Reklama v Kraji
již od 13 Kč/cm2
(vč. DPH)
Tel.: 774 414 225
Číslo 37/Ročník 31

30/9/2020

www.sedlcansky-kraj.cz

Senátoři nadělovali: Historik
Páv dostal ocenění, nemocnice
peníze na kvalitní stativ
SEDLČANY Slavnostní oka-

mžik si vychutnal v obřadní síni sedlčanského Městského úřadu Jiří Páv. Při
návštěvě Miloše Vystrčila
v úterý 22. září dopoledne
převzal z jeho rukou listinu s textem „Poděkování
předsedy Senátu Parlamentu České republiky Miloše
Vystrčila panu Jiřímu Pávovi za celoživotní muzejnickou činnost na Sedlčansku
a starost o historii regionu.“
Zároveň historikovi předal
senátor Jiří Burian stříbrnou pamětní medaili této
horní parlamentní komory.
Zkrátka nevyšel ani
starosta Miroslav Hölzel,
který za město převzal graﬁcký list s motivem Valdštejnské zahrady, která je
součástí sídla senátu. Starosta Hölzel již při uvítání

Vystrčila mimo jiné řekl:
„Toto je skutečně návštěva
ústavního činitele, které
si v Sedlčanech nesmírně
vážíme. Radní mi kladli

Čas neúprosně
plynul...
Jiří Páv seznamoval Miloše Vystrčila s historií měs-

Cena 16 Kč

Jednou z priorit Petra
Štěpánka je voda.
V Petrovicích dlouhodobě
pracuje na zadržení vody
v krajině, je také hnací
silou přivaděče pitné vody
z Římova do regionu
PETROVICE Přesto, že letošní

léto patřilo ke srážkově výrazně nadnormálním, není to
podle Petra Štěpánka vůbec
důvod k přílišnému optimismu. „Je nutné si uvědomit,
že drtivou většinu srážek spotřebovala vegetace. Hladina
podzemní vody stoupla jen
nevýznamně,“ upozorňuje.
Trávy bylo v letošním
roce více, vegetace bujela.

Jiří Páv převzal z rukou předsedy senátu Vystrčila poděkování
za celoživotní muzejnickou činnost na Sedlčansku a starost o historii regionu. Senátor Burian mu předal stříbrnou pamětní medaili.

na srdce, abych vám poděkoval za statečnost, kterou
jste projevil svojí návštěvou
na Tchaj-wan.“

ta od doby první písemné
památky, přes klíčové události a významné osobnosti
Pokračování na straně 4

Třída
Sluníček
musela
do karantény
SEDLČANY Covid–19 ome-
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zil provoz sedlčanské mateřské školy na Severním
sídlišti. Milena Říčařová,
ředitelka školky, potvrdila,
že na tomto odloučeném
pracovišti byla nařízena
karanténa u třídy Sluníček.
„Zprávu jsme přijali
od Krajské hygienické stanice Příbram v úterý 22. září
v odpoledních hodinách.
Pozitivní testy byly prokázány u dvou dětí a třídní
učitelky,“ uvedla s tím, že
do karantény od 23. září
nastoupilo 23 dětí a obě
Pokračování na straně 2

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Proto je naprosto zásadní
pokračovat v projektech
na zadržení vody v krajině.
„Naše obec ve spolupráci se
sdružením Bělozářka a Martinem Kyselou za dotační pomoci Ministerstva životního
prostředí dlouhodobě buduje
na svém území tůňky, obnovuje rybníky, a kde to má
smysl, staví nové. Důsledně
Pokračování na straně 2
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Jednou z priorit Petra Štěpánka je voda. V Petrovicích dlouhodobě
pracuje na zadržení vody v krajině, je také hnací silou přivaděče
pitné vody z Římova do regionu
Dokončení ze strany 1

chráníme lokální zdroje pitné vody,“
říká Petr Štěpánek.
Hospodaření s vodou v krajině zásadně ovlivňují i zemědělci.
Vhodnou volbou plodin a použitých
technologií na konkrétním pozemku
je možné maximálně využít srážky

zemí u nás nenajdeme,“ popisuje.
Protože v mnoha částech regionu na jih od Sedlčan začala v letech
2018 a 2019 docházet pitná voda pro
zásobování obyvatel, oslovil Petr Štěpánek starosty těchto obcí a nabídl
jim společné řešení. Tím je přivaděč
vody z Jihočeské vodárenské sousta-

cí dokončuje studie proveditelnosti
na velký a složitý projekt přivaděče.
„Jsem optimistou a věřím, že se nám
podaří posílit zásobování Sedlčanska
a části Jihočeského kraje kvalitní pitnou vodou z bezpečného a silného
zdroje, kterým je vodní nádrž Římov.
Je mi jasné, že se jedná o projekt
na několik let. Podstatné je, že jsme
již začali, jsme schopni se velmi dobře dohodnout a známe řešení. Jedním
z důvodů, proč kandiduji do Senátu, je
právě můj cíl prosadit stavbu přivaděče jako jednu z investičních priorit Středočeského kraje a Ministerstva zemědělství. Není myslitelné, aby hlavní řad
přivaděče hradily obce ze svých rozpočtů. To musí stavět stát potažmo kraj,
podobně jako tomu je u silnic a dálnic,“ vysvětluje jednu ze svých kandi-

Na prvním jednání o přivaděči byli přítomni jak zástupci obcí, tak výrobní ředitel
vysokochlumeckého pivovaru Vít Zrůbek (zcela vlevo) a odborníci.

a odtok vody z krajiny zpomalit. „Zde
se nám daří se zemědělci jednat a hledat optimální řešení. Abychom zjistili stav vody v naší oblasti, provedli
jsme v loňském roce hydrogeologický
průzkum, ze kterého jasně vyšlo, že
žádný vydatný zdroj pitné vody v pod-

Třída
Sluníček
musela
do karantény
Dokončení ze strany 1

třídní učitelky. „Příčiny přenosu nám nejsou známy,“
dodala. „Rodiče dětí ze třídy Sluníček byli po přijatém
oznámení neprodleně informováni o nastalé situaci
a byly jim zaslány písemné
pokyny od hygieniků. Okamžitě jsem telefonicky informovala také Miroslava
Hölzela, starostu Sedlčan,
a Danu Čížkovou, vedoucí
odboru školství a památkové péče Městského úřadu
Sedlčany. Prostory třídy Sluníček a vstupních chodeb
byly neprodleně důkladně
dezinﬁkovány,“ sdělila ředitelka k dalšímu postupu.
Děti ze zmíněné třídy
a obě třídní učitelky se
podrobily 27. září testu
a pokud budou výsledky
na covid–19 negativní, mohou opětovně do školky
nastoupit.
-mb-

vy. „Pozval jsem hydrogeology, provozovatele vodohospodářské infrastruktury, projektanty a samozřejmě
zástupce obcí a dohodli jsme společný
postup,“ připomíná začátky velkého
projektu.
V tuto chvíli se podle jeho informa-

dátských priorit. Obce by podle jeho
plánu měly hradit rozvody po obcích.
I zde se neobejdou bez dotací.
„Neznamená to ale, že bychom
měli rezignovat na další projekty udržení vody v krajině. Právě nyní připravujeme obnovu dávno zapomenutého
rybníku u Vilasovy Lhoty. Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem se
dělá projekt na obnovu rybníka Svět
u Obděnic a tůní pod osadou Ohrada.
Voda v krajině je základním předpokladem pro udržení života na venkově. Rád se o naše zkušenosti podělím
s kolegy starosty z obcí, kde se potýkají s úbytkem vody v krajině. Mohu
nabídnout spoustu příkladů zadržení
vody v krajině, které se nám podařily
uskutečnit,“ nabízí Petr Štěpánek.
Olga Trachtová Hadáčková

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

Absolventka sedlčanského
gymnázia podporuje Klause
SEDLČANY Do krajského

zastupitelstva se rozhodla kandidovat bývalá poslankyně Parlamentu ČR
za ODS Eva Dundáčková.
V současné době se hlásí k hnutí Trikolóra, které
bylo založeno v červnu
2019 Václavem Klausem
mladším.
Na hlasovacím lístku je
na třetím místě. Advokátka z Příbrami se ráda hlásí
k tomu, že je absolventkou
sedlčanského gymnázia
a ráda na studentská léta,
spolužáky a místní kantory
vzpomíná. Proto zná dost
dobře město a může při každé návštěvě porovnávat,
co se tu změnilo. Na náměstí jsme ji před zahájením
předvolebního mítinku zastihli u kamenného pítka
pro ptáky, který má tvar pětilisté růže. Na otázku, proč

se rozhodla podpořit Trikolóru, nám řekla: „Vraťme
lidem jejich zem – to je naše
hlavní heslo, které o našem

programu hodně napovídá.
Podporujeme například
zachování naší měny a takových hodnot, jako je vlas-

tenectví, volný trh a jsme
pro maximální reformování
Evropské unie.“
Marie Břeňová

Absolventka sedlčanského gymnázia Eva Dundáčková kandiduje do senátu.
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Koeﬁcient pro
výpočet daně
z nemovitosti se
nemění
SEDLČANY Někteří zastupi-

telé se zabývali myšlenkou
na zvýšení daně z nemovitosti. Diskuzi, která byla vedena i na sociálních sítích,
vyvolal propad rozpočtu
způsobený koronavirovou
pandemií a nenaplnění příjmové části rozpočtu.
„Taková diskuze měla
začít podle mého názoru už
před několika volebními obdobími, jak to udělaly i jiné
obce. Otázka je současný propad rozpočtu, druhá část problému je ta, že město za 24 let
vybudovalo řadu infrastruktury, která slouží občanům
zdarma. Čím dále tím víc tato
infrastruktura zatěžuje městský rozpočet – ať jde o sportovní stavby, zimní stadion,
muzeum, knihovnu a kulturní dům. Provozní náklady
těchto služeb pro veřejnost
se ve městě zdražují. Nebylo
by tedy úplně nespravedlivé
toto promítnout i v té dani
z nemovitosti,“ uvedl starosta Sedlčan Miroslav Hölzel
na tiskové besedě. Zároveň
považuje osobně daň z nemovitosti za „nemravnou“.
„Je to platba za něco, co si
lidé pořídili z vlastních zdaněných prostředků. Na druhé
straně je to zase jediná daň,
která je stoprocentním příjmem města,“ sdělil.
„Neměl jsem z postojů
některých kolegů zastupitelů
moc dobrý pocit. Zabývali
jsme se tématem od června
a v srpnové radě jsme se rozhodli, že svoláme zastupitele
k pracovnímu jednání, kde
záležitost probereme. Považovali jsme to za koncepční
záležitost, která by se týkala
určitě do budoucna několika
volebních období. Rozeslali
jsme zastupitelům materiál.
Schůzka byla svolána na 26.
srpna s tím cílem, že, co by
z této diskuze vzešlo, to bychom navrhli 7. září do zastupitelstva. Setkání se uskutečnilo, bohužel bylo ignorováno
ze strany opozice, takže jsme
se sešli jen koaliční partneři, dále byl přítomen jeden
zástupce za STAN, který je

zároveň člen rady, a další
zastupitel byl za KDU-ČSL,“
sdělil starosta Hölzel. „Pokud
by se většina zastupitelů shodla na tom, že je potřeba koeﬁcient navýšit, tak by k tomu
došlo. To se ale nestalo, protože oponentní zastupitelé
pozvánku na radu města ignorovali,“ dodal.
Vysvětlil, že na základě
toho se radní rozhodli, že koeﬁcienty pro výpočet daně
z nemovitosti ponechávají
ve stejné výši, jako byly dosud uvedeny v dané vyhlášce. Znění vyhlášky zastupitelé schválili 7. září v nové
podobě, protože stávající
neodpovídala současné legislativě a ﬁnanční úřad by
nemohl podle ní postupovat.
„Bylo potřeba ve vyhlášce
z roku 1996 změnit některé odkazy na paragrafové
znění zákona,“ vysvětlil starosta k novele. V navržené
podobě byla odsouhlasena
a žádný dopad na výši daně
nemá. „To jednoduše řečeno
znamená, že co lidé platili
letos, budou platit i v roce
příštím,“ podotkl starosta.
„Kdybychom novelu nepřijali,
tak by platilo to, co je obecně
v zákoně a my jsme například již v té, která platila 24
let, měli – a to některé úlevy
pro osady. Ve ﬁnále by to některým lidem daně navýšilo,“
vysvětlil.
Starosta podotkl, že před
schválením novely přemýšlel o uplatnění koeﬁcientu 2,
podle kterého by byly osvobozeny od daně pozemky,
orná půda, zahrady... „Pro
porovnání – v současné době
má město příjem šest milionů
daně z nemovitosti, pravděpodobně bychom se dostali
na deset milionů. Byly by to
peníze, které by samozřejmě
mohly jít do infrastruktury,
do oprav komunikací, chodníků... Asi spravedlivější by bylo
vybírat od občanů poplatek,
který neumím nazvat, za to,
že jim město udržuje komunikace a uklízí je, ale historicky
je uplatňována daň z nemovitosti,“ uzavřel starosta. -mb-
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Karanténní opatření se
nevyhnula ani gymnáziu
SEDLČANY Během uplynulého týdne se v karanténě
ocitli studenti jedné ze tříd
na gymnáziu. Čekají na to, až
se dostanou na testy, což je
v dnešní době otázka mnoha dnů, a pak budou s na-

pětím očekávat výsledek.
Fungování školy ale toto
opatření neochromilo: „Jedna třída je skutečně v karanténě. Jde o hygienické opatření,
chod školy nebyl nijak omezen ani ohrožen. Pro třídu

je zajištěno distanční vzdělávání v plném rozsahu mimo
tělesnou výchovu,“ sdělila
redakci zástupkyně ředitele
Lenka Lichtenbergová.
Olga Trachtová
Hadáčková

Hladina Vltavy opět klesne, Orlická
přehrada znovu odkryje svou minulost
VLTAVA Kvůli pokračující
modernizaci lodního výtahu opět klesne od října
hladina vodního díla Orlík
téměř o deset metrů. Rozšířené břehy znovu poskytnou příležitost k netradičním procházkám či hledání

rekonstrukcí. Velké pozornosti se během minulé zimy
těšila Novomlýnská elektrárna protivínského pivovaru,
kde se dodnes zachoval jez,
propust a náhon.
Cílem prodloužení výtahu o 12 metrů délkových

Takto vypadala Orlická přehrada v únoru. Foto: Hana Pechačová

minulosti, ať již věcné nebo
ve vzpomínkách. Umělému
jezeru totiž ustoupilo mnoho mlýnů, pil, obytných
domů i hospodářských objektů, ale také část systému
betonového opevnění.
Voda odhalí mimo jiné
také hojně navštěvovaná
místa z minulého roku: Podolsko, zámeckou cestu
u Chrástu, můstek a zbytky
cesty k řetězovému mostu,
který byl před stavbou přehrady převezen ke Stádlci.
Shodou okolností i tento
most právě prochází velkou

a 3,5 výškových bylo prodloužení plavební sezóny.
Aby se neomezoval lodní
provoz přes sezónu, dělaly
se práce mimo ni. Zároveň
se díky úpravám dna vodního díla Kořensko připravuje
propojení plavební cesty
s nově vybudovanou jihočeskou. Povodí Vltavy plánuje také vybudování bezpečnostního přelivu pro snížení
extrémního zatížení díla při
povodních, jaké tu byly třeba
v roce 2002. Vše by mělo být
hotové v dubnu 2022.
Hladina řeky byla během

minulé sezony ještě níž, než
Povodí plánovalo. „Zima
byla v podstatě bez jakýchkoli zásob vody ve sněhu, takže
ta hydrologická situace byla
nepříznivá, nicméně na jaře
nám příroda sama pomohla,
podařilo se nám zachytit veškeré srážky, které byly, takže
jsme v letošním roce vlastně
na úplně optimální hladině,“
popisuje Petr Kubala. Ukázalo to podle něj pozitivní
efekt nádrže. „Místo toho,
aby ta voda bez jakéhokoli
účinku odtekla dál z našeho
území, tak se tady dokázala
zadržet a pak byla využívána
a je využívána pro veškeré
ty další účely, které toto vodní dílo má, mimo jiné k nadlepšování průtoku v období
sucha. I v době, kdy přítok
do Orlíku je zcela minimální
nebo žádný, jsme schopni nadlepšovat průtok dolů. To má
zcela zásadní efekty nejenom
na vodní a na vodu vázaný
ekosystém, ale i na vypouštění vyčištěných odpadních vod
z čistíren. Mohly být nadále
zabezpečovány odběry, komunikace hladin podzemní
vody v příbřežních zónách,“
vysvětluje generální ředitel
Povodí Vltavy Petr Kubala.
Olga Trachtová
Hadáčková

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

žení pod vlivem návykové látky se bude zpovídat
25letá žena, kterou 24. září
zastavila policejní hlídka
v Sedlecké ulici. Provedený
test na drogy byl u ní pozitivní – konkrétně na cannabis.
REGION Na Sedlčansku došlo v sobotu 26. září

ke dvěma nehodám. Kolem
druhé hodiny havaroval
v obci Vysoký Chlumec
68letý motorista. Na mokré
vozovce dostal smyk a následně sjel do příkopu, kde
vůz skončil na boku. Hmotná škoda činila pět tisíc korun. O tři hodiny později
mezi Sedlčany a Vysokým

Chlumcem dostala smyk
43letá řidička. Skončila také
s autem na boku v příkopu.
V tomto případě byla škoda
ve výši 50 tisíc korun a žena
utrpěla lehké zranění.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Senátoři nadělovali: Historik
Páv dostal ocenění, nemocnice
peníze na kvalitní stativ
Dokončení ze strany 1

společenského i politického
života, až k vystěhování Sedlčan v době druhé světové
války a novému nadechnutí
obyvatel po jejím skončení...
Bylo by toho moc, co by rád
návštěvě Jiří Páv sdělil... Čas
byl ale neúprosný. Předseda
Vystrčil vyzval starostu Sedlčan Miroslava Hölzela, aby
na skvělého řečníka navázal
a přiblížil mu současnost
Sedlčan. Zvláště ho zajímalo,
jaké jsou ztráty na daňových
příjmech, jaké v Sedlčanech
působí větší výrobní ﬁrmy

a připomínky přítomných.

Chvíle na dotazy
Na p ř í k l a d t a j e m n í k
městského úřadu Vojtěch
Hlaváček sdělil, že by uvítal větší posílení kompetencí obcí. „Do všeho obcím zasahuje ministerstvo
vnitra – jako příklad uvedu
legislativní předpisy, vyhlášky. Město vytvoří předpis –
konkrétně vyhlášku o místních poplatcích za veřejná
prostranství, která projde
odborem dozoru v prosinci
a za půl roku nato na nás

V městské nemocnici byl Miloši Vystrčilovi a Jiřímu Burianovi
představen nový přístroj, který byl pořízen z peněz vybraných
mezi senátory.

a nebo jaké významnější investiční akce byly v poslední
době dokončeny. Starosta
mu rád vyhověl a pohovořil například o rekonstrukci
lehkoatletického stadionu
Taverny, kterou město hradilo výhradně ze svých prostředků, o novém dopravním
terminálu a zkrácení dotace
na tuto akci o pětadvacet
procent. „Jsme přesvědčeni,
že ministerstvo pro místní
rozvoj si účelově vykládá
zákon o zadávání veřejných
zakázek, proto podáváme
správní žalobu na postup
tohoto ministerstva,“ sdělil
starosta. Jiří Burian hlídal
čas, aby příliš nenarušil návštěvě další program – předsedu senátu očekávali v Příbrami a v Praze. Vysvětlil
také, proč další zastávka
je naplánována do místní
nemocnice. Přesto zbylo
ještě pár minut na dotazy

požadují úředníci další přílohy. Chtějí doplnit, kde se
všechna místní prostranství
nachází. Znamená to zaslání osmdesáti mapových listů, kdy většinu prostranství
ale nemůžeme zpoplatnit,“
uvedl tajemník konkrétní
zkušenost z poslední doby,
která podle jeho názoru
už hraničí se zdravým lidským rozumem.

K obavám z Číny:
Není to žádná
„prča“
Ke slovu se dostali i další přítomní. Například zaměstnance radnice Daniela
Hambergera zajímalo, zda
má předseda senátu nějaké obavy z výhrůžek Číny.
„Mám. Samozřejmě. Není to
žádná prča. Ale co mi zbývá, je to moje práce. Hlavně aby manželka všechno
zvládla,“ zareagoval. „Co

mám dělat? Musím se s tím
nějak vypořádat. Řeknu to
jednoduše – kdybych udělal
něco jiného, tak bych mohl
každé ráno plivnout u zrcadla sám sobě do obličeje, a to
jsem nechtěl,“ glosoval situaci. „Říkal jsem si, podporu
dobrých lidí máš, tak běž
do toho. Doma jsem si tohle
všechno předem prodiskutoval s mými nejbližšími.“

Stativ má řadu
využití
Z radnice zamířil předseda Vystrčil v doprovodu
kolegy senátora Buriana
do nemocnice. Ten avizoval, že na jeho popud mezi
sebou senátoři uspořádali
sbírku na podporu zdravotnických zařízení. Vybráno
bylo kolem 200 tisíc korun
a přibližně polovina těchto
prostředků byla použita pro
sedlčanskou nemocnici.
Jaký přístroj provozovatel nemocnice společnost Mediterra zakoupila
a k čemu bude sloužit? To
objasnil provozní ředitel
nemocnice Václav Nedvídek. „Jedná se o pevný vysoce kvalitní stropní stativ
PS07 od ﬁrmy MZ Liberec.
Bude sloužit oddělení následné intenzivní péče číslo
1. Nemocnice Sedlčany zatím podobný stativ neměla,
k dispozici máme nástěnné rampy nebo zdrojové
mosty, které obhospodařují
najednou více lůžek. Tento
stativ bude plně sloužit jednomu lůžku.
Zdrojové hlavy stativů
jsou vybaveny vývody elektrických a plynných medií,
vyústění elektrických zásuvek a RTG je proveden
ze zadní strany zdrojové
hlavy. Stativy lze dovybavit
celou řadou příslušenství.
Nemocnice využije spodní část stativu k umístění
zdravotních přístrojů jako
je například ventilátor.
Personálu tak bude sloužit
k pohodlnějšímu zacházení
s pacientem a manipulaci
zdravotnické techniky.“
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Starosta k akcím:
Vysoutěžíme
dodavatele,
podepíšeme smlouvy,
zahájíme na jaře
SEDLČANY Rozpočet měs-

ta počítal v letošním roce
s rekonstrukcí elektroinstalace v 1. ZŠ Sedlčany
za 415 tisíc korun, která
již byla provedena. Také
výměna dlažby ve varně
jídelny téže školy za 100
tisíc korun byla dokončena. Vodovodní přípojka
pro sportovní areál v Luční ulici, tzv.„Mrskošovně“,
za 140 tisíc korun je hotova.
Stejně tak si může radnice
odškrtnout práce na rekonstrukci veřejného osvětlení
v Havlíčkově ulici za 645 tisíc korun, které přecházely
z loňského roku. Začátkem
roku bylo také dokončeno
spoluﬁnancování městského Parku pod nemocnicí
v Tyršově ulici ve výši
2,4 milionů korun, i když
park byl předán již v závěru prosince 2019. Letos
byla dořešena jen umělá
závlaha, kterou samozřejmě nebylo možné v zimě
zprovoznit. Další dokončenou akcí je oprava střechy
v 2. ZŠ Propojení celkem
za 600 tisíc korun.
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel uvedl, že ani
příprava dalších akcí neusnula. Ve stadiu vypsání
výběrového řízení je rekonstrukce suterénu v Rodinném centru Petrklíč,
na který se podařilo získat
dvoumilionovou
dotaci.
Radní schválili na prvním
jednání v září vyhlášení

výběrového řízení a zadávací dokumentace k tomuto záměru. Do konce září
by mělo dojít k otvírání
obálek zaslaných uchazeči. „Podobná situace je
s rekonstrukcí sportovního
areálu v Luční ulici, kde
předpokládáme vybudování sociálního zázemí a odpočinkového přístřešku.
Chceme doplnit dětské hřiště, workoutové a parkurové
hřiště o mobiliář a lavičky.
Získali jsme dvoumilionovou dotaci na akci, která
by se měla dokončit do prosince příštího roku. Předpokládáme, že vysoutěžíme
dodavatele, podepíšeme
smlouvy a k zahájení prací
s největší pravděpodobností
dojde na jaře příštího roku.
Počítáme s ﬁnanční spoluúčastí,“ sdělil starosta.
„Odsouhlasili jsme a uložili odboru investic vypsání
výběrových řízení na participativní rozpočty kraje
– v případě města se jedná
o rekonstrukci minigolfu
v areálu Háječek a vybudování prvků ve skateparku
v areálu lehkoatletického
stadionu. Opět jsou tedy
vypsána výběrová řízení
a osloveny ﬁrmy s následným vyhodnocením nabídek,“ pokračoval. „Zadávali jsme také projektové
dokumentace na nové komunikace v rozvojových
zónách,“ dodal starosta.
Marie Břeňová

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

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek

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

Obecní úřad Petrovice
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

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

Podrobnosti naleznete na stránkách obce
www.petrovice-obec.cz

PLOŠNÁ INZERCE
od 13 Kč vč. DPH/cm2

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

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

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

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz
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Předsedu senátu Miloš Vystrčil v rozhovoru
také přiznal, čím je manželce i okolí protivný
SEDLČANY Miloš Vystrčil, předseda

Senátu České republiky, navštívil
v úterý 22. září Sedlčany. Ve městě měl několik poslání. První jeho
cesta směřovala do budovy radnice, kde se chtěl seznámit alespoň
ve stručnosti s historií města a slyšet, co se v současné době povedlo
nebo naopak, co obyvatele trápí. Přivezl také vysoké ocenění pro sedlčanského historika a dlouhodobého
muzejníka Jiřího Páva. V městské
nemocnici si přál prohlédnout nový
stropní stativ, na jehož pořízení
uspořádali senátoři sbírku. Hned při
příjezdu neodmítl pro čtenáře alespoň krátký rozhovor.
Máte nějaké osobní vazby
na Sedlčansko?
Přiznám se, že památky regionu
se mi nevybavují, ale mám ve městě
vazby na bývalého starostu a současného senátora Jiřího Buriana,
kterého jsem měl možnost osobně
poznat, jak před šesti lety při volební kampani, tak během jeho působení v senátu. Je to člověk, kterého
si vážím především pro jeho starost
o celý region a o to, abychom mysleli
na naše děti a vnuky, což v jeho případě znamená péči o vodu a vše, co
souvisí se zachováním vody v krajině, starosti o půdu, lesy... Nezastírám, že jsem přišel i Jiřího Buriana
podpořit, protože právě takoví lidé
jako je on, by měli v senátu sedět –
nejde mu tolik o něj samotného, ale
o to, aby byl prospěšný občanům
a regionu, z něhož pochází.

A další motiv vaší návštěvy?
Uvědomil jsem si, že toho mnoho
o městě a jeho okolí moc nevím...

pad zmíněná cesta pro region?
Význam má především pro Českou republiku – Tchaj-wan je připra-

Předseda senátu Miloš Vystrčil si ihned po příjezdu před radnici a při vítání se zástupci
města sáhl do kapsy pro roušku.

Přišly vám po návratu z Tchajwanu nějaké vzkazy od lidí v Česku nebo ze zahraničí?
Ano a byly to vzkazy jak podpůrné, tak záporné. Těch pozitivních
bylo mnohem více. Z ohlasů vyplývá radost nad tím, že jsme se zase
stali národem. Těší mě, jak velké
množství lidí má za důležité, abychom chránili svoji svobodu, suverenitu a nezávislost.
Jaký podle vás může mít do-

Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz

vený v naší zemi investovat, založit
pobočku banky, zřídit například
přímou leteckou linku do Prahy.
Do jaké míry by se toto projevilo
na Sedlčansku, to v tomto okamžiku
neumím říci. Nyní nás čeká spousta
práce, abychom příležitosti a konkrétní nabídky, které jsme přivezli,
dokázali proměnit ve skutečnou
hodnotu, která nám pomůže v rámci rozvoje našeho hospodářství, vědecko-technické spolupráce, rozvoje inovací a podobně.
Váš předchůdce Jaroslav Ku-

bera, který také před několika
lety navštívil Sedlčany, měl známou nectnost – byl silný kuřák.
Jakou máte vy?
Moje žena o mně říká, že jsem
nepořádný – že prý nedělám některé věci tak, aby byla spokojená.
Jsem svému okolí také protivný
tím, že chodím rád běhat. Tato moje
„nectnost“ způsobuje, že při mém
současném působení se mnou musí
někdo být, aby mě hlídal. Ne všichni z ochranky jsou na to dostatečně
fyzicky vybaveni – a také, když chodíte běhat a sportujete, tak to znamená, že vystává problém, jak naložit
s věcmi, které propotíte. To se také
ženám moc nelíbí...
Při čem vám nejvíc vadí
rouška?
Celkem jsem si na ni zvyknul, ale
vadí mi, že bere člověku identitu.
S tím ale nic nenadělám...
Co byste vzkázal čtenářům
v souvislosti s covidem–19?
Přál bych si, aby se chovali zodpovědně, využívali selský rozum,
uvědomili si, že nejvíc jsou ohroženi starší občané, lidé nemocní
nebo handicapovaní – a v těchto
případech se chovali zvlášť odpovědně. Současně ale vzkazuji, aby
nezapomněli žít, protože sociální
kontakt a vzájemná sounáležitost
je pro spokojený život hodně důležitá. Abych to shrnul: Přistupovat
k situaci rozumně. Koronavir není
podle mého názoru nepřekonatelným problémem, ale na druhé straně je opatrnost na místě.
Marie Břeňová

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

FARMA DRUHAZ

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE

Na Červeném Hrádku

velkoobchod - maloobchod

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

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

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

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

www.sedlcansky-kraj.cz

ZPRAVODAJSTVÍ

Naučnou ptačí stezku
symbolicky otevřou
známí ornitologové

Malotřídky deﬁcit
ve znalostech nevnímají

SEDLČANY Pavel Křížek,
vedoucí Ochrany fauny Hrachov, a ornitolog
Lukáš Viktora potvrdili
svoji účast ve středu 7.
října v Sedlčanech. Oba
jsou uznávanými znalci
a ochránci přírody nejen
v českém, ale i mezinárodním měřítku. Slíbili,
že na sedlčanském náměstí u prvního pítka,
které je součástí projektu prvního ročníku participativního
rozpočtu
financovaným městem
„Pítka pro ptáky,“ symbolicky naučnou ptačí
stezku otevřou.
Krátký program začne
v 10 hodin a v úvodu
vystoupí žáci základní
umělecké školy. Ptačí
stezka má patnáct zastavení, která jsou uvedena na informační tabuli
na náměstí (včetně GPS).

U každého stanoviště
je vyobrazen a krátce popsán konkrétní
druh opeřence, který se
v městské zeleni vyskytuje. Je zde také upřesněno, která škola nebo
instituce o čištění a doplňování vody převzala
péči. Pítka plnila svůj
účel již v létě a o některé
z patnácti je vzorně pečováno – platilo to například u pítka u kulturního
domu, u knihovny, u domova seniorů, v lokalitě
pod Cihelným vrchem,
v atriu nemocnice nebo
v nové části hřbitova.
Velkou snahu projevily
také „patronky“ pítka
na náměstí, které je ale
na údržbu nejobtížnější. Některá místa však
v horkých dnech po doplnění vodou přímo volala.
-mb-

REGION Po prázdninách

jsme opět oslovili základní školy v regionu, abychom zjistili, jak se školní
budovy změnily během
letních prázdnin či jaký
byl začátek školního roku.
Jak to vidí pedagogové
s nejrůznějšími opatřeními a ochotou dětí je dodržovat? Jaké jsou výsledky
distančního vzdělávání,
je třeba něco dohánět?
Jsou školy připraveny
na další období vzdělávání na dálku, které opět
hrozí a tentokrát už by
bylo povinné? Přinášíme
pohled dvou malých škol.
ZŠ a MŠ Nechvalice
začala školní rok v nově
vymalované budově. Přes
prázdniny se tady malovalo, ve třídách i v ředitelně
jsou nové elektrické rozvody, ředitelna je vybavena novým nábytkem.
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Dovybavení se dočkala
také žákovská knihovna.
Je v ní čtecí koutek s kobercem a pohodlným sezením. „Všechna nastavená hygienická opatření se
nám daří bez obtíží dodržovat, děti jsou již zvyklé
z konce minulého školního
roku. Loňský školní rok, co
se týká probíraného učiva, není potřeba dohánět.
Všichni žáci byli zapojeni
do distanční výuky a vše
zvládli. I v letošním roce,
pokud bude potřeba distanční výuku použít, jsme
připraveni,“ sdělila naší redakci třídní učitelka 1. až
3. ročníku Ivana Skalická.
Ani v počepické škole
se o prázdninách nelenilo, školní budova dostala
novou střechu. Začátek
školního roku popisuje
ředitelka školy Miroslava
Svobodová jako napros-

tou pohodu: „Nemícháme skupiny, jsme jedna,
takže se v budově školy
pohybujeme bez roušek.
Zatím omezujeme a v podstatě neplánujeme aktivity s dalšími školami nebo
s cizími lidmi, ani výlety
či exkurze.“ Výsledky jarního distančního vzdělávání pedagogové zjišťují.
„Zatím opakujeme. Opakování plánujeme delší
než v minulých letech. Zdá
se ale, že situace ohledně
znalostí žáků je obdobná jako kdykoli dříve,“
hodnotí ředitelka s tím,
že na případné další období dálkového vzdělávání jsou připraveni, ale
plánují další vzdělávání
pedagogů a zavedení dalších nástrojů pro distanční vzdělávání.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Daleko lépe se boří, než buduje, říká Jiří Janů
z Kosovky, který jde do voleb za stranu Petra Hanniga
KOSOVA HORA Jiří Janů z Kosovy Hory (66)

po dosažení důchodového věku z vlastního
rozhodnutí opustil post ředitele Středního odborného učiliště v Bezručově ulici v Sedlčanech. Stále ale využívá svých profesních zkušeností coby odborný lesní hospodář, má také
řadu zálib a je vidět, že si život užívá...
Přesto by byl ještě rád, podle vlastního vyjádření, užitečný v politice. S jeho jménem se mohou setkat středočeští voliči na kandidátce s názvem Rozumní – Petr Hannig za spravedlnost

Jiří Janů je dlouholetým příznivcem Petra Hanniga
a netají se tím.

a sociální jistoty. Janů na ní ﬁguruje na šestém
místě. Proč se rozhodl vstoupit do politiky právě za Hanniga, z jehož skladeb se nám zřejmě
nejdřív vybaví Neposlušné tenisky, kterými začínala svoji pěveckou kariéru Lucie Bílá? Na to
a na další dotazy nám odpověděl v rozhovoru.
Čím vás program této strany zaujal? Jak
jste se do „volebního soukolí“ vůbec dostal?
V politickém soukolí Petra Hanniga jsem prakticky od krajských voleb v roce 2008. Vybral si mě
proto, že při komunálních volbách v roce 2006
jsem měl nejvyšší počet preferenčních hlasů. Zjistil to ze statistických údajů a následně mě oslovil,
zda bych s ním nechtěl spolupracovat, a já souhlasil. V té době založil Stranu zdravého rozumu,
a když šel poprvé do krajských voleb, tak jsem
byl volebním lídrem – vím tedy, co to obnáší. Ocitl jsem se i na televizní obrazovce v pořadu Václava Moravce, kam byl přizván také David Rath.
Ve volbách jsme neuspěli, dosáhli jsme kolem tří
procent hlasů a nedostali jsme se do krajského
zastupitelstva ve zmíněném roce, ale ani později.
Petr Hannig byl v roce 2018 dokonce jedním z kandidátů na prezidenta republiky....
Samozřejmě i v té době jsem s ním spolupracoval a byl jsem s ním na několika rozhlaso-

vých vystoupeních. Tuto kandidaturu ale nebu- livost provozujeme spíš v podobě chození do přírody a pozorování zvěře, nikoliv již lovu. Jsme
du komentovat.
schopni i celou noc sedět na posedu. Sběratel troČím vás tento člověk zaujal?
Líbí se mi, že nechce spolupracovat s žád- fejí posledních pět let nejsem – mám svoje nalovenou vládní stranou. Přál by si, aby se společ- no. Trofeje, které jsem měl vystaveny v ředitelně
nost ubírala jiným směrem, než se ubírá. Také učiliště, jsem nechal u sestry na naší rodinné chaje velmi pracovitý a naprostou většinu kandidá- lupě a doma jsem mám jen několik z nich.
To znamená, že medvěd vám v obýváku
tek zpracovává sám. Strana zdravého rozumu
má několik set členů, do voleb jde pod názvem nevisí?
Ale visí i s puškou winchestrovkou. Také
„Rozumní – Petr Hannig“, aby to bylo pro voliče
víc srozumitelné, ale je to stále o těch samých mám v bytě trofej jelence a několik dalších trofejí z cest.
lidech a volebním programu.
Pořádným „koněm“ je pro vás cestování.
Co byste v případě úspěchu chtěli zejméAno, rádi s partnerkou „couráme“ po světě.
na prosadit, co byste vy i pro Středočechy
Jen v letech 2018 až 2019 jsme byli v Nepálu,
chtěl udělat?
Petr Hannig se netají tím, že by chtěl zabránit dva měsíce v Americe, dvakrát v Indonésii.
emigraci, nechce, aby Česká republika přijala V předchozích letech jsme navštívili také napříeuro, a výrazně by si přál omezit vliv Evropské klad Mauricius, Súdán, Maroko... Do světa jezdíme třikrát až čtyřikrát do roka. Letos jsme si
unie na hospodaření v České republice.
naplánovali dva měsíce u bratrance na Havaji,
To ale mají v programu i jiné strany...
To je pravda, ty už ale dostaly příležitost uká- to jsme ale kvůli koronaviru „odpískali“, nevyšla nám ani Kamčatka, kde by nás nepustili přes
zat, co umí.
Moskvu, na listopad jsme měli zaplacený MaMluvíte o emigraci, jaké nabízíte řešení?
Těžko říci, kdybychom návod měli, tak ho dagaskar, vše je přesunuté na příští rok. Letos
jednak nebudu říkat před volbami a za druhé, jsme stačili ještě v únoru Itálii. S otazníkem pro
kdyby to bylo tak jednoduché, tak už by to ně- nás zůstává cesta do Egypta. Vloni jsme byli
v Súdánu až u egyptských hranic, tak bychom
kdo udělal.
Jaký výsledek při krajských volbách bys- tam navázali a pokračovali. V důchodu se tedy
nenudím. Stále se věnuji také oceňování nemote považoval za úspěch?
Velkým úspěchem by bylo dostat se mírně vitostí, mám na starosti 350 hektarů odborné
nad pětiprocentní hranici. Tak bychom získali správy lesů. Nic mi nechybí. Na dotaz, kolik
v krajském zastupitelstvu pět až osm křesel. beru po ránu prášků, bych odpověděl, že ani
Byli bychom rádi, kdyby se podařilo získat je- jeden. Nemám žádné problémy s tlakem, pohyden post radního. To ale zatím neřešíme, náš bovým aparátem ani ničím jiným. Kéž by to tak
dosud největší úspěch byl zisk 3,8 procent chtělo vydržet ještě třicet let. (úsměv)
Nechcete se zmínit o obecní kronice?
ve volbách do parlamentu 2010.
Kroniku v Kosově Hoře jsem vedl od roku
Co považujete za svoji přednost?
Mám přehled, jsem v důchodu, a tak bych 1984 do roku 2013. Potom jsem ji předal náse mohl všemu věnovat s plnou vervou a roz- stupci, uznal jsem výtku zastupitelů, že jsem
vahou. Myslím si, že jsem komunikativní a pří- čistopis zpracovával s výraznějším zpožděním.
stupný i jiným názorům – to jsou vlastnosti, Nekandidoval jsem v roce 2014 ani do obecního
které jsem musel prokázat i ve školství – nej- zastupitelstva, tam jsem působil tři období a zadřív jako ředitel třebnického lesnického učili- žil jsem za tu dobu tři starosty obce.
Jak byste svými slovy pozval lidi k senátště a po jeho sloučení na sedlčanském zemědělském učilišti. I když se s nikým „neperu“, ním a krajským volbám?
Veřejnost by k volbám jít měla, abychom daljsem také schopný si prosadit jednoduchou
cestou svůj názor, aniž bych používal silná slo- ší čtyři nebo šest let neslyšeli: „Oni nám to něva. V programu máme také životní prostředí jak udělali.“ Účastí projevují svůj názor. Jestliže
a lesnictví, včetně současné kůrovcové situace. je účast pod padesát procent, tak to znamená,
To je moje parketa. A tomu bych jako krajský že lidem je jedno, kdo vládne, a říkají tím: „My
budeme stejně reptat.“ Ono se daleko lépe boří,
zastupitel mohl věnovat dost času.
Marie Břeňová
Hovoříte o čase. Zbyl by nějaký na vaše než buduje.
záliby, kterých není
málo?
Meritage, spol. s r. o.
Rok po úmrtí manželprovozovna Kňovice 116, Sedlčany 264 01
ky, konkrétně od roku
přijme pracovníka na pozici
2009, mám novou životní partnerku a mám to
štěstí, že má podobné
Náplň práce: zpracování a evidence zakázek, komunikace se
záliby jako já a věnujeme se jim společně.
zákazníky a s dodavateli
V zimě to jsou lyže,
Požadujeme: znalost AJ, MS Office, Internet
v létě kola – letos máme
Nabízíme plat 27 000 Kč
na kolech najeto už přes
Kontakt: 734 757 425, jana.rybarova@meritage.cz
tři tisíce kilometrů. Mys-
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Do krajského zastupitelstva kandiduje i kamýcký starosta
KAMÝK NAD VLTAVOU Učitel

Petr Halada byl v místních
volbách zvolen už sedmkrát
– v roce 1994 do obecního
zastupitelstva a v roce 1998
do funkce starosty – přičemž své místo obhájil už
po šest volebních období.

Druhá
kandidatura
do krajského
zastupitelstva
Zatímco v Kamýku nad
Vltavou a v obci Velká se
Petru Haladovi podařilo prosadit leccos dobrého, svěřil
se, že v „Kraji“ to má těžší.
„Přiznám se, že jako opozičnímu zastupiteli se mi
zatím nepodařilo prosadit
vůbec nic, co jsem smysluplného navrhoval pro občany.
Jako například zvýšit rozpočtovou kapitolu na vybudování vodovodů a kanalizací v obcích o 400 miliónů
korun – to bylo zamítnuto
současnou krajskou koalicí.
Navýšení investic pro rekonstrukce školských zařízení
zřizovaných krajem bylo
rovněž zamítnuto, změna
nastavení pravidel pro hodnocení žádostí o granty neziskových organizací – zamítnuto.“
A co se povedlo pro region Toulava?
„Získat dotace na provoz
a propagaci destinačního
managementu regionu.“
Co plánujete dál?
„Zabývat se regionálním
rozvojem Středočeského
kraje, tedy opravdovou a cílenou pomocí pro jednotlivé
části Středočeského kraje,
což vyžaduje směrování
zdrojů na konkrétní projekty
a potřeby. Je potřeba zvolit
individuální přístup k jednotlivým částem Středočeského
kraje, neboť každá je svým
způsobem jiná a unikátní.“
Na kandidátce STAN
(starostové a nezávislí)
jsou dvě desítky učitelů, což je nejvíc ze všech
kandidátek za Středočeský kraj. Také vy léta učíte na základní škole. Jak
docílit vyšších investic
do školství?
„Vyšším zapojením evropských zdrojů do středočeského školství a také

vyšším podílem investičních
prostředků z rozpočtu Středočeského kraje. Školy si
to zaslouží, neboť některé
budovy jsou ve velmi zuboženém stavu a jejich vybavení je hodně zastaralé. Totiž
zatímco základní školy jsou
ﬁnancovány obcemi, střední
školy ﬁnancují kraje.“
Připomeňme si září 2011

že tento návrh zlikviduje
české školství a způsobí obrovské a nevratné negativní
změny v obcích, u kterých
následně dojde k odlivu
obyvatel. Inicioval slyšení
o regionálním školství v Senátu PČR a rozjel podpisovou akci za záchranu českého regionálního školství,
pod kterou se podepsalo

v našem kraji, s tím souvisí
diskuse se samosprávami
v místě působení škol, diskuse s rodiči, se žáky a se
zaměstnavateli, abychom
nejprve získali ucelený pohled na síť škol, které kraj
zřizuje. Na základě vyhodnocení analýzy pak provést
kroky, které z ní vyplynou.
Nemáme ale nač čekat, začít
je potřeba ihned. Cílem je mít
kvalitně a moderně vybavené učebny, do kterých budou
rádi chodit studenti i učitelé.“

Radosti i starosti
starosty...

Starosta Petr Halada (uprostřed) s hasiči při Kamýckém prášení

– tehdy ministr Dobeš představil svůj návrh optimalizace regionálního školství.
Hrozilo, že v sedmdesáti
procentech obcí zaniknou
druhé stupně základních
škol a následně pak i celé
školy. Kamýcký starosta se
proti tomuto návrhu ohradil a do boje proti uzavření
malých škol zapojil školské
komise Svazu měst a obcí,
Sdružení místních samospráv a Asociace hejtmanů. Neustále upozorňoval
náměstka ministra Němce,

64 800 občanů. Nový ministr školství Fiala pak veřejně
tuto optimalizaci školství
ukončil. Tím Petr Halada
pomohl zachránit nejen kamýckou školu, ale většinu
vesnických škol v celé České republice. Zdravý rozum
tenkrát zvítězil, ale je dobré
mít se na pozoru.
Jak to vypadá s optimalizací krajského školství nyní?
„Nejprve je nutné provést
velmi podrobnou regionální
analýzu středního školství

V době starostování Petra Halady získal Kamýk
nad Vltavou titul Obec roku
Středočeského kraje pro
rok 2012. Komise ocenila, že
je to obec, která si umí vážit
historie, která má vlastní
televizní vysílání, dobře
fungující knihovnu, kostel
s dobře spolupracujícím panem farářem. Že je to obec,
která má dobře pracující
klub seniorů, oddíl volejbalu, fotbalu, tenisu, ﬂorbalu,
dva hasičské sbory (jeden
v obci Velká). Občané jsou
zapojeni do mysliveckých
spolků. Obec má dva divadelní soubory (školní
i obecní), folklórní soubory – Kamýček, Kamýčan
a Minikamýček, mateřskou
školu, opravenou školu, třídy pro děti s handicapem,
zahradní altán v areálu školy, několik dětských hřišť,
mateřský klub, dětskou organizaci Pionýr. Je to obec,
v níž působí poskytovatel

sociální péče. Důležité je
i to, že Kamýk nad Vltavou
má vodu ve vlastní správě.
Není však lehké pracovat pro lidi. Petr Halada
prozradil, jak kuriózní úkoly může dostat starosta.
Volali ho třeba, když ﬁrma
stěhovala chatařskou osadou již hotový soukromý
dům cestou užší než rozměry domu, a chataři se báli
o své ploty. –– Jiný požadavek zněl: „Půjčte mi prosím obecní výsuvný žebřík,
musím si chytit papouška
na stromě.“ –– V době, kdy
v polovině okresu nešla
elektřina, si občan stěžoval:
„Nejde mi elektrika, proč jste
ji, starosto, vypnul? A kdy už
ji konečně zapnete? Za chvíli začíná Ordinace v růžové
zahradě!“ –– „Nejde mi žádný televizní program, zajistěte opravu!“ žádal rozčilený
občan. Starosta se k němu
domů došel podívat a zjistil, že má vytažený TV kabel ze set-top boxu. –– Podobné telefonáty dostává
i uprostřed noci.
Petr Halada společně
s místostarostou Josefem
Vencovským je ve své obci
iniciátorem mnoha žádostí
o granty, díky nimž do Kamýka nad Vltavou přitekly
peníze ze státních i evropských fondů a obec doslova
i obrazně rozkvetla.
Podaří-li se, aby měl Petr
Halada v krajském zastupitelstvu větší pravomoci,
než když musel být v opozici, může i Středočeský kraj
vzkvétat.
-has-
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Výstava v muzeu připomíná historii a přibližuje
současnost Kovodružstva
SEDLČANY Uprostřed mi-

nulého týdne byla v městském muzeu návštěvníkům zpřístupněna výstava
připomínající blížící se sedmdesáté výročí založení
Kovodružstva. Expozice je
umístěna v menší části výstavní síně pod schody vedoucími do prvního patra,
a není tedy přímo na očích.
Zájemci o historii podniku,
který je po dlouhá léta významnou součástí města, si
výstavku ale jistě najdou.
K nejvýznamnějším dokumentům na výstavě patří
kopie zápisu z ustavující
valné hromady Oblastního lidového Kovodružstva
v Sedlčanech, konané 27.
prosince 1950 v restauraci U Karla IV. Nechybí ani
portréty zakladatelů, fotograﬁe z výroby podniku
a vystaveny jsou nožířské
výrobky.
Vedoucí marketingu

sedlčanského Kovodružstva z archivních i současných materiálů podniku navíc sestavil také podrobný
popisek výstavy. „Nožířství
na Sedlčansku má dlouhou
tradici. První zmínky pocházejí již z konce šestnáctého
století, z dob Jakuba Krčína
z Jelčan a Sedlčan,“ uvádí
Pavel Stach. „Z osmnáctého
století pak pocházejí záznamy o kovářském rodu Rebců v místních cechovních
knihách a od roku 1850 již
můžeme mluvit o Rebcově
nožířství. Po 2. světové válce v něm pracovalo přes
dvacet zaměstnanců a bylo
vyhlášené mistrovskou kvalitou svých výrobků.“ Pavel
Stach připomíná, že aby
mohla nožířská výroba
v Sedlčanech pokračovat
i v době zestátňování podniků na přelomu čtyřicátých a padesátých let, bylo
pro majitele i zaměstnance

nejschůdnější jít cestou založení výrobního družstva.
Proto se 27. prosince 1950
v restauraci U Karla IV.
sešla ustavující valná hromada sedmadvaceti zakládajících členů Oblastního
lidového družstva. Základem družstva se staly ﬁrmy
Vilém Rebec, výroba nožů
v Sedlčanech, a Vladimír
Říha, nožířství Benešov,
jejichž výrobní programy
a zásoby materiálu družstvo převzalo.
KDS vzniklo 1. ledna
1951, rychle začalo vytvářet a upravovat výrobní
program, takže již v roce
1958 mělo čtyři stovky zaměstnanců, vyrábělo sto
miliónů holicích čepelek
a podnik opouštělo 120
typů výrobků. Z důvodu
úbytku kvaliﬁkovaných nožířů zřídilo KDS v polovině
padesátých let i vlastní odborné učiliště pro 170 žáků.

Po dvaceti letech své existence ﬁrma zaměstnávala

že sedlčanské nožířské
družstvo dnes reprezentuje

Návštěvníci muzea se v těchto dnech mohou seznámit s historií
i současností Kovodružstva.

již 570 pracovníků a původní výroba nožů stoupla stonásobně, na celé dva
milióny kusů. Družstvo se
nebývale rozvíjelo. „V roce
1989 zaměstnávalo už 620
pracovníků, a stalo se tak
jednou z nejvýznamnějších
ﬁrem v regionu,“ vypočítává Pavel Stach a dodává,

již tradiční a zkušenou společnost známou v České
republice i v mnoha evropských a světových zemích
pod značkou KDS.
Výstava, kterou připravilo
městské muzeum ve spolupráci s KDS Sedlčany, potrvá
až do neděle 22. listopadu.
David Myslikovjan

Papírové vlaštovky se vzkazy létaly z oken domova seniorů
SEDLČANY Netradičně pojali začá-

tek podzimu žáci Základní umělecké školy v Sedlčanech. Pod
vedením učitelky Jaroslavy Troja-

První vlaštovky přistály.

nové připravili na středu 23. září
klientům sedlčanského domova
seniorů i zaměstnancům zpestření
odpoledne „letem vlaštovek“.
Lenka Kaprálová, sociální pracovnice Domova, před akcí vysvětlila, v čem nápad spočíval:
„Paní učitelka Trojanová nás oslovila, zda bychom vyrobili s našimi
klienty papírové vlaštovky, napsali
na ně vzkaz dětem ze základní
umělecké školy s tím, že třikrát
odstartuje jejich let, kdy se budou
papíroví ptáci snášet z oken dolů
a děti je budou chytat.“ Tak se i stalo. Učitel Stanislav Drozd spolu
s žákyní Dorinkou zahráli před recepcí fanfáry, další malí účastníci

připomněli některé pranostiky, při
nichž také tančili.
Někteří senioři dali přednost
posezení venku před svým pavilonem, odkud dění pozorovali,
řada jich však byla připravena
v oknech pokojů nebo na terase,
aby splnila jim milý úkol. V úvodu
Jaroslava Trojanová do mikrofonu
řekla. „Zdravíme vás pod vašimi
okny nebo spíš pod našimi okny,
protože jsme všichni na malém
městě sousedy. Víte, že jsme u vás
v červnu zahajovali léto a nyní přišel už čas babího léta a prožijeme
ho společně vypuštěním vlaštovek,
které jako by odletí do jižní Afriky.“ Čtyři roční období přirovnala ke čtyřem prastarým klíčům
k životu. Třetím klíčem otevřeli
její svěřenci podzim, k němuž
patří také odlet ptáků do teplých
krajin. „Tři, dva, jedna, leť,“ dala
povel k prvnímu odletu z jedné a pak z druhé a třetí světové
strany. S papírovými letci pak
děti zatančily, aby jim pomohly
v letu do Afriky. Většinu z nich
posbíraly do proutěného košíku,
aby s nimi později dále pracovaly na školní zahradě a udělaly
z nich objekt coby umělecké dílo.
Potleskem odměnili diváci i další
taneční kreaci malých návštěvní-

ků – tentokrát na hudbu Antonia
Vivaldiho. Z jeho díla Čtvero ročních období nemohli vybrat jinou
část než tu s názvem Podzim.
Vlaštovky na svých křídlech
nesly krásné vzkazy dětem.
Některé si mohli vyslechnout
všichni přítomní hned v areálu
Domova: „Hodně štěstí a radosti

ze života všem dětem.“ - „Buďte
pilní a šikovní.“ A ještě alespoň
část poselství z křídel vlaštovičky, která uvízla na růžovém keři:
„Když se setkáš s něčím, co jsi nikdy nedělal, neříkej, že to neumíš.
Zkus to a uvidíš. Nikdo neuměl
hned všechno. Každý se učí.“
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz
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Expozice ve výstavní síni
muzea ukazuje, jaký vztah má
Zeměměřický úřad k Sedlčansku
SEDLČANY Městské muzeum ve spolupráci se

Zeměměřickým úřadem připravilo výstavu, která dostala název Triangulační věže Sedlčanska
a okolí. Slavnostní zahájení výstavy se konalo
ve čtvrtek 24. září za přítomnosti ředitele zeměměřické sekce Zeměměřického úřadu Petra Dvořáčka, vedoucího odboru geodetických základů
Zeměměřického úřadu Jana Řezníčka a Vladimíra Pohoreckého, autora publikace Po stopách triangulačních věží.
V úvodu vernisáže vysvětlil Petr Dvořáček,
proč byla výstava instalována právě v prostorách sedlčanského muzea. Je to hlavně proto, že
v Sedlčanech sídlí podstatná část jednoho z odborů Zeměměřického úřadu, odbor kartograﬁe a polygraﬁe. „Využili jsme také možnosti uspořádat tuto
výstavu ve spolupráci s velkým přispěním Vladimíra Pohoreckého, který velkou částí naplnil obsah
výstavy,“ připomněl Dvořáček. „Naši spolupracovníci k výstavě zhotovili graﬁcký doprovod tak, aby

Ředitel zeměměřické sekce Zeměměřického úřadu
Petr Dvořáček (vpravo) účastníky vernisáže seznámil
s obsahem výstavy.

prezentoval zdejší území se zaměřením na trigonometrické body.“ Ředitel zeměměřické sekce dále
uvedl, že Zeměměřický úřad se zabývá zeměměřictvím ve státním zájmu a je součástí Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního. „Máme
na starosti všechny zeměměřické práce ve státním
zájmu, kromě katastru nemovitostí. A právě touto
výstavou bychom chtěli připomenout naši činnost.
V první řadě je to starost o základní bodové pole,
což jsou trigonometrické body v minulosti umístěné na vrcholcích kopců. Vedle toho se zabýváme
i zpracováním topograﬁckých map státního mapového díla. Ukázky jsou na instalovaných panelech. Zabýváme se i zpracováním ortofotomap
z leteckých měřících snímků, a rovněž se zabýváme smluveným standardizovaným názvoslovím,
což znamená názvy obcí a dalších geograﬁckých
objektů. Samozřejmě máme na starosti i mapová
a další zeměměřická díla, která vznikala v minulých dobách. Máme rozsáhlý specializovaný ústřední archiv zeměměřictví a katastru,“ vypočítal Petr
Dvořáček a dodal, že společně se celý kolektiv,
který tvořil expozici, snažil využít všech dat a materiálů, které Zeměměřický úřad zpracovává tak,

aby si návštěvníci výstavy mohli udělat obrázek
o tom, co Zeměměřický úřad dělá a jaký vztah má
konkrétně k regionu Sedlčanska.
Návštěvníci výstavní síně muzea se mohou
na jednotlivých panelech seznámit s celkem
patnácti vybranými trigonometrickými body,
nad kterými stávaly jednotlivé věže. Jejich
konstrukce byla různorodá. Od jednodušších

dřevěných až po několikapatrové zděné. Důmyslnost jednotlivých staveb dokládají dobové
fotograﬁe a pro úplnou představu lze najít u každého bodu i jeho současnou podobu. Součástí
expozice je také unikátní model triangulační
věže, umístěný u vchodu do budovy, herní koutek nejenom pro děti a geodetický fotokoutek.
David Myslikovjan
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KONCERTY
 Sedlčany – kult. dům
1. 10. Samson a jeho
parta
koncert folkové hudby; 19:30
6. 10. Andrea Togel
Kalivodová a Moravské
klavírní trio
galakoncert; 19:30
13. 10. Radůza
koncert oblíbené zpěvačky,
skladatelky a muzikantky;
19:30
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
9. 10. Klavírní koncert
koncert klavíristy Jana
Bartoše; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Moje duše
výstava kreseb a poezie
Olgy Pírkové; do 7. 10.
Výstava kreseb Lidmily
Sunegové
od 12. 10.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Sen
výstava obrazů Moniky
Žemličkové; do 25. 10.
 Sedlčany – knihovna
Inferno
výstava fotograﬁí amatérského fotografa Tomáše
Vodenky; vernisáž 2. 10.
v 18:00, výstava do 4. 11.
 Sedlčany – muzeum
Triangulační věže Sedlčanska a okolí
výstava ve spolupráci se
Zeměměřickým úřadem;
do 22. 11.
70 let KDS Sedlčany
výstava fotograﬁí a průřez
nožířskými výrobky;
do 22. 11.

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
3. 10. Blázinec
napínavá groteska Jaroslava Gillara s hercem Miroslavem Táborským; 19:00
4. 10. Velká dobrodružství malého brouka
pohádka nejenom pro děti;
14:00
8. 10. Tik tik
komedii uvádí divadlo
Kalich; 19:00

 Sedlčany – kult. dům
11. 10. Kola vášně
mexickou telenovelu uvádí
benešovský spolek deFormace; 18:00
14. 10. Nemocnice na pokraji zkázy
travesty show s novým
zábavným pořadem; 19:30

KINO
 Sedlčany
2. 10. Než skončí léto
drama, komedie; 20:00
3. 10. Vzpomínky na Itálii
romantická komedie; 20:00
9. 10. Disco
norské drama; 20:00
10. 10. Štěstí je krásná
věc
česká komedie; 20:00
 Sedlec-Prčice
2. 10. Casting na lásku
česká romantická komedie;
20:00
9. 10. Šarlatán
české životopisné drama;
20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
30. 9. Pohárové utkání
Rumola – HC Kňovice;
18:30
HC Tučňáci Kosova Hora –
HC Hrádek; 20:25
2. 10. Pohárové utkání
HC Genemusic – TJ Slavoj
Obecnice; 18:30
HC Riverboys Zvírotice – Stará garda Štětkovice; 20:25
3. 10. Pohárové utkání
HC Bubák Chlum – Ševci
Nový Knín; 12:00
HC Čerti Křepenice – HC
Huroni Vršovice; 14:00
AHC Nový Knín – DSK
Daleké Dušníky; 19:30
4., 11. 10. Veřejné bruslení
14:00
4. 10. Pohárové utkání
HC Kabaret Sázava – HC
Domino; 16:30
HC Žabáci Solopysky – Rybníkáři; 18:25
HC Hrádek – HC Miličín;
20:20
5. 10. Pohárové utkání
HC Kačeři Příčovy – HC
Genemusic; 18:30

HC Votice – Stará garda
Štětkovice B; 20:25
7. 10. Pohárové utkání
HC Medvědi Sedlčany –
Rumola; 18:30
9. 10. Pohárové utkání
HC Kňovice – HC Tučňáci
Kosova Hora; 18:30
HC Olbramovice – Novit
Neveklov; 20:25
10. 10. Pohárové utkání
HC Huroni Vršovice – AHC
Nový Knín; 14:00
Ševci Nový Knín – HC Čerti
Křepenice; 16:00
TJ Slavoj Obecnice – HC
Riverboys Zvírotice; 18:00
DSK Daleké Dušníky – HC
Kabaret Sázava; 20:00
11. 10. Pohárové utkání
Stará garda Štětkovice – HC
Bubák Chlum; 16:30
Rybníkáři – Novit Neveklov; 18:25
Rumola – HC Olbramovice;
20:20
12. 10. Pohárové utkání
HC Tučňáci Kosova Hora
– HC Medvědi Sedlčany;
18:30
Stará garda Štětkovice B –
HC Hrádek; 20:25
 Kosova Hora – hřiště
3. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – SK
Jince 1921; 16:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
3. 10. Z Prčice za kapličkami Českého Meránu
14. ročník turistického pochodu, trasy 7, 15 a 25 km;
8:00
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
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
3. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Dublovice
B; 16:00
10. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Obory; 16:00
 Počepice – hřiště
4. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – FK
Sparta Luhy; 16:00

www.sedlcansky-kraj.cz

11. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Litavan Bohutín; 16:00
 Dublovice – hřiště
4. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK
Nový Knín; 16:00
11. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Prostřední Lhota; 16:00
 Sedlčany – hřiště
4. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – Jindřichův Hradec; 15:00
11. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – SK
Petrovice; 16:00
 Sedlčany – autobusové
nádraží
10. 10. Pochod přes tři
hradiště
turistický pochod, trasa
11 km; 8:05
 Petrovice – hřiště
10. 10. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Sokol
Sedlec-Prčice B; 16:00
 Jesenice – hřiště
11. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Sokol Nečín; 16:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
11. 10. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – SK Nový
Knín B; 16:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
2. 10. Píšu, píšeš, píšeme
kreativní program pro
děti z 1. stupně, které píší
příběhy; 13:00
7., 14. 10. Hajánek
podvečerní čtení pohádek
na dobrou noc; 17:00
12. 10. Kolik pater má
strom?
dopolední program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna

2., 3., 9., 10. 10. Pozorovací program
při dobrém počasí;
20:00–23:00
 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
 Sedlčany – nám. T. G. M.
7. 10. Pítka pro ptáky –
Naučná ptačí stezka
neformální setkání k dokončenému projektu; 10:00
 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
 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.

Nic víc již nemůžeme dát, jen na hrob kytičku
a se slzou v očích stále vzpomínat.

V úterý 6. října tomu bude 33 let,
co nás navždy opustila naše drahá maminka, paní

Marie Bláhová
z Vletic u Krásné Hory.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami.

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz
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Memoriálu Bóži Karlíka se zúčastnil
syn zakladatele
NALŽOVICE Tak jako každý

rok i letos se sjeli závodníci rychlostní kanoistiky
z různých míst republiky
na Častoboř, kde se předposlední zářijovou sobotu
konal 23. ročník Memoriálu Bóži Karlíka – českého
reprezentanta, olympijského medailisty a zakladatele rychlostní kanoistiky
na Sedlčansku. Součástí
závodů byl také 2. ročník

Do poslední chvíle se
sice čekalo, jaká nařízení
zazní od vlády ohledně
sportovních akcí v souvislosti s covid–19, ale nakonec
se závody přeci jen konat
mohly. I přes nepříznivou
situaci a přísná hygienická
opatření byla účast hojná,
závodů se zúčastnilo přes
150 závodníků z více jak
čtrnácti oddílů z celé České
republiky. Závodníci se tak

na 200 m. Nemalým zpestřením na trati 200 m byl oddílový závod sedlčanských
kanoistů se svým trenérem
Jakubem Sůsou.
Letošní ročník poctil
svou návštěvou Tomáš Karlík, syn Bóži Karlíka a zároveň bývalý kanoistický zá-

v roce 1996) předal jménem
Českého svazu kanoistů
Tomáši Karlíkovi gratulaci
spolu s tričkem s originálním znakem ČSSK z doby
jeho závodní kariéry. Tomáš Karlík také předával
putovní pohár – cenu hlavního závodu Bacunda Cup

pádel), rodinné posádky
a závod pramic. Nejmladším sedlčanským kanoistou byl Ondra Kafka, který
pádloval se svým taťkou
Tomášem Kafkou v rámci
rodinné posádky.
Na Častoboři je vždycky krásně, počasí přálo,

Oblíbeným zpestřením Memoriálu Bóži Karlíka na Častoboři je vložený závod bez pádel Lachtan cup.

Tomáš Karlík předává putovní pohár vítězi Janu Počtovi ze Sparty.

Memoriálu Ládi Dvořáka,
zakladatele kanoistického
oddílu v Sedlčanech.

spolu mohli utkat na klasických dlouhých tratích 2 km
a 5 km a na krátkých tratích

vodník Slavie Praha (dnešní
USK Praha), který letos
oslavil významné životní
jubileum. Pavel Bednář,
ředitel Sportovních areálů
Sedlčany (člen výkonného
výboru Svazu rychlostní
kanoistiky a sedlčanský
kanoista, který získal stříbro na MS v Dánsku, bronz
na MS v Kanadě a také reprezentoval ČR v rychlostní
kanoistice na LOH v Atlantě

(kombinovaný závod kanoe-kajak) vítězi Janu Počtovi
ze Sparty.
Jako každoročně nechyběly na memoriálu ani
tradiční oblíbené závody
Lachtan Cup (závod bez

a tak řada oddílů zůstala až
do neděle. Memoriál Bóži
Karlíka uzavírá spolu s následujícím posledním závodem – MČR v dlouhých
tratích v Praze – závodní
kanoistickou sezónu. -kř-

Děkujeme všem, kteří finančně nebo věcně přispěli
na pořízení cen pro vítěze, zejména pak městu Sedlčany,
STROS – Sedlčanské strojírny, KDS Sedlčany, Biopekárně
Zemanka, SB – stavebniny Barták, Beseda bar Sedlčany
a rodině Bóži Karlíka.

Patnáct dětí nachytalo v soutěžním dni přes
dvaadvacet kilogramů ryb
ale letošní, 12. ročník, se konal až
ve druhé polovině září. V časných
ranních hodinách se u sedlčanské
retenční nádrže sešlo třicet čtyři
dětí nejenom z regionu, ale i z dalších míst středních Čech.
„Nejpočetnější zastoupení měla
samozřejmě místní organizace,
včetně dětí
z našeho rybářského kroužku,
ale přijely i děti
z Benešova,
Bystřice, Votic,
Kladrub, Říčan,
Nového Knína a Soutic,“
uvedl vedoucí
mládeže MO
S e d l č a ny J i ř í
Běžel. „Počasí
bylo velice příjemné, ovšem
Účastníci rybářských závodů se mohli pochlubit pěknými úlovky. toto dlouhodobé
SEDLČANY Několik ročníků rybář-

ské soutěže pro děti do patnácti
let pod názvem Sedlčanský cejn
pořádala místní rybářská organizace Sedlčany pod záštitou Středočeského územního svazu Českého
rybářského svazu a města Sedlčany vždy na konci letních prázdnin,

teplo rybám moc nesvědčí, což se
projevilo také na úlovcích. Hned
ráno se podařilo ulovit dva kapry,
z nichž jeden měl hmotnost přes tři
kilogramy a druhý dvě a půl kila.
Jak se ukázalo, byly to ryby vítězné. Protože se hodnotila celková
hmotnost ryb, tak ani další úlovky
v podobě bílé ryby již nedokázaly
zmíněným kaprům konkurovat.
Celkově tedy patnáct dětí nachytalo přes dvaadvacet kilogramů ryb
a ostatní, méně úspěšní rybaříci, si

alespoň zasoutěžili v ‚poznávačce‘. Občerstvení nám zajistil náš
místopředseda a kamarád Zdeněk
Farář, který napekl domácí perník a usmažil plný kotel kuřecích
řízků, za což jsme byli velice rádi.
Z příspěvků města Sedlčany jsme
zajistili hodnotné ceny, a tak žádné z dětí neodešlo s prázdnou.
První a druhé místo obsadili kluci
z našeho kroužku a třetí skončil
závodník z Říčan,“ dodal Jiří Běžel.
David Myslikovjan

Honební společenstvo Dublovice oznamuje
všem členům, že bude v období od 1. října do 31. října vyplácet nájem
z honebních pozemků za období 2016–2020 a to v Líchovech č. p. 15
(ing. Čermák), pondělí – pátek od 16 do 21 hodin, v sobotu a neděli
od 8 do 21 hodin. Výše nájmu činí 4 Kč/ha/rok. Bližší informace získáte
na telefonním čísle: 603 516 486 nebo mailem: frantisek.cermak@crvcz.cz.
Nevyzvednuté peníze budou věnovány jako sponzorský dar hasičským sborům
podle katastrálního území (jmenovitě SDH Dublovice, SDH Chramosty, SDH
Líchovy, SDH Příčovy, SDH Solopysky, SDH Třebnice).
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Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
6. kolo divize A
SK Dynamo České Budějovice B – TJ Tatran
Sedlčany 4:0 (1:0)

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

6. kolo krajského přeboru I. B
třídy skupina E
TJ Tatran Sedlčany B – TJ Ligmet Milín 1:0 (0:0)
Branky: 82. (p) D. Pudil

6. kolo okresního přeboru
SK Jince 1921 – TJ Sokol Dublovice 2:1 (1:1)
Branky Dublovic: 20. P. Lengyel
SK Březnice 1918 – TJ Sokol Kosova Hora 1:2
(0:1)
Branky Kosovy Hory: 37. M. Valenta, 85. P. Moulík
TJ Kovohutě Podlesí B – TJ Tatran Sedlčany C
0:3 (0:2)
Branky Sedlčan: 7. M. Novák, 25. a 83. M. Barták
SK Třebsko – TJ Sokol Počepice 1:2p (0:1)
Branky Počepic: 38. M. Skalický

6. kolo III. třídy skupina B
TJ Sokol Jesenice – TJ Vltavan Hřiměždice 5:0
(2:0)
Branky: 15. Z. Švagr, 40. L. Pomahač, 74. J. Šika, 78.
(p) F. Hulan, 84. O. Sůva
TJ Sokol Dublovice B – TJ Sokol Sedlec-Prčice
B 0:6 (0:3)
Branky: 20. S. Boubalík, 25. R. Seidel, 45. a 80. Z.
Sova, 73. a 86. M. Prchlík
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Borotice 2:1 (1:1)
Branky Hory: 14. M. Švec, 52. M. Hubička
SK Velká Lečice – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
2:7 (1:3)
Branky Kamýku: 19. a 53. M. Viskup, 34. a 35. M.
Tatoušek, 56. L. Čedík, 67. M. Vlk, 85. J. Novotný

6. kolo III. třídy skupina A –
Benešov
Sokol Zaječice – TJ Sokol Vrchotovy Janovice
2:1 (1:1)
Branky Vrchotových 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

6. kolo IV. třídy skupina B
SK Klučenice – TJ Krásná Hora B 5:1 (0:1)
Branky: 56. M. Zápotočný, 65. (p) H. Holan, 67. M.
Kavan, 78. a 84. T. Petřík – 40. P. Kolář
Obořiště – SK Vysoký Chlumec 1:6 (0:3)
Branky Vysokého Chlumce: 20. a 60. P. Lípa, 27.
a 84. J. Mrázek, 41. a 50. J. Novák
TJ Vltavan Hřiměždice B – SK Přestavlky 2:4
(2:3)
Branky Hřiměždic: 5. P. Kučera, 38.(p). J. Černý
David Štverák
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Hokejový pohárový souboj
„těžkých vah“ neměl vítěze
SEDLČANY Minulý týden měl

největší náboj – v dlouhodobém pohárovém turnaji amatérských hokejistů – nedělní
podvečerní souboj dvou
velkých favoritů na celkové
prvenství, týmů Genemusic
a Štětkovic. Poměrně dlouho
se zdálo, že vítězně z tohoto
souboje vyjde Stará garda,
ale nakonec se soupeři rozešli smírně.
Ze hry ještě neuplynuly
ani dvě minuty a Štětkovice už vedly. V 11. minutě
navíc rozehrály svoji první
přesilovku, zamkli soupeře v jeho obranném pásmu
a druhý gól byl na spadnutí.
Hokejisté z Benešovska se
sice dokázali nakonec ubránit, ale pouhých čtyřicet vteřin před prvním klaksonem
inkasovali podruhé po střele
obránce švihem z místa až
téměř od modré čáry. V úvodu prostřední části hry se
v oslabení bránila také Stará
garda, ale počínala si natolik
zkušeně, že soupeři nepovolila jedinou šanci. Ještě před
polovinou utkání ale měli
Genemusic možnost hrát
další přesilovku, a tentokrát
už byli úspěšní – 2:1. V po-

slední třetině se místy začalo
jiskřit, dokonce byl k vidění
náznak šarvátky a sedm minut před koncem hokejisté
Genemusic srovnali na konečných 2:2.
Hodně překvapivě začal duel mezi zvírotickými
chlapci od vody a novoknínskými Ševci. Ve 4. minutě
hry udělal obránce Zvírotic
v obranném pásmu ve středu kruhu chybu, útočník
Nového Knína jej celkem
snadno obral o puk a pěknou střelou z mírného úhlu
k tyči překvapil gólmana.
Po buly ve středovém kruhu
se ale favorit okamžitě natlačil před brankoviště soupeře a bylo srovnáno. Ze hry
však uplynuly další tři minuty, na trestnou lavici odešel
hráč Zvírotic a Novému Knínu stačilo pouhých osmnáct
vteřin k tomu, aby se dostal
znovu do vedení. Srovnat
stav měli možnost Zvírotičtí
hned vzápětí, když také oni
rozehráli přesilovku, a byli
rovněž úspěšní. Stav 2:2 vydržel až do poslední minuty
úvodní části hry, kdy favorit
překlopil vedení na svoji
stranu. Na začátku druhé tře-

tiny přidal další dva přesné
zásahy a potom už zbývalo
vyřešit, kolik celkem gólů
Novému Knínu nasází.
Výsledky – skupina A:
Křepenice – Domino 1:9,
Chlum – Daleké Dušníky 3:7,
Daleké Dušníky – Křepenice 7:5, Domino – AHC Nový
Knín 2:6, Vršovice – Chlum
3:5, Ševci Nový Knín – Zvírotice 2:10, Obecnice – Příčovy
4:2, Štětkovice – Genemusic
2:2. Po čtyřech zápasech
měly první Zvírotice osm
bodů a o bod zpět byli benešovští Genemusic. Nadále
bez bodu byli před naší uzávěrkou jedenácté Vršovice,
dvanácté Křepenice a třináctí Ševci z Nového Knína.
Skupina B: Hrádek –
Rumola 7:2, Štětkovice B
– Rybníkáři 6:1, Votice –
Kosova Hora 6:4, Kňovice
– Neveklov 17:4, Medvědi
– Olbramovice 4:3. Po třech
utkáních byly bez jediné ztráty stále dva týmy,
a sice Hrádek a rezerva
Štětkovic. Naopak na zisk
prvních bodů stále čekali
kosohorští Tučňáci a olbramovičtí hokejisté.
David Myslikovjan

Proti ligové rezervě se Tatran
gólově neprosadil
SK Dynamo České
Budějovice B – TJ
Tatran Sedlčany
4:0 (1:0)
ČESKÉ BUDĚJOVICE V sobotu 26. září zavítal Tatran v 6.
kole divize A do Českých
Budějovic. Domácímu týmu
byl do 64. minuty vyrovnaným soupeřem.
V prvním poločase byl
Tatran ve střelbě aktivnější,
ale jen jeden pokus Sirotka
byl nebezpečný, ale domácí brankář Kerl ho vyrazil
na roh. Sedlčanští hráči
výborně napadali soupeře
a ten si nevytvořil v prvním poločase skoro žádnou
brankovou příležitost. Výjimka nastala až po půlhodině hry, kdy se po smolné
ruce Milana Krůty pískala

penalta. Její exekuce se ujal
Kalousek – 1:0. To bylo vše,
co nabídlo první dějství.
Druhý poločas začal velkou šancí domácích hráčů,
ale hostující obrana společně s brankářem Lukášem
Dřevojanem situaci zvládla. Tatran branku domácích ohrozil opět Sirotkem
a brankář Kerl opět vyrazil
míč na roh. V 64. minutě
kopali domácí roh, který
skončil po nacvičené akci
brankou Jana Česáka – 2:0.
Tatran dostal branku od soupeře ze standardky, stejně
jako v předešlých zápasech.
Hráči chtěli ještě domácí potrápit, ale zapomínali na zadní vrátka. Pravdou je, že už
tým ze Sedlčan nebyl tak
aktivní v napadání a každou
přidanou minutou mu prostě

docházely síly. Toho domácí
v závěru zápasu dokázali využít ke vstřelení dalších branek. V 81. minutě proměnil
brejk Šestauber – 3:0. V 86.
minutě po přihrávce do středu hřiště od Davida Krůty,
kterou domácí vystihli, určil
konečný stav Paulo Antonio
Spadaccini – 4:0.
Sestava: L. Dřevojan – Repetný, Brotánek, Kdolský, M.
Krůta, Soldát (87. Hrabák),
Čipera (68. Matoušek), Novotný, Sirotek (78. Sochůrek), D. Krůta, Hašek (87.
Chocholoušek).
Tatran je po 6. kole soutěže v tabulce na 15. místě se
3 body a skórem 10:21. Další
utkání hraje v neděli 4. října
od 15 hodin doma proti Jindřichovu Hradci.
David Štverák
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Bobříka střeleckého mlčení porušili pouze hokejisté
Příbrami, brali za to ale v Sedlčanech zaslouženě tři body
Tatran Sedlčany –
HC Příbram B 0:2
(0:0, 0:2, 0:0)
SEDLČANY Ve 3. kole kraj-

ské hokejové soutěže skupiny Jih se v sobotu 26.
září utkali na domácím
ledě hráči Tatranu se soupeřem, který se představil
jako velmi zkušený tým.
Nehnal se za každou cenu
do útoku a trpělivě čekal
na svoji příležitost.

Skóre zůstává
zapečetěné
Pokud některý z fanoušků nestihl první třetinu, zase až tak o moc
nepřišel. K vidění totiž
nebyl příliš pěkný hokej.
Obě mužstva pozorně bránila, nepouštěla soupeře
do přečíslení, a tak nebylo
divu, že na první vážnější
šanci se čekalo poměrně
dlouho. Až do 5. minuty
hry, kdy si to hokejisté
Tatranu hezky ťukli po trase od bočního mantinelu
před brankoviště a kotouč

po dorážce těsně minul
tyč. Další příležitost se
urodila v 10. minutě. Měl ji
opět Tatran, ale bekhendová střela z bezprostřední
blízkosti skončila ve výstroji gólmana. V začínající 11. minutě rozehráli
hosté svoji první přesilovku, když byl za seknutí
holí vyloučen Bém, avšak
ani tato početní výhoda
nepřinesla jejich úvodní
větší šanci. V závěru třetiny měli výhodu jednoho
muže na ledě navíc i domácí hokejisté, když byl
na dvě minuty vyloučen
hráč Příbrami za podrážení, ale paradoxně to byli
hosté, kteří mohli dát gól.
Situace byla hodně podobná té při první šanci
Tatranu, když kotouč putoval od bočního hrazení
do ohně a puk těsně minul
Dudkovu klec. Pár vteřin
před prvním klaksonem
ještě uháněli dva útočníci Sedlčan na jediného
obránce, ale skóre zůstalo
i nadále zapečetěné.

Soupeř jde
do vedení
Hned v úvodu druhé
třetiny měl dobrou příležitost ke skórování Filip
Černý, který se ocitl sám
před brankářem Příbrami,
jenomže neměl dostatek
času na přesné zakončení
a jeho bekhendovou střelu
do středu branky gólman
kryl. V končící 25. minutě
útočník Příbrami po celkem nenápadné akci svého
týmu a střele z mezikruží
přece jenom ukončil bobříka mlčení střelců a hra
se hned jako mávnutím
kouzelného proutku zrychlila. Ve 28. minutě hry nechali obránci Tatranu dost
trestuhodně projet celým
svým obranným pásmem
forvarda soupeře, který se
zakončením vůbec neváhal, a bylo to již 0:2. S postupujícím časem se zdálo,
že hosté mají stále více
navrch, vytvořili si několik
dobrých příležitostí, avšak
skóre se neměnilo. 108 vte-

řin před koncem 2. třetiny
byl vyloučen hráč Příbrami, ale jeho spoluhráči si
čas do klaksonu zkušeně
pohlídali.

Nevyšlo nic, ani
hra bez brankáře
Ani ve třetí části hry
se obraz hry neměnil.
Hosté, vědomi si svého
náskoku, jen málokdy
pouštěli domácí hokejisty
před vlastní brankoviště,
a několikrát to na ledě vypadalo, že se hraje spíše
tenis než hokej, protože
puk létal rychle za sebou
z jedné poloviny hrací
plochy na druhou a hned
zase zpět. Domácím se
moc nedařila kombinace,
obvykle ztroskotávali už
na útočné modré, a tak
to z času na čas zkoušeli
individuálně. Ale ani to
k úspěchu nevedlo. Ve 46.
minutě putoval za katr
Burian, avšak hosté, jako
by spíše chtěli kontrolovat hru, se do zakončení
příliš nehrnuli. Šest minut

před třetím klaksonem byl
vyloučen Bém a situace
se opakovala jako přes
kopírák. V závěru mače si
zahrál přesilovku i Tatran,
jenomže si při ní počínal
úplně stejně jako jeho soupeř. Šest vteřin před jejím
koncem putoval na trestnou lavici další hráč Příbrami, domácí hokejisté
to zkoušeli v otevřené hře
bez gólmana, ale dát branku jim zkrátka tentokrát
souzeno nebylo.
Sestava: Dudek – Grin,
Šebek, Macháč, Švagr, Martínek, Chwastek,
Spilka, Vild – Filip Černý,
Náprstek, Bém – Martin
Pospíšil, Burian, Petržílka
– Pinkas, Vladimír Černý,
Barták – Sůsa, Kadlec, Bartoš. Trenér: Karel Pospíšil.
Ve 4. kole soutěže si
Tatran zahraje opět na domácím ledě. V sobotu 3.
října vyzve na souboj tým
SK Žižkov Praha. První
buly bude vhozeno v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan

Na počest Křídel se vydalo
na pětikilometrovou trať přes sto
padesát běžců a chodců
ČERVENÝ HRÁDEK Začíná

již být tradicí, že ve druhé polovině září pořádá
Domácí hospic Křídla
benefiční běh na podporu tohoto zařízení, které
denně pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem
prožít důstojně poslední
dny svého života.
„Z mlhavého a chladného sobotního rána povstal
svěží a krásný den babího
léta,“ pochvalovala si v závěru akce za celý tým Křídel Pavlína Oubrechtová.
„Vlídné zákoutí zámeckého
parku u rybníka na Červeném Hrádku přivítalo další
ročník beneﬁčního Běhu
pro Křídla a hostilo tak
oslavy druhých narozenin
našeho domácího hospice.“

Na 2. ročník beneﬁčního
běhu pro Křídla dorazilo
více než sto padesát běžců a také chodců. Všichni

se vydali na pět kilometrů
dlouhou trať, aby se utkali
o medaile a ceny připravené pro ty, kdo se dostanou

Na trať běhu pro Křídla se vydávaly i celé skupiny běžců.

na stupně vítězů. O své
místo na „špalku“ se letos
utkali jednotlivci, rodinné
týmy a nově i skupiny. „Počasí nám připravilo příjemné podmínky a panovala
zde vlídná atmosféra klidu
a pohody. Organizačně byla
akce zvládnuta velmi dobře, a tak vše běželo hladce
jako na drátkách,“ doplnila
Pavlína Oubrechtová.
Pro děti byla v parku
připravena Ta-Ta dílna,
ve které si pod odborným
vedením mistra truhláře
mohly děti vzít do rukou
skutečné nářadí a vyrobit si dřevěné malé auto.
Malí i velcí příznivci adrenalinových zážitků hojně
využívali lanovou atrakci.
Nechybělo ani výborné ob-

čerstvení a samozřejmě tu
byl také narozeninový dort
pro Křídla, který po vyhodnocení sestřičky z Křídel slavnostně rozkrojily.
„A to je pro nás připomínka, že Křídla, totiž sestřičky, lékařky a všichni
další z týmu, již dva roky
mezi námi pracují a odvádějí nádhernou, potřebnou
a velmi náročnou práci
v rodinách, které prožívají
poslední společné pozemské okamžiky se svými blízkými. Vážíme si všech, kdo
přišli zdolat trasu a běželi
anebo šli pro Křídla, a vážíme si i všech sponzorů
a dobrovolníků. Bez vás by
to prostě nešlo,“ uzavřela
Pavlína Oubrechtová.
David Myslikovjan

PUBLICISTIKA
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KO M E N TÁ Ř

GLOSA

Opět ve válce

Jak bude po krajských volbách
benešovskému kadeřníkovi?

Máme to tu zase. Média řeší čtenost. Přímo
úměrně tomu neřeší kvalitu svých zpráv.
Z profesora Flegra se stává přes noc celebrita,
protože předpovídá největší počet mrtvých.
Střízlivé komentáře profesora Pirka, profesora Žaloudíka, doktora Šmuclera nebo ředitele pražského Motola zůstávají spíš na okraji
zájmu. Jen se občas někdo podivuje nad tím,
jak nezodpovědně se tito uznávaní lékaři
chovají. Od nich se přece očekává, že budou
také burcovat a předpovídat apokalypsu.
Výhodou je, že když se temné vize nenaplní, tak nad věrozvěsty konce světa mávneme rukou a nebudeme jim ani nic vyčítat,
protože je to nakonec dobrá zpráva, když se
zmýlí. V řádu týdnů můžeme sledovat vývoj
nemocnosti, v řádu měsíců to snad skončí.
Pak budeme vědět, na čí straně se pravda vyskytovala častěji. A doufejme, že se vrátíme
do normálního života.
Anebo taky ne. Jestli hvězda profesora
Flegra zazáří v očích našich politiků dostatečně silně, mohli bychom začít bojovat třeba
s toxoplazmózou. Tu má u nás podle profesora třetina lidí, takže každý třetí člověk umírá
s toxoplazmózou. To je mnohem víc než zemřelých s covidem.
Ještě horší by bylo, kdyby neomylní vědci z IPCC spočítali Grétě, že když všichni
lidé budou 15 let nosit roušku, zmenší svoji uhlíkovou stopu a sníží nárůst průměrné
teploty za 50 let přesně o jednu desetinu
stupně Celsia. To už by přece stálo za to se
hecnout, že…
Budeme tedy jen doufat, že zvítězí zdravý rozum a nebudeme se snažit za neúměrných nákladů snížit rizika všeho kolem nás
na nulu. To jde totiž ve výsledku jen jedním
způsobem. A smrt, to už není život.
Bohumil Vohanka

Těžko říci, nakolik současné
hejtmance Středočeského kraje
Jaroslavě Pokorné Jermanové
pomůže na billboardech jako
opora premiér Andrej Babiš...
Hejtmanka tvrdí, že v úřadu
neudělala žádnou chybu. A pokud je kritizována, jsou to její
osobní přešlapy, jako ta známá
aféra se služebním autem, ale
ani to za chybu nepovažuje. Ani
to, že si vzala za muže kadeřníka
z Benešova, prosťáčka, kterému
se dělá ze slušných, pracovitých
a schopných lidí špatně. Konečně vrána k vráně sedá. Na jaře
v době vrcholící pandemie ne-

chala nesmyslně stíhat zoufalou
záchranářku, ale na billboardu je se stále trestně stíhaným
premiérem... I kdyby byl Babiš
bez všech obvinění, nyní v tom
krizovém roce to slušně řečeno zbabral. Chtěl od počátku
všechno řídit, ale vlastně kam se
vnutil, tam vznikaly jen zmatky
a nedorozumění.
Kdekomu vrtá hlavou i to
zvláštní volební heslo „Ukázaná platí“. Asi že jsou na billboardu ukázány úspěchy ANO
v našem kraji, které platí. Tak
jistě, ty stovky úředníků něco
dělat musely, i kdyby hejtman-

ka byla proti. Ale že by někteří museli mít až 180 000 korun
měsíčně? A jsou tam ukázaná
numera, která ani zdaleka neplatí. Snad tam mělo být „Zmýlená neplatí“.
Spojení „Ukázaná platí“ se
používá v karetních hrách. Pak
tedy kouzlem nechtěného jsme
si jako občané vytáhli (zvolili)
Černého Petra. Smůla! To platí.
Musíme tedy nyní nutně volit
někoho, z koho tomu kadeřníkovi z Benešova bude hodně zle, aby už konečně bylo
ve Středočeském kraji líp.
Vladimír Roškot

GLOSA

Leží mi doma zavřená obálka…
Několik dní mám na stole obálku, nechce se mi ji otevřít. Není
na ní moje adresa, ani poštovní známka, ani razítko. Je pomuchlaná, byla do schránky
nacpána silou, málem praskla.
Prý tam jsou roušky a respirátor. Prostě další hloupost před
volbami.
V televizi byly záběry, jak
někde v poštovních pracovnách trhají zaměstnanci hygienické obaly většího množství roušek a do nejlevnějších
promokavých obálek je strkají
po pěti a přidávají jeden hygienicky balený respirátor.

V pořadu Otázky Václava Moravce řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že za jeho
kvalitu neručí, že to kupovalo
Ministerstvo vnitra z Číny. To je
zdravotník…
Došlo mi, jak asi tato ukvapená akce vznikla. Při jednání
ve sněmovně o předvolebním
úplatku pro seniory, navrhoval
některý lékař z opozice, že by
bylo vhodnější nějaké opatření, že senioři potřebují lépe zabezpečit proti nákaze, podpořit
sociální služby, zaměstnance
v domovech a LDN. Určitě nemyslel na nějaký trapný dárek,

který otrávil zaměstnance pošt
a pro nás asi nemá cenu. Tedy
je tak za stovku, celkem asi
za tři sta miliónů, nepočítaje
práci pošt. Zaměstnanci pošty
prý nadávali, cítili se zneužiti
na předvolební kampaň premiéra. Pokud tam bude Andrej
Babiš takto rajtovat další sezónu, pak pro dnešní mladé v seniorském věku žádné důchody, natož dárečky, nebudou.
Kdyby někdo tu obálku
chtěl, je stále zalepená, osobně
mu ji dovezu. Možná bude mít
jednou velkou cenu aspoň sběratelskou.
Vladimír Roškot

FEJETON

Technologický pokrok nás nutí se stále učit
Před dvěma lety nám došla
ve studni voda. Musela jsem
chodit prát k mým rodičům.
No a po dvou letech pauzy
si ta naše stařičká pomocnice řekla, že už se jí pracovat nechce. Začala jsem se
tedy poohlížet po novém
spotřebiči. Už jsem si myslela, že mám vybráno, když
jsem zjistila, že jde o spotřebič s velkou pravděpodobností chytřejší, než jsem já
sama. Tak to ne! Aby mě už

i pračka po telefonu buzerovala, že mám jít něco dělat?
Vybrala jsem si jinou, méně
inteligentní, za polovinu.
A jsem spokojená. Zvukový
signál po doprání je až až.
Do nové kuchyně jsem si
pak vybrala indukční varnou desku. Měla jsem za to,
že za půl roku, co jsem
na ní vařila u rodičů v době
přestavby našeho domu,
jsem se to musela naučit.
Chyba lávky. Nedávno jsem

si k večeři naplánovala pomazánku. Dala jsem vařit
vajíčka. Zapnu to na devítku, jen na chviličku, než se
začnou vařit, pak je musím
stáhnout, opakovala jsem si
v duchu. Jenomže pak mě
napadla další ingredience,
pro kterou jsem musela vyběhnout na zahradu.
Tam mi padly oči na dvě
kytičky, které jsem si koupila v květníku a teď čekaly
na zasazení. Vzala jsem

zahradnickou lopatku a kytičky zasadila. Vedle byl
plevel, tak jsem svůj nástroj
použila ještě několikrát. To
by mohlo pro dnešek stačit,
říkám si a odcházím domů.
Ve vchodu jsem si uvědomila, že jsem se původně
vydala pro libeček. Vracím se pro něj a v tu chvíli
v duchu vidím ta vajíčka
zapnutá na tu devítku. Kdyby to viděl taťka!, byla má
okamžitá myšlenka. Jeho
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oblíbená slova totiž zní: „To
udělá jen ženská, zapnout
indukci na devítku a odejít.“
Utíkám do kuchyně s očekáváním hrůzy. Naštěstí je ten
spotřebič asi taky nakonec
inteligentnější než já. Když
vytekla voda, bezpečně
se vypnul. Takže jsem sice
musela uklidit potopu, ale
vajíčka byla skoro vařená
a sporák v pořádku.
Olga Trachtová
Hadáčková

