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Sté výročí
přehlídky mužné
krásy, ukázněnosti,
síly a vytrvalosti
DOUBRAVICE/SEDLČANY

Město Sedlčany uspořádalo v sobotu 3. září vzpomínku na přítomnost prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka v souvislosti
s ukončením rozsáhlého
vojenského cvičení v regionu.

Na jednadvacátém veřejném zasedání zastupitelstva města
Sedlčany, které se konalo
v pondělí 5. září ve společenském sále Kulturního
domu Josefa Suka, se hned
v jeho v úvodu dostala
ke slovu v programu diskuze. Na zasedání bylo přítomno více než dvacet občanů, z nichž většina bydlí
v lokalitě poblíž sportov-

Do projektu
vyhlášeného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
(VZP) Pošli vzkaz příběhem, jehož hlavním posláním je podpora mezigeneračního dialogu a předání
životního poselství dětem,
se přihlásil také sedlčanský domov seniorů.
Svůj příběh zpracovalo více klientů, a to nejen
v Sedlčanech, ale jako nejúspěšnější byl vyhodno-

Den otevřených dveří přilákal
do Sedlčanských strojíren rekordní
počet návštěvníků
SEDLČANY Prostory, které

obvykle nemohou prochá-

této možnosti využívali skutečně nad očekávání, vždyť

u vstupu na vrátnici listovali alby fotograﬁí i písem-

Pokračování na straně 9

ního areálu v Luční ulici,
známém pod názvem Mrskošovna. Obávají se zvýšené hlučnosti a nepořádku
v souvislosti s projektem
vybudování nového bike
parku pro kola.

Pozemek v centru
má svoji hodnotu
„Obrací se na nás občané ze jmenované lokality
Pokračování na straně 3

Klient domova seniorů Jiří
Mlejnský si svůj literární
úspěch s Duchem Posázaví
užil vrchovatou měrou
SEDLČANY

Cena 20 Kč

Na vrchu Šiberný nad
obcemi Doubravice, Klimětice a Libíň se sešli zástupci města a hosté k uctění
této památky. Za slunného
dopoledne vlála u pěkně
udržovaného památníku
státní vlajka a místní hasiči

Zastupitelé na veřejném
zasedání diskutovali s občany
o zamýšleném vybudování
bike parku v Luční ulici
a předpokládané zvýšené
hlučnosti v této lokalitě města
SEDLČANY

www.sedlcansky-kraj.cz

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Nejvýznamnější sedlčanská fabrika přilákala při dni otevřených dveří spoustu zvědavých návštěvníků.

zet návštěvníci každý den,
vyhlídková jízda výtahem
na nové zkušební věži s pohledem na město a jeho
okolí, doprovodný program
hlavně pro děti a příjemné
počasí. To vše bylo v sobotu
3. září tou nejlepší pozvánkou na den otevřených dveří podniku STROS. A hosté

Dožínky
se nesly
ve folklorním
duchu
PETROVICE Slavnost ukon-

cen více než osmdesátiletý
senior Jiří Mlejnský. Svoje
vyprávění odeslané do soutěže nazval Duch Posázaví.
Úspěch si mohl ve středu 31.
srpna vychutnat před zcela
zaplněnou jídelnou Domova. Dostavili se zástupci
VZP, sedlčanský starosta
Miroslav Hölzel, spisovatelka Jaroslava Pechová
a další hosté. Z nich tím bezpochyby nejznámějším byl

čení žní se konala v sobotu
3. září celý den i večer v zámeckém parku v Petrovicích. Dožínky začaly po obědě mší svatou v kostele sv.
Petra a Pavla na náměstí.
Po ní se příchozí přesunuli
do zámeckého parku, kde se
petrovický starosta a senátor
Petr Štěpánek ujal se svými
hosty slavnostního zahájení.
Po něm již patřil prostor
dětem ZUŠ Sedlčany, které
před pódiem předvedly vystoupení, za které sklidily
bouřlivý potlesk. Všechna

Pokračování na straně 8

Pokračování na straně 11

kolem poledne jich dorazilo
už osm set padesát a další
ještě přicházeli.

Dřívější
zaměstnanci
vzpomínali
Mnozí z návštěvníků byli
dřívější zaměstnanci Sedlčanských strojíren a hned

ných záznamů a oživovali si
svoje vzpomínky. „Já jsem
tady pracovala od roku 1981
do roku 1990 ve výpočetním
středisku,“ svěřila se Jarka
Lenková ze Sedlce-Prčice
a s úsměvem dodala: „Je to
pro mě dnes tady být takové potěšení, vždyť v té době
Pokračování na straně 4
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Do volebního boje jdou čtyři
uskupení
jsou již nyní zastupiteli
Petrovic, někteří i radní.
Vidět je při jejich práci
je možné na posledním
zastupitelstvu ve starém
složení, které je naplánováno na 12. září. Mělo by
se zde mimo jiné veřejnou
rozpravou rozhodnout
o umístění soch z letošního řezbování.
Jana Motrincová

v čele s Pavlem Kubíčkem
z Kojetína. Ze stejné vesnice je i Václav Jankovský,
lídr další volební strany –
Společně pro Petrovicko.
V čele kandidátky KDU-ČSL stojí Jiří Soukup ze Zahrádky a u Starostů a nezávislých má číslo jedna
Petr Jüngling z Petrovic.
Všichni čtyři představitelé volebních uskupení

PETROVICE Letošní záříjo-

vé komunální volby budou v Petrovicích napínavé. Oproti minulosti, kdy
kandidovaly většinou tři
stálé strany – STAN, KDU-ČSL a SNK, letos došlo
ke změně.
Voliči najdou na hlasovacích lístcích stranu
Sdružení nezávislých
kandidátů – Pro Petrovice

V srpnu rekordně pršelo
vající množství srážek.
Teplotně byl uplynulý měsíc průměrný.
Za zmínku stojí, že letos
v něm bylo pět horkých
dnů, kdy je teplota rovná
nebo vyšší 30°C, což je
o 12 horkých dnů méně
než v nejteplejším létě
roku 2015 a o čtyři více
než v loňském nejchladnějším srpnu.
-red-

největší množství. Pro
srovnání, dosud nejvíc
v srpnu napršelo v roce
2014 (102 mm) a nejméně
v roce 2018 (20,1 mm).
L eto š n í d o s ava d n í
srážkový úhrn (471,6 mm)
se tak dostal v tabulce
na druhou pozici za rok
2013 (514,8 mm) a lze
pozorovat v posledních
čtyřech letech přibý-

SVATÝ JA N D va c á t é h o
srpna zaznamenala amatérská meteorologická
stanice Miroslava Votruby za jediný den 54,8 mm
srážek. Však se taky závěr
třetího srpnového týdne postaral o to, že letos
v tomto měsíci napršelo rekordních 128,5 mm,
což je za posledních
deset sledovaných let

www.sedlcansky-kraj.cz

Škeble jsou na suchu,
důvodem jsou
obnažené říční břehy
VLTAVA Na březích upouš-

těné hladiny řeky zůstávají na suchu škeble a další
druhy mlžů, kteří hynou.
O jejich osud se obává Český rybářský svaz.
Svaz požádal rybáře
i veřejnost, zda by škeble
při jejich nálezu mohli vrátit do vody. Připomíná, že

hladina bude i nadále klesat každý den a mlže je nutné umístit do hlubší vody,
aby se situace neopakovala. Zároveň varuje před
pádem a uklouznutím, neb
některé Orlické břehy jsou
po upuštění vody velmi
strmé a skalnaté.
Jana Motrincová

Proč kvalitní asfaltový
koberec mizí? Ustupuje
pokládce optických
kabelů
SEDLČANY Obyvatelé Sedl-

čan si začali téměř zvykat,
že v různých lokalitách
Sedlčan jsou chodníky,

nám představili její zástupci
přibližně před třemi roky,
následně zpracovávali
projektovou dokumentaci,

Srpen
meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr
v m/s

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

horké – teplota max. rovná nebo vyšší 30 st. C

5

1

17

3

7

14

3

7

1

5

letní – teplota max. rovná nebo vyšší 25 st. C

11

5

22

14

20

27

16

17

7

14

nejnižší v měsíci

5,9

5,1

8,8

5,0

6,5

5,8

8,7

7,0

5,9

8,2

dne

15.

25.

23.

11.

23.

27.

15.

28.

25.

7.
33,3

nejvyšší v měsíci

36

30

37,1

31,9

36,1

35,4

31,7

32,1

30,5

dne

3.

10.

7.

28.

1.

9.

18.

10.

15.

5.

měsíční průměr

17,83

15,99

22,51

17,86

19,93

22,04

19,76

18,91

16,17

19,10

Výkopové práce v Sedlčanech hned tak neskončí. Optické kabely
se pokládají také v Havlíčkově ulici.

za měsíc

100,6

102,0

56,0

27,5

62,0

20,1

73,1

85,9

61,9

128,5

nejvyšší v měsíci

23,1

32,1

26,1

11,2

39,5

5,8

18,9

16,6

21,3

54,8

trávníky na čas rozkopané. Zřejmě nenávratně
zmizely některé keře a leckde trčí ze země modré,
žluté nebo černé kabely,
které teprve čekají na ﬁnální připojení.
V posledních srpnových dnech rypadla
odstraňovala asfaltový
koberec z chodníků v Havlíčkově ulici, který ještě
po položení elektrického
vedení do země téměř
zářil novotou. U starosty
Sedlčan Miroslava Hölzela
jsme si ověřovali, o jakou
akci jde, zda se stále jedná o přípravy na připojení
optických kabelů pro vysokorychlostní internet.
„Jde o komerční záležitost
společnosti Telko Infrastruktur, která je dceřinou
společností ČEZu. Záměr

dne

25.

4.

16.

29.

11.

24.

20.

10.

7.

20.

úhrn od počátku roku

514,8

399,3

244,4

347,5

344,8

222,1

300,6

397,9

453,0

471,6

deštivé dny v měsíci

10

16

6

6

10

8

14

15

20

12

nejvyšší náraz větru
v měsíci

7,8

12,5

10,6

10,9

9,9

8,0

13,0

10,3

6,6

dne

24.

14.

10.

3.

4.

3.

28.

7.

1.

Do devátého září je plánovaná úplná uzavírka komunikace mezi vesnicemi Krchov a Vladyčín. Řidiči
musí použít objízdnou trasu. Jana Motrincová

kterou předložili našemu
stavebnímu úřadu a ten vydal územní rozhodnutí pro
kabelizaci,“ zrekapituloval
starosta. „Společnost dostala od radnice podmínku,
že musí povrch komunikací obnovovat v plné šíři
na svoje náklady,“ dodal.
Připomněl, že majitelé
rodinných domků nebo
společenství bytových
vlastníků dávali předem
společnosti k vedení optických kabelů ke své nemovitosti písemný souhlas.
Starosta uvedl, že tyto
sítě jsou pro budoucnost
města důležité. Prospěch
z toho má i radnice, které
tato společnost umožní
využívat část optických
vláken bezplatně po dobu
dvaceti let nebo po dobu
životnosti zařízení.
-mb-
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Zastupitelé na veřejném zasedání diskutovali s občany
o zamýšleném vybudování bike parku v Luční ulici
a předpokládané zvýšené hlučnosti v této lokalitě města
Dokončení ze strany 1

v souvislosti s tímto projektem,“ připomněla zastupitelka Blanka Vilasová.
„Nikdo s nimi záležitost
neprojednával a informace
získali až z tisku. Řada kolegů zastupitelů zastává názor, že o záměru na využití
takto hodnotného pozemku na tak dlouhou dobu
(rada města svým usnesením schválila smlouvu
o výpůjčce části městského
pozemku o výměře 3 000
m2 mezi městem Sedlčany
a zapsaným spolkem LifeByReal z Nového Bydžova
za účelem uskutečnění záměru indoorového parku
na dobu patnácti let s výpůjčkou 1 Kč na rok – pozn.
red.) mělo být informováno
zastupitelstvo a po zahrnutí připomínek od občanů
o tom také rozhodovat.
Je to ale outdoorový park
a tedy je předpoklad, že
zde bude větší hluk a to
neodhluční nějak vysázené
stromky. Takto hodnotný
pozemek v centru města by
měl sloužit především široké veřejnosti. Proto bychom
navrhovali, aby se rada
města opětovně zabývala
touto věcí.“
Starosta města Miroslav
Hölzel odpověděl, že rada
města skutečně rozhodla
o výpůjčce části pozemku.
Jedná se řádově zhruba
o pětinu rozlohy bývalé
školní zahrady. „S myšlenkou vybudovat bike park
přišel Michal Beran a další příznivci tohoto odvětví
sportu, kteří se přistěhovali do Sedlčan v loňském
roce,“ uvedl Miroslav
Hölzel. „BMX závodník Michal Beran, vicemistr světa
a několikanásobný mistr
Evropy a České republiky,
přišel s návrhem, že by
rád vybudoval zázemí pro
tento sport i v Sedlčanech
s tím, že by bylo dobré,
kdyby zde mohl vychovávat zájemce o něj. Byla tak
zahájena diskuse o tom,

za jakých podmínek a jaký
pozemek můžeme nabídnout. Od začátku naše stanovisko bylo, protože tato
záležitost v současné době
nebyla v rozpočtu města, že můžeme maximálně vypomoci pozemkem

na dvě části. Pro nejmenší
a pro ty, co už mají něco
natrénováno. Bike park považujeme za doplnění sortimentu sportovního vyžití
hlavně pro děti a mládež
s tím, že je to ﬁnancováno
privátním provozovatelem.

Veřejného zasedání zastupitelstva se zúčastnilo přes dvacet
občanů Sedlčan. Většina z nich přišla diskutovat o zamýšleném
vybudování nového bike parku v Luční ulici.

s tím, že celá výstavba by
byla v režii spolku, jehož
představitelem je Michal
Beran, který se zabývá trénováním mladých i zkušenějších jezdců. V současné
době smlouva o výpůjčce
ještě není uzavřená, protože dolaďujeme s naší právničkou všechny provozní
náležitosti. Chceme, aby to
bylo ošetřeno ve smlouvě,
abychom se nespoléhali pouze na provozní řád
sportoviště. Jednoznačným
záměrem je, aby bylo provozováno pouze v určité
dny v týdnu, v určitém časovém období a přístupné
by bylo pouze pro členy
klubu po jejich registraci.
Zájmem Michala Berana je,
aby bike park fungoval čistě jako sportoviště, které by
nebylo doprovázeno jakýmikoliv negativními jevy.
V současné době už na základě jistoty, že pozemek
je k dispozici, pan Beran
připravuje se zhotovitelem
konkretizaci jednotlivých
prvků i jejich rozmístění
na zpevněné ploše. Samotný bike park je rozdělen

Tuto aktivitu je ochoten
podpořit Radim Passer.
Rozhodně si nemyslím, že
by tento způsob využití byl
negativní. V každém případě musí zůstat jako řízené
sportoviště.“

Zastupitelka svůj
tip má
Na slova starosty města nejdříve reagovala zastupitelka Blanka Vilasová, která uvedla, že chápe
a kvituje, že má někdo
zájem o to rozvíjet další
odvětví sportu, ale zároveň dodala: „Byla jsem se
na některé jiné bike parky podívat, a ten hluk je
tam dost značný. Nehledě
na to, že tam bude i reprodukovaná hudba, byť
tedy do pěti hodin odpoledne. Jestli si ale dokážete
představit, že člověk by
alespoň o víkendech chtěl
odpočívat, tak to v této
lokalitě asi úplně možné
nebude. Proto bych navrhovala jiný prostor pro
takové hřiště. Já určitý tip
mám, ale je to samozřejmě určeno k jednání, pro-

tože vím, že město tolik
pozemků nemá.“
Na Blanku Vilasovou
navázala Marie Bazalová,
jedna z obyvatelek lokality,
o níž se na pondělním zastupitelstvu mluvilo, která
řekla: „Slyšela jsem, že se
o tom jedná rok. Zajímalo
by mě, kde jsou z toho zápisy a jakým způsobem
jsme s tím byli my, občané,
seznámeni. Minulý týden
jsem si přečetla rozhovor
redaktorky Sedlčanského
kraje s panem starostou.
Diskutovali o označení indoorový nebo outdoorový
park. Pan starosta odpověděl, že se do označení vloudila chyba, a já se ptám,
jak se může do zápisu rady
vloudit chyba? Nebo je to
jenom výmluva nehodná
i školáka? Dále jsem si přečetla, že pan starosta říká,
že si myslí, že to nebude
hlučné. Seznámila jsem se
s činností jednoho podobného parku, a můžu vám
říci, že je to hrozné. Potvrdí
mi to i sousedé. V sobotu se
na Tavernách konala malá
akce ve srovnání s tím, co
nás případně čeká. Já doufám, že ještě ale rozum zvítězí. Shodou okolností jsem
si vyjela na kole, jela jsem
směrem k stadionu Taverny,
a můžu vám říci, že pokud
bychom byli vedle sebe dva,
vzájemně se neslyšíme. Podotýkám, že je to asi tak
desetina hlučnosti toho, co
by bylo v bike parku. Hodně trpíme hlučností, která je
v Luční ulici při koncertech
a na Brdské lize. Někdo si
může říci, tak si na ten jeden den nebo dva odejděte, ale jak si můžu odejít
na celý týden? Uvědomme
si, kolik lidí tam bydlí a že
jsou tam i lidé s malými dětmi. Někdy se schováváme
za to, že sportoviště je pro
děti a pro mládež. Já jsem
pedagog tělem i duší, vím,
co je pracovat s mládeží
a když jsem si přečetla rozhovor s panem Beranem,

je tam sebechvála a zase
sebechvála. Dále říká, že
pro veřejnost to bude jenom
částečně. Takže město bude
hradit komerční zájem nějakého člověka. A co my
o této ﬁrmě víme? Ráda
bych k tomu řekla jednu
ještě hodně závažnou věc.
Uvědomil si někdo, jaké pozadí nese tento sport? Bude
se sem sjíždět celá komunita těchto lidí, a uvědomme
si, jaká dopravní situace je
v této části Nádražní ulice
a v ulici Luční. Ptám se proto, jaký je to přínos pro město? Slyšela jsem poznámku,
že tam budou provedeny
terénní úpravy. Bude město
platit jeho komerční zájem?
Prosím zastupitele, aby
na základě našich připomínek přehodnotili celou situaci, a pevně věřím v jejich
správné rozhodnutí. “

Jedno téma bylo
odloženo
Dalším bodem pondělního městského zastupitelstva měla být rozprava
o podmínkách návrhu
a odůvodnění požadavků zahrnutých do návrhu
kolektivní smlouvy mezi
subjekty město Sedlčany a Základní organizace
Městská policie Sedlčany,
člena Unie bezpečnostních složek odborové organizace. „Po projednání
poslední rada města s ohledem na situaci, kdy máme
necelé tři týdny do voleb,
a s ohledem na situaci, že
vrchní strážník Petr Krch je
kandidujícím za jeden volební subjekt, považujeme
za vhodnější, aby toto téma
bylo odloženo na nově ustavené zastupitelstvo města
Sedlčany. Nebylo by vhodné, aby končící zastupitelstvo jakýmkoliv způsobem
zavazovalo další zastupitelstvo, a proto navrhuji tuto
diskusi odložit do dalšího
zastupitelstva,“ vysvětlil
starosta Miroslav Hölzel.
David Myslikovjan

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Den otevřených dveří přilákal do Sedlčanských
strojíren rekordní počet návštěvníků
Dokončení ze strany 1

jsem byla mladá. Jsem zvě-

založili strojírenský kroužek,
který svoji činnost zahájí

Zájem o jízdu výtahem na nové zkušební věži byl velký.

davá, jestli se tady potkám
s některým ze svých spolupracovníků.“
Jenom o několik desítek
metrů za vrátnicí vyrostl stánek, v němž se zaměstnanci
strojíren věnovali především dětem. Více nám řekla
Kateřina Ludvíková, která
v podniku pracuje jako marketingový specialista HR.
„Připravili jsme sedm soutěží
a děti za jejich splnění dostávají balonky a další drobné
dárky. Máme zde také ukázky naší spolupráce se školami a dětem, které mají zájem o strojírenství, nabízíme
stipendia pro různé obory.
Tyto školy jsou v Sedlčanech
v odborném učilišti v Bezručově ulici v oboru zámečník, v Táboře, Sezimově Ústí,
v Benešově a v dalších městech. Dětem nabízíme také
praxe, brigády a nově jsme

v říjnu. Je pro děti od šesté
až do deváté třídy a jednou
týdně se jim budou odborníci
věnovat u nás na strojírnách
na některém z úseků. Dnes
je tady mimořádná možnost
k nahlédnutí do zdejších
prostor hodně obsáhlá. Zájemci se také mohou podívat
na ukázky práce na technologii i na konstrukci.“

Vždyť hodně lidí ze Sedlčan
a z okolí tady pracuje a chodí i jejich příbuzní a také zájemci o práci u nás. Přicházejí rovněž lidé, kteří s námi
spolupracují, pokud se týká
výroby, a vždy je to hezké.
A když vyjde počasí jako
dnes, tak je to úplně nejlepší
(úsměv).“
Průvodci účastníků dne
otevřených dveří v Sedlčanských strojírnách byli
zdejší zaměstnanci a jedním z nich byl Petr Pšenička, který v podniku pracuje
přes šest let, z toho poslední tři roky je zaměstnán
na obchodním oddělení.
„Návštěvníkům ukazujeme
naši výrobu, technologii,
a také je seznamujeme
s pozicemi, na kterých je

možné pracovat,“ řekl nám
Petr a dodal: „Rovněž mluvíme o našich investicích,
jejichž prostřednictvím
jsme podnik zmodernizovali, zateplili a vybavili,
aby se návštěvníci dozvěděli, že velká část vydělaných
peněz putuje právě do modernizace a zpříjemnění
zdejšího prostředí.“

Technologie se
změnily
Jedním z dřívějších
zaměstnanců podniku STROS, s nímž jsme se na sobotním dni otevřených
dveří potkali, byl Petrův
otec Karel Pšenička, který
svého syna doplnil těmito slovy: „Učil jsem se pro
Sedlčanské strojírny v Ko-

vodružstvu a potom jsem
tady ve třetím ročníku začínal na údržbě a zámečně. Po vojně jsem se vrátil
do jiné party, která svařovala konstrukce na výtahy, a odcházel jsem v září
v roce 1992. Od té doby,
co tady nejsem, se to hodně změnilo. Líbí se mi, jak
je všechno pěkně uklizené
a čisté, a jak říkal syn, je
vidět, že podnik investuje
spoustu peněz do výroby
a do svého zařízení. Změnily se i technologie, jsem
unešený ze zakladače
na plechy, protože u nás
ve ﬁrmě pálíme taky, ale
máme to v menším měřítku.
Člověk jenom žasne, co zde
všechno mají.“
David Myslikovjan

Investice se
vyplatily
U stánku pro děti jsme
zastihli spolumajitele ﬁrmy
Zdeňka Coubala mladšího a ředitele výroby Petra
Zítka. Zdeněk Coubal nám
řekl: „Dorazil jsem asi tak
před pěti minutami a jsem
samozřejmě spokojený,
když vidím, kolik lidí se
přišlo podívat. Návštěvnost
byla při této příležitosti ale
hodně velká i v minulosti.

Návštěvníkům dne otevřených dveří se věnovali zaměstnanci Sedlčanských strojíren.

Patroni z devítky pomůžou
první školní dny prvnáčkům
PETROVICE Na Základní škole v Petro-

Po dvou měsících prázdnin začal nový školní rok.

vicích bylo prvního září živo od časného rána. Vše se chystalo na uvítání
osmnácti nových žáčků školy, letošních prvňáčků.
Úderem osmé hodiny se slova
v atriu školy ujala její ředitelka Hana
Vošahlíková, která přítomné přivítala na začátku nového školního roku.
Petrovický starosta Petr Štěpánek
zavzpomínal na svá školní léta a dětem popřál, ve funkci starosty letos
naposledy, mnoho štěstí i úspěchů.
Program pokračoval uvítáním a před-

stavením žáků první třídy, kteří se seznámili se svými patrony z devátého
ročníku. Ti budou děti ráno doprovázet do třídy, pak na oběd a celkově
jim pomůžou s orientací ve škole.
Stanou se tak na týden pravou rukou
třídní učitelky Jitky Peckové.
Veřejnost se seznámila s novinkami ve škole, jako je nový výukový altán na školní zahradě, či prostory čítárny, které zároveň budou
sloužit k odpočinku a relaxaci při
příjemném povídání.
Jana Motrincová
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Na kamýckých sousedských trzích bylo mezi dvaceti
stánky leccos nejen k vidění, ale i k slyšení…
KAMÝK NAD VLTAVOU Nakoupit si člověk může
kdekoliv. Třeba v supermarketu, Ale tam se
nic moc nedozví. Zatímco na sousedských
trzích s výhradně domácími či rukodělnými
produkty se dozví leccos zajímavého nejen
o výrobcích (od slova výrobky), ale i o výrobcích (tedy o těch, kdo je zhotovili). Je hezké někdy „jen tak pobejt“, porozhlédnout se
i zaposlouchat se.
Prodavač píšťal a píšťalek vysvětluje, proč se
jedné z jím prodávaných píšťalek říká koncovka
– ovládá se pouze silou dechu a utěsňováním
koncového otvoru. A hned ukazuje, jak dobře
to umí on. „Ta je ze dřeva černého bezu,“ dělí
se o vědomosti. „Čím kratší je délka, tím vyšší je
základní tón.“ Pak předvádí píšťalku, které říká
„pro ukrácení dlouhé chvíle“, ale také klasickou píšťalu s otvory pro vícero prstů.
„Dobrý den,“ hlasitě zdraví malý chlapeček,
který za pultíkem skoro není vidět, aby upozornil, že i on tu se svou babičkou má pěkné zboží,
v tomto případě splétané košíky a dózy.
Další chlapeček, samostatně nabízející ozdobné dýně, dovedně na svůj „krámek“ poutá
pozornost pomocí píšťalky, zřejmě čerstvě zakoupené od souseda – prodejce. A pak slovně
upozorňuje na svůj sortiment: „Mám tu i kytičky,“ a ukazuje na sazeničky květin, které rádi
navštěvují motýli. Jeho maminka, Šárka Dědinová, naproti nabízí vkusnou bižuterii. U jejího
stánku se rády zastavují děti – děvčátka sahají
po růžové obálce, chlapci po modré. Tradiční
štěstíčka z pouti jsou mezi dětmi stále oblíbená.
Keramik z Milevska vypráví, že zatímco dřív
s manželkou nestíhali vyrábět zvonečky a pak
zas aromalampy, teď že je zájem hlavně o formy na pečení, neboť chléb a pečivo ze supermarketu vůbec není super. „Domácí je domácí,

Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
186/22

Muž 61/170 hledá ženu k vážnému seznámení. Tel.: 705 107 205.
187/22
Výkup
starých
peřin.
Tel.:
606 514 445.
188/22
Koupím chvoj stříbrného smrku.
Tel.: 608 152 113.
189/22
Koupím srovnávačku s protahem
KDR nebo Rojek. Tel.: 774 707 147. 190/22
Koupím historický motocykl nebo
moped. Tel.: 777 746 668.
191/22
Prodám 2 role drátěnky na plot v.
175 cm, malou komodu se zásuvkami, pilu
cirkulárku, starší pokojovou stěnu 2,3 m, 2x

a člověk ví, co tam dá,“ vysvětluje. Keramika
z jejich obchůdku je zajímavá zejména přírodními motivy – na táccích a talířcích jsou k vidění třeba listy javoru, dubu, ale také lusky
akátu. Formy na pečení mají třeba podobu raka
či ryby. „Beránky, ty už jsem dávno vyprodal,“
vypráví prodavač a tvůrce zároveň.
Skupinka u stánku se sýry diskutuje o mož-

nosti zřídit chladicí skříňku, která by nonstop
nabízela produkty lokálních výrobců potravin. A starosta Petr Halada je tomu velmi
nakloněn. Však i on tyto produkty preferuje
jako spotřebitel.
U obleženého krámku Terezy Viktorové
s vonnými olejíčky a s elixíry pro zdraví se
debatuje o dětských ekzémech, a co všechno
s tím souvisí.
Zájem je také o kvalitní potravu za dobré ceny:
vajíčka z Počepic, brambory z Nedrahovic, medy
od Neporů z Kamýka nad Vltavou, od Šťastných
z Obořiště i od Hanzlíků z Krašovic.
Nechybí dva krámky s krásnými kytičkami,
které se zrovna v tomto čase (o posvícenském
a předpouťovém víkendu) hodí jak k výzdobě
domovů, tak k uctění památky těch, kdo nás
předešli.

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

Hledáme brigádníka/ci
na obsluhu stroje na výrobu
slaměných kruhů
Tel.: 605 121 784
obyč. kuchyňský stůl + židle a starší pultový mrazák. Tel.: 608 856 323.
192/22

Petrovice
Přidejte se k nám!
Jsme Biopekárna Zemanka, výrobce sladkých sušenek a slaných
krekrů s dlouholetými zkušenostmi a osobním přístupem.
Rádi bychom rozšířili náš provoz, proto aktuálně nabízíme pozici

PEKAŘ/KA
Jedná se o jednosměnný provoz v provozovně
v Petrovicích u Sedlčan. Nástup možný ihned

Kontakt: 606 305 761

Pořadače a dózy, tentokrát třeba i ve tvaru
srdce, jsou nejen krásné napohled. Jsou dvojnásob užitečné. Nejen svou praktičností, ale
i tím, že je Olga Poslušná zhotovuje z recyklovaného materiálu.
„Ještě máte to kafe?“ přichází už podruhé
pán se smyslem pro humor. „No, když mě ty
vaše trhy nutí vstávat, tak se nedivte,“ směje se.
Kávičku mu ráda podala hlavní pořadatelka
Veronika Váňová. Ráno k ní měla i něco k zakousnutí. Ovšem nebylo to jen tak něco, ale
kamýcké kamýky (tradiční pečivo, které musí
splňovat jedinou podmínku, aby stejně jako
kamýk s malým „k“ něčím vyčnívalo – pozn.
red.). Tentokrát byly pojaty zdravěji – pečené
bez mouky, zato s mrkví. Pochybovači po prvním ukousnutí pochybovat přestávali. Není
divu, že krabice byla brzy prázdná. Zájem byl
ovšem i o palačinky Mirky Vodrážkové. Svůj
krámek brzy mohla zavřít i učitelka Žaneta Štefanová. Lidé ochutnali, vrátili se, a sto dvacet
domácích koláčků bylo po necelých dvou hodinách pryč.
Pořadatelé vyzývali spoluobčany, aby si dodali odvahy a přišli nabídnout, co chtějí a umějí. Letos tedy přišla i Vlaďka Kočišová. Překvapila, jak pěkně umí malovat na kamínky.
A jaké nápady má hlavní pořadatelka Veronika Váňová pro příště? „Uvažuji třeba o vytvoření většího sousedského posezení, nejlépe pod
stromem, aby si návštěvníci mohli v klidu podiskutovat a nebolely je při tom nohy… Mottem
kamýckých trhů je: Sousedi sousedům. Na poslední červnovou sobotu v roce 2023 hledáme
další sousedy ochotné něco ostatním nabídnout
z domácí kuchyně k ochutnání,“ hned po skončení trhů hledí do budoucna Váňová.
Hanka Synková

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

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách, Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska

Stáří: 16–20 týdnů Cena: 220–269 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
8. 9. – 9 00 hodin
11. 9., 9. 10. a 9. 11. – 13 50 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz
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Statistika
posledních
týdnů připomíná
houpačku
REGION Nahoru a dolů, tak by se

jednoduše dal popsat vývoj posledních týdnů, co se týká počtu
prokázaných aktivních případů
nákazy covid–19. Za poslední týden došlo opět k nárůstu, konkrétně o 22 procent.
Nulu tentokrát vidíme v případě dvanácti obcí, což je o tři
méně, než tomu bylo před týdnem. Snížení sledujeme pouze
v Hřiměždicích, Petrovicích, Příčovech a Svatém Janu. Přitom poslední tři jmenované obce jsme
v minulém čísle zmiňovali jako
ty, kde došlo k nárůstu. V patnáctce obcí se počet nakažených
v mezitýdenním srovnání nezměnil. U desítky obcí vidíme nárůst,

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

www.sedlcansky-kraj.cz

Festival parních lokomotiv
z úsporných důvodů radnice
nepodpoří, vlaky ale
na sedlčanský perón přifuní
SEDLČANY Sedlčanští radní zamít-

ve většině případů je to ale pouze o jednoho nakaženého.
Data za obce s rozšířenou působností máme k pátku 2. září.
V tento den bylo na Příbramsku
evidováno 112 případů, z toho 23
bylo v nejvyšší věkové kategorii
nad 75 let. Pětice lidí s pozitivním
testem na koronavirus tady byla
v nemocnici. Sedlčansko evidovalo v ten den 33 aktivních případů.
Celá třetina jich přitom byla v nejvyšší seniorské kategorii. Hospitalizovaný byl jeden pacient.
Na Voticku mělo pozitivní test 17
obyvatel, ani jeden přitom nebyl
v seniorském věku. Také tady byl
jeden nakažený v nemocnici.
Olga Trachtová Hadáčková
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li nabídku spolupráce a ﬁnanční
spoluúčast na třetím ročníku Festivalu parních lokomotiv, který se
uskuteční od 9. do 11. září. Jaké je
k tomu vedly důvody?

Program zejména
v Benešově

vého ﬁlmu z roku 1966 Ostře sledované vlaky.

Možnost jízdy i ze
Sedlčan
Vagony potáhnou lokomotivy
z Česka, Rakouska, Německa, Slovenska, Maďarska a Polska. Starosta Hölzel potvrdil, že některé vlaky
podle jízdního řádu, který je možný dohledat na internetu, pojedou
také do Sedlčan.
Například v sobotu bude možné
nastoupit se vstupenkou na sedlčanském nástupišti do vlaku v 11.50
hodin, ve Štětkovicích staví ve 12
hodin a v Olbramovicích ve 12.18
hodin s tím, že příjezd do Benešova

Starosta Miroslav Hölzel uvedl,
že příčinou odmítnutí spolupráce
s pořadateli byl nedostatek ﬁnančních prostředků. Požadovaná částka 100 tisíc korun by podle jejich
názoru odčerpala dost velkou částku z městského rozpočtu. „V dnešní
době není taková podpora pro nás
přijatelná,“ podotkl. Připomněl
zároveň, že ﬁnančně
město vstoupilo do programu před třemi lety,
který byl připraven
k oslavám 125. výročí
od založení železnice
Olbramovice – Sedlčany. Zároveň ocenil aktivity společenství Posázavský paciﬁk a dalších
železničních nadšenců,
kteří historické stroje
udržují, vrací je při podobných příležitostech Snímkem se vracíme o osm let zpět, kdy si Sedlčany
na koleje. Jízdy umožní připomněly 120. výročí od založení železnice z Olbramovic do Sedlčan. Jízdy parními vlaky bývají vždy
veřejnosti i letos.
vítanou atrakcí pro děti i dospělé.
Zajímavý program
se odehraje zejména v Benešo- je plánován v 12.35 hodin. Z Benešově – tam bude otevřeno v sobo- va ve stejný den do Sedlčan odjíždí
tu od 9 do 17 hodin a v neděli vlak ve 13.50 hodin, v Olbramovicích
od 8 do 16 hodin depo. V něm má být podle jízdního řádu ve 14.03
budou vystavena a okomento- hodin, ve Štětkovicích ve 14.22 hodin
vána na točně zajímavá vozidla. a v Sedlčanech ve 14.38 hodin.
Pořadatelé také umožní svézt se
Nedělní jízda začíná v Sedlčana stanovišti strojvedoucího v lo- nech v 11.55 hodin s tím, že v Bekomotivě BN 60.
nešově se má objevit lokomotiva
Za pozornost zde bude stát také ve 12.42 hodin. Z Benešova se vrací
motorový vůz Blauer Blitz, který ve 13.45 hodin a v Sedlčanech jízda
před 60 lety jezdil po trase Ber- končí ve 14.32 hodin.
lín – Praha – Vídeň přes Benešov
I když pořadatelé nabízejí možu Prahy. Železničáři jej vnímají jako nost koupě vstupenek buď prostředjednu z perel nejslavnějšího mezi- nictvím internetu nebo na místě,
národního motorového expresu starosta Hölzel upozornil, že druv bývalém Československu.
hý způsob je podle jeho názoru
vzhledem k omezené kapacitě vlaOlga Menzelová
ků rizikový. Úplně se neztotožňuje
patronkou
s požadovanou výší jízdenek a vstupZáštitu nad festivalem převzal ného do depa. Dospělý za jednodenministr dopravy Martin Kupka ní lístek v předprodeji zaplatí 350 Kč
a zástupce hejtmanky Středočes- (na místě 400), děti v doprovodu dokého kraje Pavel Pavlík. Patronkou spělého hradí 200 Kč (250) a za dvoufestivalu parních strojů je Olga denní program festivalu dospělý
Menzelová, manželka zesnulého za lístek zaplatí 650 Kč (750).
Marie Břeňová
Jiřího Menzela – režiséra oscaro-

TÉMA

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

7

Začátek vyučování posunutý o hodinu by zřejmě největší vrásky
udělal rodičům. Ředitelé sedlčanských škol se změnou nesouhlasí
SEDLČANY V letošním škol-

ním roce zvonek zatím zvoní
postaru. Začátek vyučování
by se však mohl posunout
z osmé hodiny na devátou.
Touto možností se zabývá
a prezentuje ji ministr školství Vladimír Balaš s tím,
že by novinka platila v celé
České republice. Myslí si, že
by dětem pozdější vstávání
i podle názorů některých
psychologů prospělo a dokázaly by se víc soustředit
na učivo. Pokud by změnu
ministr prosadil, nadělala by
zřejmě největší vrásky rodičům malých dětí. A z reakcí
ředitelů základních škol, kterých je město zřizovatel, ale
i učiliště a střední školy, které
spravuje kraj, je zřejmé, že
důvody k zachování současného systému převládají.

Názor starosty
Sedlčanský starosta Miroslav Hölzel nám k tématu
sdělil: „Pokud bych se díval
na záležitost jen z pohledu
toho, co říkají lékaři a odborníci a případně pedagogové, že je výuka od 9 hodin
vhodnější, tak ano. Nedovedu si ale představit, jak by
změna zkomplikovala život
rodičům. Problém by nastal
u dětí prvního stupně, které
vypravují do školy rodiče.
Málokdo si může u svého
zaměstnavatele nadiktovat,
že bude chodit do práce až
na devátou hodinu. Od dob císaře pána jsme zvyklí chodit
do práce už ráno na šestou.
Muselo by se proto změnit
i myšlení lidí, protože většina
chce začít zaměstnání co nejdřív, aby se co nejdříve zase
mohla vrátit domů k rodině,“
glosoval téma. Upozornil
také na to, že by se musela
také předělat dopravní obslužnost. Doplnil, že do toho
ještě vstupuje letní a zimní
čas, na kterém se zatím státy
nedokážou shodnout, protože řeší závažnější otázky
s coronavirem, válečnými
konﬂikty a s tím souvisejícím
zajištěním plynu a energií.
Starosta připomněl, že
i v současné době si mohou
školy podle legislativy odložit
výuku podle vlastního rozhodnutí, ale zatím takový sig-

nál nezaznamenal. „Jestli by
zájem o posun vyučování některá škola měla, nevím. Byly
prázdniny a na toto téma jsem
s řediteli nejednal,“ dodal.
My jsme některé ředitele
oslovili a přinášíme jejich odpovědi.

My začínáme už
v sedm!
Jiří Kolín, SOU Bezručova ulice
U některých učebních
oborů si neumím představit
posun času na odborném výcviku, protože kuchař musí
uvařit do času výdeje nebo
připravit suroviny do otevření restaurace a cukráři musí
zákusky připravit co nejdříve. Kdy takový zahradník
bude dělat v parném dni?
Přes poledne a v době nejvyšších teplot? V naší škole
začínáme již v 7 hodin.
Teoretická výuka od 9
hodin by posunula konec výuky na pátou hodinu večerní
a žáci by neměli možnost dojíždění. Když to řeknu s nadsázkou „nebudou ospalí ráno,
ale budou usínat odpoledne“.
Vyzkoušel jsem změnit pondělní výuku teorie. Posunul
jsem začátek až na 8. hodinu
a po měsíci jsem to vracel
na žádost žáků zpět na 7. hodinu. S posunutím na 9. hodinu nesouhlasím.

Ministr střílí
od boku
Jaroslav Nádvorník,
2. ZŠ Propojení
Otázka posunu začátku
vyučování o jednu hodinu se
neřeší poprvé. Vždy zatím
přišla na řadu skokově, jaksi
nekoncepčně, bez dostatečné
polemiky v terénu. Zazní většinou výstřel od boku, podobně jako nyní u nového pana
ministra. Skoro se chce říci,
jako by nebylo co důležitějšího na práci. Na druhou stranu
je to téma důležité a navýsost
odborné, do kterého zasahují
i ti, kterým to nepřísluší. Jsou
evropské státy, kde se chodí
na sedmou, jsou státy, kde
zvoní v devět. Mezi ty první
patří třeba Ukrajina, mezi
ty pozdější Itálie, Francie
a Velká Británie. Za zmínku
možná stojí, že většina sou-

kromých škol u nás začíná
také v devět hodin. Myslím si,
že z posunu výuky na devátou hodinu se postupně stane
trend a dříve či později dorazí
i k nám. Ať jsme pro či proti.
Většinou se z běžného tisku dočteme, že psychologové
jsou pro pozdější začátek výuky zejména z toho důvodu,
že lidské tělo je nastavené
tak, že mentální činnost startuje až po deváté hodině.

kem, že malé děti školou povinné by měly být před osmou
v posteli a tehdy je osmá hodina zvonění nerozhodí. Je
ovšem toto tvrzení stále realitou nebo už jen nostalgickou
vzpomínkou a společenským
outem? Zde se jasně ukazuje různý přístup v rodinách.
Pokud si dovolím záměrně
zjednodušit – ty děti, kterým
je dovoleno usínat s mobilem
nebo herní konzolí v ruce, ne-

Začátek vyučování se s novým školním rokem neměnil. Ve čtvrtek 1.
září jsme nahlédli do 1. třídy 1. ZŠ Sedlčany, kdy prvňáčkům předávali
drobné dárky žáci 9. tříd.

Kdo někdy navštívil ranní
školní družinu ví, že mnohdy
malé děti přijíždějící z vesnic před šestou hodinou svůj
deﬁcit ještě dospávají na koberci či lehátku uvnitř herny.
Ano, je to tak.
Jenže hodina ranního nastartování souvisí s více jevy.
Tím prvním je snídaně, nad
kterou se v některých domácnostech zkrátka zavřela
voda. Možná tento jev souvisí
i se vzrůstající obezitou školní
mládeže, i když hlavní prim
zde hraje nedostatek pohybu, kterému nepřidá rodič
vezoucí dítě autem co nejblíže ke školním vratům, ani to
nespasí případná třetí hodina
tělocviku. Neméně důležitým
argumentem pro důkladný
výzkum vhodnosti posunu
začátku vyučování je hodina,
ve které české děti usínají. Většina z nás navštívila Francii či
Itálii a víme, že nejenom při
různých festiválcích ožívají
ulice až večer a rodiny s malými dětmi lze běžně vidět
i po půlnoci. To je dáno teplejším klimatem a stylem života.
Ano, i ten náš se také mění.
Ale stále bývá dobrým zvy-

budou vyspalé nikdy, i kdyby
výuka začínala v deset. A pak
tu existuje i demograﬁcké
hledisko, kterým je velikost
obce. Jmenované státy, případně USA, kde se také chodí
na devátou, mají jinou skladbu sídel než my. Výrazně větší
počet obyvatel žije ve velkých
městech nebo aglomeracích.
Z toho pramení jiný způsob
dopravy do školy a opět jiný
styl života. Zase zjednodušuji – sportovně založené děti
nebo obecně vůbec ty aktivní
u nás spíše dovádí, když je
to možné, pod širým nebem.
Ve velkých městech naopak
– hledají útočiště v budovách,
tělocvičnách. Jistě už rozumíme tomu, že té odpolední
hodině hýbání na čerstvém
vzduchu, o kterou bychom
přišli při pozdějším začátku
výuky a tedy i při pozdějším
návratu ze školy, bychom
měli být vděčni.
Změnu začátku vyučování
vnímám dokonce jako jeden
ze symptomů trendu, ve kterém bude hrát první housle
protektivní generace rodičů
selhávající ve výchově. Nedokáže nastolit přirozený řád

akceptující biorytmus (večer
do postele), nedokáže nastavit
pravidla používání techniky
(do postele s knížkou), nedokáže systematicky vést děti
k outdoorovým aktivitám (lepší slunce a propocené tričko
než světlo displeje a špeky).
I s vědomím tvrzení některých psychologů jsem zatím
proti tomu, aby se pozdější
začátek výuky uskutečnil. Mimochodem, pokud by k tomu
došlo, pak by určitě v nějakém blíže nespeciﬁkovaném
čase o prvním zvonění stejně
rozhodovaly jednotlivé školy,
respektive ředitelé. Dopravní
obslužnost v tom bude hrát
nemalou roli. Zatím je to tak,
že se ve školách přizpůsobujeme dojezdu autobusů,
ne naopak. No a pak by se
možná rozdílná stanoviska
pedagogů a rodičů musela
bez předsudků se zásobou
dobrých argumentů prodiskutovat a teprve potom rozhodnout. Nikoli proklamativním
vyjádřením politika do éteru.

Návrhu úplně
nerozumím
Radomír Pecka, Gymnázium a SOŠ ekonomická
Sedlčany
Případnou úpravu časového rozvrhu vyučování by
mělo ministerstvo ponechat
v rukou vedení jednotlivých
škol. Nemyslím si ani, že by takovou plošnou změnu vítala
většina rodičů. Návrhu pana
ministra úplně nerozumím
a myslím si, že školství musí
řešit jiné palčivější problémy.

Výuka o pět hodin
kratší?
Libor Novotný, 1. ZŠ
Sedlčany
Dřív než se bude rozhodovat o posunutí zahájení výuky, tak by mohl pan ministr
zrušit letní čas. Na podzim,
jako každý rok, budou děti
vstávat jako všichni o hodinu dřív a trvá jim dlouho,
než se s tím vyrovnají. Také
jsem nerozuměl jeho vyjádření, že se nebudou muset
ranní hodiny nahrazovat.
To tedy budou mít o pět hodin týdně kratší výuku?
Připravila
Marie Břeňová
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Klient domova seniorů Jiří Mlejnský
si svůj literární úspěch s Duchem
Posázaví užil vrchovatou měrou
Dokončení ze strany 1

zpěvák, herec a tanečník
Jiří Korn. Chybět nemohla
ředitelka Domova Jaroslava
Kocíková.

Moderátor Muže
roku mezi seniory
Slavnost řídil od mikrofonu David Novotný, kterého mohou znát čtenáři
jako moderátora ﬁnálové
soutěže Muž roku. Upozornil, že životní příběhy
seniorů, které obdrželi,
následně doplnily děti ilustracemi a z celku vznikla
kniha. Část nákladu putovala do tohoto krajského
středočeského zařízení pro
klienty spolu s dalšími dárky vyhlašovatele.
Tím největším byly
tři nové invalidní vozíky

a čtyři chodítka pro sedlčanský domov seniorů, televizor pro vítěze soutěže
Mlejnského, který zároveň
převzal symbolický šek
v hodnotě 30 tisíc korun.

Příběhy plné
lásky, moudra
a porozumění
Ředitelka Jaroslava Kocíková poděkovala celému
týmu VZP v čele s Halinou
Trskovou za dobrý nápad
a za to, že na starší generaci nezapomíná. Podotkla,
že výsledek soutěže byl
i pro ni velkým a příjemným překvapením. Na Novotného dotaz, co ona by
osobně vzkázala nové generaci, nezaváhala: „Aby
si uměla užívat života, jako
si uměli a umí dosud užívat

tady všichni a aby před telefony a počítači se mladí víc
věnovali jeden druhému.“
Mikrofon putoval k sedlčanskému starostovi Miroslavu Hölzelovi, který
mimo jiné řekl: „Tato společenská událost je jen dalším
důkazem, jak domov seniorů dobře funguje. Jsem
rád, že opět mohu být mezi
vámi, ono to poslední dva
roky bylo kvůli covidové
pandemii složitější.“ Vítězi
popřál slovy: „Pan Mlejnský díky svému příběhu
vstoupil do historie. Vstoupil do knih.“
Na jeho projev navázala za vyhlašovatele
soutěže místopředsedkyně VZP Trsková: „Zodpovědně si myslím, že
vaše příběhy jsou plné

Kniha Pošli vzkaz příběhem, kterou drží v rukách Miroslav Hölzel, byla dárkem i pro seniory v Sedlčanech. Na snímku je zachycena také Jaroslava Pechová, Halina Trsková, Jiří Korn a Jaroslava Kocíková.

moudra, přátelství, lásky,
porozumění a lásky k pří-

do knihy, která by byla napsána velkým písmem, aby

Vítězi Jiřímu Mlejnskému předal knižní dárek s turistickou tematikou starosta Miroslav Hölzel.

rodě a mohou velice dobře pomoci dětem. Některé
z nich jsme dětem poslali
a ony vaše myšlenky ztvárnily. Mohou se z nich poučit, mohou jim v životě
pomoci překonat různé
překážky, jako jste překonávali i vy. Generace,
kam patříte vy, je pro společnost naprosto nezbytná
a potřebná. Děkuji zejména panu Jiřímu za krásný
příběh...“
Moderátorovi potvrdila,
že příští rok bude jistě další smysluplný projekt vyhlášen. „Ještě nevím, co vymyslíme. Senioři i děti jsou
skvělí...“ David Novotný se
také dotkl literárních pokusů Haliny Trskové a zeptal se jí na podrobnosti.
„Napadlo mě pro moji maminku uspořádat různé citáty, moudra a krátké texty

jí čtení nedělalo problémy.
Bohužel se vydání knihy,
s níž mi pomáhala na svět
spisovatelka Jaroslava Pechová, maminka už nedožila. Myslím, že se ale povedla a líbí se jak seniorům, tak
dětem.“

Jedna gratulace
za druhou...
Gratulanti obklopili vítěze Mlejnského, nechyběly
stisky ruky a dokonce polibky... Jiří Mlejnský si svůj
literární úspěch užil vrchovatou měrou. O sobě řekl,
že v Domově je dva roky.
K jeho zálibám patřívaly
turistické toulky přírodou.
„Když jsme s kamarády
chodili, sbírali jsme razítka a do zápisníku jsem si
poznamenával, jaké bylo
při výletu počasí, co se mi
kde líbilo. Rád vzpomínám
na to, co jsem jako cestovatel viděl v Čechách, na Moravě i na Slovensku.“ Zároveň připustil, že daleko víc
než televizní obrazovka ho
přitahují knihy. Doplnil, že
z televizních stanic je mu
příjemná TV Šlágr a s předčasně zesnulým Vráťou
Měchurou, který byl výraznou tváří této televize,
se osobně znal. „Byl to můj
kamarád,“ podotkl v závěru svého vystoupení.
Marie Břeňová
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Sté výročí přehlídky mužné krásy,
ukázněnosti, síly a vytrvalosti
Dokončení ze strany 1

v uniformách utvořili čestnou stráž. Starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel přivítal
přítomné hosty, mezi nimi
senátora starostu Petrovic
Petra Štěpánka a ředitele
Muzea Sedlčany Davida
Hrocha. V úvodu zahrál
žesťový kvartet Jana Mandela slavnostní fanfáru,
hasiči poté položili k uctění památky na přítomnost
prezidenta Masaryka věnec a přítomní společně
zazpívali státní hymnu.
Vojenské cvičení přiblížil hostům vzpomínkové
oslavy ředitel muzea David
Hroch. Pro bližší pohled
na tuto událost v historických souvislostech přinášíme jeho příspěvek v plném znění:
„Dnešního dne uplynulo
rovných 100 let od návštěvy
prezidenta T. G. Masaryka
na Sedlčansku. Prezident
přijel na závěr velkých vojenských manévrů, které se
konaly na konci léta roku
1922 na rozsáhlém území
jižně od Prahy a trvaly až
do 4. září.
Jednalo se o první vojenské cvičení, kde československá armáda prezen-

tovala svoji bojeschopnost.
Manévry byly mimo jiné
i reakcí na politickou situaci ve střední Evropě, kde
v té době docházelo ke snahám o návrat k předválečným politickým poměrům.
Situace Československa
po vzniku republiky v roce
1918 nebyla nikterak jednoduchá. Bojovali jsme o naše
území na Podkarpatské
Rusi, na maďarské hranici,
s Polskem o Těšínsko a velice napjatá situace byla také
v Sudetech.
Z uvedených důvodů,
a také proto, aby Československo ukázalo svoji moc
a sílu, byly zorganizovány
právě tyto první poválečné
manévry. Na cvičení byly
přítomny všechny složky
naší tehdejší branné moci
– pěchota, jezdectvo, dělostřelectvo i letectvo a také
speciální jednotky, v celkovém počtu 18 000 československých vojáků.
Hlavním velitelem manévrů byl hrdina ruských legií,
generál Jan Syrový. Zhruba
z těchto míst, kde se nacházíme nyní, sledovali cvičení
vedle prezidenta Masaryka
mimo jiné ministr národní
obrany František Udržal,

náčelník hlavního štábu
francouzský generál Eugéne Mittlehauser a generální
inspektor československé
armády Josef Sv. Machar.
Akci přihlížela také celá
řada zahraničních hostů –
zástupci spojeneckých zemí
– Rumunska a Jugoslávie,

v také síle, že měl člověk
dojem, jako by stál uprostřed
opravdového válečného boje. Husté oblaky dýmu z nejrůznějších
střelných zbraní, dunění,
rachot, svištění, štěkot strojních pušek, ohlušující rachot letadel, ohně, rozvíře-

gue Masaryk byl prezident,
ke kterému ještě dnes vzhlížíme s úctou a obdivem,
jak byl moudrý a jak lidi
spojoval. Dobře věděl, že
demokracie není zadarmo,
že je zapotřebí demokracii
bránit. Obzvláště v dnešních dnech si tuto skuteč-

Ředitel sedlčanského muzea David Hroch (vlevo) zasadil ve své řeči vojenské cvičení do historického kontextu. Foto: Markéta Křivská

Velké Británie i Spojených
států amerických. Ale byli
zde i zástupci Polska, Řecka, Švýcarska a dokonce
i Japonska.
Čeněk Habart o cvičení
napsal: „V tom bohatém
rámci rozpoutala se ‚bitva‘

Uprostřed stojí TGM, po jeho levici ministr národní obrany František Udržal, vedle něho náčelník hlavního štábu francouzský generál Eugéne Mittlehauser. Po pravici TGM první stojící generální inspektor
čsl. armády Josef Sv. Machar. Foto: Archiv muzea Sedlčany

ná půda v zoraných polích
– jaká to zkouška pro sluch
a nervy! Dojem opravdovosti úchvatný, velkolepý.
– Po boji následovalo deﬁlé
a přehlídka všeho vojska:
dělostřelectvo, jízda, cyklisti a vše kromě pěchoty deﬁlovalo. Nezapomenutelný
obraz, plný mužné krásy,
ukázněnosti, síly a vytrvalosti! Řady pěchoty pan president obejel sám koňmo až
do Libíně.“
Prezident Masaryk byl
s průběhem cvičení velice
spokojen a tyto manévry
obdivovali i všichni přítomní zástupci spojeneckých zemí. Na manévrech
byli také novináři, takže
o úspěšném vojenském
cvičení záhy přinesly informace i všechny tehdejší deníky, týdeníky a časopisy.
A tak zprávu o úspěšném
prvním cvičení československé armády se záhy dozvěděl celý svět.“
K památníku položil
květiny také senátor Petr
Štěpánek a k hostům pronesl příspěvek, z něhož
vyjímáme: „Tomáš Garri-

nost uvědomujeme. Nejen
s konﬂiktem, který je nedaleko od nás na Ukrajině,
ale všeobecně s aktuálním
celosvětovým děním. Moc
bych si přál, abychom zůstávali jen u vzpomínek
a nemuseli pořádat podobná cvičení. Asi by to nebylo
v podobném duchu, jako
tomu bylo před sto lety. Moc
bych si přál, abychom jako
národ žili v míru, a aby
naše demokracie, tak křehká, zůstala uchráněna.“
Vzpomínkovou slavnost
na Šiberném u Doubravice
ukončila fanfára žesťů. Starosta Miroslav Hölzel poděkoval hasičům za péči
o toto pietní místo a přítomným hostům za účast. Sdělil také zajímavost, že mezi
přítomnými je pravnuk
účastníka manévrů. Praděd místostarosty Zdeňka Šimečka sloužil tehdy
u jízdního pluku. Všichni
se zde pak ještě ve společné neformální rozpravě
podělili nejen o historické
události, ale také o jejich
přesah do našich dnů.
Iva Fišerová
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Rozmarné léto ve fotograﬁi zná vítěze.
Porota ve dvou kategoriích ocenila snímky
Lucie Valsové. Odnesla si i diváckou cenu
SEDLČANY Podeváté uspo-

řádali členové dvou fotoklubů – FotoFlegmatici
Sedlčany a Uran Příbram
– společnou výstavu. Měst-

Pampeliška, Anna
2022 i bez názvu
V kategorii A zvítězil
u poroty snímek Vodní

Milan Dlouhý byl jedním z členů poroty. Zachytili jsme ho u snímku
Na houpačce, jehož autorkou je Lucie Valsová a který získal nejvíc
hlasů od návštěvníků.

ská knihovna vyhlásila
tentokrát soutěž na téma
Rozmarné léto ve fotograﬁi. Autoři měli na výběr tři
kategorie – Čas léta jako
umělecké dílo (A), Letní
radovánky při relaxační,
sportovní či turistické aktivitě (B) nebo Rozmarné
léto inspirované stejnojmennou knihou Vladimíra Vančury. A jak všechno
dopadlo? Výsledky byly
odtajněny při derniéře výstavy v pondělí 29. srpna
v podvečer.

pampeliška od Michala
Rittera z příbramského fotoklubu, druhým místem
ocenila porota také „uraňáka“ Karla Plačka a jeho
práci V obklíčení vody,
třetí místo obsadil FotoFlegmatik Tomáš Lorenc
za snímek Za vodou.
První tři místa v kategorii B se stala vyloženě
vítězným tažením sedlčanských fotografů – Radka
Foučka, který snímek oceněný jako nejlepší nechal
beze jména, druhý nejvyš-

ší počet bodů od poroty
získal Martin Zemánek
za práci Klukovství a třetí
místo patřilo Lucii Valsové za soutěžní fotograﬁi
Na houpačce. S ní slavila
Lucie úspěch i u návštěvníků a s převahou se stala
vítězkou diváckého hodnocení. U poroty byla také
Fotoﬂegmatička úspěšná
s fotem Vášnivá čtenářka
v kategorii inspirované
známou Vančurovou knížkou. Před ní se na prvním
a druhém místě ocitli dva
příbramští soutěžící – Martin Moravec, současný vedoucí Fotoklubu Uran, se
může radovat díky práci
Anna 2022 z 1. místa a Stanislav Kamenický díky fotograﬁi Rozmarné léto z 2.
nejlepšího umístění.

Nahé zadky
s tradicí
Na stupeň vítězů tentokrát nedosáhla Fotolegmatička Zuzana Havlová. „Předložila jsem černobílé fotky
a soustředila je ve všech třech
kategoriích,“ poznamenala
ještě před vyhlášením výsledků. Na otázku, jaké pro
ní osobně bylo letošní léto,
zda také rozmarné, krátce
odpověděla: „Pracovní.“

Stanislav Kamenický přihlásil do soutěže mimo jiné i snímek, ke kterému nám nabídl i jeho příběh.
Rozmarné léto v jeho podání bylo v kategorii C druhé.

Hned ale doplnila, že si užila s rodinou o prázdninách
i pobyt v Rakousku. „Tam
jsem ale byla bez fotoaparátu,“ usmála se. Pokud by
ona byla na místě poroty,
tak by prý ještě víc upřednostnila v pořadí snímky
Martina Zemánka.
Stanislav Kamenický si
do Příbrami odvezl cenu
za 2. místo v kategorii Rozmarné léto. Zavedl nás
ke svému snímku, na kterém je několik postav u vody
a do objektivu ukazují svoje
nahé pozadí. „Tohle téma
má svoji poměrně dlouhou
tradici. Jezdíme každý rok
na přelomu července a srpna
do Novohradských hor až
nahoru k rakouským hranicím. Tam jsou v nádherném
prostředí pěkné rybníky. Asi
před deseti lety jsem tři naháče posílal přátelům jako péefko a mělo velký úspěch. Postupně, kdy se nám narodily
děti, se parta trochu rozšířila
a tak se stal námět rodinnou
tradicí. Vidíte, v současné

době už je na snímku osm
zadků,“ usmál se autor. Stanislav Kamenický dodal, že
se společné soutěže účastní poněkolikáté. „Jsou tady
pěkné fotky z obou klubů,
ale člověk potřebuje víc času
na prohlédnutí,“ podotkl.
Toho si mohl dopřát on
i ostatní návštěvníci po derniéře ještě poměrně dost.
Vyměňovali si také postřehy a zážitky při cestě za vyhlídnutým objektem, který
chtěli co nejlépe zachytit.
Sedlčanský fotograf Milan
Dlouhý byl členem poroty
a mohl představit svůj nový
kalendář Sedlčansko 2023
a k dalšímu, který každý rok
speciálně připravuje pro Petrovice, poznamenal, že se
bude už za několik hodin
ve stejný den tisknout. Debata se také rozvinula nad
soutěžním tématem příštího
ročníku...
Rozmarné léto zdobilo
prostory knihovny i chodbu
do středy 31. srpna.
Marie Břeňová
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Dožínky se nesly ve folklorním duchu
Dokončení ze strany 1

vystoupení při dožínkové
slavnosti se nesla ve folklor-

ním duchu a vhodně doplnila slavnostní venkovskou
atmosféru. Po dětech ze

zušky přijeli z Kamýka nad
Vltavou ukázat své umění
lidových tanců ti nejmenší

Lidová muzika v podání žáků i vyučujících ZUŠ Sedlčany dávala tušit, že odpoledne ve folklorním
duchu bude velmi vydařené.

z folklorního souboru Minikamýček.
Zatímco se hudebníci
z dechové kapely Rožmitálská Venkovanka připravovali na své vystoupení,
návštěvníci si mohli volnou
chvíli vyplnit doprovodným programem. Ať už
ochutnávkou regionálních
potravin, nákupem ručně
vyrobených výrobků nebo
prohlídkou zemědělské
techniky, které byl park
plný. Děti si pro změnu
rády zaskotačily ve dvou
nafukovacích skákacích
hradech.
Většina se ale ujala dů-

Kamýček ukazál lidové tance i úsměv na tváři.

K vidění byl i historický traktor, kterým přijel Jiří Netík z Jihočeského muzea.

Děti si užívaly celé odpoledne na skákacích hradech.

Minikamýček z Kamýka nad Vltavou potěšil svým tanečním vystoupením.

Soutěž o nejhezčí dožínkový věnec vyhráli Procházkovi z Mašova.

ležitého úkolu – hlasování
o nejkrásnější dožínkový věnec. Místní zemědělci a farmáři připravili čtyři věnce,
které byly po celou dobu
umístěny pod čísly vedle
pódia. Na regulérnost hlasování dohlíželi zaměstnanci
obce. Na hlasovací lístek
se kromě vybraného čísla
psalo i jméno hlasujícího
a lístky byly v závěru dne
slosovány.
První tóny lidové muziky, linoucí se z pódia,
zvaly k tanci i poslechu.
Venkovanka působí mezi
předními českými dechovkami třicet let a přilákala
k tanci i pár odvážlivců. Kdo
netancoval, alespoň zpíval
nebo tleskal do rytmu. Příjemná atmosféra tak čekala
na Kamýček, který se ujal
vystoupení po odchodu dechového orchestru.
Ve chvíli, kdy se vrátil
na pódium starosta Petr
Štěpánek, se nesly parkem vzrušené tipy, jaký
věnec bude nejkrásnější. Štěpánek prozradil, že
do hlasovací nádoby bylo
vhozeno skoro 260 lístků.
První místo se svým krásným věncem, neobvykle
zdobeným i malými modely zemědělských strojů,
obsadil soukromý zemědělec Miroslav Procházka
z Mašova. Jak Procházka
prozradil, věnec vytvářela
hlavně ženská část rodiny.
Stříbrnou pozici získal věnec vytvořený Blaženou
Jindrákovou, manželkou
zemědělce Zdeňka Jindráka z Radešína. Bronzovou
pozici získalo ZD Krásná
Hora nad Vltavou. Věnec,
který družstvo dodalo, se
prý rukama zaměstnankyň
tvořil skoro osm hodin.
Čtvrtý skončil věnec dodaný rodinou Jarolímkových
z Vilasovy Lhoty.
Hlasující si odnesli z losování lístků šest cen. Šlo
převážně o pěkné modely
zemědělské techniky či kvalitní vína. Vydařený den zakončila kapela Suteren. Nehrála však dlouho. Rockové
hvězdy z Milevska vyhnal
z parku silný déšť.
Jana Motrincová
Foto: Sabina Motrincová
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Petrovice – sál restaurace Modrá hvězda
9. 9. Pozdní obraz
písňový recitál, součást
Classfestu – studentského
hudebního festivalu bez
hranic; 19:30
 Petrovice – kostel sv.
Petra a Pavla
10. 9. Händelissimo!
koncert k poctě G. F.
Händela, součást Classfestu
– studentského hudebního
festivalu bez hranic; 19:30
 Sedlčany – Pohoda club
10. 9. Metal Eclipse VII
pokračování metalového
festivalu, hraje Darkwind,
Syridas, In the Abyss a Kazgaroth; 20:00
 Sedlec-Prčice – hřiště TJ
Sedlec-Prčice
11. 9. Malá dechovka
Pepíka Nauše
odpoledne s dechovkou; 14:00
 Sedlčany – kult. dům
15. 9. Karel Kahovec +
The Beatles Revival –
Tour 2022
koncert Karla Kahovce
a skupiny The Beatles
Revival, která slaví 30 let
od založení; 19:30
 Sedlčany – Červený
Hrádek
16. 9. Joker’s band
tradiční poprázdninový jazzový a swingový koncert;
18:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Vesmír v obrazech
výstava Stanislava Bouly
věnovaná astronomii
 Drážkov – Váchův
špejchar
Výstava Tomáše Záborce
autorská výstava dřevomaleb
Našlose Sešlose
výstava autorské tvorby k 20.
výročí založení spolku Našlose; vernisáž 17. 9. v 18:00
 Sedlčany – knihovna
Kdo maluje, nezlobí aneb Arteterapie
na Sedlčansku
výstava ukrajinské studentky kurzu Lukáš; do 5. 10.

Výstava Píšu, píšeš,
píšeme
výsledky tvůrčího psaní
z klubu Píšu, píšeš, píšeme;
do 5. 10.

9. 9. Hádkovi
česká komedie; 20:00
16. 9. Řekni to psem
česká romantická komedie;
20:00

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

 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
10. 9. Letní kino: Hádkovi
česká komedie; 20:00

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

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
10. 9. Přátelák
divadelní představení o fotbale a početí dítěte; 19:00
17. 9. O chytrém Honzovi
a krásné Madlence
pohádkové odpoledne pro
rodiče s dětmi; 16:00
18. 9. Parfém v podezření
krimi komedii uvádí Divadlo
Radka Brzobohatého; 19:00
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
17. 9. O pejskovi a kočičce, jak zachránili hrad
pohádku pro děti a rodiče
uvádí Metropolitní divadlo
Praha; 15:00
 Sedlčany – kult. dům
18. 9. Jak se Honza učil
čarovat
dětské divadelní představení; 15:00
21. 9. Zahraj to znovu,
Same
komedie Woodyho Allena;
19:30

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
7., 14., 21. 9. Veřejné
bruslení
16:00–18:00
7. 9. Pohárové utkání
HC Domino – HC Kačeři
Příčovy; 18:30
HC Miličín – HC Votice; 20:25
9. 9. Pohárové utkání
HC Rebel Sázava – HC
River Boys Zvírotice; 18:30
Novit Neveklov – Štětkovice
B; 20:25
10. 9. Pohárové utkání
HC Hrádek – HC Olbramovice; 14:00
Rumola – Ševci Nový Knín;
16:00
HC Kňovice – Stará garda
Štětkovice; 18:00
HC Čerti Křepenice – TJ
Slavoj Obecnice; 20:00
11., 18. 9. Veřejné bruslení
14:00–16:00
11. 9. Pohárové utkání
Rybníkáři – HC Miličín; 16:30
HC Votice – HC Medvědi
Sedlčany; 18:25
HC Huroni Vršovice – AHC
Nový Knín; 20:20
12. 9. Pohárové utkání
TJ Slavoj Obecnice – HC
Kňovice; 18:30
DSK Daleké Dušníky – HC
Žabáci Solopysky; 20:25
 Petrovice
10. 9. Pochod krajem
kamenů
tradiční turistický pochod
okolím Petrovic

KINO
 Sedlčany
9. 9. Ztracené město
dobrodružná komedie;
20:00
10. 9. Střídavka
česká komedie; 20:00
16. 9. Pánský klub
česká komedie; 20:00
17. 9. Krásky z Dubaje
polské erotické drama;
20:00
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ

 Sedlčany – kotlina
10. 9. Rallycross
Hobby rallycross
 Osečany
10. 9. Osečanská šlapka
2022
19. ročník cyklistického závodu rekreačních cyklistů,
dětská trasa 20 km, dlouhá
trasa 42 km; 8:30
 Kosova Hora
10. 9. Pochod okolo Koso-
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vy Hory
pochod 10 000 m okolo
Kosovy Hory a závěr oslav
750. výročí obce; 10:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
10. 9. Fotbálek aneb Loučení s létem poosmnácté
netradiční setkání čtenářů
a spisovatelů; 14:30
11. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Kunice; 17:00
 Dublovice – hřiště
10. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – SK
Kosova Hora; 17:00
17. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – FK
Sparta Luhy; 16:30
 Jesenice – hřiště
11. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou; 17:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
11. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B; 17:00
 Petrovice – hřiště
11. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Přestavlky; 17:00
18. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice – TJ Sokol
Trhové Dušníky; 16:30
 Sedlčany
17. 9. Po stopách kocoura
Mikeše
turistický pochod
 Sedlčany – Červený
Hrádek
17. 9. Běh pro Křídla
4. ročník beneﬁčního běhu
pro Domácí hospic Křídla,
trasa 5 km; 9:00
 Dublovice – rybník
Návesník
17. 9. Sportovní rybolov
sportovní rybolov pro
zájemce, občerstvení pro
rybáře i návštěvníky; 9:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
17. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – FK Drevníky; 16:30
 Kosova Hora – hřiště
17. 9. Fotbalové utkání
SK Kosova – TJ Sokol Jese-

nice; 16:30
 Vysoký Chlumec – hřiště
17. 9. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Dolní Hbity; 16:30
 Počepice – hřiště
18. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Obory; 16:30
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
18. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Borotice; 16:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
7. 9. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
9. 9. Kouzelné jehlice
šikovné ruce – pletení; 18:00
12. 9. Mína a Bubu
program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00
19. 9. Barevné příšerky
výtvarná dílna pro nejmenší; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
9., 10., 16., 17. 9. Pozorovací program
20:00–23:00
 Kamýk nad Vltavou –
zřícenina hradu Vrškamýk
10. 9. Pivosláva
8. ročník, vystoupí kouzelník, šermířská skupina,
sokolník, rockové a country kapely; 13:00
 Krašovice – náves
10. 9. Polévky Krašovice
2. ročník, sekyrková polévka v kotlíkách, hudba; 14:00
 Kamýk nad Vltavou
11. 9. Pouť
 Sedlčany – kotlina
11. 9. Všeobecná auto
moto burza
7:00
 Sedlčany – hřiště Na Potůčku
11. 9. Putování za pohádkou
krátká procházka plná soutěží a her pro děti do 9 let; 14:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
14. 9. Den zdraví
bohatý program zaměřený
na prevenci; 9:00–16:00

SPORT
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Členové SDH Sedlčany završili
úspěšnou čtyřletku na Táborsku
ZHOŘ U TÁBORA Členové

SDH Sedlčany, kteří před
nedávnem o pouti pořádali na Mrskošovně dvě kola
Brdské ligy, jsou v této sezóně také účastníky Táborské
ligy. Ta skončila o uplynulém
víkendu pro sedlčanské dobrovolné hasiče v konkurenci šestnácti družstev velmi
úspěšně.
„Jedenáctikolová liga začala již v květnu a v prvních
čtyřech kolech se nám dařilo,
když jsme se drželi na prvním
místě před silnými soupeři
jako je Krotějov, Bohdalín
nebo Jaronice,“ uvedl člen
SDH Sedlčany Petr Janský.
„Potom došlo v našem týmu
k zranění a po nucené změně v sestavě se na nás soupeři
dotáhli a dokonce i přeskočili
v tabulce. Zbývala už jenom
tři kola do konce a nám se
začalo opět dařit. Jenomže
Krotějov byl těžkým soupeřem a do posledního kola si
nesl náskok čtyř bodů. V sobotu jsme si ve Zhoři u Tábora záměrně vybrali startovní
číslo jedna, zaběhli jsme 17,21
na celkem těžké dráze a vy-

tvořili tak tlak na průběžné
lídry z Krotějova, kteří museli

šovskou. Letos svoji úspěšnou čtyřletku završili na Tá-
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Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
5. kolo krajského přeboru
TJ Tatran Sedlčany – SK Sokoleč 3:3 (1:2)
Branky Sedlčan: 45. M. Hanuš, 58. a 71. P. Haas

5. kolo I. B třídy skupina D
TJ Sokol Sedlec-Prčice – FK Uhlířské Janovice 4:0 (2:0)
Branky Sedlce-Prčice: 17. O. Rataj, 39. (p) M. Prchlík, 80.
M. Davídek, 83. M. Hájek
Sokol Miřetice – TJ Tatran Sedlčany B 3:1 (1:1)
Branka Sedlčan: 6. P. Lípa

5. kolo okresního přeboru
TJ Sokol Dublovice – SK Třebsko 4:0 (1:0)
Branky Dublovic: 12. a 72. M. Vondrák, 47. J. Kutil, 62.
P. Vystyd
SK Petrovice – SK Březnice 1918 0:2 (0:0)
TJ Vltavan Hřiměždice – TJ Sokol Nečín 2:2 (1:2)
Branky Hřiměždic: 5. P. Netušil, 50. J. Januška

5. kolo III. třídy skupina B
Členové SDH Sedlčany se stali vítězi Táborské ligy.

dát lepší čas, což se jim nakonec po chybě nepovedlo, a my
tak mohli začít slavit pátý titul
za poslední čtyři roky.“
Členové SDH Sedlčany
v roce 2019 vyhráli Brdskou
ligu, v roce 2020 Domažlickou ligu, loni vyhráli opět
Brdskou ligu a k tomu i Bene-

borsku. „V nejbližší době se
zúčastníme v říjnu už pouze
Flídr Cupu na Pardubicku,
kde změříme síly s dvěma
stovkami týmů. A příští rok se
zaměříme na Extraligu v požárním útoku, která se koná
po celé České republice,“ dodal Petr Janský.
-dav-

Líchovští hasiči vybojovali na mistrovství
republiky skvělé páté místo
PARDUBICE Muži SDH Líchovy se mi-

nulý víkend zúčastnili v Pardubicích

Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu.
Postup na MČR si zajistili svým přesvědčivým výkonem na krajském kole
v Kladně, které zcela ovládli.
V sobotním ranním běhu na 100 metrů překážek předvedli líchovští hasiči své standardní výkony, což stačilo
na 6. místo v této disciplíně. Pořadí si
vylepšili vynikajícím výkonem v běhu
na 4 x 100 m, kde obsadili 3. místo
a převzali čtyři medaile. Medailová
sestava běžela ve složení Zetek, Šejba,
Pavlík a Tomášek. Po sobotě byli kluci
po součtu obou disciplín na krásném
celkovém třetím místě. V neděli v požárním útoku nedopadli podle svých
představ a obsadili 9. místo. To sice
znamenalo propad v celkovém pořadí,
ale bylo z toho celkově vynikající 5.
místo. Mistrovství se zúčastnilo 17 nejlepších týmů z ČR.
V kategorii profesionálních hasičů
měl SDH Líchovy také zastoupení. Profesionální hasiče hlavního města Prahy
reprezentovali jeho členové Jakub Čermák a Marek Švec.
František Čermák

TJ Prostřední Lhota – TJ Sokol Počepice 1:2 (0:1)
Branky Počepic: 17. J. Chyle, 64. J. Zdeněk
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Dublovice B 3:2 (2:1)
Branky: 24. M. Vlk, 32. a 66. M. Tatoušek – 4. a 50. O. Šimek
SK Kosova Hora – SK Obory 1:0 (1:0)
Branka Kosovy Hory: 21. J. Nouzecký
TJ Krásná Hora – TJ Sokol Sedlec-Prčice B 3:1 (1:0)
Branky: 24. V. Čanda, 64. V. Krůta, 83. J. Kříž – 71. R. Třešnička

5. kolo IV. třídy
SK Přestavlky – TJ Vltavan Hřiměždice B 8:1 (3:1)
Branka Hřiměždic: 43. J. Černý
SK Vysoký Chlumec – SK Petrovice B 4:5 (0:3)
Branky: 52. T. Čejda, 78. J. Šembera, 80. S. Havel, 90. P. Lípa
– 33., 35., 70. a 83. M. Kudrna, 45. S. Mikota
SK Klučenice – SK Velká Lečice 1:5 (0:5)
Branka Klučenic: 42. M. Petřík

5. kolo okresního přeboru – Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Sokol Neveklov 2:0
(2:0)
Branky Vrchotových Janovic: 21. P. Němec, 32. M. Střihavka

5. kolo krajského přeboru staršího
dorostu U19
Viktorie Velký Osek – TJ Tatran Sedlčany 3:1 (0:1)
Branka Sedlčan: 11. T. Hodouš

5. kolo krajského přeboru mladšího
dorostu U17
Viktorie Velký Osek – TJ Tatran Sedlčany 2:2 (1:1)
Branky Tatranu: 37. M. Pešta, 46. T. Hodouš

5. kolo krajského přeboru starších
žáků U15
TJ Tatran Sedlčany – MFK Dobříš 0:3 (0:1)

5. kolo krajského přeboru mladších
žáků U13
TJ Tatran Sedlčany – MFK Dobříš 1:4 (0:3)
Branka Sedlčan: 44. F. Mácha
David Štverák
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Prázdniny byly pro mladé
ragbisty plné pohybu
SEDLČANY S e z ó n u
2021/2022 ukončil sedlčanský ragbyový klub tradičním turnajem World Cup
– Havran Cup v Kralupech
nad Vltavou pro kategorie
U8 a U10. Jednalo se o velice kvalitní turnaj, v němž
měly největší úspěch
týmy All Black z Nového
Zélandu. Děti nastupující
v jednom družstvu na této
akci jsou z různých českých klubů a hrají pod
hlavičkou nejlepších světových týmů.
V Českých Budějovicích
se konal další turnaj ještě
jednou pro kategorii U10
a také U12 pod názvem
Budweiser Cup. Hrálo se
za šíleného vedra a tak
nebylo divu, že o přestávkách byla nejvíce obsazená hadice se sprchou.
„Ani o prázdninách naše
činnost neustala,“ uvedl
předseda sedlčanského
ragbyového klubu a trenér
dětí Miloš Vodrážka. „Ležení na gauči a povalování
pro nás nebylo, lenošení se
u nás netrpí. Prázdniny by

měly být aktivní, plné pohybu. Jako první se konal
v Olomouci Elite kemp. Je
pro vyspělejší hráče a my
jsme zde měli čtyři zástupce i s jedním trenérem.

kádru reprezentace dívek
u Brna. A aby toho nebylo
málo, dalších soustředění
se zúčastnili i naši odchovanci Bohouš Švagr a Richard Houdek. Byli na dvou

je vrcholem kanoistické
sezóny a zároveň nejdůležitějším závodem v roce,
určeným pro všechny věkové kategorie.

Tatran
v krajském
poháru nestačil
na béčkové
Kunice
TJ Kunice – TJ
Tatran Sedlčany
3:1 (2:0)
KUNICE Ve středu 31. srpna

Ragbistka ze Sedlčan Mirka Švagrová (druhá zprava) v oblečení
reprezentace po návratu ze soustředění v Anglii.

Hned nato se konalo naše
klubové soustředění v Hartmanicích u Sušice. Zde
vznikla i ‚běžecká‘ hymna
našeho klubu. Do tohoto
termínu zasáhlo soustředění hráček U16 v anglickém
Bathu. Tam odjela s hráčkami výběru reprezentace
Mirka Švagrová. Zde sídlí
velice známý ragbyový
klub. Mirka ovšem byla ještě předtím na soustředění

soustředěních širšího kádru
reprezentace U18. Poslední
prázdninové soustředění
se konalo v Kralupech nad
Vltavou s Asociací mladých
a malých oddílů ragby, jejiž
jsme členy.“
Zájemci o ragby se mohou přijít podívat na turnaj, který bude v Sedlčanech v Luční ulici v neděli
9. října od 10 hodin.
David Myslikovjan

Zlato a bronz z mistrovství
republiky pro sedlčanské
kanoisty
RAČICE Labe aréna letos opět hostila několikadenní mistrovství ČR
v rychlostní kanoistice
na krátkých tratích, které

www.sedlcansky-kraj.cz

Na tratích dlouhých
200 m, 500 m a 1 000 m
startovala téměř tisícovka sportovců ze 49 oddílů
z celé České republiky

v disciplínách singl, debl,
čtyřkajak a čtyřkanoe. Bojovali nejen o národní tituly, ale i o nominace na mistrovství světa juniorů

a na Závody olympijských
nadějí.
Sedlčanští kanoisté přijeli do Račic v početném
složení, cenné kovy se ale
podařilo vybojovat jen
některým. Adam Řezáč
získal v žákovské kategorii
dvakrát zlato – na debl kajaku a ještě na čtyřkajaku
na trati 500 m. V kategorii
nejmladších závodníků –
benjamínků získal dvakrát
bronz Vašek Hes na singl
kajaku a také na debl kajaku na trati 500 m. Tomáš
Řezáč získal také dvakrát
bronz na singl kajaku
a na debl kajaku na trati
500 m. Bronzovou medaili
vybojovali ještě Viktorka
Fárová a Tomáš Jarůšek
na single kajaku na trati
500 m.
-kř-

zajížděl Tatran v krajském
fotbalovém poháru do Kunic, které hrají I. B třídu
a v soutěžní skupině hrají
se sedlčanským B týmem.
Díky velkému počtu omluvenek se na hřišti objevila
řada dorostenců a hráčů
z béčka, přesto si Tatran
přijel pro postup do dalšího kola poháru.

2:0 pro domácí
V úvodu zápasu nebyl
rozdíl dvou soutěží příliš
patrný. Vedoucí branku
vstřelili již v 5. minutě
domácí hráči, když nezafungovala komunikace brankáře Dřevojana
s obránci a domácí útočník
Jakub Hosnedl zakončoval
do prázdné brány – 1:0.
Hostům chyběla důraznost a agresivita ve středu
pole, soupeře ohrozili jen
tvrdou střelou od Hanuše
z 20 metrů, se kterou si
gólman Chadima Radek
poradil. Ve 27. minutě byli
hosté nedůrazní u levé lajny, chybu vystihl domácí
útočník a utekl po křídle.
Před brankou pak našel Jakuba Al Obaida, který zvýšil na 2:0. Šance Sochůrka
a Haase branku nepřinesly.
Naopak brankář Dřevojan
ještě zlikvidoval do konce
prvního poločasu samostatný nájezd domácích
Kunic.

Šance zůstaly
nevyužity
Druhá půle již byla
v režii favorizovaného
celku ze Sedlčan, soupeř
však využíval každou
možnost útočit do ne-

příliš jisté obrany. Branky tak mohly padnout
na obou stranách. Tatran
měl problémy ve finální
fázi, když celou řadu dobře rozjetých akcí nedotáhl k zakončení. Přesto se
mu podařilo snížit v 55.
minutě. Po autu na pravé straně Haas uvolnil
Kouklíka, který zblízka
propálil brankáře Radka
a snížil na 2:1. O pět minut později mohlo být
vyrovnáno. Repetný našel centrem Sochůrka
a jeho střelu z první dorazil do sítě Haas. Byl však
odmáván ofsajd. Řada
dalších nadějných situací
zůstala nevyužita. Nejblíže ke gólu byl Tatran v 79.
minutě, kdy Kouklík posunul míč na Haase a ten
z 18 metrů trefil levou tyč
a Kvěchovu pohotovou
dorážku vykopl zázračně
domácí brankář Radek
mimo tři tyče. Tak se nakonec radoval v 82. minutě soupeř, kdy po dlouhém míči do levého křídla
a přihrávce před bránu
ukázal Jan Vodička snadnost zakončení – 3:1.

Ohlas k utkání
Trenér Vlastimil Zelenka: „I přes řadu absencí jsme
měli zápas určitě zvládnout.
Bohužel se stále potýkáme
s nekvalitou ve ﬁnální fázi
a tentokrát jsme měli i hodně okének v oslabené obraně. Další kola poháru tak
budou bez nás.“
Sestava Tatranu: L.
Dřevojan – Repetný, L.
Brotánek, Z. Janoušek,
Rákosník (85. R. Krůta)
– Chlasták (85. Brunclík),
Kouklík, Hanuš, M. Sirotek (72. R. Kvěch) – Haas,
Sochůrek
David Štverák
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Hororový
Mantinely už zase duní,
hokejový pohárový turnaj úvod, srovnání
a zvonkohra tyčí
odstartoval o víkendu
Hokejoví příznivci mají možná ještě
v paměti prvoligové ﬁnále
amatérských hráčů v předchozím, sedmnáctém
ročníku turnaje o Pohár
starosty města na sedlčanském zimním stadionu.
V něm štětkovická Stará
garda v gólové přestřelce
přetlačila tým HC Rebel Sázava. V sobotu 3. září vyjeli
hokejisté Štětkovic v premiérovém utkání nové sezóny na led znovu a tentokrát jim byli soupeři Čerti
z Křepenic.
Úvodní zápas osmnáctého ročníku turnaje
byl vyrovnaný zhruba až
do jeho poloviny, když
favorit vedl pouze o dva
góly, ale v závěrečné patnáctiminutovce Čertům
nasázel pět branek. Dvakrát byli úspěšní Marek
Čeněk, Václav Herma
a Jiří Litoš. Po jednom
gólu přidali František Vlas
a Zbyněk Pudil. Ve druhé

SEDLČANY

třetině snižoval křepenický Lubor Křížek. Také
ve druhém sobotním utkání skupiny A se jednalo
o celkem jednoznačnou
záležitost. Domino sice
drželo s Obecnicí v první
třetině krok, ale ve zbývajících dvou částech hry
nasázel favorit Dominu deset branek. V tomto utkání se blýskl útočník Libor
Procházka, autor čtyř gólů
a tří asistencí. V nedělním utkání si tým Bubák
Chlum po většinu mače
udržoval s Vršovicemi
sice nevysoké, přesto jisté
vedení a v závěru duelu
svým důrazem ani nedovolil soupeři odvolat gólmana a hrát se šesti hráči
v poli.
Ve skupině B dobře
vstoupili do nové sezóny
Rybníkáři, kteří jsou, jak
název jejich týmu napovídá, hokejisté, učící se prvním krůčkům hokejového
řemesla na zamrzlých ryb-

nících. Sice s Olbramovicemi po první třetině prohrávali, ale v prostřední
části hry překlopili vedení
na svoji stranu a vedení už
do konce utkání udrželi.
V dalším sobotním duelu
Daleké Dušníky přehrály
celkem jednoznačně tým
Neveklova. V prvním nedělním zápase skupiny B
bylo k vidění další vyrovnané utkání, v němž padaly branky pouze v první
a druhé třetině. Po druhé
patnáctiminutovce vedla
petrovická Rumola nad
sedlčanskými Medvědy
o jediný gól a svoje vedení až do konce zápasu
udržela.
Výsledky – skupina
A: Štětkovice – Křepenice
8:1, Domino – Obecnice
2:12, Chlum – Vršovice 4:2.
Skupina B: Olbramovice –
Rybníkáři 2:3, Daleké Dušníky – Neveklov 6:2, Medvědi – Rumola 1:2.
David Myslikovjan

TJ Tatran Sedlčany
– SK Sokoleč 3:3
(1:2)
SEDLČANY V neděli 4. září

přivítal Tatran v 5. kole krajského přeboru na domácí
půdě Sokoleč.
Jako by se vypadnutí
z poháru přeneslo i do začátku zápasu. Neuběhla ani
čtvrt hodina utkání a Tatran
prohrával o dvě branky. Nejprve se treﬁl ve 12. minutě
Vratislav Hlaváč a hned
o tři minuty později překonal Matěj Peterka podruhé
brankáře Dřevojana – 0:2.
Skoro dvěma stovkám diváků dal naději těsně před
koncem prvního poločasu
Marek Hanuš, který snížil
po přímém kopu na 1:2.

ky hostujícího celku. Na 1:3
se treﬁl ve 49. minutě Tomáš
Svoboda. Tatran se nevzdal
a Petr Haas snížil v 58. minutě na 2:3. A v 71. minutě
vsítil svůj druhý gól – 3:3.
Tlak domácího celku se ještě zintenzivnil, ale do konce
utkání to vedlo jen k nastřelení několika tyčí.
Sestava Tatranu: F. Dřevojan – Hofman (62. Novotný), Kouklík (75. Lípa),
Kdolský, Repetný, Hanuš,
Haas, M. Krůta, L. Brotánek,
Sochůrek (90. Kočí), Sirotek.
Tatran je po 5. kole v tabulce na devátém místě
s 5 body a skórem 10:9.
Další utkání hraje v sobotu 10. září od 10.15 hodin
na hřišti SK Hřebče.
David Štverák

Haas zařídil
remízu
Místo domácího tlaku
ve druhých pětačtyřiceti
minutách přišla studená
sprcha v podobě třetí bran-

Neregistrovaní stolní tenisté uctili památku svého
kamaráda turnajem ve dvouhrách
SEDLČANY V Nové forman-

ce v prostorách bývalého Svazarmu se v sobotu
3. září konal pátý ročník
Memoriálu Radka Landy
ve stolním tenisu za účasti šestnácti hráčů. Radek,
kterému jeho kamarádi
přezdívali Kedar, byl nejenom výborným rekreačním stolním tenistou, ale
i všestranným sportovcem.
Před osmi lety v mladém
věku podlehl těžké nemoci
a kamarádi jeho památku
před začátkem turnaje uctili minutou ticha.
„Radek byl nejhodnější
člověk na světě, měl velké
srdíčko,“ svěřil se jeden
z účastníků zápolení nad
nízkou síťkou, kterým
byl Pavel Jindrák. „Byl
to fotbalista, nohejbalista
i tenista, hrál dobře karty,
a proto jsme se většinou

s partou kluků setkávali
nejenom na sportovištích
na turnajích, ale i v hospodě. Když si teď na Radka
vzpomenu, derou se mi
slzy do očí.“
Pořadatelem turnaje
byl František Pejša, který dokázal zajistit ceny
pro všechny účastníky
turnaje, i pro toho zcela
posledního, který si odnesl balík mouky. Hlavní
rozhodčí Pavel Poslední
sestavil dvě osmičlenné
skupiny, v nichž se hráči,
a také jedna hráčka, utkávali systémem každý s každým. Čtyři nejúspěšnější
stolní tenisté z každé skupiny postoupili do dvou
skupin ﬁnálových a méně
úspěšní hráči bojovali
o umístění na deváté až
šestnácté příčce. Vítězové ﬁnálových skupin se

střetli v samotném ﬁnále
a hráči na druhých místech bojovali o bronzovou
medaili.
Do posledního soutěžní-

ho utkání se probili Petr Bican, který žije v Praze a má
chatu ve Zvíroticích a Radim Studnička z Benešova.
Zatímco dosud se všechny

Vítězný pohár Radimu Studničkovi předala sestra Radka Landy
Klára a její otec Jiří.

duely hrály na dva vítězné
malé sety, ﬁnále se hrálo na sety velké. Radim
v nich měl navrch, ačkoliv
ve druhém setu Petr mocně dotahoval, a zaslouženě
vyhrál nejenom pohár, ale
také basu Plzně.
V závěrečné exhibici
nastoupil Radim Studnička proti rozhodčímu Pavlu
Poslednímu, který je registrovaným stolním tenistou
a věnuje se tomuto sportu
soutěžně. Pavel zvítězil bez
ztráty setu.
Turnaje se zúčastnil také
Jan Kubišta, stolní tenista,
který v minulosti na těchto
akcích patřil vždy k nejlepším. Tentokrát mu zdravotní stav nedovolil, aby
absolvoval celodenní zápolení, ale přesto si zahrál
alespoň jeden zápas.
David Myslikovjan
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KO M E N TÁ Ř

SLOUPEK

Není jiná solidní alternativa

Kéž je klidný a užitečný

Minulý týden se ve čtvrtek a v pátek (celkem 22
hodin) konala sněmovní schůze na návrh ANO
a SPD s cílem odhlasovat
vládě Petra Fialy nedůvěru. Jako důvod k vyslovení
nedůvěry měla opozice
dvě věci: styky ředitele
civilní rozvědky a drahé
energie a paliva.
Zjistil jsem, že během
nočního jednání sněmovny hrají na turnaji US
open naše hráčky Linda
Nosková a Lucie Hradecká
proti legendárním sestrám
Williamsovým. Sledoval
jsem tedy zápas bez zvuku
a jako zvuk jsem poslouchal dění ze sněmovny. Mimochodem Češky vyhrály!
Hned první projev navrhovatele, předsedy ANO
Andreje Babiše jsem ne-

chápal. Byl jako šifrovaný
nebo možná jen pro znalce jazyka ze seriálu Čau
lidi. To měli stenografové
zřejmě propocená trika.
A Mára asi zíral. Říkal si,
proč zase nečte, co jsem
napsal?
Ale mluvili i ministři,
kteří stejně jako předsedové klubů mohou mluvit
s přednostním právem jak
dlouho potřebují. Takže
nakonec to bylo přece jen
k něčemu. Byl jsem překvapený, jaký je po krátké
době politik z profesora
onkologie. Rázně a přesvědčivě líčil, z čeho musel začít, kam zatím dospěl
u nás a při cestách po světě a jaké kvantum práce jej
čeká. Nebo ministr zahraničních věcí – na pohled
ještě kluk – dal najevo

směr zahraniční politiky
bez kličkování. A tak jeden po druhém. Muži
i ženy, o kterých se moc
nevědělo.
ANO tvrdí, že kdyby
vláda padla, má svoji stínovou. K smíchu. Taťána
Malá s opsanou diplomkou
o králících jako ministryně spravedlnosti, Pokorná
Jermanová, bývalá středočeská hejtmanka, darmo
mluvit, jako ministryně
kultury. Panoptikum...
Nová vláda se za krátkou dobu zorientovala, ale
neukvapuje se. Pomáhat
ano, ale hned podle toho,
jak kdo brečí? To by to zase
dopadlo... Každopádně
v tak těžké době není žádná solidní alternativa k odpovědné Fialově vládě.
Vladimír Roškot

GLOSA

Demonstrace to nenapraví
Od soboty víme důležitou
věc. Nacionalismus není
mrtvý, ani xenofobie se nevytratila. Nebo si mnozí demonstranti mysleli, že jdou
dát najevo jen nespokojenost, jak jim vláda málo pomáhá? Nebo že by opravdu
chtěli neutralitu, vystoupit
z Evropské unie, NATO
i OSN, domluvit levný plyn
z Ruska, osvobodit průmysl od závislosti na zahraničních společnostech?
Takové totiž v kostce byly
body programu sobotní demonstrace na Václavském
náměstí v Praze.
Všelijak známé nebo
už zapomenuté postavy –
Vandas, Skála, Majerová,
Foldyna a další – se stále
snaží něco z politiky bez
velké námahy a myšlenek
vytlouct. Budou volby.
Využijí, že hodně lidí je
vystrašených, v potížích
a nadávají. Tak šup a jsou
na pódiu a nadávají ještě víc… Chtěli prý jednat

s premiérem. O čem? Ví,
oč jde pořadatelům a co
on pro ty vystrašené lidi
musí dělat. To, že by si povídali a kývl na neutralitu,
odchod z OSN nebo šel
do Moskvy vyjednat levný plyn? Každý ví, že jsou
to ptákoviny. Ale možná to
někomu pár hlasů přinese. Jednoduchost, většinou pitomá, občas někoho
okouzlí.
Sobotní demonstrace
by si zasluhovala průzkum
mezi účastníky, aby vyjádřili důvod, proč vlastně
přišli. Někteří investigativní novináři se pokusili
přicházející demonstranty
oslovit. Dostalo se jim různých odpovědí. Většinou
byli vystrašeni, že pro ně
nebude plyn nebo že nebudou moci zaplatit elektřinu. Ti se tedy od řečníků
na pódiu nic nedověděli,
natož aby se uklidnili. Jsem
přesvědčen, že projevy
ministrů před hlasováním

o nedůvěře nebo v diskusi
televizního pořadu Otázky
Václava Moravce, obsahovaly leccos pro uklidnění.
Ale poslouchat komplikovanější výklad různých již
platných nebo podle dohody v EU připravovaných
opatření, vyžaduje chvilku
pozornosti. Jednodušší je
ta naděje, že jít demonstrovat a volat „demisi“ způsobí zázrak.
Bohužel žádná sebelepší vláda by nyní neuměla zařídit, aby ekonomika naplnila rozpočet.
Máme z minulých let
drahou státní správu, rostoucí mandatorní výdaje,
zejména přibývá počet
důchodců a důchodová
reforma se opět připravuje pomalu a pozdě.
Současná krize ukazuje
výsledek hospodaření
špatných vlád z doby konjunktury. Žádná demonstrace to už nenapraví.
Vladimír Roškot

1. září, dvorek 2. ZŠ Propojení, 8.15 hodin. Nedočkaví
prvňáci. Těšící se, trochu
nervózní. Mačkají ruce maminkám. Tátové, babičky…
postávají okolo. Starší holky
a kluci se zdraví po prázdni-

krásné zážitky a všem ostatním normální rok. Víme,
o čem mluví. A následuje
informace za informací, pár
vtípků, představení nových
kolegů. Mimochodem – víte,
kolik učí na Propojce mužů?

nách. Dva měsíce, považte,
někteří z nich se dva měsíce
neviděli! A to už je pořádný
dluh na povídání. Holky si
hodnotí opálení, šatičky, kluci se baví o rybách, kolech,
holkách. Maminky se zdraví,
zapřádají rozhovory, tátové
spíše mlčí. Sem tam se dědovi či babičce zaleskne slza.
Vzpomínky či dojetí nad
vnukem, vnučkou?
Pak se slova chopí ředitel,
vítá pana starostu, děkuje
mu za jeho práci pro školu.
Starosta přeje prvňáčkům

Deset! Paráda, no ne? Z toho
jeden Angličan, rodilý mluvčí. Třídní učitelé mávají
na nové žáky, musí si je pohlídat. Zazní školní hymna,
dva deváťáci pomalu sunou
vzhůru vlajku školy.
Na dvorku zůstávají prvňáčci s rodinami a jejich
třídní učitelky, ostatní třídní
už se zadali. Dvorek se vylidňuje. I ti nejmladší za chvíli
odcházejí do tříd. Školní rok
2022–23 je zahájený. Kéž je
klidný a pro žáky užitečný.
-propoj-

FOTOFEJETON

Z deníčku sedlčanského houbaře (zase plný košík): „Samá babka! Pár červivých hřibů a pár špičníků. Už jsem zkouknul dokument o zebrách, o Kennedym, film 10 pravidel jak sbalit holku
a pořád mi zbývá rozkrájet třetina košíku. Zas.... houby! Už mi
došly plechy, tácy, sušička plná. Teď už to kolíčkama budu věšet
na sušák místo prádla. Zlatý cukety.“
-dk-
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