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Senátor Petr Štěpánek bude
mít svou kancelář v Příbrami,
slibuje lepší komunikaci
s občany regionu
PETROVICE V sobotu kolem

třetí hodiny odpolední už
bylo jasné, že se novým senátorem v našem obvodu
Příbram na dalších šest let
stane starosta Petrovic Petr
Štěpánek. O své dojmy
i plány se s námi s radostí
podělil.
Jak jste trávil poslední předvolební a pak dva
volební dny?
Už nebylo co zachraňovat. Nejtěžší bylo pondělí
a úterý, kdy jsem musel
zařídit další kampaň na sociálních sítích a v tisku.
Dělali jsme několik rozhovorů pro média. Ve středu
jsem doháněl, co se mi navršilo na obci. A ve čtvrtek
a v pátek mě čekala běžná
práce. Volby už mi nebraly

žádný čas. Já mám životní
krédo: „Co můžu a chci
změnit, o to se pokouším.

Petr Štěpánek

A co nemůžu změnit, s tím
se naučím žít.“ To bylo
stejné. Už jsem nic změnit
nemohl, tak jsem byl v relativní pohodě.
Jaký výsledek jste očekával?
Velmi mě to překvapilo.
Takový náskok jsem neče-

kal. Prakticky jsem měl víc
než dvojnásobek hlasů než
Jiří Burian. Ve druhém kole
dostal výrazně méně hlasů
než v prvním. To znamená,
že i ti, kteří ho volili v prvním kole, ho nevolili v kole
druhém. To jsem nechápal.
Co podle vás rozhodlo
ve váš prospěch?
Domnívám se, že jedním
z faktorů je věk. A možná
i to, že jsem v regionu víc
vidět. Pan Burian byl silný
konkurent, vážená osoba,
s dlouhou historií ve veřejném prostoru. Po prvním
kole jsem se jako vítěz necítil.
A kdy jste tomu tedy
věřit začal?
Někdy kolem třetí hodiny v sobotu. Když už bylo
jasné, že se to nezlomí.
Když šly první výsledky,
ještě jsem tomu nepřikládal
Pokračování na straně 8
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Ve Vojkově byl
covid-19 zjištěn u více
než padesáti klientů
VOJKOV Plošné testování, které bylo provedeno
u všech klientů Domova
pro seniory ve Vojkově,
odhalilo k 7. říjnu dvaapadesát pozitivních případů covidu-19. Zprávu
nám potvrdil Vladimír
Koníček, ředitel tohoto
krajského zařízení poskytující sociální služby

s kapacitou 112 lůžek.
„Testování bylo provedeno po dohodě s Krajskou
hygienickou stanicí Benešov ve dvou vlnách,“ sdělil Koníček s tím, že dosud evidují s tímto virem
pouze jednoho zaměstnance. „Přestože se jedná
o vysoký počet lidí, drtivá
Pokračování na straně 4

Na autobusáku
doplňuje
záchodky
na mince
bezplatný TOI
TOI, informační
tabule opět
pohasla
SEDLČANY Sedlčanskou
ﬁrmu Elset, jejíž hlavní
činností jsou zabezpečovací a kamerové systémy,
pověřilo vedení sedlčanské radnice zprovozněním mincovního zařízení
v nové budově autobusového nádraží. Cestující si
tak již nemusí půjčovat
v informačním okénku klíč
k toaletám, ale dveře se jim
Pokračování na straně 6
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Druhé kolo senátních voleb bylo
jednoznačně v neprospěch obhájce
mandátu Jiřího Buriana
REGION Zatímco v prvním

kole senátních voleb, které bylo spojeno s volbami
do krajských zastupitelstev,
hlasovalo na středočeských stanovištích Drive-In
668 voličů, ve druhém kole
využilo stejnou možnost
jen 63 lidí. Méně zájemců
pak přišlo i do volebních
místností. Letošní doplňovací volby se ve Středočeském kraji týkaly tří senátních obvodů.
Celkově přilákalo druhé
kolo 16,74 % voličů, což je
o 20 % méně, než tomu bylo
před týdnem. V našem
obvodu číslo 18 Příbram
hlasovalo 13,69 % voličů,
tedy o 24,94 % méně než
v prvním kole. Účast nižší
o 18,68 % byla i na Sedlčansku. Ve druhém kole zde
využilo svou výsadu, jak
OBEC

voličů byl ve všech obcích
také nižší. Podařilo se mu
tedy přesvědčit voliče nepostupujících kandidátů

nazval volební právo vítěz
Petr Štěpánek, pouhých
19,87 % občanů.
Nejvyšší účast 43,67 %
měly tentokrát Petrovice.
Nejméně lidí hlasovalo
ve Vrchotových Janovicích, pouhých 7,69 %. V některých obcích, například
v Krásné Hoře nad Vltavou, ovlivnila volby i karanténa členů volební komise. Pro druhé kolo se tak
muselo její složení změnit.
Za povšimnutí stojí
výsledek v Nalžovicích.
Ačkoli přišlo méně lidí,
Petr Štěpánek získal stejné množství hlasů jako
v kole prvním. Lze z toho
usuzovat, že měl tady
nejdisciplinovanější voliče.
V devíti dalších obcích si
připsal dokonce více hlasů, i když celkový počet

Volební účast

nejen o nutnosti hlasovat
i ve druhém kole, ale také
o tom, že právě on si jejich
přízeň zaslouží.

Dodržet diskrétní prostor při celkové volební účasti druhého kola
13,69 % bylo jednoduché. Foto: Marie Břeňová
Petr Štěpánek

%

hlasy

Dnes již bývalý senátor
Jiří Burian naopak nepřesvědčil své potenciální voliče, aby přišli k hlasovacím
urnám i podruhé. To, že
měl jen jednoho protikandidáta, přetavil v přírůstek
hlasů pouze ve dvou obcích – v Osečanech a Petrovicích, v Hřiměždicích
získali oba favorité shodně
po 15 hlasech, ve všech
ostatních 26 obcích Sedlčanska zvítězil Štěpánek.
Snížení volební účasti by
se mohlo zdát logické, zvlášť
poté, co premiér Andrej
Babiš vyzval občany, aby
nikam nechodili. Že jsou volební místnosti bezpečným
místem, přitom nezmínil.
Ani tak ale volební účast
není nejhorší v historii.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Město oprašuje
průzkum sokolovny
SEDLČANY Radnice chce

mít adekvátní a aktuální
údaje k sokolovně v Tyršově ulici. Starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel potvrdil, že
částka 145 tisíc korun není
určena na vlastní projekt
rekonstrukce, ale na stavební průzkum a posouzení stavby.
„Chtěli bychom vědět, co
to bude ﬁnančně a technicky obnášet, kdybychom se
pro rekonstrukci v příštích
letech rozhodli,“ uvedl. Potvrdil, že stále platí snaha,
aby zůstala v provozu v sokolovně tělocvična, která
je v Sedlčanech nejstarší.
„Není v ideálním technickém stavu. Díky tomu, že
nemá parametry na sálové
sporty, tak je velmi oblíbená, protože je pro uživatele
levná. Slouží pro výuku tělocviku pro 3. ZŠ v Konečné ulici a také pro tréninky
stolních tenistů. Především

se tam ale odehrávají různé sportovní aktivity skupin
neorganizovaných sportovců, včetně tréninků tanečního klubu Slimka,“ připomněl k širokému využití
starosta. „Určitě tělocvičnu
chceme zachovat. Víme,
že v havarijním stavu je
střecha a také sítě, hlavně
v druhé části budovy, kde
býval v prvním patře byt.
Kanceláře, které jsou vedle tělocvičny, tak jsou stále
využívány TJ Tatran jako
zázemí pro administrativní činnost, archiv a sklad,“
upřesnil. „Potřebujeme zjistit, kolik oprava bude stát,
kolik do toho může město
investovat a jak se vyplatí
rekonstruovat další části,
kromě tělocvičny. Nechci
ale předjímat,“ dodal Hölzel s tím, že sokolovna je
zajímavou stavbou, kterou
poněkud degradovaly různé přístavby.
-mb-

Dluhy v městských
bytech klesají
SEDLČANY Dluhy neplatičů

podle informace starosty
Sedlčan Miroslava Hölzela, které sdělil 1. října
na tiskové besedě, klesají.
Zásluhu na tom má podle
jeho vyjádření u starších
pohledávek
důslednější
exekuční vymáhání. „Nové
dluhy nám v podstatě nevznikají – je to z důvodu,
že jich vlastníme podstatně
méně, ale také jsme nastavili daleko přísnější smluvní
vztahy, než tomu bylo dřív.
Pokud přidělujeme ubytovací jednotku, je to nejprve
na měsíc, když je vše v pořádku, dobu prodlužujeme
na tři a pak na šest měsíců.
Teprve, když máme jistotu,
že je nájemník solidní a solventní, tak má na byt roční
smlouvy. V minulosti takový
tlak na neplatiče nebyl, podepisovaly se s nimi různé
splátkové kalendáře, které
neplnili. Máme řadu lidí, kteří byt opustili a stali se nedohledatelnými,“ sděloval.

„U bytů jsme se tak dostali na dlužnou částku 2,86
milionu korun. Ještě letos
v dubnu činil dluh 2,907 milionu, to znamená, že za léto
se podařilo uhradit 45 tisíc
korun,“ bilancoval starosta
s tím, že jde o výrazně nižší
částku než například v roce
2014, kde bylo neuhrazeno
nájemníky celkem 4,13 milionu korun.
Zvláště jsou vedeny
byty ve Strojírenské ulici,
v bývalé ubytovně Strosu,
která má charakter sociálních bytů. Dluhy jsou vyčísleny aktuálně na 963 tisíc.
Pro srovnání zmínil Hölzel
rok 2014, kdy byly závazky
nájemníků vůči městu 1,37
milionu korun.
Starosta podotkl, že v několika případech požádali
nájemníci v souladu se zákonem, který začal platit
v době nouzového stavu
a nabyl účinnosti v dubnu
letošního roku, o odklad
nákladů na nájemném. -mb-
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Městu skončí
šedesátiměsíční záruka
na přivaděč pitné vody
SEDLČANY Obyvatelé Sedl-

čan mají dostatek pitné
vody díky přivaděči, který
ji dodává z přehrady Želivka – stačí otočit kohoutek
vodovodu...

z projektu a realizovaného
díla, nicméně my musíme
pracovat i s údaji subjektu,
od kterého vodu nakupu-

čany, zároveň se objevily
další požadavky,“ pokračoval starosta. Doplnil, že
zpracování studie je příliš

Ohlédnutí
Největší investiční stavba v dějinách města Sedlčan v hodnotě 384 milionů
korun byla za ﬁnanční podpory Evropské unie dokončena v závěru roku 2015,
a protože již v letních měsících potok Mastník, coby
dosavadní zdroj pitné vody,
nestačil vodu dodávat, začala voda z Želivky přitékat
do města již před oﬁciální
kolaudací stavby. Od té
doby uplyne brzy 60měsíční záruka, která na toto
hospodářské dílo od zhotovitele „Sdružení pitná voda
Benešov-Sedlčany“ platí.

Současnost
Letos v létě se vyskytl
problém, na který bylo ještě možné v rámci pětileté
lhůty uplatnit reklamaci.
„Reklamovali jsme a řešili
prostup vody do armaturních šachet. V šachtách byly
provedeny injektáže a doufejme, že vše bude v pořádku a fungovat. Dosud šlo
jen o reklamační závady,
ale v této chvíli nám záruka
končí a proto by další opravy
šly k tíži provozovatele, kterým je Městská teplárenská
společnost,“ uvedl starosta.

O kohoutkovi
a slepičce
Město Sedlčany stále
k dispozici požadovanou
studii na kapacitu přivaděče nemá. Připomíná to
pohádku O kohoutkovi
a slepičce. „Ukázalo se,
že projektant přivaděče,
kterým je ﬁrma PIK Josef
Vítek, při studii pracuje s nějakými údaji, které vychází

Při slavnostním oﬁciálním otevření přivaděče pitné vody dostali
účastníci symbolicky lahve naplněné želivskou vodou.

jeme, a tím je Vodohospodářská společnost Benešov.
Ta zase vychází z údajů,
které jí poskytují z přehrady Želivka, odkud voda
teče z Javorníku do Benešova a tam se ukázalo, že
se čísla nepotkávají. Neustále se proto tyto údaje
vyjasňují a porovnávají,“
uvedl starosta s tím, že
absolvoval začátkem října
další jednání ve snaze, dopracovat se společně k ﬁnálnímu závěru. Podotkl,
že vyvstávají další otázky.
„Výpočty se prolínají s tím,
co umožní vodovodní přivaděč podél dálnice D3
a zda dojde k propojování.
Ukázalo se, že s některými
obcemi je počítáno podle
původního projektu, že budou v budoucnu napájeny
z přivaděče Benešov–Sedl-

zdlouhavé a především
nekoordinované ze strany
Středočeského kraje.
„Přivaděč a dostatečné
zásoby pitné vody si musíme ohlídat. Byl postaven
pro město Sedlčany. Pokud
kapacita vystačí, dáme souhlas dalším odběratelům.
Složitější je také fakt, že
přivaděčem může přitékat
dostatečné množství vody,
ale muselo by se investovat
do čerpacích stanic, aby dokázaly více vody přepravit.
Napojované obce a jejich
systémy musí také pracovat
s tím, že je nutné, aby měly
vlastní vodojem. Napojení
přímo není možné. Systém
i v Sedlčanech pracuje tak,
že v noci se voda do vodojemu tlačí a přes den odebírá,“ vysvětlil.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Ve Vojkově byl covid-19
zjištěn u více než padesáti
klientů
Dokončení ze strany 1

většina z nich má bezpříznakový nebo velmi lehký
průběh nemoci. Nastavená opatření každodenně

mezeném čase možnost
přinést klientům balíček,
který pověřený pracovník převezme a následně
předá.“ Ředitel pochvá-

k plnění úkolů. „Pracovat
dvanáct hodin u lůžka
v ochranné kombinéze,
respirátorem a štítem je
opravdu velmi náročné.

Domov seniorů ve Vojkově zůstává nyní kvůli velkému výskytu koronaviru uzavřen.

vyhodnocujeme s hygieniky a aplikujeme dle vývoje situace,“ doplnil. Zákaz
návštěv v domově seniorů platí od 14. září, ale
i zde došlo ke zpřísnění
pravidel: „V současné
době jsme omezili i pohyb klientů mimo areál
domova. Pro návštěvy
jsme ponechali ve vy-

lil spolupráci s lékařkou
Irenou Bilinovou, s níž
denně telefonicky konzultuje změny zdravotního stavu klientů a která
upravuje medikaci a jezdí do domova osobně.
Nezapomněl také na zaměstnance, k nimž vzhlíží s obdivem za to, jak
odpovědně
přistupují

Všichni jsme pochopili,
že klíčové pro zvládnutí této nelehké situace je
důsledné používání všech
ochranných prostředků,
aby se nákaza nerozšířila mezi námi a tím jsme
neohrozili kvalitu péče
o naše klienty. Vydržíme,“
vzkazuje Koníček.
Marie Břeňová

Nové venkovní ﬁtness hřiště již
zájemci využívají
JESENICE Obecní zastupi-

telstvo letos schválilo vybudování venkovního fitness hřiště za 512 000 Kč
pro všechny generace
se samostatně stojícími
cvičebními stroji na travnatém prostoru navazujícím na sportovní areál
Sokola Jesenice, areál

mateřské školy a trasu
nově budované Krčínovy cyklostezky.
Cvičení na ﬁtness strojích mohou vykonávat
téměř všichni bez ohledu na věk nebo pohlaví.
Umožňuje nejenom tělo
procvičit,
protáhnout,
zpevnit celé nebo někte-

ré jeho části, ale zároveň
může mít rehabilitační
účinek po náročných operacích a zranění končetin.
Hřiště již slouží svému
účelu. Na jeho vybudování přispělo Ministerstvo
pro místní rozvoj dotací
358 000 Kč.
František Vávra

www.sedlcansky-kraj.cz

Průběh voleb
v domovech
seniorů
dirigoval
koronavir
SEDLČANY/VOJKOV
Průběh druhého kola senátních voleb v pátek 9.
a v sobotu 10. října dirigoval v domovech pro seniory ve volebním obvodu
číslo 18, konkrétně v Sedlčanech a ve Vojkově, koronavir.
„V pátek v dopoledních
hodinách jsme obdrželi
od sociální pracovnice pobytového zařízení Domova Sedlčany zprávu o tom,
že byl u jedné zaměstnankyně výsledek testu na covid-19 pozitivní. Krajská
hygienická stanice učinila
zásadní opatření. Nařídila
provozovateli s okamžitou
platností uzavřít jeden samostatný pavilon a klienty
tímto uvést do karantény,“ sdělil Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského
úřadu Sedlčany. Protože
však nedošlo k plošnému uzavření, bylo možné
v sedlčanském domově
seniorů činnost volební
komise v běžném složení
v pátek ve 14 hodin zahájit. Na rozdíl od prvního
kola však voliči nepřicházeli do volební místnosti,
ale členové komise je výhradně kvůli eliminování
zdravotního rizika navštěvovali s přenosnými urnami na pokojích. Do uzavřeného pavilonu však
komise nesměla vstoupit.
Z časových důvodů již nebylo možné požádat ani
o asistenci vojsko...
Vývoj situace byl v cel é m D o m ov ě s e n i o r ů
v Sedlčanech průběžně
monitorován. „V pátek
ve večerních hodinách
jsme opakovaně kontaktovali odpovědnou zaměstnankyni tohoto krajského

zařízení a zjišťovali jsme,
zda nebyla karanténní
opatření rozšířena,“ uvedl tajemník Hlaváček. Ta
mu potvrdila, že činnost
komise může dále pokračovat v mezích volebního zákona, samozřejmě
bez účasti klientů v karanténě.
Také v Domově seniorů ve Vojkově byla
vzhledem k potvrzení
více než padesáti pozitivních výsledků na covid-19 nutná komunikace
s Krajskou hygienickou
stanicí a Krajským úřadem Středočeského kraje.
„Naše zařízení nebylo hygieniky v době konání druhého kola senátních voleb
uzavřeno. Všichni voliči,
kteří chtěli volit, odvolili. Přijela za nimi volební
komise z Obecního úřadu
Vojkov,“ uvedla sociální
pracovnice Hana Křesinová s tím, že volby se uskutečnily ve venkovních
prostorách areálu domova seniorů. „K imobilním
voličům přišla komise
na pokoj s přenosnou volební schránkou. Klienti,
u nichž byl test pozitivní,
žádný zájem o volby neprojevili,“ doplnila.
V obou krajských zařízeních byla dodržována zvýšená hygienická
opatření, ve zvýšené míře
byla prováděna dezinfekce, voliči v Sedlčanech
měli ústa a nos zakrytá
rouškou, žádný člen komise při návštěvách klientů na pokojích neodložil ochranné rukavice.
Ve Vojkově podle informací sociální pracovnice
odvolili v rukavicích i senioři.
-mb-
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Největším
problémem
v městských bytech
byla havárie výtahu
SEDLČANY Městu Sedlča-

ny zůstalo po privatizaci
bytového fondu 145 bytů.
Z toho jich je 48 v Domech
s pečovatelskou službou.
V bytovém domě ve Strojírenské ulici, v bývalé
ubytovně Strosu, je k dispozici 55 bytových jednotek – v podstatě plní funkci
sociálních bytů. „Další se
nacházejí v domech, kde
nájemníci nevyužili nabídky a neodkoupili je, a proto
jsou nadále ve vlastnictví
města. Zbývajících dvanáct
bytů je jednotlivě v objektech – například mateřské
školy, v budově čp. 112
a jinde,“ informoval starosta Sedlčan Miroslav Hölzel. Zmínil se o opravách
a úpravách a o největším
problému, který se vyskytl
během léta – došlo k havárii výtahu v Domě s pečovatelskou službou. U výtahu, který slouží již 25 let,
selhala elektroninstalace.
„Elektronika byla dodaná

v té době od španělského
výrobce a vypadalo to, že
budeme akutně řešit výměnu celého výtahu. Nakonec
se podařilo sehnat servisního technika, který ještě se
systémy pracoval a dokázal
výtah opravit a zprovoznit.
Doporučil ale výměnu,“
sdělil starosta. Jedním dechem uvedl, že v rozpočtu
města na rok 2021 bude nezbytné s výdajem za nový
výtah počítat. Nepopírá, že
nefunkční výtah, který byl
mimo provoz asi po dobu
dvou týdnů, byl pro seniory bydlící ve vyšších patrech nepříjemný. „S klienty jsem byl v kontaktu, ale
dříve to opravit nešlo. Kdybychom měnili celý výtah,
trvalo by to podstatně déle.
Pokud však bude výměna
v příštím roce naplánována dopředu, bude možné
vše připravit a domluvit
s dodavatelem. Připravená
akce pak nebude záležitostí
týdnů, ale dnů,“ dodal. -mb-


Koupím menší pole, louku, les, rokli
apod. cca 500 m2, i ve špatném stavu, za rozumnou cenu, okolí Sedlčan, Dublovic, Příčov, Chramost, Zvírotic, Líchov, Zrůbku,
Obor. Tel.: 602 809 870.
292/20

Koupím
lovecké
zbraně.
Tel.:
704 356 701.
293/20

Pronajmu byt 3+1 v Předbořicích čp. 74,
cena 4 500 Kč/měs. Tel.: 731 963 109. 294/20

Prodám Škoda Octavia 2.0 I, cena

Elektrikář
veškerá práce kolem
elektroměrů, domovní
elektroinstalace
(novostavby, stavby)

Tel.: 704 356 701
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ZUŠka opět funguje
distančně
Společně se
středními školami musely uzavřít své dveře v našem regionu také základní umělecké školy. Podle
slov ředitelky té sedlčanské Vladimíry Křenkové
přijali ředitelé těchto
škol rozhodnutí vlády
s velkou nespokojeností.
„Jsme opravdu zaskočeni,
ale chceme učit v plném
nasazení online a vše dětem vynahradit,“ říká.
Žáci hudebního oboru
ve své činnosti pokračovali nejprve na základě
dohody se svým učitelem. Tam, kde to bylo
možné, probíhaly plné
hodiny podle rozvrhu,
jen s tím rozdílem, že
nebyly na bázi osobního setkání, ale prostřednictvím techniky.
Hudební nauka probíhá
díky pracovním sešitům
v domácím prostředí.
Od 12. října jsou povolené alespoň hodiny,
při kterých je v učebně
SEDLČANY

25 000 Kč. Tel.: 731 963 109.
295/20

Pronajmu zahrádku s chatkou v Sedlčanech. Tel.: 739 067 624.
296/20

Prodám králíky, husy a kachny. Tel.:
773 445 417.
297/20

Převedu záznamy
z videokazet
na DVD nebo
flešku. Levně.

Tel.: 777 554 484

přítomen pouze jeden
učitel a jeden žák. Výuka
hry na hudební nástroj
se tedy vrací do normálních kolejí. Hodiny,
do kterých docházeli
zároveň žáci dva, jsou
rozděleny. „Stále platí
zvýšená hygiena a roušky. Žáci učitelů, kteří jsou
v karanténě, dále využívají distanční výuku,“ doplnila ředitelka školy.
„Žáci výtvarného oboru dostanou mailem krátké konkrétní video k práci z ateliéru ZUŠ. Tu pak
použijeme na spolupráci
s Domovem Sedlčany, kde
vzniká nádherná a velmi
citlivá vazba,“ popisovala Vladimíra Křenková
před začátkem distančního období s tím, že
žáci mohou své práce
buď průběžně vkládat
do krabice u vchodu
do školy, nebo pak odevzdat osobně při návratu do prezenční výuky.
Zrušeny jsou komor-

ní a souborové hry. Žáci
literárně-dramatického
oboru pracují podle instrukcí, které jim zadává
vyučující. Pro tanečníky
je připravena výuka dle
rozvrhu online z tanečního sálu. Jejich přehlídka
se přesouvá na náhradní
termín. Náhradní termíny platí i pro další školní
akce, třeba Učitelský koncert, exkurzi do Sladovny, projektový den Experimentální výpal nebo
setkání starších žáků výtvarného oboru s odborníkem v tématu Světlo.
„Držme si společně palce, ať jsme zdraví a pozitivní. Věřme, že se neuvidíme jen čtrnáct dní,“
psala původně Vladimíra
Křenková s nadějí. Stejně
jako je tomu i u všech
dalších škol, i těch základních uměleckých se
týká vyhlášení volných
dní 26. a 27. října.
Olga Trachtová
Hadáčková
^dZK^Ͳ^ĞĚůēĂŶƐŬĠƐƚƌŽũşƌŶǇ͕Ă͘Ɛ͘
^ƚƌŽũşƌĞŶƐŬĄϳϵϭ
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Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

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

5

Ve čtvrtek 15. října

OTEVÍRÁME PRODEJNU
v Sedlci–Prčici na nám. 7. května 7
257 91 Sedlec–Prčice
Otevírací doba: ÚT–PÁ 7:30–16:00 SO 7:30–11:00

6
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Na autobusáku doplňuje
záchodky na mince
bezplatný TOI TOI,
informační tabule opět
pohasla
Dokončení ze strany 1

otevřou po vhození mince
v hodnotě 10 korun.
„Čas ukáže, jak se tento
způsob osvědčí. Nevyhovoval volný přístup na WC,
který byl po dokončení dopravního terminálu praktikován, protože zde vzni-

Protože se budova
otevírá v 5 hodin ráno
a uzavírá ve 20 hodin,
mají v jiném čase cestující
k dispozici bezplatně venkovní mobilní WC.
Starosta upozornil, že
největší bolestí autobusového terminálu je světelná

uvnitř haly a doporučujeme
lidem, kteří si nejsou jisti,
zda jim nějaký spoj jede
nebo nejede, aby si to ověřili sami na jízdním řádu.
Požádat o informaci mohou
také pracovnici u informačního okénka. Cestující si
chodí stěžovat na radnici

V době od 5 do 20 hodin mohou cestující použít v hale autobusového nádraží WC za desetikorunový
poplatek. Po vhození mincí se dveře WC otevřou.

kaly škody na vybavení,“
připomněl sedlčanský starosta Miroslav Hölzel s tím,
že kritizováno bylo i půjčování klíčů, protože „okénko“ obsluhují pracovnice
informačního střediska jen
omezenou dobu ve všední dny a o víkendech zde
nejsou k dispozici vůbec.
„U ﬁrmy Elset jsme zařízení na mince objednali.
Firma slíbila, že je dodá
a namontuje tak, aby bylo
řešení funkční. Kdybychom
namontovali jen samotné
mincovníky, tak by to při
zvolení laciného systému
nemuselo být úplně bez
problému,“ uvedl starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel.

informační tabule. „Informace o příjezdech a odjezdech spojů dosud, bohužel,
nevkládal nikdo z městského úřadu, ale tuto službu
zajišťuje pro integrovaný
dopravní systém Středočeského kraje sjednaná ﬁrma.
Opakovaně se tam ale objevují chybné údaje. Ve středu
30. září došly dezinformace
tak daleko, že jsme nechali
informační tabuli vypnout.
Pro mě je nepochopitelné,
že tuto záležitost řešíme
od jara a stále to nefunguje
tak, aby předávali provozovatel integrované dopravy
a dopravci sami pravdivé
informace. Proto jsme vylepili veškeré jízdní řády

a těžko jim vysvětlujeme,
že opravy dělat nemůžeme,“ vysvětlil starosta.
Tajemník městského
úřadu Vojtěch Hlaváček
je pověřen, aby jednal
s dopravci a připravil starostovi návrh smlouvy.
Na základě písemné domluvy by nové informace
o úpravách byly okamžitě
doplňovány nebo opravovány – zda přímo pověřeným zaměstnancem
radnice nebo sjednanou
firmou, ještě není v tuto
chvíli jasné. „Doufám,
že ale vše bude fungovat
ke spokojenosti cestujících,“ dodal starosta.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Nově instalované
měřiče musí
být dálkově
odečitatelné
SEDLČANY Radiátory se

v bytech, které vytápí
Městská teplárenská společnost, poprvé ohřály
v pátek 25. září. Topnou
sezónu tak zahájily klesající teploty o prodlouženém víkendu.

níky a vlastníky, kdy budou doma,“ podotkl.
Sůsa také radním potvrdil, že je společnost
na zimní sezónu připravena, má za sebou údržbu všech kotelen a předávacích stanic tepla.

Výměna do roku
2027

Teplárenská by
uvítala mráz

Na jednání rady města byl 30. září přizván
jednatel Městské teplárenské společnosti Ondřej Sůva, aby informoval
o připravenosti na topnou sezónu a podal informace o činnosti. Ta
je rozdělena na tři samostatná střediska: Teplo,
Byty a Přivaděč vody.
Středisku Teplo se věnoval nejdříve a oznámil,
že během léta se uskutečnily veškeré předepsané revize a cejchování měřičů. „Novinkou je,
že od 25. října musí být
veškeré nově instalované měřiče tepla a teplé
vody, sloužící k rozdělení nákladů pro konečné spotřebitele, dálkově
odečitatelné,“ informoval
starosta Sedlčan Miroslav Hölzel s tím, že to
samozřejmě znamená vynaložení vyšších nákladů
společnosti na měřidla.
„Toto nařízení vychází
ze směrnice Evropského
parlamentu. Uvidíme, jak
dlouhá bude životnost
měřičů a do jaké míry budou funkční. Výměna měřičů u některých bytů byla
provedena již v předstihu,
u těch dosavadních musí
být dokončena do roku
2027,“ upřesnil starosta.
„Jednatel Sůva odhaduje,
že půjde o náklady kolem 1,2 milionu korun,“
dodal. Nový způsob odečítání bude mít výhodu
pro pracovníky pověřené
odečítáním tepla. „Nemusí se domlouvat s nájem-

Výroba tepla Městské
teplárenské společnosti
je letos nejnižší za posledních pět let. „Je to
dáno klimatickými podmínkami, mírnou zimou
a Městská teplárenská by
tak uvítala rychlý nástup
tužší zimy, aby ztrátu
dorovnala a dostala se
na kalkulovanou cenu
tepla,“ uvedl starosta
Hölzel. Sdělil, že propad
v odběru tepla není zanedbatelný. Letos od ledna
do srpna výroba představovala 19 624 gigajoulů
(GJ), zatímco ve stejném
období roku 2017 to bylo
23 247 GJ, což bylo přibližně o 4 000 GJ více.

Úspory jsou již
znát
St arost a Hölzel př ipomněl, že kalkulovaná
cena na rok 2020 je 589
korun za GJ. „V ceně se
objevuje již zapojení druhé kogenerační jednotky
instalované do centrálních
kotelen. V předchozím
roce byla cena vyšší, a to
636 korun za GJ,“ upozornil na úspory, které se již
do ceny tepla, které uvedl včetně daně z přidané
hodnoty, u konečného
spotřebitele promít ají.
Sdělil, že navíc se cenu
plynu pro letošní rok podařilo Městské teplárenské společnosti nakoupit
za nižší cenu. „Srovnatelné údaje ale budeme mít
k dispozici až na jaře roku
2021,“ avizoval.
Marie Břeňová

ZPRAVODAJSTVÍ
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Školy podporuje
v nákupu
tabletů
ministerstvo, ale
pomoc přichází
i odjinud
SEDLČANY Do škol směřují finanční prostředky
na pořízení tabletů pro
případnou distanční výuku. „Záležitost je v gesci
ředitelů škol, my jako zřizovatelé do toho nevstupujeme,“ uvedl Miroslav
Hölzel, starosta Sedlčan,
a připustil, že by na pořízení tabletů nemělo město ani peníze. „Myslím,
že nejsme jediná obec,
která s takovou položkou
v rozpočtu nepočítá,“ podotkl.
Ministerstvo školství
avizovalo, že poskytne
škole 20 tisíc na učitele a pokud kantoři mají
dostatečné technické vybavení, tak tablety mohou půjčovat žákům ze
sociálně slabších rodin.
Jaroslav Nádvorník, ředitel 2. ZŠ Sedlčany, nám
k tématu spontánně řekl:
„Ano, nakupujeme tablety pro kantory – částka
přišla jako na zavolanou, protože kantorská
a někdy i žákovská ICT
technika se obměňuje
z prostředků zřizovatele horko těžko. Peníze
na výměnu žákovských
počítačů z částky určené
na pomůcky zdaleka nestačí.“
Nádvorník připomněl,
že v době uzavření škol
se škole dostala podpora ještě ze dvou zdrojů.
„První z projektu ‚Pomáháme školám k úspěchu‘
zřízené nadací The Kellner Family Foundation.
Obstarali jsme množství
knížek pro žáky, které
se k nim dostaly velmi
brzy po začátku pandemie a dále se uskutečnil

nápad MASK s podporou
obce Kamýk nad Vltavou.
Dostali jsme do zápůjčky
deset tabletů s předplaceným připojením a distribuovali jsme je mezi
žáky, o kterých jsme
věděli, že na podobnou
techniku nebo spojení
nedosáhnou,“ vysvětlil
ředitel. V uvedeném případě však příliš optimismu nesdílí: „Přibližně
polovina z nich tablety
stejně vůbec nepoužívala a nulové výsledky
jejich spolupráce se školou v době zavření se navzdory dodané technice
i podpory našeho ‚ajťáka‘
nezlepšily.“
Nádvorník potvrdil, že
kancelář Sdružení obcí
Sedlčanska škole Propojení také významně
pomáhá. „Není to pomoc
f i n a n č n í m i p r o st ře d k y
nebo novými počítači pro
žáky, ale administruje
projekt s názvem Šablony do škol – tedy umožňuje nám cestu na podporu
výuky k dotační podpoře
z prostředků Evropské
unie a státu obecně. Jedna z možností , co tato
dotace nabízí, je i podpora ICT výuky. Bohužel
částka na Šablony III je
výrazně nižší, než byla
v I. nebo II. Spíše ve škole dáváme přednost párové výuce, tedy kdy učí
dva učitelé v jedné třídě,
doučování, projektovým
dnům a podobně. Šablony nejsou tedy hlavně
určeny na obměnu nebo
nákup ICT techniky,“
okomentoval pomoc
Sdružení.
Marie Břeňová
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Láska matek chce proměňovat
svět, hnutí existuje už dvacátým
rokem také v Sedlčanech
SEDLČANY Od laviček umís-

těných v nové části hřbitova u břízy, kde se také
nachází kamenné pítko pro
ptáky, se ozýval v první
podzimní den odpoledne
decentní zpěv. Sešly se tu
Hana, Soňa a Marie a jak
záhy potvrdily, nebylo to
poprvé. Paní Hana vysvětlila, že zde našly zázemí

do vyprávění: „Hnutí Modlitby matek začalo v roce
1994 tím, že skupina křesťanů v Anglii vydala brožurku s názvem Co to děláme
našim dětem. Její autoři byli
zhrození tím, co se kolem
nich děje. Měli pocit, že
musí dát návrh na změnu
systému v Anglii, že nesmí
dovolit, aby děti takto tr-

kouli, dokazuje paní Hana
na několika případech, které by bylo možné označit
i za zázrak...
Na otázku, co ji motivovalo k založení skupinky
v Sedlčanech, odpověděla:
„Když jsem byla před lety
na poutním místě Medžugorje v Chorvatsku, tak jsme
si vzájemně s dalšími účastní-

Hana, Soňa a Marie nacházejí ve společných setkáních radost a naději.

poté, kdy byla dočasně
kvůli hrozbě koronaviru
uzavřena kaple v sedlčanském domově seniorů.
„Do kaple, kam chodili
také někteří klienti, jsem
brávala jako hudební doprovod kytaru, před Vánocemi i harmoniku. Vídáme
se každý týden, v poslední
době je nás kolem deseti.
Dokud nás nevyžene sychravé počasí nebo opět
nebudeme mít př ístup
do kaple, budeme zpívat
nábožné písně tady na Církvičce. Dokonce jsme jednou
měly dostaveníčko na náměstí u mariánského sloupu, a nebo když pršelo, tak
jsme našly azyl v předsíni
kostela sv. Martina. V předchozích letech nás meditovalo a zpívalo i padesát,“
uvedla Hana.
Ta v roce 2001 založení Hnutí Modlitby matek,
o němž se ve městě příliš
neví, iniciovala. Dala se

pěly. Křesťané nechtěli jen
nečinně přihlížet, v jaké
zemi vyrůstají jejich děti
a vnoučata, kolik z nich se
stává oběťmi drog, násilí...
Brožurku dali všem členům
parlamentu a někteří ji ani
nemohli číst – uváděné skutečnosti byly natolik otřesné. O rok později na katolické konferenci probudil
v městečku Walsingham
matku Sandru hlas, který jí
říkal: Modli se za své děti.
Po chvíli ten hlas uslyšela
ještě jednou. Sandra a její
švagrová Veronika jsou
tak považovány za zakladatelky nejen v Anglii, ale
po celém světě. A vytvářely se nové a nové skupinky a jedna z nich vznikla
i v Sedlčanech.“ Hnutí prý
má v současné době příznivce ve 125 zemích. Společně věří, že je to láska
matek a jejich modliteb,
které svět proměňují. A že
to platí kdekoliv na země-

ky vyprávěli, kdo se za koho
modlí. A jedna paní se mě
zeptala, jestli znám Modlitby
matek. Nevěděla jsem tenkrát, o čem mluví. Dala mi
knížečku s pobídkou, abych
v bydlišti skupinku také založila. Neslíbila jsem jí to, ale
modlitby za děti mě oslovily
natolik, že jsem přizvala pár
kamarádek a začaly jsme se
scházet.“ Potvrdila, že v podobných pravidelných mateřských srazech nacházejí
klid, pokoj, radost i naději
– zvláště v dobách, kdy se
v rodině něco výjimečného
děje. „My nemůžeme udělat
v určitých chvílích nic jiného,
než to, že vyšleme k Pánu
Ježíši modlitbu a On rozhodne,“ svěřila paní Hanka.
Trojice matek potvrdila,
že při schůzkách na Církvičce si všímají, zda je doplněno kamenné pítko pro
ptáky vodou, a pokud v ní
chybí, tak ji z konve dolijí.
Marie Břeňová
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Senátor Petr Štěpánek bude mít svou kancelář
v Příbrami, slibuje lepší komunikaci s občany regionu
Dokončení ze strany 1

žádnou váhu. Čekal jsem,
jak dopadnou větší města.
Z jakých míst přicházela ta největší podpora
v posledních dnech?
Rozhodně od kamarádů. Považoval jsem si, že
i předseda STAN Vít Rakušan namluvil podporující
video. Byl jsem moc rád,
že mi podporu dala Simona Luftová. A přiznám
se, že jsem byl tak trošku
rád, že mi ji nedal Václav
Švenda. Zajímavé byly diskuze na sociálních sítích
na téma mých různých
záměrů. Byly zajímavě
povzbuzující, samozřejmě
když vynechám nenávistné haty, kdy lidé z dálky,
z anonymity jsou sprostí.
To je otázka jen jejich nízkých inteligenčních vlastností. Ale i to k tomu asi tak
nějak patří.
Kde a s kým jste očekával výsledky?
S rodinou doma. Díky
karanténě, do které jsme
se jako rodina dostali, spolu budeme nyní trávit času
víc než ve dnech předvolebních.
Kdy se vyrazíte podívat do senátu na své
místo a kdy nastoupíte
do funkce?
Na dvacátého je svolané jednání klubu. Dneska
jsme měli videokonferenci. Pokud se nic nezmění,
bude jedenáctého listopadu ustavující schůze, tak
tam už to bude i s tím místem. Jsem rád, že je to prá-

vě toto datum. U nás máme
zvon svatého Martina, můj
bratr je Martin. Klíčová
data v politice si budu pamatovat. Když jsem byl
poprvé zvolen starostou
obce, bylo to 3. listopadu
2006. A 3. listopad je výročím svatby s mou manželkou. Letos se senátní volby
ukončily 10. 10. 2020. Ustavující schůze bude 11. 11.
2020.
Co bude to první, co
jako senátor uděláte?
To, na čem už pracuji, je
kancelář v Příbrami. Chci
být skutečně k dispozici
v nejlidnatějším místě senátorského obvodu. Mám
dvě varianty. Obě místa
jsem vybral proto, že je
snadné tam zaparkovat,
aby byla kancelář dostupná. Co se týká samotné senátorské práce, tak to první
bude projednávání trestního zákoníku, kde by se
měla posilovat práva těch,
kteří jsou ve svém obydlí
napadeni a použijí zbraň.
Aby nebyli prohrávající,
aby se posílila jejich práva bránit se. Když někdo
naruší jejich domovní svobodu, případně je ohrozí,
aby se neposuzovalo, jestli
ten nůž v ruce byl špatně.
No a sám iniciativně bych
rád posílil většinové prvky ve volebním zákoně.
Aby se nestávalo, že lidé
někoho zvolí velkým počtem hlasů, ale on se tam
kvůli přepočtu na strany
nedostane. To bere lidem
důvěru ve volební systém.

Navíc to vede k různým
předvolebním spekulacím,
lanaří se osobnosti, které
přinesou hlasy, ale pak
tu práci samotnou dělat
nechtějí. Aktuální volební
systém je v obcích a malých městech nevhodný.
U velkých měst ho chápu,
protože tam se lidé znát
ani nemohou, tam strany
smysl dávají. Zároveň ale
nepodporuji přímou volbu
starosty. V případě, že by
byl zvolen přímo, ale neměl podporu zastupitelů,
zablokoval by se na čtyři
roky chod obce.
Jak budete kromě
kanceláře komunikovat
s regionem, s voliči? Jak
skládat účty?
To je, myslím, jeden
z handicapů Jiřího Buriana. On v tom senátu opravdu pracoval. Je pracovitý,
důsledný, slušný. Ale bohužel neumí tu svou práci
prodávat. A já se domnívám, že to je právě jedna
z věcí, která mi jde. To, že
jsem byl už před volbami
v regionu známý, je díky
tomu, že když se něco
povede, tak já se s tím
pochlubím. To vědí dobře i čtenáři Sedlčanského
kraje. Dělal jsem to jako
starosta obce a ještě víc to
budu dělat jako senátor.
Kolik času potřebujete na přeorganizování
práce na Obecním úřadu
v Petrovicích?
Teď ho mám zoufale
málo kvůli vržení do home
ofﬁce. Každopádně už

Vzducholodě
nad Vltavou
KAMÝK NAD VLTAVOU Tak už

se zase vznášejí lodě ve vzduchu, a to v Kamýku nad Vltavou. Sezóna končí, a tak jsou
zase často vidět lodě na jeřábech. Vodomilové se připravují na zimu. Bójky už také 8.
října poříční správa uklidila.
Ovšem příroda zatím příchod zimy neavizuje: Mezi

plody se objevují květy,
například mezi šípky vidíme květy růže, a i jasmíny
kvetou jako na jaře. Divizny
prodloužily uschlé stvoly
o nové výhony, které planou jako pochodně. Uvidíme, zda jim je sněhové vločky nezhasnou…
Hanka Synková

jsem nějaké kroky připravil. Mám to v hlavě poskládané, takže ta organizační
změna bude velmi rychlá,
nebude nijak bolavá. Jakmile se vrátím do práce, je
to otázka jednoho týdne.
Jak bude vypadat pracovní týden starosty a senátora Petra Štěpánka?
Dva roky, které jsou přede mnou v tomto volebním
období, mi trochu naroste
dluh vůči rodině, protože i na úkor rodiny budu
muset zvládat úkoly, které
přede mnou budou v obou
institucích. Já jsem senátorem ještě nikdy nebyl, ale
mám několik přátel mezi
starosty, kteří senátory
byli. Je pravdou, že ve větších městech je to snazší,
že můžou rozdělit práci
do více odborů. Každopádně to zvládali úplně bravurně. Nedomnívám se,
že bych byl nějaký lenoch
a že bych si to neuměl zorganizovat. Bude to ale víc
hodin denně a víc hodin
v týdnu. To holt k tomu
patří.
Jak to vypadá s obsazením různých výborů,
komisí? Váš předchůdce
Jiří Burian byl předsedou stálé komise Voda –
Sucho. To je téma blízké
i vám. Budete stát o členství v ní?
V tomhle mám úplně
jasno a už jsem to nahlásil
i našemu předsedovi Petru
Holečkovi. Úplně prioritní
je pro mě výbor pro regionální rozvoj, veřejnou

správu a životní prostředí. Tam bych opravdu rád
pracoval, protože to jsou
témata, ve kterých se cítím
jako ryba ve vodě. Pokud
by to nebylo možné, zajímá mě ještě výbor pro
hospodářství, zemědělství
a dopravu. Obzvlášť v tom
zemědělství bych mohl být
našemu regionu užitečný.
Co se týká komisí, zajímá
mě komise Voda – sucho,
kde se minimálně jedno
místo uvolnilo odchodem
pana Buriana. Kdyby to
nešlo, měl bych zájem ještě o komisi pro rozvoj venkova. Protože v senátu chci
opravdu pracovat hlavně
pro náš region.
Kdo by měl být podle
vás předsedou horní komory a proč?
Vyjednávání jsou stále
ve hře. Máme velmi dobré
kandidáty z hnutí Starostové a nezávislí, z našeho senátorského klubu. Zbyněk
Linhart zvítězil hned v prvním kole, je to velmi schopný člověk, slušný, znalý.
Nebo Jiří Drahoš, který je
všem známý. Ale ani Miloš
Vystrčil není osobou, která by mě nějak iritovala,
kdyby zůstal předsedou
senátu. Máme své velmi
kvalitní kandidáty, přesto,
dopadne-li to jinak, protože dohody ostatních stran
směřují k tomu, aby zůstal
stávající předseda senátu Miloš Vystrčil, nebudu
s tím mít žádný problém.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Dosavadní senátor Jiří Burian vítězi blahopřeje,
zklamán je malou volební účastí
SEDLČANY Dosavadního

senátora Jiřího Buriana
(ODS) nahradí na tomto
postu petrovický starosta Petr Štěpánek (STAN).
V druhém kole získal Štěpánek nad Burianem obrovský procentní náskok,
když pro něj hlasovalo
70,18 % voličů. Jak volební
výsledek vnímá „poražený“ protikandidát? – na to
nám Jiří Burian odpověděl
v rozhovoru.
Nejprve se vraťme
k pondělí 5. října, kdy
jste se utkal odpoledne
s Petrem Štěpánkem v televizním duelu na ČT1.
Měl jste trému? Zaskočila vás moderátorka Zuzana Tvarůžková některou z otázek?
Trému jsem neměl. Podobný duel jsem zažil už
před šesti lety, kdy jsme
do druhého kola senátních
voleb postoupili s doktorem Vladimírem Dandou
z Příbrami. Otázky jsme
znali předem. Snad jediné,
co bylo nepříjemné, bylo
chladné počasí, protože se
vše odehrávalo venku.
Nezašli jste s petrovickým starostou, s nímž se
dlouho znáte, po skonče-

ní živého vysílání třeba
na teplý čaj?
Ne, to ne, na to nebyl
čas. V 18 hodin nás oba če-

a jsme z jednoho regionu, i když zastupujeme
pochopitelně celý obvod
Příbram, část Benešova

Jiří Burian

kali v Českém rozhlase, kde
jsme na stanici Region odpovídali na podobné dotazy.
Jak vnímáte volební
výsledek?
Nejdřív bych rád poděkoval všem, kteří mě
podpořili jak v prvním,
tak ve druhém kole. Pozitivní zjištění pro mě bylo,
že oba ﬁnalisté jsme vzešli z komunální politiky

a jižní část Prahy-západ.
Pokud jde o výsledek, tak
ho přijímám s plným respektem. Vítězi blahopřeji.
Je to prostě tak, že při každých volbách se některá
strana nebo seskupení
veze na vítězné vlně. Tentokrát to bylo jasně hnutí
STAN. K další třetinové obměně senátu dojde za dva
roky a může to být zase

jinak. Záleží to na voličích
a jejich vůli.
A jak vnímáte volební
účast, která byla v osmnáctém volebním obvodu 13,69 %?
Je to nejnižší účast,
kterou pamatuji a nezastírám, že mě tak malý zájem
o volby zaskočil a nepříjemně překvapil.
Některé
záležitosti
jste měl jako senátor
rozpracované,
budete
svému nástupci předávat agendu a zkušenosti
nebo s tím nepočítáte?
Když o to bude stát, tak
se určitě může na mě obrátit. Počítám, že se ustavující zasedání, na němž
budou skládat noví senátoři slib, uskuteční v listopadu. Bude následovat
volba komisí, podkomisí,
výborů...
Je tedy i teoreticky
možné, že byste byl členem některé komise
nebo výboru. Napadá
mě stálá komise Voda –
Sucho, kterou jste v senátu inicioval a kterou
považujete za velmi důležitou.
Nechci předjímat, nezáleží na mém přání nebo

rozhodnutí. Za mého působení byli ve zmíněné
komisi tři externisté – dva
z ministerstev a jeden
z Povodí Vltavy.
Hodně jste se také angažoval, pokud jde o obchvat Olbramovic. V jakém stadiu je příprava
stavby?
Důležitá a dobrá zpráva
je, že bylo vydáno platné
stavební povolení. Abych
odpověď upřesnil – stavební povolení bylo vydáno již
letos v únoru, ale bylo proti němu podáno odvolání,
které ministerstvo dopravy
zamítlo. Teď již výstavbě
nestojí nic v cestě a Ředitelství silnic a dálnic může
vypsat výběrové řízení
na zhotovitele.
Budete mít teď víc volného času. Jak s ním naložíte? Chcete se například víc věnovat svým
zálibám?
Muziku dělám a mám
rád celý život. Rozhodně
ji tedy neopustím. Chci se
teď ale maximálně věnovat manželce, která je vážně nemocná. Dost práce je
také kolem našeho rodinného domku.
Marie Břeňová

V areálu chlumské školy vzniklo
nové hřiště
CHLUM Příjemné slunečné
odpoledne si užily děti se
svými rodiči při příležitosti otevření nového hřiště
v areálu základní školy
na Chlumu.
Hřiště, které dlouhá
léta chybělo hlavně mateřské škole a menším dětem
ze školní družiny, vybudovala Obec Nalžovice díky
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Programu
obnovy venkova ve výši
429 000 Kč. Finanční podíl
obce činil 108 000 Kč. Nemálo hodin práce vynaložili obecní zaměstnanci
při úpravě terénu celé zahrady.

Předání hřiště dětem zahájila proslovem ředitelka
školy Jaroslava Procházková, na ni navázala starostka obce Jana Pšeničková.
Jen co děti slavnostně
přestřihly stuhu, zaplnily
veškeré nové herní prvky
a užívaly si je společně
s doprovodným zábavným
programem, který v pozdějších hodinách plynule
přešel v diskotéku žáků
9. ročníku. Zaměstnanci
školy a obce připravili pro
všechny pestré občerstvení. Zábavné odpoledne
pak po setmění završilo
promítání rodinného ﬁlmu
Dolittle.
-red-
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Strážnice Malá Žáci a učitelé školy
Propojení se zoráním
ozdobila tým
políčka
v
Březí
vydali
městské policie
SEDLČANY Přibližně půl-

roční speciální školení má
úspěšně za sebou Aneta
Malá, kterou můžeme potkávat v uniformě Městské policie Sedlčany. Nyní
bude na ní, aby využila teoretické znalosti v praxi,
která je velmi různorodá.
Velitel městské policie

představu. „Vystudovala jsem v Příbrami přímo
školu zaměřenou na bezpečnostně právní činnost,“
podotkla. Potvrdila, že už
vypsala i několik stvrzenek na pokuty za špatné
parkování, podařilo se jí
mimo jiné dohledat také
některé majitele zatou-

na dlouhou cestu
za pecnem chleba

SEDLČANY Sedlčanská 2.

ZŠ Propojení dělá podruhé ve své historii projekt,
jehož prostřednictvím se
mají žáci seznámit s tím,
jaká činnost předchází
tomu, než se mohou zakousnout do krajíčku chleba. Jeho posláním je, aby si
během dvou let vyzkoušeli, kolik šikovnosti a fyzické námahy k tomu musely
vynaložit celé generace našich předků. Název aktivity, kterou podpořil ﬁnančními prostředky Nadační
fond Patronát Sedlčansko,
je „Vypečený projekt aneb
Cesta chleba na náš stůl.“
Ředitel školy Jaroslav
Nádvorník vysvětlil, co již
udělali: „V každém předmětu na obou stupních si
učitelé podle svého oborového zaměření připravují

exkurzi zaměřené na naše
téma. Nezaháleli jsme
ani během jarní covidové
distanční výuky. Vyhlásili
jsme soutěž o logo projektu
a obdrželi jsme množství
výtvarných návrhů. Porota
vybrala jako nejzdařilejší
návrh Julie Křivské, který
dál výtvarně zpracovala
profesionální výtvarnice.“
Ředitel si nebyl příliš
jistý, zda se podaří další
naplánovaný krok kvůli
měnícím a zpřísňujícím se
opatřením vlády a hygieniků uskutečnit. Nakonec
ale v pátek 2. října dopoledne od školy na pronajaté
políčko autobusy odjížděly, a to ve dvou vlnách.
Každý cestující musel mít
po dobu přepravy zakrytá
ústa a nos rouškou.
V Březí pomocníky oče-

správnou hloubku brázdy
si museli ohlídat také učitelé. Příležitost přiložit ruku
k dílu dostali i další účastníci – rozhazovali do brázd
vlastníma rukama z plachetky i rozsivky zrna ozimé pšenice.
Na pole by se měli vrátit
žáci ještě několikrát. „Až
se úroda nachystá, uvidí
sekání kosou, zkusí si udělat povřísla, vázat snopy
a postavit panáky. Potom
vezmou do rukou cep, aby
na mlatě vymlátili z klasu
zrno,“ připomněl další postup ve stručnosti ředitel.
„Potom zatočí mlýnkem
nebo fukarem, aby vyfoukali ze zrna plevy. Obilí by
pak měli v hmoždíři i kamenném mlýnku rozdrtit
na trochu přijatelnou mouku – takovou, aby se z ní

Strážnice Aneta Malá si oblékla uniformu teprve nedávno.
Na snímku je zachycena s velitelem Městské policie Sedlčany
Petrem Krchem.

Petr Krch na její adresu
poznamenal: „Na školení
jsme ji vyslali, aby si osvojila základy naší práce.
Obecně platí, že první tři
roky jsou pro práci strážníka ty nejhorší, protože
se musí naučit veškerou
agendu a seznámit se
s prací v terénu. To platí
i v jejím případě.“
Aneta dojíždí do zaměstnání z nedalekého
Chlumu. Uvedla, že měla
o svém budoucím povolání už dost dlouho jasnou

laných psů a nevyhýbá
se ani dalším úkonům
při zajišťování veřejného pořádku ve městě,
dohledu na přechodech
pro chodce v nejvíce frekventovaných hodinách.
Naslouchá s respektem
zkušeným kolegům strážníkům, aby od nich načerpala znalosti o specifikách Sedlčan, chce s nimi
takzvaně držet krok, aby
nebyla jen ozdobou, ale
i posilou týmu.
Marie Břeňová

V úterý 13. října uplynulo
20 let, kdy tragicky zahynul náš
milovaný syn a bratr

Roman Engl.
S láskou vzpomínají rodiče
a bratr s rodinou

Orbu na pronajatém políčku si vyzkoušel žák 9. ročníku Jiří Sůsa.

a postupně probírají při
hodinách látku propojenou s tématem projektu.
Žáci vyplňují pracovní listy.
Ve třídách zkoušejí klíčivost
obilí. Některé třídy půjdou,
jiné už byly, na vycházce či

kával hospodář Jiří Turnovec, který připravil osivo
a rozsivku, zapřáhl k pluhu
své dva koně a předvedl,
jak se dříve oralo. Orbu si
vyzkoušel například i žák
9. ročníku Jiří Sůsa, ale

dalo zadělat těsto a upéct
chleba,“ popisoval Nádvorník. Řekl, že cesta k okamžiku, než si přivoní společně k vypečené kůrce,
bude ještě zdlouhavá.
Marie Břeňová
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Meditace je nejvyšší formou
přírodní léčby, říká lektorka
Kateřina Soldátová
S E D L Č A N Y/ T Ý N Č A N Y

Kateřina Soldátová pochází z Prahy-Břevnova
a už čtvrtým rokem žije
v Týnčanech nedaleko
Petrovic. Dlouhá léta se
věnovala účetnictví, potom se začala zajímat o bylinky, masáže a celkově
o pomoc lidem. A také ji
oslovila ženská meditace
mohendžodáro. Kateřinu
Soldátovou jsme proto požádali, aby nám tuto meditaci představila blíže.
Co je mohendžodáro
a v čem je prospěšné?
Mohendžodáro je moderní systém, který má
kořeny několik tisíc let
zpět v orientální Indii. Je
to nejlepší spojení východu a západu. Zakladatelé
mohendžodára jsou lékařka, moderní sexuoložka
Monika Sičová a pedagog,
umělec a tantrický mistr Igor Samotný. Taneční
meditace jsou jedinečným
programem péče o ženské
tělo a duši. Jsou určeny
ženám, které se zajímají
o osobní rozvoj, o poznání, nalezení a rozvíjení své
ženské tvůrčí síly. Mohendžodáro pracuje na mnoha úrovních. Na tělesné,
emoční, psychické i intimní. Jedná se o soubor meditací, jemných a laskavých,
podporujících plynutí, být
v proudu. Jsou naladěné
na ženy a odpovídají jejich potřebám. Originální
hudba využívá mnoho
muzikoterapeutických metod s hlubokým účinkem.
Pracuje s rytmy, tóninami,
frekvencemi, barvami nástrojů a hlasem. Vede ženu
k přirozeným projevům
a vyjadřování se. Taneční
meditace umožňují poznání energetického kódu pro
omlazování a zkrášlení
žen. Vytváření meditačního stavu vede k uvolnění
a ozdravění těla, harmonizování psychické zátěže

a různých emocionálních
a mentálních konﬂiktů.
Soudobá žena vlivem
západní civilizace často
ztrácí své ženské vlastnosti a přebírá mužské role.
Ženské meditační tech-

devadesátých let v Praze
celkem náhodou dostala
k tehdy u nás zcela neznámému čínskému cvičení čchi-kung. Tenkrát
jsem udělala něco pro
jednu ženu a ona mi jako

tam pracují s energiemi.
Jak pokračovala vaše
činnost po prvním seznámení s mohendžodárem?
Já jsem nejdříve začala cvičit čchi-kung, potom

Taneční meditace mohendžodára pro ženy

niky umožňují ženě uvědomit si, kde se nachází
a změnit svůj stav účinnými metodami. Meditace je
nejvyšší formou přírodní
léčby a má nejhlubší dopad. Dokáže zasáhnout
příčinu problému a pracovat s ní. Díky nabízeným
metodám může žena znovu objevit svou tvořivost
a hravost, podporovat
smysl pro umění, a zároveň poznat, jak zachází se
svou mužskou silou. Toto
uvědomění umožňuje harmonizaci ženské a mužské
síly. Vyvážení obou principů povede k úžasné spolupráci žen a obnově celé
společnosti. Při mohendžodáru si některé ženy
i zavazují oči, aby je okolí
nerušilo, aby vnímaly výhradně hudbu, cítily téma
a podle svého těla, jak se
chce vyjádřit, tančí.
Proč vás oslovila právě tato meditace?
Já jsem se v polovině

poděkování řekla, abych
došla do Řetězové ulice,
a tam se hlásila. Bylo to
pro mě docela tajemné,
protože u Staroměstského náměstí jsou staré
domy, které mají až čtyři
sklepy pod sebou. Došla
jsem do třetího spodního sklepa s nádhernými
klenbami, kde lidé dělali
pro mě zvláštní, minimální pohyby. Já jsem si tam
stoupla, oni mi ukázali, co
mám dělat, a já jsem také
za doprovodu relaxační
hudby začala cvičit. Najednou se mi ale udělalo
velmi zle, a já když jsem
viděla, jak tam jsou všichni ponořeni do sebe, začala jsem řešit, jestli budu
méně rušit, když se tam
složím, nebo odejdu. V tu
chvíli mě člověk, který to
tam řídil, odvedl do kouta
a pomohl mi. Vůbec jsem
nevěděla, do čeho jdu, ale
zapůsobilo to na mě. Teprve potom jsem zjistila, že

tai-čchi. Zjistila jsem, že mi
toto cvičení prospívá, protože jsem najednou měla
mnohem více energie.
Později jsem také začala
cvičit jógu. Mohendžodáro na to vše navazuje. Zatímco tím, že jdete běhat
nebo posilovat, energii
ztrácíte, těmito cvičeními
ji získáváte. Mohendžodárem jsem se začala zabývat před dvěma lety,
ale licenci jsem získala
letos. Cvičení, která jsem
jmenovala, jsou si hodně
podobná. Procházela jsem
jednotlivými směry, až se
mi mohendžodáro natolik
zalíbilo, že jsem tento systém chtěla nabídnout dalším ženám. Proto jsem šla
tou cestou, abych mohla
získat licenci lektorky.
Vy jste nyní začala
vést kurz mohendžodára v Sedlčanech. Uvažujete o podobných setkáních i v jiných městech?
Já vedu ženský kruh

tanečních meditací každý
týden v Milevsku a také
v Českých Budějovicích.
Rovněž vedu víkendové
kurzy. Právě teď jsem
se vrátila z Lázní Lipová
v Jeseníkách a v polovině října pojedu do Liberce. Ještě se domlouvám
i s děvčaty na Moravě,
protože mám spoustu kamarádek, které se chtějí
s mohendžodárem seznámit, a já za nimi vždy dojedu. Sedlčanský kurz se
začíná rozjíždět v tělocvičně vedle parkoviště u zimního stadionu. Začátkem
října se konala ukázková
hodina a regulérně jsme
se měly společně s účastnicemi kurzu setkávat
od 14. října. Po vyhlášení
nových informací ohledně
nebezpečí šíření koronaviru před několika dny se
začátek odkládá na dobu,
až to situace dovolí.
Kateřina Soldátová je
rovněž cestovatelkou.
Byla ve Francii, Irsku, Anglii, Skotsku, Mexiku a Austrálii. Studovala léčivé byliny na Karlově univerzitě
a vytvořila svou zahradu
na ekobiologických základech s permakulturními
prvky. Také se snažila
pracovat na svém sebeuvědomění. Byla na pobytu
ve tmě, šla poutní cestou
do španělského Santiaga de Compostela a byla
na pouti Saharou s ženskou skupinou. Jako své
motto používá tento citát
anglického básníka Davida Whyte: Být ženou znamená stát se viditelnou,
když přinášíte to, co je
skryté jako dar ostatním.
David Myslikovjan
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KONCERTY
 Sedlčany – muzeum
22. 10. Večer se zpěvákem a klavíristou Honzou Jarešem – ZRUŠENO
večer při svíčkách; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Výstava kreseb Lidmily
Sunegové – ZRUŠENO
 Drážkov – Váchův
špejchar
Sen – ZRUŠENO
výstava obrazů Moniky
Žemličkové; do 25. 10.
 Sedlčany – knihovna
Inferno – ZRUŠENO
výstava fotograﬁí amatérského fotografa Tomáše
Vodenky; do 4. 11.
 Sedlčany – muzeum
Triangulační věže Sedlčanska a okolí – ZRUŠENO
výstava ve spolupráci se
Zeměměřickým úřadem;
do 22. 11.
70 let KDS Sedlčany –
ZRUŠENO
výstava fotograﬁí a průřez
nožířskými výrobky k 70

let od založení; do 22. 11.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
23. 10. Kořeny české povídky a její cesta k moderně – ZRUŠENO
přednáška literárního
vědce a pedagoga Pavla
Šidáka; 18:00

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
18. 10. Polib tetičku –
ZRUŠENO
anglická komedie; 19:00
24. 10. Moje tango – ZRUŠENO
představení s živou hudbou
uvádí Studia DVA divadlo;
20:00
 Sedlčany – kult. dům
14. 10. Nemocnice na pokraji zkázy – ZRUŠENO,
PŘESUNUTO NA 17. 11.
travesti show s novým zábavným pořadem; 19:30
22. 10. Kdo nepláče, není
Čech – ZRUŠENO, BUDE
JINÝ TERMÍN
nový celovečerní zábavný
program Lukáše Pavláska –

standup comedy; 19:30
25. 10. Sněhová královna
v ledovém království –
ZRUŠENO, BUDE JINÝ
TERMÍN
muzikálové pohádkové
představení pro nejmenší
diváky; 15:00

KINO
 Sedlčany
15. 10. Bílý ráj – ZRUŠENO
ﬁlmový klub; 20:00
16. 10. Příliš osobní známost – ZRUŠENO
český romantický ﬁlm; 20:00
17. 10. Ava: Bez soucitu –
ZRUŠENO
akční thriller; 20:00
18. 10. Princezna zakletá
v čase – ZRUŠENO
dobrodružná rodinná
pohádka; 15:00
23. 10. Afrikou na pionýru – ZRUŠENO
slovenský dokument; 20:00
24. 10. Ženská pomsta –
ZRUŠENO
česká komedie; 20:00
 Sedlec-Prčice
16. 10. Ženská pomsta –
ZRUŠENO
česká komedie; 20:00
23. 10. V síti 18+ – ZRU-

www.sedlcansky-kraj.cz

ŠENO
český dokumentární ﬁlm;
20:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
14., 21. 10. Hajánek –
ZRUŠENO
podvečerní čtení pohádek
na dobrou noc; 17:00
17. 10. Čtení pro miminka v bříšku – ZRUŠENO
prenatální komunikace pro
budoucí rodiče; 10:00
20. 10. Soběstačný (Zuzana Dostálová) – ZRUŠENO
listování v podání herců
Markéty Lánské a Jiřího Resslera a setkání se spisovatelkou Z. Dostálovou; 19:30
26. 10. Soví kamarádi
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna –
ZAVŘENO
16., 17., 23., 24. 10. Pozorovací program
při dobrém počasí;
20:00–23:00
 Sedlčany – kotlina
18. 10. Burza – ZRUŠENO
pořádá Veterán klub Sedl-

čany; 7:00

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. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

Interaktivní putovní výstava měla
premiéru v Kosově Hoře
KOSOVA HORA Čtyři týdny

hostila Kosova Hora unikátní interaktivní výstavu
s názvem Okno do budoucnosti. „Premiéru měla v naší
nově zrekonstruované škole. Připravilo ji Středočeské
inovační centrum pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, Akademie věd a Univerzity Karlovy. Jejím cílem je
přiblížit žákům zábavnou
a přitažlivou formou svět
vědy a výzkumu v oblasti
přírodních a technických
věd a zvýšit tím jejich zájem
a motivaci o další studium
oborů, jako jsou Science,
Technology, Engineering,
nebo Mathematics. Prezentují se v ní špičková vědecká pracoviště působící
v našem kraji, která se zabývají léčbou rakoviny, nejintenzivnějším laserovým

systémem, výzkumem v oblastech astronomie a astrofyziky, vývojem energeticky efektivních budov
a jadernou energetikou,“
přiblížila poslání Lenka
Havlíčková, místostarostka Kosovy Hory. Osobně
ji po prohlídce hodnotila
jako velmi zajímavou jak
svým pojetím, tak i provedením. „Také učiteli byla
přijata kladně. Všímala si
témat, která se v běžné výuce neprobírají. Podpořeny
v ní byly zajímavé vědecké obory. Zajímavá je také
nabídka, že si mohou školy
objednat i exkurze do některých z uvedených vědeckých pracovišť,“podotkla
místostarostka. Výborná
prý byla její interaktivnost.
„Byla tak zajímavá především pro zvídavé děti. Rozhodně se jednalo o zajímavě pojaté podchycení žáků

o vědecké obory,“ podotkla
místostarostka s tím, že
putovní výstava není jen
kombinací zábavy a poučení, ale zahrnuje také soutěž
pro žáky o hodnotné ceny.

Té se v případě Kosovy
Hory účastnilo šest dětí
– tři z prvního a tři z druhého stupně. „Dozvěděla
jsem se, že následující tři
roky bude výstava Okno

do budoucnosti půjčována
do škol a učilišť Středočeského kraje. Naše škola ale
byla tou první,“ zdůraznila
s úsměvem místostarostka.
-mb-

Školáci ze ZŠ Kosova Hora si jako první v republice mohli prohlédnout výstavu Okno do budoucnosti.
Foto: Lenka Havlíčková
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Sedlčany získaly unikátní snímek
praporečníka Záboje Josefa
Škvoreckého
SEDLČANY Podzimní setkání u hrobu rodiny
Škvoreckých na sedlčanském hřbitově se stává
hezkou tradicí. Členové
smíšeného sedlčanského
pěveckého sboru Záboj,

Hölzel, protože v té době
zasedala rada města a stejně formulovanou omluvenku neúčasti uvedl dosavadní senátor a městský
radní Jiří Burian. Hlavní
příspěvek přednesl Jaro-

Ředitel sedlčanského muzea David Hroch (vlevo) a zastupitel
města Jaroslav Nádvorník představili poprvé veřejnosti fotograﬁi
praporečníka Záboje Josefa Škvoreckého, kterou získali od Václava Krištofa a která obohatí muzejní sbírky.

jehož byl pradědeček spisovatele Josefa Škvoreckého praporečníkem, to
tak vnímají. Ve středu 30.
září v podvečer se sešli
na Církvičce, a to dosud
v největším počtu. Členka
Záboje Helena Bílá avizovala, že za rok přijdou zazpívat zas...

slav Nádvorník, zastupitel
Sedlčan. Připomněl, že
zde o rodině Škvoreckých
hovořil již před dvěma
lety, kdy byl zanedbaný
hrob nákladem města
opraven do současné podoby.

Příbuzní kvůli
karanténě
chyběli

O domech
i lidech aneb
Historická
procházka

Mluvené slovo bylo
prokládáno několika písněmi v podání Záboje
a modlitbou faráře Stan i s l av a Z á p o t o c k é h o
za všechny živé i zemřelé.
Chyběli tu bohužel příbuzní Škvoreckých – Josef Novák a Eva Němcová, kteří
o obnovený hrob projevili
před několika týdny zájem
a slíbili předběžně účast
na pietním aktu. Na poslední chvíli Josef Novák
telefonicky oba omluvil
s tím, že jsou oba v karanténě. Přijít nemohl také
starosta Sedlčan Miroslav

„Díky tomu, že jsme
se tady v roce 2018 sešli,
mám pro vás překvapení
a mohou vám ukázat jeden obrázek a něco vám
o něm povědět,“ avizoval
Nádvorník v úvodních
větách, ale o co konkrétně půjde, si ponechal zatím pro sebe...
„Víte, že rodina Škvoreckých patří mezi ty staré
rody, jako například rodina Matouškova nebo Špalova. Tatínek praporečníka Záboje se jmenoval
Antonín a stejně jako jeho
syn byl soukeník. Narodil

se v domečku čp. 95 – to
je tam, co mají Jindrákovi cykloservis – ještě blíž
k potoku Mastník. V mapě
stabilního katastru, která
je z roku 1839, kdy budoucímu praporečníkovi
Josefovi bylo sedm let,
tak Škvoreckým už patřil
dům – původně označený
číslem 34, což je součást
radnice, kde měla ještě
nedávno sídlo městská
policie, a kde je část kanceláří městského úřadu.
Josef Škvorecký – soukeník a praporečník – byl asi
významná osoba, protože
byl uprostřed svého aktivního života jmenován
kontrolorem Občanské záložny. Dvakrát se oženil.
Jeho první manželka Marie byla rozená Poustková,
která pocházela z rodiny
vlastnící dům na náměstí,“
hovořil Nádvorník a přiblížil, že dům se nacházel
na pomezí konce hotelu
Vltavan a zlatnictvím Pokorných. „S první ženou
měli dvojčata – Karolínu
a Karla. Když manželka
Marie zemřela, vzal si
Anastázii Čapkovou, která
pocházela z domu čp. 61
– naproti městskému muzeu, kde se později nacházel okresní úřad a potom
nemocnice. Blízko staré
polikliniky stávaly ještě
dva nízké domky – oba přízemní, na fotografii bílé.
První byl Čapkův, kam se
Škvorecký přiženil a druhý nižší byl sedlčanského
rodáka, známé osobnosti
Sedlčanska – dramatika
a novináře Ladislava Kukly,“ připomněl řečník, že
Kuklova deska je umístěna na budově městského
muzea. Nádvorník předal
informaci, kterou získal
od historika Jiřího Páva:
„Když se tyto domky bouraly, cihly byly použity
na výstavbu prvního městského chudobince.“
Hovořil dále o Karlu

Škvoreckém, synu praporečníka, jeho sňatku s Boženou Benešovou a tím,
že se stal adjunktem čili
pracovníkem tehdejšího
Berního úřadu v Kolíně.
„Měl syna Josefa, což byl
otec spisovatele Škvoreckého. Ten se přestěhoval
do Náchoda a zastával již
vyšší post - stal se v Náchodě vedoucím berního
úřadu. Kromě toho byl
vlastenec, vedoucím náchodského sokola a také
byl správcem kina. Tento
Josef se oženil s Annou
Kurážovou, později Škvoreckou, a měli spolu jediného syna – spisovatele
Škvoreckého,“
podotkl
s tím, že o spisovateli je
toho hodně známo a tak
připomněl jen několik titulů z jeho tvorby a zmínil jeho návštěvu v Sedlčanech při natáčení filmu
Farářův konec v nedalekých Počepicích, čímž
vyjádřil vztah ke svým
předkům a svým kořenům v regionu.

Praporečník
připomínal
Krakonoše
Potom se Nádvorník
vrátil k avizované novince. Uvedl, že před dvěma
lety při obnovení hrobového místa, u kterého je
tabule s textem a podobiznou praporečníka Škvoreckého, byla k dispozici
pouze jedna jediná foto-

grafie, a to ještě skupinová. „Je to jedna z mála
historických snímků pěveckého spolku Záboj –
v té době se jednalo o ryze
mužský sbor a Josef Škvorecký je nejvyšší z těchto
otců – zakladatelů,“ sdělil
Nádvorník s tím, že fotografii pečlivě opatrují
v městském muzeu.
Nádvorník už pak dále
nenapínal zvědavost přítomných a dostal se k překvapení, které zde odhalil. Uvedl, že po obnově
hrobu a první pietní slavnosti u něj pozvala jeho
kolegyně – češtinářka
Ev a J i r á kov á S p o l e č nost Josefa Škvoreckého
na besedu pro žáky 2. ZŠ
Propojení. „Přijel Václav
Krištof, který je předsedou tohoto spolku a který
vydal o Škvoreckém knihu,“ vyprávěl Nádvorník
s tím, že Krištof se o vazby Škvoreckých k Sedlčanům zajímal a na oplátku
poslal fotografii, kterou
skutečně v Sedlčanech
do té doby nikdo neviděl.
Ukázal pak snímek hodně zarostlého a dlouho
neholeného muže připomínajícího Krakonoše.
Popřál pak pěveckému
sboru Záboj, jehož tradice sahá do roku 1862 hodně zdaru při naplňování
hesla, který nese na svém
praporu: Zpěvem k srdci,
srdcem k vlasti.
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
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Fotbalové
Umělý led je na zimním stadionu
víkendové výsledky rozpuštěn. Na jak dlouho?
se podle jejich názoru ještě o dost protáhne.
SEDLČANY Hokejisté Tatranu se v sobotu 10. října
regionálních
před další, okolnostmi vynucenou pauzou, měli Přesto všechno naděje, že hokej v této sezóně
družstev
střetnout v pátém kole krajské hokejové soutěže fanoušci v Sedlčanech uvidí, stále určitě žije. Je
8. kolo Divize A
TJ Sokol Lom – TJ Tatran Sedlčany 3:0 (1:0)

8. kolo krajského přeboru I.
A třídy skupina A
TJ Sokol Sedlec-Prčice – SK Baník Libušín 2:3
(1:1)
Branky Prčice: 14. M. Davídek, 65.(p) M. Prchlík

8. kolo krajského přeboru I. B
třídy skupina E
TJ Tatran Sedlčany B – SK Petrovice A 3:5 (1:4)
Branky: 39. J. Dvořák, 56. (vl.) Š. Štemberk, 75. R.
Krůta – 8. O. Štemberk, 20., 40. a 42. M. Mašata,
73. J. Kašpar

8. kolo okresního přeboru
TJ Sokol Rosovice – TJ Sokol Dublovice 3:8
(2:2)
Branky Dublovic: 2. a 68. M. Vondrák, 10. a 49. M.
Havel, 55. a 80. J. Lomoz, 60. J. Novák, 84. D. Krůta
SK Nový Knín – TJ Sokol Kosova Hora 9:1 (5:0)
Branky Kosovky: 76. (p) T. Macháček
SK Jince 1921 – TJ Tatran Sedlčany C 3:2 (1:1)
Branky Sedlčan: 40. D. Otradovec, 67. Z. Janoušek
TJ Sokol Počepice – SK Litavan Bohutín 4:1
(0:0)
Branky Počepic: 57. (p) L. Kortan, 62. M. Pejša, 80.
T. Bambas, 89. F. Hron

8. kolo III. třídy skupina B
TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B – TJ Vltavan
Hřiměždice 5:3 (2:1)
Branky Hřiměždic: 35. D. Poslušný, 50. a 78. T.
Nový
SK Petrovice B – TJ Sokol Sedlec-Prčice B 2:3p
(1:0)
Branky: 25. a 82. A. Bílek – 50. M. Lukáš, 65. J. Trnobranský
TJ Sokol Jesenice – TJ Sokol Nečín 0:1 (0:1)
TJ Sokol Dublovice B – TJ Prostřední Lhota
6:7p (3:2)
Branky Dublovic: 9. a 65. M. Dudek, 16. D. Burda,
21. D. Svoboda, 74. J. Dlask, 78. V. Hodík
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Obory 0:2
(0:1)

8. kolo III. třídy skupina A –
Benešov
TJ Sokol Krhanice – TJ Sokol Vrchotovy Janovice 2:4 (1:1)
Branky Janovic: 28. J. Novotný, 56. A 77. P. Němec, 78. P. Kubín

8. kolo IV. třídy skupina B
SK Klučenice – SK Přestavlky 2:1 (1:0)
Branky Klučenic: 24. H. Holan, 52. (p) M. Zápotočný
TJ Vltavan Hřiměždice B – Obořiště 5:2 (1:1)
Branky Hřiměždic: 21. (p) V. Černohorský, 74. J.
Baštář, 76. M. Spilka, 87. J. Černý, 89. P. Drobný
David Štverák

s neratovickými Buldoky na ledě soupeře. K zápasu však nakonec vůbec neodcestovali, ačkoliv
se o víkendu soutěže registrovaných sportovců
ještě konat mohly. Proč tomu tak bylo?
„Máme několik nemocných hráčů, a vzhledem
k současné situaci, kdy hrozí nákaza, jsme se
rozhodli toto poslední utkání před pauzou neodehrát,“ vysvětlil trenér Karel Pospíšil, který stejně jako mnozí další hráči a trenéři příliš nevěří,
že přestávka bude pouze čtrnáctidenní. Spíše

ale ekonomické udržovat led, když se spoustu
dní nebude využívat? Na tuto otázku odpověděl
předseda hokejového oddílu TJ Tatran. „Určitě
to ekonomické není,“ uvedl Miloš Vančura. „Minimálně čtrnáct dní by se chladilo zcela zbytečně,
takže led byl rozpuštěn. Pokud by to však situace dovolila a zlepšila se natolik, že by byla opět
povolená sportovní utkání, led by se udělal nový.
Vždyť sezóna potrvá ještě hodně dlouho.“
David Myslikovjan

Tatran hrál v Lomu bez diváků
a vrátil se bez bodů
TJ Sokol Lom – TJ Tatran
Sedlčany 3:0 (1:0)
LOM Tatran zavítal v neděli 11. října v 8. kole divize A do Lomu. Domácí měli v první půlhodině
víc ze hry, naráželi ale na soustředěnou obranu
Tatranu a do šancí se prakticky nedostávali. Již
v 8. minutě zlikvidoval svým zákrokem penaltu
brankář Lukáš Dřevojan. Sedlčany využívaly
každou příležitost k brejkům, a ty byly hodně
nebezpečné. A právě Kryštof Kvěch měl největší gólovky, které bohužel neproměnil v 25.
a v 29. minutě. V prvním případě vysoko překopl prázdnou bránu zhruba z hranice malého
vápna, podruhé mířil pánubohu do oken snad
z jednoho metru. Ve 35. minutě vlétl do vápna
Milan Kadlec, brankáře Dřevojana se mu sice
překonat nepodařilo, dílo však dokonal zblízka

dorážející Miroslav Grobár, jehož střelu ještě
do sítě tečoval Řehák – 1:0. Pro Tatran to byl
tvrdý direkt a ještě před přestávkou mohl přidat
druhý gól Marek Novák, zblízka ale na gólmana
Dřevojana nevyzrál.
Domácí Marek Novák se však v 61. minutě nakonec prosadil, když nadvakrát hlavou brankáře Dřevojana překonal a vnesl klid do domácích
kopaček. Lom byl na koni, a třetí gól po rozebrání hostující obrany přidal o tři minuty později
Milan Kadlec. V 67. minutě brankář Lomu Matoušek zabránil Dvořákovi ke snížení výsledku
a zároveň i konečnému náporu o nějaký ten
bodík. Lom si však děkovačku před domácími
fanoušky nevychutnal, protože kvůli vládnímu
nařízení hrál před prázdnými tribunami.
Tatran je po 8. kole v tabulce na čtrnáctém
místě se 6 body a skóre 12:25. David Štverák

Reprezentant v paracyklistice
Tomáš Mošnička zakončil letošní
zkrácenou sezónu skvělými výsledky
na mezinárodní úrovni
SEDLČANY Po několika vítězných závodech

vém roce směřovala moje příprava. Tato sezóna
s mezinárodní účastí na domácí půdě zakončil začala později a navíc předčasně skončila, a tak
Tomáš Mošnička sezónu jediným a zároveň po- doufám, že se všichni v plné síle sejdeme na jaře
sledním zahraničním závodem letošní paracyk- 2021 a že vše poběží normálně,“ okomentoval
současnou situaci Tomáš Mošnička.
listické sezóny.
David Štverák
Na evropském poháru v paracyklistice
na Slovensku v Púchově obsadil
v silničním kopcovitém závodě,
pořádaném pod hlavičkou světové
cyklistické federace UCI, handbiker z Dublovic druhé místo a následující den v silniční časovce
dojel na čtvrtém místě se ztrátou
pouhých šesti vteřin na medailové
pozice. V součtu obou závodů tak
obsadil pěkné třetí místo.
„Po tom, co nám UCI zrušila mistrovství světa a závody světového
poháru, byl také kvůli covidu pořadatelem zrušen etapový závod v Rakousku, ke kterému v tomto blázni- Tomáš Mošnička obsadil v Púchově druhé místo.
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Dvoutýdenní „ticho po pěšině“ je nevábně zavánějící
Asi nikomu neunikla reportáž o příšerné ekologické havárii v neděli 20. září v řece Bečvě pod
půvabným pohořím Beskyd. Desítky tun krásných ryb mnoha druhů byly otráveny kyanidem
v délce řeky přes 30 km. Náhle skončil v řece
veškerý život. V pondělí zasahovali hasiči, rybáři,
dobrovolníci. Hasiči varovali obyvatelstvo před
vstupem do vody, radili chránit své pejsky. Až
ve čtvrtek bylo oznámeno, že se do řeky nějak
dostal kyanid. V sobotu byl nalezen kanál, kudy
jed přitekl.
Kdo má rád přírodu, jistě čekal jakési vzbouření, aktivitu všech složek – od ekologů, chemiků,
policistů, státních zástupců, starostů, hejtmana

i armády, která má skvělé chemiky, až po vládu,
jmenovitě ministra životního prostředí za ANO Richarda Brabce. Hejtman Jiří Čunek se vyjádřil, že
to bude vyšetřeno důsledně, nesmí se to zamést
pod koberec. Ministr Brabec ani nepřijel, řekl, že
to nechá na policii a vše se zjistí během několika
hodin. A že to opozice bude zneužívat politicky.
V regionu je totiž velký a důležitý podnik
DEZA, který spadá pod Agrofert. Zpracovává
černouhelný dehet a surový benzol. Vyrábí organické materiály a na první pohled byl v podezření. Proto okamžitě mluvčí podniku informoval,
že podnik kyanid ani nevyrábí, ani nevyužívá.
Někdo z bývalých zaměstnanců se na sítích vy-

jadřoval poněkud jinak. Že při výrobě kyanid
vzniká a vždycky se po neškodných troškách
do řeky vypouštěl. Tak jsem našel, že roku 2015
to bylo celkem 125 kg, potom 199 kg, vloni 93,5 kg.
A vloni byly také zmínky o nějaké změně technologie výroby. Snad aby do vody nešlo ani to?
Ale co se s tím stalo? A přestalo se vypouštění
registrovat?
Ministr Brabec se ozval po dlouhé době, že
vyšetřování může trvat několik týdnů. Že je mnoho možností, že dlouhým kanálem šel odpad
i z rožnovské Tesly a tam že je podezření. Pokud
vím, Tesla už dávno ukončila původní neekologickou výrobu a byla tam provedena nákladná
ekologizace prostředí. Zatím to „ticho po pěšině“
po dva týdny je ohromně nevábně zavánějící. Co
v tom může asi být? Je to jen nějaká nedbalost
zmíněných institucí?
Vladimír Roškot

GLOSA

Bububu
a chichichi
Také vnímáte větší a větší rozdělení naší společnosti? Už to není jen politika nebo socioekonomické rozdíly. Jde do tuhého. Jde o naše zdraví.
Tedy vlastně o to, jak intenzivně vnímáme jeho
ohrožení kvůli koronaviru.
V dobách březnových jsme měli strach
všichni. Nikdo o té nové malé mršce nic nevěděl a zprávy ze světa vypadaly hrozivě. Nakolik
byla skutečnost stejná jako obrázky v médiích,
se asi nikdy nedozvíme. A vlastně je to jedno.
Dnes tu máme jiné téma, naše vlastní, ryze
české. Bojíme se málo nebo moc? Jsou roušky
hloupost? Jak nutné je plošné testování? Proč
vláda nesplnila svůj slib, že při podzimní druhé
vlně nebude přistupovat k celostátním opatřením? Proč nefunguje ta opěvovaná chytrá karanténa? A dalo by se pokračovat. To ale řešit
nechci.
Zaráží mě jiná věc. Ať už má ten druhý názor,
jaký chce, proč je tolik nenávisti? Proč pranýřujeme spoluobčany na druhé straně středové
linie? Proč neustále dochází ke stigmatizaci?
„To je on, ten s tou koronou, to on za všechno
může! Ten to sem dovlekl.“ Neustále slyším, jak
se někdo o někom jiném dohaduje, zda může
být venku, když má být „přece“ v karanténě
zalezlý doma. A že pokud je někdo pozitivní,
určitě nedodržoval pravidla.
Pojďme se vrátit ke zdravému selskému rozumu a vzájemné důvěře. Důvěřujme odborníkům, že vědí, co dělají a říkají. Důvěřujme svým
sousedům, že se pohybují po ulicích na základě
svého nejlepšího vědomí a svědomí. Přestaňme být ustrašení, ale i hauři. On ten rozumný
přístup bude někde mezi. A pokud máme jen
stín pochybnosti o svém zdraví, zůstaňme
doma, pokud to jen jde, případně opravdu překonejme nechuť mít ten hadr na puse. A když
už si ho nasadíme, mějme ho i na nose. Ať to
není jako s těmi slipy, nad kterými vyčuhuje to,
co má být skryto. Olga Trachtová Hadáčková
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Já se v tom
nevyznám. A vy?

Zbytečné změny

Vnuk musí mít distanční výuku ve hře na violoncello. Nenapadá mě, jak by mohl virus zaútočit přes roušku pedagoga a přes roušku dítěte. Selský rozum napovídá, že u hry na nástroj
by k ochraně obou mělo stačit větrat a používat roušky.
Kamarádka má dvě dcery, které si zvolily
studium ve stejné budově. Jedna víceleté gymnázium, druhá čtyřleté. Jedna do školy může,
druhá je odkázána na distanční výuku.
V době, kdy toto píšu, do divadla můžete,
ale ne na muzikál. V divadle si nesmíte koupit
občerstvení. Do plného nákupního centra smíte. Na vnitřní akci vás může být deset, u stolu
ale jen šest. V akvaparku vás může být, kolik
chce, stejně tak v posilovně. Na šachách ale jen
deset. Zpívat nesmíte, hlasitě nadávat – to asi
jo. Kapénky lítají nejspíš v obou případech.
Smát se zatím můžete, ale nějak mi do smíchu není.
Proč mi v hlavě zní písnička Karla Kryla „…
Byl hrozný tehle stát, když musel jsi se dívat,
jak zakázali psát a zakázali zpívat…“? A taky mi
zní ta od Jarka Nohavici: „Dokud se zpívá, ještě
se neumřelo.“
Koluje vtip: „V srpnu zemřelo na covid osm
lidí. A jiných osm lidí se utopilo. Občan se ptá:
Máme všichni chodit v záchranném kruhu,
nebo stačí rukávky?“
Mne zas napadlo: to by bylo, aby se za stejné období mezi deseti milióny občanů nenašel
někdo, komu spadlo něco na hlavu. Tak že bychom pro jistotu chodili ve skafandru?
Rozhodně situaci nezlehčuji. I já mohu onemocnět. Ale onemocním daleko snáz,
- když budu každý den strašena počtem
úmrtí jak za stanného práva;
- když budu utrácet drahocenný čas sledováním sdělovacích prostředků ve snaze pochopit, co smím a co ne, a pak se pořádně nevyspím;
- když ze dne na den z důvodu ochrany
před virem přijdu o příjmy a pak nebudu mít
na otop. V chladu onemocním snáz, to přece
potvrdí každý doktor.
Rozhodně omarodím dřív, když budu
ve stresu. Jako jsou třeba zpěváci, kterým ze
dne na den zakázali zpívat. Leda že by si pořídili živnost na výrobu zdravotnických prostředků jako pan ministr zdravotnictví. Nebo chemičku na výrobu ingrediencí pro dezinfekční
prostředky a testovací laboratoře jako pan premiér. Je třeba se inspirovat u úspěšnějších, že?
Tak nevím: Když budu prodávat deštníky,
mám větší zájem, aby svítilo sluníčko, nebo
aby pršelo?
Já se v tom nevyznám… a vy?
Hanka Synková

Senioři mají velmi rozdílný životní styl. Někteří se
po odchodu do penze konečně dostali k některým svým
zájmům, na které neměli
čas. Kutilství, sběratelství,
zahrádkaření, cestování, turistika, kultura, sportování,
sborový zpěv atd. Někteří naopak se v důchodu se svou
představou o zaslouženém
odpočinku věnují televizním
seriálům nebo vysedávání
v hospodách, cukrárnách,
v parcích.
Mám za to, že na někoho
velmi nepříznivě zapůsobí
především náhlá změna navyklého aktivního programu. Přechod ze stylu fyzické
aktivity relativně zdravého
seniora do pasivity se může
nepříznivě podepsat na psychice, na fyzické zdatnosti
i na zdraví. Potom je obtížný
návrat do normálu a úplně

se už ani nemusí podařit. Pozoruji to na sobě (81) a také
podle zkušeností mých vrstevníků. Ta jarní situace znamenala, že jsem byl téměř
trvale doma, nebo s rouškou
i při vycházce. Byli jsme
správně informováni epidemiology, že i taková rouška
z prostěradla ochrání před
námi dost spolehlivě ostatní v naší blízkosti. Ale před
těmi ostatními nás nechrání.
Bohužel se nám nedostalo
řady dalších informací, například že nosit roušku, když
nikoho nemůžeme ani jako
nositelé koronaviru ohrozit,
je dosti nezdravé, protože
znovu vdechujeme všechno, čeho se náš organismus
potřebuje zbavit. Po nějaké
době nošení roušky a absenci aktivit u mne došlo k vysokým teplotám a závažnému
zhoršení zdravotního stavu.

Dlouho plánovaná operace
tím byla o dva měsíce odložena a možná proto po ní
nastaly nepříjemné komplikace.
Asi mě někdo ze zdravotníků opraví, ale mám v povědomí, že nákaza kapénkovou
infekcí nastane někdy i přes
oči. Snad by byla zajímavá
statistika, kolik procent krátkozrakých se nakazilo. Že
možná i ochrana očí brýlemi
má nezanedbatelný význam.
Proč jsem vlastně použil nadpis Zbytečné změny? V úvodu
jsem se pokusil podle svých
zkušeností vyjádřit vliv rázných změn životního stylu
na aktivní seniory. Některé
změny, zákazy pokládám
za zbytečné. Senioři přece
za svůj život mají spoustu zkušeností, jak jednat, aby se nenakazili kapénkovou infekcí.
Vladimír Roškot

ZAMYŠLENÍ

Slušný člověk
Vzpomněl jsem si, jak se
premiér Babiš loučil s ministrem zdravotnictví a označil
ho za slušného člověka. Asi
na tom něco je. Kdyby měl
Adam Vojtěch povahu jako
Andrej Babiš, tak by své
faktické odvolání označil
za kampaň. A rovnou by přidal i jasný argument: „Když
jsem řídil ministerstvo já, byli
jsme v boji s covidem jedni
z nejlepších na světě. Všichni si od nás brali inspiraci.
Chválili mě i za oceánem,
jak jsem to zvládal. Měl jsem
výsledky. Teď si to převzal
někdo jiný a hned jsme nejhorší v Evropě. Asi jsem byl
pro své úspěchy trnem v oku,
a tak jsem musel jít. Prostě
kampaň, lidi…“
Nic takového Adam Vojtěch neříká. Přičtěme mu to
k dobru. Takových šaškáren
totiž jinak ušetřeni nejsme.
Každý druhý politik si najde

svůj úhel pohledu, v kterém
je za hvězdu, i když zkazil,
na co sáhnul. Stačí si přečíst
pár prohlášení bývalé pražské primátorky Krnáčové
nebo odcházející hejtmanky
Pokorné Jermanové. Celá jejich činnost byl jeden velký
úspěch, na který jsou hrdé
a odcházejí se ctí. Sebereflexe se v politice nenosí.
Není divu. Vůdce jejich
hnutí má totiž stejné manýry. Dnes nás vyzývá, ať o víkendu nevycházíme z domu.
V létě si ale zaletěl na Krétu,
aby „šel příkladem“. Když
Adam Vojtěch po důrazném
tlaku docenta Maďara chtěl
včas zavést zpět roušky, byl
to Andrej Babiš, kdo druhý
den změnil jeho rozhodnutí
s odkazem na selský rozum.
Premiér říká, že vláda nemá
peníze na druhý, podstatně
kratší lockdown, a přitom
rozhazuje na navyšování
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důchodů. Sociální skupině,
která byla ekonomicky covidem postižena ze všech nejméně. Chudé rodiny s dětmi
a samoživitelky mají smůlu.
Ve volbách holt rozhodují
důchodci. Na letošek plánuje vláda obří zadlužení 500
miliard, což už teď víme, že
ani náš rozhazovačný stát
nezvládne reálně utratit. Ale
na třítýdenní podporu podnikatelům a zaměstnancům
prý není.
Toto je ukázka toho, proč
se slušní lidé do politiky příliš nehrnou. Když už s ní začnou, často skončí jako obětní beránci těch neslušných,
kterým se v politice naopak
daří velmi dobře. Nebo prostě ztratí sílu v tak toxickém
prostředí fungovat. Není to
chyba těch politiků. Je to
chyba nás, voličů. Koho si
zvolíme, toho tam máme.
Bohumil Vohanka

