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Uvnitř čísla
přinášíme rozhovory
s postupujícími
kandidáty do druhého
kola senátních voleb
Petrem Štěpánkem
a Jiřím Burianem

O senátorské křeslo
se ve druhém kole
utkají Petr Štěpánek
a Jiří Burian
R E G I O N Ve v o l e b n í m
okrsku č. 18 Příbram kandidovalo v prvním kole
senátních voleb osm kandidátů. Dva z nich jsme
představili na našich stránkách. Jde o sedlčanského
obhájce tohoto postu Jiřího Buriana a petrovického
starostu Petra Štěpánka.
Větší radost z této dvojice
má po uplynulé sobotě
druhý jmenovaný.

Zatímco pro obhájce to
dlouho nevypadalo dobře
a v odhadech se objevoval
až pod čarou, Petr Štěpánek
byl po celou dobu sčítání
výsledků na prvním místě.
Až do cílové roviny to vypadalo, že jeho soupeřem
ve druhém kole bude ředitel příbramské nemocnice
Stanislav Holobrada. Pak ale
přibylo pár hlasů pro Buriana a před odhalením výsled-

ků posledního volebního
okrsku, kterým byly podle
dostupných informací hlasy
voličů z karantény, měl náskok na ředitele nemocnice
22 hlasů. Do odhalení posledních výsledků si všichni
museli počkat až do jedenácté hodiny večerní. Nakonec porazil Jiří Burian Stanislava Holobradu o pouhých
šest setin procenta.
Pokračování na straně 2

Tajemný volič budil pozornost na ulici i při vstupu do volební místnosti
v 1. ZŠ Sedlčany. Před vydáním úředních obálek ale musel na okamžik
odhalit tvář kvůli identiﬁkaci. Více na str. 4. Foto: Marie Břeňová

Společnost Chládek & Tintěra převzala staveniště
SEDLČANY Sedlčanské vla-

kové nádraží projde v příštích měsících rekonstrukcí. „Týká se to výpravní
budovy, kde bude opravena fasáda, okna, rozvody

energií, střecha, a také toalety. Historické nápisy
s názvem stanice budou
zachovány a obnoveny,“
připomněla stručně Nela
Friebová z generálního ře-

ditelství Správy železnic.
„Veřejnou zakázku vyhrála společnost Chládek
& Tintěra z Litoměřic. Cena
stavebních prací činí 16,9
milionu korun,“ seznámila

Čtyřicet
procent
pedagogů
bylo
v neděli
pozitivních,
škola je
zavřená
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU

V minulém týdnu postupně
přibývalo učitelů, kteří zůstávali v domácím léčení.
Na pátek 2. října vyhlásila
ředitelka školy Eva Šedivá
ředitelské volno a s napětím
sledovala výsledky testů pedagogického sboru.
Pokračování na straně 3

s výsledky výběrového
řízení s tím, že aktuálně

došlo k předání staveniště.
Pokračování na straně 3
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O senátorské křeslo se ve druhém
kole utkají Petr Štěpánek a Jiří Burian
Dokončení ze strany 1

Petra Štěpánka by rovnou do senátního křesla
poslali voliči v deseti obcích. Kromě Petrovic, kde
se to dalo očekávat, získal
silnou podporu nad 70 %
ještě v Nechvalicích a Počepicích. Pouze ve dvou
obcích Sedlčanska nezískal
prvenství. V Hřiměždicích
a Solenicích zvítězil jeho
významný soupeř z prvního kola, Stanislav Holobrada. Jiří Burian si nepřipsal
vítězství ani v jednom ze
sledovaných okrsků.
Konečné počty se zastavily na 9 646 hlasech
pro kandidáta hnutí STAN
Petra Štěpánka, 7 109 hlasech pro Jiřího Buriana,

Jiří Novotný 2 770 hlasů
a Jiřina Rosáková zůstala
jediný hlas pod dvoutisícovou hranicí. Je patrné,
že o druhém postupujícím
rozhodl rozdíl pouhých 26
hlasů, což je druhý nejtěsnější výsledek letošních
senátních voleb, tedy jejich prvního kola.
Nejdisciplinovanější
voliči jsou v Křepenicích,
kde přišlo odevzdat své
hlasy 58,78 % oprávněných
voličů. Naopak nejméně
voličů dorazilo k volebním
urnám ve Vrchotových Janovicích. Průměrná volební účast ve sledovaných 27
obcích je 38,55 %. Republiková volební účast byla
nižší, když si cestu do volební místnosti našlo 36,74 %
oprávněných voličů.
Olga Trachtová
Hadáčková
Jak volili voliči v jednotlivých obcích, ukazuje následující tabulka:

Švenda získal 5 178 hlasů,
Jindřich Havelka z KSČM
3 337 hlasů, zástupce SPD

va Holobradu, 6 763 pro
Pirátku Simonu Luftovou.
Kandidát TOP 09 Václav

který kandidoval za ODS,
7 083 hlasech pro sociálního demokrata Stanisla-

Volby letos provázela přísná hygienická opatření.

Volební
účast

St. Holobrada
ČSSD

Jiřina Rosáková
Zelení+Sen21

Simona Luftová
Piráti

Jindřich Havelka
KSČM

Jiří Novotný
SPD

Petr Štěpánek
STAN

Václav Švenda
TOP09

Jiří Burian
ODS

OBEC

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

Dublovice

36,42

22

7,07

8

2,57

31

9,96

19

6,10

12

3,85

145

46,62

11

3,53

63

20,25

Heřmaničky

30,05

9

5,76

8

5,12

17

10,89

23

14,74

17

10,89

45

28,84

8

5,12

29

18,58

Hřiměždice

36,01

43

35,53

1

0,82

15

12,39

2

1,65

6

4,95

21

17,35

5

4,13

28

23,14

Jesenice

34,23

15

10,20

3

2,04

7

4,76

8

5,44

8

5,44

84

57,14

3

2,04

19

12,92

Kamýk nad Vltavou

44,72

36

12,08

2

0,67

30

10,06

20

6,71

22

7,38

130

43,62

21

7,04

37

12,41

Klučenice

39,52

7

4,69

8

5,36

7

4,69

9

6,04

14

9,39

76

51,00

6

4,02

22

14,76

Kosova Hora

33,12

20

5,79

4

1,15

41

11,88

11

3,18

15

4,34

175

50,72

12

3,47

67

19,42

Krásná Hora nad Vltavou

36,99

52

16,82

3

0,97

23

7,44

12

3,88

21

6,79

162

52,42

7

2,26

29

9,38

Křepenice

58,78

8

9,87

5

6,17

8

9,87

4

4,93

1

1,23

43

53,08

2

2,46

10

12,34

Milešov

38,89

6

5,71

3

2,85

11

10,47

21

20,00

6

5,71

40

38,09

2

1,90

16

15,23

Nalžovice

39,02

12

6,62

2

1,10

17

9,39

6

3,31

11

6,07

86

47,51

6

3,31

41

22,65

Nedrahovice

38,17

12

8,51

1

0,70

14

9,92

0

0,00

5

3,54

76

53,90

1

0,70

32

22,69

Nechvalice

38,71

8

4,00

2

1,00

9

4.50

2

1.00

3

1.50

142

71,00

1

0,50

33

16,50

Osečany

43,72

8

8,98

2

2,24

12

13,48

3

3,37

0

0,00

40

44,94

2

2,24

22

24,71

Petrovice

49,40

25

4,78

10

1,91

19

3,63

12

2,29

4

0,76

411

78,58

13

2,48

29

5,54

Počepice

37,11

9

5,52

0

0,00

4

2,45

5

3,06

1

0,61

121

74,23

3

1,84

20

12,26

Příčovy

44,15

6

5,35

1

0,89

11

9,82

5

4,46

1

0,89

56

50,00

4

3,57

28

25,00

Radíč

38,24

4

6,45

1

1,61

8

12,90

2

3,22

2

3,22

30

48,38

4

6,45

11

17,74

Sedlčany

39,96

186

8,20

43

1,89

197

8,69

90

3,97

77

3,39

838

36,98

88

3,88

747

32,96

Sedlec-Prčice

38,00

97

11,50

13

1,54

77

9,13

52

6,16

73

8,65

334

39,62

8

0,94

189

22,41

Solenice

31,08

23

25,84

5

5,61

10

11,23

9

10,11

8

8,98

19

21,34

4

4,49

11

12,35

Svatý Jan

35,67

14

8,09

2

1,15

22

12,71

8

4,62

2

1,15

81

46,82

8

4,62

36

20,80

Štětkovice

33,09

6

6,66

2

2,22

9

10,00

6

6,66

4

4,44

39

43,33

5

5,55

19

21,11

Vojkov

29,65

9

7,62

2

1,69

20

16,94

9

7,62

9

7,62

41

34,74

7

5,93

21

17,79

Vrchotovy Janovice

26,19

19

9,79

5

2,57

28

14,43

15

7,73

20

10,30

51

26,28

9

4,63

47

24,22

Vysoký Chlumec

42,43

18

6,38

2

0,70

19

6,73

11

3,90

9

3,19

167

59,21

5

1,77

51

18,08

Zduchovice

47,43

18

15,65

2

1,73

12

10,43

3

2,60

7

6,08

49

42,60

8

6,95

16

13,91
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Společnost Chládek
& Tintěra převzala
staveniště

Digitální úřední deska poskytuje
nejen povinně zveřejňované
informace

Dokončení ze strany 1

Překvapila nás sdělením,
že rozsáhlá rekonstrukce začne již během října

a dokončena má být podle
smluvního ujednání v prvním pololetí roku 2021.
Marie Břeňová

Začátek adventu
sešněrují
koronavirová
opatření
SEDLČANY Ještě předtím
než došla vláda a poslanci k rozhodnutí, zda
a na jak dlouho vyhlásit
nouzový stav v rámci republiky, starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel již před
30. zářím avizoval: „Z devětadevadesáti procent je
už teď jasné, že zahájení
adventu v Sedlčanech nebude v takovém rozsahu,
na jaký byli občané města v posledních více než
deseti letech zvyklí. Víme,

že rozsvícení vánočního
stromu na náměstí bylo
spojováno s hudebním vystoupením, představením
například významného
sportovce a knižním křtem
a adventním průvodem,
což se dělo v rámci pokusů o české rekordy – a to
za účasti 1 000 až 1 500
lidí,“ uvedl starosta s tím,
že vánoční strom bude
rozsvícen i letos, ale bez
dalšího programu.
Marie Břeňová

Čtyřicet procent
pedagogů bylo
v neděli pozitivních,
škola je zavřená
Dokončení ze strany 1

Ty potvrdily zhoršující
se situaci. V neděli, kdy již
mělo pozitivní výsledky
testů 40 % pedagogů, rozhodla Krajská hygienická
stanice o uzavření školy
od 5. do 9. října. „Vzhledem k tomu, že potvrzenou nemoc mají učitelé
prvního i druhého stupně,
nebylo by vhodné mít otevřenou družinu, takže ani
ta nebude v provozu,“ informovala Eva Šedivá.
Rodiče žáků prvního
stupně mohou požádat
o vyplacení ošetřovného.
Ředitelka školy nabízí
potvrzení formuláře bezkontaktní formou. Distanční výuka je v tomto
týdnu v omezené míře,
neboť učitelé jsou ne-

mocní a některým podle
vyjádření ředitelky školy opravdu není dobře.
Další průběh bude záviset na vývoji situace.
Škola spolu s Krajskou hygienickou stanicí
apeluje na žáky a jejich
rodiče, aby situaci nepodceňovali a v případě
výskytu příznaků nemoci
kontaktovali telefonicky
ošetřujícího lékaře. Pravděpodobnost
přenosu
je pochopitelně vyšší
na prvním stupni, kde
neplatí během vyučovacích hodin povinnost nosit roušku. Ty by naopak
měly podle hygieniků
zabránit většímu šíření
mezi žáky na stupni druhém.
Olga Trachtová
Hadáčková

PETROVICE Digitalizace

veřejné správy se nevyhýbá ani obcím. Doposud
se občané seznamovali
s důležitými informacemi a dokumenty pouze
na panelech před budovou zámku, ve kterém sídlí
v Petrovicích Obecní úřad.
Od léta je na druhé straně
příjezdové komunikace
také úřední deska digitální.
Ta plně nahrazuje klasickou, kde byly dokumenty v listinné podobě.
Původní tabule tak nebudou již nadále pro tyto
účely využívány. „Zavedení nové digitální úřední desky bylo prakticky nutností.
Stále narůstající množství
povinně zveřejňovaných
informací již nešlo zvládnout na stávajících úředních deskách. Nové řešení
je daleko přehlednější,
můžeme zveřejňovat kom-

strana

pletní dokumentaci včetně všech příloh a hlavně
poskytovat informace nad
rámec povinně zveřejňovaných. Také rozlišení a čitelnost dokumentů je daleko
lepší. Jako každá nová věc
má porodní bolesti, tak
i nová elektronická úřední
deska zpočátku stávkovala, než jsme sladili software s úřadem. Nyní vše
běží, jak má, a já věřím,
že i veřejnost bude tuto novinku vnímat kladně. Jednu stávající úřední desku
jsme demontovali, protože
již byla odžilá, druhou využíváme na výlep plakátů
na kulturní akce v regionu,“ popisuje starosta
obce Petr Štěpánek.
Panel s velkým dotykovým LCD displejem podle
něj umožňuje občanům
prohlížení úřední desky
v jakékoli denní i noční

3

době. Ovládání je jednoduché a intuitivní, přesto nabízejí pracovníci obecního
úřadu pomoc na vyžádání
v úředních hodinách. Pokud bude informace hledat
vozíčkář, stačí využít tlačítka v pravém dolním roku,
díky kterému se dotyková
část přesune do spodní
části panelu. „Panel podporuje i zoomování, takže si
uživatel může zvětšit nebo
naopak zmenšit písmo, což
je příjemné,“ pochvaluje si
starosta. Lze tu najít nejen
vyvěšené úřední dokumenty, ale i webové stránky obce s nejrůznějšími informacemi, jako jsou data
o Petrovicích nebo třeba
kalendář kulturních či
společenských akcí pořádaných buď přímo v obci,
nebo v jejím blízkém okolí.
Olga Trachtová
Hadáčková

Otevření naučné ptačí stezky
překazil nouzový stav
SEDLČANY Oﬁciální otevře-

ní naučné ptačí stezky se
ve středu 7. října neuskuteční. Překazilo jej vyhlášení nouzového stavu, kdy
se nesmí konat venkovní
akce pro více než 20 účastníků. Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel uvedl, že to
je podmínka, kterou nelze
na sedlčanském náměstí
zaručit. Děti ze ZUŠ Sedlčany měly připraveno hudební vystoupení, přijet
měl do Sedlčan Pavel Křížek z Ochrany fauny z Hra-

chova a ornitolog Lukáš
Viktora. Situaci vzali na vědomí. Navrhli předběžně,
že náhradním termínem
by mohl být Mezinárodní den ptactva, který se
slaví 1. dubna již od roku
1906, kdy byla podepsána
mezinárodní „Konvence
o ochraně užitečného ptactva“.
Současně se navrhovatelky projektu Blanka
Tauberová a Marie Břeňová společně s jmenovanými ochranáři přimlouvají

za to, aby obyvatelé Sedlčan na pítka blízko svého
bydliště během roku dohlíželi. Jejich poloha je znázorněna na náměstí u kamenného pítka ve tvaru
pětilisté růže. A pokud pečovatel, který je na některé
z cedulek na patnácti zastaveních uveden, svůj závazek zanedbá, aby pomohli.
Dokud nenastoupí svoji
vládu mrazivá zima, přijde
voda doplněná do pítka
opeřencům vhod.
-red-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
HŘIMĚŽDICE Škoda ve výši

150 tisíc korun vznikla
při nehodě, která se stala
v úterý 29. září v nočních
hodinách na silnici I/18
v katastru obce. Jednadvacetiletému řidiči vběhla
do jízdní dráhy z levého

příkopu laň, po střetu se
zvěří pak motorista narazil
ještě do vzrostlého stromu.
Ke zranění osob nedošlo.
DUBLOVICE Na silnici I/18
mezi Dublovicemi a Sedlčany havarovala ve středu 30.
září 73letá řidička, když ne-

dodržela bezpečnou vzdálenost a narazila do auta před
sebou. Hmotná škoda byla
vyčíslena na 50 tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Do volební místnosti se dostavila i 101letá paní,
překvapením byl muž v ochranném obleku, v některých
okrscích bylo potřeba přiložit do kamen
SEDLČANY Voliči rozdávali karty

do kraje a senátu v pátek 2. a v sobotu 3. října v obvyklých třinácti
volebních okrscích Sedlčan. Kromě území města byly volební místnosti připraveny také v Sestrouni,
Solopyskách, Třebnicích, Libíni
a Oříkově – osadách, které jsou
jeho součástí.

Nejstarší volička
Nejstarší voličkou, která se dostavila do volební místnosti okrsku
č. 5, byla nepochybně 101letá Marie Hrušková, obyvatelka sedlčanského domova seniorů. Cesta z pokoje by pro ni byla velmi dlouhá,
tak ji zdolala za pomoci zaměstnankyně na vozíčku. V tomto krajském zařízení byl nejvyšší zájem
volit již v pátek, kdy se dostavilo
k urnám, nebo si vyžádali přenosnou schránku, kolem 45 procent
klientů. Většina měla zájem dát
hlasy jak do senátu, tak do zastupitelstev krajů, výrazné procento
mělo vyřízeno voličský průkaz.
V sobotu se už dostavila jen jediná
volička.

Oblek „proti všemu“
Největší překvapení přichystal
volič komisi v okrsku číslo 7, když
vstoupil do místnosti v 1. ZŠ Sedlčany. Na cestu z domova do ulice
Primáře Kareše se vypravil vyba-

řího a Anny Čápových. Ti společně vstupovali do volební místnosti
v pátek kolem 20. hodiny „Většinou
chodíme společně s manželkou
a často bývá v tom, koho volit, shoda. Tentokrát jsme se rozhodli, že
se na sebe nebudeme vázat,“ poznamenal Jiří Čáp.
Vojtěch Hlaváček, tajemník
Městského úřadu Sedlčany, který
má ze značné části hladký průběh
voleb na starosti, se zeptal na „sedmičce“ jako i v ostatních kontrolovaných okrscích, zda je vše v pořádku a zda nic nepotřebují. „Vše je
v pořádku, lidé jsou ukáznění, přichází průběžně, máme v tuto chvíli
účast kolem 20 procent,“ odpověděla mu Alena Hefková. Tajemník,
který dbá u sebe i u ostatních, aby
i oblečením reprezentovali město,
komisi v okrsku č. 7 zvlášť pochválil. Sdělil jim, že jejich fotograﬁi přiloží do spisu.

proměnilo dočasně na okrsek číslo
12. Úspěchy místního sboru dobrovolných hasičů zde v policích
připomínala řada vítězných trofejí
z různých soutěží. „Je tu ukázněná
obec, všichni voliči jsou v pohodě,“
chválila Miluše Hejhalová. Otázky
tajemník směřoval, zda mají všichni zajištěn odvoz domů, a také jak
jim chutnalo občerstvení, které je
pro všechny, kdo se na volbách
podílejí, stejné – v pátek si pochutnají na grilovaném kuřátku
se zeleninovým salátem a chlebíčkách, v sobotu na vepřovém řízku

Tajemník Hlaváček uvedl, že
oslovili s předstihem členy, kteří ve volební komisi působí, aby
se vyjádřili, zda s jejich pomocí
mohou počítat. „Zvlášť starší ročníky, které patří mezi více ohroženou skupinu pro onemocnění
covidem–19, nám v některých případech odřekly. Nahradili jsme je

V Sestrouni bylo příjemně teplo, o dřevo se postarali místní hasiči.

Fotka ke spisu
Tajemný volič ale přišel před
naším příchodem a příchodem Ji-

V Nádražní ulici, okrsku č. 8,
stůl, dveře a další místa po odchodu voličů dezinﬁkovala členka komise Lenka Havlová. „Proti
rouškám tu nikdo neprotestoval,
pokud by někdo přišel bez ní, tak
mu nabídneme roušku z těch, které tu máme, na dezinfekci na ruce
nezapomínají,“ hodnotila průběh
v pátek asi 90 minut před koncem
prvního volebního dne Havlová.
Martin Ohrádka, předseda okrsku

Radnice sáhla
i do rezerv
Tajemník Vojtěch Hlaváček pochválil komisi za to, že nikdo z členů nepodcenil ani
vhodné oblečení.

s bramborovým salátem a moučníku (letos to byl větrník). Služebně
nejstarší členkou komise tu byla
Jiřina Krátká, která šestkrát byla
součástí týmu v Sestrouni a jednou v červeném salonku KDJS
v Sedlčanech.

Otazník nad
Solopyskami

ven nejen předepsanou ochrannou rouškou, ale byl od hlavy až
k patě oblečen do jednorázového
proﬁ ochranného obleku – prý
jej oblékl jako ochranu „proti všemu“. „Odvolil v pořádku, ale předtím nám musel odhalit obličej kvůli
identiﬁkaci,“ uvedla za volební komisi Dagmar Prokopová.

Dezinfekce, roušky,
možná obavy...

studenty nebo našimi úředníky,“
vysvětlil. „Od čtvrtka do pátku
jsme museli sáhnout do náhradníků
za dva členy, kteří se ocitli v karanténě. A máme záložní zájemce i pro
druhé kolo senátních voleb,“ dodal.

Sestrouň nezapřela
hasiče
Další zastávka byla v Kulturním
domě v Sestrouni. Zázemí, které
během roku využívají ke konání
akcí místní dobrovolní hasiči, se

Příště zřejmě dojde ke změně
volební místnosti okrsku č. 9 v Solopyskách. „Současná místnost
v hostinci už k volebnímu aktu
není příliš vhodná. Museli bychom
v příštím roce připravit mobilní
maringotku, zatím to ale není rozhodnuto,“ uvažoval zaměstnanec
radnice a člen volebního štábu Jan
Kundrlík.
V některých místnostech využívaných k volbám se muselo předem zatopit v klasických kamínkách na pevná paliva – v Libíni
i Oříkově. „Na všech těchto místech
jsme místnosti předtápěli, takže
v pátek v nich bylo příjemné teplo,
přes noc ale místnosti vychládají,
takže, kdo přijde z komise první,
tak zpravidla zatápí,“ uvedl k systému Hlaváček. „Dřevo připravili
hasiči,“ doplnil Kundrlík.

číslo 1 na náměstí v historické budově radnice čp. 32, doufal, že sobotní
účast bude silnější. Vypočetl, že hodinu před uzamčením místnosti zatím
odvolilo 17 procent. Dagmar Javůrková doplnila, že důvodem menšího
zájmu, než očekávali, byla zřejmě
obava z koronaviru. „Je až moc velký klid,“ glosovala současné pocity,
které možná změnili další příchozí,
kterým se musela s týmem věnovat...
O přenosnou volební urnu tentokrát podle sdělení tajemníka nikdo zájem, samozřejmě kromě domova seniorů, neprojevil. Dva lidé
využili možnosti a odvolili v době
karantény v Příbrami takzvaným
drive-in systémem z auta.
Marie Břeňová

Marie Hrušková zvládla volby a splnila svoji
občanskou povinnost i ve svých neuvěřitelných 101 letech, které oslavila 6. září.


Koupím byt v Sedlčanech a okolí.
Tel.: 728 529 372.
288/20

Koupím historický motocykl nebo moped, i nekompletní. Tel.: 608 773 933. 289/20

www.re-max.cz/drive

Prodej id.1/2
domu v
Počepicích
ID: 176-N01035
Pro vlastníka prodávané id. 1/2 domu
k užívání udržovaný byt
v přízemí rodinného domu o dispozici
2+1, 69 m2
Cena: 1.093.000 CZK
Mgr. Kamila Vaculíková
Realitní makléřka
+420 775 599 788
kamila.vaculikova@re-max.cz


Koupím hoblovku s protahem KDR
nebo Rojek. Tel.: 603 165 320.
290/20

Koupím soutěžní – terénní motocykl
Jawa i nekompletní – nebo jen díly nebo motokrosovou ČZ. Tel.: 608 773 933.
291/20

FOUNDRY & METALLURGY MANUFACTURING S. R. O.

Strojírenská 381
264 01 Sedlčany
+420 318 820 574
info@fmmsro.cz
www.fmmsro.cz

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

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

Kontakt: pí. Maříková, 724 306 774

Podařilo se nám získat velký objem objednávek
Naše kapacita je zaplněna do roku 2023/2024
V nadcházejících letech nás čeká velký růst
Hledáme nové kolegy a kolegyně
na následující volná místa:

Drive

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

Celková plocha:
70 000 m2

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

PŘEDÁK na výrobu
SÝRU NA GRILOVÁNÍ
přijmeme nového kolegu/kolegyni
Náplň práce:
- příjem mléka, pasterace, výroba, balení
- sanitace výrobního zařízení

Požadavky:
- výhodou vyučení v potravinářském oboru, není však nutností
základní obsluha PC
- spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita, zájem a chuť
pracovat (vše naučíme)

Nabízíme:
pozice: předák k mistrovi v potravinářské výrobě (mlékárna)
obor: výroba a provoz
směnnost: třísměnný provoz
pracoviště: Krásná Hora nad Vltavou
plný pracovní poměr
20 dnů dovolené, 3 sick days, příspěvek na stravné, prémie
pozice vhodná i pro absolventy; bez praxe

Krytá výrobní
plocha: 25 600 m2

Volná místa:
 VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ
vzdělání ÚSO ekonomického směru
 PRACOVNÍK EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ
vzdělání ÚSO ekonomického směru
 PRACOVNÍK NÁKUPU
vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní, angličtina
na komunikativní úrovni
 SVÁŘEČI A ZÁMEČNÍCI
předpokladem je praxe v oboru min.
s oprávněním ZM1, ZG1
 FRÉZAŘI A SOUSTRUŽNÍCI CNC
vyučení v oboru, znalost programování
CNC strojů
 SERVISNÍ TECHNIK
vzdělání ÚSO, praxe s montáží strojů,
strojírenství, angličtina
 TECHNOLOG
vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní, zkušenosti
na obdobné pozici
Dopravu Příbram – Sedlčany zajišťujeme
Výhodné platové podmínky

Kontakt:
Laktos a. s., Bilinová Lucie, 703 144 542, bilinova@laktos.cz

Czech Republic

Switzerland

India

Italy
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Volby do krajského zastupitelstva na Sedlčansku
i v celém kraji vyhrálo hnutí STAN, ANO je až třetí
a ve vedení kraje se s ním nepočítá
REGION Stejně jako tomu
bylo v senátorském hlasování, i na výsledky voleb
do krajských zastupitelstev
si museli občané našeho regionu počkat do pozdních
večerních hodin. Jak to ale
dopadne, bylo více než zjevné již mnoho hodin předtím.
Zastupitelstvo Středočeského kraje má 65 členů.
Voliči 2 065 okrsků si mohli
zvolit ze šestnáctky kandidátek. Preferenční hlasy
mohli udělit maximálně
čtyři. K volebním urnám se
v kraji vydalo 40,66 % voličů,
což je více než v celé republice, kde byla volební účast
37,95 %. Průměr v našem
regionu činí 39,62 %. Nejnižší
byla ve Vrchotových Janovicích, kde přišlo k volebním
urnám jen 29,65 % oprávněných voličů. Naopak nejaktivnější byli voliči v Křepenicích, kde přišlo 59,46 %
voličů.
V konečném zúčtování
jsou na tom nejlépe StarosVolební
účast

STAN

SPD

Piráti

ODS

hlasů a 2,16 % voličů, Demokratická strana zelených jen
0,64 % s 51 hlasy. S 45 hlasy
a 0,57 % skončili Rozumní,
37 hlasů a 0,47 % získali Svobodní, 23 příznivců a 0,29 %
voličů zaznamenala ODA,
20 voličů znamenalo 0,25 %
pro Volte Pravý Blok. Moravané se čtyřmi příznivci
mají 0,05 % hlasů. Dělnická
strana oslovila 12 voličů, její
zisk na Sedlčansku je tedy
0,15 %. Strany, které nepřekonaly 3 % možných hlasů
oprávněných voličů, z prostorových důvodů neﬁgurují v následující tabulce.
ANO zvítězilo v Dublovicích, Heřmaničkách, Osečanech, Radíči, Solenicích
a Vojkově. Ve Vrchotových
Janovicích se o prvenství
dělí STAN a ANO. Obě tyto
kandidátky si zde získaly
po 52 příznivcích. Ve všech
ostatních dvaceti obcích zvítězili Starostové a nezávislí.
Olga Trachtová
Hadáčková

tím, že z něj nemá žádnou
fotograﬁi.
A jak se volilo na Sedlčansku? Vítězem i v našem
regionu je hnutí STAN. Získalo zde 2 194 hlasy, což je
27,7 %. Druhé skončilo ANO
s 1 510 hlasy a 19 %. ODS
získala 1 271 hlasů přepočtených na 16 %, Piráti 12 40
hlasů, což je 15,6 %.
Také v našem regionálním vzorku se ČSSD nepodařilo překonat pětiprocentní hranici. S 383 získanými
hlasy dosáhli k metě 4,83 %.
Do krajského zastupitelstva
jsme neposlali ani SPD, získala zde 344 hlasů, což je
4,34 %. Ačkoli v krajském
zastupitelstvu zasednou
i zástupci Spojenců (TOP
09, Hlas, Zelení), naši voliči
je tam neposlali. Získali tu
jen 328 hlasů, tedy 4,14 %.
Za branou zůstala jak v konečném součtu, tak v našem regionu i KSČM s 296
hlasy a 3,73 %.
Trikolóra si připsala 171

na hejtmanku Petra Pecková.
Pokračovat v práci krajského
zastupitele bude také kamýcký starosta Petr Halada.
„Jednali jsme společně
s kolegy z ODS, Pirátů a Spojenců. Bylo to korektní, milé
a plné naděje. Zítra budeme
pokračovat. Věřím, že zvládneme jít k cíli společně. Vy
nám za to stojíte,“ vzkázala
voličům ještě během sobotního pozdního večera žhavá
kandidátka na hejtmanku
Petra Pecková, novinářka
a dosavadní úspěšná starostka města Mnichovice.
V neděli večer již informovala své příznivce na sociálních sítích o vzniklé koalici
STAN s ODS, Piráty a Spojenci. „STAN bude mít hejtmanku, na obsazení rady, výborů,
komisí a na programových
prioritách padla shoda,“ doplnila s tím, že má velkou
radost z výsledku i toho, že
jednání bylo konstruktivní
a probíhalo v milé atmosféře. Posteskla si pouze nad

tové a nezávislí, kteří získali
92 903 hlasy, což činí 22,21 %
voličů. Na pomyslnou stříbrnou příčku se dostala
ODS s 82 695 hlasy a 19,77 %.
Na bedně je také ANO
s dosavadní hejtmankou
Jaroslavou Pokornou Jermanovou se ziskem 18,54 %,
tedy 77 566 hlasů. Nad pět
procent se dostali Piráti (60
284 hlasy, 14,41 %) a Spojenci – TOP 09, Hlas, Zelení (24
650 hlasů; 5,89 %). ČSSD,
která byla dosud na „Kraji“ ve významné pozici, se
do budoucího zastupitelstva
nedostala.
STAN bude mít v novém
krajském zastupitelstvu 18
mandátů, ODS 16, ANO 15,
Piráti 12 a Spojenci 4. Nejvíce preferenčních hlasů udělili voliči Martinu Kupkovi,
lídrovi kandidátky ODS (13
434), a Vítu Rakušanovi,
předsedovi hnutí STAN (12
243). Za nimi je se ziskem
8 473 hlasů jednička kandidátky STAN a kandidátka

ČSSD

Spojenci – TOP 09,
Hlas, Zelení

ANO

KSČM

OBEC

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

Dublovice

38,36

74

22,22

4

1,20

58

17,41

55

16,51

14

4,20

16

4,80

76

22,82

21

%
6,30

Heřmaničky

33,22

34

18,27

13

6,98

20

10,75

24

12,90

8

4,30

15

8,06

49

26,34

15

8,06

Hřiměždice

35,01

25

21,92

4

3,50

24

21,05

16

14,03

6

5,26

9

7,89

22

19,29

1

0,87

Jesenice

36,32

47

29,37

9

5,62

20

12,50

18

11,25

12

7,50

4

2,50

45

28,12

3

1,87

Kamýk nad Vltavou

44,72

144

45,85

16

5,09

29

9,23

32

10,19

9

2,86

11

3,50

46

14,64

16

5,09

Klučenice

38,99

42

28,96

8

5,51

12

8,27

22

15,17

7

4,82

8

5,51

25

17,24

8

5,51

Kosova Hora

34,32

108

30,08

23

6,40

74

20,61

50

13,92

9

2,50

15

4,17

56

15,59

9

2,50

Krásná Hora nad Vltavou

37,85

99

30,36

18

5,52

43

13,19

24

7,36

34

10,42

19

5,82

67

20,55

10

3,06

Křepenice

59,46

24

27,58

1

1,14

20

22,98

10

11,49

5

5,74

5

5,74

15

17,24

3

3,44

Milešov

40,22

27

25,23

8

7,47

15

14,01

13

12,14

9

8,41

5

4,67

19

17,75

10

9,34

Nalžovice

39,23

45

23,80

8

4,23

28

14,81

38

20,10

5

2,64

9

4,76

41

21,69

5

2,64

Nedrahovice

38,71

49

35,76

2

1,45

33

24,08

22

16,05

5

3,64

3

2,18

11

8,02

1

0,72

Nechvalice

38,71

75

37,68

6

3,01

24

16,06

34

17,08

8

4,02

8

4,02

2

13,56

7

3,51

Osečany

45,58

24

25,26

2

2,10

18

18,94

11

11,57

2

2,10

2

2,10

30

31,57

1

1,05

Petrovice

49,12

255

48,38

10

1,89

66

12,52

48

9,10

15

2,84

16

3,03

75

14,23

15

2,84

Počepice

37,33

58

34,93

7

4,21

19

11,44

24

14,45

2

1,20

8

4,81

34

20,48

5

3,01

Příčovy

44,36

30

25,64

1

0,85

28

23,93

9

7,69

5

4,27

7

5,98

21

17,94

8

6,83

Radíč

39,41

14

21,87

2

3,12

10

15,62

7

10,93

2

3,12

5

7,81

17

26,56

5

7,81

Sedlčany

40,39

453

19,67

85

3,69

394

17,11

550

23,89

105

4,56

99

4,30

445

19,33

82

3,56

Sedlec-Prčice

40,22

230

25,19

62

6,79

133

14,56

127

13,91

68

7,44

25

2,73

199

21,79

33

3,61

Solenice

32,09

18

19,56

7

7,60

7

7,60

8

8,69

8

8,69

3

3,26

31

33,69

3

3,26

Svatý Jan

36,87

82

45,81

3

1,67

25

13,96

26

14,52

5

2,79

2

1,11

22

12,29

4

2,23

Štětkovice

33,82

26

28,26

5

5,43

13

14,13

12

13,04

1

1,08

8

8,69

11

11,95

4

4,34

Vojkov

32,41

28

21,70

2

1,55

24

18,60

14

10,85

5

3,87

7

5,42

32

24,80

11

8,52

Vrchotovy Janovice

29,65

52

23,11

22

9,77

45

20

23

10,22

13

5,77

2

0,88

52

23,11

5

2,22

Vysoký Chlumec

41,08

96

35,68

14

5,20

40

14,86

39

14,49

9

3,34

14

5,20

35

13,01

8

2,97

Zduchovice

52,17

35

27,34

2

1,56

18

14,06

15

11,71

12

9,37

3

2,34

32

25,00

3

2,34
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V závěru suchého
měsíce přece jen
zapršelo
spadla na konci měsíce.
Ve Svatém Janu to nakonec
bylo 54,9 mm za celý měsíc, přičemž nejsušší září
za sledovaných osm let
bylo v roce 2015 (26,3 mm),
naopak nejvíce napršelo
v roce 2014 (74,7 mm).

SVATÝ JAN Podíváme-li se
do tabulky vycházející z dat
amatérské meteorologické
stanice Miroslava Votruby,
bylo letošní září statisticky
vcelku průměrné. Ve skutečnosti bylo ale dost suché
a naprostá většina srážek

2012

2013

2014

meteorologické
dny

chladné – teplota max.
nižší jak 10 st. C

3

1

V září bylo sedm slunečných letních dnů s nejvyšší
teplotou nad 25 °C, v roce
2016 takových dnů bylo čtrnáct, v roce 2018 pak osm,
v ostatních letech jsme si
babího léta tolik neužívali.
-red-

srážky
v mm

vítr
v m/s

2016

2

14

2017

2018

2019

2020

8

1

7

2

2

3

mrazivé – teplota min.
nižší jak 0 st. C

1

ledové – teplota max.
nižší jak 0 st. C

teplota
v st. C

3

2015

1

nejnižší v měsíci

1,9

-0,6

1,2

4,2

4,7

3,4

-0,9

0,9

1,8

dne

21.

28.

24.

29.

21.

19.

26.

20.

28.

nejvyšší v měsíci

27,2

25,0

25,8

33,5

29,9

22,5

29,3

30,9

28,1

dne

10.

7.

8.

1.

12.

6.

12.

1.

15.

měsíční průměr

13,29

12,41

14,13

13,63

16,34

12,63

14,99

13,83

13,98

za měsíc

43,4

38,8

74,7

26,3

26,9

30,7

46

63,2

54,9

nejvyšší v měsíci

15,5

9

18,9

13,4

22,7

18,9

14,3

36,1

25,3

dne

12.

18.

12.

2.

17.

1.

3.

1.

26.

úhrn od počátku roku

553,6

474,1

270,7

374,4

375,6

268,1

363,9

452,8

deštivé dny v měsíci

12

18

10

5

13

10

12

10

nejvyšší náraz větru
v měsíci

8,3

10,7

9,3

9,6

16,6

12,3

8,1

dne

17.

17.

6.

3.

24.

30.

17.

Proč je důležité mít nejen Křídla
Často slýcháme, že neziskové organizace jsou zbytečné. Že by se měly zrušit
a že by se měl o vše postarat stát. V jakých fázích
života má však stát kapacitu postarat se o člověka?
Hlavně v té poslední, závěrečné fázi života, ve fázi
umírání. Jistě, máme vybudované skvělé zdravotnictví a sociální systém. Ale
Pustý je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám,maminko,
chybíš nám všem.

pro člověka na sklonku
života je těžké opustit svůj
domov a zemřít v nemocnici či v prostředí sociálního
ústavu. Vlastně v naprosto
cizím prostředí, bez rodiny
a bez svých nebližších.
A proto je důležité mít
nejen Křídla. Organizace,
které pomáhají lidem důstojně „odejít“ v prostředí
domova, odlehčit rodině

Ve čtvrtek 8. října tomu bude 30 let,
co nás navždy opustila paní

Marie
Vanžurová
ze Skoupého u Petrovic.

Na její lásku vzpomínají děti s rodinami.
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Chod gymnázia
neohrozí ani dočasné
distanční vzdělávání,
říká zástupkyně ředitele
Lenka Lichtenbergová

Září
letní – teplota max. rovná nebo vyšší 25 st. C
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a nejbližším při péči o umírajícího člověka. V nedávné době jsme tuto situaci
bohužel zažili. A musíme
si přiznat, že bez skvělého
a profesionálního přístupu
zdravotních sester, lékařů a dalších členů týmu
domácího hospice Křídla
Sedlčany bychom tuto situaci jen těžko zvládli. Jsou
to skvělí lidé na svém místě
a za jejich přístup jim patří
veliké poděkování. A nejen
lidem z této organizace, ale
i dalším neziskovým organizacím, které pomáhají
lidem v různých situacích.
A proto je důležité mít nejen Křídla.
Marie Křížová,
Sedlčany

SEDLČANY Dle rozhodnutí

ministrů se střední školy v našem regionu musí
na následující dva týdny opět uzavřít a výuka
přesunout od prezenční
k distanční. Na několik otázek nám v této souvislosti
odpověděla
zástupkyně
GaSOŠE Lenka Lichtenbergová.
Očekávali jste to?
Stále jsme doufali, že
tato situace nenastane.
Ale zároveň jsme neustále
pracovali na tom, abychom
v případě distančního
vzdělávání mohli zajistit co
nejefektivnější výuku. Snažíme se svou práci odvádět
poctivě i v těchto složitých
podmínkách a myslím, že
jsme dobře připraveni.
Vnímáte jako problém,
že nižší ročníky budete vzdělávat prezenčně
a o výuku vyšších se musíte postarat jinak?
Není to pro typ naší školy organizačně jednoduchá
situace, protože čtyři třídy
budeme vzdělávat prezenčně a dvanáct distančně a mnoho učitelů bude
muset provádět obě metody vzdělávání. Chod školy ale není nijak ohrožen,
protože i distanční výuka
se bude ve většině případů uskutečňovat ze školy.
Máme dostatečné materiální vybavení pro zajištění
online výuky a můžeme
poskytnout i technickou
podporu žákům, kteří nemají doma kvalitní počítač.
Pro tyto potřeby máme připraveny výpůjční smlouvy
na nové notebooky.
Dojde ve výuce
ke změnám oproti jarnímu období?
Změny oproti jaru samozřejmě nastanou. Jako
základní a nejdůležitější
rozdíl je zákonem stanovená distanční výuka jako
povinná. Mělo by to vést
žáky k větší zodpovědnosti a pracovitosti. V přípa-

dě, že se žák nebude bez
omluvy zapojovat do distančního vzdělávání, můžeme postupovat v souladu se školním řádem. Dále
jsme se na tento typ výuky
mohli připravit, takže pracujeme na jednotné platformě. Máme stanovené
směrnice, které vycházejí
z metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem vydaného
MŠMT.
Věříte, že toto opatření
pomůže k řešení aktuální
epidemiologické situace?
Neodvažuji se to hodnotit. Každopádně naše škola
dodržuje všechna hygienická opatření, a přestože jsme měli jednu třídu
v karanténě a studentku
pozitivní, ostatní byli zdraví a učitelé také. Minulý
týden se žádný nový případ neobjevil, a proto jsme
doufali, že budeme moci
vzdělávat žáky prezenčním způsobem i nadále,
protože docházka do školy
je nesrovnatelně efektivnější.
Abychom se vrátili
k nižším ročníkům – jak
pohlížíte na zákaz zpěvu
v hodinách hudební výchovy a přesunutí pohybových aktivit z tělocvičny ven?
Náplň hudební a tělesné výchovy na základě
nařízení musíme změnit,
nikoliv zrušit. Žáci v hodinách tělesné výchovy budou chodit na procházky,
aby se věnovali alespoň
nějaké pohybové aktivitě. V hodinách hudební
výchovy se na čas upraví
tematický plán a zvolí se
metody poslechu a žáci se
budou věnovat dějinám
hudby a hudební teorii.
Problém bych určitě viděla v případě, že by se tyto
náhradní aktivity musely
dělat dlouhodobě.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Volební právo je výsada, kterou
bychom si měli užít, říká Petr
Štěpánek, kandidát do senátu
PETROVICE Je neděle ráno

a já na svém telefonu vytáčím číslo muže, který předchozí den zaznamenal velký
úspěch. Naprosto jednoznačně postoupil do druhého
kola senátních voleb hned
při své první kandidatuře.
Jde o petrovického starostu
Petra Štěpánka. „Pracuju
už od rána, zítra bude ještě
větší blázinec,“ vysvětluje
mi, proč je radši, že děláme
rozhovor hned v neděli dopoledne.
Co říkáte na výsledky
prvního kola senátních
voleb?
Jsem nadšený. Čeká mě
cílová rovinka. Kdyby to
dopadlo jako v některých
obcích, tak už druhé kolo nebylo. Překvapilo mě, že jsem
vyhrál i v Sedlčanech. Moc
děkuji všem voličům, kteří
přišli a volili mě. Děkuju rodině za podporu a toleranci,
protože bez ní bych neudělal
nic. Ale každopádně moc
prosím voliče, aby přišli ještě
jednou. Je to otázka deseti,
patnácti minut.
Očekával jste takovou
volební účast i za těchto
podmínek?
Jsem velmi mile překvapený. Myslím, že to svědčí
o náladě ve společnosti. Lidé
procitají a vidí, že skutečně
řídit stát jako ﬁrmu není dobrý nápad.
S jakým napětím jste
volby sledoval?
Bylo to hodně napínavé
hlavně ke konci, kdy ještě
dlouho po uzavření výsledků nebylo jasné, s kým jdu
do druhého kola. Osobně
znám oba kandidáty, obou si
vážím a z obou mám respekt.
Který z nich je podle vašeho názoru snazším soupeřem pro druhé kolo?
Myslím, že je to srovnatelné. Předpokládám, že v oblasti Příbramska by měl větší
podporu Stanislav Holobrada. Na Sedlčansku, Dobříšsku a Praze-západ je to zase
Jiří Burian. Nakonec to uká-

zal i ten výsledek voleb, kdy
o druhém postupujícím rozhodlo dvacet šest hlasů.
Překvapilo vás to?
Překvapilo mě hlavně to,
že ten odstup mezi mnou
a dalšími dvěma kandidáty

Petr Štěpánek

byl dva a půl tisíce hlasů. To
jsem opravdu nečekal. Cítím
to jako obrovský závazek.
Kolik jste toho naspal?
Málo, musím makat. Není
čas ztrácet čas. Mám jen pět
dní. (Směje se, ale v hlase je
slyšet velké odhodlání.)
Co vás čeká v tomto týdnu? Co se dá stihnout?
Pracuji na sociálních sítích a reklamách v tisku.
Tento týden chci hlavně
poprosit, aby lidé k volbám
vůbec šli. Leckdo ten senát
podceňuje, ale jeho úloha,
obzvlášť v posledních letech, kdy se ta naše demokracie trošičku třásla, je hlavně v zajištění stability. A já
upřímně a otevřeně říkám,
že jdu do senátu jako lobbista za region v tom dobrém
slova smyslu. Budu bojovat
za to, aby největší problémy,
které tady v regionu máme,
nezapadly.
Hlasy kterých kandidátů z prvního kola se pokusíte získat pro sebe v kole
druhém?
Půjdou-li voliči ostatních
kandidátů k volbám, což je
velká otázka, tak se domnívám, že sociální demokraté,
budou-li se rozhodovat, tak
spíš než ODS, se kterou se
potýkají řadu let, podpoří neutrální STAN. S Piráty jsme

ve velmi úzkém vyjednávání
na krajské koalici, tak si myslím, že i hlasy Pirátů by mohly jít ke mně. Nevím, jak TOP
09, protože to jsou prakticky
voliči, kteří jsou blízcí ODS
i nám úplně stejně. Z těch
ostatních stran netuším. Jak
KSČM, tak SPD považuji
za extrémistické strany. No
a tím, že mám blízko k Mníšecku, protože mám ženu
z Čísovic, tak možná i voliči
Jiřiny Rosákové, až budou
zvažovat, tak to bude tak
jedna ku jedné, jestli to bude
Jiří Burian nebo já. Základní
předpoklad ale je, aby ti lidé
vůbec k volbám šli. (Rozhovor vznikl v neděli dopoledne, kdy ještě dohoda o krajské koalici nebyla konečná.)
Co by mělo být hnací
silou k tomu, aby voliči přišli i podruhé?
Říká se, že by lidé měli využívat volebního práva. Já říkám, že volební právo je výsada a tu výsadu by si měli
všichni užít. Běžný občan
má velmi málo příležitostí
za svůj život, aby změnil politické směřování. A to jsou
právě ty volby. Měli bychom
si užít tu výsadu moci něco
změnit ve společnosti.
Odhlédneme-li od výsledku osobního – co říkáte na výsledek krajských
voleb?
Jsem velice rád, že se
ve Středočeském kraji podařilo prosadit zdravý selský
rozum, kterým se mají kraje
řídit. Krásně nám to ukazuje

Liberecký kraj, kde už potřetí
zvítězili Starostové pro Liberecký kraj. Kdo tam jezdí,
vidí, jak koncepčně jde kraj
dopředu, jak se zlepšuje. Že
to nejsou žádní papalášové.
Vždycky jsem říkal, že kraj
není nic jiného než větší
obec. Ano, Středočeský kraj
má významně přes jeden
milion obyvatel, je to největší kraj, obrovský, větší než
některé evropské státy, ale
pořád je to větší obec. To, co
nám předvedlo ANO se sociální demokracií, podpořeno
komunisty, za poslední čtyři roky, to bylo papalášství,
všechno bylo pod pokličkou. Někteří lidé pracovali
na „Kraji“ naprosto bez kompetence za obrovské platy.
Věřím tedy ve změnu. Dávají
se dohromady vyloženě demokratické strany, jako jsou
Starostové, ODS, Piráti a TOP
09. Uvolní se vzduch, budeme transparentní a po vzoru Libereckého a případně
i Jihočeského kraje budeme
koncepčně rozvíjet kraj, nastolovat systémová opatření,
která budou čitelná, předvídatelná. To tu moc chybělo.
Moc nás trápila transparentnost a u Pirátů v tom
máme jednoznačnou podporu. Příkladem může být
situace, kdy jsme jako zastupitelé spolu s předsedou
Kontrolního výboru požádali o nahlédnutí do auditu příspěvkové organizace, kterou
je Krajská správa a údržba
silnic. Dostali jsme audit,

ve kterém bylo všechno začerněné. Tohle kdybych já
dal zastupitelům, jsem druhý den odvolaný. Dokonce
„Kraj“ fungoval měsíce bez
předsedy Kontrolního výboru. Koaliční strany odmítaly
zvolit kandidáta z nejsilnější
opoziční strany. Co se týká
transparentnosti, všechno
„smrdělo“ na sto honů. Jsem
přesvědčený, že systém,
který se táhl už od hejtmana Ratha, těmito volbami
skončil. Po třech volebních
obdobích se nyní nadechneme a ty obrovské prostředky,
které Středočeským krajem
protékají, se budou investovat koncepčně, smysluplně
a systémově.
Představíte našim čtenářům pravděpodobnou
budoucí hejtmanku Petru
Peckovou?
Občané regionu ji mohli
vidět při akci Na kole dětem,
kdy jsme spolu jeli regionem.
Potom v Petrovicích s několika lidmi mluvila. Je nesmírně
pracovitá, má ﬁlipa, je trošku
prostořeká. (Směje se, ale
vzápětí znovu zvážní.) Ale je
naprosto férová a má obrovský tah na bránu. To je vidět
na Mnichovicích, ve kterých
dělá starostku. Nechci říct,
že byly úplně zanedbané,
ale to, co se stalo, když tam
Petra nastoupila, tu obec
úplně rozsvítilo. Takže doufám, že nám rozsvítí i Středočeský kraj.
Olga Trachtová
Hadáčková

Díky za šanci na život
Často starší generace hudrá na tu mladší, jaká je nevychovaná, zkažená a podobně. Pak
se ale stane něco, že nám ta mladší generace svým skutkem vyrazí dech, a nám starším
nezbyde než před ní smeknout.
Dne 15. srpna 2020 našeho 16letého syna Jakuba srazilo v plné rychlosti auto. Naštěstí
jel kolem Jaroslav Houdek z Dublovic, 22letý mladý muž, který okamžitě zastavil, zavolal
lékařskou pomoc a Jakubovi poskytl první pomoc na místě. Zasluhuje můj hluboký
obdiv za svou pohotovost a osobní statečnost, neboť Jakub utrpěl mnohočetná zranění
a bez rychlé pomoci by jistě nepřežil. Jakub byl letecky transportován do nemocnice
v Praze, kde podstoupil několik operací. Stal se zázrak zázraků a nyní se už pokouší
chodit o berlích.
Díky Jaroslavu Houdkovi, který neztratil duchapřítomnost a našemu synu Jakubovi
pomohl, dostane tak šanci na nový plnohodnotný život.
Jaroslave Houdku, velký dík!
navždy vděčná maminka Jakuba
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O postup do ﬁnálového duelu
rozhodlo ve prospěch Jiřího
Buriana pouhých 26 hlasů
SEDLČANY Každý člověk,
který nezůstane doma
a přijde vyjádřit do volební místnosti svůj názor, může značně ovlivnit
konečný výsledek hlasování. Ukázalo to i letošní první kolo senátních
voleb, kdy se za volební
okrsek číslo 18 ucházelo
osm kandidátů. Do druhé kola, které se uskuteční 9. a 10. října, voliči

Dostavil jsem se do volební místnosti, která
byla v budově Městského úřadu Sedlčany v Nádražní ulici, hned v pátek
2. října kolem půl čtvrté
odpoledne.
Doprovázel vás něk d o ? Ne p ř ij e l o p o d pořit dědu například
vnouče?
Ne, moje vnoučata
žijí v Plzni. Děda jel tedy

razovky také potom, když
vnoučata usnula. Pokud
jde o můj spánek v průběhu voleb, tak za moc
nestál, ale také to asi není
nic neobvyklého, patří to
k životu.
Přirovnal byste poslední minuty před vyhlášením výsledků například k napínavému
fotbalovému nebo hokejovému utkání?

Jiří Burian (vlevo) se angažoval také v boji proti těžbě zlata na Mokrsku. Na snímku je zachycen při
jedné ze schůzek, kde se domlouvala napříč politickým spektrem další strategie. Plány těžařských
společností se podařilo odvrátit, ale stále tuto hrozbu nespouští ze zřetele.

poslali Petra Štěpánka
(STAN) se ziskem 21,98 %,
což představuje 9 646
hlasů. Zápas napínavý
až do poslední chvíle
svedl Stanislav Holobrada (ČSSD) s Jiřím Burianem (ODS) obhajujícím
senátorský post. Burian
se stal s 16,19 % a 7 109
hlasy druhým postupujícím. Porazil tak Holobradu o šest setin procenta,
když dostal o 26 hlasů
víc než on. Jiřího Buriana jsme se zeptali na to,
jak, kde a s kým víkend
prožíval.
Kdy jste šel k volbám
vy?

uklidnit svoje nervy už
v pátek na jejich žádost
k nim.
Jak máte stará vnoučata?
Jedenáctiletý
Vítek
začal studovat na plzeňském víceletém gymnáziu a devítiletá Klárka je
žačkou základní školy.
Sledoval jste tedy
na televizní obrazovce
až do vyhlášení výsledků sčítání hlasů v Plzni?
Ano, ale rodina se mě
snažila rozptýlit, a proto
mě odháněla od televize.
To se jim ale úplně nepovedlo... Zůstal jsem u ob-

Určitě to bylo napínavé. Ještě před sedmou
hodinou večerní jsem byl
na třetím místě, a pak se
– i když nepatrně – karta
obrátila v můj prospěch
a rozhodly o výsledku

setiny. Šestadvacet hlasů
mě poslalo do druhého
kola. Žádnou další analýzu – například srovnání,
kolik jsem získal hlasů
před šesti lety a nyní –
jsem si nedělal. Večer
jsem prožíval zcela jinak,
nějaké srovnání výsledků přijde až za čas.
Následovala oslavička – přípitek s kolegy
straníky nebo s rodinou šampaňským nebo
uvařil jste nějaký dobrý oběd?
Ne, nic takového. Jednak by to bylo hodně
předčasné, ale také v neděli po návratu z Plzně
jsem šel do kanceláře,
abych si připravil nějaké
podklady pro tento týden.
Kdo vám jako první
k postupu poblahopřál?
S a m o z ř ej m ě d c e r a ,
její manžel a vnoučata a obdržel jsem hned
v sobotu ve večerních
hodinách řadu různých
SMS zpráv a mailů, které
mě potěšily.
S druhým postupujícím vás čekalo utkání
v televizním duelu...
Ano, byli jsme pozváni do studia na pondělí
5. října s tím, že na ČT24
jsme se střetli od půl
čtvrté odpoledne, další
duel byl odvysílán v 18
hodin na Českém rozhlasu, stanici Region.
Jak vnímáte volební výsledek ve vztahu

k protikandidátovi Štěpánkovi?
Myslím si, že je výsledek pro voliče zajímavý
a přijatelný, ať už druhé
kolo dopadne v můj nebo
Štěpánkův prospěch. Pro
koho se rozhodnou, bude
na nich.
A jaký je stručný váš
komentář k účasti?
Vnímám, že účast je
vyšší, než byla před šesti
lety. Rád bych také poděkoval voličům, kteří
mi dali hlas, a věřím, že
mě i nyní podpoří. Bude
také důležité, aby přišli
k urnám i ti, jejichž kandidát se do druhého kola
nedostal – rád bych se
o jejich přízeň ucházel.
Pro mě zůstávají témata,
kterým bych se dál rád
věnoval, stejná – mojí
h l av n í p r i o r i t o u j a ko
senátora by byla práce
ve Stálé komisi Voda–
Sucho, abychom zajistili
dostatek pitné vody i pro
příští generace, rád bych
byl u dokončení obchvatu u Olbramovic, chtěl
bych podporovat činnost
místních sdružení a spolků a zasadit se o další
věci ve volebním okrsku
i v republice, o nichž
jsem již hovořil.
Kde budete sledovat
druhé kolo senátních
voleb? Ve štábu ODS?
Nic takového neplánuji, možná zase odjedu
na víkend do Plzně.
Marie Břeňová

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

ZPRAVODAJSTVÍ
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Jednal krizový štáb města, strážníci pracují ve zvláštním
režimu, kurzy tanečních i klub důchodců mají pauzu
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel svolal
na úterý 6. října krizový štáb.
„Zatím to nebylo proto, že
bychom museli akutně řešit
mimořádné události, ale proto, abychom byli v kontaktu
a monitorovali průběžně
všechny události. Samozřejmě školy fungují v režimu,
který nastavila vláda – potažmo ministerstvo školství.
Všechny akce se musí řídit
nařízením vlády pro nouzový
stav, který byl vyhlášen s tím,
že platí od pondělí 5. října.
Krizová opatření se podle zákona týkají hromadných akcí
jak kulturních, tak sportovních. Dopad má i na svatby
nebo pohřby, kdy byl termín
posunut a platí od 19. října,“
informoval starosta Hölzel.

SEDLČANY

Doporučení:
Na úřad raději ne
Zastupitelstvo, které bylo
svoláno na pondělí 5. října především kvůli změně
územního plánu města číslo

1, se odehrálo ve stejném režimu jako červnové a následně
zářijové zastupitelstvo. „Roušky byly samozřejmě povinné
pro zastupitele i veřejnost, dodržovat se musely dvoumetrové odstupy a použití dezinfekce u vchodu,“ zrekapituloval
starosta Hölzel s tím, že krizový štáb bude monitorovat,
jak jsou dodržována nařízení
– zejména prostřednictvím
strážníků městské policie.
„Také pro strážníky platí různá opatření – jde o bezkontaktní střídání služeb, veškerá
komunikace je jimi zajišťována prostřednictvím mobilů,
tabletů, emailů tak, aby v případě nákazy některého ze
strážníků nebo kdyby mu byla
uložena karanténa, byl vyloučen přenos na ostatní strážníky,“ vysvětlil starosta. „Vše je
komplikovanější, ale nezbývá
nic jiného než se s tím vypořádat. Prozatím městský úřad
pokračuje v normální práci.
Doporučujeme ale klientům,
aby se snažili maximum zále-

žitostí vyřizovat buď mailem,
nebo telefonicky bez osobní
návštěvy. Řada lidí to takto respektuje a činí i z obav o vlastní zdraví,“ sděloval starosta.
Připomněl, že opatření byla
učiněna v Mateřské škole
na Severním sídlišti, kde došlo k onemocnění dvou dětí
a třídní učitelky a byla nutná
karanténa celé třídy s tím, že
až po potvrzení negativních
výsledků testů na koronavir
může být provoz obnoven.
„Zatím nemám žádné zprávy z hygieny,“ uvedl Hölzel
na tiskové besedě ve čtvrtek
1. října.

Klub důchodců
zatím bez schůzek
„Protože pod naším kulturním domem funguje také
městský klub důchodců,
udělali jsme rozhodnutí,
že s účinností od 5. října až
do odvolání se nebudou uskutečňovat žádná pravidelná
setkání a akce tohoto klubu,“
sdělil starosta.

Kino promítá,
taneční
s otazníkem
Podle informací ředitele
sedlčanského kulturního
domu Martina Severy nebyl
provoz kina přerušen, ale
Usnesení vlády ČR o přijetí
krizového opatření z 30. září
se do plánovaných kulturních
akcí promítají. Například Galakoncert Andrey Kalivodové
bude přesunut na jiný termín
podobně jako koncert Radůzy. Ředitel Severa se vyjádřil,
že o plesech, tanečních a zábavách se speciálně nic v tomto
opatření nepíše. Pokud ale
musí návštěvník při těchto
akcích dodržovat opatření, že
při nich musí převážně sedět
a pokud nesedí, tak musí mít
odstup dva metry od dalších
osob a když bude zakázáno
prodávání v místě akce občerstvení, avizoval ředitel, že si
takový ples neumí ani představit. Taneční prý zatím řeší vedoucí kurzů, ale předpokládá,

že bude muset být kurz pozastaven nejméně do 18. října .

Častější dohled
strážníků
Budova na autobusovém
nádraží nebude podle současných informací starosty
uzavřena, jako tomu bylo
na jaře při vyhlášení prvního
nouzového stavu. „Nechceme
lidi nechat mrznout na zastávkách, když nádraží bylo pro jejich určitý komfort vybudováno. Otevřeno bude od 5 do 20
hodin. Pokud zde ale dojde
k nahromadění velkého počtu
osob, kteří se sem přišly mezi
sebou jen bavit nebo dělat výtržnosti, tak to bude na městské policii, aby věc posoudila
a zasáhla. Dění zde monitorují kamery a kromě toho je
služebna v těsné blízkosti
nádraží, takže by k takovým
případům nemělo docházet.
Strážníci mají za úkol častější
dohled nad touto lokalitou,“
sděloval sedlčanský starosta.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz
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Fotografovi Tomáši
Vodenkovi se líbí
tajemno, proto svoji
výstavu nazval Inferno
Svoji aktuální výstavu jste
dvacet pět let, bydlí v Hrabří a je nazval Inferno, tedy Peklo nebo
absolventem sedlčanské obchod- Podsvětí. Jste příznivcem strašiní akademie. Kromě toho, že nyní delných příběhů?
Nejsem, ale líbí se mi tajemno.
pracuje v administrativě, je také
amatérským fotografem. V měst- Myslím si, že tento název lidi zaské knihovně se v pátek 2. října ko- ujme. Poznal jsem to podle počtu
nala vernisáž jeho první výstavy, „lajků“ na Instagramu, když tam
kterou sám autor nazval Inferno. byla fotograﬁe s tímto tématem.
Proč, to nám přiblížil v rozhovoru. Obvykle byla hodně obdivovaná.
Jak dlouho jste svoje obrázky
Tomáši, jak dlouho fotíte a co
tvořil a jak vznikaly?
vás k fotografování přivedlo?
Nepořizoval jsem je primárZačal jsem před několika lety.
Tehdy mě fascinoval foťák na mo- ně na tuto výstavu. Je to souhrn
bilu, a potom jsem dostal první snímků pořízených za posledních
kompakt. Bylo mi kolem dvaceti několik let, asi tak za dva nebo tři
let. Kompakt se mi asi tak po roce roky. Jsou to vybrané aranžované
a půl rozbil, já jsem chtěl fotit dál, fotky, které se k tématu hodily.
a tak jsem celé léto obětoval brigá- Vzniká to pomocí fotoshopu. Teď
dě, abych si mohl ušetřit na svoji se ale pomalu přesouvám z tohoto
první zrcadlovku. Začal jsem nej- focení na kreativní portréty.
Řekl jste, že se vám líbí tajemdříve fotit přírodu, hlavně divoká
zvířata, a potom jsem pokračoval no. Čtete o něm a sledujete dokumenty z tohoto prostředí?
focením kreativnějších věcí.
To ani ne.
Zajímají mě ale
válečné bunkry a opuštěné
domy. Navštívil jsem jich už
spoustu nejenom u nás, ale
třeba i v Polsku, kde je
hodně zajímavých bunkrů.
Byl jsem třeba
v objektu, kde
Němci věznili
letce, a právě
toto prostředí
dýchalo negativními emocemi. Nedalo
se nezamyslet
se nad tím, jak
tam ti lidé museli trpět.
Součástí páteční
Tomáš Vodenka u svých fotografií na výstavě
vernisáže
Focení divokých zvířat chce v knihovně bylo také kulturní
trpělivost. Která konkrétně jste vystoupení, o které se postarala dvojice přátel Tomáše. Ondzachycoval na svých snímcích?
Srnkami počínaje, po lišku a di- řej Budka zahrál na akordeon
voká prasata. Snažil jsem se fotit a Katka Balane na housle. Více
všechna větší zvířata, která v naší než dvacet snímků fotografa Topřírodě žijí. Největším mým cílem máše Vodenky si zájemci mobylo vždycky vyfotografovat je- hou v provozní době knihovny
zevce, ale nikdy se mi ho nepoda- prohlížet až do 4. listopadu.
David Myslikovjan
řilo potkat. (smích)
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Převedu záznamy
z videokazet
na DVD nebo
flešku. Levně.

Řádková
inzerce
15 Kč/řádek

Tel.: 777 554 484

Tel.: 774 414 225

SEDLČANY Tomáši Vodenkovi je

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

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VÝHODNÉ CENY

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

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

KALENDÁŘ
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KONCERTY
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
9. 10. Klavírní koncert
koncert klavíristy Jana
Bartoše; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
13. 10. Radůza
koncert oblíbené zpěvačky,
skladatelky a muzikantky;
PŘESUNUTO

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Výstava kreseb Lidmily
Sunegové
od 12. 10.

15. 10. Bílý ráj
Filmový klub; 20:00
16. 10. Příliš osobní
známost
český romantický ﬁlm;
20:00
17. 10. Ava: Bez soucitu
akční thriller; 20:00
18. 10. Princezna zakletá
v čase
dobrodružná rodinná
pohádka; 15:00
 Sedlec-Prčice
9. 10. Šarlatán
české životopisné drama;
20:00
16. 10. Ženská pomsta
česká komedie; 20:00

TJ Sokol Dublovice B – TJ
Prostřední Lhota; 16:00
18. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK
Třebsko; 15:30
 Sedlčany – hřiště
11. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – SK
Petrovice; 16:00
18. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – TJ
Přeštice; 14:30
 Sedlčany – autobusové
nádraží
10. 10. Pochod přes tři
hradiště
turistický pochod, trasa
11 km; 8:05

SPORT
 Drážkov – Váchův
špejchar
Sen
výstava obrazů Moniky
Žemličkové; do 25. 10.

 Sedlčany – zimní stadion
11., 18. 10. Veřejné bruslení
14:00

 Sedlčany – knihovna
Inferno
výstava fotograﬁí amatérského fotografa Tomáše
Vodenky; do 4. 11.

 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
10. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Obory; 16:00

 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.

 Počepice – hřiště
11. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Litavan Bohutín; 16:00

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
8. 10. Tik tik
komedii uvádí divadlo
Kalich; 19:00
18. 10. Polib tetičku
anglická komedie; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
11. 10. Kola vášně
mexickou telenovelu uvádí
benešovský spolek deFormace; ZRUŠENO
14. 10. Nemocnice na pokraji zkázy
travesty show s novým
zábavným pořadem; 19:30

KINO
 Sedlčany
9. 10. Disco
norské drama; 20:00
10. 10. Štěstí je krásná věc
česká komedie; 20:00

 Dublovice – hřiště
11. 10. Fotbalové utkání

 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
 Kosova Hora – hřiště
17. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ

www.sedlcansky-kraj.cz

Sokol Rosovice; 15:30

20:00–23:00

 Sedlec-Prčice – hřiště
17. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Sokol Jesenice; 15:30

 Sedlčany – nám. T. G. M.
7. 10. Pítka pro ptáky –
Naučná ptačí stezka
neformální setkání
k dokončenému projektu;
ZRUŠENO

 Vysoký Chlumec – hřiště
17. 10. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – FC
Višňová B; 15:30
18. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – SK
Nový Knín; 10:15

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
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
17. 10. Čtení pro miminka v bříšku
prenatální komunikace pro
budoucí rodiče; 10:00
20. 10. Soběstačný (Zuzana Dostálová)
listování v podání herců
Markéty Lánské a Jiřího Resslera a setkání se spisovatelkou Z. Dostálovou; 19:30
 Sedlčany – hvězdárna
9., 10., 16., 17. 10. Pozorovací program
při dobrém počasí;

 Sedlčany – kotlina
18. 10. Burza
pořádá Veterán klub Sedlčany; 7:00
 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

Praporečník Záboje Škvorecký by byl
na současné členy jistě pyšný
SEDLČANY Příjemný podzimní podvečer ve středu 30.
září ještě podtrhl atmosféru,
kdy se členové sedlčanského smíšeného sboru Záboj
sešli u hrobu rodiny Škvoreckých, aby uctili na místním

hřbitově členy rodu, z něhož
pocházel známý český spisovatel Josef Škvorecký. Stejné
jméno měl i jeho pradědeček, který je zde pochován
a který byl v roce 1862 spoluzakladatelem Záboje.

Několik písniček zazpívalo kolem třiceti členů Záboje
a mohla se přidat i veřejnost.
Zastupitel Sedlčan a ředitel 2. ZŠ Propojení Jaroslav
Nádvorník ve svém vystoupení připomněl některé

členy rodiny Škvoreckých
a měl připraveno i překvapení, které od Společnosti
přátel Josefa Škvoreckého
získal. O co šlo? K akci a bližším informacím se vrátíme.
Marie Břeňová

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz
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S knížkou do života vstupovali čtyři
kluci, nejmladšímu bylo čtyřiapadesát
dnů, nejstaršímu přes rok
SEDLČANY Roušky, dez-

František Jelen se narodil 8. listopadu. Celá rodina ráda čte a maminka Klára si myslí, že to bude platit i o jejím synkovi. „Zpívám
mu, čtu básničky,“ poznamenala.

infekce, přivítání... takový postup při vstupu
do knihovny nikoho
z příchozích nepřekvapil.
Hlavními „osobnostmi“ tu
byli tentokrát čtyři noví
občánci města – František, Matoušek, Milánek,
Davídek, které knihovnice 30. září vítaly v rámci
projektu „S knihou do života.“ Nejmladší návštěvník, který se narodil před
54 dny pomlaskáváním
dával najevo, že by si dal
ještě trochu mateřského
mlíčka. Ale neubralo mu
na úsměvu, když se občerstvení odložilo na pozdější dobu. Kluci, právě
začínáme!
Ř e d i te l k a k n i h ov ny

Blanka Tauberová maminky miminek upozornila,
že vítání neskončí jediným setkáním, ale bude
pokračovat. „V roce 2018
se přihlásila České republika, Svaz knihovníků a informačních
pracovníků
k celosvětovému projektu, kterému říkáme u nás
S knížkou do života,“
vysvětlila s tím, že myšlenkou je zvýšit klesající
úroveň čtenářství. Projekt
vychází z toho, že když
dostane miminko knížku
již do kolébky, tak to podle studií funguje.
Noví občánci dostali
ve středu takzvaný startovací kufřík, který obsahoval leporelo pro nejmenší
se spoustou říkanek dopl-

něných obrázky Markéty
Vydrové a rodiče v něm
našli motivační kalendář
a brožurku Knížky pro
společné čtení s doporučením, co by si měli
s dětmi číst v nejranějším věku. Knihovnice dárek rozšířily o průkazku
do městské knihovny, která je bude provázet celý
život zdarma. Ředitelka
uvedla, že nové občánky
nepouští ze zřetele. Při
dovršení tří let je vybaví
batůžkem s dalším překvapením a pokud bude
projekt pokračovat a podaří se jej zajistit i finančně, čeká děti další etapa
– dostanou knížku pro
prvňáčky.
Marie Břeňová

Závěr olympijských her ozdobila
vzkazem a zpěvem Leona Machálková
SEDLČANY Závěr olympijských her v sedlčanském domově seniorů
se uskutečnil ve středu
30. září v daleko komornějším stylu než ročníky
předešlé. Vyhodnocení
předcházelo klání, kterého se účastnili senioři
s některými zaměstnanci
každý čtvrtek v červenci
a srpnu. Uhašení olympijského ohně doprovázel
závěrečný ceremoniál –
ceny předávala ředitelka
tohoto krajského zařízení
Jaroslava Kocíková společně s vedoucím stravovacího úseku Václavem
Čížkem a s pracovnicemi
sociálního úseku.
„Všichni účastníci Letní
olympiády obdrželi poděkování za účast a medaili
z perníku. Vítězové získali pohár, diplom a dort,“
informovala Hana Kubištová, vedoucí sociálního úseku. Doplnila, že

první místo vybojovala
klientka Květa Prošková,
„stříbro“ Milena Škvárová a třetí nejlepší výkon
odvedli Stanislav Vršecký
a Květa Kousalová. „Původně měla ceny předávat
známá zpěvačka Leona
Machálková. Ta se však
z důvodu epidemiologické
situace omluvila a slíbila,
že koncert, který klientům slíbila, se uskuteční
v náhradním termínu,“
doplnila Kubištová s tím,
že v jídelně byl při malé
slavnosti přehrán vzkaz
od Machálkové, která jim
na dálku zazpívala písničku Po starých zámeckých
schodech, o kterou ji žádali. Zpěvačka mimo jiné
sdělovala: „Často na vás
myslím, jestli vám není
den dlouhý a co pořád děláte. Kde pořád brát nějakou tu radost a potěšení...
“ Hašlerku pochválila jako
dobrý výběr. „Já mám to-

tiž písničky Karla Hašlera
velice ráda a zpívala jsem
je ráda od dětství,“ sdělila.
Uspořádání olympijských her pro seniory byl
nápad, který v roce 2013
padl v Domově takzvaně na úrodnou půdu.
Klientům se líbilo, že se
mohli během celého léta
účastnit aktivit, které jim
nejlépe vyhovují a díky
kterým zároveň procvičují svoji paměť nebo
motoriku. A tak vznikla tradice. Seniory také
v dalších ročnících bavilo
vyplňování vědomostního testu, házení míčků
na cíl, petánque, pexeso, střelba na hokejovou
branku a další aktivity,
při kterých sbírali potřebné body. Senioři, kteří
se na olympiádu osobně
necítili, mohli měření sil
pod vlajkou s pěti kruhy
přihlížet nebo fandit.
Marie Břeňová

Všichni účastníci Letní olympiády obdrželi poděkování za účast
a medaili z perníku. Foto: Hana Kubištová
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Tým vybojoval letošní druhé
vítězství
TJ Tatran Sedlčany
– FK Jindřichův
Hradec 1910 2:1 (0:1)
SEDLČANY V neděli 4. října zaví-

tal v 7. kole divize A do Sedlčan
soupeř z Jindřichova Hradce,
který byl před zápasem na čtvrtém místě v tabulce.

Řehák namazal
soupeři
Přestože hráči věděli, o co
se hraje, nebyla hra domácího
mužstva v prvním poločase
dobrá – pohyb a hra bez jiskry, agresivního napadání hráčů soupeře. Je pravda, že se
sedlčanští hráči snažili o střelbu, ale bez brankového úspěchu. První velkou šanci měli
hosté ve 24. minutě, kterou
řešil brankář Lukáš Dřevojan
s Řehákem, který míč směřující do branky odklidil mimo
tři tyče. Ve 33. minutě přišla
hrubá chyba Řeháka, navrátilce do sestavy po zranění, který namazal soupeři a Toman

nabídnutou šancí nepohrdl
a proměnil ji – 0:1. Tomáš se
pak snažil svoji chybu odčinit
po kopu z rohu, ale jeho střelu
odvrátil z brankové čáry hostující obránce.

Obrat za čtvrt
hodiny
O poločase trenér Ladislav
Šach vystřídal Kvěcha s Čiperou a nabádal hráče k větší
agresivitě v napadání. Hráči
si jeho slova vzali k srdci a nutili soupeře lepším pohybem
k chybám. Po dlouhé době se
tak Tatranu povedlo zápas otočit. Odstartovala to 53. minuta,
když se po pěkné akci Sirotka
dostal balon až k Haškovi a ten
překonal brankáře Tomáše
Cettla a vyrovnal na 1:1. Hosté
ohrozili domácí branku v 62.
minutě, ale Dřevojan předvedl výborný zákrok. Odpověď
přišla záhy, a to Sirotkem, který vyzval ke skórování Haška,
ale ten treﬁl jen nohu obránce
na brankové čáře. Byl z toho

jen dvakrát kopaný roh. Další
roh po střele Dvořáka už vedl
k brance. Zahrával ho Čipera
a kapitán Lukáš Brotánek se
prosadil hlavou – 2:1. Hosté
se snažili vyrovnat, ale proti
byl Dřevojan, který dováděl
protihráče svými brankářskými zákroky k zoufalství.
Trenér ještě v závěru poslal
na hřiště vysokého Hofmana,
aby uklízel do bezpečí vysoké
balony, a to se také povedlo.
Tým vybojoval letošní druhé
vítězství.
Sestava: L. Dřevojan – Repetný, L. Brotánek, Řehák, M.
Krůta, Kouklík (83. Hofman),
M. Dvořák (79. Sochůrek), Kdolský, M. Sirotek, K. Kvěch (46. D.
Čipera), Hašek.
Tatran je po 7. kole v tabulce
na čtrnáctém místě se 6 body
a skórem 12:22. Další utkání se
hraje v neděli 11. října od 15 hodin, kdy mužstvo zavítá na hřiště Sokola Lom. Utkání bude
kvůli koronavirovým opatření
bez diváků.
David Štverák

Stolní tenisté si řekli: „Můj dům, můj hrad“
SEDLČANY Ve 3. a 4. kole
druhé ligy skupiny A si stolní tenisté Tatranu o uplynulém víkendu poprvé v této
sezóně zahráli v domácím
prostředí malé haly gymnázia. V obou utkáních podali
dobrý výkon, svoje soupeře
přehráli a do tabulky si připsali cenných šest bodů.

Tatran Sedlčany
– SKST Liberec D
10:4
Obě čtyřhry pro sebe
získali domácí stolní tenisté, když na jednom ze stolů
Drechsler se svým novým
parťákem Slavíkem zvítězili 3:2 na sety, a na druhém
Faktor s Kocurou neztratili ani set. V sobotu chyběl
hráčům Tatranu Pejša, ale
nebylo to nijak znát, protože Slavík jedničku týmu
dobře zastoupil. Ve dvouhrách vybojoval dva důležité body, tři přidal Faktor,
rovněž dva Kocura a jeden
Drechsler. Utkání se lámalo
za stavu 5:3, kdy se domácím podařilo vyhrát čtyři
singly za sebou.

Tatran Sedlčany
– Tatran KRPA
Hostinné 10:3
Úvodní čtyřhry byly hodně napínavé. Obě se hrály
na pět setů a obě nakonec
zvládli lépe hráči domácího
Tatranu. V neděli už do hry
zasáhl Pejša, který nastoupil
s Drechslerem. Druhou dvojici
opět vytvořili Faktor s Kocurou. Také ve dvouhrách byli
sedlčanští stolní tenisté lepší,
vedli 8:2 a vysoké vedení si už
pohlídali. Tři body vybojoval
Faktor, po dvou přidali Kocura
s Pejšou a jeden získal Drechsler. V tomto duelu se hrálo
celkem pět pětisetových zápasů a ve všech byl úspěšnější
vítězný tým. „V sobotu nehrál
Karel Pejša, protože vdával dceru,“ uvedl po skončení druhého utkání vedoucí hráč Tatranu
Radovan Faktor. „Zastoupil ho
mladý Radek Slavík z Benešova, který už druhý rok nastupuje
na střídavý start. S Libercem D
jsme byli mírnými favority, ale
nakonec výborný výkon všech
hráčů znamenal jasné vítězství.
Zápas jsme měli ve svých rukou.

Zato v neděli byl favoritem tým
Hostinného. Výsledek vůbec
neodpovídá průběhu zápasu
a kvalitě hry. Vše velmi ovlivnil začátek, kdy jsme vyhráli
obě čtyřhry, a mně se podařilo
otočit zápas v koncovkách proti třem mečbolům soupeře. To
domácí velmi psychicky uzemnilo. Další důležitý pětisetový
zápas vyhrál Pejša a opět jsme
odskočili. To soupeře také hodně srazilo. Poslední vzdor přišel
za stavu 8:2, kdy Kocura vyhrál
další pětisetovou hru, a já jsem
se už potom snažil neponechat nic náhodě. Už se dá říci,
že od pátého místa v tabulce
bude v této sezóně vše otevřené
a velmi vyrovnané.“
Díky těmto dvěma úspěšným duelům se sedlčanští
stolní tenisté v šestnáctičlenné tabulce posunuli na šesté
místo. Bez jediné ztráty zůstávají tři týmy v pořadí: první Karlovarsko 2020, druhá
Sparta Praha a třetí Čakovice.
V příštím dvoukole soutěže
se Tatran utká 17. a 18. října
se Sokolem Bor a Unionem
Plzeň za stoly soupeřů.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
7. kolo divize A

skupina B

TJ Tatran Sedlčany
– FK Jindřichův Hradec 1910 2:1 (0:1)
Branky Tatranu: 53. M.
Hašek, 67. L. Brotánek

TJ Vltavan Hřiměždice – TJ Krásná Hora
1:3 (0:1)
Branky: 78. J. Kahoun
– 27. a 65. (p) M. Turek,
90. L. Hůla
TJ Sokol Sedlec-Prčice B – TJ Prostřední
Lhota 4:2 (2:1)
Branky
Sedlce-Prčice: 22. P. Kubát, 25. Z.
Všetečka, 70. a 85. J.
Hudák
SK Nový Knín B – TJ
Sokol Jesenice 0:9
(0:5)
Branky Jesenice: 13.
J. Jirásek, 16., 35., 60.
a 85. M. Havel, 33. a 70.
F. Hulan, 44. O. Sůva,
68. T. Jůna
TJ Sokol Nečín – SK
Petrovice B 5:3 (1:2)
Branky Petrovic: 8. (p)
a 16. M. Kudrna, 50. M.
Bílek
TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou – TJ Sokol
Dublovice B 5:2 (5:1)
Branky: 18. 42. a 45.
M. Tatoušek, 35. a 44.
M. Viskup – 6. a 58. M.
Dudek

7. kolo
krajského
přeboru I.
A třídy
skupina A
TJ Sokol Sedlec-Prčice – FK Mníšek pod
Brdy 5:2 (2:1)
Branky Sedlce-Prčice:
28. a 66. M. Davídek,
40. J. Kabíček, 55. M.
Raček, 72. Z. Všetečka

7. kolo
krajského
přeboru I. B
třídy skupina E
SK Tlustice – TJ Tatran Sedlčany B 4:2
(2:2)
Branky Sedlčan: 6.
a 21. J. Chocholoušek
SK Petrovice A – MFK
Dobříš B 4:3 (1:2)
Branky Petrovic: 16. D.
Pešta, 47. a 58. P. Chlasták, 70. O. Štemberk

7. kolo
okresního
přeboru
TJ Sokol Dublovice
– SK Nový Knín 2:1
(2:0)
Branky Dublovic: 15.
(p) a 42. (p) P. Lengyel
TJ Sokol Kosova
Hora – SK Jince
1921 0:7 (0:4)
TJ Tatran Sedlčany C – SK Březnice
1918 8:0 (1:0)
Branky Sedlčan: 28. M.
Barták, 55. M. Novák,
70., 75., 82. a 84. T. Vokřál, 80. J. Kříž, 86. D.
Otradovec
TJ Sokol Počepice –
FK Sparta Luhy 2:3
(0:2)
Branky Počepic: 77.
(p) L. Kortan, 84. M.
Kejha

7. kolo III. třídy

7. kolo III. třídy
skupina A –
Benešov
TJ Sokol Vrchotovy
Janovice – TJ Sokol
Václavice 3:1 (0:0)
Branky Vrchotových
Janovic: 77. a 85 J. Novotný, 90+3. M. Bursík

7. kolo IV. třídy
skupina B
SK Vysoký Chlumec
– SK Klučenice 2:6
(0:4)
Branky: 50. A. Nečada, 59. J. Vodenka - 8.,
24.(p), 38., 58. a 79. H.
Holan, 41. J. Pecka

3. kolo Poháru
OFS Benešov
TJ Sokol Vrchotovy
Janovice – TJ Sokol
Jankov 3:1 (1:1)
Branky Vrchotových
Janovic: 43. a 56. J. Novotný, 88. M. Havlín
David Štverák
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Hokejisté Tatranu se pokoušeli o rekord,
vstřelili tři góly v rozpětí čtyřiceti čtyř vteřin!
Tatran Sedlčany –
SK Žižkov Praha
7:2 (2:0, 3:2, 2:0)
SEDLČANY Ve 4. kole kraj-

ské hokejové soutěže
skupiny Jih přivítali hráči
Tatranu v sobotu 3. října
na domácím ledě jeden
ze dvou pražských celků,
s nimiž se v této sezóně
budou střetávat. Pokud to
situace dovolí. Žižkováci
se v Sedlčanech představili v dobrém světle a do kolen je srazily až tři hodně
slepené góly v prostřední
části hry.

Gól jedenáct
vteřin před
sirénou
Trenér Tatranu Karel
Pospíšil měl k dispozici
v tomto utkání pouze torzo svého mužstva. Horko
těžko poslepoval sotva
dvě pětky hráčů a v zápase to muselo být znát.
Žižkov v Sedlčanech nezačal vůbec špatně. Sice
byl od prvního buly pod

mírným tlakem, ale přesto dokázal vyrážet do nebezpečných protiútoků.
V končící 5. minutě hry navíc forvard hostí najížděl
zcela sám na Dudka, ale
prostřelit ho nedokázal.
A tak opět platilo otřepané úsloví „Nedáš – dostaneš“. V čase 6.09 střelou
z bezprostřední blízkosti
otevřel skóre Bém. Hosty
to však nijak nedeprimovalo. Okamžitě si vytvořili
dvě dobré příležitosti, které musel likvidovat s jistotou chytající Dudek. V dalších minutách už převzal
otěže zápasu Tatran a v 17.
minutě si svojí aktivitou
vykoledoval první přesilovku. Ironií osudu ale
bylo, že po brejku dvou
žižkovských útočníků měl
při ní jedinou příležitost
oslabený tým. Šestnáct
vteřin před první sirénou
měl Tatran možnost zahrávat trestné střílení, avšak
skóre se prozatím neměnilo. Opravdu prozatím, protože po uplynutí dalších

pěti vteřin byl úspěšný
opět Bém.

Kuriozita
do zápisu utkání
Žádnou velkou převahu
neměli dlouho hokejisté
Tatranu ani ve druhé třetině. Dudek musel opět
čelit několika nebezpečným střelám po brejcích,
takže se zdálo, že hodně
napoví, na které straně
padne další gól. Buď se
domácí hokejisté ještě více
uklidní, nebo soupeř vycítí příležitost k vyrovnání
skóre. Ve 27. minutě Tatran rozehrál svoji druhou
přesilovku, skoro po celou
její dobu obléhal branku
Žižkováků, ale třetí zásah
nepřidal. Navíc jedinou
vteřinu před návratem vyloučeného hráče na led byl
za hákování potrestán Grin
a gól visel ve vzduchu zase
na druhé straně. Na kontaktní branku si ale hosté
ještě chvíli museli počkat,
a to do 32. minuty hry, kdy
snížili po brejku dvou útoč-

níků, kteří celkem snadno
obehráli jediného beka
Tatranu a skórovali do odkryté klece. Uplynula však
sotva minuta a pěkná akce
se povedla i domácím hokejistům. Na jejím konci
stál Náprstek, bylo to 3:1,
a bezprostředně po buly
ve středovém kruhu skóroval Filip Černý. Obě tyto
branky dělilo sotva patnáct
vteřin. A když v čase 33.08
zvyšoval Náprstek na 5:1,
nebylo divu, že si hosté
vzali oddechový čas. Domácí hokejisté se totiž postarali o kuriozitu do zápisu. V rozpětí čtyřiačtyřiceti
vteřin vstřelili tři góly. Jako
by Žižkovákům skutečně
porada u mantinelu vlila
novou krev do žil, v čase
33.23 vstřelili svoji druhou branku a až do konce
druhé třetiny byli hodně
nebezpeční. Jejich snahu
mohl zužitkovat forvard,
řítící se sám na Dudka, ale
sedlčanský gólman jeho
bekhendový blafák vystihl
a puk vytěsnil do bezpečí.

Tatran kontroluje
hru
Ve třetí třetině už po několika vteřinách zatrnulo domácím fanouškům, když se
ocitl zcela sám před Dudkem
útočník Žižkova, ale byl příliš
blízko a za záda brankáře kotouč protlačit nedokázal. Šestý gól vstřelil Tatran v čase
45.24, kdy si to při brejku hezky strčili Náprstek s Bémem,
a druhý jmenovaný skóroval. V polovině třetí třetiny
přidal sedmý gól Náprstek
a v závěrečných minutách
už měli domácí hokejisté hru
pod kontrolou. Soupeři toho
moc nedovolovali a vysoké
vedení si pohlídali. V utkání se třemi přesnými zásahy blýskli Bém a Náprstek.
Druhý z útočníků si navíc
do kanadského bodování
připsal dva body za přihrávky na góly.
V 5. kole soutěže se hokejisté Tatranu utkají v sobotu 10. října s týmem HC
Buldoci Neratovice na ledě
soupeře.
-dav-

Hokejový pohárový turnaj je pozastaven. Od pondělí se nehraje!
SEDLČANY Zatímco soutěže

řízené Českým svazem ledního hokeje i po vyhlášení
nouzového stavu se mohou,
ačkoliv bez diváků, hrát dál,
pro hobby turnaje to neplatí. Od pondělí 5. října mají
zákaz hrát všichni amatérští
hokejisté v hobby ligách,
protože ty nefungují pod hlavičkou svazu. Znamená to,
že od tohoto pondělí je dočasně pozastaven i sedlčanský dlouhodobý turnaj O pohár starosty města. Přitom se
toho minulý týden na ledě
událo tolik zajímavého.
Největší pozornost poutal páteční duel Zvírotic se
Štětkovicemi, v těchto utkáních je vždy k vidění nadstandardní pohárový hokej.
A bylo tomu tak i tentokrát.
Navíc měl mač tak trochu
kuriózní průběh. Ačkoliv se
nehrálo nijak mimořádně
tvrdě, nebo snad dokonce
agresivně, rozhodčí udělil
celkem jednadvacet dvou-

minutových trestů, vesměs
za běžné zákroky. Deset
na straně Zvírotic a jedenáct
na straně Štětkovic. Stará
garda hrála celé pasáže
zápasu oslabena, prakticky všechno ubránila, a jen
začala mít přesilovky ona,
začala sázet góly. První hokejista Štětkovic putoval
za katr už po dvou minutách
hry. Do jeho návratu chybělo sedmnáct vteřin a už si
k němu přisedl jeho spoluhráč. Po další minutě byl vyloučen třetí borec Štětkovic,
za několik minut čtvrtý, ale
Stará garda měla stále čisté
konto. Tři a půl minuty před
prvním klaksonem rozehrála svoji první přesilovku
i Stará garda, dlouho se zdálo, že ji také nevyužije, ale
při návratu vyloučeného
hráče na led po závaru a následné střele z bezprostřední blízkosti přece jenom dala
gól. Štětkovice měly v první
třetině celkem šest vylouče-

ných hráčů! Zvírotice si svoji šestou přesilovku přenesly do druhé třetiny, ale kdo
tyto výhody dokáže využít,
názorně předvedli hokejisté Štětkovic, když právě
při přesilovce ve 4. minutě
v prostřední části hry přidali
svůj druhý gól. Třetí přesný
zásah přidaly Štětkovice tři
a půl minuty před druhým
klaksonem. Jak jinak než při
přesilovce. Zvírotice snížily
ve 3. minutě závěrečné třetiny, ale Stará garda kontrovala v závěru mače. Určitě
se nikdo nedivil, že v době,
kdy gól padl, seděl na trestné lavici hráč Zvírotic.
V turnaji podávají dlouhodobě dobré výkony
také hráči Obecnice, kteří
dokáží vzdorovat i nejlepším týmům soutěže. Opět
to předvedli v pátek v duelu s týmem Genemusic.
Na konci 5. minuty putoval
na trestnou lavici benešovský hráč a Obecnici trvalo

přesně dvaašedesát vteřin,
než vstřelila gól. Při zámku
v obranném pásmu Genemusic dostal centrforvard
přesný puk před brankoviště a pohotovou střelou
„do víka“ otevřel účet zápasu. Stav vydržel do 11. minuty, kdy Genemusic srovnali
přesnou střelou z mezikruží, která prošla gólmanovi
do jeho klece nad vyrážečkou. V závěru třetiny ještě
Obecnice opět překlopila vedení na svoji stranu, v jedné
pasáži třetiny druhé dokonce dokázala svého soupeře
přitlačit, ale paradoxně stačil
jeden vydařený brejk a bylo
znovu srovnáno. Navíc vzápětí dostal forvard Genemusic přesný puk na útočnou
modrou a pěkným bekhendovým blafákem pouhých
devatenáct vteřin před druhým klaksonem poslal svůj
tým do vedení. V závěru
mače si favorit při přesilovce
pět na tři svůj náskok pojistil.

Výsledky – skupina A:
Genemusic – Obecnice 4:2,
Zvírotice – Štětkovice 1:4,
Chlum – Ševci Nový Knín
3:4, Křepenice – Vršovice
2:10, AHC Nový Knín – Daleké Dušníky 5:3. Před vynucenou pauzou je v čele tabulky tým Genemusic s devíti
body a o jeden bodík zpět
jsou Zvírotice. Oba týmy už
odehrály pět utkání. Třetí
Štětkovice mají bodů sedm
a jeden zápas k dobru. Bez
bodového zisku jsou poslední třinácté Křepenice.
Skupina B: Neveklov
– Medvědi 5:7, Štětkovice
B – Solopysky 5:0, Miličín –
Votice 2:4, Rumola – Kňovice
0:5, Kosova Hora – Hrádek
1:14. Po čtyřech odehraných
utkáních zůstávají s plným
počtem osmi bodů stále
hokejisté Hrádku a rezervy
Štětkovic. Bez bodu stále
jsou Olbramovice a Tučňáci
z Kosovy Hory.
David Myslikovjan
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ANO? NE!

S neférovým hráčem
už téměř nikdo
nechce hrát

„Volby vyhrálo ANO“, zní
zpráva po sečtení hlasů
krajských voleb. Podle
mě ale volby vyhraje ten,
kdo v krajích reálně vládne. A to se Babišovu hnutí v řadě případů nemusí
povést. Protože voličům
ČSSD a KSČM začaly jejich strany splývat s Babišem, vyluxovalo ANO
jejich hlasy a eliminovalo
tyto strany v řadě krajů.
Jenže tak nezbyl nikdo,
kdo by s hnutím chtěl
vládnout. ANO tedy vítězem bude nakonec možná
jen na papíře.
Podobná situace se
může snadno opakovat
i během parlamentních
voleb za rok. Komunistům
přirozenou cestou ubývá
elektorát a jejich pokusy
předstírat, že jsou stranou
pro mladé, jsou zoufalým
voláním o pomoc. ČSSD
zase chybí osobnosti. Šéf
diplomacie Petříček i Jan
Hamáček jsou solidní politici, ale nejsou to viditelní
buldozeři, jako byl kdysi
Paroubek. Takže v řadách
sociálních demokratů je
nejvíc vidět přerostlé roz-

mazlené dítě, které rozdává dárečky. A to už dnešním voličům nestačí.
ČSSD může jen nostalgicky vzpomínat na časy,
kdy nakoupit hlasy pro
drtivé vítězství v krajských
volbách je stálo jen proplácení regulačního poplatku
u lékaře. Ano, tehdy se
dal volič nakoupit za směšných 30 korun. Ale voliči
se naštěstí učí. A výsledky
letošních voleb v našem
kraji jsou toho důkazem.
Speciﬁcky nás může
těšit, že do druhého kola
senátních voleb se probojovali oba kandidáti, kteří
mají k Sedlčansku nejblíž.
A navíc oba zastupují vítězný krajský tandem Starostové + ODS. Ať už vyhraje
kdokoliv z nich, vyhraje
„náš“ člověk. O postupu
Jiřího Buriana rozhodlo
na poslední chvíli 26 hlasů, takže si zopakoval vítězství až v cílové rovince
jako v minulých volbách.
Nezbývá tedy než vyzvat
všechny, aby přišli volit
i ve druhém kole. Každý
hlas je důležitý.
Bohumil Vohanka

Z názorů prezidenta Miloše Zemana, které zazněly
po víkendových volbách
na TV Prima, vybírám
jeho názor na obcházení
vítězů voleb. Používá jako
odborník na sport (za totality měl sport v referátu
na Prognostickém ústavu)
srovnání, že ve sportu je
vítěz zlatý, pak ten stříbrný, bronzový... Nu a teď si
vezměte, že ti poražení se
spojí a vítězství neuznají.
To ve sportu (například
v běhu) určitě nelze. Pan
prezident o tom mluví,
jako by to šlo. A ono to nejde ani v těch volbách. Vítěz je jeden a každý mu to
uznává. Byť zde je možné
porovnávat podmínky pro
předvolební kampaň, zda
tedy sportovní terminologií bylo vše fér. V tomto
prezidentovo porovnání
pokulhává na obě nohy.

Zůst aňme u spor tu.
Jsou také sporty kolektivní
– fotbal, hokej, košíková...
Hráči družstev jsou různí,
mají při hře různé úkoly,
různou kvalitu a různé odměny. Také svoje fanoušky, kteří ale do vztahů
mezi hráči nevidí. Podobně jsou na jednom malém
hřišti ČR nebo kraje různé politické strany, které
mají pracovat ve prospěch
obyvatel. Každá strana
jde za tím úkolem trochu
po svém. Jako ten hráč –
buď raději přihrává, nebo
brání, útočí. Ale hráči by
se měli navzájem respektovat. Na tom našem hřišti je jedno hnutí, které
přesvědčilo před sedmi
lety fanoušky, že zavede
ve sportu pořádek, protože ti tradiční hráči dělali
všechno špatně. Asi jako
kdyby jeden hráč opako-

val spoluhráči, že dal před
osmi lety vlastní gól. A sám
by žádal jen ode všech nahrávky na góly, popularitu
diváků i všechny odměny.
Přijde chvíle, kdy už s ním
nikdo hrát nechce.
Vím, že každé přirovnání aspoň na jednu nohu
vždy kulhá. Tady zejména
proto, že ten jeden hráč
ostatní jen pomlouvá, sám
sebe stále chválí a zbývající dva nahrávající spoluhráče bez soucitu psychicky likviduje. Tak daleko to
v kolektivních sportech
nikdy nedojde. Nyní je jasně vidět, že už téměř nikdo
s takovým spoluhráčem
na hřiště nechce. Riskoval
by svoje znemožnění.
Prezident Zeman je se
svými srovnáními jako nekritický fanda toho velmi
neférového hráče.
Vladimír Roškot
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Výsledky voleb mě překvapily
Musím přiznat, že jsem
nečekala takové vysoké
procento volební účasti.
Roušky, plastová bariéra
mezi voliči a volební komisí, dlouhá fronta kvůli
dodržování rozestupů,
volební odhady, zvyšující
se počet pozitivně testovaných a těch, co jsou následně vrženi do karantény. To vše dávalo tušit, že
to může být debakl. Nebyl.
Lidem už snad dochází trpělivost...
Nečekala jsem, že hlas
po změně vedení v našem

Středočeském kraji bude
tak silný a jasný. Ačkoli se
dlouhodobě netajím svou
podporou TOPky, tentokrát jsem její kandidáty
nepodpořila. Jsem ráda,
že své zastoupení v „Kraji“ mají, že jsou na dobré
cestě i její kandidáti do senátu, ale moje volba byla
letos jasná a směřovala
jinam. Starostku Mnichovic Petru Peckovou jsem
poprvé zaznamenala jako
n á v š t ě v n i c i l eto š n í c h
oslav ve Vleticích. Když
jsem ji pak začala sledovat

na sociální síti, okamžitě
si mě získala. Bez vytáček
ukazovala region takový,
jaký ho vidí ona. A jasně
deklarovala, jaký by měl
být, pokud dostane příležitost ho změnit. Už se
těším! Spojení s Martinem
Kupkou by mohlo fungovat dobře.
A nečekala jsem, že
na řadě míst, včetně naší
obce, by voliči poslali Petra Štěpánka rovnou do senátu, bez druhého kola.
Silná podpora v jeho Petrovicích se očekávat dala.

Dala se očekávat i v okolním mikroregionu, kde
jeho osobně i jeho dosavadní činy lidé znají. Když
jsem ale viděla heslo:
„Umím pracovat pro vás“,
říkala jsem si: „Hochu, to
je dost nekonkrétní. Co si
pod tím mají představit ti,
co tě neznají?“ Evidentně
si pod tím představili přesně to, co od svého senátora očekávají.
Nečekala jsem ani jeho
vítězství v Sedlčanech,
na domácí půdě jeho souputníka pro druhé kolo.
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Ačkoli není pochyb o aktivitách Jiřího Buriana ve vedení města i ve Stálé senátní komisi Voda–Sucho,
myslím, že poradenství
městu Sedlčany za úplatu,
po jeho odchodu z postu
starosty, mu udělalo medvědí službu. Já osobně
jsem viděla ale větší problém v tom, že ačkoli jsem
tušila, že pracuje, nevěděla
jsem, jak. Výsledky jeho
senátorské práce jsou pro
mě neviditelné.
Olga Trachtová
Hadáčková

