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Polovina poutě se nesla ve znamení proslulé
hlášky dědy Komárka z ﬁlmu Na samotě u lesa
SEDLČANY Prší a prší. Děda

Komárek v podání Josefa
Kemra to ve známém ﬁlmu
sice řekl maličko jinak, ale
i tak všichni návštěvníci
prvního dne poutě dobře
věděli, o co se jedná. Sobota skutečně propršela
a poznamenalo to nejenom
provoz pouťových atrakcí,
ale vlastně i celou pouť.
K velké lítosti pořadatelů musel být zrušen
nejenom páteční, ale i sobotní program Sedlčanského pouťového mejdanu
a také do kolotočů a stán-

Cestu na pouť si lidé o deštivém víkendu přece jenom našli.

ků v areálu U zahrádek
většinou ťukal vydatný
déšť. Malou nápravu přinesla alespoň neděle, ale
ani tak nemohli být provozovatelé pouťových atrakcí příliš spokojeni.
„V pátek jsme točili jenom chvíli, ale v sobotu už
vůbec ne, protože celý tento den propršel,“ řekl nám
v nedělních odpoledních
hodinách zklamaně provozovatel jednoho z dětských kolotočů na pouti.
„Měli jsme sice otevřeno,
Pokračování na straně 13

Ředitel Filip: Chceme ukázat, že ﬁrma Radní souhlasili s projektem
indoorového parku, ale
dál existuje, funguje a co všechno
Michael Beran počítá
jsme v ní za poslední roky zlepšili
tinách před dvěma lety tokrát nezvou zahraniční zatím s levnější variantou
S E D LČ A N Y S e d l č a n sk é
strojírny mají za sebou překazila pandemie ko- partnery, protože situace
dvaašedesátiletou tradi- ronaviru a s tím spojená s cestováním je v sou- na venkovní rampě
ci, jejich výrobky začaly
v roce 1960 dobývat tuzemský i zahraniční trh.
Příjemnou tradicí se stalo
připomínat si výročí Dnem
otevřených dveří, a to každých pět let.
Když oslavy při kula-

opatření, rozhodlo se
vedení STROSu oslavit
narozeniny o dva roky
později. Proto se areál
v sobotu 3. září otevře
veřejnosti. Ředitel Ladislav Filip se zmínil o tom,
že oproti zvyklostem ten-

Proč již v Sedlčanech
nekandidují v komunálních
volbách do městského
zastupitelstva?
SEDLČANY Ve městě budou

voliči vybírat do 21členného
zastupitelstva ve dnech 23.
až 24. září ze čtyř volebních
stran a uskupení. Do volební urny mohou dát hlasy
celé kandidátce KDU-ČSL,
Občanské demokratické
strany, Sdružení nezávislých
kandidátů Sedlčan nebo
Šance pro Sedlčany. Mohou
ale také volit do uvedeného
počtu jednotlivé osobnosti
napříč spektrem kandidá-

tek, kterým sami důvěřují.
Jména některých současných zastupitelů však
hledat na kandidátce budou marně. Proč tomu tak
je, byla jedna ze tří otázek,
které jsme položili Pavlu
Švagrovi (ČSSD), Petru
Stoupovi (KDU-ČSL), Rostislavu Hefkovi (ČSSD), Blance Vilasové (STAN) a Jiřímu Burianovi (ODS).
Marie Břeňová
Pokračování na straně 7 až 9

časnosti přece jen trochu složitější. „Akci jsme
pojali především pro lidi
v regionu a samozřejmě
Pokračování na straně 10

SEDLČANY Radní vyslovili

souhlas s iniciativou subjektu LifeByReal, který
zastupoval Michael Beran (33). Ten je seznámil

předběžně s projektovým
záměrem na vybudování
indoorového parku v Sedlčanech, v němž by se měly
Pokračování na straně 11

Déšť
o víkendu
zaměstnal
hasiče
osmnácti
zásahy
REGION Svou velkou sílu

ukázal vodní živel opět
po nějaké době o uplynulém víkendu. Extrémní
srážky se přehnaly i přes
Sedlčansko.
Hasiči desetkrát odstraňovali padlý strom přes
pozemní komunikaci. Konkrétně to bylo v obcích
Staré Mitrovice, Mrákotice, Sedlčany, Jetřichovice,
Pokračování na straně 2
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Déšť o víkendu zaměstnal hasiče
osmnácti zásahy
Dokončení ze strany 1

Týnčany, Záhoří a Kozinec, Hrachov, Počepice,
Rudolec a v Sedlčanech
v ulici 28. října.
Ve Skoupém byla neprůjezdná silnice kvůli
v y p l ave n é m u k a n á l u .
„V Osečanech byl zatopený tábor. Hasiči odvezli
děti mimo něj a zajistili
jim pobyt a teplé nápoje.
Druhý den následně ubytování řešili provozovate-

lé tábora,“ popsala jednu
z událostí tisková mluvčí
Tereza Sýkora Fliegerová.
A přidává další události:
„Ve Vitíně jsme provedli
oplach vozovky od nánosů bahna. V Malkovicích
se propadla hráz u rybníka. Hasiči na místě označili místo propadu, snížili
hladinu rybníka a vyčistili
výpusť, čímž zamezili dalšímu nebezpečí. V Počepicích visela větev stromu

nad pozemní komunikací,
takže ji hasiči odstranili,
aby nemohla spadnout
na vozovku.“
Třikrát bylo nutné také
čerpání vody z níže položených prostor. Konkrétně šlo o vytopenou kotelnu v Mezném, zatopený
sklep v sedlčanské ulici
Nademlýnská a další zatopený sklep v obci Radeč.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Vojkov jako
náhradní příjemce
VOJKOV Více herních
prvků pro děti by si
podle názoru členů
obecního zastupitelstva
zasloužila hřiště ve Vojkově i osadě Bezmíř.
„Žádali jsme na tento účel o dotaci Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. Bylo nám
oznámeno, že jsme za-

tím v takzvaném zásobníku a pokud by některá
z obcí, které byla finanční podpora potvrzena,
od uskutečnění projektu
odstoupila, tak by oslovili nás,“ sdělil starosta Vojkova František
Baťha, že jako náhradník není obec bez šance.
Marie Břeňová

Na zimním stadionu už je hotový
led, ale osud příští sezóny je kvůli
drahým energiím nejasný
SEDLČANY Za dobrou zprávu považuje Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany (SAS)
skutečnost, že pro letošní rok má
příspěvková organizace nakoupenou energii a to ve stejných cenách roku 2020 a 2021.

Zimák by si měli letos
všichni užít
„S ledováním jme proto mohli začít a sezónu můžeme zahájit
stejně jako v předchozích letech.
Znamená to, že už v úterý 23. srpna byl led hotov a hned následující
den na stadionu mohlo začít tradiční sportovní soustředění ženského
hokejového klubu z Prahy,“ uvedl
Bednář s tím, že oproti zvyklostem nemohly mít zázemí na ubytovnách SAS, protože tam mají
azyl ukrajinští uprchlíci. „Náhradní ubytování jsme třem desítkám
sportovkyň poskytli na Častoboři,
odkud do Sedlčan musely dojíždět,“ dodal.
Přibližně ve stejném termínu
měl o led zájem už jeden z týmů
ligy neregistrovaných. „Samozřejmě, že už na ledu může trénovat
oddíl našeho ledního hokeje a tradičně 28. srpna začíná od 14 hodin
veřejné bruslení – první je zdarma. Další pak budou pro veřejnost
vždy v neděli. Protože podle rozpisu máme volné časy i ve středu,
zkusíme přidat veřejnosti i další
den v týdnu. Chceme, aby si zájemci zimní stadion užili, protože
opravdu nikdo neví, jak to bude
s cenami za energie příští rok,“

upozornil ředitel SAS. Potvrdil,
že ceny za vstupenky jsou vyšší
oproti minulé sezóně přibližně
o deset až patnáct procent.
„Cena energií, kterou nám je,
coby velkoodběratelům, nabízena, je naprosto nesmyslná. Město
podle mého názoru není schopné
nám takovou sumu navíc vůbec
poskytnout. Je také nesmysl vše
promítnout směrem k zákazníkům

Pavel Bednář je ředitelem příspěvkové
organizace Sportovní areály Sedlčany
plných deset let. Největší starost mu
v současné době dělají ceny energií.

– to by veřejné bruslení nestálo 50,
ale klidně 500 korun. Pokud se nic
nezmění, za takovouto cenu nemůže být stadion v provozu. Prostě nemůže!“ nastínil černý scénář
pro rok 2023 Bednář. „Doufejme,
že ﬁnanční prostředky nám vystačí
alespoň na to, abychom dokončili
sezónu,“ dodal. Podotkl, že úhrady za energii na zimním stadionu
v současné době představují ko-

lem milionu až jeden a čtvrt milionu korun ročně.
„Pokud by náklady stouply
na pět nebo šest milionu korun,
přijdu s novým rozpočtem SAS
za starostou Sedlčan a ten mi tak
veliké peníze navíc na provoz zimáku neposkytne a kde je máme
brát? U ligy neregistrovaných
jsme poplatek za zápas zvedli
na 3 500 korun, ale nemůžeme
mít na chlapy, kteří hokej v této
soutěži hrají, nesmyslné finanční
požadavky, když i jejich domácí
rozpočty budou hodně napjaté,“
dodává logicky.
Zrekapituloval, že v současné
době ze vstupného na zápasy
vyberou na provoz přibližně polovinu a ta druhá část se hradí
z městského rozpočtu s tím, že
oddíl ledního hokeje TJ Tatran má
od města podporu v tom, že nic
za tréninky a utkání nehradí. „Copak by mládež mohla uhradit tak
drahý provoz? To je nesmysl. To
by možná nedělalo problémy jen
bohatým rodičům v nějakém pražském klubu a ne v Sedlčanech,“
netajil se ředitel Bednář se svými
velkými obavami. „Nechci ale strašit. Sezónu rozjíždíme a bude tak
dlouhá, dokud nám peníze vystačí.
To, o čem nyní hovořím, bude horké téma za rok,“ dodal.

Kde cena energií ještě
„hoří“?
Na dotaz, zda v sauně nebo
dalším zařízení provozovaném
SAS, náklady ještě také takzvaně

hoří, zareagoval: „V sauně samozřejmě také náklady stoupnou,
ale tam s větším úbytkem zájemců
nepočítám. Pokud dosud stála návštěva 150 korun, tak by zdražení
na 250 korun mohlo být únosné.
Neřešíme, jestli se tam zdrží hodinu nebo déle. Jen doporučujeme,
aby se v sauně nezdržoval člověk
déle než 1,5 hodiny, ale ponecháváme to na nich.“
Sauna bude v provozu pravděpodobně od 29. září. Doplnil, že
v případě této služby nepřichází
žádná dotace z městských prostředků na vstupné v úvahu.

První na řadě bude asi
sokolovna
První na řadě při šetření nákladů bude podle ředitele SAS asi
sokolovna. Je hodně využívaná,
ale jde o starou budovu s mnoha
nectnostmi. „Za energii nyní platíme 150 tisíc ročně a při nárůstu
na půl milionu korun nastane otázka, zda sokolovnu v havarijním
stavu dále provozovat,“ připustil.
Energetická náročnost není
například v případě fotbalu.
„Tam sice musíme trávník kropit,
ale to není tak zásadní. To hlavní
při hodnocení bývá osvětlení, vytápění a ohřev teplé vody. To vše
budeme muset omezit, ale pořád
se dá tento sport dělat – člověk
se může vysprchovat ve vlažné vodě, snížit teplotu je možné
v šatnách...,“ naznačil, kde se budou hledat případně úspory.
Marie Břeňová
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Nejdůležitější
událost roku
DUBLOVICE D o s t a te k v p i t né vody se podařilo zajistit
Dublovicím díky napojení
k přivaděči, který do Sedlčan vede vodu přes Benešov
z přehrady Želivka. Starosta
obce Otakar Jeřicha dokončení výstavby právem označuje
za nejdůležitější událost roku
2022. Připomíná, že šlo o celkovou investici převyšující 87
milionů korun, kterou výrazně podpořila dotace. Obec si
na financování vypůjčila 30
milionů korun.
„Těsně před vypuknutím
nákazy covid-19 jsme si dojednali tento úvěr za skvělých
podmínek, který již bez problémů splácíme,“ hodnotí situaci stručně starosta Dublovic.
Upřesňuje, že měsíční splátka
132 tisíc korun chod obce ne-
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V pěti obcích došlo
k nárůstu počtu pozitivních
Příbram evidovala v neděli 147 aktuálně nakažených, z toho 4 byli
hospitalizovaní. Přes třicet případů
bylo v nejvyšší věkové kategorii.
Na Sedlčansku bylo v neděli 38 aktivních případů, z toho v nemocnici
byl jeden. Třináct pozitivních bylo
ve věku nad 75 let. Na Voticku se
stav vrátil opět na 11 lidí s prokázanou nákazou, v nemocnici je už
pouze jeden z nich.
Olga Trachtová Hadáčková

REGION Ve sledovaných 29 obcích

zatěžuje. Investici považuje
za zásadní především kvůli
provozu místní základní školy.
„V posledním desetiletí zde byly
problémy z hlediska kvality
i nedostatku vody a v několika
posledních letech se musela pitná voda ze studny dovážet ze
Sedlčan,“ připomíná starosta.
I když je stavba vodovodu
po technické stránce dokončená, apeluje Otakar Jeřicha
na některé majitele dublovických nemovitostí, kteří ještě
neuzavřeli smlouvu o odběru
s provozovatelem, kterým je
1. Středočeská vodárenská,
aby dále neotáleli. „Byla by
velká škoda vracet část dotačních peněz, které ještě ani
nemáme beze zbytku vyčerpané,“ argumentuje.
Marie Břeňová

máme v souhrnu o dvanáct procent více pozitivních případů covidu, než tomu bylo před týdnem.
V neděli 21. srpna bylo 14 obcí, kde
nebyl žádný evidovaný výskyt, snížení vidíme v Kamýku nad Vltavou,
Klučenicích, Krásné Hoře nad Vltavou a Křečovicích. V obcích, kde je
nyní číslo vyšší, stoupl počet maximálně o tři.
Obec s rozšířenou působností

Buňky na Kačáku budou
pod jednou střechou
SEDLČANY Finanční kondice
letos větším akcím nepřeje ani
v případě Sportovních areálů
Sedlčany (SAS), které jsou jednou z příspěvkových organizací města. Od jejího založení
letos uplynulo deset let a od té
doby je jejím ředitelem Pavel
Bednář.
„Na letošek jsme větší investice neplánovali,“ potvrdil ředitel SAS. „Zastřešují se
ale buňky ve Zberazské ulici
na hřišti s umělou trávou,“
upozornil současně na změnu
na sportovišti zvaném Kačák.
„Při postupném vybavování
a dokončování hřiště se nakoupili starší a nestejně veliké buňky. Aby déle vydržely a působily také víc esteticky, budou pod
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jednou střechou, jako kdyby šlo
o jednolitou budovu,“ dodal
k akci, na kterou je v rozpočtu
pamatováno a vyjde přibližně
na částku kolem tři čtvrtě milionu korun.
Upozornil, že dalším záměrem, o kterém se ale ještě diskutuje, je opěrná zeď u Kačáku. „Má ostrou hranu a mohli
by se o ní hráči zranit. Protože
je toto méně bezpečné místo
asi dva metry za vyznačenou
hrací plochou, fotbalovým pravidlům to neodporuje. Přesto
hledáme nějaký vhodný a zároveň méně finančně nákladný
bezpečný způsob ochrany. Toto
bychom ještě rádi letos dořešili,“ dodal Bednář.
Marie Břeňová

OBEC
Dublovice
Hřiměždice
Jesenice
Kamýk nad Vltavou
Klučenice
Kňovice
Kosova Hora
Krásná Hora nad Vltavou
Křečovice
Křepenice
Milešov
Nalžovice
Nedrahovice
Nechvalice
Osečany
Petrovice
Počepice
Prosenická Lhota
Příčovy
Radíč
Sedlčany
Sedlec-Prčice
Solenice
Svatý Jan
Štětkovice
Vojkov
Vrchotovy Janovice
Vysoký Chlumec
Zduchovice
Celkem
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6.
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0
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Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Krátce po pole-

dni 12. srpna došlo v Církvičské ulici k dopravní
nehodě. Osmačtyřicetiletý řidič jedoucí ve směru od Osečan odbočoval
vlevo k mycím boxům
ve chvíli, kdy byl předjížděn vozidlem RZP, které

mělo zapnutá výstražná
světla modré barvy. Převážený pacient ani ostatní
účastníci střetu neutrpěli
zranění.
KAMÝK NAD VLTAVOU

Zatím nezjištěný pachatel opakovaně poškodil
v obci okenici trafiky.

Jejím páčením způsobil
škodu ve výši jednoho
tisíce korun. Naposledy
bylo poškození hlášeno
11. srpna.
KAMÝK

NAD

VLTAVOU

Z kočárkárny domu odcizil
neznámý zloděj 11. srpna
v nočních hodinách dětské

kolo oranžové barvy a horské kolo. Vzniklá škoda
byla vyčíslena na pět tisíc
korun.
VYSOKÝ CHLUMEC Policejní hlídka zastavila
v nočních hodinách 10.
srpna v obci Vápenice 41letou řidičku. Při lustraci se

ukázalo, že dotyčná má
zákaz řízení až do začátku příštího roku. Nyní se
bude zpovídat z přečinu
maření výkonu úředního
rozhodnutí.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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Chovatelé i návštěvníci měli na Povltavské výstavě
ztížené podmínky
SEDLČANY Také v chova-

telském areálu Pod duby
bylo o uplynulém víkendu,
a zvlášť v sobotu, z důvodu vytrvalého deště pěkně
mokro a v jednu chvíli už
nebylo daleko k tomu, aby
voda v sousedním Mastníku
dosahovala k samotnému
vrcholu břehu. Přesto se 37.
ročník Povltavské výstavy
králíků, holubů a drůbeže
spojené s okresní soutěží
konal podle plánu chovatelů,
kteří to však tentokrát skutečně neměli jednoduché.

Téměř osmdesát
vystavovatelů
Návštěvnost hlavně
první den konání výstavy
byla nižší než v předchozích letech, ale přesto se
přijížděli podívat i chovatelé ze vzdálenějších míst.
„Jsme od Slaného směrem
na Litoměřice, měli jsme to
sem sto deset kilometrů,“
řekl nám v areálu jeden
z trojice chovatelů, jejichž
specializací je chov holubů. „V našem okolí tento týden žádná výstava nebyla,
a tak jsme přijeli do Sedlčan. Jsme zvědaví, jaké to
tady bude.“
Nejenom tito chovatelé
byli možná překvapeni, že
na 37. ročníku předvádí výsledky své práce bezmála
osmdesát chovatelů, což je
ještě více, než tomu bylo

v loňském roce. Kromě
chovatelů z regionu, tedy
ze Sedlčan, Sedlce-Prčice,
Krásné Hory, Oříkova, Roviny, Solopysk, Počepic,
Křečovic nebo Vysokého
Chlumce vystavovali jejich
kolegové z Příbrami, Dobříše, Votic, Sepekova, Mrače,
Komárova, Lýšova u Mladé
Vožice, Jinců, Milína a z dalších míst. Těm všem především patřil vzkaz předsedy
ZO ČSCH Sedlčany Petra Sirotka, který prostřednictvím
bleskově vydaného katalogu k výstavě uvedl: „Hodnotíme letošní chovnou sezónu
a opět chceme ukázat, že
chovatelství je ušlechtilý koníček a v dnešní uspěchané
době to platí snad dvojnásobně. V současné době není jednoduché akci tohoto rozsahu
připravit, protože všichni
tuto činnost děláme ve vlastním volném čase. Proto bych
touto cestou chtěl především
poděkovat všem, kdo se této
výstavy účastní a přiloží jakýmkoliv způsobem ruku
k dílu.“

Kritický byl už
páteční večer
Když předseda organizace tyto věty psal, ještě
netušil, že pořádání výstavy tentokrát bude ohroženo a že chovatelé s ní
budou mít mnohem více
práce. Páteční večer před

poutí byl totiž nejenom
bouřlivý a deštivý, ale také
hodně větrný. Při večerním posezení chovatelů
dokonce praskly dvě silné
tyče postaveného velkého
stanu a celá konstrukce
spadla. Tyče nahradili druhý den zedníci, pracující
na lešení.
„Nevzpomínám si, že bychom na naší výstavě zažili
takovou průtrž mračen, jako
v pátek,“ uvedl Petr Sirotek.
„Vydatně pršelo i po celé
sobotní dopoledne, a proto
jsme měli obavy, co to udělá s potokem, protože jsme
byli už několikrát vyplaveni. Také péče o vystavená
zvířata musela být zvýšená
a urychleně byla podestýlána novou slámou. Za uplynulých sedmatřicet let si sice
na výstavě takový liják nepamatuji, ale všichni máme
v paměti léto roku 2002, kdy
týden před poutí a výstavou
se náš areál ocitl pod vodou.
Výstava se potom konala
v náhradním podzimním
termínu, byť ve skromnějších podmínkách.“

Poháry pro
úspěšné
chovatele
Nejúspěšnější vystavující
chovatelé obdrželi poháry
ve svých odbornostech. Pohár obce Křečovice v kategorii králíků získal Roman Vá-

cha ze Sepekova (vídeňský
černý), Pohár starosty města
Sedlčan Petr Sirotek (holandský černý), Pohár ZO ČSCH
Sedlčany Roman Vácha
(vídeňský černý) a Pohár

šírka měděně červená). Kategorie holubů: Pohár obce
Křečovice – Petr Křiváček ze
Sedlčan (český stavák bílý),
Pohár starosty města Sedlčan – Petr Křiváček (český

Péče o vystavená zvířata musela být zvýšená.

mifuma pro nejlepšího mladého chovatele Pavel Franěk
z Krusičan (rex dalmatinský
strakáč černožlutý). Kategorie drůbeže: Pohár obce
Křečovice – Simona Pechová
z Počepic (araukana divoce
zbarvená), Pohár starosty
města Sedlčan – Simona
Pechová (araukana divoce
zbarvená), Pohár mifuma –
Michal Maceček z Rozpoutí
u Velešína (zdrobnělá hemp-

stavák bílý), Pohár mifuma
– Albert Dufek ze Sedlčan
(orientální racek).
Po oba dva dny výstavy se o hudební program
v parku staralo hned několik kapel. Dechovka Sedlčanka se střídala s Dechovou hudbou Míly Nováka
a o country a trampskou
píseň se postarala kapela
Fanda Tomášek a přátelé.
David Myslikovjan

Střídavka vytvořila divácký rekord
VYSOKÝ CHLUMEC Louka
ve sportovním areálu Šťastný na Vysokém Chlumci se
ve středu v podvečer 17.
srpna plnila diváky milují-

cími český ﬁlm. Kino na kolečkách zde pod nebem
plným hvězd za krásného
teplého večera promítalo
ﬁlm Střídavka – novou čes-

Sportovní areál se začal plnit již hodinu před začátkem představení.

kou komedii režiséra Petra
Nikolaeva a scenáristky Lucie Konečné.
Film vypráví o několika rodinách, jejichž osudy

se vlivem péče o společné děti propojují a o humorné okamžiky není
ve filmu nouze. Na plátně
exceluje Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Jiří
Vyorálek, Kristína Svarinská, Anna Polívková, Eva
Holubová, Halka Třešňáková a další. Kdo se chtěl
ve středu zasmát, dobře
udělal, když na letní projekci pod širým nebem
vyrazil.
„Za všechny tři ročníky letního kina bylo toto
promítání opravdu nejnavštívenější,“ říká starosta
městyse Jiří Svatek a pokračuje: „Předčilo i před-

loňský úspěch ﬁlmu 3Bobule, který navštívilo 450
diváků. V roce 2021 byl
favoritem snímek Gump –
pes, který naučil lidi žít se
400 diváky. Pro letošní sezónu byl do včerejšího promítání favoritem snímek
Po čem muži touží 2 se 450
diváky. Jeho prvenství ale
sesadila komedie Střídavka, která atakovala hranici
600 diváků a stala se tak
nejúspěšnějším snímkem
všech letních kin promítaných ve Vysokém Chlumci. Jsme rádi, že letní kina
u nás už mají svou tradici
a své diváky.“
Jana Motrincová
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U buňky na louce vzniká svépomocí
přístřešek
ZAHRÁDKA Že jsou dobrovolní
hasiči v Zahrádce dobrá parta, se
ví v širokém okolí. Zajišťují společenský chod vesničky nedaleko Petrovic. A protože hasičárna
na návsi je malá a plná potřebných věcí, přišel nápad přistavit
u buňky na louce, kde je i pěkné
dětské hřiště, přístřešek.
„Nápad na vybudování přístřešku
vznikl před čtyřmi roky. To se tady
zrovna slavnostně otvíralo dětské
hřiště a počasí ten den moc nepřálo.
Vyvstala otázka, kam se děti a maminky schovají před případnou náhlou nepřízní počasí,“ vzpomíná
velitel SDH Zahrádka Jiří Soukup.
„Slovo dalo slovo a společně jsme
uznali, že venkovní přístřešek by využily nejen děti s rodiči, ale i my hasiči, když pořádáme různé akce a zaskočí nás například déšť. Chodí nás
sem hodně a mačkat se v buňce by
bylo značně nepohodlné i nepraktické,“ pokračuje Soukup. „V roce 2020
jsme proto přišli na Obecní úřad

Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
175/22

Prodám kari síť 6 mm 10x10 3x2m
počet kusů 9 a kari síť 6 mm 15x15 3x2m
1 kus. Prodej kompletně, cena dohodou.
Tel.: 602 393 400.
176/22

Med přímo od včelaře: květový smíšený (ovocné stromy, lípa, akát) 180 Kč.
Tel.: 721 022 411.
177/22

v Petrovicích s žádostí na stavbu přístřešku. Zastupitelstvo nám schválilo

Místní sbor dobrovolných hasičů má v současnosti třiadvacet

SDH Zahrádka nezahálí. Přístřešek si staví svépomocí.

dvě stě tisíc korun na materiál s tím,
že práci si zajistíme sami. Bohužel
vše zhatil covid a nemohli jsme začít
s pracemi. Proto jsme obec letos znovu požádali a bylo nám vyhověno.“
Prodám palivové dřevo měkké 900 Kč/prms
a tvrdé 1 300 Kč/prms nařezané a naštípané.
Dovoz zdarma. Tel.: 730 529 545


Hledám dlouhodobou brigádu nebo
práci na dohodu. Tel.: 778 503 469. 178/22

Výprodej soukromého majetku podle zákona, sbírek, vetešnictví. O víkendech
po tel. domluvě na č.: 602 809 870. 179/22

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

hasičů, z toho třináct mužů a deset
žen. Všichni v Zahrádce trvale žijí.
„Pravidelně se scházíme minimálně
jednou za měsíc. Posedíme, probereme, co je nového a dáme si něco

dobrého k jídlu i pití. Děti si hrají
na sousedním hřišti. Je to pohoda.
Ve sboru máme i chalupáře, kteří
se také zapojují, za což jsme rádi,“
pochvaluje si velitel sboru. „Na přístřešku je odpracováno již mnoho
hodin. Jen sestavit krov zabralo
mnoho času a většinou vše děláme
po práci či o víkendech. Prostě, jak
má kdo volno. Zapojily se i ženy
hasičky. Natírají nebo upečou něco
dobrého na zub ke kávě, což přijde
při práci vhod. Přístřešek bychom
rádi dokončili dokud starostuje Petr
Štěpánek. Do října máme v plánu
ještě udělat WC, aby naše zázemí
bylo opravdu kompletní...“
Hasiči už ale mají plány i na další rok. Chtějí srovnat plácek na hřiště, aby si mohli zahrát kopanou. Přístřešek budou moci využít všichni,
kdo zavítají s dětmi na hřiště nebo
se třeba jen zastaví odpočinout
a pokochat se krásnou přírodou
na rozmezí jižních a středních
Čech.
Jana Motrincová

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

KUCHAŘ(KA)
Požadavky: výuční list v oboru, zájem o práci
v kuchyňském provozu, řidičský průkaz sk.B,
bezúhonnost
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zkušební
době osobní příplatek, pravidelné odměny 2x ročně,
po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou, obědy
zdarma, příjemné pracovní prostředí
Pracovní doba: 8 hodin, pracovní směny pondělí – pátek

Své nabídky společně s životopisem zasílejte
na e-mail: kucerova@dd-vojkov.cz, tel.: 605 850 809

Meritage, spol. s r. o.


provozovna Kňovice 116, Sedlčany 264 01

přijme

přijme pracovníka na pozici

ŘIDIČE PRO MEZINÁRODNÍ NEBO
VNITROSTÁTNÍ DOPRAVU

OBCHODNÍ REFERENT/KA

Požadavky: řidičské oprávnění sk. C
Praxe v oboru vítána, víkendy volné
Celková výše mzdy cca 35 až 45 tis. Kč měsíčně čistého

Info na tel.: 739 884 974

Náplň práce: zpracování a evidence zakázek, komunikace se
zákazníky a s dodavateli
Požadujeme: znalost AJ, MS Office, Internet
Nabízíme plat 30 000 Kč
Kontakt: 734 757 425, jana.rybarova@meritage.cz
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Volby nového městského zastupitelstva mohou zčeřit poklidnou hladinu
SEDLČANY Letošní komunální volby

se budou v České republice konat už
koncem září. Na této straně přinášíme kandidátní listiny čtyř volebních
uskupení, která se budou ucházet
o přízeň voličů pro práci v zastupitelstvu Sedlčan na další čtyři roky: KDU-ČSL, ODS, Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan a Šance pro Sedlčany.
Každý ze subjektů nabízí plnou,
tedy 21člennou kandidátku, což se
tedy rovná celkovému počtu zastu-

pitelů. Při 6 799 obyvatelích města
k 1. lednu to znamená, že kandiduje
každý jednaosmdesátý občan města.
Projdeme-li kandidátky pečlivě,
můžeme z nich vyčíst různé informace. Jednak někteří známí a letití
matadoři opouští lokální politickou
scénu (podrobněji v samostatném
článku redaktorky Marie Břeňové).
Leccos napovídá kandidátka ODS,
kde je současný starosta Miroslav
Hölzel na (téměř nevolitelném)

KDU-ČSL
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1 Severa Martin Ing.

59

KDU-ČSL

BEZPP

2 Hončík Karel

54

KDU-ČSL

KDU-ČSL

ředitel

Sedlčany

řidič

Sedlčany

3 Jelen Ladislav Ing.

54

KDU-ČSL

BEZPP

ekonom

Sedlčany

4 Houska Petr Ing.

42

KDU-ČSL

BEZPP

konstruktér

Sedlčany

5 Hanzelka Filip Ing.

41

KDU-ČSL

BEZPP

technik

Sedlčany

6 Pešek Miroslav Ing.

62

KDU-ČSL

BEZPP

farmář

Sedlčany

7 Caltová Eva

52

KDU-ČSL

BEZPP

ekonom

Sedlčany

8 Mandovcová Jana

57

KDU-ČSL

BEZPP

OSVČ

Sedlčany

9 Šimek Miroslav

42

KDU-ČSL

KDU-ČSL

OSVČ

Sedlčany
Sedlčany

třináctém místě a vysílá tak jasný
signál, že se již nechce ucházet
o starostenské křeslo a bude směřovat zřejmě do důchodu. Šance
pro Sedlčany zase evidentně vznikla na platformě hnutí STAN, které
již není vzhledem k republikovým
problémům tak atraktivní. Do volební zteče zde nově vyráží i velitel
Sdružení nez. kandidátů Sedlčan
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

městské policie Petr Krch. Naopak
na kandidátce chybí duchovní matka sedlčanského STANu v minulých
volbách Blanka Bešťáková, která
nicméně funguje jako šedá eminence nového volebního subjektu.
Tak jako tak podzimní volby přinesou v Sedlčanech pravděpodobně
nové rozložení mocenských sil. -redPolitická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1 Jindrák Petr

48

NK

BEZPP

podnikatel

2 Novotný Libor Mgr.

60

NK

BEZPP

ředitel základní školy

Sedlčany
Sedlčany

3 Faktor Radovan Mgr.

45

NK

BEZPP

učitel

Sedlčany

4 Barták Jiří Ing.

51

NK

BEZPP

stavitel

Sedlčany

5 Synek Petr Ing.

46

NK

BEZPP

IT programátor

Sedlčany

6 Brotánek Lukáš Ing.

29

NK

BEZPP

stavební projektant

Sedlčany

7 Plachý Pavel

46

NK

BEZPP

státní zaměstnanec

Sedlčany

8 Andrle Tomáš

46

NK

BEZPP

ředitel obchod. spol.

Sedlčany

9 Havel Martin Ing.

62

NK

BEZPP

podnikatel

Sedlčany

10 Janda Jaromír Bc.

23

NK

BEZPP

student

Sedlčany
Sedlčany
Sedlčany

11 Sůva Ondřej

39

NK

BEZPP

jednatel obchodní
společnosti

10 Hejhal Radek

48

KDU-ČSL

BEZPP

údržbář

12 Lhota Zdeněk Bc.

36

NK

BEZPP

admin. pracovník

11 Vohnout Pavel

40

KDU-ČSL

BEZPP

telefonní operátor Sedlčany

13 Faktorová Kristýna Ing.

43

NK

BEZPP

sportovní trenérka

Sedlčany

12 Chlumecká Marie

62

KDU-ČSL

BEZPP

důchodce

Sedlčany

14 Valsa Radek

45

NK

BEZPP

podnikatel

Sedlčany

13 Hejhalová Dana

44

KDU-ČSL

BEZPP

PSS

Sedlčany

15 Pudil Dušan

45

NK

BEZPP

referent dopravy

Sedlčany

14 Mrázek Karel

76

KDU-ČSL

BEZPP

důchodce

Sedlčany

16 Zelenka Vlastimil

47

NK

BEZPP

admin. pracovník

Sedlčany

15 Stašák Milan

29

KDU-ČSL

BEZPP

řidič

Sedlčany

17 Kadleček Aleš

47

NK

BEZPP

regionální ředitel

Sedlčany

16 Chlumecký Hynek

34

KDU-ČSL

BEZPP

plavčík, saunér

Sedlčany

18 Mošnička Stanislav Ing.

60

NK

BEZPP

vedoucí technolog

Sedlčany

17 Pánková Hana

61

KDU-ČSL

BEZPP

důchodce

Sedlčany

19 Bláha Pavel Ing.

63

NK

BEZPP

podnikatel

Sedlčany

18 Macháček Petr

41

KDU-ČSL

BEZPP

automechanik

Sedlčany

20 Šach Ladislav

54

NK

BEZPP

svářeč

Sedlčany

19 Šimek Pavel

57

KDU-ČSL

BEZPP

zámečník

Sedlčany

21 Kiš Ľudovit

52

NK

BEZPP

podnikatel

Libíň

20 Vondrušková Miloslava

77

KDU-ČSL

KDU-ČSL

důchodce

Sedlčany

21 Kopka Josef

77

KDU-ČSL

KDU-ČSL

důchodce

Sedlčany

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1 Janeček Ivan Ing.

58

NK

BEZPP

podnikatel v dopravě

Sedlčany

2 Soukup Josef Ing.

56

NK

BEZPP

manažer nákupu mléka

Sedlčany
Sedlčany
Oříkov

ODS
věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1 Šimeček Zdeněk Mgr.

44

ODS

ODS

místostarosta

Sedlčany

2 Vodňanský Ondřej Mgr. Bc.

42

ODS

ODS

vedoucí Oddělení ICT

Sedlčany

3 Marek Karel MUDr.

58

ODS

BEZPP

lékař

Sedlčany

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

4 Funk Andrea Mgr. DiS.

37

ODS

ODS

Povolání

Bydliště

referentka bezpečnosti
Sedlčany
státu

5 Bareš David Mgr.

32

ODS

BEZPP

hudebník, advokát

Sedlčany

6 Nádvorník Jaroslav PaedDr.

60

ODS

BEZPP

ředitel školy

Sedlčany

7 Růzha Filip JUDr.

31

ODS

BEZPP

advokát

Sedlčany

8 Hodys František Ing.

62

ODS

BEZPP

9 Calta Václav DiS.

31

ODS

ODS

10 Kunc Zdeněk Ing.

31

ODS

Šance pro Sedlčany
poř.
příjmení, jméno, tituly
číslo

učitel, GaSOŠE

Sedlčany

projektant

Sedlčany

ODS

SZIF, referent

Sedlčany

Povolání

Bydliště

3 Kelichová Barbora

40

NK

BEZPP

administrativní
pracovnice a trenérka

4 Otradovec Richard

30

NK

BEZPP

učitel a režisér

5 Krch Petr

60

NK

BEZPP

velitel městské policie

Sedlčany

6 Novotná Alena

57

NK

BEZPP

učitelka a trenérka

Sedlčany

7 Procházka Jiří Ing.

60

NK

BEZPP

projektant pozemních
staveb

Sedlčany

8 Kolín Vojtěch Bc.

31

NK

BEZPP

soukromý zemědělec

Vítěž

9 Sůsová Simona Bc.

47

NK

BEZPP

učitelka

Sedlčany

64

NK

BEZPP

lékař

Sedlčany
Sedlčany
Sedlčany

10 Zámostný Vladimír MUDr.
11 Hofman František

53

NK

BEZPP

státní zaměstnanec
a dobrovolný hasič

12 Voháňková Iva Bc.

50

NK

BEZPP

zdravotnický záchranář
a rekondiční masér

11 Caltová Klára DiS.

29

ODS

ODS

asistent nákupčího

Sedlčany

12 Špale Zdeněk MUDr.

42

ODS

BEZPP

chirurg

Sedlčany

13 Hölzel Miroslav Ing.

64

ODS

ODS

starosta

Sedlčany

13 Běželová Hana Ing.

38

NK

BEZPP

koordinátorka architektů Sedlčany

14 Trávníček Vojtěch Mgr.

39

ODS

BEZPP

právník

Sedlčany

14 Štemberková Martina

46

NK

BEZPP

zdravotní sestra

Libíň

15 Hamberger Daniel

28

ODS

ODS

správce budov

Sedlčany

15 Lobkowicz Nikolaus

44

NK

BEZPP

soukromý podnikatel

Sedlčany
Sedlčany

pracovník samosprávy
pro investice, stavební Sedlčany
inženýr

16 Langer Tomáš Ing.

40

ODS

BEZPP

17 Jirout Jiří

27

ODS

ODS

Socia Media Manager

Sedlčany

18 Ohrádka Marek

30

ODS

ODS

knihař – řezač

Sedlčany

19 Heran David

25

ODS

ODS

instalatér

Sedlčany

20 Ohrádka Martin

30

ODS

ODS

skladník

Sedlčany

21 Vlk Radek

51

ODS

BEZPP

vedoucí výrobny
ocelových konstrukcí

Sedlčany

16 Kelichová Miloslava Ing.

65

NK

BEZPP

účetní a ﬁnanční
poradce

17 Šachová Ivana

58

NK

BEZPP

vychovatelka a asistent
pedagoga

Sedlčany

18 Pechačová Eva Mgr.

38

NK

BEZPP

zástupce manažera
České spořitelny

Sedlčany

19 Malá Soňa

52

NK

BEZPP

vedoucí laborantka

Sedlčany

20 Švejdová Jana Mgr.

60

NK

BEZPP

soc. prac. v nemocnici

Sedlčany

21 Matulová Barbora MUDr.

42

NK

BEZPP

lékařka

Sedlčany
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Proč již v Sedlčanech nekandidují v komunálních
volbách do městského zastupitelstva?

Dokončení ze strany 1

1. Kolik období jste pracoval v zastupitelstvu?
2. Proč už nekandidujete?
3. Co považujete za svůj největší přínos v zastupitelstvu – na co jste v posledních čtyřech letech nejvíc hrdý?

Pavel Švagr: Předkládali jsme řadu návrhů, v naprosté většině jsme byli přehlasováni
1. V zastupitelstvu jsem byl
v opozici poslední dvě volební období a určitě je to
dobrá zkušenost.
2. Vždy jsem v pozici
zastupitele důsledně hájil
zájmy našich občanů. Sám
nyní budu zvědav, jaké bude
nové složení zastupitelů
a jsem zvědav, jaký účet těm
současným zastupitelům
voliči vystaví. Popravdě, bohužel například v posledním
volebním období se někteří
zastupitelé vůbec neprojevili, prostě si zastupitelstva
jen odseděli a odhlasovali
tak, jak se asi od nich čekalo.
Prostě vůbec k projednávaným tématům svůj názor neřekli. Takže vlastně nevím,
jaký kdo byl. A je to i ze zápisů zastupitelstva ověřitelné,
kdo a jak na jednání vystu-

poval a co hájil. Je i ověřitelné, že aktivně jsme prakticky vystupovali pouze spolu
s panem Hefkou. Předkládali
jsme řadu námětů a návrhů,
ale v naprosté většině jsme
byli přehlasováni. Prostě
vládnoucí koalice měla vždy
velmi dobře spočteno, jak
hlasování dopadne. Bohužel
i zájem veřejnosti o naši práci byl podle mého názoru
minimální. No a pak prostě
nemáte moc motivaci v práci zastupitele pokračovat,
respektive ucházet se o hlas
občanů, když dosud byl ten
váš hlas prostě slabý. A kde
máte jistotu, že by byl silnější? Pak to tak prostě dopadá.
Ať si každý odpoví sám, kam
se Sedlčany za poslední čtyři roky posunuly. Máme
stále méně trvale žijících

obyvatel, Sedlčany stárnou
a sliby, že bude parkovací
dům nebo bazén, se neposu-

nuly. Například stav našich
komunikací a chodníků si
každý posoudí sám. Ale tohle je zbytečné dál komentovat. Napadá mě ještě další
příklad – když jsme s Rostislavem Hefkou byli proti tak
razantnímu letošnímu zdražení vodného a stočného,
od jednoho ze zastupitelů
jsem slyšel, že to občané

zvládnou a schváleno to
bylo jako po másle. Takže
naše snaha po nějaké sociální citlivosti nenašla podporu. Ale na druhé straně
máme opravdu drahé nové
autobusové nádraží a to stále
s nedořešenou výší dotace.
Jen pro zajímavost – cyklostezka ze Sedlčan do Prčice
patří k absolutně nejdražším
akcím v přepočtu na jeden
kilometr z hlediska republikového srovnání, a tak bych
mohl pokračovat dalšími tématy. Někdo může říci – laciná kritika. To bych opravdu
nechtěl.
3. Ti, kdož na zastupitelstvo chodili, vědí, jaké názory a stanoviska jsem hájil
a vědí, že jsem byl hlasitou
opozicí a jsou i případy, kdy
se podařilo názory vede-

ní zvrátit, nebo posunout.
Je určitě dobře, že jednání
zastupitelstva se alespoň
zvukově přenáší na webu,
ale prohlasovat třeba jen
tuto změnu oproti minulosti
nebylo vůbec jednoduché
a naráželo na odpor poměrně velkého množství zastupitelů z vládnoucích stran.
Nicméně jedno volební období končí, druhé za chvíli
nastane. Předpokládám, že
to bude opět o řadě slibů.
Nakonec voliči svým hlasem rozhodnou, jaké bude
složení zastupitelstva a věřte nevěřte, je to jen o zvolených lidech a o tom, jakou
změnu budou chtít reprezentovat a jak ji také budou
umět reálně prosadit, aby
byla ve prospěch většiny
občanů města.

Petr Stoupa: Být poctivý nestačí, je třeba také průbojnosti a odvahy
1. Budu stručný. V zastupitelstvu města Sedlčan jsem

pracoval od roku 2006,
tedy čtyři volební období
– jako řadový zastupitel,
později také jako člen kontrolního výboru, či jako
oddávající. Vždy jsem kandidoval za KDU-ČSL.
2. Nekandiduji proto,
že nemám na zastupitele
vhodnou povahu. Uvědomil jsem si to samozřejmě
již dříve, ale vedení KDU-

-ČSL mne vždy přemluvilo.
Nyní jsem se již přemluvit od nikoho nenechal.
Být poctivý totiž nestačí.
Je třeba také průbojnosti
a odvahy. A já, pokud nejsem o tom, že můj názor je
ten správný přesvědčený
na sto procent, tak za něj
nebojuji. A protože často vidím klady a zápory u více
variant a jsem také velmi

nerozhodný, za mnoho
svých názorů jsem v zastupitelstvu nebojoval.
3. Z toho, co jsem uvedl,
vyplývá, že toho mnoho nebude, na co bych mohl být
hrdý, že se mojí zásluhou
podařilo. Uvedu ale alespoň
jeden příklad. Jsem nyní
moc rád, že se v Sedlčanech
nezačal stavět krytý bazén.
Že většina členů zastupi-

telstva nepodlehla tlaku
sociálních sítí a tuto stavbu
nepustila. Vždy jsem měl
velké pochyby o množství
návštěvníků, kteří by krytý
bazén navštěvovali a viděl
jsem nejen náklady na výstavbu, ale i ty provozní.
A provozování takové stavby v současné energetické
situaci by nebylo v silách
našeho města.

Rostislav Hefka: Kandidovat dokola a pak jen sedět a chodit hlasovat podle
ostatních, v tom přínos nevidím
1. V zastupitelstvu jsem působil tři poslední volební
období, tedy od roku 2010.
2. Důvodů mého nekandidování je několik. Je to
mé přesvědčení, dále důvod
profesní a bohužel i důvod
v osobním životě. Pokud se
týká mého přesvědčení, tak
jsem názoru a domnívám
se, že to neplatí pouze pro
zastupitele města, ale i pro
politika jakéhokoliv sboru, že
služba občanům může fungovat maximálně dvě až tři
období. V dalších obdobích

již prostě přínosem nejste. Již
jste se totiž během této doby
pokusil vnést nové myšlenky
a nový směr. V dalších letech
jen maximálně řešíte aktuální
problémy, ale město k lepšímu již neposouváte. A právě
posun je to nejdůležitější,
a proto si myslím, že tolik
období je maximum. Poté
by měl přijít někdo nový,
s novým pohledem a novými myšlenkami. Kandidovat
dokola a dokola, pak tam
jen sedět a vlastně chodit
jen hlasovat podle ostatních,

v tom přínos nevidím. Dalším
důvodem je důvod profesní.
Účast v zastupitelském sboru je zákonnou překážkou
pro určité právnické profese.
U mě to dokonce vypadalo,
že budu muset ke konci loňského roku zastupitelstvo
opustit, nicméně nakonec
to nedopadlo a zůstal jsem
až do konce tohoto období. Přesto věřím, že v brzké
době bych stejně zastupitelem být nemohl, neboť určité
profesi bych dal před zastupováním města přednost.

V neposlední řadě jsou to
důvody osobní. Již se v Sedlčanech moc nevyskytuji.
Vlastně již bydlím v Praze,

avšak trvalé bydliště mám
stále v Sedlčanech, abych

mohl být zastupitelem. To mi
velmi komplikuje parkování
v modrých zónách, které se
letos v Praze rozšířily téměř
všude, a tak každý týden
od začátku roku dostávám
do datové schránky pokuty
za parkování na místě, kde
bych parkovat jako občan
jiného města neměl. Z tohoto důvodu si musím ihned
po volbách v září trvalé bydliště změnit a Sedlčany opustit,
takže bych ani zastupitelem
v Sedlčanech být nemohl.
Pokračování na straně 8
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Tyto důvody znamenají, že
kandidovat již nemohu.
3. Třetí otázka je pro
opozičního politika záludnější, než by se mohlo zdát.
Z opozice se těžko prosazuje jakákoliv dobrá myšlenka, nicméně za dobu mé přítomnosti v zastupitelském
sboru považuji za největší
přínos můj návrh zákazu podomního prodeje na území
města. Takovýto zákaz však
neschvaluje zastupitelstvo,
neboť zákaz podomního
prodeje vydává rada města

svým nařízením v přenesené působnosti. Přesto jsem
rád, že jsem přiměl radu,
aby toto nařízení schválila
a přijala. Mnoho občanů,
byť to nebylo ze dne na den,
to ochránilo od jednání nejednoho „šmejda“ a uchránilo
jejich
prostředky.
Za poslední čtyři roky však
nemám pocit velké hrdosti,
takže uvedu i to, co se mi
nepovedlo, co mě mrzí, ale
co jsem mohl těžko ovlivnit. Za všechna období, kdy
jsem byl zastupitelem, jsem
se snažil oživit sedlčanské

koupaliště. Jakékoliv mé
návrhy ohledně koupaliště nebyly nikdy vyslyšeny
do té míry, že by se koupání v Sedlčanech přiblížilo
realizaci. Plavecký bazén
a jeho výstavbu považuji
pro Sedlčany za nesmyslnou, nerentabilní a dle aktuálních cen všech vstupů
i silně prodělečnou a jsem
tedy rád, že bazén se v tuto
chvíli nestaví. Stále se však
domnívám, že v místě bývalého koupaliště bychom
si koupací biotop dovolit
mohli, byť jsem si vědom

www.sedlcansky-kraj.cz

limitací například v podobě
nedostatku vody. Předkládal jsem návrhy podobné
biotopu v Jincích nebo
plovárně Na výsluní v obci
Úvalno. Jsem přesvědčen,
že takovéto koupání si Sedlčany mohou dovolit a to
s nákladem, který by unesl
rozpočet jednoho roku. Třeba se občané města jednou
nějakého přijatelného koupání dočkají. Přesto jsem
však hrdý, že jsem krom
jedné neúčasti (vlastní svatební cesty) byl na každém
zasedání, vždy připraven

diskutovat o problémech
a vznášet ke každému tématu připomínky, jež dle mého
byly ku prospěchu města
a jeho občanů. Samozřejmě,
ne vždy se to povedlo, přesto jsem přesvědčen, že jsem
odváděl dobrou práci. Přeji
občanům Sedlčanska, aby si
zvolili ty nejlepší zastupitele
pro období, které jak pro ně,
tak i pro město, určitě jednoduché nebude. Já bohužel
již občanem města nebudu,
přesto si přeji, aby mé rodné město bylo dobře řízeno
a dařilo se mu.

Blanka Vilasová: Na moji kandidaturu byly dva rozdílné názory
1. V zastupitelstvu jsem
pracovala dvě volební období, přesně šest let.
2. To, že nekandiduji, neznamená, že je mi lhostejná
budoucnost našeho města.
V jednacím řádu zastupitelstva jsme nastavili podmínky
tak, že každý obyčejný občan
se může vyjadřovat bez problémů ke všem záležitostem
projednávaným na jednání
zastupitelstva a navíc v pevně vyhrazeném čase k jakékoliv problematice. Pokud to
bude možné, tak se jednání
zastupitelstva budu aktivně
účastnit jako občan a chci se
stát takovým příkladem pro
ostatní, že i z pozice řadového občana můžete řadu věcí
měnit a ovlivňovat.
Na moji kandidaturu byly
dva rozdílné názory. Jeden,
který ji plně podporoval, protože o všech záležitostech by
měli rozhodnout především
voliči. Zastánci mojí podpory věděli, co všechno jsem
pro dění ve městě dělala.
Druhý názor vyšel najevo
při sbírání podpisů na petici
ke kandidátce. Tehdy jsme
zjistili, že lidé mají o mne všelijaké zkreslené představy
a tento obraz nejde změnit
za čtyři měsíce. Tak jsem se
rozhodla nekandidovat a vy-

užít ke změně tohoto zkresleného obrazu následující
čtyři roky.
Těch důvodů pro rozhodování bylo ale více. Hlavním důvodem je kauza,
která mě postihla v rámci
společnosti, pro kterou
jsem pracovala a měla
jsem s tím doslova peklo.
Již před čtyřmi lety jsem
byla na rozcestí, zda mám
zahodit všechny své snahy a zkušenosti a nebo to
i přes danou kauzu zkusit.
Tehdy jsem nebyla přijata
na kandidátku ODS, což mě
velmi mrzelo a vím, že jsem
si to nezasloužila jen proto,
že jsem se ptala a prakticky
jsem se chovala tak, jak se
od zastupitele čeká. Tedy
jsem zastupovala občany,
dotazovala jsem se na věci,
které je zajímali. Pro ty, kterým byla moje práce pro
město sympatická mám jeden vzkaz: Podpořte celou
kandidátku Šance pro Sedlčany. Jak zastupitelstvo, tak
rada města jsou kolektivní
orgány a rozhodují většinou hlasů. Jeden či několik
málo zastupitelů nedokáží
nic podstatného prosadit.
Já, i když nejsem na kandidátce, jsem součástí tohoto
týmu.

3. Pokud jde o konkrétní
úspěchy, již si ani přesně
nepamatuji, které projekty
jsem předkládala za STAN,

které ještě za ODS a které ještě předtím. Bylo jich celkem
hodně a veškerou agendu
mám stále uloženou, co kdyby náhodou... Nikdy jsem
nikomu neokopávala kotníky, jak se psalo před čtyřmi
roky, pouze jsem se dotazovala a předkládala jsem
návrhy. To že nebyla vůle
odpovídat na vše a nebylo
reagováno na moje podněty, to jistě nebylo okopávání
kotníků a tím spíše, když se
spousta projektů postupně
uskutečnila.
Mohla bych zmínit například prosazování participativního rozpočtu – tento projekt jsme předložili s kolegou
zastupitelem Zámostným,
dále bych zmínila projekt
na mobilní letní kino, ke kterému jsem v prvním roce

připravila také celou propagaci. Snad mohu zmínit také
kompletní koordinaci kampaně a přípravu projektu
na Rákosníčkovo hřiště. To
samozřejmě nezištně vždy
bez jakéhokoliv honoráře
v rámci svého volného – či
spíše nevolného – času.
Mohu zmínit také další
projekty, na kterých jsem
pracovala – například návrh
segmentů do víceúčelového hřiště na Mrskošovně,
jednání s Povodním Vltavy
ohledně vybagrování potoka
kvůli lepšímu průtoku vody,
nápad a příprava pilotního
ročníku akce na náměstí, jak naučit děti nakládat
s odpady. Dále pak námět
na projekt Sedlčanský Volnočas – s Petrou Kolkovou
a Kristýnou Faktorovou jsme
chtěly udělat nějakou akci se
zapojením spolků. Děvčata
chtěla propojit různé aktivity
se seniory, ale já jsem přišla
s návrhem jednoduchého
workshopu či festivalu spolkových aktivit, který se letos
nakonec uskutečnil. Tehdy
jsem předkládala kompletní
projekt radě města s návrhem propagace, zapojení
spolků, databází, rozpočtem,
graﬁkou, ale nebylo na to reﬂektováno. Naštěstí se letos

taková akce přece jen uskutečnila.
Dalším úspěšným projektem byla výhra v krajském
participativním rozpočtu s revitalizací minigolfu,
na kterém jsme společně pracovaly s Ivou Voháňkovou.
Naše představy byly konkrétní a nevím, zda se to ve ﬁnále
stejně podaří, protože do realizace již nemáme možnost
mluvit.
Předložila jsem spoustu
podnětů do dopravní komise, či mě stále mnoho
občanů prosí o zjišťování
informací či o zajišťování
oprav chodníků. Myslím, že
k tomuto účelu by měla být
na radnici zřízena linka pouze pro stížnosti či náměty
na opravy. Tam by se podklady dělily přímo na daná
pracoviště a ne aby občan
musel pátrat, kam se s danou
věcí má obrátit.
Mám ještě připravené
projekty, které jsem se již
v minulosti pokoušela prosadit, a to jsou revitalizace
kašny na náměstí, výpomoc
s opravou oplocení u kostela
sv. Martina a především podpora pomoci zámeckému
parku na Červeném Hrádku
tak, aby mohl opět bez potíží
sloužit také občanům města.

Jiří Burian: Zajistění dostatečného množství vody má hlavní význam
pro budoucnost
1. Moje působení v samosprávě je do této chvíle osm
volebních období, z toho
sedm z nich jsem byl starostou Sedlčan. Musím ještě
poznamenat, že ještě jsem
byl v roce 1990 do podzimních komunálních voleb
jeden rok posledním před-

sedou národního výboru.
2. Mám dva důvody, proč
nekandiduji. Jedním je pokročilý věk a třiatřicetileté
působení v čele města je
hodně dlouhá doba a je tak
na čase tuto kapitolu, která
představuje velkou část lidského života, skončit. Nej-

vážnějším důvodem jsou ale
moje povinnosti v rodině.
3. Poslední čtyři roky
jsem už působil „jen“ jako
radní a zastupitel, tak bych
se ohlédl za celým obdobím.
Zcela jednoznačně se moje
činnost odvíjela od mojí profese, to znamená, že jsem se

zaměřoval na rozvoj města,
na investice – ať už to bylo
v oblasti školství, kultury,
sportu, bydlení... Za nejdůležitější akci považuji připojení Sedlčan na vodárenskou
soustavu Želivka v roce 2015.
Byla to velmi náročná investice po stránce ﬁnanční, ale
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i v přípravné fázi a následné
realizaci. Zajištění dostatečného množství vody je cenné pro současnost, ale hlavní
význam má tato investice
pro budoucnost, protože nedostatek pitné vody se bude
všeobecně dále prohlubovat. Při připojování dalších
obcí musí zastupitelé zvažovat, jak dalece mohou být
vstřícní, protože prioritně byl
vodovod budován pro naše
město.
Mojí povinností na postu
starosty bylo řešit problémy
občanů Sedlčan – privatizace městských bytů byl
jeden z vážných problémů.
Radnice se nechtěla zbavovat bytového fondu, ale reagovali jsme na požadavky
a tlak lidí, kteří měli obavy,
zda nepřijdou takzvaně
o střechu nad hlavou. Na začátku v roce 2007 se zdálo,
že kupní cena bytu za metr
čtvereční je ve srovnání s některými okolními městy poměrně vysoká. My jsme ale
na rozdíl od nich přibližně
padesát procent prostředků
získaných z prodeje vraceli
do objektů – do jejich zateplení, výměny oken a dalších
oprav. Myslím, že vlastníci
takto získaných bytů při
srovnání se současnými cenami za nájmy nebo tržními
cenami za bydlení musí tento krok jednoznačně ocenit.

Pokud jde o poslední čtyři
roky mého působení v radě
města a v zastupitelstvu,
tak mám radost ještě z jedné investice. Od roku 2011
jsme pracovali na projektu
rekonstrukce lehkoatletického stadionu Taverny s dráhou s umělým povrchem.
U vlastní realizace jsem už
nebyl, ale akci, která vyšla
takzvaně z mé dílny, jsem
sledoval. Za velký úspěch
posledního volebního období považuji investici
do autobusového terminálu.
Byl zahájen v době mého
starostování a dokončován
byl pod mým dohledem
v roce 2019, kdy jsem byl
radní a zastupitel. Někteří
poukazují na jeho zbytečnou velkorysost. Ale projekt
vznikal v době, kdy stavební
dispozice vycházely z jednání s dopravci. Nástupiště
a stání pro výstup jsou naprosto v pořádku a odpovídají dopravním normám.
Ale hala mohla být o třetinu
menší a hlavně nižší. Ale byl
to skutečně stavební požadavek dopravců a nakonec
není jimi využíván. Za dva
roky, až uplyne pětiletá doba
takzvané udržitelnosti projektu, mohou noví zastupitelé volné prostory v patře
budovy například nabídnout
k pronájmu některým vhodným subjektům.

Zástupci ﬁrem, které dokončily výstavbu přivaděče, starostové některých obcí, vodohospodáři, zaměstnanci několika odborů sedlčanské
radnice a další hosté se účastnili 20. října 2015 slavnostního setkání
v sedlčanském kulturním domě. Událost si nenechala ujít tehdejší velvyslankyně Portugalska Maria Manuela Ferreira Macedo Franco. Připomínáme, že Portugalci se na největší investiční stavbě v historii Sedlčan
podíleli díky společnosti Mota Engil Central Europe, která má vedle stavební společnosti Pohl, Sládek Group a BAC zastoupení v dodavatelské
ﬁrmě „Sdružení pitná voda Benešov – Sedlčany“. Ta zakázku na stavbě
přivaděče pitné vody v hodnotě 355 milionů korun vysoutěžila. Akci významně podpořily dotace z operačního programu ministerstva životního prostředí a z evropského fondu pro regionální rozvoj. V Sedlčanech
portugalskou společnost zastupoval člen jejího představenstva Pedro
Rocha Gondres a její výkonný ředitel Bruno Rebelo Pinto.
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Sedlčanský Street Food
Festiválek plaval na vodě
SEDLČANY Zatímco v loň-

ském roce se týden
po sedlčanské pouti konal
první ročník festivalu naplněného tradičním i exotickým jídlem a spoustou

se cítí skoro jako Vietnamec, že počasí bere takové
jaké je, protože na jejich
venkovních akcích je skoro pokaždé jinak a jedním
dechem dodal: „Dnes na-

O plody moře byl na jídelním festivalu velký zájem.

druhů nápojů za příjemného letního počasí, letos
bylo všechno úplně jinak.
Už od časných ranních
hodin v sobotu lilo jako
z konve a více či méně
vydrželo pršet prakticky
po celý den.

Krevety, sépie
i krabí klepeto
Předpověď počasí
na uplynulý víkend se
sice naplnila beze zbytku,
ale přesto se druhý Sedlčanský Street Food Festiválek, jenž také tentokrát
ve spolupráci s městem
pořádala ﬁrma City Event,
která je v tomto duchu
dělá po celé republice,
v rámci možností vydařil.
Byl totiž docela hojně zastoupen těmi, kdo nabízeli
svoje dobroty, i návštěvníky, vyznavači gastronomie
a dobrého pití.
Mnozí účastníci sobotního festivalu se na náměstí
T. G. Masaryka přesouvali
z výstavy drobného zvířectva, a tak se nejdříve
zastavovali u stánku s exotickou kuchyní, kterou zastupovali nejenom mořští
živočichové. „Do Sedlčan
jsme přijeli z Prahy, jsme
tady podruhé, ale jinak
jezdíme po celé republice,“
svěřil se kuchař Miloš, který s úsměvem dodal, že už

bízíme v Sedlčanech mimo
jiné loupané krevety s česnekem a bylinkami, krabí
klepeto, bezlepkové krevety v rýžové strouhance, masové závitky, rýžové nudle,
sépie, grilované krevety,
nebo vegetariánské zeleninové závitky.“

Plod Jackova
ovoce vážil
třináct kilo
Hned naproti Petrovi
a jeho vietnamským přátelům zakotvila další pražská ﬁrma, která namísto
exotiky z masa nabízela
exotické ovoce. „Každý týden absolvujeme kolem
deseti trhů po České republice i Slovensku,“ svěřil se
prodávající Radek Dvořák. „Dnes tady nabízíme
dračí ovoce z Indonésie,
máslové avokádo z oříškovou příchutí, ananas,
ovoce bez siřičitanů, sušené na africkém sluníčku
a džemy a sirupy, které si
sami vyrábíme. Fungujeme tím způsobem, že přes
týden nám drobní farmáři
v Africe a Indonésii ovoce
sbírají a produkty svážejí
na letiště, takže nám každý týden v pátek přistane
v Praze letadlo s čerstvým
ovocem, které má zcela jinou chuť než v našich marketech.“

Na otázku, co to má
na pultě za obrovský
plod, odpověděl, že se
jedná o Jack fruit, tedy
Jackovo ovoce, což je
odrůda chlebovníku. Toto
největší ovoce na světě
je prý chuťově ponejvíce
mezi ananasem a broskví
a v Sedlčanech se prodávalo i v sušené podobě
v sáčcích. Plod vystavený
na náměstí vážil úctyhodných třináct kilogramů.
„Vietnamci z Jackova ovoce často vaří, používají
ho jako náhražku masa
a před chvílí se tady u nás
zastavila jedna paní vietnamské národnosti a zjišťovala, na kolik by plod
vyšel,“ doplnil Radek.

Na festivalu jídla
nechyběly ani
sladkosti
Labužníci tentokrát měli
svoje ochutnávky ztížené,
protože ačkoliv lavice i stojany určené k jídlu ve stoje
byly kryté, i tam se voda
dostala. Stejně na tom byli
i ochutnávači pochoutky,
kterou většinou dosud neznali, zvané churros. Tu
připravoval přímo na místě společně se svojí partnerkou cukrář František,
který nám řekl: „Je to mexicko-španělská sladkost
na způsob odpalovaného
těsta. Vytvarují se tyčinky,
které se obalují v cukru
a skořici a pak se namáčí
do čokolády nebo karamelu. K výrobě churros jsme
se dostali tak, že náš kolega
byl ve Španělsku, vyprávěl
nám o něm a nám se jeho
výroba zalíbila.“
Na druhém ročníku
sedlčanského festivalu
dobrého jídla měla svoje
zastoupení rovněž kuchyně z Indonésie, z Jamajky a mohli jste si dát
i maďarský fazolový guláš. Na náměstí nechyběl
také stánek, prezentující
barokní pivovar Chříč ze
severního Plzeňska, který
obnovil svoji činnost před
sedmi lety.
David Myslikovjan

EKONOMIKA
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Ředitel Filip: Chceme ukázat, že ﬁrma dál
existuje, funguje a co všechno jsme v ní
za poslední roky zlepšili
Dokončení ze strany 1

také velmi rádi uvítáme
bývalé zaměstnance, aby
na vlastní oči viděli, že
firma dál existuje a funguje, a co všechno jsme
za poslední roky zlepšili,“
podotkl. V rozhovoru přiblížil, co všechno při prohlídce návštěvníka čeká
a nejen to...
Co všechno pro návštěvníky chystáte?
Máme připraveny vycházkové okruhy, při nichž
uvidí všechny novinky,
které se nám podařilo udělat – to znamená nové stroje, ukázky některých zajímavých výrob ozubených
hřebenů, po nichž se výtahy pohybují, na nových
robotech výrobu stožárů.
Postavili jsme také novou
zkušební věž vysokou 25
metrů, s kterou se chceme
pochlubit. Je o hodně vyšší
než hala A, abychom na ní
mohli vyzkoušet naše výtahy. Zájemcům umožníme
jízdu s krásnou vyhlídkou
na Sedlčany. Zajímavá pro
ně bude i stavba zkušební
věže. Dostavili jsme sklad
expedice a sklad na materiál, kde návštěvníci uvidí
nové technologie a zařízení, kterými jsme vybavili
ﬁrmu za několik posledních let.
Kdo se jim bude věnovat a jak dlouho přibližně prohlídka potrvá?
Skupinky budou mít
na starosti zaměstnanci
našeho obchodního oddělení, technologové a konstruktéři. Na každé dílně
bude mistr, aby poskytl
i podrobnější informace.
Předpokládáme, že přijdou i lidé, kteří v oboru

pracovali a mají o strojírenské výrobě větší znalosti. Prohlídka potrvá asi
hodinu.
Předpokládejme,
že se dotaz bude týkat
i exportu a jak s vývozem zamíchala válka
na Ukrajině...
Když začala covidová
krize, zaznamenali jsme
určitý pokles obratu a situace byla složitější. Některé
země měly problémy a stavebnictví u nich stagnovalo. To se týkalo například
Anglie, částečně USA. Ale
situaci jsme ekonomicky
ustáli a letošní rok je lepší
– máme naplněné kapacity
a řešíme, jakým zakázkám
dáme prioritu. S Ruskem
jsme spolupráci přerušili,
ale už několik let zpátky
stejně nepatřilo k našim
větším zákazníkům a tak to
pro nás není citelná ztráta.
Během tří let jsme se snažili hledat nové partnery
a objevili se například
ve Spojených arabských
emirátech, v jihovýchodní
Asii, řadu nových zákazníků máme ve Spojených
státech amerických, v Kanadě. Obrat proti loňsku
bude vyšší a na situaci si
nestěžujeme.
Zaměstnáváte někoho
z Ukrajiny?
V současné době jde
o jednu Ukrajinku a zdá
se, že k nám nastoupí
konstruktér, který vypadá
dost schopně.
Nedělá vám větší vrásky nárůsty cen energií?
Materiál a energie podražily, ale s tím se budeme
muset vyrovnat. Máme
zvýšené náklady, které se
kompenzují tím, že součas-

Dne 28. srpna uplynou
dva roky, co nás navždy
opustil syn, bráška a strýc

Jan Maďar.
Moc nám chybíš.

ně rostou i naše prodejní
ceny. Samozřejmě budeme
v zimě šetřit, je možné, že
nějaká opatření uděláme,
ale nebudou drastická.
Myslím, že budou v udržitelných mezích.
Můžete také očekávat
při prohlídkách závodu
otázku, co děláte pro zaměstnance?
V současné době se
snažíme získávat mladé

žít v rehabilitačních nebo
zdravotnických zařízeních
a podobně.
Zmínil jste se o stipendiu...
St i p e n d i u m p l a t í m e
během studia na základě
uzavřené smlouvy. Naše
kolegyně – manažerka se
stará o spolupráci se školami. Chceme zřídit i kroužek, který by mohli navštěvovat studenti i žáci 8. a 9.

Ladislav Filip hovořil o tom, že výtahy Sedlčanských strojíren
pracují na nejrůznějších stavbách po celé zeměkouli.

a nové pracovníky. Začali
jsme hodně komunikovat
se školami – máme program, kdy studentům nabízíme stipendium, náborové příspěvky. U stálých
zaměstnanců pokračujeme v poskytování některých výhod, včetně závodního stravování a beneﬁtů,
kdy jednou až dvakrát ročně dostane na svoji beneﬁtní kartu určitou ﬁnanční
částku, kterou může vyu-

tříd základních škol, které
strojírenství zajímá. Budou
mít možnost se seznámit
s výrobou i technologiemi
naší ﬁrmy. Již v současné
době podporujeme to, aby
k nám žáci jak základních,
tak středních škol chodili
na exkurze a aby děti neměly představu, že strojírenství je o špinavé práci
a viděli, že dělnické profese musí vykonávat kvaliﬁkovaní zaměstnanci.

Má před sebou STROS
kromě Dne otevřených
dveří v nejbližší době
další příjemnou událost?
V Mnichově se účastníme od 24. do 30. října stavebního veletrhu Bauma,
který byl kvůli covidovým
opatřením odložen. Chceme prezentovat nové výtahy, zejména se pochlubíme dvoustožárovým
výtahem, o který je zájem
v Americe i ve Velké Británii. Vývoj našich výrobků
neustále pokračuje, jak
jsem se přesvědčil i dnes
na nepravidelné schůzce
k tomuto tématu.
Jaké byste osobně zmínil místo na zeměkouli,
kde v současné době
vaše výtahy pracují?
Velmi zajímavou stavbou v Turecku je most
přes Dardanely, což je významná a hodně sledovaná akce, na níž se podílí
naše výtahy. K zajímavým
projektům patří dodávky
našich výtahů na námořní lodě, nově dodáváme
výtahy do Senegalu, což
je pro nás zajímavá zakázka a spolupráce bude
zřejmě rozšířena i o další
africké země.
Kam do zahraničí
jste vyslali vaše zaměstnance?
Momentálně nikde v cizině nejsou, ale už se cestovat začalo. Naši lidé se
vrátili před několika dny
z Austrálie a z Indonésie,
která se rýsuje jako dobrý partner. Běžně zajišťují
školení ve Spojených státech amerických, v září
uskuteční pro uživatele
našich výtahů další školení. Připravuje se pracovní
cesta do Jižní Ameriky...
Marie Břeňová

TÉMA
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Radní souhlasili s projektem indoorového parku, ale Michael
Beran počítá zatím s levnější variantou na venkovní rampě
Dokončení ze strany 1

odehrávat takzvané freestyle sporty. Jako vhodné
zázemí pro tuto činnost
vybrali členové městské
rady sportovní areál v Luční ulici – takzvané Mrskošovně. Jde konkrétně
o plochu, kde bývalo dříve
softbalové hřiště. V rozhovoru jsme požádali Michaela Berana, který nyní
žije v Sedlčanech, zda by
se čtenářům v rozhovoru představil, pohovořil
o svojí sportovní kariéře,
ale především o záměru
v Mrskošovně.
Vy jste se do Sedlčan
přiženil?
Vlastně ano. Pocházím
z Nového Bydžova. Manželka Barča je dcerou Tomáše
Chmela, jehož rodina se
z Postupic do Sedlčan přestěhovala. Můj tchán je vedoucím sboru Církve adventistů sedmého dne. Původní
správce areálu Ivo Spáčil
v péči o budovy církve v Tyršově ulici v září minulého
roku skončil a já nastoupil
na jeho místo jako náhrada.
Stěhování bylo dost rychlé.
Dostal jsem nabídku, kterou
jsem v té době uvítal, protože to znamenalo vyslyšení
mých modliteb.
V čem jste byl vyslyšen?
Až do příchodu do Sedlčan jsme s manželkou bydleli v Pardubicích a když
žena otěhotněla, tak jsme
se dostali do nepříliš dobré ﬁnanční situace. Já jsem
v té době s profesionálním
sportem skončil a vydělával si jako trenér – trénoval
jsem děti v Pardubicích
ve sportovní školce a s penězi jsme vycházeli jen taktak. Modlil jsem se k Bohu
za možnost, jak zabezpečit
rodinu, aby manželka měla
komfort a já bych k němu
mohl být blíž. Představte
si, že zazvonil telefon a já
dostal nabídku ke správcování v Sedlčanech.
A máme tady všechno –
od církve jsem získal byt,
kde s manželkou a dcerou
bydlíme a já mám práci...
Jste členem zmíněné
církve?

Ano, jsem. Nedávno
jsem oslavil narozeniny
a přál jsem si, abych byl
do té doby pokřtěn, což se
mi vyplnilo.
Sedlčany jste předtím
neznal?
Jezdil jsem sem jen občas v sobotu do sboru adventistů, kdy jsem zároveň
navštěvoval Barčinu rodinu. Ve městě mám zatím
nejvíc prozkoumána sportoviště, workoutové hřiště
i tenisové kurty. Na zimním
stadionu jsem ještě nebyl.
V regionu mě zaujala úžasná příroda – ta se nedá
s rovinou v kraji, odkud
pocházím, srovnat. Na Sedlčansku jsou krásné lesy,
kopce a fascinují mě kameny. Symbolem Sedlčan je
pro mě lesík Hluchá, na který je vidět nejen z Tyršovy
ulice, ale snad ze všech
koutů města. Zasloužil by si
být propagován jako jeden
ze symbolů Sedlčan.
Přiblížíte nám laikům
freestylové sporty, které
vás zajímají?
Když vše zestručním
a zkonkretizuji, tak freestyle BMX se skládá ze dvou
sportů. BMX je vlastně bikros, který se jezdí na speciálně upravených drahách
s řadou skoků. Vznikl z motokrosu, kdy děti chtěly
napodobovat svoje tatínky
a jezdit, podobně jako oni,
na motorkách. Tátové jim
svařili rám v podobě malé
motorky bez motoru a ony
dráhu jízdou kopírovaly.
Z toho se vyvinul bikros,
ten se dostal do ulic, a tak
se narodil street. V Americe v osmdesátých letech zjistili, že se dá jezdit
ve vypuštěných bazénech
a tak se začal budovat
„park street birds“ a to celé
se jmenuje freestyle BMX.
A jak jste v tom vy
dobrý?
V disciplíně park jsem
vicemistr světa, mistr Evropy a víc než desetkrát jsem
získal titul mistra České republiky.
Proč jste závodění pověsil na hřebík?
V roce 2013 se u mě
objevil pocit vyhoření. Za-

čal jsem mít pocit, že dělám stále to stejné dokola
a přestal ve svém počínání
vidět hodnoty. To byl zároveň čas, kdy jsem začal
hodně přemýšlet o víře
a hledal pravdu. Existuje
hodně náboženství, teorií
– ať vědeckých nebo teologických a já zjišťoval, že
závody nejsou všechno
a chápal je jako egoistickou věc. Dřív jsem si myslel, že když budu ve sportu
dobrý, tak budu mít víc
příležitostí mluvit k lidem
a že tím je mohu motivovat a že jim pomůžu. To
se do určité míry stalo, ale
média mě brzdila – zajímala se jen o moje výsledky
a byli tu sponzoři, kteří se

V disciplíně park je Michael
Beran vicemistr světa, mistr
Evropy a víc než desetkrát
dosáhl na titul mistra České
republiky.

chtěli zase zviditelnit. To je
sice součástí vrcholového
sportu, ale mně to nenaplňovalo. V roce 2016 jsem
oﬁciálně přestal spolupracovat se všemi komerčními ﬁrmami. Hledal jsem už
jen sám u sebe, co mi sport
dává, jestli ho mám vůbec
rád. Přitom jsem zjistil, že
jsem velmi dobrý trenér
– sbíral jsem zkušenosti,
které jsem konzultoval
s profíky, kteří mají různé
tituly a dařilo se mi hodně
situací vyřešit. Nechci, aby
to znělo namyšleně, ale
přitom jsem došel k závěru, že jsem dobrý trenér.
Svoji budoucí manželku
jsem potkal v roce 2017
a o rok později jsme založili spolu subjekt LifeByReal. V rámci toho vznikla

v Pardubicích i moje BMX
školka, kde jsem soustředil
tým dětí a věnoval se jejich
individuálnímu tréninku
a sehnal pro ně oﬁciální
sponzory tak, aby měly
zadarmo kolo, sportovní
oblečení, nápoje a mohly
fungovat...
Vraťme se k aktivitě
v Sedlčanech a těm, kdo
vám v ní pomáhají.
Díky pánubohu mám
super tchána. Také jsem
našel při hledání areálu pochopení u zdejšího starosty
Miroslava Hölzela a je tady
také Radim Passer, který je
ochoten stavbu skateparku
ﬁnančně podpořit.
Půjde o indoorový
park? Bude sportoviště
s překážkami uvnitř nějaké budovy?
Původní plán byl postavit indoorovou – tedy
vnitřní multifunkční halu.
Protože materiál i práce
ve stavebnictví citelně
rostou, tak zvolíme jednodušší variantu, kterou
je outdoorový skatepark.
Bude to tedy klasický skatepark, ale větší – chceme,
aby dosahoval evropských
měřítek. Překážky jsme
museli ale kvůli zdražování o polovinu sesekat,
abychom na projekt ﬁnančně dosáhli. Postupně ale
park bude růst. Určitě se
nebráníme tomu, pokud
to nebude vadit občanům
bydlícím v okolí, že indoorovou halu nakonec ještě
postavíme.
Byl jste se podívat
na skatepark na stadionu Taverny?
Ano, tam je ale jen malá
U-rampa...
No vidíte, a v minulosti měli k obtěžujícímu
hluku i z mini skateparku připomínky obyvatelé, kteří bydlí blízko.
Neobáváte se podobné
reakce? Pro sousedy vašeho skateparku by jistě
hala byla méně hlučná
a tím i přijatelnější...
Sportovci, kteří v Luční fungují, mi říkali, že
například večer sehráli
zápas a nikomu kolem to
nevadilo. Myslím si, že při

jízdě v novém skateparku
na kole to hlučné nebude,
ale když někdo bude jezdit
na skejtu nebo koloběžce,
tak to bude hlasitější. Zapomněl jsem říci, že skatepark bude veřejný jen
z části – půjde o soukromý
prostor, který bude sloužit
tomu, kdo se zaregistruje
přes formulář nebo kód.
Ještě nevím, jak to bude
fungovat, ale smyslem je
nenechat park bez dozoru, což by v dnešní době
bylo nebezpečné. Budu
tam já nebo někdo z mých
známých, i když ne plných
24 hodin denně, několikrát
v týdnu. Přál bych si, aby to
bylo čisté a funkční sportoviště. Děti potřebují vedení
a nebudou poslouchat člověka v kravatě, když ale
mezi ně přijdu já, který je
„pokérovaný“ a jezdí zajímavý sport, ve kterém je
dobrý, tak je zaujmu. Vím,
jak s nimi mluvit, abych je
neodradil, ale zároveň je
svými zkušenosti naladil
na správnou vlnu.
Kdy nejpozději chcete
končit s tréninky?
Určitě nebudou déle než
do 22 hodin. A pokud jde
o doprovodnou hudební
produkci, tak ta by hrála maximálně do páté odpolední.
Musíme nastavit pravidla...
Máte předběžnou
předst avu, kdy nové
sportoviště bude hotovo? O jakých nákladech
vlastně hovoříme?
Podle původního plánu jsme chtěli začít v září
a bylo mi vysvětleno, že
povrchový materiál je lepší dávat při teplotě plus 10
stupňů Celsia a proto mi
zhotovitel doporučil začít
až po únoru 2023 s tím, že
v jarních měsících příštího
roku by mohl být park hotový. Jen skatepark vyjde
na částku kolem čtyř milionů korun. Peníze máme přislíbené od Radima Passera,
ale neuhradí celou částku,
počítáme i s uspořádáním
veřejné sbírky – především
na zakoupení laviček a dalšího zázemí pro děti. Zásadní je skatepark.
Marie Břeňová
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Počepice – Restaurace
u Radešínka
26. 8. Loučení s létem
u Radešínka
hraje kapela Happy band;
20:00
 Příčovy – letní parket
26. 8. Keks
tradiční letní zábava
na konci prázdnin; 21:00
 Kosova Hora – Sokolovna
27. 8. Matyas
letní taneční zábava
 Sedlčany – Červený
Hrádek
27. 8. Chichtyóza č. 6
beneﬁční festival, divadlo,
zahrají Dominik Sosnovec,
Repete, The Beautifuls,
dreimauß; 12:00
 Sedlčany – Sportovní
areál Luční
27. 8. Tortilla
koncert skupiny Tortilla;
19:00
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
27. 8. Perutě
party plná živé hudby, tance a letní romantiky, hraje
Milan Peroutka a skupina
Perutě; 19:00
 Sedlčany – Pohoda club
27. 8. Bye Bye Summer
loučení s létem s DJ Michal
Pesina & W.A.M.; 22:00
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Vavřince v Prčici
28. 8. Varhanní festival
varhanní koncert v rámci
16. ročníku Českého varhanního festivalu; 18:00

 Drážkov – Váchův
špejchar
Výstava Tomáše Záborce
autorská výstava dřevomaleb
 Sedlčany – knihovna
Rozmarné léto ve fotograﬁi
výstava fotograﬁcké soutěže; dernisáž s vyhlášením
výsledků 29. 8. v 18:00,
do 31. 8.
Sedlčanské střípky
výstava „na chodbě“ příběhů a ilustrací žáků 4. tříd
sedlčanských ZŠ; do 31. 8.
Kdo maluje, nezlobí aneb Arteterapie
na Sedlčansku
výstava ukrajinské studentky kurzu Lukáš; vernisáž 2.
9. v 18:00, výstava do 5. 10.
Výstava Píšu, píšeš,
píšeme
výsledky tvůrčího psaní
z klubu Píšu, píšeš, píšeme;
od 5. 9. do 5. 10.

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Na březích Vltavy – Vladimír Stibor
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora
Vesmír v obrazech
výstava Stanislava Bouly věnovaná astronomii; od 5. 9.

 Solopysky
3. 9. Pohádky na dobrý
den
divadlo pro děti; 17:00

KINO
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
26. 8. Prezidentka
česká romantická komedie;
20:00
2. 9. Příšerákovi 2
animovaná rodinná komedie; 16:00, 20:00
 Sedlčany
26. 8. Andílci za školou
český rodinný teenage
muzikál; 20:00
2. 9. Hádkovi
česká komedie; 20:00
3. 9. Párty hárder: Summer Massacer
česká komedie; 20:00

 Petrovice – knihovna
Tvoření pro radost
výstava kreseb, maleb a výtvarných objektů místních
tvůrkyň; do 2. 9.

 Nechvalice – hřiště
3. 9. Letní kino: Prezidentka
česká romantická komedie;
20:00

 Sedlčany – muzeum
Sanctus Benedictus
výstava fotograﬁí středověké architektury v muzejním sklepním prostoru
Krysáci
výstava animovaného
večerníčku; do 2. 10.

 Kamýk nad Vltavou –
zahrada ZŠ
3. 9. Letní kino: Zátopek
české životopisné drama;
21:00

 Vysoký Chlumec –
Skanzen
Vznik a dvě desetiletí budování Skanzenu Vysoký
Chlumec
etnograﬁcké předměty
a fotograﬁe Čeňka Habarta;
31. 10.

DIVADLO
 Kosova Hora – kabiny
u Sokolovny
29. 8. Pěkná hodinka
tradiční posvícenské posezení, hraje Jiří Němeček;
15:00

detektivní komedie o umění; 20:30

 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
26. 8. Žena, která uvařila
svého manžela
originální česká černá
komedie; 19:00
3. 9. Zavřete oči, swing
přichází
příběh hvězd zlaté éry
československého ﬁlmu
za doprovodu mnoha swingových písní; 19:00
 Osečany – zámek
27. 8. Kalifornská mlha +
zakončení festivalu

SPORT
 Sedlčany – kotlina
27. 8. Autocross
Radeč Cup
 Nalžovice – park
27., 28. 8. Finálový víkend soutěží v požárním
útoku
27. 8. ﬁnálové kolo
Benešovské hasičské
ligy na 3B, 28. 8. ﬁnálové
kolo Brdské ligy na 2B;
13:00
 Vysoký Chlumec – před
budovou úřadu
27. 8. Prázdninové putování
trasa z Vysokého Chlumce
přes Pořešice do Hrabří a zpět,
opékání špekáčků; 13:00
 Kosova Hora – hřiště
27. 8. Fotbalové utkání
SK Kosova Hora – TJ Sokol
Počepice; 14:00
3. 9. Fotbalové utkání
SK Kosova Hora – SK

www.sedlcansky-kraj.cz

Obory; 17:00

turistický pochod

 Sedlčany – zimní stadion
28. 8., 4. 9. Veřejné bruslení
14:00–16:00
3. 9. Pohárové utkání
Stará garda Štětkovice – HC
Čerti Křepenice; 14:00
HC Domino – TJ Slavoj
Obecnice; 16:00
DSK Daleké Dušníky – Novit Neveklov; 18:00
HC Olbramovice – Rybníkáři; 20:00
4. 9. Pohárové utkání
HC Medvědi Sedlčany –
Rumola; 16:30
HC Bubák Chlum – HC
Huroni Vršovice; 18:25
Ševci Nový Knín – Štětkovice B; 20:20
5. 9. Pohárové utkání
HC Žabáci Solopysky – HC
Hrádek; 18:30
HC River Boys Zvírotice –
HC Kňovice; 20:25
7. 9. Veřejné bruslení
16:00–18:00
7. 9. Pohárové utkání
HC Domino – HC Kačeři
Příčovy; 18:30
HC Miličín – HC Votice; 20:25

 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
3. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Dublovice
B; 14:30

 Sedlec-Prčice – hřiště
28. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Zduchovice; 17:00
 Jesenice – hřiště
28. 8. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Sokol Nová Ves pod Pleší
B; 17:00
 Petrovice – hřiště
28. 8. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – Sokol
Vrtule Láz; 17:00
4. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice – SK Březnice
1918; 17:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
28. 8. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Sokol Teplýšovice; 17:00
4. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – SK
Sokoleč; 17:00
 Kosova Hora – Sokolovna
3. 9. Beer Pong
turnaj v pivním pongu
 Sedlčany
3. 9. Podél Pšovky kokořínským dolem

 Vysoký Chlumec – hřiště
3. 9. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – SK
Petrovice B; 17:00
 Dublovice – hřiště
4. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK
Třebsko; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
4. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Sedlec-Prčice B; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – hvězdárna
27., 28. 8., 2., 3. 9. Pozorovací program
20:00–23:00
 Kosova Hora
28. 8. Posvícení
 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
2. 9. Zahradní párty
dětský koutek, malování
na obličej, živá hudba,
občerstvení; 15:00
 Kamýk nad Vltavou
3. 9. Farmářské trhy
 Petrovice – zámecký
park
3. 9. Dožínky 2022
mše v kostele, vystoupí
lidová muzika ZUŠ Sedlčany, Minikamýček, Rožmitálská Venkovanka, Kamýček,
Suteren; 13:00
 Kosova Hora – Park
generála Mareše
3. 9. Den plný her
zábavné odpoledne pro
děti, od 17:00 večerní zábava se skupinou Repete;
14:00
 Osečany – hřiště u hasičské klubovny
3. 9. Dětský den
soutěže, dětské hry, skákací hrad, hudba; 14:00
Kamýk nad Vltavou
4. 9. Posvícení

SPOLEČNOST
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Polovina poutě se
nesla ve znamení
proslulé hlášky
dědy Komárka
z ﬁlmu Na samotě
u lesa
Dokončení ze strany 1

ale vůbec nikdo nechodil.
Zažili jsme už horší situace, například když byl
covid a poutě se nemohly
konat, ale i tak je tato situace nepříjemná. Je nejhorší
v letošním roce. Sedlčany
jsou z důvodu nepříznivého počasí pro nás propadák, ale to neplatí jenom
pro nás, ale pro celý zdejší
lunapark. Někdo si může
myslet, že všechno doženeme za jeden den, ale není
to pravda. Drahé je pro
nás i připojení proudu.“
Další provozovatelka kolotoče pro děti dodala, že
po skončení covidu byli lidé
alespoň o to více natěšení,
chtěli se opět bavit a na poutě chodili ve zvýšeném počtu. „Teď v této politické situaci a v době zvyšujících se
cen za energie je ale znát, že
lidé šetří,“ dodala.

Na otázku, jestli mezi
p r ovo z ova t e l i a t r a kc í
na pouti je také někdo
ze Sedlčan, jsme dostali
kladnou odpověď, protože v jedné ze střelnic
podávala zájemcům vzduchovky „selčaňačka“ Drahomíra Kopecká. Také
ona byla zklamaná. „Je
to v kýbli, propršelo nám
to, a vzhledem k tomu, že
poplatky včetně elektřiny
nejsou malé, nevyděláme
si na to,“ připomněla. Podobně mluvil i provozovatel nedalekého stánku
s klobásami a nápoji, který
se představil jako Emil: „Je
to pro nás ztráta. V pátek
jsme čepovali, ale jenom
hodně málo. Na poutě jezdím dlouho, už asi tak patnáct let, ale takovou situaci
s počasím jsem na nich už
delší dobu nezažil.“
David Myslikovjan

Dnes 24. srpna uplynulo 10 let, co
nás navždy opustila maminka paní

Marie Neužilová
z Libčic u Nechvalic.

Děkujeme všem kdo si vzpomenou spolu
s námi. Dcery a synové s rodinami
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Mladá výtvarnice Zuzana Balážová
má první výstavu po třech letech
své umělecké činnosti
POČEPICE/VYSOKÝ CHLUMEC Až do konce
srpna si ve výstavní síni obecního úřadu
na Vysokém Chlumci mohou zájemci prohlížet obrazy šestnáctileté malířky z Počepic Zu-

Zuzana Balážová s jedním ze svých obrazů, který
nazvala Stín.

zany Balážové. I laik může na výstavě poznat,
že mladá výtvarnice má nadání, a proto není
divu, že se ohlasy dostaly i do redakce.
Zuzko, kdy vás oslovilo malování?
Když jsem byla malá, moc ráda jsem nemalovala (úsměv). Nikdy jsem u této činnosti
dlouho nevydržela. Zatímco v první nebo
ve druhé třídě každý rád vymalovával, já
jsem raději šla pryč. Zlomilo se to až v mých
třinácti letech, kdy jsem začala malovat
hlavně tehdy, když jsem měla nějaké svoje
starosti. Malovala jsem jako samouk hlavně
ve svém pokoji. V době, kdy začal covid, jsem
se dostala na sedlčanskou základní uměleckou školu, a tam jsem se začala učit pod odborným vedením. Naučila jsem se tam toho
opravdu dost během relativně krátké doby.
Potom jsem se rozhodla, že se pokusím složit
talentové zkoušky do Bechyně na uměleckoprůmyslovou školu, na které budu studovat
multimediální tvorbu.

Co nejraději kreslíte a malujete a jakou
technikou?
Začínala jsem kreslit tužkami a pastelkami,
a tato moje první výstava je založena na malbě a na postavách. Ve svých třinácti letech
jsem se snažila kreslit podle předloh, ale postupem času mě to přestalo bavit, protože
jsem poznala, že pouze opakuji to, co už udělal někdo jiný. Začala jsem proto tvořit podle
vlastních představ.
Kolik obrazů máte na své výstavě na vysokochlumeckém obecním úřadu a jaké
svoje motivy jste vybrala?
Obrazů je kolem dvaceti a jsou na nich postavy a lidé s křídly. Jedná se o moji fantazii
a ke každému obrazu jsem přidala legendu,
takže si můžete přečíst, jak jsem obraz malovala. Budu ale velice ráda, když ke každému
obrazu vyjádří návštěvníci svůj vlastní názor
a nebudou se na něj dívat výhradně mým
pohledem.
Co říkají vaší tvorbě rodiče?
Jsou rádi a podporují mě. Mamka mě podpořila v tom, že když se výstava připravovala, její a vlastně i moje kamarádka výstavu
společně se mnou zařizovala a na vernisáži ji
prezentovala. Myslím si, že moji nejbližší jsou
rádi, že jsem se vydala uměleckým směrem
(úsměv).
Máte i jiné zájmy kromě výtvarné činnosti?
Když jsem byla menší, ráda jsem jezdila
na koni, a doufám, že se k této zálibě ještě
vrátím. Rodiče se o mě báli, aby se mi něco
nestalo, a tak jsem přestala. Mým velkým koníčkem je teď můj pes a jeho máma a potom
hlavně to malování.
Náš rozhovor pořizujeme na pouťové
Povltavské výstavě drobného zvířectva.
Jste tady náhodou, nebo se sedlčanskými
chovateli spolupracujete?
Já jsem tady teď o prázdninách na brigádě. Pracuji buď ve skladu, dělám, co je potřeba, a také pomáhám i na této výstavě.
David Myslikovjan

Survivor děti nadchl, teď putují po stopách pirátů
PETROVICE Prázdniny se

překlenuly do své poslední čtvrtiny a v Petrovicích

začal tradiční čas srpnových příměstských táborů
při místní základní škole.

Od 15. do 19. srpna
se zde uskutečnil tábor
na motivy hry Survivor –

Z příměstského tábor Survivor děti odcházely každý den domů unavené a šťastné.

hry o přežití. Děti se rozdělily do čtyř skupin a celý
týden plnily zábavné hry
a úkoly. Tvořily náramky,
rámečky, přívěsky, hledaly poklad, nechyběla
opičí dráha a spousta pohybových aktivit. Kapacita příměstského tábora
se naplnila do posledního
místa, a tak vedoucí Lucie
Šimečková, David Šimeček, Martina Vošahlíková
a Václav Mrazík měli plné
ruce práce. Děti, které tento tábor navštěvovaly, však

byly dle jejich slov nadmíru spokojené a nechtělo se
jim vůbec domů.
Tento týden od 22.
do 26. srpna se koná tábor
organizovaný petrovickou
základní školou ve spolupráci s ﬁrmou Attavena – Pirátská stezka. Děti
půjdou po stopách pirátů,
ale čekají je také různé
sportovní i výtvarné aktivity. Věnují se jim Veronika Vošahlíková a Martina
Vošahlíková.
Jana Motrincová
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Přes tři stovky diváků vidělo tři červené karty a remízu
TJ Tatran
Sedlčany – SK
Poříčany 1:1 (1:0)
SEDLČANY Tatran přivítal

v neděli 21. srpna ve 3.
kole krajského fotbalového
přeboru Poříčany. Soupeř
stejně jako domácí celek
sestoupil z divize a v prvním zápase podzimní soutěže těsně zvítězil. V sedlčanském týmu chyběli M.
Sirotek, Novotný, Hrabák
a Krotil.

Vymazal vyrazil
Úvod zápasu patřil
spíše hostům, kteří měli
častěji míč na svých kopačkách, ale k výraznější
šanci se nedostali. Naopak
ve 14. minutě mohl jít Tatran do vedení. Kdolský

posunul balon na Habarta, ten uvolnil do pravého křídla Repetného,
který našel před bránou
volného Haase, jehož snaha o zakončení skluzem
nepřinesla ovoce. O tři
minuty později Kdolský
vybojoval míč ve středu
hřiště, narazil si ho s Haasem a na vápně našel zcela volného Habarta. Toho
zradil první dotek, přesto
se mu povedlo obstřelit gólmana Vymazala, ale míč
skončil těsně vedle. Ve 21.
minutě našel Hanuš před
vápnem volného Kdolského, který utaženou střelou z první otevřel skóre
– 1:0. Ve 27. minutě vyslal
Kdolský do pravého křídla
Repetného, ten volil prudkou střelu z úhlu, kterou

Vymazal vyrazil. Ve 40.
minutě byl odpískán faul
Kdolskému, hosté rychle
rozehráli na Makovského,
který byl úplně sám před
brankářem Dřevojanem.
Ten ale dobře vyběhl a vyrovnání nedovolil.

Nepadaly góly,
ale karty
Do druhé půle vlétli domácí borci s chutí.
Ve 49. minutě pronikl
na levé straně do vápna
Habart, s jeho zakončením na první tyč si ale
Vymazal poradil. A v 50.
minutě bylo vyrovnáno.
Odkopnutý míč si zpracoval na kruhu Dukay,
před vápnem našel volného Bíma, který prudkou
střelou na první tyč nedal

Dřevojanovi šanci – 1:1.
Po hodině hry šli do hry
Sochůrek s Kouklíkem
a prvně jmenovaný mohl
hned po minutě skórovat.
Krůta, poslal na levé straně za obranu Haase, ten
dal pod sebe na Sochůrka, který před odkrytou
brankou trefil obránce,
od něhož se odrazil míč,
ale opět ten samý hráč mu
zablokoval druhý pokus.
V 71. minutě si Sochůrek
ukázkově zpracoval dlouhý míč a pohotově levačkou vystřelil, bohužel míč
skončil jen na zadní tyči.
Pak už padaly jen červené
karty. V 76. minutě přišla
nejdříve žlutá karta pro
Kohouta, který bez možnosti hrát míč sestřelil
Kouklíka. Kousek za půlkou byl Sochůrek faulován Řehákem. Po následné strkanici byl vyloučen
Řehák a překvapivě Haas,
který se mely vůbec neúčastnil. V 86. minutě pak
dostal červenou kartu Kohout, který v přerušené
hře úmyslně dupl Sochůrkovi na patu. Zápas, který
oficiálně navštívilo přes
350 fanoušků, tak skončil
v emocích a dělbou bodů.

Ohlas k utkání
Trenér Vlastimil Zelenka: „Sváteční pouťový
zápas se nám bohužel výsledkově nepodařil. Soupeř měl sice místy územní
převahu ve středu hřiště,
ale k šancím se nedostával. Vlastně jen ze dvou
nebezpečných situací vytěžil vyrovnání a odvezl si
šťastný bod. Na naší straně
pokračoval festival zahozených šancí, který začal už
v první kole v Příbrami. Je
sice pozitivní, že si šance
vytváříme, ale koncovka
je žalostná. Nezbývá nám,
než se pokusit protrhnout
střeleckou smůlu a v dalším
kole už naplno bodovat.“
Sestava Tatranu: F.
Dřevojan – Sosnovec, L.
Brotánek, Hofman (46.
P. Lípa), M. Krůta – Repetný (90. D. Pudil), Kdolský,
L. Matoušek (59. Kouklík),
M. Habart (59. Sochůrek),
Hanuš – Haas.
Tatran je po 3. kole v tabulce na třináctém místě
s jedním bodem a skóre
3:5. Další utkání se hraje
v sobotu 27. srpna od 10.15
hodin na hřišti SK Doksy.
David Štverák

Horké léto chuť
o plážový volejbal
nezvýšilo
SEDLČANY Plážový volej-

bal je v Sedlčanech stále
popelkou. Prostor, který
byl před lety k tomuto
účelu na fotbalovém hřišti
Tatranu upraven, zůstává
většinu léta prázdný.
Potvrdil to i Pavel Bednář, ředitel Sportovních
areálů Sedlčany: „Bohužel
ani horké letošní léto zájem
o tento druh sportu nezvýšilo. I když nás to na nákladech nic nestojí, trochu mě
to mrzí. Z počátku, když šlo
v Sedlčanech o novinku,
bylo hřiště využíváno víc
místními a ještě větší měrou
návštěvníky. Ono to souvisí
i s klasickým volejbalem.
Nechci místní volejbalový
oddíl odepisovat, i když
mám pocit, že k zániku
spěje. Kluci, kteří soutěž

hrávali, jsou v současnosti
v seniorském věku a žádní
mladí, kteří by štafetu za ně
přebírali, nejsou.“
Zároveň Bednář ale
uvedl, že ví jen o jednom
jediném spolku. „Nejde
sice o členy zmíněného oddílu, ale od manželky vím,
že občas si zahrají – jak
v hale, tak na hřišti pro beach volejbal. Kritici poukazují na to, že pískem začíná
prorůstat tráva. To jsou důsledky minimálního využití.
Když se tam bude hrát častěji, tak stačí po zápase hráběmi písek prohrabat a tráva nebude mít šanci vyrůst,“
dodal. „V současné době je
hřiště v takovém stavu, že
když mi někdo za minutu
zavolá, že tam chce hrát,
tak může,“ podotkl. -mb-
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Fotbalové víkendové Nohejbalisté na turnaji využívali
výsledky regionálních komfortní přístup k řece
I letos v kempu u Can- stvení a přátelská atmosféra.“ a Milan Kunc. Druhé místo
Turnaj se hrál dvoukolo- obsadili Joudové – Petr Jandáta na Obozu konal bleskodružstev
vý turnaj trojic v nohejbale. vým systémem každý s ka- dák, Jaroslav Kronych a MarOBOZ

3. kolo krajského přeboru

TJ Tatran Sedlčany – SK Poříčany 1:1 (1:0)
Branka Sedlčan: 22. M. Kdolský

3. kolo I. B třídy skupina D
SK Vyžlovka – TJ Sokol Sedlec-Prčice 1:2 (1:0)
Branky Sedlce-Prčice: 53. O. Rataj, 60. M. Davídek
AFK Kácov – TJ Tatran Sedlčany B 4:3 (1:0)
Branky Sedlčan: 64. M. Dvořák, 77. P. Lípa, 90. V. Lípa

3. kolo okresního přeboru
TJ Sokol Dublovice – TJ Sokol Trhové Dušníky 0:2
(0:0)
TJ Vltavan Hřiměždice – SK Petrovice 2:4 (1:3)
Branky: 44. a 85. M. Jílek – 7. J. Paták, 10. (p) P. Chlasták,
37. L. Sedlák, 72. V. Schwarz

3. kolo III. třídy skupina B
TJ Vltavan Borotice – TJ Sokol Sedlec-Prčice B 3:2 (1:0)
Branky Sedlce-Prčice: 72. D. Kolář, 81. R. Křížek
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Počepice 3:0
(1:0)
Branky: 41. M. Tatoušek, 56. J. Špaček, 65. (p) M. Viskup
TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B – TJ Sokol Dublovice
B 6:2 (1:1)
Branky Dublovic: 27. O. Šimek, 51. D. Krůta

3. kolo IV. třídy

Tentokrát to vyšlo na středu
17. srpna. Turnaje se zúčastnily pouze čtyři týmy, což
může ve velké míře souviset
s nedávnými přesuny karavanů v sousedním kempu,
odkud v předchozích letech na tuto akci nad nízkou
sítí dorazila vždy alespoň
dvě družstva.
„Navzdory slabší účasti
a sluneční výhni si přítomní
turnaj náramně užili,“ připomněl jeden z organizátorů,
dlouholetý aktivní nohejbalista Tonda Tesař. „Napomohl tomu nedaleký komfortní
přístup k řece, chutné občer-

Účastníci nohejbalového turnaje na Oboze. Tonda Tesař je dole
uprostřed.

ždým, přičemž po odehrání
všech zápasů se sečetly body
a následovalo vyhlašování.
Na třetí příčce se umístil tým
Kosáci ve složení Jarda Štemberk, Jarda Štemberk mladší

Sobotní kolo Brdské ligy se konalo
za extrémně nepříznivého počasí
O uplynulém
pouťovém víkendu se
na hřišti na Mrskošovně
v Luční ulici konala dvě kola
22. ročníku Brdské ligy v po-

SEDLČANY

bylo pěkné počasí, nic nenasvědčovalo tomu, co přijde.
Přesto jsme vůbec nepřemýšleli o tom, že soutěž zrušíme.
Jednak jsme zjistili, že na Mr-

SK Vysoký Chlumec – Obořiště 4:8 (2:2)
Branky Vysokého Chlumce: 32. J. Vodenka, 37. Z. Tichý,
52. a 68. P. Lípa
SK Petrovice B – TJ Sokol Dolní Hbity 6:1 (2:0)
Branky Petrovic: 4. M. Krejčí, 10. V. Podlipský, 52. a 86. M.
Bílek, 63. L. Stibor, 72. T. Mikota
Sokol Vrtule Láz – TJ Vltavan Hřiměždice B 10:0 (5:0)
SK Klučenice – TJ Sokol Pičín B 6:1 (3:0)
Branky Klučenic: 16. a 24. J. Květ, 44., 75. a 88. T. Petřík,
60. H Holan

3. kolo okresního přeboru – Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Sokol Jankov 2:1
(1:0)
Branky Vrchotových Janovic: 15. D. Adam, 53. M. Bursík

3. kolo krajského přeboru staršího
dorostu U19
SK Lhota – TJ Tatran Sedlčany 1:0 (1:0)

3. kolo krajského přeboru mladšího
dorostu U17
SK Lhota – TJ Tatran Sedlčany 6:3 (3:3)
Branky Tatranu: 7. O. Ballon, 23. D. Barták, 38. (p) J. Jiráček

3. kolo krajského přeboru starších
žáků U15
TJ Tatran Sedlčany – SK Kosmonosy 0:4 (0:2)

3. kolo krajského přeboru mladších
žáků U13
TJ Tatran Sedlčany – SK Kosmonosy 3:4 (3:1)
Branky Sedlčan: 12. a 21. R. Jirásek, 18. J. Vávra
David Štverák

tin Nagy s jejich manažerem
Honzou Fedorem. V turnaji
zvítězil tým TTT ve složení
Tonda Tesař, Jaromír Dvořák
a Jakub Jech.
David Myslikovjan

SDH Sedlčany se v tomto roce v Brdské lize představil ve čtyřech
kolech.

žárním útoku. Pořadateli
byli členové SDH Sedlčany.
Přestože se v pátek večer
strhl silný vichr doprovázený bouřkou a celá sobota
propršela, svoji pořadatelskou snahu s vypětím všech
sil dotáhli do konce.
„Jako obvykle jsme absolvovali několikadenní
přípravy, ale tentokrát jsme
netušili, do čeho jdeme,“ uvedl po skončení soutěžního
dvoukola Petr Janský, který
společně se svým bratrancem Jaroslavem byl hlavním
pořadatelem závodů. „Naposledy nám pršelo v roce 2014,
a protože po celé prázdniny

skošovně dobře funguje drenáž, a také jsme věřili, že se
počasí umoudří. Přípravy dráhy jsme začali ve středu, v pátek navečer jsme všechno
doladili, a když jsme už měli
všechno hotové, nastala průtrž mračen. Z Mrskošovny
se stala jedna velká laguna
a také se zvyšovala hladina
potoku. Nikdo nám nevěřil,
že se voda vsákne. Lidi nám
volali z celého okresu, jestli
mají přijet, a přestože pršelo
po celou sobotu, přes lehké
problémy, které jsme museli
okamžitě řešit, jsme všechno zvládli. Dokonce jsme
si narychlo půjčili na místo

u terčů z Líchov, kde bylo
nejvíce vody, umělou trávu.
Druhý den byl potom už
mnohem lepší.“
Že byla dráha připravena
přes nástrahy počasí skutečně pečlivě, svědčí i zaběhnuté časy jednotlivých družstev. Zvlášť se činili muži
z Nalžovic, kteří vyhráli v sobotu i v neděli a s předstihem se už stali vítězi Brdské
ligy 2022. Loni tuto soutěž
vyhrál SDH Sedlčany a tentokrát se jí zúčastnil pouze
dvakrát a běžecky ještě nyní
o uplynulém víkendu v úloze pořadatelů, aby je měli
možnost vidět i jejich domácí
příznivci. Jinak se ale účastní
extraligy a také Táborské
ligy, kterou dva závody před
koncem vedou. SDH Sedlčany v sobotu skončil na třetím
místě a v neděli byl vyřazen
v osmiﬁnále Březnicí, když
po zranění jednoho z členů
musel měnit sestavu.
Sobotní kolo v kategorii žen vyhrály Zahořany
a v nedělním byl nejúspěšnější Suchodol. V Sedlčanech v sobotu startovalo
v obou kategoriích dvacet
osm týmů a v neděli dokonce dvaatřicet, což je zatím rekord tohoto ročníku Brdské
ligy, který bude ukončen tuto
neděli v Nalžovicích.
David Myslikovjan
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KO M E N TÁ Ř

Kamery v Sedlčanech

Politické nazírání
na společnost je
třeba začít včas
utvářet

Nebylo to veselé čtení
v minulém Kraji. Obec
něco pěkného vybuduje,
aby to (nejen) nudící se
mládež vzápětí začala ničit. Pravda, identiﬁkováním viníků nebudou potrestáni sami viníci, nýbrž
jejich rodiče za to, že viníky neuměli vychovat. Alespoň však opravu poškozeného majetku nezaplatí
znovu všichni ostatní.
Kamery potřebujeme.
Jsou efektivnější a levnější
než armáda strážníků. Vyrábí důkazní materiál pro
případné soudní spory. Policie se pak může soustředit na problémové situace,
které kamerový systém zaznamená. Nezanedbatelný
je i preventivní efekt.
Co mě upřímně překvapilo byla nenápadná větička: „Na náměstí
T.G.M. zachytily kamery
nezaplacení poplatku
za parkování a podobně.“

Opravdu jsem nečekal, že
městská policie má díky
kamerám pod takovým
drobnohledem i parkování na náměstí. Jestli stále
stojí 10 korun na hodinu,
tak klobouk dolů, že strážníci takto důsledně vymáhají právo.
Dřív mi vadilo podstupovat slalom mezi
auty volně zaparkovanými na blikačkách v ulici
28. října nebo Nádražní.
Když jsem včera viděl
korpulentního mladého
pána, jak své mocné pozadí vysoukává ze svého
vozu zaparkovaného v křižovatce u Flossmana, aby
si mohl vybrat z bankomatu, napadlo mě, že by pro
svoje zdraví udělal lépe,
kdyby zaparkoval opodál
a udělal si dvouminutovou procházku. Ale tak co,
auta projížděla křižovatku
kyvadlově a pokoušela se
přitom nesrazit chodce

na přechodu, kteří se snažili správně odhadnout
odhodlání řidičů a rychlost, s jakou jsou schopní
přechod přeběhnout. Co
bychom my všichni neudělali pro toho dobrého
člověka, kterému je zatěžko udělat pár kroků navíc.
Dnes tyto řidiče-rošťáky spíš lituji. Dnes mám
jistotu, že je ruka zákona
hned vyhmátne. Máme
po Sedlčanech 60 kamerových bodů a strážníci
nekompromisně trestají
i řidiče, co ujede bez zaplacení z parkoviště na náměstí. A to tam nikomu
nepřekážel a nikoho neohrožoval, jen nezaplatil
desetikorunu. S takovým
kamerovým systémem
a důslednou prací policie
tyto excesy jistě brzy vymizí. Anebo také ne. Však
už ty kamery tu máme nějaký ten pátek…
Bohumil Vohanka

POZNÁMKA

Kouzlo pětitisícovky
Utkvěl mi v paměti záběr,
natočený asi před devíti
roky při rozdávání koblih,
jak jde kolem předsedy
hnutí ANO 2011 evidentní
bezdomovec. Náhle Andrej Babiš sáhne do kapsy,
jakoby nic zamává pětitisícovkou, podá ji rozpačitému člověku se slovy: „Něco
si kupte“. Pan předseda
z toho zřejmě měl dobrý
pocit a kdekomu vyprávěl
se smíchem, jak ten člověk
koukal, že tu bankovku ani
neznal. Asi.
Když je řeč o pěti tisících, vzpomenu na návrh
ministryně Jany Maláčová
dát důchodcům navíc šest
tisíc, ANO navrhlo čtyři,
tak se jim dalo hezkých
5 000 Kč. Dal jsem je poplatníkovi, kterému nebylo
pomoženo.

Vždy, když si některá
vláda chce vylepšit mediální obraz, pokusí se nějaké početné sociální skupině udělat radost. A hle,
nyní byly v nové vládě
dohady, kolik na dítě
a komu, aby to nebylo
zcela plošně. Samozřejmě
zase 5 000 Kč. Nemusím
tuto vládu moc kritizovat,
protože i bez toho si užívá
většinou jalové kritiky až
nad hlavu. Ale přesto – považuji toto téměř plošné
opatření za chybu. Vládnoucí koalice nepotřebuje
soutěžit s populisty. Šla
do voleb se svým středopravicovým programem,
aby uzdravovala nemocnou státní kasu. Naše zadlužení je nezdravé, protože mnoho prostředků
se jen projedlo a vyhodilo

za vadné čínské respirátory... I lidé, kteří splácejí
hypotéku, jsou hrozně
zadluženi. Ale ne tím, že
by ty miliony propíjeli
v hospodě. Podobně se
má chovat stát. Starat se
s odbory o produktivitu,
vychovávat občany k rozumnému hospodaření
a být vzorem.
Představoval jsem si,
že nová vláda ukáže tvrdě
správnou cestu. Cestu nelehkou, protože jen taková
vede ke společnému úspěchu. Po cestách vyšlapaných, pohodlných už šel
kdekdo, tam se nevymyslí
nic nového. A kouzlo pětitisícovky, které stát jen
více zadlužuje, bude v budoucnosti našim dětem
k malé radosti.
Vladimír Roškot

Poslední dobou se hodně
diskutuje kolem osmáka
zakleknutého třemi policisty. Chlapec poponesl
stojan s reproduktorem
na předvolebním mítinku
Andreje Babiše. Ne z dětského uličnictví, prý chtěl
lidi ušetřit toho lhaní. Babišovi příznivci nadávali klukově matce, že se na mítink nemají tahat děti. A že
ke všemu je ten kluk vážně nemocen. Snad netřeba
vysvětlovat, že autismus
není nemoc. A i kdyby byl
nějak nemocen, za několik
let bude mít volební právo.
Když máme svobodné volby, má člověk umět volit,
vyznat se v lidech, vědět
o programech. Nenaletět.
Takže ať včas vidí a slyší,
co to je taková předvolební kampaň. Jak se tam
chovají příznivci politika,
jak jeho odpůrci. Co volají
nebo píší na transparentech. To je základní průprava.
Přestože už dávno není
mojí povinností mládež

vyučovat a vychovávat,
mám stále zájem o nynější mnohem pestřejší škálu
mladých lidí. Občas využiji
příležitost a dám řeč s mladým člověkem. Mrzí mě,
když dá najevo, že se o politiku absolutně nezajímá.
Pro jistotu naznačím, že
nejsem nějaký slepý fanda
dědek a jsem objektivně
kritický k dění ve společnosti. A že mě zajímá, jak
by to tady rád viděl do budoucna. Potěší mě, když se
pokusí vyjádřit nějak kriticky a uzná, jak je důležité
dobře zvolit.
Mladí i lidé ve středním
věku, mají mnoho před sebou. Měli by volit všichni,
jde o jejich budoucnost.
Prosím, aby staří s mladými hovořili, aby sebou
navzájem nepohrdali, jen
se pokud možno zdravě
ovlivňovali. Politické nazírání na společnost je dobré
začít u každého dítěte včas
vytvářet. V oněch patnácti
letech to vůbec není brzy.
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Bouřka a spoušť
Bouřka, doprovázená silným větrem a deštěm, která se v pátek ve večerních
hodinách prohnala nad
Sedlčany, měla silné účinky. Dokonce tak zničující,
že dokázala vysklít jednu
z tabulí v Havlíčkově ulici
na prodejně Flosman. Tentokrát to odnesla vývěska
hokejového Tatranu. Nebo
že by tuto spoušť dokázal
udělat člověk? To by přece
nemohl být normální. Anebo střízlivý.
David Myslikovjan
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