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Obyvatelům Severního
sídliště ruší spánek
návštěvníci Pohody
SEDLČANY Od lidí žijících

v oblasti Severního sídliště v Sedlčanech přibývají
stížnosti na rušení nočního klidu. Tato informace
se objevila jak v pololetní
zprávě strážníků městské
policie, tak i jejich kolegů
z Policie ČR. Přičinou nevhodného chování jsou
návštěníci klubu Pohoda,
kteří se rádi zdržují před
budovou Pohody.

„Městská policie v souvislosti s tímto klubem zaevidovala za posledních 365 dní
264 událostí. Strážníci i Policie ČR dostali od starosty
Sedlčan Miroslava Hölzela
pokyn, aby kontroly před
problematickou diskotékou
prováděli ještě častěji,“ uvedl Zdeněk Šimeček, místostarosta města.
Špatnou vizitkou pro
tuto lokalitu je obrovský

Cena 20 Kč

Tel.: 604 761 657

www.sekacky-traktory.com

zahradní
traktory

Velběhy slavily 800 let
od první písemné zmínky
o osadě a půlstoletí
od založení místního sboru
dobrovolných hasičů

a stále se opakující nepořádek v podobě rozbitých
sklenic a lahví, odložených prázdných plechovek
od alko i nealko nápojů,
zbytků jídla, nedopalků
i válejících se kusů – zřejmě
toaletního – papíru v blízkosti Pohody i nedaleké večerky Žabka. Největší hluk
i nepořádek tu bývá v noci
z pátku na sobotu.
Marie Břeňová

Hasiči z Líchov jsou opět mistry
Středočeského kraje
KLADNO Po dvouleté covidové pauze se rozběhly
i postupové hasičské soutěže a muži SDH Líchovy
na kladenském stadionu ovládli krajské ﬁnále.
Do Kladna odjížděli muži
z Líchov jako vítězové
okresní soutěže, která se

konala před dvěma týdny
na fotbalovém stadionu
v Březnici.
Krajská soutěž na atletickém stadionu v Kladně
odstartovala během na 100
metrů překážek, kde muži
SDH Líchovy patřili k favoritům. Papírové předpo-

klady kluci naplnili a disciplínu běhu na 100 metrů
suverénně vyhráli. Nejlepším závodníkem s časem
17,11 vteřin byl vyhlášen
Jakub Čermák. Jakub byl
vyhlášen i absolutním mistrem Středočeského kraje
v kategorii dobrovolných
a profesionálních hasičů.
Druhou disciplínou byla
štafeta na 4 x 100 metrů.
Zde měli Líchovští připravena dvě kvarteta běžců.
Druhé kvarteto ve složení
Švec, Daněk, Čermák a Tomášek zaběhla absolutně
nejlepší čas a zabrala zlaté
medaile i za tuto disciplínu. Po sobotě tak byli kluci
se součtem disciplín 1 + 1
na prvním místě a čekalo
se na třetí nedělní disciplínu – a to požární útok.
Útoky se běží na krajské
soutěži na jednotnou mašinu – na 10litrové nástřikové
terče a nově má každý tým
dva pokusy. Po prvním
kole byli líchovští na prvním místě. Ve druhém kole
vítězný čas neudrželi, ale
překonal je jen jeden tým.
Pokračování na straně 11

Při příležitosti oslav 50. výročí založení SDH Velběhy předal starosta sboru Lukáš Tožička (vpravo) plaketu i nejstaršímu členovi,
jednadevadesátiletému Stanislavu Svatkovi.

VELBĚHY Na návsi se
v sobotu 25. června sešli
obyvatelé osady a jejich
příbuzní, rodáci, hasiči a pozvaní hosté, aby
si společně připomněli,
že uplynulo osm set let
od první zmínky o Velběhách a padesát let od založení místního SDH.
Oslavy nenarušilo ani vr-

tošivé počasí, akce se protáhla do nočních hodin.

Vodovod pro
Velběhy
V jejím úvodu promluvil starosta Osečan Pavel
Pechač, který připomněl,
že právě uplynulo deset let od chvíle, kdy se
Pokračování na straně 7

Zahradní slavnost
na Propojce byla
pěkně vypečená
SEDLČANY V první letní

den 21. června se ve čtyři
hodiny odpoledne ozvala
z areálu ZŠ Propojení hymna školy. Po třech letech se
zde opět konala závěrem
školního roku Zahradní
slavnost. Protože má škola
zahradu u staré budovy
vhodnou jen na aktivity
tak jedné nebo dvou tříd,
koná se Zahradní slavnost

na dvorku školy. Sice bez
trávy a stromů, zato se vším
ostatním – s programem
žáků, živou hudbou, oceňováním nejúspěšnějších
žáků a s dobrou náladou.
Zahradní slavnost je vlastně společné loučení učitelů, žáků současných, budoucích i minulých, rodičů
a hostů se školním rokem.
Pokračování na straně 4
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Redakční dovolená Divadelní představení jako
Od 30. 6. do 15. 7.
Další vydání Sedlčanského kraje vyjde
20. července

Hasiči zatím evidují
200 událostí
SEDLČANY Sedlčanské pracoviště profesionálních
hasičů má v současné
době patnáct zaměstnanců. V letošním roce podle
sdělení komisaře stanice
Petra Hrona došlo oproti stejnému období roku
2021 k mírnému nárůstu
výjezdů. Od ledna evidují
hasiči 200 událostí, z toho
bylo 41 požárů, v jedenácti případech se jednalo
o záchranu osob, dvakrát

vyjížděli kvůli likvidaci nebezpečných látek
a ostatní zásahy byly různého druhu – šlo například o transport lidí nebo
padlé stromy.
Za jednotku dobrovolných hasičů JPO3 Milan
Šerák přidal k letošní bilanci informaci, že v prvním
pololetí zaznamenali 79
událostí, z toho devětkrát
vyjížděli k dopravním nehodám.
-mb-

Nejvíce
přestupků je proti
občanskému
soužití
Přestupková komise Městského úřadu
Sedlčany poskytla radním
přehled případů za celý
loňský rok s tím, že další
údaje si všímaly prvního
pololetí roku 2022. Ze zprávy vyplývá, že se situace
v páchání přestupků výrazněji nemění.
Za rok 2021 bylo zaevidováno komisí 225 případů, za letošní půlrok
je jich dosud 101. Nejvíc
z nich se dotýká problémů spojených s občanským soužitím. Vloni přestupková komise řešila
154 sousedských sporů,
za prvních šest měsíců
letošního roku jich bylo
79. Místostarosta Sedlčan
Zdeněk Šimeček vybral
na tiskové besedě ze zprávy, kterou měl k dispozici, několik dalších údajů.
Zmínil se, že 28 případů
se vloni dotýkalo majetkových roztržek, letos je zatím číslo poloviční. „Provinění kvalifikované jako
porušení veřejného pořádku se vloni dostalo před

REGION

komisi jednadvacetkrát,
letos dosud čtyřikrát,“ sdělil. Na území samosprávy
bylo vloni za celý rok
a letos za období půl roku
kvalifikováno shodně pět
kauz jako porušení závazné vyhlášky obce. Návykových a omamných
látek se týkaly vloni tři
případy a letos se projednávaly také tři přestupky
tohoto charakteru.
„Sankce byly vloni uloženy v padesáti případech
v celkové výši 75 200 korun, letos byla pokuta dána
v osmi případech ve výši 11
tisíc korun,“ sděloval místostarosta.
Proti verdiktu přestupkové komise se vloni
odvolali dva provinilci,
v jednom případě nebylo
dosud odvolacím orgánem rozhodnuto, ve druhém již bylo odvolání pravomocně ukončeno. Letos
rozporuje rozhodnutí přestupkové komise zatím
jeden účastník a případ
dosud nebyl uzavřen.
Marie Břeňová

prevence proti fanatismu, rasismu
a extrémismu

SEDLČANY Ludmila Farová,
manažerka prevence kriminality a protidrogové prevence dokazuje, že zřízení
nové funkce má opodstatnění. Spolupracuje se školami,
zájmovými spolky a sdruženími, které v Sedlčanech působí. Dále s městskou policií,

Ludmila Farová,
manažerka prevence
kriminality a protidrogové prevence

s centrem obecně prospěšné
společnosti Magdaléna, s hasiči, s jinými koordinátory
prevence kriminality...
„V červnu pro jednání
městské rady shrnula paní
Farová akce, na kterých se
v prvním pololetí podílela
nebo které sama organizovala,“ sdělil místostarosta Sedlčan Zdeněk Šimeček a z těch

nejvíce navštěvovaných zmínil květnový festival volnočasových aktivit, kterého se
i podle jeho odhadu účastnilo na dva tisíce návštěvníků,
včetně organizátorů a účinkujících. Festival Volnočasuj organizovala především
s Kristýnou Faktorovou z Aerobik studia Dvojka. Na prevenci kriminality byl také zaměřen červnový Bezpečný
den, jehož náplň pomáhala
zajišťovat Místní skupina
Českého červeného kříže
Sedlčany, Věznice Příbram,
Policie ČR a další.
„Tvoje cesta načisto – tak
zněl program uskutečněný
v prvním pololetí letošního
roku v 2. ZŠ Propojení Sedlčany a na sedlčanském gymnáziu. Byl zaměřený na primární protidrogovou prevenci.
Jde o formu interaktivní přednášky spojené s promítáním
skutečného příběhu v kombinaci se soutěžní hrou a odborným výkladem,“ vysvětloval
Šimeček.
Dobrým nápadem byla
i podle jeho názoru akce zaměřená na vylepšení hřiště
pro děti, kdy bylo za pomo-

ci rodičů upraveno hřiště
Háječek.
Místostarosta Šimeček
upozornil, že Farová předložila radě města také plán
na září až prosinec. Sdělila,
že hodlá znovu oslovit lektory a pokračovat s kurzem
sebeobrany. Zájem o další
lekci projevily účastnice
březnové instruktáže. Cílovou skupinou jsou dívky
a ženy ve věku od 15 let.
„S Kateřinou Štemberkovou,
metodičkou prevence 2. ZŠ
Propojení domlouvá Ludmila Farová na podzimní
termín divadelní představení
s názvem Adresát neznámý.
Je zaměřeno na negativní
projevy společnosti, jakým
je fanatismus, rasismus a extrémismus. Ve spolupráci se
společností Magdaléna nabídne preventistka veřejnosti již
podruhé anonymní testování
na infekční onemocnění,“ pokračoval ve výčtu místostarosta. Upozornil, že v Sedlčanech by se měla objevit také
putovní výstava s názvem,
který ji nejlépe charakterizuje – Děti a závislost aneb
Mne se to (ne)týká!
-mb-

Velkou vodu hlídají čtyři
bezpečnostní čidla
Jan Kundrlík,
vedoucí oddělení krizového řízení Městského úřadu
Sedlčany, ve své pololetní
zprávě pro radu města připomněl, že ve městě je zřízen varovný systém od ﬁrmy VISO.
„Je rozmístěn tak, aby
na území Sedlčan nevznikala žádná takzvaná hluchá
místa a hlášení bylo slyšet
i v přilehlých obcích Vítěž,
Zberaz a Sestrouň. Do systému, který byl pořízen v souvislosti s povodněmi, které
zasáhly město v roce 2002,
patří také šest čidel, která
mají včas varovat před povodněmi. Čtyři z nich jsou
v Sedlčanech, další dvě jsou
předsunutá – jedno v Kosově Hoře a další v Měšeticích.
Jejich funkčnost je průběžně
kontrolována Janem Kundr-

SEDLČANY

líkem, a to nejméně čtyřikrát
ročně,“ sděloval některé
údaje místostarosta Zdeněk
Šimeček.
V současné době trápí
Českou republiku opačný
problém – sucho, ale v loňském roce voda pohrozila
a ověřila funkčnost varovného systému v polovině května v praxi. Nejkritičtější byla
noc ze čtvrtka 13. na pátek
14. května, kdy musela být
svolána na radnici i protipovodňová komise a byl
vyhlášen druhý povodňo-

vý stupeň. Byly utvořeny
dvě party, každá z nich připravovala pytle s pískem
na ochranné valy, hlídala
stav potoka Mastník a situaci kolem obytných domů
v jeho blízkosti. Následující
den naštěstí již voda opadla.
Do Kundrlíkovy agendy
patří také radary na měření rychlosti, které jsou
na třech příjezdových místech do Sedlčan a mají vést
řidiče, aby si pohlídali, zda
mají šlápnout na brzdu.
Marie Břeňová

Dračí lodě Sedlčany z. s.
děkují všem sponzorům za podporu na 10. ročníku
závodů dračích lodí v Sedlčanech:
Region Příbramsko, z. s., Sdružení obcí Sedlčanska,
Údržba silnic s. r. o., Pražské služby a. s.,
VZT Servis – Stanislav Budil, SDH Osečany,
SDH Dobrošovice, ASANTE s. r. o., Řeznictví Dvořák
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Škola Propojení od září
zvýší bezpečnost žáků
S E D LČ A N Y R a d a m ě s t a S e d l č a ny s c hvá l i l a
na červnovém jednání
žádost Jaroslava Nádvorníka, ředitele 2. ZŠ Propojení. Ten oznámil, že chce
zavést od nového školního roku novinku, kterou
používají například i příbramská školská zařízení. Nádvorník dostal souhlasné vyjádření k tomu,
aby si škola Propojení
pořídila za 166 tisíc korun
bezpečnostní systém. Finanční prostředky nebudou čerpány z městského
rozpočtu, ale k úhradě
bude použit investiční
fond školy.
Ředitel Nádvorník vy-

světlil, že systém bude
fungovat na základě používání ISIC karty (International Student Identity Card),
kterou získá každý žák
za cenu 250 korun. „Hlavní účely pro použití v naší
škole jsou dva – čipové karty umožní jejich držitelům
vstup do školní budovy,
čímž se zvýší bezpečnost
žáků. Také budou jejich
prostřednictvím objednávat a vyzvedávat v naší
jídelně obědy,“ vysvětlil.
Potvrdil, že z těchto zmíněných důvodů je pořízení karty pro všechny žáky
školy povinné.
Ředitel upozornil, že
na karty zároveň budou

mladí moci čerpat různé
slevy. „Je jich opravdu obrovská řada, jak v českém
prostředí, tak i v zahraničí. Uplatní ji například při
všech formách dopravy,
včetně té letecké a lodní,
při návštěvě hudebních
festivalů, koncertů, muzeí
i galerií. Slevy lze čerpat
u vybraných ﬁrem na občerstvení, na sluchátka, kosmetiku a mnoho dalšího...
Jde o standardní způsob
zvýhodnění pro studenty,
který je zaveden takřka
v celé Evropě,“ dal ředitel
několik příkladů, proč se
mezinárodní studentská
karta vyplatí.
Marie Břeňová

strana

3

Při zahradní párty byli
vyřazeni žáci devátého
ročníku
JESENICE Místní základní
škola pořádala v pátek 24.
června zahradní párty spojenou s vyřazením žáků devátého ročníku.
V zábavném programu
pro rodiče a veřejnost vystoupili žáci všech věkových skupin a také zazpívaly děti ze školní družiny.

ky a vzpomínkovou fotograﬁi
z ukončení prvního ročníku
základní školy. Touto emotivní událostí se deváťáci loučili
nejen se školou, třídním kolektivem a třídní učitelkou,
ale i s celým pedagogickým
sborem a zaměstnanci školy.
Se školou se letos neloučili jen deváťáci. V jesenic-

Diváci, kteří na venkovním
jevišti sledovali taneční čísla, klaunské situace, vtipné
a parodující scénky a zábavnou soutěž, se skvěle bavili
a nešetřili potleskem.
Slavnostního vyřazení
žáků devátého ročníku se
ujali starosta Jesenice Miloslav Hrazánek, starosta Nedrahovic Čestmír Sosnovec
a ředitelka školy Drahomíra
Peštová. Vycházejícím žákům předali absolventské
šerpy, pamětní list na ukončení základní školní docház-

kém školství nastal důležitý
moment – odchod ředitelky
školy Drahomíry Peštové
do důchodu. Před publikem
zahradní párty se s ředitelkou školy rozloučili oba
starostové. Slavnostní chvíle využil starosta Hrazánek
k představení nového ředitele školy Lukáše Koláře.
Zahradní slavnost pokračovala taneční zábavou
s kapelou Relax. I tentokrát
se zahradní slavnost stala významnou společenskou událostí obce. František Vávra

Děti z Avalone se rozběhly za trpaslíky
KRALUPY NAD VLTAVOU/
LIBÍŇ Organizace Rozběhá-

me Česko na jaře vyhlásila
soutěž mezi českými neziskovými organizacemi. Posláním programu je pomoc
dětem. Chůzí, během, jízdou na kole, či jakýmkoliv
jiným pohybem. Akce se
zúčastnil i spolek Avalone,
který postoupil do ﬁnále
soutěže.
Mezi ﬁnalisty o vítězi
rozhodlo celorepublikové
veřejné hlasování. Celko-

byla charitativní akce, která dostala název Běh za trpaslíky. Běh za popálené
a těžce nemocné děti z organizace Avalone.
„V neděli 26. června se
konal hromadný Běh za trpaslíky v Kralupech nad
Vltavou,“ připomněla ředitelka a zakladatelka spolku
Avalone Ivana Nikitinská
Čermáková z Libíně. „Bylo
to překrásné dopoledne
plné běhu, her, odhodlání,
pomoci a síly dobra. Dopo-

zdravými dětmi zúčastnily
také naše děti z Avalone.
Společně s nimi běželi také
rodiče dětí, babičky, dědové
a všichni, kdo chtěl svým
pohybem pomoci. Všichni
běželi s velkým odhodláním a nadšením. Měli jsme
zde také náš preventivní
stánek PÁLÍ a účastníky
jsme seznámili s naší činností, s prevencí popáleninových úrazů a se zápisem
do registru kostní dřeně.“
Další hromadný běh

Čas plyne dál, ale bolest v srdci zůstává.

V sobotu 2. července uplyne
25 let, kdy nás ve svých 21 letech
navždy opustil náš syn pan

vým vítězem se stalo nakonec Avalone, pro nějž
hlasovalo bezmála čtyři
sta lidí z celé republiky
a cenou pro organizaci

ledne, které si všichni pěkně s nadšením užili. Ukázalo se, že svět je díky dobrým
lidem někde ještě v pořádku. Běhu se společně se

se bude konat v neděli 3.
července v Plzni a také
této akce se spolek Avalone zúčastní.
David Myslikovjan

Pavel Laštovička
z Vápenice.
Stále vzpomínají rodiče
a sourozenci s rodinami.

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Zahradní slavnost
na Propojce byla
pěkně vypečená
Dokončení ze strany 1

Co bylo
na programu?
Slavnost se nesla v duchu Vypečeného projektu,
který byl prezentován žáky
s jejich kartonovými výstupy, ale hlavně s vinšem hospodáři Turnovcovi. Ten si
připravili krojovaní sedmáci
ve stylu ﬁlmu Babička a byl
to víc než úspěšný remake.
Hospodář přijal bochník
upečený z vypěstovaného školního obilí. Nazval
ho božím darem, pokorně
za něj poděkoval a ocenil,
že ještě v dnešní době se
vedou děti k takovéto práci a znalostem, které byly
pro nedávné předky denní
samozřejmostí. Ostatně už
při příchodu na Zahradní
slavnost obcházely návštěvníky dvojice žáků a nabízely
na ošatkách krajíčky školní-

ho chleba se solí. Po sedmi
bochnících se jen zaprášilo.
Návštěvníci si mohli průběh
celého Vypečeného projektu připomenout v „kině
Chleba“ – v jedné ze tříd,
kde se promítaly čtyři krátké ﬁlmy z orání a setí obilí,
ze žní, z mlácení a poslední z mletí obilí, zadělávání
těsta a pečení ve skanzenu
v chlebové peci. Ve stejném
duchu se nesla aukce o po-

slední bochník originálního
chleba, který byl vydražen
za slušnou částku po lítém
přihazování mnoha rodiči.
Na slavnosti nechyběly
písničky. Nejdříve vystoupili
účastníci jazykového bivaku
a zazpívali pěti jazyky „evropskou“ písničku Bratře
Kubo. V dalším pěveckém
vystoupení se představilo
šest z nejstarších žáků s písničkami a hrou na kytaru.
Polovina z nich byli Ukrajinci. Nejlepší žáci školy byli
oceněni jak za sportovní, tak
studijní soutěže. Velký potlesk se také ozval po vystoupení aerobiku Studia Dvojka.
Slavnost zpříjemnilo nejen ovocné a zeleninové
občerstvení, ale také sladké
palačinky či grilované maso
a klobásy. Míchaných nápojů a dalšího tekutého občerstvení byl dostatek. Skvělá
byla kromě parádního poča-

sí i hudba. Skupina Repete,
která přibližně před patnácti
lety vystřídala s pravidelným hostováním bývalou
sedlčanskou kapelu Sára,
nezklamala.
-prop-
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Devadesátiletá jubilantka Jaroslava
Doubravová si ráda zavzpomíná
na své zaměstnání v nožířském
družstvu i na prodej vstupenek v kině
SEDLČANY Jaroslava Doubravová je v ro-

dinném domku v Sedlčanech obklopena
péčí především svého staršího syna Jiřího a jeho manželky Bohumily. Rozhodně na ni nezapomíná ani druhý syn Petr
s manželkou Jitkou. Babičku má rádo také
pět vnoučat a pět pravnoučat a ta se těší,
že k Filípkovi, Soﬁnce, Elišce, Ondrovi
a Viktorce přibydou už za několik týdnů
další dvě pravnoučata...

Rozhodně ne víc, než lidi o jednu či dvě
generace mladší. Také ji neopustil smysl
pro humor. S naoko vážnou tváří vypráví:
„Můj pracovní den v současné době vypadá tak, že vstávám v půl deváté, Jirka mi
přinese snídani. Já se předtím sama obléknu, udělám si základní hygienu a hned si

Začínala u advokáta
Řada lidí ze Sedlčanska si paní Jaroslavu spojuje především s jejím působením
v KDS Sedlčany, nožířském výrobním
družstvu, kde více než třicet let pracovala.
Současně s tím ale dělala pokladní v sedlčanském kině. Směje se, jak například při
ﬁlmech o Fantomasovi nedočkavě bouchali zájemci o veselohru s Luisem de Funésem na okénko pokladny. Jak poznamenává, to bylo ještě v době, kdy se na ﬁlmy
chodilo a trháky se promítaly před plným
sálem až třikrát denně.
Zřejmě málokdo ví, že po studiu nastoupila k advokátovi Novákovi do jeho sedlčanské kanceláře. „To bylo již po válce.
Psala jsem na stroji a dělala jsem, co bylo
právě potřeba,“ říká. „Odtud jsem odešla
dělat skladovou a později mzdovou účetní
v ‚traktorce‘,“ zmiňuje další působiště –
Strojní a traktorovou stanici na Červeném
Hrádku. „Po první mateřské dovolené jsem
nastoupila do Kovodružstva, kde jsem zůstala až do důchodového věku,“ zmiňuje
dlouhou profesní kapitolu svého života.
Poznamenává, že jejím pracovištěm nebyla hned budova v Sedlecké ulici, ale
u Táborských, kde se vyráběly holicí čepelky čili žiletky. „Tam po vojně nastoupil
i můj manžel Jiří. Po výstavbě areálu Kovodružstva jsem nejprve pracovala ve výrobě na automatické lince,“ vysvětluje, že
až později ji oslovili, zda by přijala místo
v kanceláři jako mzdová účetní. Vedoucí
mzdové účtárny a vedoucí oddělení práce
a mezd to byly další profese, které v Kovodružstvu zastávala.
„Lidí jsem znala na Sedlčansku díky
kinu i Kovodružstvu spoustu a v Kovodružstvu jsem zažila hodně legrace. Osobní
vztahy byly srdečné, běžné bylo blahopřát
si navzájem k různým událostem, oslavit
narozeniny, svátky, MDŽ, zatancovat a pobavit se při valné hromadě. Dávali jsme si
hezké dárky, některé uchovávám dodnes.
Například tady mám ve vitríně od Blaženky
Čermochové skleničky,“ ukazuje.

Běžný „pracovní“ den
Z historek, které dává oslavenkyně
k dobru je zřejmé, že ji paměť netrápí.

Jaroslava Doubravová má dobrou paměť, má jiskru
v očích, stále si udržuje noblesu, neztratila smysl pro
humor a chválí syny a jejich manželky, jak o ni pečují.

pustím televizi a ta často běží až do večera.
Mezitím si klidně schrupnu. Děti se mi smějí, že někdy si dám šlofíka i mezi polévkou
a hlavním jídlem. Jsem celá nervózní, když
nejde elektrický proud. Tuhle trval výpadek
dvě hodiny a být tak dlouho bez televize
bylo strašné,“ směje se. Baví ji romantické
telenovely, písničkové pořady, oblíbila si
pohodový seriál Zoo, v němž hraje jednu
z hlavních postav Haďáka sedlčaňák Šimon Bilina, jehož rodiče i prarodiče a další příbuzné dobře zná.
„Také si ráda přečtu časopisy. Každý týden mi snacha Míla nosí například Na kafíčku nebo Pestrý svět. Mladí nad tím ohrnují
nosy, ale já si tam najdu různé zajímavosti,“ brání svůj další zdroj informací. „A samozřejmě čtu také Sedlčanský kraj,“ ukazuje vedle sebe na taburet, kde má poslední
výtisk týdeníku.
Jubilantka je důkazem toho, že drobné
radosti a radůstky si lze užít i ve vysokém věku. Největší místo v jejím srdíčku
ale patří její poměrně rozvětvené rodině
a také manželovi Jiřímu, známému sedlčanskému nožíři. Prožila s ním obrovský
kus života a manželský slib s ním obnovila
po šedesáti letech při takzvané diamantové svatbě. Také jemu posílá symbolicky
při svých devadesátých narozeninách
gestem pozdrav „tam nahoru“.
Marie Břeňová


Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
147/22

Prodám levně Ford Focus. Tel.:
723 191 900.
148/22

Prodám kompletní zimní kola na Fabii, rozměr 185/60 R14; 4 ks, cena dohodou.
Tel.: 720 332 576.
149/22

Prodám palivové dřevo měkké 900 Kč/prms
a tvrdé 1 300 Kč/prms nařezané a naštípané.
Dovoz zdarma. Tel.: 730 529 545

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek

OBSLUHA CNC
OBRÁBĚCÍHO STROJE
přijmeme pracovníka na pozici „obsluha CNC
obráběcího stroje“ v zakázkové výrobě nábytku
a interiérových prvků v Sedlčanech
Náplň práce:
• obsluha CNC obráběcího stroje
Požadujeme:
• vzdělání min. SOU, SŠ
• zkušenost práce v dřevovýrobě – výhodou
• praxe na CNC obráběcím stroji – výhodou
• znalost práce na PC
Nabízíme:
• práci v menším kolektivu ve stabilní firmě
s dlouholetou tradicí
• možnost profesního růstu
• odpovídající platové ohodnocení
• odměny dle dosažených výsledků
• příspěvky na obědy

Odhady cen a prodej nemovitostí
Realitní makléř Jiří Dráb
www.JiriDrab.cz

Tel.: 606 731 978

DÁLE PŘIJMEME TRUHLÁŘE
Další informace na e-mailu: expedice@unis-n.cz
nebo na tel. čísle: 606 638 515
Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz
Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

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

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

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

STS Olbramovice, a. s.
Veselka 16, 259 01 Olbramovice

přijme do pracovního poměru pracovníky
následujících profesí:
PRODEJCE NÁHRADNÍCH DÍLŮ/SKLADNÍK
PROGRAMÁTOR SVAŘOVACÍHO ROBOTA
LAKÝRNÍK
OBRÁBĚČ KOVŮ
Životopisy zasílejte na: personalni@stsolbramovice.cz
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Rosteme. Pomalu, ale jistě přibývá i v regionu nakažených
REGION Už počtvrté za sebou
sledujeme mírný nárůst celkového stavu výskytu covidu-19
v našem regionu. Stoupající tendence je tady přesně po čtvrt
roce. To poslední zvednutí
křivky nahoru bylo v prvních
dvou dekádách března. Nedělní
stav je ale pouze 14 % ve vztahu
ke 20. březnu.
Ke snížení covidových případů došlo v Kamýku nad
Vltavou a Vrchotových Janovicích. V Hřiměždicích, Sedlčanech, Sedlci-Prčici a Svatém
Janu naopak mezitýdenně
o jeden počet narostl. V 17 obcích prokázaná nákaza není,
desítka obcí má jednoho občana s pozitivním výsledkem
testu. Ve dvou největších městech regionu je jich více.
Data za obce s rozšířenou
působností máme k pátku 24.
června. Příbramsko vykazovalo 36 nakažených, Sedlčansko
17 a Voticko dva, z toho jeden
je v nemocnici. Na Příbramsku
bylo provedeno 28 nových testů, sedm z nich vykázalo novou nákazu. Sedlčany hlásí 16
provedených testů za posledních sedm dní, tři z toho prokázaly nákazu. Na Voticku bylo
za uplynulý týden provedeno
17 testů, šest z toho mělo pozitivní výsledek.
Olga Trachtová Hadáčková
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Motýlí knihu pokřtí sedlčanské autorce v motýláriu
herečka Gabriela Osvaldová
SEDLČANSKO V Motýláriu ve Voticích

se odehraje v pátek 8. července od 17
hodin slavnostní křest knihy Maruška a motýli. Její autorkou je Markéta
Vítková a na knize se s ní podílela Michaela Míkovcová. Je určena nejen
dětem, ale i dospělým, kteří obdivují
motýly – klenoty přírody. „Ukažme
dětem nádheru motýlů a i to, jak jim
pomoci, aby jich neubývalo!“ to je
vzkaz autorek, které by mohlo být
i mottem nové knížky.
Její první část obsahuje příběh,
jehož hlavní hrdinkou je desetileté
děvčátko a zároveň v ní čtenáři najdou kreslený atlas motýlů. Nápady
na tvoření, výzvy k plnění úkolů
a další zajímavosti z přírody jsou náplní druhé části publikace nazvané
Maruška a místo pro motýly. „Doufáme, že se nám v ní podaří dětem zprostředkovat, že je v jejich silách měnit
svět kolem sebe k lepšímu. Ať už tím,
že někde přiloží ruku k dílu nebo že
někoho poučí. Hra je trochu i o tom

umět se dívat kolem sebe, nebýt líný,
vyrazit občas do přírody, a nebát se
spolupracovat s ostatními,“ připomínají autorky. Potvrdily, že kmotrou
„motýlí knihy“ bude herečka a textařka Gabriela Osvaldová. Markéta
Vítková nám událost přiblížila v krátkém rozhovoru.
Potkala jste se někdy osobně
s kmotrou vaší knížky?
Po pravdě řečeno nepotkala. Tip
mi na ni dal Pavel Křížek, ředitel
Ochrany fauny ČR, který se s paní
Gabrielou dobře zná a ví o ní, že má
ráda přírodu – to bylo přesně to, co
jsem chtěla...
Jakou představu máte o vlastní podobě křtu? Budete knížku
polévat vínem nebo zvolíte jiný
způsob?
Budeme ji zasypávat malými
motýlky, které jsem kreslila jako
ilustrace do knihy a jejichž originály
budou v motýláriu vystaveny. Možná
přidáme i květy z různých bodláků,

o nichž v knize také píšeme, protože
je mají motýli rádi. Také v motýláriu
chceme přečíst úryvek z knihy Světla paměti o Maxi Švabinském a jeho
vášni pro motýly a báseň od Karla
Krause, kterou napsal v roce 1913
ve Vrchotových Janovicích pro poslední majitelku zámku, osvícenou
ženu Sidonii Nádhernou. V básni
hraje roli babočka, která je zároveň

Markéta Vítková a Michaela Míkovcová mají rády přírodu a obdivují krásu
a křehkost motýlů. A jejich nádheru
chtějí ukázat i čtenářům.

průvodkyní Marušky, hlavní hrdinky
naší knihy po motýlím světě. Chceme
přichystat i stylové občerstvení a stylový hudební doprovod, který zajistí
Maruška Míkovcová, dcera spoluautorky knihy. Zahraje na harfu. Celým
křtem bude provázet zaměstnanec
Ochrany fauny ČR Ondřej Sedláček.
Slíbil, že uvede i různá fakta a zajímavosti o motýlech a jejich ochraně.
Můžete ještě čtenářům doplnit
pár vět k výstavě? A kdy bude
v dalších dnech přístupná?
Výstava bude přístupná po dobu
celých letních prázdnin. Její uspořádání bylo nápadem Pavla Křížka
a Ondřeje Sedláčka. Mně i Michaele
se zalíbil. Do knihy jsem nakreslila
velké množství obrázků, ale pro tuto
prezentaci jsme společně vybrali jen
ty ilustrace, kde jsou motýli. Nachystala jsem do rámů 25 listů o velikosti
A4. Ale protože by se tam všechny
nevešly, musela jsem provést selekci
a deset rámů vyřadit.
-mb-

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

7

Velběhy slavily 800 let od první písemné zmínky o osadě
a půlstoletí od založení místního sboru dobrovolných hasičů
Dokončení ze strany 1

podobné setkání konalo
ve Velběhách naposledy,
a že tato osada je podle
písemných zpráv výrazně
starší, než jsou Osečany.
Tato obec si letos připomíná 670 let od první zmínky
o ní a zdejší zastupitelé
také chystají před poutí
slavnostní setkání rodáků.
Při příležitosti velběžských dvou výročí prezentoval starosta Osečan
jednu velkou akci, která se
chystá a bude pro osadu
velice důležitá. „Dnes jsem
tady nechával podepisovat
souhlasná vyjádření k pozemkům, pokud se týká
vodovodního
přivaděče
pro Velběhy, a příští, nebo
nejpozději další týden bychom měli získat stavební
povolení,“ uvedl Pavel
Pechač. „Máme vybranou
ﬁrmu, která vyhrála soutěž a bude práce provádět.
Počítáme, že během dvou
nebo tří let by se měly Velběhy dočkat vodovodu, což
je v současné době grandiózní posun, protože voda
chvilku je, potom zase

není. My máme v osečanské vodárně na Kostelíku
kvalitní vodu a co je velmi
důležité, máme jí dostatek.
I z tohoto důvodu jsme se
rozhodli pro vodovodní
přivaděč pro Velběhy. Tato
akce je i nadčasovou záležitostí, protože současně s dostavbou silnice D3
bude vedena voda podél
ní kolem Neveklova a my
jsme přihlášeni do tohoto
projektu. Mohli bychom
tak být připojeni na centrální vodovod, co povede
po D trojce. Bude se jednat
o propojení jižní Čechy
a Želivka.“

Velběžské
Security
Za místní dobrovolné
hasiče pozdravil účastníky oslav starosta SDH Velběhy Lukáš Tožička, který
rovněž připomněl i historii sboru. Je činný již
od roku 1970 a oslavy jubilea se tak měly původně
konat již před dvěma lety,
ale odsunula je epidemie
koronaviru. „Od počátku
řešili velběžští dobrovolní

hasiči akce jako bylo vybudování požární zbrojnice,
hasičské nádrže a další,
na nichž se podíleli převážně svépomocně odpracováním mnoha brigádnických
hodin zdarma za podpory
techniky a odborných ﬁrem zajištěných Obecním
úřadem, dříve Národním
výborem Osečany a JZD,“
připomněl Lukáš Tožička.
„Tak vznikla uprostřed Velběh požární zbrojnice s posezením a občerstvením, ze
které je dnes hasičský klub.
Pod osadou byla později
na potoce vystavěna hasičská nádrž, kde hasiči každoročně zkouší hasičskou
stříkačku a také zde chovali ryby. Rovněž zde byla
za účasti dobrovolných hasičů vybudována veřejná
kanalizace. Dnes je činnost
sboru zaměřena především na prevenci požární
ochrany v osadě, podzimní a jarní úklid veřejných
prostor, pálení čarodějnic
u hasičské nádrže, stavění
máje u požární zbrojnice,
doprovod zesnulých spoluobčanů na věčný odpo-

Střední odborné učiliště
Sedlčany, Petra Bezruče 364

vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

VYCHOVATEL(KA)
V DOMOVĚ MLÁDEŽE

činek a další společenské
akce, jako bylo například
vysvěcení zvonu v místní
zvoničce.“
Starosta SDH Velběhy
přidal ještě několik dalších
informací. V současné době
má sbor dvanáct členů, jejichž věkový průměr je 66
let. Čtyři členové SDH Velběhy v něm působí od jeho
založení. Ještě než předal
hasičům pamětní plakety,
které jim budou připomínat jubileum sboru, přidal
Lukáš Tožička jednu perličku. Dnes už se nenosí, aby
v takto malých osadách,
jako jsou Velběhy, někdo
chtěl v noci hasičům podříznout májku. A přece se
tak letos mohlo stát. Z tohoto důvodu obdrželi manželé Marcela a Míla Maříkovi
symbolický dar, trikot s nápisem Security Velběhy,
protože podle slov starosty
velběžských hasičů vlastními těly bránili májku před
nájezdem cizích výrostků
a dokázali ji uhlídat.

Slovo má
nejstarší hasič

Nejstarším dobrovolným hasičem ve Velběhách a druhým nejstarším občanem osady je
Stanislav Svatek, který
letos oslavil své devadesáté první narozeniny.
Má se tedy za čím ohlížet. „Pocházím z nedalekého Spolí a do Velběh
jsem přišel v roce 1956,“
svěřil se pamětník. „Tehdy jsem pracoval v traktorové stanici Tloskov, což
byla první traktorka v republice. Potom jsem přešel do traktorky do Sedlčan, byl tam do roku
1958 a pak už jsem začal
pracovat v ČSAD. Nejdříve jsem jezdil s nákladem a v roce 1960 přešel
na autobus. Jezdil jsem až
do svého odchodu do důchodu.“ Stanislav Svatek
byl ale činný také veřejně. V letech 1970–1990
byl předsedou Místního
národního výboru v Osečanech. Sám říká, že celým svým srdcem je Velběžákem a nikde jinde by
žít nechtěl.
David Myslikovjan

Kominictví Tuháček
tel.: 777 811 898
kominictvi.tuhacek@seznam.cz
 čištění  frézování
 vložkování
 revizní zprávy  sanace
 stavby a opravy komínů
 zajišťování revize

Požadované vzdělání: střední pedagogické nebo vysokoškolské
(vychovatelství, speciální pedagogika)
Požadujeme: plnou způsobilost k právním úkonům, odbornou
i pedagogickou kvalifikaci, bezúhonnost a zdravotní způsobilost
Nástup od 1. 9. 2022

BOCA, spol. s r. o., Čím 94, 262 03 Nový Knín

Životopis zasílejte do 10. 7. 2022
na e-mail: reditel@sousedlcany.cz

ÚČETNÍ

Kabát revival Plzeň
Příčovy – letní parket

1. července od 21 hodin
P LO Š N Á I N Z E RC E od 14 Kč vč. DPH/cm 2

hledá zaměstnance na pozici

Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou
základní znalost anglického nebo německého jazyka
praxe na obdobné pozici výhodou
Nabízíme: hlavní pracovní poměr, pracovní doba 7:00–15:30 hodin
plat 32–34 000 Kč + roční prémie, stravenky, služební telefon

Kontakt: Blanka Veselá, tel.: 318 543 931, 775 775 915
e-mail: bvesela@boca.cz

www.boca.cz
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Příčovy – letní parket
1. 7. Kabát revival Plzeň
letní taneční zábava; 21:00
 Petrovice – hřiště
2. 7. Pouťová zábava
hraje Tortilla a DJ Milan
Hrušec; 20:00
3. 7. Harmonikáři
koncert Harmonikářů
 Jesenice – hřiště
9. 7. Parkán
tradiční letní zábava s kapelou Parkán; 20:00
 Sedlčany – areál Mrskošovna (Luční ulice)
10. 7. Nedělní večer
na Mrskošovně
koncert kapely Duo Živel
Band; 19:00
23. 7. F. S. G.
koncert; 19:00
 Kosova Hora – park
Generála Mareše
16. 7. Kosohorský bodlák
13. ročník setkání country
& folkových kapel; 14:00
 Kosova Hora
22. 7. Kabát revival Plzeň
letní zábava; 21:00
 Petrovice – zámecký
park
24. 7. Boršičanka
koncert dechové hudby;
14:00
 Sedlec-Prčice – hřiště TJ
Sedlec-Prčice
24. 7. Odpoledne s dechovkou
hraje dechová hudba Milana Včeláka; 14:00
 Osečany
31. 7. Rožmitálská Venkovanka
pouťové posezení při dechovce; 14:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Na březích Vltavy – Vladimír Stibor
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora
 Drážkov – Váchův
špejchar
Výstava obrazů rodiny
Hellerových
výstava obrazů Jana Hel-

lera (otec), Evy Hellerové
(dcera) a Františka Hodinky (vnuk); do 30. 6.
Výstava Tomáše Záborce
autorská výstava dřevomaleb; vernisáž 9. 7. v 17:00
 Sedlčany – knihovna
Matlámo patlámo
výstava výtvarného kroužku pro malé děti (4–7 let);
do 4. 7.
Rozmarné léto ve fotograﬁi
výstava fotograﬁcké soutěže; dernisáž s vyhlášením
výsledků 29. 8. v 18:00,
výstava od 11. 7. do 31. 8.
Sedlčanské střípky
výstava „na chodbě“ příběhů a ilustrací žáků 4. tříd
sedlčanských ZŠ; do 31. 8.
 Sedlčany – muzeum
Sanctus Benedictus
výstava fotograﬁí středověké architektury v muzejním sklepním prostoru
Krysáci
výstava animovaného
večerníčku; do 2. 10.
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
Vznik a dvě desetiletí budování Skanzenu Vysoký
Chlumec
etnograﬁcké předměty
a fotograﬁe Čeňka Habarta;
31. 10.

DIVADLO
 Nalžovice – zámecký
park
1. a 2. 7. Nalžovické pověsti aneb kauza hygienická buňka
divadelní představení k relaxu a pobavení; 20:45
 Osečany – zámek
8., 10., 22., 30. 7. Kalifornská mlha
obnovená premiéra, detektivní komedie o umění;
20:30
13. 7. Macbeth
divadelní klasika v podání
studentů herectví; 20:30
15., 16., 17. 7. Úča musí
pryč!
hořkoostrá komedie o boji
rodičů s třídní učitelkou;
20:30
18. 7. Na políčku
komediální groteska
s hudebně pohybovými
výstupy; 20:30
23. 7. Všechny báječné

věci
tragikomedie o hledání
důvodů, proč žít; 20:30
29. 7. Očistec si zaslouží
každý
tragikomedie z Pražského
hradu; 20:30
31. 7. Petrana, praštěná
čarodějnice
kouzelné představení pro
děti; 18:00

KINO
 Sedlec-Prčice
1. 7. Tlapková patrola
ve ﬁlmu
animovaná rodinná komedie; 16:00, 20:00
8. 7. Srdce na dlani
česká komedie; 20:00
15. 7. Mimořádná událost
česká komedie; 20:00
22. 7. Známí neznámí
česká komedie; 20:00
29. 7. Ušák Chicky a Zlokřeček
animovaná rodinná komedie; 16:00, 20:00
 Sedlčany
1. 7. Po čem muži touží 2
česká komedie; 20:00
8. 7. Vem si mě
americký romantický ﬁlm;
20:00
15. 7. Tři tygři ve ﬁmu:
Jackpot
česká zběsilá akční komedie; 20:00
22. 7. Prezidentka
česká romantická komedie;
20:00
29. 7. Kdyby radši hořelo
česká komedie; 20:00
 Nechvalice – hřiště
1. 7. Letní kino: Vyšehrad: Fylm
česká sportovní komedie;
20:00

www.sedlcansky-kraj.cz

SPORT
 Nechvalice – hřiště
2. 7. O Pohár starosty
obce Nechvalice
nohejbalový turnaj;
9:00–15:00
 Měšetice – náves
5. 7. Memoriál Karla
Stibora
17. ročník turnaje dvojic
v pétanque; 12:00
 Sedlčany – kotlina
9. 7. Autocross
Radeč cup
16. 7. Rallycross
Rallycross cup
 Petrovice – Skoupý
16. 7. Memoriál J. Dlouhého
23. 7. Memoriál Zdeňka
Vanžury
nohejbalový turnaj
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
16. 7. Nohejbalšou
nohejbalový zápas
 Kamýk nad Vltavou
23. 7. Retro turnaj
tenisový turnaj

 Nechvalice – hřiště
2. 7. Beerfest
1. ročník, zábavné aktivity
pro děti, vystoupení TK
Slimka, Páni ze Zvěřince,
hraje Kaktus Verde, Náhodný výběr, Covers for lovers,
Civilní obrana; 16:00
 Radíč
3. 7. Pouť
 Petrovice
3. 7. Pouť
 Sedlčany – knihovna
11. 7. Dubánci anebo co
se děje v Dubčíně?
program pro rodiny s dětmi; 10:00
 Sedlčany – kotlina
24. 7. Všeobecná auto
moto burza
 Petrovice
29.–31. 7. Petrovické
řezbování
 Osečany
31. 7. Pouť

ROZHLEDNY
 Kosova Hora – park
Generála Mareše
23. 7. Volejbalový turnaj
volejbalový turnaj smíšených družstev; 8:00
 Příbram – nám. T. G. M.
23. 7. 41. SILMET Rally
Příbram
orientační časy průjezdů:
Sestrouň – Křečovice 9:50,
14:20, Nalžovice – Líchovy
11:00, 15:30

 Vysoký Chlumec –
sportaerál Šťastný
5. 7. Letní kino: Tajemství staré bambitky 2
česká pohádka; 21:45

 Sedlec-Prčice – hřiště
Na Starce
30. 7. Turnaj dvojic v pétanque
19. ročník oblíbeného
turnaje o Pohár českého
Meránu; 13:00

 Kamýk nad Vltavou –
zahrada ZŠ
9. 7. Letní kino: Vyšehrad: Fylm
česká sportovní komedie;
21:30

 Přestavlky – střelnice
31. 7. Střelecké závody O Pohár českého
Meránu
46. ročník střeleckého
závodu; 7:30

 Vysoký Chlumec – hřiště SK
20. 7. Letní kino: Zátopek
český ﬁlm o Emilu Zátopkovi; 21:30

program
20:00–23:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – hvězdárna
1., 2., 8., 9., 15., 16., 22.,
23., 29., 30. 7. Pozorovací

 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno denně; 9:00–19:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno denně; 10:00–
17:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno denně; 10:00–
19:00
 Mokrsko
Veselý vrch
denně mimo pondělí;
10:00–18:00
 Petrovice
Kuníček
otevřeno denně mimo
pondělí; 11:00–12:00,
12:30–18:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma.

SPOLEČNOST
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Svatojánská noc v parku byla plná
tance a starodávných zvyků
SEDLČANY Městská knihovna

každý rok pořádá zábavný
večer pro celé rodiny, který
dostal název Svatojánská noc
aneb Poletíme s broučky.

přehazovaly přes strom, aby
věděly, kdo bude jejich vyvoleným, protože právě o něm se
jim potom zdálo. My ale na to
půjdeme trochu jinak. Také si

V zábavném večeru, připomínajícím svatojánskou noc, se představily tanečnice ze ZUŠ Sedlčany.

Program před nocí plné čar
a kouzel v předvečer svátku
křesťanského světce Jana
Křtitele vždy začíná průvodem od knihovny, v němž nechybí děti s lampiony v kostýmech broučků.
Také ve čtvrtek 23. června
vyrazil průvod od knihovny, ale jeho cílem tentokrát
nebylo náměstí, jako tomu
bývalo v předchozích letech,
ale park za nemocnicí. A proč
si pořadatelky zvolily právě
toto místo? „Je tady hezké
prostředí a také k nám nebude
tolik doléhat hluk projíždějících aut, jako tomu bylo dříve
u morového sloupu,“ sdělila
knihovnice Alena Budková
a dodala: „Tady v parku se
budeme věnovat starodávným zvykům, které se ke svatojánské noci vztahují. Svého
času se přeskakovaly ohně
a děvčata také pletla věnečky z devatera kvítí. Dívky je

upleteme věnečky z devatera
vonného kvítí, dáme je doma
pod bílé plátýnko nebo pod
polštář a budeme čekat, jestli
se nám splní vše, co si přitom
budeme přát. Oheň budeme
přeskakovat také, ale vzhledem k tomu, že je velké sucho,
budeme si jej jenom představovat, protože bude z červeného
celofánu. Oheň přeskočíme
proto, abychom byli zdraví a aby byla pole úrodná.“
Na otázku, kdo natrhal tak
pestrou směsici kvítí, které se
sotva vešlo do třech košíků,
Alena Budková odpověděla,
že knihovnice, a protože každá z nich bydlí jinde, nasbíraly po loukách na různých
místech regionu skutečně
hodně druhů.
K přeskakování ohně sice
z časových důvodů nakonec
nedošlo, ale i tak si účastníci akce program pěkně
užili. Ke svatojánské noci už

od nepaměti patřily rovněž
tance, a tak nemohlo chybět
vystoupení dvou souborů
tanečního oboru ZUŠ Sedlčany. Menší děvčata zatančila
pod vedením učitelky Mirky
Vavříkové na písničku Hajhá
husy a větší pod vedením
její kolegyně Venduly Dědové, která k vystoupení svých
děvčat uvedla: „Zatančily jsme
při písničce od Hradišťanu Milý
Bože, Svatý Jane. Je to choreograﬁe na jarní dívčí rituál, který
patří k svátku svatého Jana. Při
tanci, který jsme nacvičili výhradně k dnešnímu programu,
využíváme rekvizity, vztahující
se k dívčímu čarování a přivolávání mládenců.“
O mluvené slovo se postarali především Luděk Richter
a Věra Čížkovská z divadelní společnosti Kejklíř. Tato
společnost, která navštěvuje
často i základní, mateřské
školy a také hrady a zámky,
spolupracuje se sedlčanskou
knihovnou již více než deset
let a mimo jiné zde několikrát
vystupovala na Noci s Andersenem. Dvojice účinkujících
dětem i dospělým předvedla představení Můj medvěd
Flóra na motivy knihy Daisy
Mrázkové. Bylo znát, že se
jedná o zkušené loutkáře, které jejich činnost baví. Do svého vystoupení zapojili i děti,
knihovnici, klidně i kolem letícího kosa a vymýšleli nové
situace s medvědem, které
v knize nejsou.
-dav-

Další kauza na spadnutí
NALŽOVICE Rozuzlení dal-

ší kauzy obce Nalžovice
se její občané dočkají již
1. a 2. července v zámec-

kém parku. Dochází v obci
k diskriminaci? Kdo má nárok na užívání společné hygienické buňky? A je v po-

Obec Nalžovice zavedla institut šamana. Jeho působnost je široká.
Od psychologické pomoci přes ﬁnanční poradenství až po sociální
péči. Do fungování úřadu je možno nahlédnout 1. a 2. července
v zámeckém parku

řádku, že vedením obce je
pověřena žena?
„Kladete si také obdobné
dotazy? Přijďte v pátek nebo
v sobotu se sluncem západu
do zámeckého parku,“ zve
aktivní obyvatelka obce
Jaroslava Bulínová. „Nezáleží na tom, zda jste zdejší či
přespolní. Obdobné životní
situace, jako u nás v Nalžovicích jsou jistě tématem
i ve vaší obci. Třeba zde
načerpáte inspiraci. Přinejmenším si však odpočinete
u naší letní komedie,“ zve
na prázdninovou veselohru
amatérských divadelních
nadšenců s úsměvem.
Lucie Kakosová
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STRUČNÉ DĚJINY
SEDLČAN (6)

Sedlčanští
poddanými
Lobkowiczů III
Rod Lobkowiczů držel
město Sedlčany necelých
250 let. Dnes se zaměříme
na poslední pětinu této éry.
Z počátku 19. století

ochotníci počítají dobu
své dlouhé a plodné existence. A naprosto zásadním se pro město stalo
dokončení školní budovy,

Na mapě z r. 1839 najdeme mj. nejstarší dochované názvy ulic
a náměstí. Foto: Městské muzeum Sedlčany

pocházejí zápisky děkana
Jana Hanouska, který se
zaobíral historií Sedlčan.
Ty později využil při psaní Okresního hejtmanství
Sedlčanského Antonín N.
Vlasák a staly se také základním pramenem pro
prvního oﬁciálně jmenovaného kronikáře Františka Němečka. Němeček
zachytil události let 1836–
1848, ale pak se s vedením
kroniky na pár desítek let
přestalo.
Do našeho výčtu požárů si můžeme přidat
další: v letech 1802, 1828,
1836 a v r. 1837 hned dva.
Po tom prvním byla zničená dřevěná zvonice u kostela sv. Martina nahrazena
zděnou. Dnešní čtenář
si v tomto období bude
připadat jaksi více doma,
likvidaci škod už totiž tehdy obstarávaly nejstarší
pojišťovny.
V r. 1821 byl zrušen
hřbitov při kostele sv. Martina a pohřbívat se začalo
na Církvičce.
Radostným počinem
by l o p r v n í o d e h r a n é
ochotnické představení r.
1841, od něhož sedlčanští

která byla v říjnu 1844
vysvěcena a slavnostně
předána. Na „Baxovku“,
jak se mnohem později
škole začalo říkat, si místní museli počkat dvacet
let, tak dlouho nakonec
trvala její výstavba. Z téže
doby se zachovalo svědectví o sporu o vyučovací jazyk, v němž nakonec
svým způsobem prohráli
oba aktéři. Učitel Václav
Bauer, jemuž tehdejší děkan Josef Richter zakázal
při výuce užívat němčinu,
byl přesunut do Krásné
Hory, ale děkana nakonec místní vyštvali na faru
do Dublovic.
„Dne 15. března 1848
udělena byla veličenstvem císařem Ferdinandem konstituce, svoboda
tisku a potom i v Sedlčanech počaly národní gardy. Starosta města Jan
Poustka byl setníkem,
Karel Blahna nadporučíkem,“ píše se ve zmiňované první sedlčanské kronice. S koncem poddanství
se započal nový pořádek
a od června 1850 tu zahájil
činnost okresní úřad.
Pavel Žak
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Celoroční projekt Čáry máry média
Tak jsou tady. uzavřelo divadelní představení 3.
Letní prázdniny!
ZŠ Sedlčany zahrané ve slovenštině
SLOUPEK

Skončil rok, který se prolíná dvěma roky
kalendářními. Žije svým životem, týká se
především dětí a mladých, nicméně i jejich
rodičů. Všichni z té mladší generace museli
během něj nějak prokázat své dovednosti a ti z té starší generace se je zase snažili
svým způsobem podpořit.
Skončily závěrečné hudební přehrávky,
společná představení, výstavy a projekty,
skončilo zkoušení a písemky, výlety i školy
v přírodě, vysvědčení a slavnosti.
Povinnostem, i těm hravým, bylo učiněno zadost. Obstáli všichni, nejen děti a mladí – učitelé a učitelky, vychovatelky, ředitelé
a ředitelky, ale i babičky a dědečkové. Bez
těch posledních by některé děti nemohly
rozvíjet své dovednosti. Na babičkách i dědečcích často závisí zejména návštěvy toho
hravějšího tvořivějšího vzdělávání. Kytara,
malování...
Tak ještě poslední objetí s kamarády
a kamarádkami, možná i slzička. Zejména
u těch, co se loučí, aby pokračovali svou
cestu životem novým způsobem. Zatím nejspíš nevědí, jaké to bude, a přitom to je právě život. Nevíme jaký bude za rok, ani jaký
bude za minutu.
I když si prázdniny užívají všichni, pedagogové nejvíc potřebují to nadechnutí.
Jejich nezměrný výkon v podněcování dětí
k touze po poznávání a tedy i znalostech
a rozvíjení tvořivosti, je hodný obdivu. Ta
nekonečná trpělivost pedagoga stojí rovněž
za připomenutí. Ve třídách přibyly i děti
z Ukrajiny a v kombinaci s užíváním nových
technologií ve výuce, tedy povinností, které
doslova spadly přes noc z nebe, se z pedagoga stal i polyglot a všeuměl.
Ale teď, hurá, dočkali jsme se, je tady
léto a konečně volno!
Rytmus života se mávnutím proutku změnil, nespěcháme, zaměřili jsme pozornost
úplně jinam. Prarodiče teď budou mít spolu s vnoučaty výhodu, jejich společný čas
bude intenzivnější, bude víc času na rozmazlování. Rodiče taky zažijí intenzivnější
čas se svými ratolestmi, ale přece jen nemohou úplně výchově uzdu popustit, takže ať
v blízkém lomu nebo na cestách budou dál
bedlivě sledovat vývoj svého potomka. No
a pedagogové, ti nebudou dělat vůbec nic.
Určitě alespoň chvíli.
Jedno pak máme nejspíš společné, toužíme zažívat o prázdninách více radosti.
Poodstoupíme od jinak každodenního způsobu života a jde to samo. Jsme schopni se
více radovat z maličkostí, méně se trápíme,
co nám zase nevyšlo. Uvolněněji žijeme
i dýcháme.
Prudké letní bouřky vzešlé z vedřin už
nás na prázdniny nachystaly, svatojánské
věnce plují po potoce, užívejme tedy vděčně radostí nastalého léta s vlasy rozevlátými a srdci otevřenými.
Iva Fišerová

SEDLČANY V městské knihov-

ně se ve čtvrtek 23. června sešly knihovnice s žáky, učiteli
a asistenty 3. ZŠ Sedlčany, aby
všichni společně slavnostně
uzavřeli celoroční projekt Čáry
máry média.
Vše začalo už v říjnu loňského roku, a to setkáním zaměřeným na počítačové hry. Knihovnice Jana a Alena se proměnily
v zarputilého hráče takzvaných
stříleček a v jednoho z obyvatel
města, které hráč úspěšně dobyl.
„Bořili a znovu jsme stavěli město z krabic, hodně si povídali, ale
také hráli obyčejné hry jako Cukr
káva limonáda, házeli s míčem
a skákali panáka, inspirováni
dějem knihy Miloše Kratochvíla
Zajatci stříbrného slunce,“ připomněla knihovnice Alena Budková. „Druhé setkání se týkalo fake
news, a tak jsme společně posuzovali, jaké výroky slavných osobností mohou být pravdivé a které
jsou naopak čistá lež, vymýšleli
titulky ke zprávě v novinách
a sami jsme ‚jako‘ šířili falešné
zprávy. Třetí setkání bylo zaměřené na kyberšikanu. Posuzovali
jsme fotograﬁe, které bychom
si dali na sociální sítě, které ne,
a co by se mohlo stát, kdybychom
si tam ty nevhodné dali. Zkusili
jsme společně najít řešení pro ﬁktivní kamarády, kterým se ostatní na sociálních sítích posmívají
například kvůli jejich oblečení,
nebo se na ně domluví a vyfotí je,
kupříkladu když jdou ze záchodu
a podobně. Citlivě jsme probírali, jak se asi mohou cítit, jak jim
můžeme pomoci, koho můžeme
požádat o pomoc, ale také jaké
důvody mohou mít ti, kteří takhle
trápí ostatní. Ač je to téma těžké,
tak je důležité o něm mluvit a myslím si, že se nám to společně povedlo výborně.“
Na poslední setkání knihovnice pozvaly lektory z Fóra pro
prožitkové vzdělávání – herečku, momentálně působící v lesní
školce, Barboru Pecháčkovou
a Jiřího Kohouta, což je herec
a režisér v současné době působící v Českém rozhlasu v Rádiu Junior. Téma bylo Mediální
gramotnost. Herectví oba hosté v sobě nezapřeli a do etud
na téma média vtáhli všechny –
žáky, učitele, asistenty i knihov-

nice Janu a Alenu. „Vířili jsme
prostorem a na povel stronzo!
jsme se zastavili a podle zadání
se tvářili sklesle, vystrašeně, nadšeně nebo třeba jako gangster.
Rozděleni do skupinek jsme podle zadání vymýšleli, jak se dá obohatit jedna věta slovy tak, aby vyzněla smutně, vesele, nebo třeba
obdivně,“ popsala dění v knihovně Alena Budková.
V další části Bára Pecháčková rozehrála scénku smutné
prodavačky ve zlatnictví, které
zloději vykradli a ona se přitom
bála i o svůj život. Jakou zprávu
o tomto incidentu podala média?
„I to jsme řešili ve skupinkách
a nádavkem jsme přehráli televizní reportáž v bulvárním i seriózním provedení, vystoupení
youtubera a rozhlasové vysílání.
Žáci pod vedením svých učitelek
byli výborní, všichni jsme se bavili
a bylo to opravdu velmi přesvědčivé,“ přidala další postřeh Alena a dodala: „O přestávce jsme
se důkladně posilnili bábovkou,
melounem a jablky, abychom

ní gramotnost Barbora Pecháčková a Jiří Kohout. Jak je u nás dobrým zvykem, nelili jsme na knihy
žádné nealkoholické víno ani
džus, ale křtilo se stylově nastříhanými novinovými titulky.“
Dětem, učitelům a asistentům
3. ZŠ pak knihovnice Jana a Alena rozdaly pamětní listy a časopisy na památku a na řadu přišel
zlatý hřeb programu, divadelní
představení pohádky Popeluška,
kterou sehráli žáci pod vedením
učitelky Anny Nádvorníkové.
Ale pozor, ve slovenštině! Tu se
žáci ve škole učí jako druhý jazyk
po angličtině, takže představení
bylo přesně v duchu Komenského hesla Škola hrou. Moc se jim
to povedlo, scénář i provedení
bylo vtipné a herci sklidili zasloužený aplaus. Na oslavu úspěchu
všichni „dorazili“ melouny, jablka i bábovku a teď už se mohou
těšit na prázdniny a na další školní rok s novým projektem.
„Městská knihovna Sedlčany s 3. základní školou Sedlčany spolupracuje již řadu let

K závěrečné části projektu přizvaly knihovnice herce Barboru Pecháčkovou
a Jiřího Kohouta.

pak zvládli pokřtít knihu, rozdat
odměny a užít si krátké divadelní
představení, které žáci nacvičili.
Kniha se jmenuje Čáry máry média, existuje jen ve dvou kusech
a reﬂektuje celoroční projekt Čáry
máry média. Je tam pár slov o našich setkáních, fotograﬁe z nich,
ale jsou v ní také texty a obrázky
žáků školy, které vznikly inspirovány programy v knihovně. Je
jedinečná a kdo by si ji chtěl prohlédnout, tak do ní může nahlédnout v knihovně. Kmotry knihy se
stali průvodci programem Mediál-

a za knihovnice mohu říci, že je
to pro nás vždy obohacující setkání. Smekáme před pedagogy
a asistenty, kteří na škole působí.
Jsou empatičtí, zkušení a jdou
s námi spolu s žáky do jakkoliv
těžkých témat, která by možná
leckdo na speciální škole nečekal. Stačí se podívat do knih
z minulých ročníků. Program
Mediální gramotnost od Fóra
prožitkového vzdělávání jsme si
mohli dovolit díky grantu Nadace
OSF,“ uzavřela Alena Budková.
David Myslikovjan
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Hasiči z Líchov
jsou opět mistry
Středočeského
kraje
Dokončení ze strany 1

Druhé místo v disciplíně
PÚ znamenalo zároveň
vítězství v celé soutěži
a postup do republikového
ﬁnále v Pardubicích.
Muži z SDH Líchovy

pojedou tak v pátek ráno
26. srpna bojovat za Středočeský kraj na 67. Mistrovství České republiky
profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu.
-fč-

Bývalý reprezentant David Lafata
se ocitl pod palbou otázek mladých
sedlčanských fotbalistů
SEDLČANY Téměř do poloviny
se zaplnila v pondělí 20. června
v podvečerních hodinách tribuna
fotbalového stadionu TJ Tatran,
ale tentokrát ne z důvodu, že by
bylo před některým z fotbalových utkání. Publikum společně
s trenéry tvořila starší fotbalová
přípravka Tatranu, týmy starších
i mladších žáků a nechyběli ani jejich rodiče, další příbuzní a ostatní příznivci fotbalu.

ty Fotbalista roku 2014 a českého
Zlatého míče 2015. Dřívější reprezentant, který začínal s dospělým

níků se stalo majiteli hrnku se
znakem sedlčanského Tatranu
a s podpisem Davida Lafaty. Lu-

Na začátku byla
iniciativa trenérů
Ti všichni společně čekali
na dřívějšího fotbalového reprezentanta, člena Klubu ligových
kanonýrů a šestinásobného nejlepšího střelce první české ligy
Davida Lafatu. Impulzem k tomuto setkání byla iniciativa trenérů
sedlčanských fotbalových nadějí.
Známého hráče jejich jménem
oslovil dlouholetý brankář Tatranu Lukáš Mošnička, který sbírá artefakty, týkající se nejpopulárnější
hry u nás a zná se s mnoha bývalými i současnými fotbalovými
reprezentanty. Právě na kartičky
podepsané tuzemskými i světovými hvězdami, na dresy a kopačky
od fotbalových osobností se David byl u Lukáše v Příčovech ještě
před besedou na tribuně podívat.
Po příjezdu do Sedlčan byl
možná David Lafata překvapený,
jak velké znalosti mají kluci o jeho
kariéře. Věděli totiž, že je nejlepším kanonýrem v historii nejvyšší
české soutěže, že je vítězem anke-

David Lafata s mladými sedlčanskými fotbalisty, kteří se zúčastnili soutěže o hrnek
s jeho podpisem.

fotbalem v Českých Budějovicích
a kromě pražské Sparty si zahrál
také v Jablonci, Jihlavě, řeckém
Škoda Xanthi a v Austrii Vídeň,
kluky doplnil, že v reprezentačním dresu odehrál jednačtyřicet
zápasů a dal v nich devět branek.

Beseda měla několik
částí
Moderátor besedy Lukáš Mošnička rozdělil její program do několika bloků. První byl soutěžní
a pět dětských úspěšných účast-

káš se ptal, kolik gólů dal David
Lafata v české lize, kolik je mu let,
jakou má kromě fotbalu další zálibu, a soutěžící měli také za úkol
vyjmenovat alespoň tři týmy,
za které hrál.
„David dal v české lize 198 gólů
a v Rakousku jich dal šest, takže
jich má přes dvě stě. Mě ale trošku mrzí, že ve Spartě mu nedopřáli třeba dvě penalty, které by
zaručeně proměnil a dostal se tak
na dvoustovku nastřílených branek
na našich ligových stadionech,“

svěřil se Lukáš Mošnička a hned
se zeptal Davida Lafaty, jaký má
na to názor. Fotbalový kanonýr
s úsměvem odpověděl, že svoji
kariéru měl dostatečně dlouhou,
že gólových šancí měl dost, a že
to nedotáhl do dvoustovky, ho
vůbec nemrzí a že případné dva
góly nijak neřeší.
Druhou část besedy s Davidem
Lafatou tvořily otázky, které pokládali malí sedlčanští fotbalisté.
A dotazy skutečně pršely o sto
šest. Kluky zajímalo, od kolika let
hraje fotbal, jak těžké bylo dostat
se do reprezentace, jaký byl jeho
nejhezčí gól a kolik za kariéru nasbíral titulů a pohárů. Jednoho
z dospělých účastníků také zajímalo, jestli získal pohár i jako myslivec, protože právě myslivost je pro
Davida Lafatu druhým největším
koníčkem. Na otázku, které góly
pro něho byly ve Spartě nejlepší,
tak David odpověděl, že určitě
ty, které vstřelil v derby se Slavií.
A na dotaz, čím chtěl být, když byl
malý, moc nepřekvapil, protože se
vždy chtěl stát fotbalistou.
V závěru tohoto bloku David
Lafata oslovil trenéry sedlčanských fotbalových mládežníků
a vyjádřil jim obdiv za to, že se
věnují dětem. Poté se konalo společné focení a samozřejmě nechyběla ani autogramiáda. Kluci
si odnesli podpis dlouholetého
reprezentanta skutečně na všem
možném. Na kartičkách, v knížce,
na svých dresech i na čepicích.
David Myslikovjan
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KO M E N TÁ Ř

ZAMYŠLENÍ

Mrtvý bratříček

Koupaliště. Ano nebo ne?

Do vánočního vydání jsem nenapsal
zrovna hřejivý článek. Myslel jsem
na Ukrajinu. Jak může prožívat „šťastné a veselé“, když se jí hned za hranicí utábořila stotisícová armáda.
Tehdy se vládci Ruska vysmívali varováním amerických tajných služeb,
a náš nejvyšší se vysmíval s nimi. Prý
válečná hysterie Západu. Prý přítomnost ruské armády na ruském území
nemusí nikoho znepokojovat. Tak
dnes už víme, jak moc můžeme věřit
čemukoliv, co ti samí lidé kdykoliv
v budoucnu prohlásí.
Existuje černobílá fotka japonského chlapce, asi tak osmiletého, který
na zádech nese mrtvolku svého malého bratříčka. Hlavička bezvládně
visí zvrácená dozadu a starší bráška
stojí ve strnulém pozoru a kouše se
do rtů tak, že mu z nich teče krev.
Čeká ve frontě ke krematoriu.
Existuje dnes již ikonická fotka
nahé vietnamské dívky popálené
napalmem, jak utíká s křikem od cíle
náletu amerických bombardérů.
Dnes jsem viděl video ukrajinského kluka, který se vrhl do objetí svého
táty v maskáčích. Přijel zpět z fronty.
Jak se k němu tisknul, hladil ho po zádech. Jak byl šťastný, že jeho táta žije.
Ruské maminky, co vyprovázejí své sotva plnoleté syny na jejich
základní vojenskou službu. Pláčou

u vlaku, protože neví, jestli syna ještě
uvidí živého.
A pak ukrajinské maminky se svými synky na fotbale u nás na vsi. Jak
kluci dávají góly, radují se, jak se běží
pochlubit maminkám, a ty je s úsměvem povzbuzují. Idylka. Právě proto
si člověk musí stále připomínat, že
mají také tatínka, který možná ve stejné chvíli umírá někde v zákopech,
kam právě dopadla ruská termobarická puma.
Žádné pseudovznešené myšlenky
nemohou obhájit tyto obrazy. Ve skutečnosti jen zakrývají ryze osobní
přízemní důvody. Ale cenu v životech zaplatí jiní, tak proč si nedopřát
trochu toho dobrodružství. Pošoupat
ﬁgurkami po velké šachovnici. Procházet se s ukazovátkem před velkou mapou a kreslit si, čeho všeho
se zmocním. Nechávat se ujišťovat
úzkým kroužkem věrných o svých
pravdách, kdesi vysoko ve slonovinové věži, odstřižený od reality.
Kdy a jak to skončí? To záleží
i na nás. Na naší ochotě pomáhat
a strpět nepohodlí. A zrovna to, jak
víme, není naše silná disciplína…
Ceny energií porostou. Ale prodat se
do otroctví za levný plyn, to nevadí
jen někomu, kdo už dnes žádnou
svobodu ve skutečnosti nemá a nepotřebuje.
Bohumil Vohanka

V dubnu jsem si se zájmem přečetl
článek o návštěvě zastupců našeho
města v Dobrušce. Součástí návštěvy
byla i výměna zkušeností, kde se hovořilo o nákladech Dobrušky na krytý plavecký bazén. Dobruška na provoz ročně doplácí více než 5 miliónů
korun. Potřebovali by též na jeho rekonstrukci 100 až 150 miliónů korun.
Nutno pochválit zastupitele Sedlčan, že projekt na krytý bazén odloží.
Realizace by znamenala pro město
velkou ﬁnanční zátěž i v budoucnu.
Zdevastované Sedlčany si po druhé světové válce uvědomily, že k základní občanské vybavenosti patří
koupaliště (1946). Investice i provoz
hradilo město. Tak jako se přispívá
na kulturu, sport a další občanská
sdružení. V osmdesátých letech začalo koupaliště chátrat a nakonec bylo
při nedostatku přitékající povrchové
vody uzavřeno. Tehdy zvedl svůj
hlas dětský lékař Karel Hofmann. Navrhoval výstavbu bazénu, který by
blahodárně působil na zdravotní stav
dětí. Občasné snahy o stavbu bazénu
nepadly na úrodnou půdu. Je zajímavé připomenout, jak se na tyto letité problémy dívá lidová moudrost:
„Kdo nechce, hledá problémy. Kdo
chce, hledá způsoby.“ Těžko věřit, že
v době, kdy se město slibně rozvíje-

GLOSA

POZNÁMKA

Operace Hlubuček: Padni komu padni
Hnutí STAN jsem před minulými komunálními volbami
pokládal za seskupení, které
má k lidem nejblíže. Každý
starosta má přehled pěkně
zdola. Dobrým příkladem
je kariéra Miloše Vystrčila
z ODS. Ale tak jako mezi jinými zaměstnáními, ani mezi
starosty nejsou všichni dokonalí, poctiví a nezištní. Třeba
Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) – starostka, pak
hejtmanka – to bylo něco.
Proti Petru Hlubučkovi, pokud vím, nejsou přímé důkazy, jako třeba krabice od vína.
Vzpomínám na korupční
kauzu Budišov náměstkyně
ministra pro místní rozvoj
Věry Jourové (ANO). Také
jasné odposlechy, jako „obrať
se na Věrušku“ atd. Dokonce

prožila asi měsíc ve vazbě. Ale
prý břídilství policie a dobří
advokáti se postarali, že byla
propuštěna a odškodněna 3,6
milionu Kč…
Policie dlouho sleduje částečně nesvéprávného podnikatele a lobbistu Michala
Redla, který když někde, třeba
přes Hlubučka, vysaje například pražský dopravní podnik, pak rozdává, podporuje,
daruje. Dokonce chtěl svůj
dům, kde ještě žije jeho otec,
darovat nadaci pro její potřeby. U psychiatrů je opakovaně
uznáván nesvéprávným.
Televize poskytla již
hodně prostoru opozičním
stranám, které i podle toho,
kdo se znal s Redlem, tvrdě
soudí. Cítí se být vyšetřovateli i soudci. A chtějí pád

lo, se nevyskytlo období, kdy by bylo
možné stavbu zahájit. Nyní, po odložení výstavby krytého bazénu, se
nabízí možnost začít uvažovat o stavbě přírodního otevřeného koupaliště. Investiční a provozní náklady by
byly několikanásobně nižší než krytý
bazén s celoročním provozem. Stavět
by se dalo i na etapy: přívod vody –
čerpadlo – čistička – koupaliště – sprcha – převlékárna. Další vybavení by
počkalo.
Jistě řada občanů ví, že v minulosti
si koupaliště postavila i menší města
než Sedlčany. Příkladem nám může
být Milevsko nebo Votice. Najdou se
koupaliště i na vesnici. Investiční záměr v této neklidné době těžko začne
v příštím roce. Pro začátek by stačilo,
aby město zahrnulo co nejdříve koupaliště do plánu investic a každoročně
pak začalo hledat „způsob“, kdy a jak
tento dluh občanům splatit.
Pamatuji, jak bývalo koupaliště
v letním období v obležení. Velkou
částí koupajících byly maminky s malými dětmi, které zde trávily celé odpoledne. Objektivním argumentem
je i skutečnost, že průměrná teplota
vzduchu na zemském povrchu stále pomalu stoupá. Odměnou městu
za vybudování koupaliště budou tiché díky většiny obyvatel. J. Peller

celé vlády. Předsednictví EU
je Tomio Okamurovi (SPD)
šumafuk, právník Radek
Vondráček (ANO) je tak kvaliﬁkovaný, že by dal STAN
k soudu jako právnickou
osobu... To jej chce ČT zesměšnit stálým opakováním
nebo lidem cíleně motat hlavy tak absurdním výrokem?
O trestněprávních věcech
můžeme jen spekulovat.
Ale škoda času. Ať pracuje
policie a na koho jsou jasné
důkazy o jeho zločinu, ať již
sedí ve vazbě. To je někdy
piplačka a je vidět, že ani ministr z toho nesmí vědět víc
než my. A pokud celá operace Hlubuček proběhne férově „padni komu padni“, neměla by pověst STAN utrpět.
Vladimír Roškot

Někdo je šťasten
Poslanec Andrej Babiš měl
ještě vloni oblíbené „já
dám“ (peníze), nyní si oblíbil „já bych dal“. Ne svoje,
ale naše společné peníze
by rád rozdával v zájmu
svého zvolení za prezidenta. Jak dlouho ještě bude
zbytečně zaměstnávat naši
pozornost, policii, státní zástupce, soud, NKÚ a orgány
EU? Někdy si představuji,
co by se asi stalo, kdyby
řekl, že když má stále jen
asi 28 % věrných, je to málo
a půjde zase „zachraňovat“
někam o dům dál. Ze Slovenska přes Česko třeba
do Maďarska?
Asi těžko si umí někdo
představit kteréhokoliv politika na místě Babiše při
jeho prezidentské kampani.
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Nyní už předvádí jen nevkusný cirkus všehoschopného klauna s občasnou
partnerkou Alenou Schillerovou – proslulou žonglérkou s čísly. Ale někdo je
šťasten. S miliardářem si
potřese rukou, pořídí selfíčko, poskočí šlapáka, vychutná koláček...
Kromě normálního průzkumu veřejného mínění se
také uzavírají sázky na volbu
prezidenta. A tam vede Babiš před generálem Pavlem
asi o 10 %. Někteří ostatní,
například senátoři, kteří mají
v politice své místo a vědí,
co je Ústava ČR, zatím pokulhávají. Ovšem funkcí prezidenta také nesledují pouhou
záchranu před kriminálem.
Vladimír Roškot

