě nás napadne, že člověk
s rovnou páteří je čestný, poctivý, stojí za názorem, ke kterému
většinou pracně dospěl a jako
politik nejde vždy s voliči, někdy
i proti a musí vědět proč. A umí
je svým příkladem přesvědčit.
Není mu vlastní žádná forma populismu. A není schopen jednat
ani za lepší mzdu proti svému
přesvědčení. Proto nemohl za totality spolupracovat s STB, ani
nikomu donášet.
Proč tedy ta náhle objevená rovná páteř v našem vztahu
k Číně začíná rezonovat ve společnosti? Zřejmě ten nenápadný
Vystrčil zasel semínko do našich
hlav. A přemýšlíme, že opravdu nejsou jen ty peníze jako
hodnota, jak říká.
Vladimír Roškot

Místo věcné diskuse a promyšleného postupu jsme svědky zmatečného
chování ministra zdravotnictví, který
by nejspíš kdekoliv jinde v civilizovaném světě už musel opustit svoji
funkci. Když vidím všechny ty tety
v letech z hygienických stanic, ani
se nedivím, že si neoblíbily chytrou
karanténu založenou na moderních
technologiích. Celou taškařici korunuje přetahování mezi premiérem
a ministrem vnitra, jestli se obnoví či
neobnoví krizový štáb.
Andrej Babiš si dobře pamatuje,
jak do té doby nenápadný Hamáček
nečekaně zazářil v červeném svetříku. Ona laťka nebyla příliš vysoko,
protože vedle nesouvislého blekotání premiéra a prázdných frází ministra zdravotnictví stačilo jen mluvit
srozumitelně a k věci. A když si
i prezident Zeman při audienci Hamáčka na Hradě oblékl červenou
mikinu, bylo jasné, že Babiš už Ha-

máčkovi nikdy nepovolí dostat se
zpět do sedla.
Prvním taktickým manévrem bylo
rozpuštění krizového štábu, kterému
Hamáček do té doby velel a nahrazení jakousi radou, do jejíhož čela se
postavil sám Babiš, aby bylo jasné,
komu patří zásluhy. Když se něco nepovede, obětuje ministra Vojtěcha,
docenta Maďara nebo kohokoliv
jiného. Hamáček, vědom si setrvalého propadu své miniaturní strany,
rozehrává diskusi přes socdemácké
hejtmany, aby mohl říkat, že po obnovení krizového štábu volají oni.
On jim jen naslouchá a je připraven
se ujmout velení. Pokaždé, když toto
zazní, zazní vzápětí od dua Babiš –
Vojtěch, že to není potřeba.
Nějak v tomto politickém handrkování, kdo bude víc vidět jako velký krizový vůdce, zaniká samotné
řešení problému.
Bohumil Vohanka

GLOSA

Co máme dělat, máme se pověsit? Tak pozor, když už
něco věšet, raději použijte české kolíčky!
Jeden senátor chtěl odjet
na Tchaj-wan a pozdravit
přátele z ještě menší země,
než jsme my. Není již mezi
námi, protože hysterie,
kterou jeho záměr vyvolal, zřejmě zhoršila jeho
zdravotní stav, a on zemřel.
Druhý senátor statečně
převzal štafetu a na Tchaj-wan odjel. Také jemu se
dostalo výhrůžek.
Přemýšlím, jak mu kdo
hodlá zavařit. Nebo nám
všem? Že by k nám Čína
přestala dovážet zboží?
Říká se, že když by česká
žena sundala všechno, co
na sobě má z Číny, že bude
nahá a nenalíčená. No,
osobně bych se bez čínského zboží obešla.
Nemám, opravdu nemám nic proti čínskému
národu. Ale nikdo mi nemůže mít za zlé, že nikdy
nekoupím čínský česnek.
Produkty, které se dají pěs-

tovat zde, není ekologické
dovážet z horoucích pekel.
A nikdy si už nekoupím
loupané konopné semínko
z Číny (nejen z výše uvedeného důvodu a z důvodu,
že se vysoce kvalitní pěstuje asi 25 km od mého bydliště). To, co jsem si kdysi
koupila, bylo tak odporné
(patrně po prožitých útrapách na daleké cestě
z Asie), že i přes snahu neplýtvat potravinami, sáček
semínek hned po ochutnání skončil na kompostu.
Nehodlám kupovat už
ani čínské svíčky. Odér
jako by naznačoval, že
jsou snad z vyjetého oleje.
A umělá (hořlavá) hmota,
do které jsou svíčky určené k hoření dávány, se
roztekla, a poškodila nejen
schránku na svíčky, ale
i náhrobní kámen.
Modem, který mi kdysi telefonní operátor do-

dal, se nedal zprovoznit.
Odborník to vyhodnotil
jako vadný exemplář. Že
prý tyhle čínské jsou poruchové dost často. Měsíc
jsem byla bez internetu,
než mi ten modem opravili. Ač opravený, byl dost
poruchový. Teď už mám
další. Je s prominutím
také z Číny. Často a rád
se přehřívá. Obvykle v tu
nejnevhodnější dobu, kdy
potřebuji urgentně poslat
nějaké texty. Je pak zapotřebí vkládat pod něj chladicí desku, a to i když je
kolem vcelku chladno.
Chcete další příklad?
Málem jsem na stará kolena získala mindrák – myslela jsem, že jsem neobratná, když se mi při věšení
prádla nový kolík rozprskl
a musela jsem pak jednotlivé části hledat a pracně
skládat znovu dohromady.
A po chvíli další nový ko-

lík! Až pak mě napadlo si
je prohlédnout s brýlemi
a porovnat je s těmi starými, které mám už od dob,
kdy jsem věšívala plínky.
No a to už je bezmála čtyřicet let! A ty kolíčky – české
kolíčky, stále fungují!
Ty, co se rozprskávají,
jsou z Číny. Sice na první
pohled vypadají stejně, ale
jsou to skoro samé zmetky
– buď mají špatně vyhloubenou či umístěnou prohlubeň, nebo mají špatně
položený drátek. A okraje
jsou jakoby okousané – div
že si člověk nekoleduje
o třísku. Některé exempláře vypadají, jako by byly
zhotoveny z palivového
dřeva. No co, pro Čechy je
všechno dobré, že?
Ale mám na závěr dobrou zprávu: před pár dny
jsem měla Vánoce! Neberte to doslova, vždyť je
teprve září, ale fakt jsem
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měla radost, když jsem sehnala v českých domácích
potřebách konečně české
kolíčky. Bytelné, z bukového dřeva, a bez kazů! Byly,
pravda, trochu dražší než
ty čínské. Přesto, že je
(už od konce padesátých
let) vyrábí družstvo invalidů, tedy i lidé s postižením, jsou nesrovnatelně
kvalitnější než ty čínské.
V nóbl drogerii, která má
zahraniční majitele, však
už mají kolíky výhradně
čínské.
A tak prosím – pokud
si ještě můžete vybrat,
podpořte české výrobce,
ne dovozce. Dokud je čas.
Než na nás velký cizí stát
„zaklekne“.
Ráda bych si ponechala možnost výběru – jaké
zboží budu kupovat a kam
mnou volený zástupce smí
či nesmí cestovat.
Hanka Synková

