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Kosova Hora patří mezi
obce, které brání občany
proti nadměrnému
hluku z technoparty
REGION V Kosově Hoře

vstoupila v platnost 20. září
obecně závazná vyhláška.
Stanoví podmínky pro případné pořádání a průběh
akcí typu technoparty. Má
ochránit obyvatele proti
nadměrnému hluku. Zastupitelé obce ji schválili
začátkem září.

Právo na klidný
spánek
Mimo jiné se v nové vyhlášce praví: „Cílem této
vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku jako
stavu, který umožňuje po-

kojné soužití občanů i návštěvníků obce, k vytváření
příznivých podmínek pro
život v obci a k ochraně
práva na pokojné bydlení
a spánek, jakožto součásti
práva na ochranu soukromého a rodinného života.“
Pokud je akce povolena,
Pokračování na straně 2

Padající omítka zranila dvě učnice
K nečekané
události, která naštěstí neměla tragické následky,
došlo v pátek 11. září v kadeřnické učebně v domově mládeže. Jiří Kolín, ředitel Středního odborného
učiliště v Bezručově ulici
v Sedlčanech, vysvětlil, co
se tu událo.
„Z plochy o velikosti asi

SEDLČANY

jednoho metru čtverečního se uvolnila ze stropu
omítka. Její pád zbrzdilo
osvětlení, které se přitom
deformovalo. Omítka zasáhla dvě dívky. Jedna
byla odvezena s lehkým
otřesem mozku do Oblastní
nemocnice Příbram, odkud
byla následující den propuštěna. Druhá měla lehké

zhmoždění na nártu dolní
končetiny. Po ošetření byla
předána rodičům.“ Ředitel
Kolín dále uvedl, že následně byl na místo přivolán odborník. „Konstatoval,
Pokračování na straně 7

Cena 16 Kč

E-mail:
tisk@sedlcansky-kraj.cz

SAUNA SEDLČANY
na stadionu Tatran otevírá
provoz ve čtvrtek 24. září
čtvrtek – muži, pátek – ženy, sobota – společná
vždy 16 (v letním čase 17) – 21 hodin
základní vstupné 160 Kč, děti 80 Kč, 15 vstupů 2 100 Kč

www.arealysedlcany.cz

HLEDÁME MASÉRA
do plně vybavené masérny
Podrobnější informace na tel.: 734 232 782
nebo na info@arealysedlcany.cz

Zastupitelé se svolávají
kvůli územnímu plánu, ten
se po sedmi letech mění
Několik let
čekali žadatelé, zejména
kvůli zamýšlené výstavbě rodinných domků,
na změnu územního plánu. Nyní se dozví výsledek. Kvůli schválení
změny územního plánu

SEDLČANY

číslo 1 svolává starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel
na pondělí 5. října od 17
hodin do Kulturního
domu Josefa Suka mimořádné jednání zastupitelstva. „Jde o dokument,
kdy řada lidí na zařazení
některých lokalit s možností výstavby pro bydlení i pro komerční účely
Pokračování na straně 8
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Kdo dál
zůstane
v karanténě?
Nové testy
potvrdily
covid-19
u jednoho
kantora
SEDLČANY Situace s vý-

ukou na Středním odborném učilišti v Sedlčanech
byla do doby redakční
uzávěrky ještě nejasná.
Ředitel učiliště Jiří Kolín
v pondělí 21. září dopoledne ještě neměl od hygieniků jasné informace, koho
by měl poslat do karantény
Pokračování na straně 6
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Nejčastěji oddává
místostarosta
SEDLČANY Třináct svatebních obřadů letos
absolvoval na pozici oddávajícího místostarosta
Sedlčan Zdeněk Šimeček.
Druhým nejvíce žádaným
zastupitelem je Jaroslav
Nádvorník, který promlouval ke snoubencům
v roce 2020 zatím jedenáctkrát. Starosta Miroslav Hölzel byl k 18. září
s devíti obřady na třetí
pomyslné příčce, Karel
Marek si vyslechl dosud

souhlasné „ano“ snoubenců při osmi obřadech
a Libor Novotný letos
šestkrát. Právo oddávat
má v tomto volebním
období všech 21 zastupitelů, devět z nich jej
zatím nevyužilo a nemají
tak „křest“ oddávajícího
za sebou.
Radní schválili ve středu 16. září kalendář oddacích dnů na rok 2021.
Ten zůstává v intencích
letošního roku a let před-

chozích – to znamená, že
běžnými oddacími dny
jsou všechny pátky, v lednu a v únoru je vždy navíc jedna sobota v měsíci,
od března do května jsou
možná vždy dvě sobotní
data, od června do září
mají snoubenci možnost
rezervovat si termíny
o všech sobotách a v září
si mohou snoubenci vybrat jakoukoliv sobotu
nebo pátek.
Marie Břeňová

Kosova Hora patří mezi
obce, které brání občany
proti nadměrnému
hluku z technoparty
Dokončení ze strany 1

patří mezi důležité ustanovení vyhlášky přerušení produkce v době od 22
hodin do 6. hodiny ranní
s tím, že v této době nesmí
dojít k obtěžování osob žijících v zastavěné části obce
hlukem, prachem, světlem
či vibracemi.

Mnohahodinové
vyjednávání
Martina Krameše, starosty Kosovy Hory, jsme
se zeptali, zda obec k přijetí vyhlášky „postrčily“ stížnosti lidí na hluk
z červencové technoparty
v Hlaváčkově Lhotě. „Ano,
k rychlému přijetí obecně
závazné vyhlášky (OZV)
nás přivedla nepříjemná
zkušenost z 24. července letošního roku, kdy se
v katastru naší obce měla
uskutečnit neohlášená technoparty. Pouze díky Policii
ČR a mnohahodinovému
vyjednávání s pořadateli
nepovolené akce se podařilo dojít k závěru, že ji
u nás technaři neuskuteční.
Nicméně z našeho katastru v podvečer v uvedený

den odjelo přibližně tisíc
účastníků a ti krátce poté
zakotvili v Hlaváčkově Lhotě a svou víkendovou akci
uskutečnili tam.“

Vyhláška – zatím
jediné řešení
Starosta zdůraznil, že
OZV schválená zastupitelstvem má ve svém výsledku ochránit od neohlášených hlučných akcí, které
neberou ohledy na nikoho
a na nic. „Byla konzultována se starosty i ministerstvem vnitra. Věřím, že
uvedená vyhláška nám
na tento typ akcí bude velice platná. Vychází ze zkušeností obcí a měst, které s podobnými akcemi mají již
své zkušenosti. Velice bych
uvítal, kdyby v rámci české
legislativy byly přijaty takové zákony a normy, které
by danou záležitost ohledně hlučných a několikadenních akcí upravovaly v rámci celé ČR,“ uvedl Krameš.
Je přesvědčen, že než se
tak stane, je pro zastupitele
obcí a měst jediným rychlým řešením přijetí obecně
závazné vyhlášky.

„Můj osobní názor
v obecné rovině je ten, že
naše společnost, stejně jako
naše demokracie, je nedospělá a nevyzrálá. Většině
z nás chybí nadhled, respekt
a tolerance. Kdybychom
neřešili absenci uvedených
nedostatků, jistě bychom
jako Česká republika byly
o mnoho dále,“ dodal.

Kosova Hora není
v boji sama
Kosova Hora není v boji
proti obtěžujícímu hluku osamocena. Na Městském úřadě ve Voticích se
ve středu 2. září sešli starostové a starostky Mikroregionu Voticko. Viktor Liška zde
inicioval založení Asociace
dobrovolných svazků obcí
Středočeského kraje, jejímž
prostřednictvím by obce
prosazovaly svoje zájmy.
Na zářijovém zasedání byl
právě hlavním tématem
hluk z technoparty, na který koncem července poukazovali občané Ješetic
a Smilkova. K tématu, podobě a přijetí OZV se chtějí
vrátit 21. října.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Kde budou sportovat
junioři a za kolik?
PETROVICE Hospodaření
místní sportovní haly vykazuje za poslední sledované
období ztrátu. Příčinou je
mimo jiné platba za vytápění a také nouzový stav,
který sportování přerušil.
Výnosy a náklady budou
i nadále bedlivě sledovány
a na některém z dalších zasedání budou zastupitelé
jednat o případném navýšení ceny za hodinu pronájmu.
Vzhledem k tomu, že
většinu času obsadily zdejší spolky, nebude ale cena
ani po případném zvýšení
taková, aby bylo hospodaření alespoň vyrovnané. Zastupitelé se shodují na tom,
že sport je třeba ﬁnančně
podporovat stejně jako
vzdělávání. „Spoluúčast
na sportu je logická a správná stejně, jako je tomu
u vzdělávání,“ podotkl Jan
Bilina. Nový správce haly
Jaroslav Kloud upozornil
na to, že v harmonogramu
pronájmů jsou pravidelně
hluchá místa mezi 14. a 16.
hodinou. Navrhuje cenu
za hodinu nenavyšovat
paušálně, ale odstupňovat
podle toho, o jak exponovaný čas se jedná.
V této souvislosti přednesl místostarosta Dušan
Šimeček na zářijovém jednání zastupitelstva žádost
SK Petrovice o prominutí
nájmu za mládežnické oddíly. „Do školní tělocvičny,
kam chodily děti zdarma,
teď nesmí kvůli covidovým
opatřením,“ vysvětlil. Ře-

ditelka školy Hana Vošahlíková totiž vydala na doporučení vedení obce zákaz
pronájmu. Pavel Kubíček
následně tlumočil nesouhlas Tomáše Hadáčka,
školníka a činovníka SK Petrovice v jedné osobě. Namítá, že by stačilo udělat
taková režimová opatření,
aby škola a nájemci využívali jiné šatny a prostory
tělocvičny se častěji dezinﬁkovaly. V tom ale vidí vedení školy problém.
Petr Čihák navrhoval
dotázat se na Krajské hygienické stanici, jaká opatření by navrhovali. Na diskuzi nad opatřeními reagoval
zastupitel, lékař Petr Bilina:
„Jako inteligentní mi připadá sociální izolace, jak
o ní mluvil Pavel Kubíček.
V současné době bych rozhodně nedoporučoval kontaktovat hygienu. Neví, čí
jsou, a hlavně ve středních
Čechách je to zoufalý.“
Všichni zastupitelé se
shodli na prominutí nájmu
ve sportovní hale juniorským oddílům s tím, že
situaci bude vedení obce
i školy nadále sledovat
a pokud to bude možné,
opět alespoň děti vpustí
do školní tělocvičny. Kromě mladých fotbalistů, kteří mohou alespoň dočasně
využívat sportovní haly,
je totiž tělocvična důležitá
zejména pro ﬂorbal, který jinde, než v tělocvičně,
provozovat nelze.
Olga Trachtová
Hadáčková

Oprava komunikace
Na Morávce má již
dodavatele
Tři uchazeči
projevili zájem o rekonstrukci komunikace Na Morávce, která byla nejprve
zařazena do rozpočtu města a poté z plánovaných
akcí vyňata a následně
znovu zařazena.
„Ze třech nabídek byla
nejvýhodnější ta od společnosti Údržba silnic

SEDLČANY

Doležal Osečany, která
zakázku provede za 2,15
milionu korun, včetně
daně z přidané hodnoty,“
informoval starosta Sedlčan Miroslav Hölzel o vítězi výběrového řízení.
„Komunikace by měla být
hotova do konce listopadu
letošního roku,“ upřesnil.
Marie Břeňová
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o 200 000 na 1,7 milionu korun. „Dáváme práci místním
ﬁrmám. Jako jedna celková
poptávka by byla ta cena ještě
větší,“ argumentoval Dušan
Šimeček. Ačkoliv Václav Jankovský vyjádřil obavu, aby
cena nenarůstala postupně,
jako tomu bylo při výstavbě
sportovní haly, zastupitelé
navýšení schválili.
Letošní rozpočet nakonec navýší také tepelné
čerpadlo, které bude obec
instalovat v bytě v budově
základní školy. Díky odvětrávání proti radonu je
nezateplitelný a doposud
byl také nevytopitelný. Nájemník bytu byl na zasedání
přítomný a tak mohl zastupitelům celou situaci popsat.
Konkrétní informace o možnosti dodávky podal přímo na místě také zástupce
ﬁrmy, která podala nejnižší
nabídku. Ačkoliv padaly
nejrůznější návrhy, jako
třeba sloučení s topením
školy či vyčkávání a přispívání na elektřinu, nakonec
se většina vyslovila pro zakoupení tepelného čerpadla od ﬁrmy BDR Thermea
za částku mírně přesahující
200 000 korun.
Školy se týkal i další bod
programu, kterým byla
úprava rozvodny elektrické
energie. Po několika letech,
kdy nedocházelo k řešení,
dala společnost ČEZ rychlou
rekonstrukci jako podmínku
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Nově zrekonstruované
požární nádrže už slouží

Kašna i školní budova zvyšují
výdaje obce
PETROVICE Stoprocentní
účast zastupitelů na posledním jednání, které se konalo
v Obecním domě v pondělí
14. září, zhatila karanténa starosty Petra Štěpánka. Zasedání tedy vedl místostarosta
Dušan Šimeček.
Kapitola obecních nemovitostí bývá zajímavá většinou pouze pro samotné
žadatele. Tentokrát se ale
jednalo mimo jiné o záměru
odkupu pozemku pro výstavbu hasičské zbrojnice
ve Skoupém od ﬁrmy Agir.
Bez povšimnutí nezůstala
ani snaha zastupitelů vytvořit pro obyvatele stavební
pozemky. Na stole je lokalita nad Krašákem, tedy
ve směru na Krásnou Horu
nad Vltavou. Pozemky zatím
nejsou zasíťované a v cestě
stojí také nereálný požadavek majitelky největší části
pozemků v lokalitě na cenu.
Výsledná cena parcel by pak
přesahovala cenu, za kterou se prodávají pozemky
i ve městech. Vedení obce
tedy přislíbilo zjišťování dalších možností.
O stavu kašny na náměstí
jsme informovali v minulém
čísle Sedlčanského kraje.
Ke komplikacím s dodávkami se přidalo navíc ještě
navýšení cen všech prací
i dodávek. Na základě konkrétních nabídek požadovalo
vedení obce po zastupitelích
schválení zvýšení rozpočtu
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pro dodávku. Díky většině hlasů zastupitelů na ní
bude pracovat ﬁrma Remont
Šerák. Zastupitel Jaromír
Šťastný vyjádřil nespokojenost s projektem a obavu
z následných víceprací. Petr
Čihák navrhuje ošetřit maximální hodnotu víceprací
ve smlouvě, kterou bude
schvalovat rada obce.
Kromě investic, které
se uskuteční ještě v tomto
roce, došlo také na plánování těch budoucích. Během
roku 2021 by se obyvatelé
i návštěvníci Obděnic měli
dočkat nové střechy na hospodě, v plánu je i oprava
či výstavba mnoha úseků
místních komunikací. Zastupitelé také schválili vybudování nového bytu, pořízení
požární stříkačky a úpravu
parkovacího a odpadového
prostoru u bytovek.
Posledním bodem programu bylo vyhlášení výběrového řízení na vedoucího stavebního úřadu. „Jan
Studený nám oznámil, že
na jaře roku 2021 nastoupí
do řádného důchodu. Nový
uchazeč musí splnit zkoušku, proto je nutné vybrat ho
včas,“ vysvětlil místostarosta
Dušan Šimeček. Podmínky
pro účast ve výběru, který
by se měl uskutečnit kolem
20. října, budou vyvěšeny
na úředních deskách.
Olga Trachtová
Hadáčková

SVATÝ JAN Vedení obce

nechalo v letních měsících
opravit požární nádrže
v Hrachově a Drážkově.
Firma Erebos, která se specializuje zejména na opravy vodojemů, hydroizolaci
staveb nebo třeba izolace
nádrží čistíren odpadních
vod, měla dobré reference.
„Majitel ﬁrmy Pavel Víšek
byl velmi vstřícný. Nejprve si detailně prohlédl obě
požární nádrže a následně navrhl způsob opravy,“
říká starosta obce Václav
Hrubý.
Z nádrže v Hrachově
podle něj unikala voda

ku také dešťovou vodou
ze střechy hasičské klubovny.
Z nádrže v Drážkově
unikala voda naopak zejména stěnami. Postup
opravy byl shodný s hrachovskou nádrží a i v tomto případě byla stěrka provedena po celém povrchu.
„Firma se na opravu zaručila pětiletou zárukou,“ pochvaluje si starosta a dodává, že je s výsledkem
prací spokojen. Ostatně –
prověřila je i letní sezóna.
Hasiči sice vodu nepotřebovali, ale požární nádrže
byly využívány ke koupá-

Drážkovskou požární nádrž využívají místní po rekonstrukci i ke koupání.

především dnem samotné
nádrže. Oprava tedy spočívala v jeho důkladném
očištění a následném nanesení několika vrstev
hydroizolačních stěrek.
Obdobně byly ošetřeny
i stěny. Nově díky místnímu SDH je nádrž napájena kromě vlastního příto-

ní po celé léto. „Voda se
pravděpodobně neztrácí.
Ale nijak se to neověřovalo, protože letos přes léto
průběžně pršelo poměrně
často, tak jsme nezaznamenali, že by hladina vody
klesala,“ hodnotí Václav
Hrubý.
Olga Trachtová
Hadáčková

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

dinách 11. září došlo mezi
S e d l č a ny a C h o l í n e m
ke střetu osobního vozidla
a srny, která poté odběhla
mimo komunikaci. Ke zranění osob nedošlo. Hmotná škoda byla vyčíslena
na 15 000 korun.
CHOLÍN Zatím nezjištěný zloděj se vloupal 12.
září odpoledne do vozidla,
které bylo zaparkované
u mostu na Cholíně. Ze
zavazadlového
prostoru
ukradl rybářské vybavení
v hodnotě šesti tisíc korun.

Poškozením automobilu
způsobil další škodu, která
byla vyčíslena na tři tisíce
korun.
OSEČANY Při vjíždění
traktoru s připojeným žacím strojem z místní komunikace na hlavní silnici
došlo 16. září v dopoledních hodinách k technické
závadě na stroji a spustila
se žací lišta ve směru doprava, přičemž poškodila
zadní část zaparkovaného
automobilu. Vzniklá škoda
byla odhadnuta na 50 000
korun.

KAMÝK

NAD

VLTAVOU

Třiapadesátiletého motoristu kontrolovali v obci policisté ve čtvrtek 17. září. Jak
se ukázalo, muž má platný
zákaz řízení. Ještě ten den
mu sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
DUBLOVICE Š ko d a
ve výši 55 000 korun vznikla při střetu auta a lesní zvěře v nočních hodinách 17.
září v katastru obce na silnici I/18. Usmrcené divoké
prase bylo následně předáno mysliveckému sdružení.

JESENICE V obci došlo
v odpoledních hodinách
20. září k dopravní nehodě
motocyklu a osobního vozidla. Seniorka jela po vedlejší komunikaci a při
přejíždění hlavní silnice
ohrozila osobní automobil
a v druhém směru také tři
motorkáře. Řidič automobilu stihl zastavit, ale poslední z motorkářů nedodržel bezpečnou vzdálenost,
začal intenzivně brzdit, strhl řízení a narazil do vozu
stojícího v protisměru.
Sanitka převezla 21letého

motorkáře do nemocnice
k ošetření. Hmotná škoda
byla stanovena na 90 000
korun.
SEDLČANY Přes tři promile alkoholu naměřila
policejní hlídka 20. září
šestačtyřicetiletému muži,
kterého ve městě zastavila ve večerních hodinách.
Nyní se bude řidič zpovídat
z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Krizový štáb si udělal Nehýbejme s uranovými
inventuru ochranných haldami, vyzývá Petr Štěpánek
Petro- středky na smysluplná opat- města Příbrami,“ říká k propomůcek a připravil vický starosta a kandidát
ření například na zadržení testnímu shromáždění, které trvalo zhruba hodinu.
senátorské křeslo Petr vody v krajině,“ pokračuje.
modely situací, které naŠtěpánek
Diamo navrhlo obcím
Z pozice krajského zaje velmi angažoněkolik
variant řešení,
stupitele
se
proti
tomuto
vaný
v
otázce
rozebírání
by mohly nastat
hald po těžbě v okolí Pří- kroku, podpořenému rad- které mají podporu nejPETROVICE/PŘÍBRAM

SEDLČANY Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
se dohodl s Františkem
Juklem, předsedou Svazu
měst a obcí ČR o tom, že
radnice budou dostávat
přehled o situaci v dané
oblasti ohledně onemocnění covidem–19.
Jak to funguje v praxi?
Na to zareagoval starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel
slovy: „Před dvěma, třemi týdny jsem dostával
od Svazu měst a obcí tyto
maily, že k dohodě došlo,
ale bohužel do dnešního
dne jsem neobdržel žádnou zprávu k situaci, jak
nám bylo slíbeno. Jediným zdrojem jsou pořád
oficiální stránky hygieny, a že by někdo posílal
zprávy na úřad, o tom
nic nevím.“ Starosta dále
uvedl, že by slíbenou
informaci vítal: „Byla by
pro nás potřebná, abychom věděli, zda začít
dělat nějaká opatření,
prevenci... Pokud ale netušíme, zda tady nemáme
žádného nebo naopak
dvacet lidí s covidem–19,
je to problém. Samozřejmě nepožadujeme jména konkrétních osob, ale
informace o počtu nakažených lidí by pro nás
byla důležitá pro činění
následných kroků,“ sdělil
Hölzel.
Na dotaz, zda je vedení radnice schop-

no v případě potřeby
rychle aktivizovat členy
krizového štábu města
a dobrovolníky, odpověděl: „Jak se už v polovině
srpna začaly objevovat
velmi různorodé informace jaká mimořádná opatření od 1. září budou,
svolal jsem krizový štáb
města, abychom si provedli inventuru ochranných pomůcek, dezinfekcí a abychom si případně
nastavili opatření pro případ karantény, pokud by
vyšel pozitivní test na covid–19 zejména u našich
pečovatelek v rámci Pečovatelské služby, ale
i na městském úřadě.
Nastavili jsme si systém
práce, včetně činnosti
Sboru dobrovolných hasičů nebo Městské policie
Sedlčany, aby nás situace
nezaskočila a abychom
nemuseli narychlo hledat
řešení. Proto máme připraveny modely různých
situací. Toto vše se dá samozřejmě provést do určitého počtu osob v karanténě nebo pokud by
samy onemocněly. Kritickým případem může být,
jak to v některých obcích
již nastalo, že musel být
uzavřen na určitou dobu
celý úřad. V tom případě
by fungoval jen omezeně
– prostřednictvím mailů
nebo SMS zpráv,“ dodal.
-mb-

Týdeník
Sedlčanský kraj
posiluje redakční tým
a hledá nové autory
Dobrá znalost regionu, zájem o společenské dění,
vhodné jako vedlejší příjem při hlavním zaměstnání nebo
pro ženy na mateřské dovolené, studenty, aktivní
důchodce...
V případě zájmu pište na email:
tisk@sedlcansky-kraj.cz

brami. Ty se chystá rozebírat státní podnik Diamo.
Podle serveru pribram.cz
je příbramské uranové ložisko dlouhé téměř 25 kilometrů a široké až čtyři kilometry. Zaujímá tak rozlohu
52 kilometrů čtverečních.
Celkový objem vydobytých prostor činí 44,5 milionu metrů krychlových.
Na 26 odvalech je uloženo
téměř 25 milionů metrů
krychlových hlušiny.
„Více jak třicet let tyto
odvaly po těžbě uranu zůstávají beze změn, porůstají náletovými dřevinami
a dokonce se na nich uchytily i chráněné druhy rostlin.
Lidé z bezprostřední blízkosti těchto hald zde staví
nové rodinné domy, celá
jedna generace již nepamatuje jinou krajinu. To se má
nyní změnit. Haldy se mají
zpracovat na kamenivo
pro dopravní stavby. To se
samozřejmě nelíbí obyvatelům u odvalů. Rozebírání
hald by totiž trvalo desítky
let, podle spotřeby kameniva odhadem třicet až padesát. To znamená desítky
let hluku, prachu a zvýšené
nákladní dopravy,“ vysvětluje své pohnutky Petr Štěpánek.
„Nechme haldy tak, jak
jsou. Staly se přirozenou
součástí kulturní krajiny
hornického Příbramska.
Materiál je nesourodý.
Omezeně využitelného
kameniva je méně než padesát procent z hmoty odvalů. Zbylý, nevyužitelný
materiál se má transportovat k obci Háje, kde vznikne na věky nový, centrální
odval. Při rozebírání hald
se provzdušněním a otevřením těchto odvalů spustí
chemické procesy, při kterých hrozí uvolňování radonu a těžkých kovů. Bez
významné státní dotace se
likvidace odvalů nevyplatí.
Ušetřeme raději tyto pro-

ními Středočeského kraje, vyjádřil již na počátku
června. Následně spolu
se starostou obce Háje
Davidem Lukšanem a geologem Petrem Karešem
spustil petici, která má být
adresována ministerstvu
životního prostředí. Proti
rozebírání hald se postavili
jak občané, tak i jednotlivé obce. V současné době
probíhá na zmiňovaném
ministerstvu zjišťovací
řízení k posouzení vlivu
na životní prostředí pro
haldy tří šachet. „Zásadně
nesouhlasím s rozebíráním
uranových hald. Kromě nesouhlasu místních obyvatel
jde především o negativní
dopad na životní prostředí
v okolí hald, které takový krok může způsobit,“
opakovaně hlasitě zaznívá
z úst Petra Štěpánka.
Proti rozebírání hald
bylo svoláno na středu 2.
září protestní shromáždění
u sídla ﬁrmy Diamo. Sešlo
se tu kolem šedesátky lidí.
Objevily se i transparenty s nápisy „Nechte haldy
být“, bylo možné podepsat výše zmíněnou petici.
„V tu dobu už bylo pod peticí podepsáno 632 občanů
a na internetové petici 319.
Když uvážíme, že v osadách, kterých se to bezprostředně dotýká, žijí desítky
lidí, je vidět, že to vadí mnohem širší veřejnosti. Proti
rozebírání se vyslovují geologové i ochránci životního
prostředí, jako například
Václav Cílek,“ hodnotí Petr
Štěpánek dosavadní úspěšnost petice. „Jsem trošku
smutný, že se dostavilo velmi málo lidí z obcí Háje,
Drásov, Dubenec, Lešetice
a dalších. Čekal jsem větší
zájem okolních obyvatel.
Úroveň jak odborná tak
organizační byla ale velmi
dobrá. Byli tam hlavně geologové, bývalí zaměstnanci
uranových dolů a obyvatelé

různějších stoupenců. Ti
poukazují na snížení radonové zátěže v okolí v případě, že dojde k odtěžení
hald. Ředitel odštěpného
závodu Správa uranových
ložisek v Příbrami Zbyněk
Skála podle ČTK nabízel
iniciátorům protestu jednání u kulatého stolu, ti to
ale odmítli. Netají se názorem, že jde pouze o snahu
o zviditelnění kandidáta
do senátu Petra Štěpánka.
Obdobnými názory se to
hemží také na sociálních
sítích. To ale odmítá jeden
z organizátorů protestu
Petr Kareš s tím, že protest
byl apolitický a jeho cílem
bylo vyvolat diskuzi se
státními složkami.
„Já jsem naopak panu
Skálovi nabízel účast
na protestní akci, aby tam
mohl mluvit přímo s občany. To se mi zdálo vhodnější, veřejně diskutovat
s těmi, kterých se to nejvíc
týká. Otázkami životního
prostředí se zabývám již
dlouhodobě. Například
před několika lety jsem byl
aktivní při boji proti těžbě
zlata louhováním kyanidem v oblastech Mokrska,
Dubloviska a Hvožďanska. Již v osmdesátých
letech jsem se aktivně zapojoval do hnutí Brontosaurus při ČSOP,“ vyjádřil
se k tomu také sám Petr
Štěpánek.
Podle Dominiky Pospíšilové z tiskového oddělení ministerstva pro
životní prostředí jsou zjišťovací řízení k odvalu tří
šachet právě ve stavu dokončování závěrů. „V nejbližších dnech předám kopii petice na ministerstvo
životního prostředí, kde
bude patrné, jakým lidem
tento záměr vadí,“ popisuje Petr Štěpánek plánovaný budoucí postup.
Olga Trachtová
Hadáčková


Koupím chvoj stříbrného smrku. Tel.:
608 152 113.
280/20

Prodám brambory
na uskladnění – Adéla, Laura a další,
cena 9 Kč/kg
a vykrmené prase.
Tel.: 604 117 568

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ


Prodám rohovou masážní vanu
140x140 cm. Málo používaná, bez před. panelu, cena dohodou. Tel.: 604 645 258. 281/20

Koupím dům nebo hospodářské stavení
i ve špatném stavu. Tel.: 728 529 372. 282/20

Koupím historický motocykl nebo moped, i nekompletní. Tel.: 608 773 933. 283/20

Koupím hoblovku s protahem KDR
nebo Rojek. Tel.: 603 165 320.
284/20

Koupím soutěžní – terénní motocykl
Jawa i nekompletní nebo jen díly nebo motokrosovou ČZ. Tel.: 608 773 933. 285/20

Prodám čtyřměsíční jehňata (beránek, ovečka). Tel.: 731 419 391.
286/20

Prodám Fiat Brava SX, STK do 2022,
najeto 270 000 km, r. v. 2001, modrošedá metalíza, závěs, střešní nosiče. Tel.:
731 419 391.
287/20

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA

Řádková
inzerce

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

15 Kč/řádek

Tel.: 774 414 225

Ženské taneční meditace MOHENDŽODÁRO
Docházkový kurz v Sedlčanech
cyklus 9 setkání, první je ukázková hodina
cena 900 Kč
ve středu dopoledne od 7. 10., - 16. 12. od 9:30 - 11:00
a ve čtvrtek od 8. 10.- 17. 12. od 17:00 - 18:00
v tělocvičně u Zimního stadionu, ulice Zberazská 153
všechny informace na www.srdcezivota.eu
s sebou vezměte podložku a splývavou sukni, malý šátek
REZERVACE mailem: srdcezivota@email.cz nebo tel.: 602 149 311
Srdečně vás zve Kateřina Soldátová

Hotel FLORIAN Sedlčany
přijme kandidáty na pozici:

POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
Nabízíme dobré platové podmínky, práci na HPP,
směny krátký/dlouhý týden
V případě zájmu volejte: 721 303 968

Kominictví Tuháček
tel.: 777 811 898
kominictvi.tuhacek@seznam.cz
 čištění
 kontrola
 revize a opravy komínů
včetně zprávy

DOPRAVA SEDLČANY, S.R.O.
PŘIJME ŘIDIČE
sk. C + E na chladírenský návěs
jízdy z Praha/Jažlovice na Slovensko, 3 kolečka týdně,
nájezdnost cca 2 500 km/týden. Mzda cca 40 000 Kč čistého
Více informací na tel.: 601 172 711
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Zastupitelé odsouhlasili investiční záměr
nemocnice bez připomínek, Vladimír
Zámostný se zajímal o ambulantní péči
SEDLČANY Václav Nedvídek, pro-

vozní ředitel sedlčanské nemocnice, přiblížil zastupitelům města
v pondělí 7. září investiční záměr
společnosti Mediterra Sedlčany.
Tato soukromá společnost, provozující městské zdravotnické
zařízení, má v plánu rekonstrukci
vybraných částí nemocnice, a to
ve čtyřech na sebe navazujících
etapách v předpokládané celkové
výši 27 milionů korun.

Hlavní změny
Nedvídek připomněl mimo jiné
hlavní změny: „Primárně se chceme zaměřit na první dvě etapy –
úpravu operačních sálů a nástavbu
nad nimi. V nadzemním podlaží
by tak mělo vzniknout 12 dalších
lůžek na oddělení dlouhodobé lůžkové péče – pět dvoulůžkových pokojů a dva jednolůžkové, dále společenská místnost a terasa určená
k pohybu pacientů a k rehabilitaci,“
vysvětlil zjednodušeně. „Společenská místnost pro odpočinek pacientů a setkávání se s návštěvami nám
dlouhodobě chybí,“ připomněl.
„V budoucích letech nás čeká generační obměna, protože lékaři nám
stárnou a budeme se snažit získat
mladé lékaře a myslíme si, že tento
projekt k tomu přispěje,“ podotkl.
Za klíčovou věc označil ﬁnancování. „Samotnou investici by zaﬁnancovala Mediterra a podle harmonogramu bychom ji v dalších letech
uskutečnili a poté, kdy si takzvaně
odbydlíme v roce 2025 minulou
investici, kdy je nám odpouštěno nájemné, tak bychom stejným
způsobem pokračovali v té nové.“
První a druhá etapa vyjde přibližně na 22 milionů, kdy úprava
operačních sálů si z toho vyžádá
náklady pět milionů korun, samotná nástavba 12 milionů, kyslíkové
rozvody budou stát milion, projektová dokumentace a připočtení

daně z přidané hodnoty dá celkem
uvedenou částku. Další dvě etapy označil Nedvídek za neméně
důležité – a to z bezpečnostního
a provozního hlediska. Společnost
počítá s vybudováním koridoru
na oddělení dlouhodobé lůžkové
péče, které by nemělo být průchozí, ale uzavřené.

současný lékař skončí takzvaně ze
dne na den a ordinace zůstane bez
náhradního internisty. Proto ho
mladší kolegyně postupem času
bude nahrazovat. K problémům

jsou. Město si například vyhrazuje
právo schválit zhotovitele vybraného podle kritéria nejvýhodnější
cenové nabídky. „Zastupitelstvo
ukládá Radě města za účasti právní-

Připomínka:
Neopomíjet část
ambulantní
Zastupitel Vladimír Zámostný po vyslechnutí Nedvídkova
komentáře k tomuto důležitému
bodu uvedl: „Chápu, že lůžková
péče Mediterry tvoří gró příjmů této
společnosti. A už z pohledu potřebnosti nárůstu lůžkové kapacity vidíme, že lůžka tohoto typu budou
jistě ještě při stárnutí populace více
potřeba. Ale já bych chtěl vypíchnout, aby se stejnou péčí, jak se
Mediterra snaží budovat svoji lůžkovou část, neopomíjela část ambulantní. Pokud budu mluvit sám
za sebe z pohledu praktického lékaře, nefunguje optimálně,“ sděloval Zámostný a jako jeden z příkladů uvedl ORL (ušní, nosní, krční)
ambulanci nebo endoskopickou,
která nebude podle jeho informací
delší dobu fungovat. A zajímal se
také o zajištění provozu na interní
ambulanci. „Toto není adekvátní
péče pro místní obyvatelstvo,“ podotkl kriticky zastupitel Zámostný.
Nedvídek zareagoval: „Snažíme
se zajistit i tuto část, ale ORL ambulance je v pronájmu. Se starostou města se snažíme, aby doktoři,
kteří nejsou našimi zaměstnanci,
byli přesunuti do jiných prostor,
abychom se mohli v objektu dál
rozvíjet. Současné zázemí je již
nedostačující,“ argumentoval. U interní ambulance zopakoval, že se
Mediterra snaží postupně o generační obměnu, aby se nestalo, že

Zástupci sedlčanské nemocnice – její provozní ředitel Václav Nedvídek (vpravo)
a ředitel Filip Zítko – se zúčastnili jednání zastupitelstva.

na endoskopii sdělil: „Snažíme se
získat za lékaře nějaký záskok, ale
zřejmě to budeme řešit objednáváním předem.“

Smlouva dobře
ošetřená právníkem
Zastupitelé záměr při hlasování
podpořili. Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel usnesení okomentoval.
„Je nezbytné oboustranně dobře
smluvně ošetřit tuto investici,“ vysvětlil a přečetl: „Zastupitelstvo
města Sedlčany schvaluje projektový záměr – nástavba nad operačními sály a další související úpravy
v etapách 1 až 4 s tím, že projekt
bude realizován ve čtyřech kontinuálně navazujících etapách s předpokládaným ukončením nejpozději
v prosinci roku 2025. Financován
bude smluvním nájemcem, to je
Mediterra Sedlčany, a to při splnění následujících podmínek.“ Dále
v usnesení speciﬁkuje, které to

ho zástupce města zpracovat návrh
smluvního ujednání mezi městem
Sedlčany a společností Mediterra
Sedlčany, a tento po zpracování
předložit na nejbližším zasedání
zastupitelstva města,“ byl deﬁnován další úkol.

Nedvídek: Ze
schválení mám radost
Václava Nedvídka jsme požádali o vyjádření, jak je spokojen
se závěry zastupitelů. Odpověděl:
„Jsme moc rádi, že náš návrh byl
celý odsouhlasen. Očekával jsem
větší debatu, ale na druhou stranu
zastupitelé byli se záměrem dopředu poměrně podrobně seznámeni,
tedy pro ně tu nezazněly nové informace. Ze schválení máme radost a už teď víme, že do budoucna to zvýší kvalitu poskytování
péče a prospěje pacientům a zaměstnancům nemocnice.“
Marie Břeňová

Kdo dál zůstane v karanténě? Nové testy potvrdily
covid-19 u jednoho kantora
Dokončení ze strany 1

a koho ne. Vše začalo tím,
že onemocnění koronavirem bylo potvrzeno u jednoho žáka.
„Následkem toho bylo

do karantény posláno 14
žáků a sedm pedagogů.
Odborný výcvik zajišťujeme v plném rozsahu a teoretická výuka je smíšená,“
uvedl v pátek 18. září ře-

ditel s tím, že byly provedeny 17. září další odběry
a podle jejich výsledků
chtěl rozhodnut, jakou
bude mít podobu výuka
v tomto týdnu. „Testy byly

naneštěstí u jednoho z pedagogů pozitivní. Část dětí,
kterých by se zřejmě další karanténa týkala, jsou
doma,“ uvedl ředitel s tím,
že u koho konkrétně udě-

lat takové opatření řešili
na poradě, kterou svolal
na neděli 20. září.
Další chod učiliště závisí na pokynech hygieny.
Marie Břeňová
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Návštěvám se Domov seniorů
ve Vojkově uzavřel, pro
klienty to neplatí
VOJKOV Vladimír Koníček,

ředitel Domova seniorů
ve Vojkově, ve středu 16.
září konstatoval, že k tomuto dni nemají v zařízení
žádného pozitivně testovaného klienta ani zaměstnance na covid–19.
„Vzhledem k prudkému
nárůstu počtu nakažených
osob jsme ale z důvodu
maximální ochrany zdraví našich klientů a snížení rizika vzniku nákazy
od pondělí 14. září uzavřeli
objekt pro návštěvy. Zákaz
návštěv platí do odvolání
a bude záviset na vývoji
epidemiologické situace,“
sdělil ředitel. Jedním de-

chem dodal: „Z důvodu
respektování osobních práv
a svobod mají klienti umožněn volný pohyb i mimo
objekt.“ Potvrdil zároveň,
že v souvislosti s opatřeními zrušili veškeré akce pro
klienty, které byly objednány od pořadatelů takzvaně
zvenčí. Dotklo se to canisterapie, hudebních pořadů
i plánovaných besed, ale
i výletů pořádaných aktivizačními
pracovnicemi
Domova seniorů. „Další
mimořádná opatření zatím
nezavádíme, důsledně se
soustředíme na dodržování
používání osobních ochranných pomůcek u zaměst-

nanců – to znamená na nošení roušek, hygienu rukou,
kontrolu zdravotního stavu
nebo na zvýšenou pravidelnou dezinfekci společných
prostor.“
Ředitel velmi pozitivně
hodnotí odpovědný přístup zaměstnanců v nelehké době. „Důležité je,
že dodržují všechna pravidla v práci, ale i v době
osobního volna. Máme
zkušenost s výskytem nákazy covid–19 z první vlny
a děláme maximum proto,
aby se nám nákaza tentokrát vyhnula. Zatím se nám
to daří, držme si palce,“
vzkázal.
-mb-

Sochy z řezbování už
mají svá místa
PETROVICE Před posledním

jednáním zastupitelů se
sešli zájemci o určení místa pro nové sochy, které
vznikly při letním Petrovickém řezbování. Dřevěné
sochy byly vystaveny před
Obecním domem a čekaly
na verdikt většiny.
Již
před
setkáním
v pondělí 14. září se jednotliví zastupitelé ptali
na různých místech, kdo
by měl o co zájem. Starosta Petr Štěpánek vybral
pro svou Petrovickou Venuši místo sám. Přál si,
aby stála v parku, na místě, kde původně stál

strom, ze kterého je vyřezaná. Zastupitelé i přítomná veřejnost souhlasila.
Jednoduché rozhodování
bylo u panny Jiřího Nekoly. „Navrhuji, aby byla
v budově úřadu na schodech. Na jedné straně je
ta loňská, tahle by stála
na druhé,“ přednesl místostarosta Dušan Šimeček. Nikdo nebyl proti.
Ředitelka
mateřské
školy Dana Kolínová neprojevila o žádnou ze
soch zájem. Naopak ředitelka základní školy Hana
Vošahlíková
vyjádřila
před zasedáním přání,

aby škola dostala papouška, lavičku a houslový
klíč. Ten bude pravděpodobně na základě další
žádosti stát mimo budovu
školy, u lípy nedaleko.
Dlaň bude zdobit park,
velká ryba poputuje nad
S ko u pý. Ro z h o d ova l o
se také o umístění řezby
z jednoho z předchozích
ročníků. Původně zdobila
kostel v Obděnicích, který
je ale malý a ryba v rákosí
tam překážela. Její nové
místo bude v místním obchodním domě.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Umělci se
koronaviru
nebojí
SEDLČANY Stejně jako to de-

klarují učitelé všech ostatních škol, také pedagogové
ZUŠ Sedlčany se na žáky
po prázdninách velmi těšili. V přípravném týdnu
se zde konal seminář pro
všechny učitele. Tématem
byla psychohygiena a příprava osobnosti pedagoga
na nový školní rok. Další
semináře, výtvarné a hudební, jsou naplánovány
průběžně na školní rok.
O prázdninách se
uskutečnil v budově školy i dalších využívaných
prostorách generální úklid
a úprava učeben. V Petrovicích byl výtvarný ateliér
i nově vybaven lavicemi, umyvadlem a nábytkem ve skladu. Z příprav
na distanční výuku zakládá vedení školy jednotné
internetové prostředí pro
žáky i učitele. „Rozhodně zkušenosti s distanční

výukou použijeme i v normálním roce, kdy budou
děti zůstávat i s drobným
nachlazením doma,“ říká
ředitelka školy Vladimíra
Křenková.
„Nechceme podléhat
panikám a pesimismu,
a tak plánujeme programy
a vystoupení na celý školní
rok,“ podotýká. Samozřejmostí je i v této vzdělávací instituci dodržování
všech opatření stejných
jako v jiných veřejných
prostorách. „Rodiče prosíme, aby se zbytečně v budově nezdržovali. Naším
cílem je vytvořit prostředí
pro naše žáky, abychom
je mohli co nejvíce a nejdéle vzdělávat tváří v tvář
a hlavně stále nezmiňovat
slovo korona, které děti
slyší všude. Psychologové
varují,“ dodává na závěr.
Olga Trachtová
Hadáčková

Padající omítka zranila
dvě učnice
Dokončení ze strany 1

že stropní konstrukce ani
zdivo není poškozené. Jednoznačná příčina odseparování omítky není známa.“

Doplnil, že ani při další prohlídce stropů v celé
budově nebylo jiné nebezpečné místo nalezeno.
Marie Břeňová

Mezi Hrachovem
a Hojšínem je
opravená silnice
V předstihu
o tři dny dříve, než bylo
plánováno, byly dokončeny v pátek 18. září práce na rekonstrukci místní
komunikace mezi obcemi
Hrachov a Hojšín. Během
rekonstrukce, která byla
původně
naplánována
na 7. až 21. září, byla komunikace v katastrálním
území Hrachov zcela uzavřena. Obousměrná objízdná trasa pro veškerou
dopravu vedla po silnici č.

SVATÝ JAN

Před jednáním zastupitelstva se venku rozhodlo o umístění dřevořezeb.

7

III/10229 ve směru Drážkov.
„Oprava
komunikace
je zčásti hrazena z dotace
Středočeského kraje. Celkové náklady na rekonstrukci
by neměly přesáhnout tři
miliony korun s DPH včetně projektu a geodetického zaměření komunikace
s tím, že přislíbená dotace
je ve výši 648 tisíc korun,“
sdělil redakci starosta obce
Václav Hrubý.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Zastupitelé se svolávají kvůli
územnímu plánu, ten se
po sedmi letech mění
Dokončení ze strany 1

čeká,“ potvrdil starosta
s tím, že tímto krokem
maximálně urychlí účinnost této změny.

Změna se týká 32
lokalit
„Připomenu, že nový
územní plán byl schválený zastupitelstvem v roce
2013, už v listopadu 2016 se
ale objevila řada podnětů
k jeho změně a doplnění.
Zastupitelstvo
rozhodlo
o pořízení změny číslo 1
a následně pak v dubnu
2017 schválilo změnu u 32
lokalit a osm lokalit bylo
zamítnuto. Zamítnutí nezáleželo na libovůli zastupitelstva, ale převážely zcela
jasné argumenty – záměry
neodpovídaly
koncepci
a možnostem následného schválení,“ vysvětlil
starosta. Přiblížil, že šlo
o zemědělské pozemky
s vyšším stupněm ochrany zemědělské půdy nebo
o pozemky ležící ve větší
vzdálenosti od stávajících
lokalit, v nichž je zástavba umožněna, nebo ležely
v ochranném pásmu.

Neobstály další
dvě žádosti
Starosta upřesnil, že
na 32 odsouhlasených lokalit obdržela radnice celkem 56 žádostí. „Bylo to
z důvodu, že v některých
případech o změnu žádalo více vlastníků pozemků
na daném místě,“ vyjasnil.
„Filip Novák, pracovník
našeho odboru výstavby
a územního plánování prezentoval radním ve středu

16. září koordinační výkres.
Z něho vyplynulo, že jsme
byli velmi úspěšní v počtu
kladně vyřízených žádostí, pouze dvě z nich byly
zamítnuty. Jedna se týkala
rozšíření dobývacího prostoru u lomu Deštno, kde
odbor životního prostředí
Krajského úřadu Středočeského kraje zamítl rozšíření dobývacího prostoru
na úkor zemědělské půdy,“
uvedl starosta s komentářem, že za posledních 28 let
nebylo u žádného dobývacího prostoru povoleno
rozšíření. Druhá lokalita,
která byla zamítnuta, se týkala Solopysk, kde byl požadavek na umožnění výstavby rodinných domků
na zahradě, která navazuje
na statek u Dolního solopyského rybníka. Souhlas
nevydali památkáři s odůvodněním, že se zde nachází špýchar, který je památkově chráněný. Ostatní
žádosti byly odsouhlaseny.
Na zastupitelstvo připraví Filip Novák prezentaci a podá jako podklad
pro jednání souhrnnou
písemnou zprávu. „Podstatný ze všech materiálů
je koordinační výkres, který vypovídá nejlépe o tom,
které území je zahrnuto
do územního plánu a co se
kde může nebo nemůže stavět,“ doplnil starosta.

Pár příkladů
možné výstavby
„V žádostech převládaly
lokality pro výstavbu bydlení, případně pro smíšené
účely – bydlení v kombinaci se službami – tak je

Stali jste se svědky
zajímavé události, či potkali
mimořádného člověka?

Dejte nám hned vědět!
E-mail: tisk@sedlcansky-kraj.cz
tel.: 774 414 225

tomu například v oblasti
zvané Na Kocandě. Změna
umožní rozšíření výstavby
za ulicí Konečná směrem
na Vítěž, kde by za stávající řadovou výstavbou měla
být komunikace mezi ulicemi Vítěžskou a Zberazskou
a kde by tak vznikl za zahrádkami další pruh pro
výstavbu rodinných domků.
Další kus pozemku vhodný
k výstavbě se nabízí směrem ve směru pod kopec
Hluchá. U bytovek Kovodružstva také změna územního plánu umožní další
bytovou výstavbu,“ uvedl
starosta několik příkladů, kde by se na periférii
města mohlo začít stavět.
„Další průmyslová zóna zatím nevzniká, v žádostech
nejsou podle mého názoru
ani žádné kontroverzní případy,“ uvedl Hölzel. „Skladové a provozní prostory
ale na konci města – mezi
silnicí směrem na Vysoký
Chlumec a areálem Zemědělské společnosti Sedlčany – také bude možné
vybudovat,“ dodal. Pokud
zastupitelé změnu územního plánu v pondělí 5. října
schválí, nabyde dokument
účinnosti do 14 dnů a potencionální stavebníci se
jím mohou již řídit.

Další změny
mohou brzy
následovat
„Už se objevilo i několik
žádostí ke změně územního
plánu číslo 2. Nebude důvod
celý proces nějak odkládat.
Nebude to tak dlouho trvat
a vyhlásíme termíny pro podávání žádostí, po uplynutí
této doby budou projednány
v zastupitelstvu a v průběhu příštího roku by se mohlo začít pracovat na další
změně. Územní plán není
záležitost pevně daná, ale
měl by reagovat na potřeby
města a samozřejmě obyvatel,“ sdělil starosta. Podotkl,
že podle současné legislativy by měl být celý proces
u změny číslo 2 zjednodušený a tím rychlejší.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Do střechy školy
Propojení zatékalo,
chyběla izolace
SEDLČANY Až v úplném závěru prázdnin se objevili
na střeše budovy 2. ZŠ Propojení řemeslníci a začali
s opravami. Starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel vysvětlil,
o jakou akci šlo.
„Během zimy se objevila
v horním patře vlhkost a zjistili jsme, že jde o důsledek
závady na střeše. Po provedení sondy se ukázalo, že
musí dojít k výměně některých vazníků a střešní krytiny. Dodavatel slíbil, že práce

dodělá ještě v letním období
a případně začátkem září.
Akce byla původně odhadnuta na půl milionu korun.
Po rozkrytí střechy se však
zjistilo, že na některých místech úplně chyběla izolace
a zatékáním vody byla část
vazníků úplně shnilá,“ uvedl
a doplnil, že proto se náklady prodraží o 100 000 korun.
Potvrdil, že nekvalitní práci
již nelze po dvaceti letech
reklamovat, a tak vše uhradí
z rozpočtu město.
-mb-

Ve středu 23. září si připomínáme
nedožitých 82. narozenin pana

JIŘÍHO JANDY
ze Sedlčan.
Stále vzpomínají a za vzpomínku děkují
manželka, syn a dcera s rodinami.

Pivovaru
se blýská
na lepší časy
CHLUMEC Několikaměsíční krizová opatření, která byla vládou
zavedena v souvislosti
s onemocněním covid–19,
se odrazila na fungování
řady podniků, segment
pivovarnictví nevyjímaje.
Zeptali jsme se proto manažerky ﬁrmy Pivovary

VYSOKÝ

my v tomto odvětví, tak
i pivovary skupiny Lobkowicz zaznamenaly propad v prodeji piva na českém i zahraničním trhu.
Situaci jsme řešili operativně a snažili se tyto
dopady
minimalizovat.
V tuto chvíli se domácí trh
obnovuje a pozorujeme

Návštěva varny je možná za zpřísněných hygienických podmínek.

Lobkowicz Group Martiny Huskové, jak citelně to
pocítil vysokochlumecký
pivovar.
„Stejně jako další fir-

i nárůst objednávek ze
zahraničí,“ sdělila nám
optimisticky.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Volební agendu zajišťuje při volbách do kraje a senátu
téměř stovka lidí
SEDLČANSKO Podzimní vol-

by, při nichž se obnoví třetina senátorů, se budou konat
spolu s volbami do zastupitelstev krajů v pátek 2. října
od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin.
Volba do senátu se týká také
Příbramska, to znamená
i regionu Sedlčanska. Lidé,
kteří budou kvůli nemoci covid–19 v karanténě, mohou
volit za zvláštních podmínek
30. září a 1. října, ve druhém kole do senátu o týden
později. Vojtěch Hlaváček,
tajemník Městského úřadu
Sedlčany, nám k zajištění
a organizaci voleb poskytl
rozhovor:
Čím jsou letošní volby
odlišné od těch předešlých?
Především skutečností,
že se v případě města Sedlčany jedná o souběh voleb
do dvou zastupitelských úřadů, a to do krajského zřízení
a horní komory Parlamentu
ČR. Další odlišností je způsob hlasování, obohacený
zákonem o další tři možnosti, jak hlasovat. Vše se bude
konat za mimořádných hygienických opatření, jak pro
voliče, tak pro členy volebních komisí, případně pro
kontrolní orgány vstupující
do volebních místností.
Co to pro voliče znamená?
Každý volič při vstupu

do volební místnosti musí
mít nasazenu ochranu dýchacích cest – zpravidla
roušku. Připravena bude
dezinfekce na ruce, kterou
použije před vstupem do volební místnosti. Aplikovány
budou i další hygienická
opatření uvedená především
v nařízení Ministerstva zdravotnictví z 24. srpna.
Jak byste krátce okomentoval zvláštní způsob
hlasování?
K zákonem stanoveným
zvláštním způsobům hlasování lze stručně uvést, že
pro skupinu voličů v nařízené karanténě se zavádějí
tři možnosti, a to hlasování
v drive-in volební místnosti z automobilu, hlasování
v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno a hlasování do zvláštní přenosné schránky.
Zvláštní způsoby hlasování
a sčítání hlasů budou zajišťovat speciální volební komise složené ze tří vojáků
a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem.
Je dostatečný zájem
o práci ve volebních komisích? Kolik lidí potřebujete do komisí a kolik přibližně na další zajištění
a agendu?
Zákon do voleb pro
krajské zřízení stanovil minimální počet členů okrskových volebních komisí

na pět – dříve bylo šest.
Ovšem každá z politických
stran, hnutí a uskupení má
možnost delegovat svého
zástupce do okrskové volební komise. I z tohoto důvodu a s ohledem na místní
zvyklosti budou okrskové
volební komise šestičlenné, včetně zapisovatele, to
znamená v celkovém počtu
78 členů. Na zajištění voleb
je dále nezbytná účast pracovníků technické podpory,
kteří zajišťují vybavení místnosti a vlastní činnosti při
sčítání a přebírání dílčích
výsledků – ty jsou v počtu
dvou zaměstnanců, zajištění
komunikace a organizačních
opatření vykonává jeden
zaměstnanec, dále pracovní tým pěti zaměstnanců se
věnuje rozdělení volebních
materiálů do obálek, případně se stará o distribuci
hlasovacích lístků do domácností, kontrolní skupina
je dvoučlenná a samozřejmě
vše další odborně obstarávají, organizují a vykonávají
dohled vyškolení úředníci
v počtu dvou zaměstnanců
Městského úřadu Sedlčany.
K dispozici jsou také dva
řidiči a manipulační pracovníci. Bezpečnost voleb zajišťují strážníci Městské policie
Sedlčany. Nad vším pečlivě
bdí starosta města Miroslav
Hölzel. Při součtu tedy zjistíme, že se agendou voleb

a s tím souvisejícími činnostmi zabývá 95 osob.
Zůstal stejný počet volebních okrsků?
Počet volebních okrsků
pro tyto volby zůstává stejný, tedy je jich třináct. Volební místnosti ani volební
okrsky se oproti posledním
volbám nemění, pouze byly
do hranic volebních okrsků
zařazeny nově vzniklé ulice
v městské zástavbě Sedlčany. Voliči s trvalým pobytem
v nově zařazených ulicích
mohou tyto informace zjistit na webových stránkách
města Sedlčany v aktualitách – Volby 2020.
Kdy se poprvé sejdou
členové volebních komisí
v sedlčanském kulturním
domě? Budou zde platit
například větší rozestupy
nebo jiná opatření?
První jednání členů okrskových volebních komisí
bylo svoláno na čtvrtek 10.
září od 13 hodin, přičemž
všichni nominovaní členové
obdrželi písemnou pozvánku. Uskutečnilo se jako obvykle ve společenském sále
KDJS Sedlčany, a to v režimu
přísnějších hygienických
opatření, která platí pro skupinu do sta osob.
Na pátek 18. září budou
na devátou hodinu svoláni
na školení předsedové okrskových volebních komisí
a zapisovatelé. Školitelé bu-

dou z Českého statistického
úřadu. I v tomto případě
počítáme s aplikací hygienických předpisů.
Budou muset mít členové volebních komisí při
volbách nejen roušky, ale
například i rukavice?
Volební místnosti budou
vybaveny prostředky hygieny v souladu s Nařízením
vlády a Směrnicí MV ČR.
Členové okrskových volebních komisí budou vybaveni nezbytnými ochrannými
prostředky – tedy rukavicemi, rouškami a dále dezinfekčními prostředky na ruce,
mobiliářem, psacími potřebami. Detaily se budou řídit příslušnými závaznými
předpisy.
V domově seniorů je
pátý volební okrsek. Máte
nějaký záložní plán, pokud
by byl z důvodu karantény
Domov uzavřen?
Okrsková volební komise
bude jako obvykle připravena pro výkon v Domově Sedlčany. Ovšem bude
podstatné, zda pobytové
zařízení bude nebo nebude
v době voleb v karanténě,
jak o tom rozhodne Krajská
hygienická stanice. V případě, že by karanténa trvala
a objekt Domova Sedlčany
by byl uzavřen, pak přebírá
odpovědnost za výkon voleb Krajský úřad Středočeského kraje.
-mb-

Sedlčanští kynologové vybojovali osm medailí
SEDLČANY V místním kynologickém

areálu se v sobotu 19. září od rána
konal 26. ročník závodu O putovní
pohár města Sedlčany v kategorii
ZZO (zkouška základní ovladatelnosti), ZM (zkouška základního minima),
ZVV1 a ZVV2 (zkouška všestranného
výcviku psa prvního a druhého stupně). Nově byla otevřena i kategorie
BH-VT dle mezinárodního zkušebního řádu, o kterou závodníci projevili
nemalý zájem.
Nejpočetnější účast měla již tradičně ovčácká plemena. I v letošním
roce se však do boje pustilo i několik „exotů“, jak je kynologové sami
s oblibou nazývají. Za zmínku určitě
stojí účast amerického stafordšírského teriéra, briarda či anglického
špringršpaněla, kteří se nenechali
v konkurenci služebních plemen ni-

kterak zahanbit, ba naopak vybojovali dokonce medailové pozice. A kdo
v náročném závodě nakonec získal
„bednu“?
Kategorie ZZO: 1. Radka Kymlová a Andy, anglický špringršpaněl,
2. Naďa Lachoutová a Lily, border
kolie, 3. Libor Tomášek a Casco,
belgický ovčák malinois. Kategorie
ZM: 1. Martin Kružliak a Bora, belgický ovčák malinois, 2. Pavel Klauser
a Amálka, americký stafordšírský
teriér, 3. Andrea Jircová a Jessy, německý ovčák. Kategorie ZVV1: 1.
Miroslav Glogar a Nica, německý
ovčák, 2. Martin Kružliak a Anny,
belgický ovčák malinois, 3. Romana
Junková a Blackie, německý ovčák.
Kategorie ZVV2: 1. Pavel Koblenc
a Ciro, německý ovčák, 2. Jaroslav
Jech a Rocco, německý ovčák. Ka-

Absolutní vítěz závodu Miroslav Glogar
a Nica z Blatenského zámku.
Foto: Michaela Strakatá

tegorie BH-VT: 1. Lucie Spálenková
a Chili, rotvajler, 2. Kristýna Zajícová
a Quina, briard, 3. Lucie Spálenková
a Nancy, rotvajler.
Třešničkou na dortu celé akce
byl jako vždy Vložený obranářský
závod, jehož vítězem se pro tento
rok stal malinois Martina Kružliaka
z Komárova. Prvenství vybojoval
nejen svou razancí, ale i velice
klidnými a pevnými zákusy. Absolutním vítězem celého závodu
s krásnými 283 body (z možných
300) se stal sedlčanský psovod
Miroslav Glogar se svojí fenkou německého ovčáka. Putovní pohár
tedy pro tento rok zůstává v Sedlčanech, stejně tak jako tři zlaté,
dvě stříbrné a tři bronzové medaile z jednotlivých kategorií.
Lucie Spálenková
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Náměstí zaplavily veteránské škodovky, nejstarší bylo osmdesát pět let
SEDLČANY/RADÍČ Šestý roč-

ník setkání přátel vozů značky Škoda, která v posledních
letech tradičně pořádá Veterán klub Sedlčany, se v sobotu 19. září odehrával převážně v Radíči, ale ani tentokrát
nechyběl další program. Patřila k němu i okružní jízda se
zastávkou v Sedlčanech, kde
účastníci navštívili muzeum.
Mnozí návštěvníci souběžně konaných farmářských trhů na chvíli přestali
okukovat stánky a přemístili
se do spodní části náměstí,
kde se začaly vedle sebe
páskovat jako vojáci na vojně novější, starší i hodně
staré škodovky. „Dnes jsme
zaregistrovali kolem osmdesáti těchto vozů z celé republiky, což je o třicet více
než v loňském roce,“ uvedl
člen Veterán klubu Sedlčany Lukáš Hejhal, který má
na starosti vedení archivu.
„Účastníci našeho setkání

se přišli především dobře
pobavit, ale také plní několik úkolů. Jeden z nich mají
tady v Sedlčanech v muzeu
a v Radíči je to například
střelba ze vzduchovky, nebo
jízda zručnosti. Pamatova-

značce dominuje okřídlený šíp, se na Sedlčansko
sjeli hlavně z Prahy a okolí
hlavního města, další přijeli
z Českých Budějovic, Vlašimi, a také z Jihlavy. Právě
odtud přijel ve svém voze

Největší pozornost vzbuzoval na sedlčanském náměstí vůz Škoda
633 z roku 1935.

li jsme i na děti, takže tam
máme také vozidla pro ně,
která nám zapůjčily Sedlčanské technické služby. Nebude
chybět ani živá hudba.“
Vyznavači vozů, v jejichž

Škoda de luxe z roku 1973
Ondřej Pecháček s manželkou. „Na setkání přátel škodovek na Sedlčansku jsme už
potřetí, a musím říci, že je to
výborná akce,“ svěřil se On-

dřej. „Přijeli jsme i s karavanem, protože se nám nechtělo
brzy ráno vstávat, a tak jsme
do Radíče dorazili už v pátek
večer. Já se starými škodovkami jezdím už od svých
osmnácti, takže pětadvacet
let. Ačkoliv nejsem odborník,
tyto vozy si opravuji sám.
Je to oproti dnešním autům
jednoduché, skoro jako lego
pro chlapy. (smích) Se svojí
starou škodovkou jsem byl
dokonce i v Turecku v Istanbulu, na Ukrajině a také v Estonsku.“
Jednoznačně nejstarším
vozem na náměstí byl ale
vůz Škoda 633 z roku 1935.
Její majitel Karel Čejka
z nedalekých Chyšek připomněl, že číslo 633 znamená,
že má šest válců a třiatřicet
koní. V té době prý ještě
automobily neměly takové
názvy, jako třeba Popular
nebo Rapid. „Já jsem tuto
škodovku koupil ve Zlíně,

ale jako úplně rozpadlou,“
svěřil se Karel Čejka. „Dnes
má optimální cestovní rychlost šedesát kilometrů v hodině a bere takových patnáct litrů na sto kilometrů.
Vůz má ‚espézetku‘, takže
s ním mohu jezdit kdykoliv,
ale do práce s ním samozřejmě nejezdím.“ Na otázku,
co na vůz za provozu říkají
šoféři řídící dnešní moderní
vozy, Karel Čejka odpověděl, že někteří z nich troubí,
že jede pomalu, a dokonce
se i stalo, že jeden z nich se
jej snažil vytlačit ze silnice.
Většina řidičů se ale směje
a mává na pozdrav.
Naopak nejmladší škodovkou na setkání přátel
těchto vozidel, byl vůz, vyrobený ke sto letům motoristického sportu na našem území. Ve škodovce, vyrobené
začátkem tohoto století, přijel
Radek Pšenička z Roviny.
David Myslikovjan

Poslední půlrok nebyl jednoduchý, říká dočasná
ředitelka školy Vladimíra Čedíková
SOLENICE V místní základní

a mateřské škole rezignovala
na konci minulého školního
roku na post ředitelky Dagmar Kovářová. Vladimíra
Čedíková, učitelka a zastupitelka, byla zastupitelstvem
obce pověřena dočasným řízením sloučeného školského
zařízení.
„Nezačalo pro mě vůbec
lehké období. Musela jsem
rychle zajistit učitelku pro
první a druhou třídu základní
školy. Na jeden měsíc přijala
mou nabídku Martina Koldová, která již je v důchodu.
Od února nastoupila Tereza
Hlaváčková, která dokončovala studium na vysoké škole,“ popisuje situaci Vladimíra Čedíková.
Vzhledem k situaci uprostřed roku vypsal starosta
Jan Mátl výběrové řízení. Bohužel bez úspěchu. „V březnu se uzavřely školy a my
ihned přešli na distanční výuku. Od MAP Sedlčany jsme
dostali pro děti tablety, aby
mohly pracovat i děti ze sociálně slabších rodin. Od 16.
března byla uzavřena i mateřská škola. I dětem ze škol-

ky jsme vytvářeli pracovní
listy, omalovánky a rozváželi
do jejich domovů. Myslím si,
že jsme vše zvládli,“ vzpomíná na jaro.
Mateřská škola se otevřela znovu počátkem května.
Podle učitelek se do ní děti
těšily. „Dodržovali jsme
všechna opatření, nejenom
z hlediska hygieny,“ říká.
Po otevření škol v květnu
pokračovali v distanční výuce, protože některé děti
zůstaly doma. S ředitelkou
místního dětského domova
Olgou Vernerovou se vedení školy domluvilo na výuce přímo v prostorách domova. „Pro všechny to bylo
nelehké období. Mnoho akcí
se muselo odložit, některé
zrušit. V únoru jsme rozjeli
Šablony pro Solenice a covid
nám vše trochu zkomplikoval. Nakonec jsme se i s dětmi sešli, abychom rozdali
vysvědčení,“ vzpomíná.
Dětem nastaly prázdniny
a školní budovu čekala rozsáhlá rekonstrukce. Po vyklizení veškerého vybavení
se vyndala stará dlažba
na chodbách a v šatnách,

aby se mohla položit nová.
Také podlahy ve třídách nyní
kryje nové, modernější, lino.
„Skříně, které snad pamatovaly, když se škola otvírala,
byly také vyměněny. A také
jsme koupili nová, a doufáme, že úspornější, ale výkonově kvalitnější, akumulační

s výchovně vzdělávacím
programem „Není plaz jako
plaz“. „Program byl velmi zajímavý. Společně absolvovala
základní i mateřská škola
další projektový den, tentokrát ve škole. Šlo o návštěvu
z planetária. Děti z mateřské
školy se ponořily do hlubin

Místo dětského dne bylo rozloučení s létem.

kamna. Naše malá škola se
zmodernizovala a dětem se
v ní líbí,“ pochvaluje si dočasná ředitelka.
V novém školním roce
Šablony pro Solenice pokračují. Děti z mateřské školy
již absolvovaly projektový
den mimo školu. Navštívily
ZOO Hluboká nad Vltavou

moře a viděly celý podmořský svět. Žáci ze základní
školy letěli do vesmíru, stali
se kosmonauty a viděli planety,“ popisuje Vladimíra
Čedíková s tím, že ještě během září mají naplánovaný
projektový den mimo školu.
Děti společně s pedagogy
vyrazí do písecké Sladovny.

Všichni se velmi těší. Na další období, i když doufají, že
nebude stejné jako na jaře,
jsou podle slov ředitelky připraveni. „Již jsme zakoupili
nové notebooky pro paní učitelky a jsme připraveni na distanční výuku.“

Místo dětského
dne bylo loučení
s létem
Nově zrekonstruovaná
škola se otevřela veřejnosti
v rámci dne otevřených dveří. Ten naplánovalo vedení
školy na 12. září, kdy místní
SDH Solenice a Sdružení pro
rozvoj venkova uspořádaly
„Rozloučení s létem“. „Protože jsme nemohli pro děti uskutečnit den dětí, napravili jsme
to a udělali pro děti i dospělé
12. září společné rozloučení
s létem. Děti si užily soutěže,
dostaly malé odměny, opekli
jsme si všichni špekáčky. Díky
úzké spolupráci školy s hasiči
a Sdružením pro rozvoj venkova nám na tyto aktivity v letošním roce ﬁnančně přispěla
Skupina ČEZ,“ říká Vladimíra
Čedíková. Olga Trachtová
Hadáčková
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Den v pohybu si užili školáci i pořadatelé
SEDLČANY V areálu Mrskošovny

v Luční ulici se v úterý 15. září
konal velký celodenní nábor fotbalistů, jimž je kolem šesti let. Podívat se, zahrát si fotbal a hlavně se
pobavit, přišli ale i zájemci o něco
starší. Akci, která byla pro pořadatele, jímž byl fotbalový oddíl TJ
Tatran, nejenom časově, ale i ﬁnančně náročnější než v předchozích letech, nám přiblížil šéftrenér
fotbalových přípravek oddílu.
„Nejednalo se výhradně o nábor, ale také o oslavu sportu pod
Tatranem,“ uvedl Martin Habart.
„Byly pozvány základní i mateřské
školy, ale vzhledem k současné
situaci přišli výhradně školáci ze
Sedlčan a z Kosovy Hory.“ Dopoledne přišlo společně se svými
učitelkami sedmdesát až osmdesát

Školáci si užili oslavu sportu pod Tatranem i se svými učitelkami.

dětí a po třinácté hodině se někteří
školáci vrátili se svými rodiči. Martin Habart odhadl, že se v úterý

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VÝHODNÉ CENY

26. 9. 2020
10. 10. 2020
AREÁL FIRMY NOHEL GARDEN a.s.
od 8.00 do 11.00 hod.
POZOR! PLATBA JE MOŽNÁ POUZE V HOTOVOSTI!
VŠE PRO DŮM I ZAHRADU:
PODZIMNÍ HNOJIVA, PŘÍPRAVKY NA
HUBENÍ HLODAVCŮ, PESTICIDY
ZAHRADNÍ NÁŘADÍ, PLASTOVÉ
A KERAMICKÉ OBALY
HŘBITOVNÍ LAMPY
DEKORAČNÍ SVÍČKY
PRODEJ SE BUDE ŘÍDIT AKTUÁLNÍMI NAŘÍZENÍMI VLÁDY.
NOHEL GARDEN a.s., Budínek 86, 3 km od Dobříše, tel.: 318 533 532 - 5, oﬃce@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz

na Mrskošovně mohlo vystřídat až
dvě stě dětí a dospělých, a dodal:
„Do areálu byly přivezeny různé
atrakce, jako je skákací hrad a fotbalové šipky. Jedná se o nafukovací
terč a děti nohama nebo rukama
na něj střílely. Míč je na suchý zip
a v terči drží, aby střelec věděl, kolik získal bodů. Nechyběla různá
přehazování, skákání a připravena byla i tři malá fotbalová hřiště.
Na jednotlivých stanovištích se dě-

tem věnovali naši trenéři a dorostenci.“ Na hřištích se nejenom hrál
fotbal, ale také házená a děti si vyzkoušely i přeskakování, takže se
dá říci, že se jednalo o den v pohybu. Na dotaz, jak byli pořadatelé
spokojení s výkony budoucích fotbalistů, Martin Habart odpověděl:
„Výkony jsme vůbec nerozlišovali.
Účelem této akce bylo přitáhnout
děti ke sportu všeobecně. Podařilo
se nám rozšířit naše řady fotbalistů
ročníku 2014–15 i ročníků 2012–13,
za což jsme rádi.“
Dříve fotbalový oddíl TJ Tatran
řešil nábory jiným způsobem, nyní
se rozhodl pro náročnější, celodenní akci, a určitě se jednalo o dobrý
krok. „Rádi bychom se takto scházeli
i v příštích letech, ale protože se jednalo o náročné přípravy, uvidíme,
zda se nám to opět podaří. Na akci
se byli podívat členové fotbalového výboru, byli spokojení, a teď se
bude nábor vyhodnocovat. To, že se
nám podařilo na Mrskošovnu přitáhnout tolik dětí, které se po celý den
za krásného počasí věnovaly sportu,
považuji za úspěch,“ uzavřel Martin
Habart.
David Myslikovjan

FARMA DRUHAZ
Na Červeném Hrádku
přijme muže i ženy na tyto pozice:

 VEDOUCÍ CHOVATEL
DRŮBEŽE
 PRACOVNÍK
DO VÝROBNY UZENIN
(požadujeme praxi)

Nástup možný ihned
Info p. Havel: 724 389 900
Meritage, spol. s r. o.

Obecní úřad Petrovice

provozovna Kňovice 116, Sedlčany 264 01

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

přijme pracovníka na pozici

VEDOUCÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU

OBCHODNÍ REFERENT/KA

Zájemci se mohou hlásit do 12. října
Předpokládaný nástup je 1. prosince

Náplň práce: zpracování a evidence zakázek, komunikace se
zákazníky a s dodavateli
Požadujeme: znalost AJ, MS Office, Internet
Nabízíme plat 27 000 Kč
Kontakt: 734 757 425, jana.rybarova@meritage.cz

Podrobnosti naleznete na stránkách obce
www.petrovice-obec.cz
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Farmářské trhy byly ve znamení
burčáku, za první dvě hodiny se ho
prodalo sto šedesát litrů
SEDLČANY V duchu blížící-

ho se podzimu se v sobotu
19. září na náměstí T. G.
Masaryka konaly farmářské trhy, pořádané Sdružením obcí Sedlčanska, které
byly kvůli koronaviru letos
první. Nebylo proto divu,
že v důsledku současné
situace vyrostlo kolem
kašny a pod morovým
sloupem pouze asi dvacet
stánků, a také návštěvníků
trhu bylo méně.
Ti, kdo přišli, ale přesto
měli z čeho vybírat. Kromě
tradičních brambor, medoviny, suchých plodů, uzenin a sýrů prodejci nabízeli sadby okrasných rostlin,
vřes, chryzantémy, další
květiny a již také dušičkové zboží. A nemohl chybět
burčák, který šel na odbyt
určitě nejvíce. Také tentokrát mošt z plodů vinné
révy, který je ovšem částečně zkvašený a může mít
až sedm procent alkoholu,
nabízeli Lenka a Ladislav
Červenkovi z Prosenické
Lhoty. „Letošní sezóna burčáku je zhruba stejná jako

stánku Ladislav Červenka
a dodal: „V Sedlčanech
jsme už za první dvě hodiny od zahájení trhu prodali
sto šedesát litrů burčáku
a lidé stále chodí ve velkém
množství. Je znát, že o burčák je stále velký zájem. My
pro něj jezdíme do templářských sklepů do Čejkovic.“
Spousta zájemců se zastavovala také u stánku
Šárky Dědinové z Kamýka
nad Vltavou, a to nejenom
proto, že obsluhovala společně se svým malým synem, který spokojeně spal
v uzlíku mamince na hrudi. Šárka vystavovala několik druhů miniaturních
předmětů, jež sama vyráběla. Jednalo se mimo jiné
o spékané sklo, prstýnky,
měnící barvu, náušnice
z chirurgické ocele, náramky z minerálů a dřevěné náušnice. Šárka byla
v Sedlčanech na farmářských trzích v Sedlčanech
poprvé vloni v září, potom
i v prosinci o adventu,
a teď dorazila už potřetí.
Při prodeji svých výrob-

nosti a kdo vás ji naučil?
Různé předměty vyrábím asi deset let a začala
jsem jako samouk doma,
když jsem byla na mateřské. K této práci jsem
měla blízko, protože jsem
vyučený oční optik. Blízké
mi bylo i řezání skla. Také
v optice se jedná o jemnou práci pro ruce. Nejdříve jsem začala vyrábět
výhradně pro kamarádky,
ale protože předmětů přibývalo, začala jsem jezdit
i po trzích.
Na dnešním trhu nabízíte také lžičky a vidličky, jejichž rukojeti jste
ozdobila různými veselými motivy. O jaký materiál se jedná?
Je to ﬁmo hmota. Mám
tady z ní i šperky. Je to
vlastně modelína, která se
spékáním vytvrdí, a potom
ji lze využít.
Vystavovala a nabízela
jste svoje výrobky i na jiných místech než v Sedlčanech?
Jezdím hlavně po Sedlčansku a Příbramsku. Mám

Šárka Dědinová z Kamýka nad Vltavou nabízela svoje výrobky doslova se svým synem v náručí.

vloni, pouze bylo méně
cukru, a proto stále čekáme
na více sluníčka, aby hrozny dozrály do patřičné kvality,“ připomněl ve svém

ků nám stihla odpovědět
na několik otázek, týkajících se její práce.
Jak dlouho se věnujete své umělecké čin-

také internetový obchod,
ale raději jsem v přímém
kontaktu se zájemci o moje
výrobky.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Kantorka Věra Sosnovcová
na slavnostním otevření
zrekonstruovaných Taveren
zavzpomínala, jak kdysi
učila přítomné pedagogy
i představitele města
S E D LČ A N Y Ne d á v n é h o
slavnostního otevření
nově zrekonstruovaného
Městského stadionu Ta-

la. Teď tady mají školáci
krásný stadion, tak to budou přímo lámat rekordy.
Moc se mi stadion líbí,

Na Tavernách si nejenom o své práci učitelek popovídaly Štěpánka
Šimečková (zleva), Věra Sosnovcová a Jana Kurandová.

verny se zúčastnilo také
několik dnes již bývalých
pedagogů, kteří působili
v regionu. Patřila k nim
i dlouholetá učitelka matematiky a tělesné výchovy Věra Sosnovcová,
která tyto předměty vyučovala od roku 1967 až
téměř do konce devadesátých let. Před slavnostním přestřižením pásky
nám paní učitelka odpověděla na pár otázek.
Dnešní slavnosti se
účastní
představitelé
města a také spousta vašich kolegů. Nebyli kdysi také vašimi žáky?
Někteří ano. Učila
jsem Jardu Nádvorníka,
Zdeňka Šimečka staršího a také Mirka Hölzela.
Když jsem začínala učit
tělocvik, byly děti hodně
snaživé. Měli jsme hřiště
pod školou a dodělávalo
se tam doskočiště i dráhy.
Děti podávaly dobré výkony a byly docela dravé.
Hodně jsem je proháněla.
Všechno je v lidech, tedy
i v kantorech. My jsme
dělali gymnastiku, zatímco atletika tady začína-

brala bych ho tenkrát,
bylo by to něco úplně jiného. Výkony jsme ale
už tehdy podávali pěkné,
a dokonce jsme byli mezi
prvními na okrese. Učitelem byl i můj manžel.
Učil češtinu a tělesnou
výchovu a ve sportech
byl velice aktivní. Dělal
gymnastiku a atletiku. To
bylo hodin, co jsme strávili v tělocvičně i na hřišti, ale takové sportoviště,
jako je toto nové, jsme si
ani nedovedli představit.
Manžela by to těšilo, kdyby to tady viděl.
Společně jste působili výhradně v Sedlčanech?
Nejdříve jsme byli
v Sedlci-Prčici. Moc se
nám tam líbilo a u školy jsme hned také začali
budovat hřiště. Je tam
nejenom krásná krajina,
ale fantastická škola. Rodiče manžela ale bydleli
v Sedlčanech, a tak jsme
šli sem a pokračovali dál.
Říkali jsme si, že v Sedlčanech bude mít sport přece jenom více zelenou.
David Myslikovjan

ZPRAVODAJSTVÍ
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Báře Pšeničkové učaroval retro kočárek, po jeho
důkladné rekonstrukci v něm vozí syna
SEDLČANY Pokud některá

z maminek touží mít kočárek nejmodernějších tvarů,
Bára Pšeničková ze Sedlčan
měla přání zcela jiné. Na sobotní farmářské trhy se
mimo jiné přijela podívat se
svým malým synem, který
spokojeně spal v kočárku,
v němž se vozily děti hlavně v první polovině šedesátých let dvacátého století.
Bára nepoužívá tento
retro kočárek z toho důvo-

du, že by neměla na nový,
vždyť možná jeho pořízení a rekonstrukce vyšla
na stejno, ale zkrátka proto,
že se jí líbí. Potvrdila nám to
i v rozhovoru.
Odkud kočárek máte?
Zdědila jste ho po prarodičích?
Ne, delší dobu jsme ho
sháněli a nakonec koupili
v bazaru. Já jsem takový
kočárek chtěla vždycky.
Viděla jste ho v dobo-

Ve čtvrtek 24. září
uplyne 41 let od úmrtí

Václava Matouška
ze Sedlčan.
V pátek 25. září by se dožil 80. let
Děkujeme za vzpomínku.

vých dokumentech, nebo
jste si ho měla možnost
prohlédnout zblízka?
Viděla jsem ho ve ﬁlmu
s Bolkem Polívkou Musíme
si pomáhat. Na konci se
s kočárkem herec projíždí
mezi rozvalinami domů.
Ten náš nebyl v dobrém
stavu a opravovali jsme si
ho sami.
Když jedete s kočárkem po městě, vzbuzujete
pozornost
kolemjdoucích?
Raději jezdím různě venku, ale po městě ne. Dnes
jsem ale neměla jinou možnost. Už se také stalo, že si
paní povzdychla: To je starej kočárek, ale taky je ještě
docela hezkej. (smích)
David Myslikovjan

Báře Pšeničkové (vpravo) při procházce s jejím synem, který spal
v retro kočárku, asistovala její kamarádka Martina Špalová.

Jaroslav Pospíšil zůstal věrný povolání hodináře
od vyučení a stále krotí hodiny na věžích
SEDLČANY Těžko byste hle-

dali v regionu hodináře,
který zůstal věrný svojí
profesi od vyučení a věnoval se jí ještě úctyhodnou
řádku let po dosažení důchodového věku. Jaroslav
Pospíšil přesně takový je.
A i když na hodinářský
krámek, kde donedávna
působil, vyvěsil ceduli, že
je provozovna zrušena,
zůstává v Sedlčanech dál
jakýmsi „pánem času“.
Na starosti má věžní hodiny v kostele svatého Martina a také ty na budově
městského muzea.

Z této stručné bilance
je jasné, že od nástupu
do učení až do současnosti
uplynulo 62 let. Po celou tu
dobu mu byla každodenním pomocníkem oční hodinářská lupa.
Jedním z klíčových lidí
byl pro něj sedlčanský
hodinářský mistr Tomšů.
„Pracoval jsem u něj, když

to bude víc než třicet let,“
přemýšlí.

Elektrické hodiny
reagují na počasí
Vysvětluje, že hodiny
na budově muzea jsou
elektrické a dokud není
vypnutý elektrický proud,
tak se ručičky nezastaví. Ale mají své vrtochy.

Srdce ve sv.
Martinu bije
400 let

S oční lupou
62 let
„Můj strýc byl hodinář
a když mě vybídl, abych
ho následoval, tak jsem ho
poslechl. A nikdy jsem toho
nelitoval. Nejdřív jsem se
dva roky učil v Polné a potom rok v Praze. Po vyučení
jsem nastoupil asi na dva
roky do Prahy, po vojně
jsem byl zaměstnán nějaký
čas v Benešově, další desítky let jsem pak nepřetržitě
pracoval v Sedlčanech,“
říká stále vitální a štíhlý
šestasedmdesátiletý muž.

ty odchýlí čas asi o dvanáct
vteřin. Během dvou dnů to
může znamenat dost velkou odchylku,“ vysvětluje
hodinář. „Někdy musím
k těmto hodinám vylézt až
nahoru i ob den, jindy nemusí být regulace tak častá,“ říká s tím, že ví o tom,
že hodiny v letošním horkém létě se předcházely
až o pět minut a s nastávajícím podzimem zase kyvadlo „zleniví“.

Kolikrát asi Jaroslav Pospíšil během více než třiceti let stiskl kliku
na dveřích kostela, kde pak musí vyšlapat 98 schodů, aby se dostal
k historickému strojku z roku 1620?

odešel do důchodu. Pokud
se dobře pamatuji, tak si
penze moc neužil a tak asi
za dva roky zemřel. A já
po něm převzal natahování
hodin v Sedlčanech. Určitě

„Jakmile se mění počasí,
musí se regulovat. Kovová
tyč u kyvadla se teplotou
roztahuje a chladem zase
smršťuje. Takže pouhý jeden stupeň ve změně teplo-

Hodiny na kostele sv.
Martina pro něj znamenají daleko větší povinnost.
„Natahovat strojek musím
denně. Výhodou ale zase
je, že se nemusí regulovat.
Mají dřevěné kyvadlo,“
říká. Svátek nesvátek musí
vyšlapat 98 schodů, což by
byl problém zřejmě i pro
daleko mladší lidi, než je
on. „Před lety mi někdy vypomohli moji synové, tak
jsem si mohl dovolit být
několik dnů mimo bydliště,
na to ale už nemají čas,“
podotýká. Léta běží...
Nepopírá, že by rád za-

učil nějakého nástupce.
Jako převozník ve známé
pohádce, však člověka,
kterému by předal pomyslné veslo, marně vyhlíží.
„Zatím mi zdraví a kolena
slouží, ale to se může třeba i během měsíců nebo
roku změnit,“ myslí si, že
pomalu nazrává čas, aby
město nebo církev za něj
hledaly náhradu. „Nebyl
by problém, abych někoho
do péče o hodiny v Sedlčanech zaučil. Myslím, že by
k tomu nebylo potřeba moc
času – ukázal bych mu, jak
tuto činnost dělám a jak
a kdy je třeba strojek během
roku vyčistit a promazat,“
poznamenává. Upozorňuje
na stáří strojku v kostelní
věži. Historie z něj doslova
čiší – vždyť „srdce hodin“
tu bije od roku 1620 – to
znamená celá čtyři století!
„Takový je na nich alespoň
letopočet,“ upřesňuje.
Jaroslav Pospíšil si pochvaluje, že po uzavření
provozovny má víc času
na zahrádku a občas se
ještě rád podívá na region
z výšky – nejen z věže, ale
z kabiny lehkého letadla.
Marie Břeňová
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Jiří Peller podává veřejný návrh
na udělení čestného občanství pro
Karla Vodňanského
SEDLČANY Předkládám ná-

vrh na udělení čestného
občanství města Sedlčan
pro Karla Vodňanského
(1923–2004). Karel Vodňanský byl od 1. 10. 1960
jmenován ředitelem nově
založeného strojírenského
závodu. V té době měly
Sedlčany asi 4 000 obyvatel.
Při odchodu ředitele do důchodu v roce 1983 asi 7 500
obyvatel. O tento přírůstek
se rozhodující měrou zasloužil Karel Vodňanský.
V roce 1960 byly Sedlčany hezkým maloměstem se
starším bytovým fondem.
Novostavby byly pouze
v menším měřítku na jižním
sídlišti a nevýrazná byla obchodní síť. V regionu nebyla strojírenská tradice a proto novému závodu chyběly
technické i dělnické kádry.
Začínalo se takřka od nuly.
Po zrušené traktorové stanici byla k dispozici malá administrativní budova, malá
výrobní hala na opravy
kombajnů a řada přístřešků
pro garážování zemědělské
techniky. K areálu patřil
velký pozemek, což bylo
v budoucnu výhodou při
rozšiřování podniku. Město začínajícím strojírnám
poskytlo dva byty, které ředitel vyčlenil pro konstruktéry. Na těchto základech
podnik startoval...
V místním tisku se čas
od času dočtu o významných rodácích. Oni se
v Sedlčanech sice narodili, ale svůj talent uplatnili mimo hranice města.
Souhlasím s tím, že na ně
město nezapomíná, a je to
dobře. Ředitel Vodňanský
se významně prosadil a to
v době, kdy každý ve vyšší funkci byl neustále pod

kontrolou. Krátce před
odchodem do důchodu
ztratil důvěru nadřízených,
i když podnik pracoval
na 100 %. Proč? Myslím, že
v současnosti, kdy ubývají
obyvatelé, by město podobnou osobnost potřebovalo.
Provázanost prosperujícího podniku a růstu města
je samozřejmá. Od prvého
dne se Karel Vodňanský
představil jako dobrý manažer s výbornou koncepcí. Aby vznikl podnik, který se později zařadil mezi
významné výrobce v kraji
i ve státě, bylo třeba zajistit
výrobní program, výstavbu
podniku, nábor pracovníků
a jejich ubytování.
Závod rostl rychleji než
potřeba náhradních dílů
pro zřizovatele. Začaly se
proto vyrábět násypky
a skluzy pro uhelná prádla
dle výkresů objednavatele
z Ostravy. V roce 1962 objevil Karel Vodňanský na Moravě námět na šnekový vykladač sypkých materiálů
z vagonů. Tento sériový výrobek byl navržen v Sedlčanech a řadu let zdokonalován. Ve ﬁnální verzi byly
všechny pracovní úkony
stroje zmechanizovány. Výroba nestačila poptávce.
Asi v roce 1970 souběžně s vykladačem začala
slavná éra stavebních strojů. Zahájil to nákladní výtah
na 1 000 kg. Pak následovala omítací plošina, závěsné
lávky a klece. Po prodeji
prvé série výtahů přestala
nákladní výtahy vyrábět
slovenská Mostárna Brezno. Výtahy se částečně vyvážely i do západní Evropy.
Je potěšitelné, že výroba
výtahů pokračuje i nyní
a vyváží se do celého světa.
V malých objemech patřily
do výrobního programu
i potrubní pošty – přetlaková (průmyslová), podtlaková (listovní). Všechny tyto
výrobky se zrodily na rýsovacích prknech sedl-

čanských konstruktérů.
V roce 1968 byl závod
začleněn do VHJ Kovohutě
Praha a stal se samostatným podnikem. Výrobní
program se rozšířil o stavební prvky FEAL v italské licenci. Iniciátorem
začlenění do této VHJ byl
ředitel. Závod pomalu začal přecházet na sériovou
výrobu. Chyběly ale výrobní prostory, pracoviště
pro techniky, účtaře apod.
Tento problém ředitel prozřetelně vyřešil již v začátku, kdy zřídil početně silné
stavební středisko. Velmi
brzo pak vyrostla výrobní
hala, pomocné provozy
a třípatrová administrativní budova. To vše stavěli
zedníci strojíren. Často stavělo středisko i ve městě.
Staveb byla celá řada. Nejznámější byla „Vondrovna“, bytový komplex nad
Flopem. Strojírny pomohly
i v méně atraktivních stavbách – kanalizace na horní
straně náměstí, rekonstrukce propadlé kanalizace
na trase z náměstí do Mastníka. Velmi prospěšnou
stavbou byl i přivaděč pitné vody z Kosovy Hory.
Občas jsem slyšel od stavbařů, že zase stavěli pod
hranou rentability. Ředitel
byl ale městský patriot, tak
těmto stavbám nebránil.
Problémem všech podniků bylo a je ubytování.
Po výstavbě nové administrativní budovy byly v části původní zástavby provizorní byty bez koupelny
a se společným sociálním
zařízením. Tak se do Sedlčan přistěhovali např.
konstruktéři. Někteří přišli
i z Milevska, které již peníze na výstavbu nemělo.
Problém se v Sedlčanech
výrazně zlepšil po výstavbě svobodárny, kam se
první obyvatelé stěhovali
od 1. února 1967. Ojediněle se rozbíhala soukromá
výstavba a velký zájem byl

o družstevní bydlení. Předseda družstva byl zaměstnán ve strojírnách. Podnik
vycházel
stavebníkům
vstříc a za režijní náklady
půjčoval nákladní auta, stavební stroje apod. Ve spolupráci podniku a města
startovala výstavba nájemních bytů. Příklad: Při stavbě čtyř třípatrových domů
obsadily strojírny dva
domy a ve zbylých dvou
byli nájemníci promícháni.
Na závěr začala výstavba
sídliště – na západ od kulturního domu. Je zajímavé,
že obyvatelé svobodárny
plynule odcházeli a zvolili
si některou popisovanou
variantu.
Dobré manažerské
schopnosti ředitele vyniknou při srovnání Sedlčanských strojíren se Závodem
na výrobu vzduchotechniky Milevsko. Již před
rokem 1960 byl v Milevsku vybudován podnik se
státní podporou. Do ZVVZ
proudily investice do výstavby podniku a sídliště.
Dostaly do začátku výrobní
program a absolventi průmyslové školy strojní dostávali takzvanou umístěnku
do Milevska. Tyto problémy
řešily Sedlčany metodou
„pomoz si sám“.
V úvodu je uvedeno, že
se ředitel zasloužil o růst
počtu obyvatel ve městě. Když ředitel Vodňanský po 23 letech odcházel
do důchodu, bylo ve strojírnách asi 1 000 zaměstnanců. Do podniku nastupovali
hlavně mladí manželé, a ty
měli např. dvě děti, tj. čtyři
obyvatelé města. Růst počtu pracovníků odstartoval
ve městě pracovní místa
v obchodech, zdravotnictví, sociální oblasti, školství,
dopravě, státní správě, policejních složkách apod. Tito
pracovníci také měli děti.
Byla sice i občasná ﬂuktuace obyvatel, ale prosperující podnik a oživlé město

byl velký magnet. Zprávu
o podniku, který nabízí práci a bydlení využilo i několik rodin z různých míst ze
severních Čech.
S odstupem let lze konstatovat, že nebýt podnikavého ředitele, byly by Sedlčany stále maloměstem.
Návrh podává Jiří Peller,
který nastoupil do strojíren
v říjnu 1960 společně s J.
Strýcem. Náhodně jsme
přišli z největšího podniku Jihočeského kraje – ČZ
Strakonice. Oba jsme měli
víceletou praxi jako konstruktéři. Je logické, že
jsme připravili první výrobní dokumentaci na šnekový vykladač. Po prvé sérii
přešel pan Strýc do výrobního úseku – odborníci
zpočátku chyběli všude.
Mě pak čekala šestiletá zajímavá práce na postupném
zdokonalování funkcí stroje. Pak mi nabídl technický
náměstek Zíb, abych přešel
jako vedoucí do technologického oddělení. Po 5,5 letech (rok 1974), po odchodu z konstrukce, se stavěl
nový provoz pro výrobky
FEAL. Byla to velká stavba – 12 960 m2 – šest výrobních hal. Přišla žádost,
zda si troufnu nakreslit
technologický projekt tohoto provozu. Trouﬂ jsem si,
a za dva měsíce jsem předával dokumentaci, na které bylo rozmístění strojů
a pracovišť tak, aby se v každé hale komplexně zhotovovaly shodné prvky, např.
panely a jiné. Projekt řešil
i dopravní cesty, tok materiálu, expediční plochy,
mezisklady apod. Návrh
byl přijat a uskutečnil se.
Jsem rád, že jsem mohl
uplatnit tvůrčí potenciál v podniku, který kromě dvou budov začínal
od „nuly“. A jsem rád, že
jsem byl jedním z mnohých, po kterém zůstala
v podniku stopa.
Jiří Peller

Jiří Burian: „Boj se suchem a pomoc tomuto regionu,
ve kterém žiji. To jsou moje priority.“
Osmadvacet let byl starostou Sedlčan.
Starostou bez afér a skandálů. Tuto
vysokou morální laťku si udržel
doposud. V čele Sedlčan už dva roky
nestojí, naplno se totiž věnuje výkonu
svého senátorského mandátu. Ten
mu letos končí. Jiří Burian, který ze
svého volebního obvodu i pochází, by
ale rád v započaté práci pokračoval.
A stejně jako doposud se dál zasazoval
nejen o přijímání kvalitních zákonů
a řešení celospolečenských problémů,
jako je například nedostatek vody, ale
pomáhal i svému regionu. Tedy dělal
to, co mu je vlastní od počátku 90. let,
kdy do politiky vstoupil.
Čemu jste se v Senátu věnoval především?
Hlavně jsem se věnoval těm zákonům, které mají zasahovat do života
měst a obcí. Z tohoto prostředí jsem vyšel. Řešil jsem také problematiku
ochrany zdrojů vody i vodovodů a kanalizací. Bohaté zkušenosti jsem pro
to měl právě ze Sedlčan, kde jsme se dlouho potýkali s nedostatkem pitné
vody. Jsem původním povoláním stavební inženýr, proto další oblastí
mého zájmu byla doprava a dopravní stavby. V mém volebním obvodu se
to týkalo například obchvatu Olbramovic, který by se mohl už v listopadu
začít stavět. Snažím se řešit jihovýchodní obchvat Příbrami a výstavbu
dálnice D4, kde by se i díky využití PPP projektů (společné ﬁnancování
soukromým a veřejným sektorem, zejména státním sektorem) mohla
výstavba již v příštím roce výrazně pohnout dopředu.

jsem ve volebním obvodu řešil anebo pomáhal řešit, je hodně. V jedné
obci na Příbramsku jsem například pomohl zabránit výstavbě spalovny
plastů, v další se zajištěním nebezpečného železničního přejezdu.
S celou řadou obcí jsem řešil problémy se zásobováním pitnou vodou,
obvykle napojením na jiné přivaděče nebo jiné zdroje, než které měly
k dispozici. Výrazně se angažuji například právě v řešení obchvatu
Olbramovic, kde jsem v kontaktu jak s obecním úřadem, tak s místním
občanským sdružením.
Před čtyřmi lety jste také založil fond rozvoje regionu. Dáváte do něj
část peněz ze svého výdělku. Proč jste to udělal a kam ty peníze
doputovaly?
Je řada sdružení, spolků a organizací, které pro své bohulibé aktivity
nemají dost peněz. Na ty státní nebo krajské nedosáhnou anebo jen
v nedostatečném množství. Proto je v rámci svých možností podporuji.
Za čtyři roky to bylo již ve zhruba dvaceti případech. Obvykle jsou to akce
seniorů, zdravotně postižených, ale například i soutěže dobrovolných
hasičů nebo amatérských sportovců.
Čemu byste se chtěl věnovat, pokud by se vám podařilo mandát
v Senátu obhájit?
Mojí hlavní prioritou bude i nadále zadržování vody v krajině, posílení
zdrojů pitné vody a zajištění dostatku těchto zdrojů pro příští generace.
Určitě bych chtěl i nadále pohlídat projednávání a schvalování věcí,
které by mohly mít dopad na život měst a obcí. Zasadím se o to,
aby nebyly povoleny průzkum a těžba zlata na Příbramsku, a zlepšit
chci taky koordinaci sběru a likvidace odpadů v obcích. Stejně jako
dosud budu dál podporovat činnost místních sdružení a spolků.
Do fáze uskutečnění chci dostat již zmiňované obchvaty Olbramovic
a Příbramě i výstavbu dálnic D3 a D4.

Závažným aktuálním problémem České republiky je nedostatek
vody. Je to vaše velké téma. Co tedy děláte pro zlepšení stavu?
V červenci 2017 schválila vláda kvalitní koncepční dokument, který
zpracoval pro řešení tohoto problému tým renomovaných odborníků.
Zjistil jsem, že bohužel zůstal „v šuplíku“. Nikdo s ním nepracoval. Inicioval
jsem tedy vznik stálé senátní komise s názvem VODA-SUCHO, v jejímž čele
i stojím. Neustále „vandruju“ zejména do ministerstev životního prostředí
a zemědělství, aby začala úkoly z koncepce plnit. Pokud jim v tom někdy
brání neexistující nebo špatné zákony či předpisy, řešíme to s členy
komise. V tom je i naše hlavní role. Podařilo se mi dosavadní nicnedělání
rozhýbat. Jde to sice na můj vkus stále dost pomalu, ale to se zlepší. Řešení
závažného problému nedostatku vody není otázkou jednoho roku. Je to
dlouhodobější záležitost – i vládní koncepce s tím tak počítá.
Zastupujete volební obvod, který zahrnuje přes 140 měst a obcí
na Příbramsku, Benešovsku a Praze-západ. Na co jste se v tomto
regionu v uplynulých šesti letech zaměřil?
Jsem ze Sedlčan, a proto také v místním kulturním domě mám svou
senátorskou kancelář. Nicméně už na počátku jsem dal ve známost
celému regionu, že jsem tu k dispozici pro všechny. Těch věcí, které

Ing. Jiří Burian
je vystudovaný stavební inženýr. Ženatý, otec dvou dětí. Od října 2014 senátor za obvod č. 18 – Příbram. V letech 2000 až
2014 byl zastupitelem Středočeského kraje, kde byl předsedou výboru pro dopravu a poslední dva roky místopředsedou
výboru pro sociální věci. V letech 1990 až 2018 starosta města Sedlčany. Nyní je zde zastupitelem a členem rady města.
V Senátu ČR byl místopředsedou ústavně právního výboru, členem komise pro rozvoj venkova a členem podvýboru pro
energetiku a dopravu. Je také předsedou stálé komise Senátu ČR VODA-SUCHO, jejíž vznik inicioval.
Za šest let měl Senát ČR devadesát dva zasedání. Jiří Burian chyběl pouze na dvou. Jednou ze zdravotních důvodů a jednou
byl na zahraniční pracovní cestě. Má tak téměř stoprocentní účast. A stejné je to i v případě práce v podvýboru, výboru
a komisích. „Nekandidoval jsem do Senátu, abych si to pouze odseděl,“ říká.
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KONCERTY
 Vysoký Chlumec – statek U Matoušků
28. 9. Václavské posezení
s harmonikou
k tanci a poslechu hrají
Strejčci; 14:00
 Sedlčany – kult. dům
1. 10. Samson a jeho
parta
koncert
6. 10. Andrea Kalivodová
a Moravské klavírní trio
galakoncert

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Moje duše
výstava kreseb a poezie
Olgy Pírkové
 Sedlčany – muzeum
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
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
25. 9. Boss Babiš
satirická dramatizace
knihy novináře Jaroslava
Kmenty; 19:00
3. 10. Blázinec
napínavá groteska Jaroslava Gillara s hercem Miroslavem Táborským; 19:00
4. 10. Velká dobrodruž-

ství malého brouka
pohádka nejenom pro děti;
14:00
 Sedlčany – kult. dům
27. 9. Lotrando a Zubejda
pohádkové představení pro
nejmenší diváky; 16:00

van Borotice; 16:30
 Sedlčany – kotlina
26., 27. 9. Autocross
 Petrovice – hřiště
26. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Nový
Knín B; 16:30

KINO
 Sedlčany
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
25. 9. Chlap na střídačku
česká komedie; 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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. Veřejné bruslení
14:00
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
30. 9. Pohárový zápas
Rumola – HC Kňovice; 18:30
HC Tučňáci Kosova Hora –
HC Hrádek; 20:25
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
26. 9. Svatováclavský
pohár
soutěž v požárním sportu
27. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Vlta-

 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
 Dublovice – hřiště
27. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Sedlec-Prčice B;
16:30
4. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK
Nový Knín; 16:00
 Sedlčany – hřiště
27. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Ligmet Milín; 16:30
4. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – Jindřichův Hradec; 15:00
 Kosova Hora – hřiště
3. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – SK
Jince 1921; 16:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
3. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Dublovice
B; 16:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
3. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Prostřední Lhota; 16:00
 Vysoký Chlumec – hřiště
3. 10. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – SK
Klučenice; 16:00
4. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – SK
Březnice 1918; 10:15
 Počepice – hřiště
4. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – FK
Sparta Luhy; 16:00

www.sedlcansky-kraj.cz

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
23. 9. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
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
25., 26. 9., 2., 3. 10. Pozorovací program
při dobrém počasí;
20:00–23:00
 Vysoký Chlumec – budova úřadu
27. 9. Ukázky zdobení
dortů s Blankou Sirotkovou
možnost nákupu mini
zákusků a dortů; 14:00
 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
4. 10. Drakiáda
první ročník akce pro děti,
soutěž o nejhezčího draka;
14:00
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
4. 10. Den seniorů
vystoupení dětí, Kamélie,
hudba k tanci; 17:00
 Osečany – zámek

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

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
 Přední Chlum
Milada
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma.

Falešný kněz
rozčeří stojaté
vody v polském
zapadákově
SEDLČANY Filmový klub

uvede ve čtvrtek v kině
od 20 hodin ﬁlm polského režiséra Jana Komasa
z loňského roku, který
byl nominovaný na Oscara – Corpus Cristi.
Dvacetiletý Daniel
projde v nápravném
zařízení pro mladistvé
duchovní proměnou.
Chtěl by se stát knězem,
s jeho trestním rejstříkem to ale není reálné.
Když je propuštěn a má

začít pracovat v truhlárně na malém městě,
převlékne se po příjezdu do kněžského a díky
náhodě se ujímá péče
o místní farnost. Příchod
mladého charismatického pastýře rozčeří
stojaté vody a místní
komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí
začít pomalu léčit své
rány. Jak vše dopadne?
-red-

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

Na Církvičce zazní také Kofroňova
Píseň o domově
SEDLČANY Na sedlčanském

hřbitově se ve středu 30.
září od 17 hodin uskuteční

smíšený sbor Záboj.
Objevit by se tu měli
i příbuzní spisovatele Jo-

Podobně jako vloni uctí Josefa Škvoreckého, spoluzakladatele
spolku, současní členové Záboje několika písněmi.

třetím rokem pod patronátem města Sedlčany malé
pietní setkání u hrobu rodiny Škvoreckých. Veřejnost
zve za pořadatele k účasti
na Církvičku především

sefa Škvoreckého a jeho
pradědečka – dlouholetého praporečníka Záboje,
který je zde pochován. Při
akci zazní několik písní.
Které to budou, jsme se ze-

ptali sbormistryně Vlaďky
Severové: „Na úvod zazpíváme lidovou píseň Stojí
hruška, další v pořadí bude
Píseň o domově, jejímž autorem je Jaroslav Kofroň
a napsal ji přímo jako vyznání kraji na Sedlčansku –
konkrétně Vleticku. Zařadili
jsme také písničku, kterou
jsme vybrali z odkazu Čeňka Habarta a má název To
nejsou ‚Selčany‘, to jsou ‚Vosečany‘.“
Nebude chybět ani
mluvené slovo. Zajímavosti o rodině Škvoreckých
a době, v níž žili, přiblíží
zastupitel města Jaroslav
Nádvorník. Předběžně slíbil také krátké vystoupení
Josef Novák, jehož otec byl
bratrancem slavného spisovatele.
-mb-

Na Křídlech přilétá dobré slovo, úcta
k nemocným a snaha denně pomáhat
ČERVENÝ HRÁDEK Dosud

poslední akcí Domácího
hospice Křídla, který pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojně poslední dny svého
života v domácím prostředí, byl beneﬁční běh v zámeckém parku na Červeném Hrádku a v jeho okolí.
Druhý ročník této akce
se konal v sobotu 19. září
a pořadatelky z hospice
mohla těšit kromě hezkého
počasí účast jednotlivců
i celých rodin.
A také je určitě potěšil
názor čtenářky našeho týdeníku, která minulý týden
kontaktovala redakci Sedlčanského kraje a svěřila
se: „V roce 2018 byla moje
maminka postižena těžkým záchvatem mozkové
mrtvice,“ uvedla učitelka
2. ZŠ Propojení Vendula
Mašková. „Byla proto zcela
upoutána na lůžko. Nemohla se ani hýbat, ani komu-

nikovat. Zhruba v polovině
letošního července jí byl
k tomu diagnostikován tumor na ženských orgánech
v neléčitelném stavu. Proto
byla maminka převezena
z týdenního pobytu na paliativní péči v Příbrami do domácího ošetřování, což bylo
přání naší rodiny. Obrátili
jsme se na Domácí hospic
Křídla, pro který pracoval
syn mé sestřenice Patrik
Chmel a dal nám kontakt
na tuto organizaci.“ Vendula Mašková připomněla, že
jedním z důvodů pro využití služby Křídel byla možnost denního dojíždění
pracovnic hospicu do rodiny. Pokud se týká práce
Křídel, učitelka dodala, že
rodina se měla možnost
setkat s neuvěřitelnou
erudovaností, odborností,
s pochopením, vstřícností
a empatií. A také s tím, že
sestry, které přijely, byly
vždy dobře naladěny, přes-

Touto cestou bych chtěla poděkovat Domácímu
hospici Křídla za péči o naši maminku. Dále děkuji
paní doktorce Šárce Machovské, paní doktorce Haně
Sirotkové, Farní charitě Starý Knín a pečovatelské
službě Romany Stolaříkové.
Vendula Mašková

tože mají těžkou profesi
a hospic není jedinou náplní jejich práce, protože působí i v nemocnici. „Přesto
vždycky přijely s úsměvem
na tváři a s výrazem pochopení. Proto si moc vážíme
toho, co dělají a co udělaly
pro naši maminku. Hodně
jsme se i sblížili. Vyprávěli
jsme si o svých rodinách,
povoláních a koníčcích.
Práci Křídel si hodně pochvaloval i můj otec, který
hlavně pečoval o maminku
celé dva roky, a Křídla byla
jeho jedním z mála kontaktů se společností. Vím, že
se jedná o jeden konkrétní
příklad jejich činnosti, a že
takto ji vykonávají po celý
rok. Proto jsem si přála
upozornit na to, že mezi
námi žijí lidé vykonávající záslužnou a potřebnou
práci, která není doceněna
ani finančně, ani společensky tak, jak by měla být.
Nikdo z nás neví, kdy bude
potřebovat pohlazení Křídel,“ zdůraznila Vendula
Mašková a dodala, že hospicová péče v její rodině
trvala zhruba dva měsíce
den co den, než její maminka odešla.
David Myslikovjan
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Kniha byla posypána
Lhotákovými
poštovními známkami
Nová kniha
Markéty Vítkové „Kamil –
malíř snů“ má slavnostní
křest již za sebou. Uskutečnil se v pátek 19. září
v podvečer v sedlčanské
knihovně a podle zvyklostí
knihovnic se kniha nepolévala šampaňským nebo
jiným mokem. Posypána
byla poštovními známkami, na nichž se mimořádný
umělec Kamil Lhoták jako
graﬁk podílel.
Před křtem autorka Vítková hovořila o prvotním
nápadu napsat knihu, poutavou především pro kluky
a vhodnou pro zrakově
postižené, ve spolupráci
se synem umělce Kamilem
Lhotákem, o komunikaci
s Evženem Škňouřilem,
předsedou Spolku přátel
Kamila Lhotáka a o spolupráci s ﬁrmou Josefa Průši,
který je odborníkem na 3D
tiskárny. Mohli se o tom
přesvědčit i návštěvníci

SEDLČANY

nejvíc – syn Kamila Lhotáka a Evžen Škňouřil, však
do Sedlčan nepřijeli. Nedovolily to zejména zdravotní
důvody. Poslali ale na křest
svoje pozdravy – láhev
vína s etiketou udělanou
speciálně pro tuto příležitost a také krátký videopozdrav pana Kamila: „Děkuji
paní spisovatelce Vítkové,
že napsala krásnou knížku
a přeji všem dětem, aby z ní
měly potěšení, a aby z nich
vyrůstaly ctitelé umění.“
Setkání nad knihou
zpestřil několika příjemnými ﬁlmovými melodiemi
a jednou irskou skladbou
hráč na akordeon Ondra Budka, žák Základní
umělecké školy v Sedlčanech. Na závěr měly děti
možnost si ve výtvarné
dílně namalovat to, co je
na knize nebo na povídání
o Kamilu Lhotákovi zaujalo
nejvíc. Žádný malý výtvarník neodcházel bez sladké

Účastníci mohli vidět, jak pracuje 3D tiskárna – v knihovně „tiskla“
na ukázku píšťalky. Model Eiffelovy věže by jí trval kolem pěti hodin.

akce na ukázkách krásných modelů inspirovanými světem Lhotáka. Mají
podobu ponorek, vzducholodí, Eiffelovy věže,
závodních aut... Vítková
hovořila i o cestě k dotaci.
Podařilo se ji získat prostřednictvím Jana Fencla
z neziskové organizace
Nadace Vodafone, o jejíž
programech ji informovala
Lenka Jiráčková.
Hosté, na které se nejen
autorka knihy těšila snad

odměny v podobě perníkových mašinek, autíček
a dalších tvarů.
Ř e d i te l k a k n i h ov ny
Tauberová ve stejný den
vyhlásila a krátce představila projekt, kterým budou
žít knihovna, muzeum,
kulturní dům, školy a další
jeho partneři až do dubna
příštího roku. „Netrvalo to
dlouho a už máme první
přihlášky z 2. ZŠ Propojení,“ podotkla spokojeně.
Marie Břeňová
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Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
5. kolo divize A
FK Senco Doubravka – TJ Tatran Sedlčany 5:2 (2:2)
Branky Sedlčan: 25. (p) D. Krůta, 40. M. Dvořák

5. kolo krajského přeboru I. A třídy
skupina A
TJ Sokol Sedlec-Prčice – TJ Jílovište 3:1 (2:0)
Branky Prčice: 12. T. Pištěk, 26. V. Kabíček, 50. M. Prchlík

5. kolo krajského přeboru I. B třídy
skupina E
TJ Tatran Sedlčany B – TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 5:2 (1:1)
Branky: 16. a 68. M. Sochůrek, 70. M. Sirotek, 73. L. Brotánek, 79. J. Špaček
SK Petrovice – TJ Sokol Daleké Dušníky 1:2 (1:0)
Branky Petrovic: 42. A. Pelikán

5. kolo okresního přeboru
TJ Sokol Dublovice – SK Březnice 1918 3:2 (0:1)
Branky Dublovic: 55. M. Holák, 58. A. Burian, 73. J. Novák
TJ Sokol Kosova Hora – TJ Kovohutě Podlesí 3:1 (0:0)
Branky Kosovky: 50. J. Nouzecký, 58. Z. Fafek, 88. J. Žirovnický
TJ Tatran Sedlčany C – TJ Sokol Trhové Dušníky 2:3
(2:3)
Branky Sedlčan: 3. F. Hofman, 11. Z. Janoušek
TJ Sokol Počepice – TJ Sokol Rosovice 4:3 (2:0)
Branky Počepic: 23., 38. a 68. M. Skalický, 88. D. Matucha

5. kolo III. třídy skupina B
TJ Vltavan Hřiměždice – SK Petrovice B 2:1 (2:0)
Branky. 16. a 35. D. Poslušný – 80. T. Měcháček
TJ Vltavan Borotice – TJ Sokol Jesenice 3:1 (1:1)
Branky Jesenice: 5. M. Havel
SK Velká Lečice – Sokol TJ Dublovice B 5:1 (3:0)
Branky Dublovic: 63. D. Krůta
SK Obory – TJ Krásná Hora 0:3 (0:1)
Branky Hory: 12. a 70. M. Hubička, 80. M. Švec
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B 4:5 (0:3)
Branky Kamýku: 62. (p) a 87. M. Viskup, 70. a 82. J. Ptáček
TJ Sokol Nečín – TJ Sokol Sedlec-Prčice B 1:0 (0:0)

5. kolo III. třídy skupina A – Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Sokol Lešany 11:1
(7:1)
Branky Janovic: 5., 11., 27. a 45. P. Němec, 10. V. Pešta, 15. M.
Havlín, 22. T. Kubíček, 54. A. Sochůrek, 59. P. Koreš, 74. J.
Novotný, 76. P. Kubín

5. kolo IV. třídy skupina B
FK Drevníky – SK Klučenice 2:1p (1:0)
Branky Klučenic: 79. K. Sember
SK Vysoký Chlumec – SK Přestavlky 1:4 (1:2)
Branky Chlumce: 24. J. Novák
FC Višňová B – TJ Vltavan Hřiměždice B 7:3 (3:2)
Branky Hřiměždic: 20. D. Černý, 22. T. Nový, 55. T. Jechort
TJ Krásná Hora B – Obořiště 3:0 (1:0)
Branky Hory: 22., 80. a 82. M. Koudelka
David Štverák

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz

Hokejisté Tatranu si
spravili chuť v Rakovníku
HC Rakovník B –
Tatran Sedlčany
1:11 (0:1, 0:6, 1:4)
RAKOVNÍK Ve 2. kole hokejové krajské soutěže skupiny
Jih nastupovali hráči Tatranu na led s přesvědčením,
že ačkoliv jdou do boje
ve značně prořídlé sestavě, napraví výpadek z kola
úvodního, kdy doma vedli
nad svým soupeřem o tři
branky a ve druhé polovině
utkání si už moc neškrtli.
Skutečně se jim to povedlo
a o svém vysokém vítězství
rozhodli především kano-

nádou ve druhé části hry.
Podle výsledku první
třetiny se mohlo zdát, že
byla poměrně vyrovnaná,
ale vůbec tomu tak nebylo.
Tatran byl od prvního buly
jasně lepší, vytvořil si šest
až sedm brankových příležitostí, které však neproměnil, a to mohlo hostující
hráče hodně mrzet. Hosté
šli do vedení ve 13. minutě
hry, na pojistku museli čekat až do začátku prostřední
části, ale potom už se rozjeli
i pokud se týká nastřílených
gólů. Domácí hokejisté působili dost odevzdaným

dojmem a vysoko prohráli
zcela zaslouženě.
Branky: Filip Černý 3,
Vladimír Černý 2, Martin Pospíšil 2, Náprstek 2, Macháč,
Švagr.
Sestava: Dudek – Šebek,
Bartoš, Švagr, T. Spilka – Filip Černý, Náprstek, Bém
– Martin Pospíšil, Burian, Petržílka – Vladimír Černý, Macháč. Trenér: Karel Pospíšil.
Ve 3. kole soutěže se Tatran utká v sobotu 26. září
na domácím ledě s týmem
HC Příbram B. Zápas začíná
v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan

Stolním tenistům start do nové
sezóny nevyšel
PRAHA V úvodních dvou

kolech 2. ligy skupiny A si
stolní tenisté Tatranu zahráli za stoly soupeřů, a přestože v prvním z nich měli
na dosah remízu, odcházeli
dvakrát poraženi. Zatímco
v sobotu se ve dvouhrách
nejvíce dařilo Faktorovi,
v neděli po něm převzal taktovku v týmu hostí Pejša.

TTC Elizza Praha B
– Tatran Sedlčany
10:8
Po úvodních čtyřhrách
byl stav 1:1, když na jednom
ze stolů Pejša s Drechslerem
neztratili ani set a na druhém
Faktor s Kocurou byli úspěšní pouze v jednom. Hra byla
vyrovnaná i ve dvouhrách,
ale domácí stolní tenisté byli
obvykle o jeden až dva body
vpředu. O osudu utkání se
rozhodovalo za stavu 8:8,
kdy se hrály poslední dvě
dvouhry. Drechsler v jedné
z nich se svým soupeřem
svedl pětisetovou bitvu,
mohl Tatranu zajistit remízu,
ale nakonec v rozhodujícím
setu získal pouze dva míčky. Ve dvouhrách vybojoval
čtyři body Faktor, po jednom přidali Pejša, Kocura
a Drechsler.

TJ Avia Čakovice
– Tatran Sedlčany
10:5
Také v nedělním duelu

skončily čtyřhry nerozhodně, přičemž sedlčanské dvojice si skóre vyměnily. Pejša
s Drechslerem prohráli, když
získali jediný set a Faktor
s Kocurou zvítězili bez ztráty
setu. V singlech už ale dominovali domácí stolní tenisté,
kteří tvoří nový tým v A skupině 2. ligy. Tři body ve dvouhrách získal Pejša a jeden vybojoval Faktor, který nás jako
vedoucí hráč týmu seznámil
s novou sezónou.
„Je nás šestnáct týmů, základní část začala o tomto
víkendu a skončí až 8. května. Samozřejmě za předpokladu, že se odehraje celá.
Zatím se hraje a jsou vydána
pravidla pro odkládání či
kontumace zápasů v případě
nákazy. Myslím si však, že se
celá základní část neodehraje. Prosakují informace, že
bude snaha s odklady dohrát alespoň první polovinu.
Tak uvidíme,“ poznamenal
Faktor. „Musím přiznat, že
jsme v Praze moc dobrý pocit v hernách neměli, i když
diváků bylo všude opravdu
málo. První tým postoupí
do 1. ligy, pět posledních
sestupuje přímo do 3. ligy.
Pravda je, že při možnosti
některých celků na účast
ve 2. lize, došlo u sedmi týmů
k významnému posílení.“
Radovan Faktor připomněl, že víkendové zápasy
ovlivnil zdravotní stav hráčů

Tatranu. S určitými indispozicemi, ne ale covidovými,
se potýkal Pejša i Drechsler.
A právě Faktor si při nedělním zápase způsobil drobné
svalové zranění, které ho
však limitovalo natolik, že
nedohrál svůj poslední zápas. „Přesto, že Elizza nenastoupila v nejsilnější sestavě,
byla lepší. Po soupeřově vedení 5:2 se zdálo vše jasné, vyhráli jsme pak ale tři zápasy
v pátých setech a drželi krok
až do stavu 8:8. Potom jsme
ale prohráli tím nejhorším
způsobem.“ V Čakovicích
byl soupeř Tatranu podle názoru Radovana Faktora jasným papírovým favoritem,
protože loňské třetiligové
družstvo posílili dva vynikající slovenští hráči. Dařilo
se Pejšovi, který neprohrál.
Faktora omezovalo natažení
břišního svalu způsobené
už v prvním zápase. Bolest
se bohužel stupňovala a nedovolila mu zápas dohrát.
Výsledek to ale neovlivnilo,
protože Kocura ani Drechsler nebodovali.
V dalším dvoukole se Tatran utká o prvním říjnovém
víkendu za domácími stoly
v malé hale gymnázia s týmem SKST Liberec B a Tatran KRPA Hostinné. Sobotní
zápas začíná ve 14 hodin
a nedělní již dvě hodiny před
polednem.
David Myslikovjan
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Bojovnost a odhodlání body
nakonec nepřinesly
SK Senco
Doubravka – TJ
Tatran Sedlčany
5:2 (2:2)
DOUBRAVKA V 5. kole divize A zavítal Tatran v sobotu 19. září do Doubravky.
K utkání odcestovalo torzo
týmu, kterému z různých
důvodů chybělo velké
množství hráčů. Konkrétně se jednalo o Lukáše
Brotánka, Kdolského, Repetného, Pavla Lípu, Řeháka, Davida Čiperu, Lukáše Dřevojana, Kouklíka,
Chocholouška, Doubravu
a Zmeškala, který si našel nové angažmá v Milevsku. Michael Dvořák
odcestoval za Tatranem
po své ose, přestože čeká
přírůstek do rodiny. Kádr
doplnil také Dušan Pudil,
který nastoupil na stoperu
ve 44 letech a dorostenci,
kteří ráno odehráli zápas
a potom odjeli do Plzně…
V závěru zápasu se objevili na hřišti dokonce čtyři
dorostenci.

Vyrovnání
do šaten
Utkání začalo střelou
Davida Krůty těsně nad
břevno branky Luhového.
Domácí odpověděli střelou vysoko nad. Potom
kopali domácí dva rohy,
Tatran odpověděl třemi.
Ve 23. minutě utekl Hašek
a byl v pokutovém území
faulován, rozhodčí ukázal

na penaltu, kterou s přehledem proměnil David
Krůta – 0:1. Ve 26. minutě
se vyznamenal brankář
Glogar, který vyrazil střelu z trestného kopu. Ve 27.
minutě kopali domácí další standardku a hlavou se
prosadil Světlík – 1:1. Tatran šel znovu do vedení
ve 39. minutě, kdy po pěkné akci Sirotka skóroval
Dvořák – 1:2. Bohužel vedení do poločasu nevydrželo, když ve 44. minutě
fauloval ve čtverci Kvěch
a domácí Krejčí z penalty
vyrovnal na 2:2.

Bojovnost se cení
Druhý poločas začal
chybou Dvořáka, ale brankář Glogar vše zachránil.
Potom se snažili sedlčanští hráči strhnout vedení
na svou stranu, ale střely
Davida Krůty a Dvořáka
končily mimo branku,
po střele Sirotka zasáhl
brankář Luhový a míč
vytlačil na roh. Domácí
kopali trestný kop, který
zlikvidoval Glogar. V 60.
minutě bylo hodně blízko
vedení, když se uvolnil

před pokutovým územím
Dvořák a vyslal na branku střelu, která jen těsně
minula cíl. V 63. minutě
kopali domácí další standardku, po závaru se odrazil míč k volnému Roubalovi a ten z malého vápna
prostřelil Glogara – 3:2. Následně Tatran zatlačil domácí k vlastní brance, ale
nic z toho nebylo. V době
největšího tlaku bohužel
utekli domácí do otevřené
obrany a Šural vstřelil další branku na 4:2. V závěru
ještě po nedorozumění
Davida Krůty s Pudilem
upravil Boček na konečných 5:2.
Sestava: Glogar – M.
Krůta, Pudil, Novotný, M.
Sirotek, Hašek, M. Dvořák,
K. Kvěch (72. Jirák), Soldát (86. Hrabák), D. Krůta
(86. R. Krůta), Sochůrek
(66. L. Matoušek).
Tatran je po 5. kole v tabulce na patnáctém místě
se 3 body a skórem 10:17.
Další utkání hraje v sobotu
26. září od 10,30 hodin opět
venku, tentokrát s rezervou Českých Budějovic.
David Štverák

Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby každý vzpomněl, kdo měl Tě rád.

V neděli 20. září uplynul smutný rok, kdy
nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček, syn a bratr pan

Bohumil Calta
S bolestí a láskou vzpomínají děti
s rodinami a maminka s bratrem.

Olympijský běh na Tavernách
SEDLČANY Do celorepubli-

kového běžeckého závodu
s názvem T- Mobile Olympijský běh se ve středu 16.
září zapojila 1. ZŠ Sedlčany.
Jedná se o vůbec největší

běžeckou událost v republice, jejímž cílem je šíření
olympijských
myšlenek
a oslava pohybu. Závod
pro stovky škol odstartovalo v deset hodin dopo-

ledne Rádio Junior. Na trať
dlouhou 500 m vyběhlo
n a z re ko n s t r u ova n é m
městském stadionu Taverny 40 druháků.
Petr Novotný
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Šlágr
hokejového
poháru skončil
po osmi
minutách
SEDLČANY Dvě nesehraná

utkání, jedno odložené,
jedno nedohrané a tři,
v němž vítězové nastříleli
dvouciferný počet gólů.
Takový byl minulý týden
v pohárové soutěži amatérských hokejistů.
Už v úvodu sezóny
ve skupině A na sebe narazily týmy, o nichž se dá
říci, že rozhodně často neprohrávají. Příčovské Kačery dlouho nikdo nemohl
porazit hlavně v předminulé sezóně a Stará garda Štětkovice je na tom
podobně
dlouhodobě.
Také tentokrát byl v duelu
těchto mužstev od prvního
buly k vidění pěkný útočný pohárový hokej, jehož
děj byl ale hodně rychlý.
Ve třetí minutě rozehrály Štětkovice přesilovku,
zdálo se, že gól je na spadnutí, a on skutečně brzy
padl. Jenomže překvapivě
do sítě Staré gardy, Příčovy vedly 1:0 a v oslabení
se už celkem v pohodě
ubránily. Jenomže vzápětí
převzali přece jenom iniciativu štětkovičtí hokejisté,
už v sedmé minutě vyrovnali a o pár desítek vteřin
později vstřelili vedoucí
gól. Při této brankové akci
se ale zranil příčovský
gólman. Sice po svých,
ale přesto pro tento den
nadobro opustil ledovou
plochu, a zápas byl ukončen. Škoda, oba týmy měly
našlápnuto k dobrému výkonu, avšak nejdůležitější
je, aby byl gólman Příčov
v pořádku.
Naopak hodně gólů
padlo ve dvou utkáních,
v nichž dominoval tým
Genemusic. Nejdříve nasázel čtrnáct gólů Vršovicím
a v sobotu Ševci z Nové-

ho Knína dostali dokonce
osmnáctibrankový příděl.
A o slovo se opět přihlásil
šutér týmu z Benešovska
Daniel Svoboda, který se
ve druhém duelu proměnil v nahrávače. Zatímco
v utkání s Vršovicemi si
do kanadského bodování připsal deset bodů
za sedm branek a tři asistence, v utkání s Ševci
z Nového Knína skóroval
„pouze“ třikrát a osmkrát
nabíjel svým spoluhráčům
na gól. Svobodovi minulý
týden hodně konkuroval
Michal Štemberk z týmu
Hrádku, jenž v zápase
s Neveklovem dal devět
gólů a měl dvě brankové
přihrávky.
Výsledky – skupina A:
Vršovice–Genemusic 4:14,
Příčovy–Štětkovice 1:2
(utkání nebylo dohráno),
Genemusic – Ševci Nový
Knín 18:3, Zvírotice–Vršovice 5:0 kontumačně (Huroni utkání skrečovali),
AHC Nový Knín – Sázava
(odloženo). Po třech utkáních neztratily ani bod
týmy Genemusic a Zvírotic. Neprohrály ale ani
Štětkovice, Sázava a mužstvo AHC Nový Knín. Tuto
trojici třetí utkání teprve
čekají.
Skupina B: Kosova
Hora – Solopysky 2:4,
Rybníkáři–Medvědi 8:4,
Miličín – Štětkovice B 1:3,
Neveklov–Hrádek 4:14,
Rumola–Votice 5:1, Olbramovice–Kňovice 0:5 kontumačně (Olbramovice
utkání skrečovaly), Solopysky–Miličín 2:10. Po dvou
odehraných utkáních byly
bez jediné ztráty už jenom
dva týmy, a sice Hrádek
a rezerva Štětkovic.
David Myslikovjan
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GLOSA

KO M E N TÁ Ř

My, chráněnci ministryně
práce a sociálních věcí

Oskarová totalita

Když se na obrazovce objeví
ministryně práce a sociálních
věcí Jana Maláčová, přepínám.
Kdykoliv promluví, je to většinou o nás důchodcích, kteří
celý život pracovali a zaslouží
si lepší důchod. A její řešení
spočívá v tom, že zadluží stát
o dalších 15 miliard Kč, aby
mohla před Vánoci všem důchodcům dát pět tisíc. Opravdu všem stejně. Zase píši blbost „aby mohla dát“. To je
ta rétorika premiéra Andreje
Babiše: „Já jim jsem dal na tu
školku...“ Nakazila se. S Babišem závodí, kdo komu dá víc
za hlasy u voleb.
Ty dojemné řeči, plné soucitu s námi starými, mě vyprovokovaly k zamyšlení. A zavzpomínání. Maláčová je děvče bez
vzpomínek na dobu, kdy jsme
za komoušské totality pracovali. Jak jsme žili? Jak jsme se
chovali? Jakou jsme měli produktivitu práce? Jaké „týpky“
jsme nechali, aby nám nesmyslně poroučeli? Jak mnozí jen
„chodili do práce“, jiní takříkajíc „padali na hubu“ za stejný
plat. A co jsme si mysleli a co
říkali? A ještě jsme se o tom bavili anekdotami. Ale manifestovali jsme: „Ať žije KSČ a SSSR!“
Vlastně plán byl „na věčné
časy se SSSR“... Až ta celá maškaráda s doháněním a předháněním imperialistů definitivně
ztratila dech. A že to ještě trvalo, než padla. To naše zvonění

klíči jí už nemohlo ublížit, to
byl jen dost pozdní umíráček.
Ti, kdo se nejvíce zasloužili o udržování nereformovatelného systému, byli dvojího
druhu. Jednak papaláši, kteří
vládli veškerým mocenským
aparátem, uměli oponenty
trestat a šikanovat. Takovým
a těm jejich se velmi dobře žilo.
Byli námi voleni 99,9 %. A potom dříči, kteří měli rádi svou
práci a jen za nějaký diplom,
nebo malou prémii, udrželi
jakousi úroveň v rámci RVHP.
Těch papalášů přibývalo a dříče to postupně přestávalo bavit. Zejména když jejich tvůrčí
práce často končila jen v koši.
Proto nejsem hrdý na průměrnou úroveň nás dnešních
důchodců. Chátrající památky,
školy, staré statky, zhoršené
životní prostředí, špatné silnice, nedostatek kvalitního
ovoce a zeleniny, masa, léků,
diagnostického vybavení v nemocnicích atd. Prý jsme nebyli zadluženi, ale toto vše byly
obří vnitřní dluhy, které ještě
všechny nejsou vyřešeny.
Tak za to vše si ta naše zbabělá generace má vynucovat
nějaká zvýhodnění? Že žila,
jak žila? Nechci nic, tím méně
na dluh. Jsem dlužen mládeži,
jejíž budoucnost ti pohrobkové totality vytrvale vykrádají.
Prý díky hlasům nás starých
bab a dědků.
Vladimír Roškot

Jestli toužíte dostat Oskara za nejlepší film, a jediné, co máte, je
„pouze“ ten nejlepší film, musíte
to stihnout do roku 2023. Počínaje
rokem 2024 totiž Oskara nedostane nejlepší film, ale nejlepší film
z těch, které splní povinná kritéria
pro diverzitu. Je potřeba splnit alespoň dvě ze čtyř.
Jsou určeny kvóty pro herce.
Hlavní role musí být z nějaké etnické menšiny (= kdokoliv, jen ne běloch). Alespoň 30 % ostatních herců musí být ženy, etnické menšiny,
lesbičky či gayové, případně tělesně postižení nebo neslyšící. Scénář
filmu musí být zaměřen opět buď
na ženy, etnické menšiny, lesbičky
či gaye, nebo tělesně postižené.
Druhé kritérium určuje podobné kvóty pro filmový štáb, včetně
režiséra, scénáristy, kameramana
a dalších. Třetí kritérium požaduje
to samé pro stážisty a studijní praxe. Čtvrté kritérium požaduje totéž
pro marketingový a PR tým filmového studia. Takže, abychom si to
shrnuli, pravidla jsou nastavená
pro herce, stážisty a zaměstnance
studia, ale i pro hlavní téma filmu.
Umíte si představit v praxi toho
revizora, který chodí od jednoho
k druhému a ptá se, jestli je lesba
nebo gay, jestli má nějaké tělesné postižení nebo patří k etnické
menšině? Co se stane, když mu
při finálním sčotu vyjde o dva bílé
muže navíc nad povolenou kvótu?
Dostanou vyhazov, i když odvedli
poctivou práci? Nastanou dohady
o tom, jestli toto tělesné postižení
člena štábu se počítá nebo ne. Dokladování toho, že tento bílý herec

má hispánskou babičku, a tak by
měl nebo neměl být počítán jako
etnická menšina. Anebo mu bude
doporučeno, aby se pro jistotu během natáčení raději cítil jako žena
a uznáme mu, že je transgender,
aby to bylo cajk?
Filmová studia budou inzerovat
volná místa s dovětkem „pouze pro
etnické menšiny či LGBT, protože
potřebujeme splnit kvóty“. Budou
znít věty jako: „Jste nejlepší kameraman, co se nám sem hlásí, ale
jste bílý heterosexuální muž, takže
bohužel. Kdybyste byl gay nebo
měl jednu nohu kratší, tak vás bereme.“
Vzpomínáte na věty jako: „Vaše
dcera je výborná studentka, ale
na medicínu ji nepustíme, protože
nemá dělnický původ?“ Ano, nová
progresivní pravidla pro udělování Oskarů nemluví hlasem svobody, ale hlasem totality. Nejdřív
se kádruje, a to podle něčeho, co
daný člověk neovlivnil. Narodil se
jako běloch nebo černoch, nevybral si to. Jestli je gay nebo lesba
je mu dané. Nebylo snad cílem
všechny tyto kategorie jednou
provždy zapomenout a hovořit jen
o lidech bez přívlastků, kteří jsou
si mezi sebou rovni?
Když parta zdravých bílých heterosexuálních kluků natočí geniální
ﬁlm, který si zaslouží Oscara, mají
ho přece dostat. Nemůžou za to,
jak se narodili. Nemůžeme jim upřít
ocenění jen kvůli jejich původu,
zdravotnímu stavu nebo sexuální
orientaci. Diskriminace je vždycky
zlá, žádná pozitivní neexistuje.
Bohumil Vohanka

Prostory k pronájmu
VLTAVAN SPORT s.r.o. nabízí nebytové prostory v nově
zrekonstruovaném komplexu, na náměstí T.G. Masaryka
v Sedlčanech. Možnost pronájmu od 02/2021.
Výběr od 11m2 do 17m2, celkem 230m2.

VHODNÉ PRO
lékařské ordinace fyzioterapie masáže rehabilitace
724 873 935 | 318 404 324 | www.vltavansport.cz | ivana.urbanova@diseven.cz

Týdeník vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 11 hodin. Vedoucí redakce: Hana Pechačová, tel.: 774 414 225 (tisk@sedlcansky-kraj.cz). Redaktoři: David
Myslikovjan, tel.: 721 784 743 (david.myslikovjan@sedlcansky-kraj.cz); Olga Trachtová Hadáčková (olga.hadackova@sedlcansky-kraj.cz), Michaela Faktorová
(kalendar@sedlcansky-kraj.cz). Inzerce: tel.: 774 414 225 (reklama@sedlcansky-kraj.cz). Adresa redakce: Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany. Návštěvní hodiny
v redakci: pondělí, úterý, středa 8–12 hodin. Korektura: redakce. Sazba: redakce. Tisk: Van druck Sedlčany. Vydavatel: Zdeněk Kolář. Registrační číslo: MK
ČR E 11724. Internet: www.sedlcansky-kraj.cz

