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Velká voda opět
komplikovala život
REGION „Na Sedlčansku

bylo za úterý a s přesahem
do středy dvaatřicet udá-

přes pozemní komunikaci.
Sedmkrát to bylo v samotných Sedlčanech, čtyřikrát

vů, přičemž šlo víceméně
o stromy hrozící pádem.
Třikrát bylo nutné také

Cena 20 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Také v Sedlčanech
kolem železniční tratě
padaly saze, hodinové
zpoždění vlaku
cestujícím nevadilo
B E N E Š O V/ S E D L Č A N Y

O uplynulém víkendu se
v Benešově konal třetí
ročník Festivalu parních
lokomotiv, z nichž hned
čtyři dorazily i do Sedlčan.
Zatímco první, dopolední
lokomotiva, v sobotu přijela na sedlčanské vlakové nádraží téměř přesně
na čas, druhá odpoledne

nabrala bezmála hodinové
zpoždění.
„Vůbec nám to nevadilo,
ve vlaku jsme si to alespoň
o to více užili,“ svěřila se
nadšená Marie Katičová ze
Sedlčan, která se v jednom
z historických vagónů vrátila z Benešova z festivalu
společně se svým manželem
Pokračování na straně 8

Přátelé turistiky se
prošli krajem kamenů
PETROVICE Druhá sobota
V Sedlčanech v okolí kulturního domu padlo v úterý 6. září několik stromů. Tento padl dokonce
na automobil. Foto: redakce

lostí. Téměř všechny měly
spojitost s rázem počasí,“
informovala naši redakci
tisková mluvčí hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Devatenáctkrát bylo nutné odstranit padlý strom

v Křepenicích, zásahy byly
nutné ve Zvíroticích, Janově, Jesenici, Sestrouni,
Dublovicích a Přibýšce.
Dalších šest zásahů si hasiči připsali při odstranění
jiných nebezpečných sta-

Spolek Avalone po celé
prázdniny jezdil se svým
stánkem na hudební
festivaly a hledal potenciální
dárce kostní dřeně
SEDLČANY Ve středu 14. září

se koná na náměstí T. G.
Masaryka Den zdraví. Svůj
stánek zde představí i spolek
Avalone, sdružující popálené děti a děti s poruchou
krvetvorby ze Sedlčanska
a dalších míst.
„Také na Dni zdraví se budou moci zapsat dárci kostní
dřeně a dát tak naději na život
nejenom Šimonkovi, šestiletému chlapci, který od května
bojuje s aplastickou leukémií,“
uvedla ředitelka a zakladatelka Avalone Ivana Nikitinská
Čermáková z Libíně a dodala:

čerpání vody. Šlo o ulice
Žižkova, 28. října a Hasičská v Sedlčanech. Tři záznamy také hovoří o formálně založené události:
„Buď šlo o události předané
Pokračování na straně 2

měsíce září patřila v Petrovicích pořadatelům i příznivcům tradičního turistického pochodu Krajem
kamenů. Pro pěší byly připraveny tři trasy. Desetikilometrová − kočárková a pak
klasické 15 a 22 kilometrů.
Příznivci jízdy kolmo si
mohli vybírat dle svých

fyzických možností z trasy kolem Petrovic, měřící
35 km nebo jen o pět kilometrů delší trasy s názvem
Petrovická klasika a poslední, asi nejvíc náročná padesátikilometrová trasa vedla
přes čtyři rozhledny.
Místem startu se stalo
zázemí fotbalového hřiště.
Pokračování na straně 7

Sladce
(i slaně)
návyková
Zemanka

„V současné době je nedostatek dárců kostní dřeně. Pro
každého čtvrtého pacienta se
bohužel dárce nenajde. Proto
je třeba stále navyšovat počet
potenciálních dárců. Aplastická anémie je vzácný stav
onemocnění, při němž kostní
dřeň nevytváří dostatečný počet nových krevních buněk.
To způsobuje únavu, dušnost,
zrychlení srdečního tepu, krvácení z nosu, bolest hlavy
a horečku. Poprosili jsme o pomoc organizátory velkých hudebních festivalů a hudebníky.

OŘÍKOV/SEDLČANY Den otevřených dveří v sobotu 10.
září v „naší“ biopekárně
byl lákavý.
Do Oříkova vedou jen
malé silničky a tak na nich
byl v sobotu opravdu velký
provoz. Lehké náznaky podzimního počasí neodrazovaly místní zájemce, nebo spíše
konzumenty sladkých sušenek i slaných krekrů, aby
se vydali do pekárny, kterou
berou hrdě jako patrioti. Ať
už se místní vydali pěšky

Pokračování na straně 8

Pokračování na straně 6
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Velká voda opět
Lepší seřízení světel
komplikovala život veřejného osvětlení je jednou
z cest k úsporám energie
Dokončení ze strany 1

k řešení někomu jinému
nebo v případě vody na silnici se stalo, že voda odtekla, než dojeli hasiči. Přestalo pršet a hladina klesla,“
doplnila Fliegerová.
Jednou museli zasahovat také záchranáři:

„Ošetřili jsme jednoho
muže a převezli ho do příbramské nemocnice,“
popsala tisková mluvčí
záchranářů Monika Nováková zásah u stromu
spadlého na auto.
Olga Trachtová
Hadáčková

Šindele na střeše už
vítr nesfoukne
VOJKOV Současní zastupi-

telé obce Vojkov si mohou
odškrtnout další zdárně
ukončenou akci.
„Byla dokončena oprava
kapličky sv. Panny Marie
ve Sledovicích,“ informoval
nás František Baťha, starosta obce. Upřesnil, že bylo
nutné opravit uvolněné
dřevěné šindele na střeše

této památky, ale také dát
do pořádku zvonicí mechanismus a vylepšit vzhled
kapličky nátěry. „Celkové
náklady představovaly 42
tisíc korun, z této částky se
nám podařilo uhradit díky
získané dotaci z Ministerstva zemědělství ČR přes 29
tisíc korun,“ dodal starosta.
Marie Břeňová

Mezi Voticemi
a Sudoměřicemi
začal fungovat
plnohodnotný
provoz
REGION „V první zářijový den začal na železnici
fungovat plnohodnotný
dvoukolejný provoz mezi
Sudoměřicemi a Voticemi.
Od počátku července se
jezdilo v úseku Červený
Újezd u Votic zastávka – Votice pouze po jedné koleji,
na druhé ještě byly nutné
stavební práce. Končí tak
modernizace této části čtvrtého železničního koridoru
z Českých Budějovic do Prahy. Původní trať nahradila
téměř 20 kilometrů dlouhá
přeložka,“ informovala
za Správu železnic Nela
Eberl Friebová.
„Součástí prací byla také
stavba druhé poloviny mostu před nazdickým zářezem, kde se křížila nová trať
s původní stopou, a nebylo
tak možné celý most udělat
v předstihu. Od 1. září je v celém úseku zavedena rychlost
110 kilometrů v hodině,“ po-

kračovala. „Od poloviny prosince, tedy od začátku platnosti nového jízdního řádu,
se zde začne jezdit plnou traťovou rychlostí 160 kilometrů
v hodině, a to až do doby instalace systému ETCS. Následně se bude moci zrychlit až
na 200 kilometrů v hodině,“
avizovala Friebová.
Doplnila, že modernizace
části koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi je jednou
z nejvýznamnějších současných investic do železniční
infrastruktury v České republice. „Po dokončení tohoto projektu se výrazně zvýší
bezpečnost dopravy i její plynulost,“ doplnila.
Modernizace úseku
mezi Sudoměřicemi a Voticemi začala v květnu 2018.
Deﬁnitivně hotovo bude
v příštím roce. Celkové náklady dosáhnou částky 6,7
miliardy korun.
Marie Břeňová

SEDLČANY Ceny energií

se stále zvyšují a zatím
nikdo neví, kde se zastaví
a jak se s nimi vypořádají
domácnosti, firmy a obce.
Starosta Miroslav Hölzel si je vědom, že šetřit
na veřejných prostředcích se musí také v Sedlčanech.

Lepší seřízení
veřejného
osvětlení
Starosta nepopírá, že
slyšel kritiku na špatně
seřízená světla veřejného
osvětlení, která se zapínala během letního období
zbytečně ještě před soumrakem. Potvrdil, že to
je jedna z věcí, která se
musí doladit. „Osvětlení
je řízeno fotobuňkou a už
jsem upozorňoval ředitele
Sedlčanských technických
služeb Jiřího Daňka, že
systém špatně reaguje. Slíbil mi, že se na to elektrikář podívá,“ uvedl Hölzel.

zůstává teplota při vytápění. Možná dojde i na radnici k úspornějšímu provozu. Na druhou stranu ale
argumentuji osobně tím,
že držet teplotu v místnostech na osmnácti stupních
Celsia může znamenat, že
si zaměstnanci přinesou
přímotopy a bude to ještě
horší,“ dodal spontánně.

Úspornější LED
svítidla
U veřejného osvětlení
je podle vyjádření starosty ve stadiu rozpracovanosti projekt na jeho
celkovou obnovu. „Chceme přistoupit k instalaci
úspornějších LED svítidel
s tím, že normy jsou nastaveny na minimální lumeny, což jsou jednotky,

tit celou noc. Nechci předbíhat, ale možná i tohle
opatření hrozí,“ připustil.
„Na radnici nebo
v městských objektech se
zabýváme nyní také výměnou bojlerů za průtokové
ohřívače, které se výrazně
podílí na úspoře, protože
odpadne při menší spotřebě – například umytí
rukou – ohřev velkého
množství vody,“ naznačil
další cestu s tím, že výměna už byla provedena
v Sedlčanských technických službách a výsledky
jsou pozitivní.

Fotovoltaika
na obecních
budovách
„Určitě bude nezbytnost
hledat alternativní zdroje,“

Odpovědný
přístup
zaměstnanců
„Samozřejmě, že celkovou koncepcí možných
úspor se zabýváme. Zpracováváme materiál – zatím na úrovni radnice. Půjde o krátkodobá opatření,
která by se týkala této zimní sezóny – závěru letošního a začátku příštího roku.
V těch krátkodobých půjde
zejména o apel na zaměstnance radnice a naše
příspěvkové organizace
na dodržování vypínání
všech elektrospotřebičů,
které by neměly být zapojeny ani v udržovacím
režimu. Efektivnost opatření bude záležet na odpovědném přístupu každého
jedince,“ uvedl. „Nezodpovězenou otázkou zatím

Jako modelový příklad využití fotovoltaiky by podle starosty nejlépe posloužila střecha městské budovy ve Strojírenské ulici.

na které se přepočítávají
watty klasických žárovek,“ podotkl starosta
s tím, že bude zaveden co
nejúspornější možný režim. „Do budoucna možná
nastane diskuse, zda by
veřejné osvětlení mělo sví-

V minulém vydání Sedlčanského kraje bylo v článku
Sté výročí přehlídky mužné krásy, ukázněnosti, síly
a vytrvalosti, chybně uvedeno jméno kapelníka. Kapelníkem žesťového kvartetu je Jan Mandovec.

podotkl Hölzel. Fotovoltaiku, respektive umístění solár ních panelů
na střechy objektů, označil za dlouhodobější krok.
„Necháváme posoudit
všechny obecní budovy,
zda jsou pro to vhodné.
Chtěli bychom připravit
modelový příklad – projekt a následnou instalaci
na budově ve Strojírenské
ulici (bývalé ubytovně Strosu).“
Marie Břeňová
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Miroslav Hölzel: Rekonstrukce
čistírny odpadních vod je nutná.
Měla by se uskutečnit po etapách
S E D LČ A N Y Po d l e d o savadních odhadů by
měla vyjít rekonstrukce
čistírny odpadních vod
v Sedlčanech na 60 milionů korun. Investice
má nejednoho odpůrce.
Kritici poukazují na to,
že jde o velkou částku.
Argumentují, že město
zatíží a vzhledem ke snižujícímu se počtu obyvatel a po skončení výrobních aktivit Povltavských
mlékáren, je její kapacita
nadbytečná a prý není
ani nutná.

Starosta
pochybnosti
odmítá
St arost a měst a Miroslav Hölzel podobné
p o c hy b n o s t i o d m í t á .
„Kompletní rekonstrukce,
jak stavební, tak technologická, je nezbytná. Nejsme sami, kdo se pouští
do modernizace. Z těch
nejbližších měst bych
mohl jmenovat Příbram.
Pokud se do této akce nepustíme, tak hrozí městu
obrovské sankce za znečištění vody do vodoteče.
Vzpomínám, že už před
třiceti lety jsem si vyslechl názory, že čistička
je pro město zbytečná.
V současnosti je snad úplně každému jasné, že bez

čističky město fungovat
nemůže,“ poznamenal.
„Já jsem přesvědčen
o tom, že kapacitu čistírny
by bylo chybou snižovat.
Je dobře, že ji máme. Je
to jeden z pozitivních parametrů pro případného
investora, který by v Sedlčanech nebo okolí chtěl
rozjet provoz. Sedlčany
jako jedno z mála středočeských měst může nabídnout dostatečnou kapacitu, pokud jde o čističku
a také pitnou vodu. To pro
něj může být zásadní argument. Co víme, že bude
za pět nebo za deset let?“

Financování
z více zdrojů
Hölzel potvrdil, že
rekonstrukce by byla
prováděna po etapách
a financována z několika
zdrojů. „Z rozpočtu jsme
letos do fondu dávali tři
miliony korun, abychom
tolik nezatížili vodné
a stočné. Na účtu zůstanou také dva miliony, které jsou určeny na obnovu
přivaděče pitné vody.
Nebudou na tento účel
použity, protože to není
v současné době potřeba,“ sdělil.
S penězi, které jsou
příjmem za nájemné, naopak počítat nelze – jsou
proinvestovány v roční
údržbě jak do pitné, tak
odpadní vody. Starosta
nepopírá, že část nákladů pokryje úvěr a doufá,
že město získá na tuto
významnou akci i dotaci.

„I když nelze již počítat
s dotací osmdesát nebo
devadesát procent, tak
kdyby se mohla z dotačních prostředků uhradit
polovina, byla by to výrazná pomoc,“ doplnil.
„V tuto chvíli je zpracovávána studie, která
ukáže, co konkrétně bude
re ko n st r u kc e o b n á š et .
Na základě toho dojde
k soutěži, z níž vzejde
projektant. Teprve až
bude k dispozici projekt,
bude možné formou veřejné soutěže vybrat dodavatele vlastní realizace,“
vysvětlil s tím, že vedení
radnice v této záležitosti
spolupracuje se společností Vodohospodářský
rozvoj a výstavba (VRV),
která by měla být administrátorem od počátku
až do konce. Bude sledovat pro město, ale i pro
provozovatele čistírny
1. SčV, věcnou stránku,
aby tak ohlídala i odbornost. Společnost VRV má
také podle slov starosty
přehled o možnostech
dotací a má vybudované
dobré kontakty s ministerstvy – jak životního
prostředí, tak zemědělství – a to zvyšuje pravděpodobnost, že se podaří na dotaci dosáhnout.
„Rekonstrukce čistírny by měla začít v následujícím volebním období
a akce může být rozdělena na čtyři, možná pět
let. To vše ale ukáže teprve projekt,“ zdůraznil
starosta. Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SVATÝ JAN Zatím nezjištěný pachatel odcizil někdy
v době od 23. srpna do 2.
září ze hřbitova ve Svatém
Janu kříž z leštěné žuly.
Jeho výška je přibližně
120 cm a váha 80 kg. Způsobená škoda byla vyčís-

lena na osm tisíc korun.
PŘÍČOVY Neznámý vandal poničil v období od 1.
června do 4. září historický
litinový křížek, který se nacházel v katastru obce Příčovy. Kříž zasazený do žulového podstavce povalil,

čímž došlo k jeho rozlomení
na několik kusů, a poté odcizil litinové Jezulátko. Vzniklá škoda byla stanovena
na dva tisíce korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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Utajený záložní
ovládací bunkr
byl umístěn
v lesním svahu
SOLENICE Po předchozím
telefonickém objednání
jsme se jeli podívat do srd-

nebezpečí? Že díky stavbě přehrady musel být
přenesen i celý kostel,

Exkurze v elektrárně nás zavedla do míst, kam běžný člověk bez
doprovodu nesmí.

ce hráze a strojovny vodní
elektrárny Orlík. Zde, pod
masou betonu, s hrází nad
hlavou a pod dohledem sochy vltavského Poseidona,
se nás ujal průvodce Martin Slavík.
Zavedl nás do provozu
a vysvětlil princip výroby elektřiny v soustrojí
s Kaplanovou turbínou.
Krom technických a praktických informací nám
sdělil i další zajímavosti.
Veděli jste například, že
hlavní stavitel přehrady
Orlík – inženýr Kraus –
prolezl před počátkem betonáže základ celé hráze
doslova po kolenou, aby
vyloučil jakékoli budoucí

nebo že desetilopatkové
oběžné kolo Kaplanovy
turbíny dostalo na výstavě EXPO 58 v Bruselu
ocenění a stalo se tak světovým unikátem?
Dostali jsme se i do krytu civilní obrany, který se
nachází skryt v lesním svahu u elektrárny a sloužil
jako záložní ovládací bunkr. V případě nouze byl
schopný zajistit bezpečí
deseti lidem po dobu deseti dnů. Jeho význam ztratil
smysl v osmdesátých letech, když došlo k automatizaci elektrárny. Do té
doby nebyl nikde uvedený
a patřil mezi utajená místa.
Jana Motrincová
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Putovní pohár opouští Sedlčany,
snad se příští rok vrátí
SEDLČANY V sobotu 10. září místní kynologic-

ký areál přivítal již po osmadvacáté závodníky ze Středočeského a Jihočeského kraje.
Závod O putovní pohár města Sedlčan se již
tradičně otevírá v šesti kategoriích. Podle
národního zkušebního řádu je to kategorie
ZZO (zkouška základní ovladatelnosti), ZM
(zkouška základního minima), ZVV1 a ZVV2
(zkouška všestranného výcviku psa prvního a druhého stupně). Před dvěma lety byly
nově otevřeny i kategorie BH-VT a IGP 1 dle
mezinárodního zkušebního řádu o kterou
závodníci projevili nemalý zájem.
Ředitel závodu Jiří Král událost slavnostně zahájil v půl deváté ráno. Během
společného nástupu proběhlo rozlosování
a následné stanovení orientačního časového harmonogramu celé akce. Nejpočetnější
účast měla již tradičně ovčácká plemena.
I v letošním roce se však do boje pustilo
i několik „exotů“, jak je kynologové sami
s oblibou nazývají. Za zmínku určitě stojí
účast amerického stafordšírského teriéra,
anglického špringršpaněla či křížence, kteří
se nenechali v konkurenci tradičních služebních plemen nikterak zahanbit ba naopak
dokonce vybojovali i medailové pozice. Výkony po celý den bedlivým okem sledovali
rozhodčí Jana Světlíková a Jaroslav Tišl.
A kdo tedy pro letošní rok vybojoval
nejcennější kov?
1. místo, kategorie ZZO: Bohumil Stuchlík
a Tammi, kříženec (ZKO Sedlčany)
1.místo, kategorie ZM: Lucie Stiborová
Spálenková a Arnika Amorrot, rotvajler
(ZKO Sedlčany)
1. místo, kategorie ZVV1: René Janeba
a Fantagira z Granátové zahrady, německý
ovčák (ZKO Lety)
1. místo, kategorie BH-VT: Miroslav Glogar a Lemon Provocativo, německý ovčák
(ZKO Sedlčany)
1. místo, kategorie IGP1: Pavel Klauser a Day Bright Pure Gina, americký

stafordšírský teriér (ZKO Sedlčany)
Rozhodčí Jaroslav Tišl si pro kynology
připravil překvapení − dvě osobní ceny, Pohár pro nejúžasnější dvojici a Pohár ceny
útěchy. První ze jmenovaných cen získal

René Janeba, absolutní vítěz závodu
Foto: Michaela Janderová

Bohumil Stuchlík a jeho sympatická fenka
křížence Tammi. Tato dvojice obrovského chlapa a křehké fenky dosahující sotva
ke kolenům, radostným projevem okouzlila
všechny diváky. Cenu útěchy dostala Kateřina Kněnická, která nastoupila na svou
závodní premiéru, a to ve svých čtrnácti
letech. Všichni přítomní kynologové ocenili
nejen její krásný vztah s fenkou Bonny, ale
i její výkon na stopě a velice hezkou poslušnost. Bohužel obrana se holkám tentokrát
nepovedla, a tak jim zlato uniklo opravdu
jen o ten pověstný chlup.
Děkujeme všem partnerům a sponzorům za spolupráci
Absolutním vítězem celéa podporu našeho závodu i činnosti:
ho závodu se pro tento rok
Partneři:
stal psovod ZKO Lety René
Město Sedlčany
Janeba se svojí fenkou něZS Kosova Hora a. s.
meckého ovčáka Fantagira
Sponzoři:
z Granátové zahrady. Putovní
Calibra, krmivo pro psy a kočky
pohár tedy po dvou letech
Veterinární klinika Na Zdaboři
opouští rodné Sedlčany a stěASEKO, spol. s r. o.
huje se do Let. Obhajoba loňÚčetnictví Sedlčany s. r. o.
ského vítězství unikla Pavlovi
Sport & Outdoor Sedlčany
Klauserovi bohužel jen o pár
Montáže lešení s. r. o.
bodíků. Přestože sedlčanští
Davo oil – čerpací stanice Olbramovice
Hladová-miska.cz – internetový obchod
kynologové vybojovali čtyři
Chovatelské potřeby Petr Sirotek – kralicisvet.eu
zlaté medaile z šesti možAndrea Jircová
ných, již teď se těší na odveKDS Sedlčany – nožířské výrobní družstvo
tu a věří, že putovní pohár
Pavel Mikulanda, www.potisknuto.cz
v příštím roce pro Sedlčany
Mokate czech s. r. o.
opět vybojují zpět.
Řeznictví Dvořák
Lucie Stiborová
Super zoo, Sedlčany
Spálenková

www.sedlcansky-kraj.cz

Možnosti sobotního
dopoledne doplnila procházka
po městě s kandidáty
SEDLČANY Netradiční formu
setkání s občany zvolili kandidáti ODS do městského zastupitelstva. „Chtěli jsme mít
možnost diskutovat se sedlčaňáky o volebním programu
a přiblížit své priority interaktivní formou přímo na místě,“ říká Ondřej Vodňanský,
kandidát na místostarostu.
Na návrh Filipa Růzhy se
proto kandidáti rozhodli
uskutečnit setkání formou
procházky se zastaveními
podle témat volebního programu. „Při procházce lépe
plyne rozhovor, a to usnadňuje dialog, chtěli jsme setkání
v co nejméně formálním prostředí,“ dodal.
Procházku zahájil ve výchozím bodě na autobusovém nádraží kandidát
na starostu a současný místostarosta Zdeněk Šimeček
a představil bod volebního
programu týkající se dopravní obslužnosti. V pokročilém
stádiu je totiž jednání, které
Šimeček vede s dopravci
ohledně zavedení přímé
rychlé linky autobusem
ze Sedlčan do Prahy. „Tuto

ří dojednat ﬁnální podobu
a umožnit všem namísto auta
využít pohodlné autobusové spojení s Prahou,“ dodal.
V době významného růstu
cen paliv by rychlejší možnost dojíždění hromadnou
dopravou mohla být zajímavou alternativou k individuální automobilové dopravě.
Kromě budoucího využití staré polikliniky, o kterém
hovořil Karel Marek, a úprav
veřejných prostranství
s doplněním zeleně přímo
do města, se kterými seznámil přítomné Filip Růzha,
doplnil Jaroslav Nádvorník
řadu zastavení i zajímavým
historickým výkladem.
U morového sloupu jsme
se dozvěděli o nesmírně
zajímavém příběhu autora
vzácné barokní sochy Neposkvrněného početí Panny
Marie, o kterém se málo ví.
Před obchodním domem
Rozvoj současně David Bareš nastínil možnosti řešení
vizuálního smogu různých
nápisů a reklam, který náměstí nepřidává na atraktivitě. Na konci procházky pak

možnost považuji za naši prioritu, stejně jako zachování
pohodlného vlakového spojení,“ řekl Šimeček. „Stejně
jako v jiných oblastech, i tady
máme jednotlivé body programu podloženy systematickou
prací a konkrétními projekty.
Věřím, že se nám brzo poda-

čekalo nejvytrvalejší turisty
občerstvení a společné opékání buřtů ve sportovním
areálu v Luční ulici. Kandidáti se ještě chystají na klasičtější setkání s voliči na sedlčanském náměstí v pondělí
19. září od 15 do 17 hodin odpoledne.
-red-
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Vyjádření občana Sedlčan po skončení posledního jednání
zastupitelstva
SEDLČANY Bezprostředně po skon-

čení jednání městského zastupitelstva, které se konalo v pondělí 5.
září, oslovil redakci Sedlčanského
kraje občan města František Hofman, který se rovněž tohoto veřejného zasedání zúčastnil. Jeho
vyjádření předkládáme.
Vážení spoluobčané Sedlčanska,
zase jsem jednou zavítal na veřejné zasedání rady města Sedlčan
a odcházel jsem z něj znechucen
a zklamán, jak u nás funguje demokracie a zastupování zájmů lidí.
V prvním případě bylo pro vedení města a radní velké „překvapení“,
že pro ně „nevýznamná“ věc jako je
výstavba bike parku v centru města
za několik miliónů a její schválení
se těsně před podpisem smlouvy
se soukromým subjektem stala doslova „výbušným“ tématem pro
občany města Sedlčany. Z vyjádření
přítomných občanů bylo zřejmé, že
se o věci dozvěděli až z tisku, nikdo
s nimi nejednal, nezajímal se o jejich
názor a postoje. Nejvíc zarážející je
ta skutečnost, že o této výstavbě nikdo nevěděl. Končící vedení města
se chystalo k zásadnímu rozhodnutí a zavázání dalších nastupujících
vedení města, a to na 15 let! Za 1
korunu ročně? V každé slušné společnosti i ve vládě se takto závažná
rozhodnutí již neschvalují, a připra
Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
193/22

Muž 61/170 hledá ženu k vážnému seznámení. Tel.: 705 107 205.
194/22
Výkup
starých
peřin.
Tel.:
606 514 445.
195/22
Koupím chvoj stříbrného smrku.
Tel.: 608 152 113.
196/22
Prodám 2 role drátěnky na plot v.
175 cm, malou komodu se zásuvkami, pilu
cirkulárku, starší pokojovou stěnu 2,3 m, 2x
obyč. kuchyňský stůl + židle a starší pultový mrazák. Tel.: 608 856 323.
197/22

Koupím československé dukáty a jiné
zlaté mince. Tel.: 778 080 060.
198/22

Řidič sk. C, E hledá práci, pouze vnitrostátní. Tel.: 608 441 431.
199/22

Prodám malé balíky sena, cena 70
Kč/ks. Průměr 50 cm, délka 70 cm. Váha
15–20 kg. Staré cihly plné i duté. Cihly
jsou naskládané na paletách. Cena za kus

ví se podklady pro rozhodnutí novému vedení. Díky hlasu lidu se tak
naštěstí nestalo…
V druhém případě jsem očekával schválený bod programu.
Vystoupení velitele Městské Policie Sedlčany pana Krcha, ve kterém měla zaznít řeč ke kolektivní
smlouvě odborové organizace unie
bezpečnostních složek, která hájí
zájmy pracovníků ozbrojených
složek, kam MP Sedlčany patří.
Bohužel ani k tomuto nedošlo, a to
se zvláštním odůvodněním starosty města Miroslava Hölzela, který
označil Petra Krcha jako kandidáta
politické strany (kandiduje za Šanci pro Sedlčany), a nejenom z tohoto důvodu jeho vystoupení zamítl.
Poté dal hlasovat, aby jeho řeč byla
přednesena novému vedení města Sedlčany po volbách. Takové
chování a jednání od vrcholného
představitele města vyvolává rozporuplné pocity a několik otázek.
Proč byl Petr Krch pozván, zařazen
do programu jednání a nakonec
nemohl hovořit? Proč byl označen
za kandidáta politické strany a z tohoto důvodu nemohl hovořit? Cožpak politická příslušnost k jiné straně, než té „vládnoucí“, automaticky
zakazuje mít právo vyjádřit své
postoje myšlenky či názory? Očekával bych ze strany vedení města

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
4–6 Kč. Dětský nábytek set – top stav. Cena
8 000 Kč. Ze zrušeného obchodu: prodejní
pult 200x72x112 cm – cena 3 500 Kč. Regál
na ovoce: borový 175x57x205 cm – cena
3 000 Kč. Regál na pečivo: dřevotříska
208x78x98 cm. Cena 3 500 Kč. Síťky a háčky
na zboží. Cena za kus 1 800 Kč. V případě
zájmu se lze domluvit na dopravě. Tel.:
721 593 212.
200/22

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

konstruktivní přístup. Petr Krch
mohl připravenou řeč přednést,
dle mého názoru tomu nic nebránilo, jeho řeč mohla být zanesena
do zprávy z usnesení ZM a předána jako podklad pro budoucí vedení města, které by mělo čas si jí
prostudovat a v případě jakýchkoli
připomínek si pozvat pana Krcha
k doplnění. Pokud by to proběhlo
takto, myslím, že by každý rozumný člověk pochopil, že rozhodnutí
bude na novém vedení a ze strany
města je zájem zjistit stav věci. Co
mě však zaráží nejvíc je, řekl bych
až arogantní pošlapání všeobecné

deklarace lidských práv a mezinárodního paktu o občanských
a politických právech… Copak mohou hovořit jen vyvolení? Jednají
o nás bez nás. Chovají se opravdu
jako řádný hospodář? Tak toto je
zastupování občanů v reálu, jak se
k tomu zavázali slibem při nástupu
do funkce, úřadu? Napadá mě hned
několik úsloví: Slibem nezarmoutíš,
z cizího krev neteče atd.
Výše uvedené jednání a chování mě jen utvrdilo v odhodlání se
zapojit a změnit věci ku prospěchu
spoluobčanů. A doufám, že v tom
nezůstanu sám…
-red-

ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s.
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Informace o pozici DOJIČKA, DOJIČ
• ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s. – středisko Petrovice u Sedlčan
• Profese: chovatelé a ošetřovatelé skotu
• Náplň práce: dojení krav v moderní paralelní dojírně
• Typ pracovního poměru: plný úvazek, vícesměnný provoz
• Místo pracoviště: Petrovice u Sedlčan
• Hrubá mzda: 33 000 až 39 000 Kč
Požadujeme:
• kladný vztah ke zvířatům, praxe v oboru vítána
• spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost

Informace o pozici STÁJNÍK (m/ž)
• ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s. – středisko Petrovice u Sedlčan
• Profese: chovatelé a ošetřovatelé skotu
• Náplň práce: přihánění krav na dojírnu a zpět, přihrnování krmení
traktorem, apod.
• Typ pracovního poměru: plný úvazek, vícesměnný provoz
• Místo pracoviště: Petrovice u Sedlčan
• Hrubá mzda: 36 000 až 42 000 Kč
Požadujeme:
• kladný vztah ke zvířatům, praxe v oboru vítána
• spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost
• řidičské oprávnění skupiny T
Nabízíme:
• práci ve stabilní společnosti
• dobré platové podmínky
• roční prémie dle výsledku hospodaření
• příspěvek na životní pojištění
• příspěvek na závodní stravování
• 5 týdnů dovolené
• vhodné pro manžele, páry
Nástup možný ihned

Bližší informace na uvedeném kontaktu:
737 289 194, 733 784 953, zdenek.petak@zdkh.cz
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Křivka opět
mírně stoupla
REGION Za uplynulý týden jsme se

v pomyslné křivce potvrzených případů koronaviru posunuli o necelých sedm procent nahoru. Víc nakažených je v Dublovicích, Krásné
Hoře nad Vltavou, Sedlčanech, Svatém Janu, Vrchotových Janovicích,
Vysokém Chlumci a dokonce i v Radíči, který v naší tabulce po dlouhé
době nemá nulu.
Ke snížení stavu naopak došlo
v Jesenici, Kňovicích, Kosově Hoře,
Nalžovicích, Počepicích, Prosenické
Lhotě, Sedlci-Prčici a Solenicích. Patnáctka obcí nemá aktuálně žádného
potvrzeného nakaženého. Čtrnáct

www.sedlcansky-kraj.cz

Sladce (i slaně)
návyková Zemanka
nebo autem, museli přijmout fakt,
že se sjížděli lidé i z větší dálky.
V cíli je čekal kromě pekařské
odměny malý farmářský trh s převážně místními výrobky, byly tu
nejen Káva svět a pivo z Pivotelu
v Letech u Dobřichovic a samozřejmě skákací hrad a dílničky pro
děti, včetně šlapacího auto-slalomu, taky tu byl například Václav
Křížek z Křepenic se svými řezbářskými výtvory. DJ Sláva Bloch
vlídně, docela nenápadně dodával
na přátelské atmosféře.
Hlavně však většina návštěvníků hledala přirozeně produkty
biopekárny, za kterými sem putovala, slané tyčinky nebo krekry

ty podporovat poradenstvím, ﬁnančně, rozvíjením školství, zdravotnictví a podobně. Příkladem
je u Zemanky čokoládka Herufek,
původ kakaových bobů je z Dominikánské republiky od společnosti Öko Caribe. Na stejném principu
je založený třeba u nás už dobře
známý Fair Trade.
Součástí produkce Zemanky
jsou ovšem také zpracované
obaly od surovin. Najdete mezi
nimi obálku, pytel na hračky anebo tašku, to vše z pytle
od mouky. A že jich je!
Zemanka je novátorská nejen
v používání surovin a produktech
samotných. Pro existující prodejny Bezobalu používá velkoobje-

s dýňovými nebo slunečnicovými
či sezamovými semínky. Mezi již
vyhlášenými sladkými sušenkami
hledali návštěvníci také avizované
novinky, jako například: bezlepkové pohankovo-jablečné bio sušenky s kokosem, citronové či lískooříškové bio oplatky z celozrnky
anebo třeba čokoládky Herufek.
Čím dál více výrobců dbá
na spravedlivý ﬁnanční podíl
drobných místních pěstitelských
komunit z celého světa. Je to
možné uskutečňovat vyloučením
dlouhé řady překupníků, kteří
mají jinak zisk z pouhého přeprodeje. Jejich vyřazením z cesty
od pěstitele k výrobci a přímému
prodejci je možné místní komuni-

mové uzavíratelné plastové boxy,
které jsou zálohované a vratné.
Za originální papírový zásobník
Krmelec získala dokonce cenu
Obal roku 2019. Těch ocenění pro
Zemanku je celá řada.
To, co nepotřebujeme, nemusíme přece hned vyhazovat. Můžeme se chovat hospodárněji, můžeme i opravovat, neplýtvat. Říká
se tomu cirkulární hospodářství.
V důsledku nemusíme ani tolik vydělávat. Náš život nemusí být soustředěný jen na práci, můžeme mít
více času skutečně život žít.
A kdo by to nechtěl? Že bychom
se spolu se Zemankou učili sázet
více na kvalitu než na kvantitu?
Iva Fišerová

Dokončení ze strany 1

obcí má stejný počet, jako tomu bylo
o týden dříve.
V neděli 11. září bylo na Voticku 23 nakažených, z toho dva byli
ve věkové kategorii nad 65 let. Dva
nemocní byli hospitalizovaní. Obec
s rozšířenou působností Sedlčany
měla ve stejný den nahlášených 39
pozitivně testovaných. Nad 65 let
jich bylo 19, nad 75 let 12. V nemocnici z nich nebyl nikdo. Příbramsko
mělo 140 aktuálně nakažených.
Nad 65 let jich bylo 55, nad 75 let
19. Nemocniční péči vyžadoval
pouze jeden.
Olga Trachtová Hadáčková
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1

0

0

0

0

1

1

1

0

Svatý Jan

0

2

1

1

0

0

1

0

1

Štětkovice

1

0

0

2

0

0

0

0

0

Vojkov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vrchotovy Janovice

1

1

0

0

0

2

2

3

5

řidiče pro rozvoz honců v lokalitě Vysoký Chlumec

Vysoký Chlumec

1

0

2

3

2

2

0

0

1

Zduchovice

1

1

2

3

1

1

1

1

1

ŘP sk. D + profesní průkaz podmínkou
Práce o víkendech listopad – leden

OBEC

Celkem

40 66 74 69 42 47 32 39 42

Hledáme brigádníka
Info na tel.: 605 111 101

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

7

Výstavba obchvatu se dostává do závěrečné fáze
REGION Důležitou stavbou, kterou také od doby
jejího zahájení sledujeme,
je silniční obchvat u Ol-

bramovic. Martin Buček
z Ředitelství silnic a dálnic ČR nás ujistil, že se
nyní dostává výstavba

Práce na obchvatu u Olbramovic se dostávají do závěrečné fáze.
Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

před uvedením do provozu do závěrečné fáze.
„V polovině září plánujeme zahájit práce na propojení obchvatu a stávající
silnice I/3 na opačné straně,
tedy ve směru od Benešova.
Tady ještě musíme vybudovat obousměrnou provizorní komunikaci, na kterou
následně převedeme provoz,“ sdělil.
V poslední srpnové
dekádě začalo frézování
silnice I/3 a práce na jejím
napojení na hlavní trasu obchvatu ve směru od Votic.

„To je také důvodem omezení rychlosti za mimoúrovňovou křižovatkou Veselka,
neboť se pracuje za provozu,“ dodal.
Dále Buček vyjmenoval
řadu prací, které byly silničáři již provedeny. Například dokončení pokládky
monolitických odvodňovacích žlabů, výstavba opěrné gabionové zdi, betonáž
říms... „Kontinuálně se
pracuje na stavbě protihlukových stěn a dokončení rámových mostů,“ doplnil. Pracuje se i na nové křižovatce

se silnicí třetí třídy III/116.
Přeložka v délce 3,4
kilometru u Olbramovic
uleví průjezdu obcí. Díky
obchvatu se nebudou muset chodci obávat bezpečnostních rizik při přechodu
přes mezinárodní komunikaci, kudy projíždí denně
až 30 tisíc automobilů. Při
zahájení výstavby byl odhad nákladů 400 milionů
korun, při zvýšení cen materiálu ve stavebnictví se
může částka ještě významněji navýšit.
Marie Břeňová

Přátelé turistiky se prošli krajem kamenů
Dokončení ze strany 1

Po zaplacení startovného
jsme vyfasovali mapku
a naše parta čítající tři ženy
středního věku a dvě sedmileté děti mohla vyrazit.
Ač předpověď meteorologů
strašila deštěm a naše batohy tím pádem obsahovaly
krom svačiny i pláštěnky,
bylo pod mrakem a teplo.
Po dešti ani památky a pět
kapek, které na nás spadly
nedaleko Mašova ani nepočítám… Podmínky pro pochod
nádhernou krajinou naprosto ideální. Před námi v zorném poli nebyl zatím nikdo
a za námi už vyrážela rozesmátá parta trempů, kteří se
prý kvůli dezinfekci osvěžili
hned u prvního fáborku rumem. „Nechcete taky? Prý to
funguje na covid i opičí neštovice,“ volali. „Kdepak,“ odmítáme s úsměvem, „potřebujeme dojít do cíle! Nás už by
nikdo na zádech asi nenesl,“
vtipkujeme.
Vyrážíme. Pěšina před
námi je slušně vyšlapaná
a jde se navzdory noci, kdy
zapršelo, příjemně. Netrvá dlouho a přicházíme
do Dobré Vody. Poetické
vesničky, která byla založena nejspíš okolo roku 1788,
kdy se o ní našla první písemná zmínka. Zajímavostí několika chalup je, že
slouží v podstatě už pouze k rekreačním účelům.
Ke spočítání trvale žijících
starousedlíků by bohatě
stačilo pět prstů na jedné
ruce. Ale je tady krásně!
Pod nohy se nám motají koťata, která vyběhla z blízké

stodoly. Děti si je samozřejmě chtějí brát s sebou, takže je nutné nechat kochání,
ač výklenková kaple zasvěcená Panně Marii i kamenná zvonička z roku 1895
vyloženě k bližšímu prozkoumání lákají. Ale musíme dál. Kousek od Hrazan, když jdeme polem, se
ozývá střelba. „Sakra to je
válka už i tady, nebo co to
je?“ Pokládá otázku do prostoru starší manželský pár,
který necháme, aby nás
předešel, protože si fotíme
výhledy do krajiny, houby,
jeřabiny a vše co podzimní
krajina pomalu nabízí. Kdepak, to ve vedlejší vesnici
mají myslivci hon na kachny na rybníku. Příjemné to
ale není. Ozvěna nese zvuky střelby. V dáli už vidíme
zelenou ceduli upozorňující na přírodní památku.
Když ji dojdeme, dech
nám vezme kamenné pole,
kterému vévodí největší
balvan, po kterém je tato
oblast pojmenována. Kněz.
Balvany různých velikostí
i kamenné mísy. Není třeba

jezdit za památkami do zahraničí, když takovou nádheru máme kousek za humny. Tak sem se musíme co
nejdříve zase podívat. Jsme
v němém úžasu, dokonce
i naše ratolesti se na chvilku zastavily a pozorují pří-

zvládnout. Po dalších dvou
kilometrech začínáme mít
pocit, že jsme se ztratili.
Stejný dojem má i parta žen
před námi. „No my se řídíme podle vás, do mapy ani
nekoukáme!“ Smějeme se.
Naštěstí za další zatáčkou

Pochod si letos nenechalo ujít 336 pěších, 49 cyklistů a na starost
ho mělo osm pořadatelů. Celkem se tedy účastnilo 393 lidí.

rodní kamennou nádheru
se zatajeným dechem. Terén je zde trochu náročnější, ale nic, co by se nedalo

je oranžový fáborek, který
nás uklidní. Jdeme správným směrem.
Konečně! Největší ra-

dost ze stánku SDH Kojetín
s občerstvením umístěném
na kraji louky, který napojí
i nakrmí hladové pochodníky, mají naše děti. Je zde
i kontrolní stanoviště, které
má na starost jeden z hlavních pořadatelů odboru
klubu českých turistů SK
Petrovice, pan František
Kříž. Dostáváme do mapky razítka. Děti si je žádají
na ruku, což není žádný
problém. Po nezbytné pauze pokračujeme dál. Já se
musím odpojit, mám ještě
společenské
povinnosti.
I tak mám v nohách dobrých deset kilometrů.
Zbytek výpravy putuje
dál. Z Porešína do Obděnic, přes Žemličkovu Lhotu
k Husově kazatelně. Odsud
do Skoupého k Divišově
jeskyni. Tady si občerstvení
i zábavu pro děti připravili
jeskyňáři. Kdo se moc nerozseděl a ještě mu slouží
nohy, dojde si pro odznáček do cíle. Je splněno.
Bylo to krásné a děkujeme.
Tak zase za rok!
Jana Motrincová
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Lesní mateřská škola
už je v provozu
VYSOKÝ CHLUMEC Ve čtvrtek 1. září byl při zahájení
nového školního roku slavnostně zahájen také provoz
nové třídy Lesní mateřské
školy. Učitelky Kateřina
Hodysová a Martina Váchová přijaly do dřevěné

ré cestě a myslím, že my
i děti se již začínáme cítit
v bezpečí. Kráčíme mílovými kroky a věřím, že brzy
bude škola pro děti opravdu bezpečnou náručí plnou
radosti, učení a kamarádů,“
dodává.

chatky a svých náručí šestici nových školkáčků. Tato
skupina se od té doby postupně rozrůstá.
„Rozjíždět novou školku je nesmírně náročná
záležitost. Veškeré neměnné postupy a rituály, tolik
důležité pro děti, jsou procesem, který se zpočátku
paradoxně neustále mění
a vylepšuje,“ popisuje první dny vedoucí učitelka
Kateřina. První dny byly
podle ní pro dospělé i děti
očistcem. V novém prostředí vznikala nová komunita.
„Nicméně jsme na dob-

Výstavba zázemí školky byla možná zejména
díky vstřícnosti městysu
a ochotě truhláře Zdeňka
Doležala a veřejné sbírce
a daru od ČSOB. Vybavit
se jej částečně podařilo
díky Chichtyóze, která se
konala na konci prázdnin
a o které jsme také informovali. V úterý 6. září byl
zveřejněn její výtěžek.
Krásných 144 737 Kč bylo
určených na potřeby právě zdejší Lesní mateřské
školy. „Bez toho by v domku byly asi jen postýlky.
Chichtyóza nám darovala

dřevěné boxy a bedýnky,
ze kterých jsme s Martinou
vytvořily botníčky, police
a skříňky pro děti. Máme
spoustu háčků, které jsou
pro nás nepostradatelné.
Potřebujeme je na batůžky, bundy, mikiny i pogumované kalhoty. Máme
k rá s n ý ko b e re c , k te r ý
tvoří kruhovou dominantu domečku, a rohožky,
kterých v lesní školce není
nikdy dost,“ pochvaluje si
Kateřina.
Školka je vybavená keramickými talířky a mističkami, z lavorů je tu venkovní mycí stanice. Dalším
vybavením zakoupeným
z výtěžku jsou závěsy
a prostěradla, ale také 15
ovčích kožešinek, aby se
dětem v domečku v zimě
dobře odpočívalo. „Pro
děti máme barevné sešity
na kreslení, tvoření a různé aktivity pro předškoláky, opinely na ořezávání
větviček, pastelky, nůžky,
lepidla a mnoho dalšího.
Těšíme se ještě na přislíbená kamna a obrázkové
knížky do naší skromné
knihovničky. Opravdu moc
děkujeme všem, kteří letos
dorazili na festival Chichtyóza a tím přispěli dětem
z lesní školky,“ uzavírá Kateřina spokojeně.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Také v Sedlčanech
kolem železniční tratě
padaly saze, hodinové
zpoždění vlaku
cestujícím nevadilo
Dokončení ze strany 1

a s vnoučaty. „Určitě to stálo
za ty saze v očích a na oblečení. V Benešově jsme viděli přehlídku parních i motorových
lokomotiv, které projížděly
místním depem, a také jsme
viděli otáčení vozidel na točně. Byla to nádhera.“
V sobotu se sedlčanské nádraží zaplnilo
hned dvakrát a zdálo se,
že ještě více při druhém
příjezdu vlaku, který se

soupravy. „Jedná se o lokomotivu 354.7, takzvanou Sedmu, která byla
vyrobena v roce 1917,“
uvedl Jiří Martínek. „Jezdila až do sedmdesátých
let. Tyto řady lokomotiv
jezdily hlavně v severních
Čechách. Náš vlak měl hodinové zpoždění z toho
důvodu, že jsme měli
problém s uhlím v Olbramovicích a mezitím došlo
k tomu, že dorazil osob-

Na sedlčanské vlakové nádraží v sobotu odpoledne dorazila lokomotiva, vyrobená v roce 1917.

měl původně zdržet zhruba hodinu, ale po svém
zpoždění tady byl vlastně jenom na otočku. Lokomotivu, která přijela
do Sedlčan v sobotu odpoledne, nám představil
jeden z přítomných členů
Klubu historie kolejové
dopravy v dobové uniformě průvodčího, který
také vysvětil zpoždění

ní vlak, který nás předjel
a bylo potřeba, aby zase
odjel zpátky.“
Sobotní program
na sedlčanském nádraží
byl tou nejlepší pozvánkou
na neděli pro malé i velké
příznivce lokomotiv, které
už dnes jinak v běžném
provozu na železnicích vidět nejsou.
David Myslikovjan

Spolek Avalone po celé prázdniny jezdil se svým stánkem
na hudební festivaly a hledal potenciální dárce kostní dřeně
Dokončení ze strany 1

Vyslyšeli nás a díky tomu jsme
od června jezdili každý víkend
na festivaly po celé republice s naším stánkem Avalone
a hledali potenciální dárce.
Registrace nebolí, trvá pouze
osm minut. Dá však naději
na život Šimonkovi a všem
dalším dětem i dospělým, kteří bojují s leukémií a s nadějí
čekají na svého zachránce.
Ke dni 3. září se nám podařilo
získat přes sedm set potenciálních dárců, a tím zachránili
šest lidských životů a štěstí
mnoha rodin.“

Avalone spolupracuje
s oběma českými registry
dárců, a to s Českým registrem dárců krvetvorných
buněk a s Českým národním
registrem dárců kostní dřeně. Spolek, který se vydal
30. června na spanilou jízdu
po letních festivalech na českých a moravských hradech,
na nich se stánkem Avalone
strávil celkem devět týdnů.
Přes sto tisíc návštěvníků
seznámil se svým preventivním programem PÁLÍ!, který
obsahuje boj proti těžkým
popáleninovým úrazům

dětí, hledání dárců kostní
dřeně pro děti postižené leukémií a pomoc dětem těžce

nemocným a popáleným.
Spolek Avalone společně
se svými dětmi a známými

hudebníky také nafotil nový
kalendář PÁLÍ! 2023.
David Myslikovjan

Spolek Avalone svoji činnost o prázdninách prezentoval na letních festivalech.
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Po živelné pohromě to chce dvojnásob
vyhrnuté rukávy – to je prostě Mela
SEDLČANY Zdeňka Chlastá-

ková se rozhodla pomáhat
lidem, kteří to nemají jednoduché. Stala se vedoucí
pobočky organizace Mela
v Sedlčanech a my jsme jí
požádali o rozhovor.
Co je důležité, aby veřejnost věděla o obecně
prospěšné společnosti
Mela?
Je důležité, aby se o nás
vědělo, že jsme poskytovatelé sociálních služeb.
Sociální služby jsou jednak
pobytové, to je chráněné bydlení v Sedlčanech
v Církvičské ulici a na Vysokém Chlumci v bývalé
pivovarské bytovce. Dále
poskytujeme ambulantní
sociální služby v sociálně-terapeutických dílnách
a ještě sociální rehabilitaci. V denním stacionáři
poskytujeme našim uživatelům podporu i péči
ve větší míře, než v dílnách a sociální rehabilitaci. Uživatelé ambulantních
služeb k nám docházejí či
dojíždějí ze Sedlčan, Votic,
Vojkova, Dobříše a Prčice.
V současnosti Mela, o.p.s.
zaměstnává 17 osob. Pracují na tzv. chráněných
místech, tudíž jsme zároveň zaměstnavatel osob
se zdravotním postižením.
Většina osob na chráněných místech pracuje
na částečný úvazek.
Jak si vedete podnikatelsky, jako zaměstnavatel osob se zdravotním
postižením?
Teď je to trochu složitější, přišli jsme o nějaké
práce, jako je kupříkladu natírání a kompletace
dřevěných stavebnic, což
souvisí s nárůstem cen materiálů a energií. Snažíme
se to vykrýt textilní dílnou,
úklidy a čištěním interiérů
aut. Dříve jsme také spolupracovali s Bobem z Voračic, lepili jsme různé štítky,
vkládali určitý počet obálek do jednotlivých balení,
dělali jsme drobné kompletace notesů, kalendářů, žákovských knížek, ale s covidem i to je složitější.

Snažíme se udržet čajovnu, přes léto jsme měli
sníženou návštěvnost. Ani
nárůst turistů v letních měsících nám nenahradil běžný provoz školního roku.
Stále se nám daří Čajovnu
provozovat a udržet, a to
především díky možnosti
využívat částečných dotací chráněných míst od Úřadu práce v Příbrami.
Proč jste se vůbec
pustili do provozování
čajovny?
Čajovna je zázrak zázraků. Hledali jsme tehdy prostor na kavárnu a čajovna
nám dokonale zapadla
do našeho záměru. Každý
z našich asistentů i klientů
zde má své místo a indivi-

uvěřitelného. Je to jedinečná příležitost, jak čajovnu
vést a udržet jako sociální
podnik s podporou dotací
chráněných míst z Úřadu
práce.
Zákazníci k vám rádi
chodí na skvělou vegetariánskou kuchyni a jistě
i odběr a roznášení obědů
na pracoviště je úžasnou
službou v podmínkách malého města.
My jsme se díky roznášení jídel udrželi i v době
nedávných omezení provozování čajovny.
Čajovna je centrum,
kde poskytujeme zdravou
stravu, možnost nákupu
zdravých potravin a čajů
a možnost setkávání. Ča-

Od loňského roku čistí v Mele automobily i v zimních měsících.

duálně přinášejí svůj dílek
do skládanky, která tvoří
naší Čajovnu. Je to krásná
práce, kolektivní, komunitní, ale vyžaduje velmi
mnoho trpělivosti všech
zaměstnanců.
A myslím, že to byl
mimo jiné i nerozum.
(smích) Byli tam před námi
tři provozovatelé, kteří provozování ukončili. Naší
devizou jsou tři chráněná
místa, klienti roznáší jídlo,
asistentky s nimi například
připravují zeleninu, vedou je dennodenně krok
za krokem v přípravných
pracích, nakupování i úklidu v čajovně. Zdá se, že
vše funguje lehce, nicméně
v jednotlivých dnech je to
pro všechny zaměstnance
náročná duševní i fyzická
činnost, čímž dosáhly ne-

jovna v tom pravém slova
smyslu by nás tady opravdu neuživila. A také je to
možné díky energii, se kterou zde všichni nadšeně
pracují. Všechno úžasně
zapadá do mozaiky naší
práce a poptávky na trhu.
A v samotných chráněných dílnách, jak tam
pokračujete?
To je těžiště naší práce s klienty. Vracíme se
ke zpracování recyklovaných materiálů, také
džínového materiálu, výborného trvanlivého materiálu na další zpracování,
kupříkladu tašek, hraček,
toaletních tašek a polštářů.
Naše výrobky jsou zdejším
lidem už známé.
Vím, že také čistíte interiéry aut. Tuto činnost
jste udrželi?

Ano, o tuto službu je
poměrně velký zájem.
Máme cenu srovnatelnou,
ale i nižší než ostatní poskytovatelé, ale většinou
zde čistíme auto během
dvou dnů. Zákazníci se
nám vrací a jsou velmi
spokojení, dávají nám ten
čas, který potřebujeme.
Teď bereme kupříkladu zakázky na polovinu
listopadu. Podařilo se
nám získat zde v areálu
vytápěnou garáž, můžeme tedy od loňska čistit
i přes zimu.
V tomto roce se nám podařilo navýšit i počet úklidů domácností a jednotlivých panelových domů.
Uklízíme tři vchody v panelových domech, včetně
zábradlí, dveří od výtahu
a mytí oken. Dojíždíme
také k zákazníkům na běžný úklid do jednotlivých
domácností a na běžné
údržby zahrad.
To jsou činnosti, které
nás drží. Zatím se nám daří
naplnit poptávku na trhu.
Co můžete vašim klientům poskytnout dalšího?
Letos se nám podařilo několik dovolených
v drobných skupinkách.
Asistent se třemi až čtyřmi
klienty dvakrát navštívil
běžné rekreační zařízení,
kde jsou možnosti výletů
a koupání. Jezdí spolu mikroskupinky. Asistent se
s jednotlivými účastníky
domlouvá a nejdůležitější
je pohoda a radost ze společných zážitků.
Díky beneﬁčnímu festivalu Chichtyóza, jsme
získali příspěvek na koupi
devítimístného automobilu
a letos jsme také poprvé
absolvovali s klienty dovolenou v Chorvatsku.

Jaká je u vás obecná
situace?
Co je milé, majitelé objektu nám nezvýšili nájem
v čajovně. Při nárůstu cen
energií, vodného, stočného – nevím, jak bychom to
zvládli.
Je to určitý tlak, zodpovědnost za dalších sedmnáct lidí, musíme pro
ně najít práci. Všichni
jsme tady vložili značnou
energii do tohoto projektu. Snaha, aby naši klienti
mohli žít tím obyčejným
životem jako my. Leckdy
životem
kvalitnějším,
protože nikam nespěchají, radují se z maličkostí,
žijí tím, co je teď. Nejsme
úřad, který je něčím okleštěný, ani autoservis, který
má svá omezení. Pro vztahy máme tvůrčí prostředí
a jsem vděčná, že máme
stabilní tým.
Při přípravě rozhovoru mi přijdou fotky interiérů chráněných dílen
po extrémní přívalové
bouřce minulé úterý se
zprávou:
Momentálně jedeme
na omezený provoz a vysoušíme. Ve většině místností jsou poškozené podlahy a čeká nás malování
celé Mely.
Jsou různé způsoby, jak
můžeme kromě ﬁnančního
daru tento lokální prospívající sociální podnik ještě dále podpořit. Tím, že
kupříkladu nezvedneme
nájem, nebo že odebíráme
jeho služby. Nemáme totiž
jen dobré jídlo nebo čisté
auto. Odebíráním služby,
kterou o.p.s. Mela poskytuje, je krásnou, ale i nezbytnou podporou, projevem
úcty k této lidsky i společensky důležité činnosti.
Iva Fišerová

Chtěl bych tímto poděkovat za rychlé vyproštění
z vozu při pádu vzrostlého stromu při bleskové
vichřici na můj automobil. Děkuji místním hasičům, městské policii, Policii ČR, rychlé záchranné službě a především paní Janě Šachové, která
jako první zavolala pomoc. Moc si toho vážím.
Ještě jednou děkuji. Pavel Jícha
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Třetím nejstarším sedlčanským divadelním ochotníkem je veterinář,
včelař, myslivec a chovatel poštovních holubů Jan Náhoda
SEDLČANY Jan Náhoda, kte-

rý oslaví 16. září osmdesáté
narozeniny, zůstal věrný
veterinářskému povolání
celý život – se soukromou
praxí se rozloučil přibližně před pěti lety. Nedal
ale vale svým zálibám.
Stále je členem spolku
sedlčanských divadelních
ochotníků a jak při setkání
poznamenal, ještě se s divadelními prkny úplně neloučí. Je také včelař, myslivec
a chovatel poštovních holubů. Jen k rybařině neměl nikdy blízko, udičku prý možná poškádlil jen jako malý
chlapec. Ale na pytlačení
u vody se mu žádná historka nevybavuje. To ale v případě bohyně Thálie uctívané umělci nebo u ostatních
zmíněných zálib neplatí.
Bydliště Jana Náhody není spjato jen s městem Sedlčany. „Jsem rodák z Boru u Nedrahovic.
Na umístěnku jsem se dostal
jako veterinář do Berouna
a setrval jsem tam asi ještě
tři roky po základní vojenské službě. V roce 1969
jsme se vrátili do regionu.
Nejdříve jsme s manželkou
bydleli u rodičů, potom v panelákovém bytě a nakonec
v šestidomku,“ vypočítává,
že ve městě pětilisté rožmberské růže bydlí vlastně
víc než půl století...

Zásadní
rozhodnutí
„Jsem absolventem Vysoké školy zemědělské, fakulty
veterinární – tak zněl v době
mých studií název. Dnes má
označení Veterinární univerzita Brno, která má několik fakult,“ říká s tím, že
si profesi vybral sám z několika důvodů: „Za prvé
jsem byl kluk z venkova,
a tak jsem měl ke zvířatům
blízko. A o druhý důvod
se postarala náhoda. Jednou jsem šel z procházky
a u Chocholoušků v Boru,
kde jsem bydlel, rodila kobyla. Sešli se u toho chlapi ze
vsi a sedlčanský veterinář
Moždík a já se jim také snažil s porodem pomáhat. Hříbě ani kobylu se zachránit
nepodařilo. Tenkrát ve mně

napevno uzrálo rozhodnutí,
že chci zvířatům pomáhat.
A tak jsem si řekl, že si zkusím dát přihlášku a naštěstí to vyšlo. Uvědomme si,
že to bylo v roce 1959, čili
v nešťastných padesátých letech, což znamenalo různé
kádrování a problémy, ale
o tom se nechci šířit.“

Poprvé na jevišti
jako kouzelník
Nad otázkou, zda s hraním divadla navázal na rodinnou tradici nebo to bylo
jinak, se pan Jan zamyslí:
„Já ani nevím... Babička
hrála ve škole divadlo ještě
za císaře pána, motala se
u toho i moje maminka. Ale

nici, kde pod jeho vedením
všichni žáci školy hráli v pohádce Čtverák hastrman
a já byl obsazen do role
zlého čaroděje a budoucí
režisér Jiří Stěhule měl roli
hastrmana.“ Hartmana má
spojeného i s dobou středoškolských studií. „Chodil
jsem v Sedlčanech na jedenáctiletku a s tehdy ještě
kluky Stanislavem a Pavlem
Smrtovými nebo Jirkou Šibravou, pozdějším ředitelem
sedlčanského
kulturního
domu, jsme se potkali ve hře
o Robinsonovi,“ oživí si dávné vzpomínky.
Když se po studiích
a vojenské službě přibližně
za deset let vrátil do Sedl-

Jan Náhoda si nad albem zavzpomínal také na legrácky, které
si na jevišti s kolegy někdy dělali. „Například při hře Strašidlo
cantervillské jsem měl předepsáno v roli, že budu nalévat panáky.
Byla to samozřejmě voda, kterou jsem dal všem, ale Jardovi Mrvkovi jsem potají dal do skleničky slivovici. Nečekal to, vykulil oči
a chvíli potom nemohl mluvit. Ale to víte, že mi to příště zase on
jinak oplatil,“ usmívá se.

u nás v rodině převládala
muzikantská tradice – děda
byl kapelníkem v sedlecké dechovce. Ale že by to
v mém případě byly nějaké
geny, to nemohu tvrdit. Pokud jde o zpívání, tak to je
moje slabina a režisérům
jsem zpěv vždycky odmítal,“ směje se.
Ale nepředbíhejme.
Vraťme se k první roli,
ve které se tehdy žák osmé
třídy Jeník objevil: „Divadlo
mám hodně spojené s osobností Antonína Hartmana,
který byl zapálený ochotník a věnoval se především
dětským představením. To,
co pro skauty znamenal Jaroslav Foglar, to Hartman
– povoláním švec – byl pro
nás mladé. Bylo to v Jese-

čan, sehrál Antonín Hartman v jeho zájmu o divadlo další důležitý okamžik.
„Náhodně jsem se s ním
potkal u kostela sv. Martina
a řekl mi, že chce nastudovat Fidlovačku. Ptal se, zda
bych si nechtěl zahrát dohazovače Kozelku. Já přikývl.
I když jsem si nikdy nemyslel, že mám nějaké herecké
kvality, tam si mě v představení všiml i další režisér
Vladimír Stibor,“ ohlíží se
za počátky svého působení
u sedlčanských ochotníků.
I když Jan Náhoda ztvárnil od té doby v tomto spolku desítky postav, trochu
o sobě hovoří s despektem:
„Věnoval jsem se hlavně
chovatelství a jako herec
jsem byl spíš do počtu. Když

bylo potřeba, tak mě oslovili, neodmítl jsem a snažil
se všechno naučit na sto
procent,“
poznamenává.
Jeho výhodou bývala fotograﬁcká paměť. „Stačilo mi
párkrát si přečíst text a už
jsem mohl jít na plac. To ale
platilo tenkrát, když jsme
například uvedli hru Jak šla
basa do nebe a další...“
Fotograﬁe z některých
představení, včetně programů, má uchovány díky
jedné ze svých dvou dcer
v albu. „Víte, že jsem se
během mého ochotničení
setkal na jevišti jak se svými dcerami, tak dokonce
i s vnuky – nejstarším a nejmladším a s mladší vnučkou. V představení Na tý louce zelený vystupoval i můj
pes,“ usmívá se při zmínce
na border teriéra, kterého
prý vodil po jevišti Slavomír Bloch coby hajný. „Pes
byl během doby, co byla hra
na repertoáru, od členů souboru celý ošišmaný, byl poslušný, komunikativní a rozhodně nic nezkazil,“ říká
na jeho adresu. Na dotaz,
zda dostal čtyřnohý herec
honorář například v podobě buřtíka, spontánně reaguje: „Ne, kdepak, já také
žádného buřta nedostal,
hrajeme přece zadarmo,
jsme ochotníci.“

Učení na cestě
do Krásné Hory
I když učení nebylo pro
Jana Náhodu díky jeho fotograﬁcké paměti náročné,
nějaký čas přípravě přece
jen věnovat musel. „Měl
jsem text nahrán na magneťáku a při cestě do Krásné Hory, kde jsem jako
veterinář působil, jsem se
půl hodiny v autě roli učil,“
vysvětluje. Zmiňuje se, že
v Krásné Hoře nastoupil
na uvolněné místo po doktoru Gustavu Schleerovi,
který emigroval do Kanady.
„Byl to nejhorší ﬂek v mém
životě. Nikdo ten obvod
převzít nechtěl. Do rajonu
patřila i Jablonná, Jelence,
Velká, Klučenice, Milešov,
Kosobudy...,“ vypočítává.
„Později jsem působil
v Sedlčanech, ale do Krás-

né Hory jsem jezdil asi až
do roku 2003 nebo 2004,
v té době už jsem vykonával soukromou veterinární
praxi,“ říká. „Přesluhoval
jsem, do důchodu jsem odešel v 75 letech,“ podotýká
k etapě, kdy se věnoval
ve svém oboru především
kontrole při prvovýrobě
mléka a veterinárnímu dozoru na jatkách.

Představitel
kladných
i záporných rolí
„Hrával jsem dvakrát
v Našich furiantech – poprvé Bláhu, což byla vyloženě
kladná role. V Počestných
paničkách pardubických
jsem byl katem, ve velmi
úspěšném představení Generálka jsem hrál ne právě
správňáka plukovníka. Objevoval jsem se na jevišti
také jako sluha, tajemník...
Do čeho mě který režisér
obsadil, to jsem vzal, nikdy
jsem neprotestoval,“ zmíní
alespoň některé.
„A na jakou roli nejvíc
vzpomínám? Na tu, kterou
jsem si nezahrál. Měl jsem
být ve hře Jánošík jeho
zbojnickým druhem Uhorčíkem. Začal jsem chodit
i na zkoušky. Ale protože
jsem byl po operaci a dostal
jsem poukaz do lázní, tak
bylo všechno jinak... Ještě si
pamatuji po více než půl století úvodní text. ‚Jakoby smrt
z toho lízala,‘ měl jsem říkat
jako Uhorčík, když jsem při
přípitku držel pohár. Dodnes mě mrzí, že jsem v Jánošíkovi nehrál,“ nepopírá.
Za svým herectvím chtěl
udělat symbolickou tečku
při uvedení hry Dům na nebesích v roce 2018. „Na jevišti jsem v roli umřel. Říkal
jsem si – tím jsem s divadlem
i já symbolicky skončil. Nedávno mě oslovila režisérka
Lidmila Sunegová, že chce
nastudovat pro příští rok
Moliérova Lakomce a že by
mi ráda svěřila roličku. Neodmítl jsem ji s tím, že jestli
budu živ a zdráv, tak klidně,“ komentuje svoji reakci.

Divadlo přineslo
kamarádství
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Jan Náhoda byl mezi
zasloužilými členy sedlčanského divadelního souboru, kteří při příležitosti
letošních oslav výročí 180
let činnosti spolku získali
za svoje zásluhy o rozvoj
kultury medaili. Moc si jí
váží. „Jsem třetím nejstarším
členem tohoto spolku, hned
po Vláďovi Hůlovi a Jardovi
Mrvkovi,“ zamyšlí se.
Potvrzuje také, že díky
divadlu vznikala kamarádství, která trvají dosud. „Zapojeny byly do dění kolem
divadla celé rodiny. Kdo
nehrál, tak pomáhal jako
nápověda, šil kostýmy, líčil
nás a podobně. Společně
jsme se setkávali například
u Matoušků a na jejich zahradě pálili čarodějnice, organizovali jsme ochotnické
plesy, slavili silvestra nebo
narozeniny,“ zmiňuje.

V Krašovicích se
kotlíkovalo už potřetí
KRAŠOVICE Po nultém roč-

níku polévkového festivalu v Krašovicích z roku

bylo kolem čtvrté hodiny
odpolední. Každý návštěvník, který ochutnával, měl

Václav Kužel je domácí, na polévkovém festivalu proto nemohl chybět.

2020 se o uplynulém víkendu konal již druhý
ročník ostrých soutěžních soubojů o nejlepší
sekyrkovou polévku, tedy
polévku dle vlastního uvážení týmů. Uspořádali ho
Přátelé Krašovic.
Místní náves se v sobotu
10. září proměnila v soutěžní kolbiště. Objevilo se tady
rekordních sedm kotlíků,
ze kterých se po 14. hodině začalo kouřit. Uvařeno

jeden hlas, který mohl použít při hlasování o nejlepší
polévku. A podle vydaných
hlasovacích lístků jich bylo
letos více než sto!
„Letos jsme ochutnávali
boršč, kulajdu, dršťkovou
polévku z kotrče, oukrop,
selskou polévku a zelnici.
Na stupně vítězů se dostal tým
se selskou polévkou, s dršťkovou a s kulajdou,“ sdělila naší
redakci jedna z organizátorek Jana Prošková.
-oth-

Radíč zaplaví novodobé
i historické škodovky
RADÍČ Veterán klub Sedlčany

v sobotu 17. září na přírodním parketu v Radíči pořádá
již osmý ročník Setkání přátel škodovek. Součástí této
akce bude rovněž Memoriál
Antonína Dolejše.
„Tradičně se v Radíči setkávají majitelé nejenom
škodovek soudobých, ale
i historických,“ uvedl tajemník klubu Ivan Janeček. „Budou se moci zúčastnit jízdy
po okolí Radíče a čeká na ně
plnění drobných úkolů. Ani letos nebude chybět jízda zručnosti. Moderovat akci bude
sedlčanský DJ Sláva Bloch.
Pravidelně se sjíždí kolem
stovky vozidel, a myslím si, že
podobné to bude i v letošním
roce. Nejvíce přátel škodovek

přijíždí ze středních Čech, ale
hodně jich jezdí i z Moravy.“
Příznivci motorismu se
tak i tentokrát mohou těšit
na veterány z šedesátých
i padesátých let a dokonce
na vozy, které byly vyrobeny před druhou světovou
válkou. Měli by také přijet
hasiči ze Sedlce-Prčice se
svým historickým stříkacím vozem značky Škoda,
který je rovněž z třicátých
let. Na otázku, jak dlouho
každý ročník Setkání přátel
škodovek sedlčanský klub
připravuje, Ivan Janeček odpověděl, že jakmile skončí
jeden ročník, už se vyhotovují nové seznamy účastníků pro další rok.
David Myslikovjan
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Jiří Korn natáčení
pohádky na Sedlčansku
z paměti ani po letech
nevymazal
Muzikálového se přimlouval. Člověk ho
a popového zpěváka, mo- může hrát do vysokého
derátora, tanečníka, herce věku. Kulečník by tam měl
a člena vokálního kvarteta patřit, no jistě (úsměv). Po4TET mohli lépe poznat kud jde o mě, máte pravdu,
ve středu 31. srpna klienti nějaké úspěchy za sebou
a zaměstnanci sedlčanské- mám. Jsem dokonce veden
jako celostátní přeborník.
ho domova seniorů.
Co nového pro svoje
Přijel do tohoto krajského zařízení poskytujícího příznivce připravujete?
Taneční show s mladýsociální služby při vyhodnocení projektu Všeobec- mi lidmi – je to taková retné zdravotní pojišťovny rospektiva věcí, které jsem
(VZP) Pošli vzkaz příbě- kdysi dělal.
Jak dalece znáte, krohem především zazpívat.
Přední hvězda českého mě účinkování kvarteshowbusinessu nám po- ta 4TET v sedlčanském
kulturním domě, zdejší
skytla krátký rozhovor.
Jak jste byl do projek- region?
Točili jsme u Vysokétu Pošli vzkaz příběhem
ho Chlumce v roce 1977
vtažen?
Spolupracuji s VZP už v režii Bořivoje Zemana
několik let a zúčastňuji se pohádku Honza málem
různých akcí, které pořá- králem. Na to moc vzpomídá – nejsou zaměřeny jen nám, bylo to báječné.
Jiří Korn se přivítal také
na seniory, ale i na další
věkové skupiny
lidí. Takovým příkladem bývá charitativní běh.
Navštívil jste
podobné zařízení
i v jiných městech?
Ano. Byl jsem
v Benešově. Víte,
stáří je věc, která
nás nemine a musíme se s tím nějakým způsobem
s rov n a t . Po k u d
dokážu alespoň
na chvilku udělat
seniorům radost, Jiří Korn potěšil poslední srpnový den
tak budu jedině klienty i zaměstnance sedlčanského
rád. Navíc v jejich domova seniorů. Zazpíval jim, pohovořil
věku jsem už i já... s nimi a neodmítal ani žádosti o společZřejmě
vám né foto na památku.
nestačila ředitelka Jaro- se starostou Sedlčan Miroslava Kocíková říci ale- slavem Hölzelem, který si
spoň pár slov o letních na natáčení uvedené poolympijských hrách, kte- hádky o odvážném, chytré jsou v Domově po celé rém, hezkém a veselém
prázdninové období už chasníkovi Honzovi krátce
tradicí... Zahrnují různé zavzpomínal: „Herci a ﬁldovednosti i vědomos- mový štáb byli ubytováni
ti a pokud vím, tak ale v sedlčanském hotelu Vltave výčtu kulečník, ve kte- van. Já jsem měl také nějarém se vám daří, mezi kou roličku v komparzu, tak
jsme se s nimi scházeli a ponimi chybí...
Za zařazení kulečníku vídali si společně u piva.“
Marie Břeňová
do zdejší olympiády bych
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Jak jsem to mohl
stihnout?
Vyprávění o celoživotních zálibách v oblasti včelařství, myslivosti a chovu
poštovních holubů Jana
Náhody by vydalo na samostatné dlouhé články. Tak
snad jen telegraﬁcky. Jan Náhoda má dosud dvě včelstva
a medem rodině rád osladí život. Jako dlouhodobý
člen Mysliveckého sdružení
v Krásné Hoře chodil ještě
vloni se svým devítiletým
psem na naháňky. „Teď se
spíš budu orientovat na schůze a společenské akce, jakou
je například Hubertská mše
nebo ples,“ uvádí.
V povltavském městečku Krásná Hora si po letech, kdy ovdověl, našel
přítelkyni. „Mezi Sedlčany
a Krásnou Horou tak pendlujeme,“ dodává ke svým
dvěma domovům.
A pokud jde o „pošťáky“, tak se letos nejdále holubi vraceli domů do Čech
při soutěži z 900 kilometrů
vzdáleného místa v Rumunsku. „Holubům se teď
věnuji nejvíc. Mám jich
v současné době kolem osmdesáti,“ bilancuje.
Na závěr našeho setkání
si dá sám sobě řečnickou
otázku: „Nevíte, jak jsem
mohl tohle všechno při svém
zaměstnání, které jsem nijak
neodbýval, stihnout?“
Marie Břeňová
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 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

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
26. 9. Jak se nenechat
napálit aneb Kritické
myšlení a mediální gramotnost
beseda s Petrem Gongalou,
koordinátorem projektu
Demagog.cz; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – Červený
Hrádek
16. 9. Joker’s band
tradiční poprázdninový jazzový a swingový koncert;
18:00
 Krásná Hora nad Vltavou – restaurace Na Sále
17. 9. Taneční pouťová
zábava
hraje skupina Axiom; 19:00

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.

 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
17. 9. O pejskovi a kočičce, jak zachránili hrad
pohádku pro děti a rodiče
uvádí Metropolitní divadlo
Praha; 15:00
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
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
24. 9. Velké lásky v malém hotelu
bláznivou komedii uvádí
Divadelní společnost Háta;
19:00
 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
 Nechvalice – kult. dům
24. 9. Na stojáka
zábavná show, vystoupí
Arnošt Frauenberg, Ester
Kočičková a Lukáš Pavlásek; 20:00

KINO
 Sedlčany – muzeum
Sanctus Benedictus
výstava fotograﬁí středověké architektury v muzejním sklepním prostoru
Krysáci
výstava animovaného
večerníčku; do 2. 10.
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
Vznik a dvě desetiletí budování Skanzenu Vysoký
Chlumec
etnograﬁcké předměty a fotograﬁe Čeňka Habarta; 31. 10.

 Sedlčany
16. 9. Pánský klub
česká komedie; 20:00
17. 9. Krásky z Dubaje
polské erotické drama;
20:00
22. 9. Pásmo krátkých
ﬁlmů Ondřeje Kymly
zahájení nové sezóny
ﬁlmového klubu; 20:00
23. 9. Seveřan
historický akční ﬁlm; 20:00
24. 9. Velká premiéra
česká komedie; 20:00
25. 9. Ježek Sonic 2

americká komedie; 15:00
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
16. 9. Řekni to psem
česká romantická komedie;
20:00
23. 9. Střídavka
česká komedie; 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
14., 21. 9. Veřejné bruslení
16:00–18:00
14. 9. Pohárové utkání
Stará garda Štětkovice – HC
Rebel Sázava; 18:30
AHC Nový Knín – HC Bubák Chlum; 20:25
16. 9. Pohárové utkání
HC Kačeři Příčovy – HC
Čerti Křepenice; 18:30
HC Žabáci Solopysky – Novit Neveklov; 20:25
17. 9. Pohárové utkání
HC Bubák Chlum – HC
Domino; 12:00
HC Olbramovice – DSK
Daleké Dušníky; 14:00
17. 9. Hokejové utkání
TJ Tatran Sedlčany – HC
Příbram B; 17:00
17. 9. Pohárové utkání
HC Miličín – HC Hrádek;
20:00
18., 25., 28. 9. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
18. 9. Pohárové utkání
HC Medvědi Sedlčany –
Rybníkáři; 16:30
Ševci Nový Knín – HC
Votice; 18:25
HC River Boys Zvírotice
– Stará garda Štětkovice;
20:20
19. 9. Pohárové utkání
Štětkovice B – Rumola; 18:30
HC Kačeři Příčovy – AHC
Nový Knín; 20:25
21. 9. Pohárové utkání
HC Rebel Sázava – TJ Slavoj Obecnice; 18:30
HC Čerti Křepenice – HC
Bubák Chlum; 20:25
23. 9. Pohárové utkání
HC Žabáci Solopysky – HC
Olbramovice; 18:30
HC Domino – HC Huroni
Vršovice; 20:25
24. 9. Pohárové utkání
HC Kňovice – HC Kačeři
Příčovy; 14:00
HC Hrádek – HC Medvědi
Sedlčany; 16:00
Rybníkáři – Ševci Nový
Knín; 18:00
DSK Daleké Dušníky – HC
Miličín; 20:00

www.sedlcansky-kraj.cz

25. 9. Pohárové utkání
Novit Neveklov – Rumola;
16:30
TJ Slavoj Obecnice – HC
River Boys Zvírotice; 18:25
HC Votice – Štětkovice B;
20:20
26. 9. Pohárové utkání
HC Bubák Chlum – HC
Kňovice; 18:30
AHC Nový Knín – HC Domino; 20:25
28. 9. Pohárové utkání
HC Kačeři Příčovy – HC
Rebel Sázava; 18:30
HC Huroni Vršovice – HC
Čerti Křepenice; 20:25
 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

24. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice
B – TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou; 16:30
 Petrovice – hřiště
18. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice – TJ Sokol
Trhové Dušníky; 16:30
24. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Klučenice; 16:30
28. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice – TJ Vltavan
Hřiměždice; 16:30
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
18. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Borotice; 16:30
25. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Nová Ves pod Pleší B; 16:30
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
18. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – ČLU
Beroun; 16:30
25. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Sedlec-Prčice; 16:30
28. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – Mnichovohradišťský SK; 16:30
 Jesenice – hřiště
25. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ Prostřední Lhota; 16:30

OSTATNÍ
 Kosova Hora – hřiště
17. 9. Fotbalové utkání
SK Kosova – TJ Sokol Jesenice; 16:30
 Vysoký Chlumec – hřiště
17. 9. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Dolní Hbity; 16:30
 Dublovice – hřiště
17. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – FK
Sparta Luhy; 16:30
25. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Počepice; 16:30
 Počepice – hřiště
18. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Obory; 16:30
 Sedlec-Prčice – hřiště
18. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice – FC
Křivsoudov; 16:30

 Sedlčany – knihovna
12. 9. Mína a Bubu
program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00
19. 9. Barevné příšerky
výtvarná dílna pro nejmenší; 10:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
14. 9. Den zdraví
bohatý program zaměřený
na prevenci; 9:00–16:00
17. 9. Farmářské trhy
8:00–12:00
 Sedlčany – hvězdárna
16., 17., 23., 24. 9. Pozorovací program
20:00–23:00
 Krásná Hora n. Vltavou
18. 9. Pouť
 Sedlčany – U Dlabana
24. 9. Blešák pro Kubíčka
8:00–12:00

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

Okuste ve Skanzenu
tradice netradičně
VYSOKÝ CHLUMEC Zajímalo

nás, co je nového ve Skanzenu na Vysokém Chlumci.
Oslovili jsme Petru Jiráčkovou, která tady vykonává
funkci muzejního pedagoga.
Nabídka akcí byla a ještě
bude opravdu pestrá.
Během roku se ve Skanzenu Vysoký Chlumec událo mnoho zajímavých akcí.
Pro návštěvníky je již několikátým rokem nejlákavější
Den řemesel. Za zmínku
stojí také velikonoční a vánoční program, událost s názvem Vojáci na vsi, nedávné
divadelní představení pod
širým nebem a mnoho dalších. V závěru letošní sezó-

svatých. Krášlily je desítky
čerstvých květin a zelené
březové ratolesti. Posvěcené větývky zeleně si pak
lidé odnášeli do svých
domovů, aby je chránily
od všeho zlého.
Každým rokem tu
ke konci léta bývá divadelní představení, odehrávající se venku mezi chalupami, přímo pod hvězdami.
V letošním roce děkujeme
za představení Jak jsem vyhrál válku příbramskému
Divadlu A. Dvořáka.
Nejbližší plánovanou
akcí ve skanzenu je ukázka
příprav na Havelské posvícení. Přijďte se podívat, co
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Vrškamýckou pivoslávu
počasí nezhatilo
KAMÝK NAD VLTAVOU Již
osmý ročník Vrškamýcké
pivoslávy se konal v sobotu v romantickém prostředí zříceniny hradu Vrškamýk - Hunec. Tradiční
kulturně pivovarská akce
začala hodinu po poledni
a pokračovala do pozdních nočních hodin.
„Program byl, jako již
tradičně, poskládán tak, aby
uspokojil všechny věkové kategorie. Na programu pro rodiny s dětmi bylo vystoupení
umělecké skupiny Chůdadlo,
Burdýřů a sokolníka Alexandra Vrágy. Večerní hudební
program potom zajistily kapely Wocaties band, Chip and
Co, Peshata a Country band
Výkop,“ sdělil naší redakci
k programu jeden z organizátorů, Přemysl Růžička.
Letošního ročníku se zúčastnilo 740 platících návštěv-

níků. Mohli se občerstvit nejen bohatou nabídkou jídla,
ale hlavně zlatými moky sedmi pivovarů, z nichž většina
byla regionální. Často přímo
z rukou sládků se tady točilo

obci Kamýk nad Vltavou
za podporu, všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali,
a také všem návštěvníkům
za perfektní atmosféru, kterou opět na Pivoslávě vytvo-

Za bílého dne byla většina tanečnic a tanečníků dětského věku.
S narůstající tmou i množstvím tancujících se to proměnilo.

přes dvě desítky druhů piv.
Nechyběla ale ani káva nebo
domácí limonády.
„Chtěl bych poděkovat

řili,“ uzavírá Přemysl Růžička spokojeně. Ani mraky
honící se po obloze na tom
nic nezměnily.
-oth-

Spisovatelé a čtenáři se sešli sami sobě
pro radost a společně se rozloučili s létem
ny se bude stále na co těšit,
protože některé akce nás
teprve čekají.
Přicházející návštěvníci
si od jara mohli prohlížet
velikonočně vyzdobené
chaloupky a poznávat zdejší
tradice a řemesla. Rozloučit se se zimou a přivítat
jaro sem jezdili žáci z nedalekých škol a také děti
ze středočeských dětských
domovů. Užívali si nejen
program připravený uvnitř
ve vyhřátých chalupách,
ale také venkovní prohlídku
skanzenu, kde na ně čekaly tematické úkoly. Obytný
dům z Arnoštovic provonělo pečení tradičních velikonočních jidášů, které si přicházející návštěvníci mohli
vyzkoušet upéct i ochutnat.
Výzdoba tu nebývá
pouze ve velikonočním
čase, ale mění se dle aktuálního období v roce. Při
vysokochlumecké pouti
na Boží tělo zde proběhla Slavnostní bohoslužba.
Na zápražích čtyř zdejších
stavení byly oltáře s obrazy

vše se muselo nachystat
před posvícenským hodováním. Budete mít možnost
vyzkoušet si např. draní
peří, nakládání zelí a další.
K ochutnání chystáme koláče, škvarky a jiné dobroty.
Ukázky řemesel s posvícenskou tematikou budou
ve skanzenu k vidění v neděli 16. října.
Přijďte navštívit skanzen
i v předvánočním období.
Kde jinde čerpat atmosféru
Vánoc než na místě, které je
od základů spojeno s tradicemi našich předků.
V průběhu školního roku
jsou v naší nabídce také
vzdělávací programy pro
žáky různých věkových
kategorií. Nejčastěji do vysokochlumeckého muzea
v přírodě přijížděli žáci nižších ročníků na program
Na návštěvě v pohádce. Pro
starší žáky budou od jara
připravené nové programy
se zaměřením např. na historii či environmentální výchovu. Zkrátka − je z čeho
vybírat.
-red-

SEDLČANY Dlouhodobá
čtenářská soutěž, kterou
pořádá městská knihovna pod názvem Čtenářská
liga, je tradičně zakončená
akcí nazvanou Fotbálek
aneb Loučení s létem. V sobotu 10. září se na stadionu
sedlčanského Tatranu konal její již osmnáctý ročník.
Za tým spisovatelů,
ilustrátorů a nakladatelů,
kteří si říkají ADELITÉ, čili
Autoři DĚtské LITEratury,
na fotbalový pažit nastoupili Miroslav Adamec, Michal Čagánek, Katarína Fiala, Pavlína Jurková, Luboš
Pavel a Martin Zborník.
Svým kolegům, ale i dětem
fandily spisovatelky Ivona
Březinová a Markéta Vítko-

vá. Tým měl i zahraniční
zastoupení. Za studentku
výtvarného umění Lízu
Hončarenko hrál její tatínek Bogdan Hončarenko.
Rodina uprchla z Ukrajiny
a nyní žije v Sedlčanech.
Utkání dopadlo nerozhodně 12:12. Nejvíce branek začalo padat na konci
utkání, jež jako tradičně
soudcoval Martin Havel.
Na penalty vyhrály děti.
„Za tým spisovatelů dali
nejvíce gólů Michal Čagánek a sedlčanská maminka
v dresu jejich týmu Veronika Kroupová. Za tým dětí
nejvíce gólů vstřelili Maxmilián Sasina a Lukáš Kotrla,“
připomněla
knihovnice
Jana Roškotová.

Spisovatelé a čtenáři po skončení fotbalového utkání.

Opět se hrálo o velký
dort ve tvaru fotbalového
hřiště, který byl i tentokrát
opravdu moc chutný. Trofej sice vyhráli čtenáři, ale
pochutnali si na ní úplně
všichni. Vždyť se sešli pro
radost ze hry a pro netradiční zážitek mezi dětskými čtenáři a autory, kteří
pro ně vymýšlí, píší a kreslí. Sladké fotbalové hřiště
vyrostlo pod šikovnýma
rukama Jany Boštíkové.
Ještě před utkáním se
konal křest knížky Michala Čagánka Bůh jede
na dovolenou. Kmotry
publikace byli Miroslav
Adamec, Martin Havel
a Patrik Barhoň.
David Myslikovjan

SPORT

14 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Fotbalové víkendové
Tatran dohrával v deseti hráčích stejně
jako soupeř a nakonec si neodvezl ani bod výsledky
TJ SK Hřebeč – TJ
Tatran Sedlčany
2:1 (1:1)
KLADENSKO V sobotu 10.

září zavítal Tatran v 6.
kole krajského přeboru
do Hřebče.

Dobrý začátek
Domácí tým hnala
od první minuty za vítězstvím pěkná kulisa a to počtem skoro tří set fanoušků. Jejich nadšení zmrazil
ve 22. minutě Matěj Sochůrek a Tatran se ujal vedení
– 0:1. Jenže těsně před koncem prvního poločasu se
pískala penalta po zahrání

ruky jednoho z hostujících
hráčů. Tomáš Lukič svoji
šanci využil a z pokutového kopu vyrovnal na 1:1.

10 proti 10
Druhý poločas dohrával
Tatran o 10 hráčích, stejně
jako soupeř. Nejprve v 81.
minutě po druhé žluté šel
předčasně do sprch domácí Matěj Pařízek a Petr
Haas uviděl v 87. minutě
od rozhodčího Otta Kováře
také druhou žlutou kartu
a tudíž následovala červená. Už se zdálo, že si každý tým připíše po bodu.
Míč z přímého kopu přistál
u domácího Jakuba Poda-

ného a ten po 90. minutě
vsítil branku na 2:1 a rozjásal domácí početnou kulisu. Tři body tedy zůstaly
v Hřebči.
Sestava Tatranu: F. Dřevojan – Kouklík, Kdolský,
Hanuš, Dvořák, Haas, M.
Krůta (87. Krotil), L. Brotánek, Sochůrek (80. Kvěch),
Sirotek (84. R. Krůta), Novotný.
Tatran je po 6. kole v tabulce na dvanáctém místě
s 5 body a skórem 11:11.
Další utkání se hraje v neděli 18. září od 16.30. Tatran
přivítá na svém hřišti v tabulce šestý ČLU Beroun.
David Štverák

Na startu Osečanské
šlapky bylo opět plno
OSEČANY Občanské sdružení Fidibus ve spolupráci
s obecním úřadem uspořádalo v sobotu 10. září již devatenáctý ročník lehce orientačního závodu rekreačních
cyklistů všech věkových kategorií pod názvem Osečanská šlapka. Jelo se vlastně
už po dvacáté, ale zkušební
ročník pořadatelé počítají
jako nultý.
Také tentokrát cyklisté
vyrazili na dvě tratě, vedoucí po Sedlčansku a také
Neveklovsku. Méně zkušení, jichž bylo čtyřiačtyřicet,
zvolili kratší, zhruba dvacetikilometrovou trasu, a dvaasedmdesát zkušenějších
bicyklistů vyjelo na trasu,
která měřila čtyřicet dva kilometrů. Na delší trase byla
nejvíce obsazená kategorie
mužů ve věku čtyřicet až čtyřicet devět let, ve které bylo
devatenáct jezdců. Osmnáct
účastníků měla mužská kategorie cyklistů, jimž bylo
padesát až padesát devět
let. Osm jich vyjelo na delší
trať v kategorii ve věku nad
šedesát let a zcela nejstarším
z nich byl Jaromír Šebánek
ze Zdíkova na Šumavě, ročník 1955. Cyklisté se do Osečan sjeli nejenom z regionu,
ale i z Prahy, Příbrami, Votic,
Poříčí nad Sázavou, Štěrbohol a z dalších míst. S želez-

nou pravidelností se Osečanské šlapky účastní tým MTB
Bubák Chlum a největší výdrž má jeho člen, šedesátiletý Miloš Vančura, který nám
po skončení vyjížďky řekl:
„Dnes jsem se dozvěděl, že
jsem pravděpodobně jediným
cyklistou, který se zúčastnil
všech ročníků šlapky s výjimkou nultého. Jsem zvědavý,
a byl bych za to rád, jestli se
mi ozve někdo, kdo absolvoval také všechny ročníky
(úsměv). Dnešní den jsem si

delší tratě nepadl, ale i tak je
čas jedna hodina, třicet osm
minut a padesát tři vteřin výborný.
„Vzhledem k popadaným
stromům jsme tentokrát museli mírně pozměnit delší trasu,
která se i trochu prodloužila.
Nejmladší účastnicí, která vyhrála kategorii dívek do deseti
let, byla tříletá Thea Pištěková
ze Sedlce-Prčice. Letos jsme
měli také mezinárodní účast.
Nejvzdálenějším účastníkem
byl Venezuelan Rafael Boa-

Tým MTB Bubák Chlum se účastní Osečanské šlapky pravidelně.
Miloš Vančura sedí uprostřed.

užil podobně jako v minulých letech, ačkoliv trasa byla
tentokrát o něco náročnější.
Na upravené trase se jelo velkým obloukem, jelo se hodně
do kopce a na části trati bylo
bláto, takže se mi zdálo, že se
mi přestávají točit kola.“ Možná i z tohoto důvodu rekord

da,“ doplnila za pořadatele
Eva Moulíková. Jako každý
rok, ani tentokrát po dojetí
posledního jezdce do cíle
Osečanská šlapka neskončila. Po vyhlášení výsledků
hrála až do večerních hodin
živá kapela.
David Myslikovjan

6. kolo krajského
přeboru
TJ SK Hřebeč – TJ Tatran
Sedlčany 2:1 (1:1)
Branka Sedlčan: 22. M. Sochůrek

6. kolo I. B třídy
skupina D
FK Kavalier Sázava – TJ Sokol Sedlec-Prčice 3:1 (1:1)
Branka Sedlec-Prčice: 44. V.
Kabíček
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Kunice 2:1 (1:0)
Branky Sedlčan: 45. P. Lípa,
56. M. Dvořák

6. kolo okresního
přeboru
SK Litavan Bohutín – TJ
Sokol Dublovice 5:1 (2:1)
Branka Dublovic: 3. J. Moulík
TJ Sokol Nečín – SK Petrovice 1:0 (1:0)
TJ Sokol Trhové Dušníky
– TJ Vltavan Hřiměždice
3:3 (2:2)
Branky Hřiměždic: 12. J. Nezník, 30. a 69. P. Netušil

6. kolo III. třídy
skupina B
TJ Vltavan Borotice – TJ
Sokol Počepice 1:2 (0:1)
Branky Počepic: 17. J. Chyle,
64. J. Zdeněk
TJ Dublovice B – SK Kosova Hora 3:3 (1:1)
Branky: 38. P. Vystyd, 80. D.
Krůta, 85. J. Kutil – 27. J. Nouzecký, 83. M. Staněk, 90. M.
Fiala
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B 6:1 (2:1)
Branka Sedlce- Prčice: 30.
a 36. S. Boubalík, 56. J. Trnobranský, 63. J. Kosík, 78. F.
Pech, 89. J. Nemeth
TJ Zduchovice – TJ Krásná
Hora 4:0 (2:0)
TJ Sokol Jesenice – TJ Sokol Kamýk n. Vlt. 5:1 (4:1)
Branky: 4. V. Burda, 18. a 37.
M. Havel, 21. L. Pomahač, 72.
F. Hulan – 31. M. Tatoušek

6. kolo IV. třídy
SK Petrovice B – SK Přestavlky 2:0 (1:0)
Branky Petrovic: 30. a 85. M.
Bílek
TJ Vltavan Hřiměždice B –
SK Sokol Kytín 1:1 (1:0)

Branka Hřiměždic: 36. M.
Spilka
Sokol Vrtule Láz – SK Vysoký Chlumec 13:0 (6:0)
Obořiště – SK Klučenice
2:2 (2:1)
Branky Klučenic: 29. K. Sember, 60. H. Holan

6. kolo okresního
přeboru – Benešov
SK Olbramovice – TJ Sokol Vrchotovy Janovice
2:0 (0:0)

6. kolo krajského
přeboru staršího
dorostu U19
TJ Tatran Sedlčany – SK
Polaban Nymburk 3:4 (0:2)
Branky Sedlčan: 54. J. Brunclík, 59. J. Pšenička, 79. D.
Barták

6. kolo krajského
přeboru mladšího
dorostu U17
TJ Tatran Sedlčany – SK Polaban Nymburk 1:10 (1:5)
Branka Tatranu: 36. (p) D.
Barták

1. kolo krajského
přeboru starších
žáků U15 – hráno
středa 6. září
TJ Tatran Sedlčany – AFK
Milovice 0:2 (0:0)

6. kolo krajského
přeboru starších
žáků U15
SK Vyžlovka – TJ Tatran
Sedlčany 9:0 (6:0)

1. kolo krajského
přeboru –
mladších žáků
U13 – hráno
středa 6. září
TJ Tatran Sedlčany – AFK
Milovice 5:0 (2:0)
Branky Sedlčan: 1. (p), 40.
a 43. J. Vávra, 18. J. Douša, 47.
D. Tinák

6. kolo krajského
přeboru mladších
žáků U13
SK Vyžlovka – TJ Tatran
Sedlčany 2:8 (1:4)
Branky Sedlčan: 14., 22., 30.,
35., 44., 52. a 57. J. Vávra, 67.
J. Bílek
David Štverák
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Ondřej Čermák absolvoval
Medaile z Mezinárodního mistrovství
předposlední závod letošního Moravy pro kanoisty ze Sedlčan
ročníku MS v sajdkárkrosu
Pěkné medaile si dovezhých 2 km, 500 m a nedělní
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES Ani
KAPLICE Již tři závody letoš-

ního světového šampionátu
v sajdkárkrosu mají za sebou
několikanásobný mistr světa,
Holanďan Etienne Bax, a jeho
spolujezdec, Ondřej Čermák
z Dublovic. Holandsko-česká posádka dosud byla stále
ve hře o celkové světové prvenství, a zda to platí i nadále,
nás dublovický jezdec informoval po návratu ze závodu,
který se v Kaplici konal v první dekádě září.
„Nastupovali jsme do něj
z šestnáctibodovou ztrátou
na vedoucí posádku Varik/
Kunnas z Estonska, která se
před nás dostala díky penalizaci za nedovolené předjíždění na žlutý prapor, kterou jsme
dostali právě v Estonsku,“
uvedl Ondra Čermák. „I když
jsme s tím nesouhlasili a viděli
jsme to jako křivdu, naše odvolání zamítli. Takže cíl pro
nás byl jasný. Zvítězit v obou
jízdách.“ Ondřej dodal, že
v týmu panovala skvělá nála-

da. Start do prvního závodu
se vyvedl, Ondrova posádka
vyjela jako první a tuto pozici
si udržela až do cíle. „Super atmosféra okolo tratě nás hnala
dopředu, ale start do druhého
závodu, už tak hezky nevyšel.
Aby nedošlo ke kolizi, museli
jsme trochu ubrat a do prvního kola vyrazili jako čtvrtí.
Dali jsme do toho všechno,
snažili se dostat co nejvíce
dopředu, ale první dvě posádky si udělaly dostatečný náskok, a my jsme je nedokázali
stáhnout natolik, abychom
je předjeli. Cílem jsme projeli
na třetím místě a celkově jsme
skončili druzí. Stáhli jsme jedenáct bodů a do posledního
závodu v Rudersbergu budeme nastupovat jen s pětibodovou ztrátou. Budeme se snažit
o co nejlepší výsledek a dostat
se až na vrchol. Byl by to pro
Českou republiku historický
úspěch, takže nám držte palce!“ vzkazuje Ondřej Čermák.
David Myslikovjan

Hokejisté vstoupili do krajské
soutěže úspěšně
HK Příbram 99 –
Tatran Sedlčany 3:4
(0:1, 2:1, 1:1 – 0:1)
PŘÍBRAM V úvodním kole

krajské hokejové soutěže vybojovali hráči Tatranu na ledě
soupeře dva body, ale přesto
nemohli být zcela spokojeni.
Z důvodu neúplného zápisu
jim totiž nemohl být uznán
první gól, který mohl rozhodnout o osudu celého utkání.
V páté minutě hry vstřelil vedoucí gól hostů Martin
Vild, jenomže sedlčanský
hráč nebyl uveden v zápise
utkání, a tak rozhodčí nemohl
tuto trefu uznat. Hráč navíc
musel odejít do kabiny, což
určitě mrzelo nejenom jeho,
ale také trenéra Tatranu Karla Pospíšila. Nicméně to ale
sedlčanské hokejisty nesrazilo, nadále byli lepší a Martin Pospíšil do konce třetiny
dokázal dát další gól Tatranu,
takže hosté odcházeli po první třetině do kabin s jednobrankovým náskokem.
Ve druhé třetině hrál Tatran hodně v oslabení, dokonce i pět na tři, ustál to a vzápě-

tí Štěpán Pinkas zvýšil na 0:2.
Domácí se ale brzy dostali
na dostřel, potom i vyrovnali
a ve třetí třetině se při jedné
z dalších přesilovek dostali
poprvé a naposledy do vedení. Posledních deset minut
řádné hrací doby ale Tatran
šturmoval, hrál opravdu velmi dobře a šest minut před
třetí sirénou Lukáš Petržílka
srovnal na 3:3. Navíc dvě velmi dobré příležitosti hosté
nedotáhli do konce. Prodloužení trvalo jenom něco málo
přes minutu. Zatímco jeho
spoluhráči už odešli střídat,
Kryštof Švagr zůstal na ledě
o něco déle, a vyplatilo se
to. Vystřelil na ledě silného
soupeře pro Tatran druhý
bod, zatímco domácím zůstal
jeden. „Musím pochválit brankáře Michala Dudka, který
kryl dva nájezdy a pochytal
spoustu nebezpečných střel,“
uvedl po skončení utkání trenér Karel Pospíšil.
Ve druhém kole krajské
soutěže se Tatran utká na domácím ledě v sobotu 17. září
od 17 hodin s týmem HC Příbram B. David Myslikovjan

deštivé počasí neodradilo Sedlčanské kanoisty
od účasti na jubilejním
třicátém ročníku Mezinárodního Mistrovství Moravy v rychlostní kanoistice
SLOVÁCKÁ 500, jež je zároveň součástí závodu Vel-

sprinty na 200 m. Závody
to byly opravdu mezinárodní a náš domácí tým se
utkal v jízdách se závodníky nejen ze Slovenska,
Polska, ale také z Lotyšska
nebo Bulharska.
I když nebyl tým v kom-

Tomáš Andrle se startovním číslem 2 se připravuje na svůj start.

komoravské ligy. Závody
se tradičně jezdí na novoveském štěrkovém jezeře
Čtverec v Ostrožské Nové
Vsi na Uherskohradišťsku.
Jezdilo se na tratích dlou-

pletním složení, přesto vybojoval poměrně slušný počet
medailí a se svými výsledky
skončil v celkovém pořadí
po tomto závodě na krásném
8. místě z 33 oddílů.

li do Sedlčan benjamínci
a benjamínky Lada Tulachová (2. místo K1 na 200 m
a 3. místo K2 na 500 m),
Bára Peštová (3. místo K2
na 500 m a 3. místo K1 na 200
m), Tomáš Andrle (2. místo
K2 500 m), Hynek Houda
(3. místo K1 200 m), Tomáš
Řezáč (1. místo K1 200 m a 3.
místo K1 na trati 2 km) a Tadeáš Faktor (3. místo 200 m).
V kategorii žactva bodoval
Adam Řezáč (1. místo K2
500 m a 1. místo K2 na 200 m,
2. místo K1 na 200 m a 3. místo K1 na 500 m) a v kategorii
dorostenek získala 2x stříbrnou medaili Bára Kadlečková (K2 500 m a K2 na 200 m).
Na závodech natáčela
také Česká televize sportovní reportáž, která pak
byla následně ke zhlédnutí
na ivysílání ČT.
-kř-

Hráči Příčov se postarali o prozatímní
rekordní zápis nového ročníku
hokejové soutěže
SEDLČANY Osmnáctý ročník
soutěže amatérských hokejistů, bojujících o Pohár starosty města se již rozjel na plné
obrátky, a opět začalo padat
spoustu gólů. Zatím nejvíce
jich bylo k vidění v duelech
Domina s příčovskými Kačery a Kňovic se Štětkovicemi.
V každém z těchto zápasů
jich padlo šestnáct.
O čtrnáct gólů v jediném
utkání se postaraly Příčovy,
což je nový střelecký rekord
této sezóny. Zatímco Kačeři
hráli na dvě kompletní pětky,
jejich soupeř měl na střídání
pouze dva hráče a dohrával
dokonce s jediným hokejistou na střídačce. V první
třetině se povedl hattrick
příčovskému Petru Mackovi, který nakonec nasbíral
v utkání devět kanadských
bodů za pět gólů a čtyři asistence. V tomto směru mu
dobře sekundoval David
Kabyl, autor čtyř branek a tří
asistencí. Ve druhé patnáctiminutovce měly Příčovy
možnost hrát více než půldruhé minuty přesilovku pět
na tři, sevřely soupeře jako
do kleští a za chvíli už svítil

na ukazateli stav 0:4. V 6. minutě putoval na trestnou lavici další hráč Domina a Kačeři okamžitě přidali svůj pátý
gól. Teprve potom se ke slovu dostalo i Domino, když
sotva dvacet vteřin po dosud posledním gólu kontroval Jakub Furch, který ještě
v závěru prostřední části hry
snižoval na 2:7. Potom už se
ale opět Příčovy nadechly
a ve třetí třetině nasázely svému soupeři sedm branek.
To v dalším duelu skupiny A, v němž nastoupily
Zvírotice proti vicemistrovi
první ligy minulého ročníku, týmu Sázavy, se nechal
čekat mnohem vyrovnanější
souboj. A skutečně tomu tak
bylo. Zvírotice se ujaly vedení po čtyřech minutách hry,
když pohotovou ranou z bezprostřední blízkosti skóroval
Aleš Huml. Vzápětí chlapci
od vody celkem v pohodě
ustáli oslabení a totéž se jim
povedlo i v závěru první
třetiny. Navíc bezprostředně po návratu vyloučeného
hráče na led přidal druhý
gól zvírotických Maxim Dudukin. Tento stav vydržel

i přes polovinu druhé části
hry, ale pět a půl minuty
před druhým klaksonem
dal kontaktní branku Milan
Sýkora a devět minut před
závěrečnou sirénou vyrovnal Petr Švancara na 2:2.
Po dalších pěti minutách hry
překlopil vedení na stranu
Rebelu Milan Sýkora, Zvírotice to v poslední minutě
zkusily v otevřené hře bez
gólmana, a vyplatilo se jim
to. Brankář sotva stihl dorazit
na střídačku, když na konečných 3:3 srovnal Marek Slánský. V posledních deseti vteřinách hráli chlapci od vody
ve dvojnásobné početní výhodě, ale na skóre se už nic
nezměnilo.
Výsledky – skupina A:
Zvírotice – Kňovice 3:2, Domino – Příčovy 2:14, Sázava – Zvírotice 3:3, Kňovice
– Štětkovice 4:12, Křepenice
– Obecnice 0:4. Skupina B:
Ševci Nový Knín – Štětkovice B 2:4, Solopysky – Hrádek 1:3, Miličín – Votice 7:3,
Neveklov – Štětkovice B 5:6,
Hrádek – Olbramovice 4:2,
Rumola – Ševci Nový Knín
9:4.
David Myslikovjan
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Kam s ním?

Kandidátky mám

Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva v Sedlčanech
jsem sledoval celé a se zaujetím.
Zaujala mě věc, která je v jednání snad rok. Jedná se o sportovní
zařízení, které má využít část nyní
vzácného pozemku tzv. Mrskošovny. Dá se říci, že při projednávání
té věci došlo ke sporu mezi občany majícími obavy a radními, kteří
odsouhlasili projekt indoorového
parku (SK 24. 8.). Obyvatelé několika uliček kolem Mrskošovny se
obávají hluku. To, co se tam děje
teď jim úplně stačí.
Asi někdo řekne, co se do toho
pleteš. Nejsi radní, ani tam v dosahu nebydlíš. To je pravda, ale
jsem v Sedlčanech tak dlouho,
že už opravdu jen málokdo je tu
déle. Takže jsem přesvědčen, že
se mě týká každá záležitost, která
spoluobčany potěší, dopálí, zarmoutí nebo vystraší. A ze zasedání zastupitelů jsem měl opravdu dojem, že někteří spoluobčané
mají přinejmenším obavy, jak jim
může plánované sportoviště přinést mnoho nepříjemností. A někteří se ozývali dopáleně, že se
o tom dověděli až nyní.
Když byl v SK otištěn rozhovor
s předpokládaným správcem zařízení, Michaelem Beranem, dozvěděli jsme se nejvíce o jeho osobě.

Byl druhý na mistrovství světa,
mistrem Evropy i ČR. O sportu,
který chce do Sedlčan přivádět,
řekl zhruba že freestyle BMX se
skládá ze dvou sportů. Že BMX
je bikros, který se jezdí na drahách s řadou skoků. Ten se dostal
do ulic a vznikl street. Pak se začal budovat park street birds a to
celé se jmenuje freestyle BMX.
Kdyby tam nebyla fotka pana Berana s tím bicyklem, neuvědomil
bych si o čem mluví. Ale kdysi
jsem náhodou viděl přenos ze závodů toho druhu, tak vzpomínám,
že na takovém kole se více skáče
z balvanů na různé překážky, než
jezdí. Jistě tedy velmi náročný,
spíše výstřední i snad nebezpečný sport. Řekl bych, že není mnoho takových sportovců a pokud
to někoho láká, asi málokdo má
k tomu předpoklady. I proto, že
je to sport velice okrajový, by měl
být provozován někde na okraji
města. Tam by se pak případní
zájemci dopravili možná ze široka
daleka, pak by to svým způsobem
bylo prospěšné. Asi jako Kotlina,
kde jsme už jako kluci sledovali,
že tam trénovali závodníci snad
i z Rakouska, přespávali tady
a utráceli. Takže i v této věci si lze
položit nerudovskou otázku „Kam
s tím?“
Vladimír Roškot

Volby se blíží a protože Sedlčanský
kraj otiskl již 24. srpna kandidátky
čtyř subjektů, můžeme uvažovat.
Přiznám se, že jsem se poctivě zamyslel nad každým z těch 84 jmen,
zda je znám alespoň od vidění.
Nebo alespoň z doslechu od dobrých známých, kterým se dá věřit. Takovýmto ﬁltrem mi prošlo
pouhých 17 lidí a z toho asi šest je
na místech nevolitelných.
Abych nakonec přispěl ke zvolení těch poctivých, čestných,
s chutí pracovat pro město s náležitou schopností a dovedností,
nechám se o někom rád informovat. V těchto volbách opravdu není dobré pohodlně zvolit
kandidáty jedné strany. Takže je
úplný nesmysl pokládat tyto volby za referendum o vládě. Kromě
zmíněných vlastností je jistě třeba
docílit pestrosti podle povolání.
Nějaký stavař, zdravotník, pedagog, právník, ekolog, technik, ekonom, knihovník a tak dále. Nebo
např. neznám osobně ředitele
Sportovních areálů Sedlčany, ale
co napsal do Sedlčanského kraje
o tom chystaném hřišti, je rozumné. A tak podobně někoho aspoň
trochu známe podle toho co dělá
a zda v oboru něco znamená, čím
se nějak pozitivně projevuje.

Pokud tedy přece jen uvážíme alespoň u někoho politickou
příslušnost, tak třeba od lidovců
lze očekávat, že myslí na rodiny,
matky s malými dětmi, na slušnou výchovu dětí a také na prostředí, které potřebují. Člen
ODS asi bude orientovat myšlení na živnostníky, podnikatele,
aby měli podmínky pro pokrok,
na zaměstnance a jejich spokojenost a aby už byla brzy v dosahu
dálnice. Starostové mají širokou
škálu zájmů v každé obci, znají
mnoho lidí, mají kontakty potřebné k získání potřebného, třeba
na Krajském úřadě. Každá tradiční strana má své voliče, ale nakonec v obci takové dělení téměř
zaniká, jde vždy především o to,
aby město nezaostávalo v jakékoliv vybavenosti pro občany. Proto
se snad u nás v Sedlčanech těžko
mohou prosadit taková hnutí,
která lidem slibují a nic podstatného neumějí poskytnout.
Přejme si tedy, aby se nám podařilo zvolit zastupitele, v jejichž
silách bude posunout úroveň života alespoň v některých oblastech. A také, aby mezi nimi byl
člověk mající vlastnosti potřebné
k nelehké práci starosty.
Vladimír Roškot

FEJETON

Jsem fakt rád, že nás sem ten
kluk vytáh
Těmito slovy v podstatě
končil náš sobotní den. Pronesl je můj manžel s osvětleným Vrškamýkem v zádech. V týdnu totiž přišel
náš pětiletý syn ze školky
s tím, že má na pivoslávě
domluvené rande. A přes
to prostě nejede vlak, jak
jistě chápete.
Ráno jsme se vydali
na pochod Krajem kamenů do Petrovic. Vzhledem
k našim celodenním plá-

nům a věku našeho nejmladšího pochodníka jsme
zvolili nejkratší pěší trasu,
deklarovanou jako 15 kilometrů. Ve skutečnosti jich
sice bylo o pár víc, ale to
asi nikomu nevadilo, protože trasa vedla opravdu
krásnými místy. Když jsem
ji na tajném punktu chválila hlavnímu pořadateli
Františku Křížovi, okořenil
to ještě vtipným vyprávěním o strastech, které ho

při přípravách provázely.
Po návratu domů jsme
na hodinu vytuhli. Tedy my
dva dospělí. Syn byl nadšen, protože tu dobu mohl
strávit s pohádkami. Pak
už ale začal být netrpělivý, protože se obával, že
tam jeho Anička už večer
nebude. Vyrazili jsme tedy
do Kamýka na akci, která
měla již svůj osmý ročník,
ale my jsme tam jeli poprvé. Na místě jsme byli

mile překvapeni. Přijeli
jsme akorát na šermířské
vystoupení, které nemělo
žádný dechberoucí scénář,
ale podkresleno dramatickou hudbou bylo skvělé.
Následovala první hudební část, kterou jsme si my
užili jako posluchači a náš
synek jako jeden z nejvěrnějších tanečníků. Stihli
jsme ještě ohňovou show
a pak už byl čas na návrat
domů. Manžel sice nestihl

Týdeník vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 11 hodin. Vedoucí redakce: Hana Procházková, tel.: 774 414 225 (tisk@sedlcansky-kraj.cz). Redaktoři: David
Myslikovjan, tel.: 721 784 743 (david.myslikovjan@sedlcansky-kraj.cz); Olga Trachtová Hadáčková (olga.hadackova@sedlcansky-kraj.cz), Jana Motrincová,
tel.: 702 286 184 (janamotrincova@seznam.cz), Michaela Faktorová (kalendar@sedlcansky-kraj.cz). Inzerce: tel.: 774 414 225 (reklama@sedlcansky-kraj.cz).
Adresa redakce: Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany. Návštěvní hodiny v redakci: pondělí, úterý, středa 8–12 hodin. Korektura: Radka Hodysová. Sazba: redakce.
Tisk: Van druck Sedlčany. Vydavatel: Zdeněk Kolář. Registrační číslo: MK ČR E 11724. Internet: www.sedlcansky-kraj.cz

ochutnat všechna nabízená piva a my se synem
jsme stánek s vynikajícími
domácími limonádami objevili až při odchodu, ale
o to více se budeme těšit
na příští ročník.
Den začal podle taktovky manžela a pokračoval na přání syna. Já jsem
se jen vezla, ale bylo mi
při tom dobře.
Olga Trachtová
Hadáčková

