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Prodej bytu 3+1
s balkónem, 84 m2 v OV
v centru Sedlan
Prodej novostavby RD
Píovy
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Cena 13 Kč

Ředitelé sedlčanských škol zřízených krajem obhajovali posty!
REGION - Rada kraje jmenovala v pondělí 2. července
na základě výsledků konkurzů
ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Středočes-

Tenisová legenda Bohdan
Ulihrach přijede do Krásné Hory.

Tel.: 603 193 745
www.realitysoukup.cz

Více na straně 15

kým krajem v okrese Příbram.
Výsledky nám z pověření tiskového mluvčího kraje Milana

Smutného oznámila v úterý 3.
července Markéta Vítková.
(pokračování na str. 3)

Redakce má od čtvrtka 12. do 26. července
dovolenou. Zastihnete nás opět od pátku
27. července. Pokud máte také dovolenou, užijte
si ji s příjemnými lidmi, bez úrazů
a v té nejkrásnější letní pohodě.

Dvouleté dítě vběhlo v Petrovicích
u základní školy pod kola motocyklu
PETROVICE - U budovy Základní školy v Petrovicích došlo k události, která vzbudila
veliký rozruch. Jak mluvčí
příbramské policie Monika
Schindlová informovala, vběhlo zde v pátek 29. června kolem

jedenácté hodiny dopoledne
pod kola projíždějícího motocyklu dvouleté dítě. „Chlapeček chtěl jít za svou matkou, která
stála na druhé straně vozovky.
Vyběhl směrem od dětského hřiště.
(pokračování na str. 3)

Všem čtenářům Sedlčanského kraje přeje vše dobré redakce
(Další číslo vyjde 1. srpna)
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Akce platí do 31. 7. 2012 nebo do vyprodání zásob. Ceny vetn DPH.
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Nový Klíč k práci má první absolventky
(dokončení ze str. 1)
„O kurz byl od počátku velký
zájem, uchazečky jsme byly nuceny vybírat. Osm žen od dubna
navštěvovalo výukové bloky kurzu.
Kromě toho každá z těchto žen absolvovala 50 hodin odborné praxe
v regionálních zařízeních sociálních služeb,“ upřesnila manažerka projektu Ludmila Hegerová.
ÚHRADA MEZD
PRO ABSOLVENTKY
Klíč k práci II je komplexnější, než byl jeho předchůdce,
všechny aktivity jsou vzájemně provázané. Před samotným
absolvováním kurzu prošla
většina z účastnic profesní diagnostikou, která jim může
do budoucna usnadnit pohyb
na trhu práce tím, že jim nastíní jejich kvality, dovednosti,
a případné oborové zaměření.
„Na kurz pak navazují motivační
semináře a kontakt s personální
agenturou, která se společně s klientkami snaží pro ně najít profesní
uplatnění. Právě hlavně pro absolventky zmíněného kurzu nabídl
projekt ještě navíc podporu mzdovými prostředky pro zaměstnavatele, kteří absolventky zaměstnají.
Mzdové náklady budeme hradit
pro šest absolventek kurzu. Většina bude zaměstnána na částečný
úvazek, což je dobrá varianta pro
maminky malých – byť školkových
dětí,“ sdělila manažerka.
KONKRÉTNÍ MOŽNOSTI
UPLATNĚNÍ
„Ženy krátce po rodičovské,
ženy s předškolními a mladšími
školními dětmi mají z důvodu péče
o ně velmi omezené možnosti, jak
se uplatnit na trhu práce. Právě
na tyto ženy je projekt zacílen.
Chceme ženám pomoci v nalezení
takového pracovního uplatnění,
které budou moci co nejlépe spojit
s péčí o rodinu,“ upřesňuje dále
manažerka projektu. Zodpověděla také na několik otázek:
A kde budou absolventky
zaměstnány?
„Navázali jsme v tomto
ohledu kontakt s dalšími neziskovkami v regionu, oslo-

Kurzy jsou pro absolventky pomyslným klíčem, který by jim měl odemknout cestu k e snadnějšímu pracovnímu uplatnění.

vena byla jedna škola. Mezi
organizace, kterým přidaná hodnota našeho projektu
umožňuje rozšířit svůj personál, patří například obecně
prospěšná společnost MELA,
dále je to Domov Svatý Jan,
či 2. ZŠ Propojení Sedlčany.
Dvěma z absolventek nabídne
pracovní uplatnění přímo naše
Rodinné centrum Petrklíč.“
Co bude s „Klíčem k práci“
o prázdninách?
„V letních měsících chystáme dva kurzy počítačových
dovedností. V červenci se
uskuteční kurz ´Základy obsluhy osobního počítače pro začátečníky´, v srpnu pak podobný
kurz pro pokročilé.“
Je ještě možnost se na tyto
kurzy přihlásit?
„Bohužel, tyto kurzy jsou již
naplněné. Ale pokud je mezi
čtenářkami některá, kterou by
právě tyto kurzy zajímaly, nechť
neváhá a osloví naše centrum.
Může se stát náhradníkem, pokud by někdo z přihlášených
nemohl do kurzu nastoupit,
nebo se zapsat do dalších počítačových kurzů, které budeme
nabízet příští léto. Kromě toho
nabídneme i některé akce motivačních seminářů, zaměřených
na pracovně-právní problematiku, umění sebeprezentace, dovednosti při pracovních pohovorech a podobně.“
S dotazy jsme se obrátili také na Petru Belkovou,
administrátorku projektu.
Je stále aktuální
bezplatná on-line pracovně-právní poradna,
na niž jste před časem
upozorňovala?
„Ano, nabízíme ji
po celou dobu projek-

BEZPLATNÁ PORADNA
Dotazy na on-line
bezplatnoupracovně-právní
poradnu je možné psát
na adresu:
petrklic.poradna@seznam.cz
tu. Kdokoliv se může dotázat
například na problematiku
pracovních smluv, práv zaměstnance, povinností zaměstnavatele, neoprávněných
postupů v pracovně-právních
vztazích apodobně.
„Co chystá Klíč k práci od září?
„V září nabídneme kurz
´Prodavačské práce´. Do tohoto kurzu je ještě možné se přihlásit. Ale pozor, nabízíme tři
poslední místa!“
A jaké mají absolventi
zmíněného kurzu možnosti
uplatnění?
„Spektrum je široké v maloobchodní síti jako prodavači, jako asistenti prodeje,
recepční různých služeb a podobně. Kurz bude zaměřen
na marketing a management,
základy psychologie, personalistiku, zbožíznalství, skladové hospodářství, právní
minimum, základy PC, organizaci řízení a vedení provozní jednotky, nebo i rétoriku
a komunikaci. Samozřejmostí
pro nás je, že při veškerých
aktivitách nabízíme zdarma
hlídání dětí. Také před tímto kurzem projdou účastnice
profesní diagnostikou, motivačním cyklem Osobnostní
rozvoj, minikurzem Základy
podnikání a budou rovněž
v kontaktu se zprostředkovatelskou agenturou, která
jim bude intenzivně pomáhat
s vyhledáním možného zaměstnání.“
-red-

www.sedlcansky-kraj.cz

Vyhýbal se „chládku“
PROSENICKÁ LHOTA - Kriminalisté spolu s policisty ze
sedlčanského obvodního oddělení dopadli v pátek 29. června
odpoledne v Prosenické Lhotě
51letého muže. „Vyhýbal se nástupu do věznice, kde si má odpykávat
svůj trest za spáchání trestného činu
zanedbání povinné výživy,“ informovala příbramská policejní
mluvčí Monika Schindlová. Dodala, že policistům se muž snažil
utéci, to se mu nepodařilo.-red-

Hasiči z Chramost
oslavili „stovku“
CHRAMOSTY - Sbor dobrovolných hasičů Chramosty slavil
v sobotu 7. července stoleté výročí
sboru. Program začal ve 14 hodin
srazem rodáků, ukázkou hasičské techniky, výstavou fotograﬁí.
Od 20 hodin začínala taneční zábava, na niž pořadatelé pozvali
skupinu Static.
-red-

Opilci za volantem
NALŽOVICE - Policisté z dopravního inspektorátu provedli
v pondělí 2. července dopoledne
v Nalžovicích silniční kontrolu.
U pětadvacetiletého řidiče zjistili
0,43 promile alkoholu a u 38letého motoristy 0,77 promile. Oba
přišli o „řidičák“.
-red-

Škola mění kotle
DUBLOVICE - Prázdniny
využije Obecní úřad v Dublovicích k rekonstrukci kotelny v místní základní škole.
Jak starosta obce Otakar Jeřicha vysvětlil, je jeden z kotlů
již několik let mimo provoz
a druhý je na hraně svojí životnosti. „Rozpočet na instalaci zařízení v kotelně, a to bez stavebních
úprav, představuje zhruba 1,3
milionu korun,“ upřesnil s tím,
že v příštích letech má zastupitelstvo v plánu objekt zateplit
a vyměnit okna.
-red-

Zloděj vykradl člun
HRACHOV - Jen půl hodiny nene
chal v pondělí 2. července v noci
majitel nafukovací člun přivázaný
u břehu řeky v chatové osadě Přívozec u Hrachova bez dozoru...
Za tu dobu z něj stihl ukrást zloděj
motor a palivovou nádrž s osmi
litry benzínu. Způsobil majiteli
škodu 17 tisíc korun.
-red-

www.sedlcansky-kraj.cz
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Místostarosta Sedčan potvrdil, že hasičská
zbrojnice se navzdory kritikům stavět bude!
SEDLČANY – Místostarosta
Sedlčan Miroslav Hölzel potvrdil, že zahájení výstavby zázemí
pro dobrovolné hasiče je aktuální
a přípravy se dostávají do ﬁnální
podoby. Veškeré podklady jsou
připraveny a platí, že by k zahájení prací mělo dojít „po žních“.
V městském rozpočtu je
na letošní rok na tuto akci pamatováno s částkou čtyř mili-

onů korun. „V současné době se
k projektu vyjadřují pracovníci
hygieny a dalších dotčených orgánů. Někteří lidé záměr kritizují
a obrátili jej proti nám – proč prý
chceme stavět novou hasičárnu,
když má ve městě stanici profesionální hasičský sbor, který by prý
v rámci úspor a pesimistických
prognóz nemusel v příštích letech
ve městě fungovat. Otázka nestojí,

zda postavit novou hasičskou zbrojnici nebo využít případně stanici
odloučeného pracoviště hasičského
záchranného sboru. I v krajním
případě, kdy by byla tato stanice
zrušena, tak nikdy nebude předána
městu do užívání bezúplatně,“ vysvětlil místostarosta, že výstavba nemá jen vyřešit parkování
výjezdových vozidel dobrovolných hasičů. „Chceme jim vytvo-

řit zázemí pro klubovou činnost
a dát jim také šanci vychovávat
k hasičské činnosti mládež. K tomu
musí mít prostory, které jim v současné době v Havlíčkově ulici chybí.
Také v okolních osadách, které patří
pod Sedlčany, máme pět hasičských
dobrovolných sborů, bohužel musím říci, že v osadách mají hasiči
lepší zázemí než v samotném městě,“ dodal M. Hölzel.
–mb-

Na sedlčanském gymnáziu neuspěli jen čtyři studenti
ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY JIŘÍ DOUBRAVA NEMÁ KE STÁTNÍM MATURITÁM ZÁSADNÍ VÝHRADY
REGION – Státní maturity organizované společností Cermat
mají spousty kritiků. V médiích se na jejich hodnocení strhla smršť ostrých připomínek.
Od desetitisíců studentů z celé
republiky, kteří u maturity propadli a kterým se tím zavřely
dveře na vysokou školu. Tisíce
neúspěšných maturantů se proti
výsledkům odvolalo a zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje argumentují v médiích, že k přehodnocení mají
od Cermanu nedostatek zdůvodnění, proč který student zkoušku
dospělosti nesložil.
Jiří Doubrava, zástupce ředitele Gymnázia a Střední odborné
školy ekonomické Sedlčany, nám
sdělil, že ke státním maturitám
nemá zásadní výhrady. Podobnou odpověď jsme od něj dostali
již vloni, kdy měly státní maturity premiéru. „Letošní rok byl lepší
v tom, že písemná část společné části
maturitní zkoušky předcházela ústní
části. Studenti tak alespoň trochu
věděli, jak na tom jsou – zda uspěli
nebo neuspěli. To byl určitě posun
k lepšímu. Organizaci Cermat zvládl podobně jako vloni a podle mě

bylo všechno v pořádku,“ trvá Jiří
Doubrava na tom, že maturity
měly dobrý průběh. „Znovu opakuji, že pokud je maturita ze strany
školy připravena podle podrobných
pokynů Cermatu, nejsou problémy.“
K výsledkům Jiří Doubrava
sdělil: „Na naší škole maturovalo
celkem 88 studentů a z toho neuspěli
čtyři. Na ´obchodce´ nesložili maturitu dva žáci – z ústní části němčiny
a z matematiky, na víceletém a čtyřletém gymnáziu neuspěli po jednom
studentovi, a to z písemné části českého jazyka.“ Přesný počet studentů,
kteří se proti výsledkům maturit
odvolávali, nezná. „Odvolávali
se jednotlivci – ti neúspěšní a určitě
chtěli výsledky přezkoumat i někteří
studenti, kteří dostali horší známky,
než které očekávali. Odvolávali se
krajskému úřadu, ten osloví Cermat,
který zpracuje oponentský posudek,
ten vrací kraji, kraj rozhodne a výsledek se dozví škola,“ řekl k postupu.
Na otázku, zda by se vrátil
k původní formě maturit, zástupce ředitele zareagoval: „Neříkám,
že současná forma je úplně optimální, ale setrval bych u ní. Myslím si,
že maturitní zkouška by měla být
na všech školách stejná.“ Připouští

však, že úvodní kritérium, kdy se
slohová práce nehodnotí, pokud
není splněna podle hodnotitelů
forma – tedy slohový útvar podle zadání, je hodně diskutabilní. „Když se někdo do útvaru treﬁl
a udělal jednu hrubou chybu vedle
druhé, tak dosáhl uspokojivého vý-

sledku. Když to bylo obráceně, tak
maturitu neudělal. To je podle mě
špatně. Určitě bych tedy změnil kritéria pro hodnocení práce z českého
jazyka,“ dodal Jiří Doubrava.
Marie Břeňová
(Pozn. red.: Za maturitami
na učilištích se ohlédneme příště.)

1. taneční
bál na
Petrovice získaly Rusalčino
pianino
zámku Radíč

(dokončení ze str. 1) obec investovala jen do jeho vylavzácné pianino. Nástroj snad nej- dění. I převoz hudebního nástroje
známější představitelky Rusalky zajistil pro obec jeden místní podMilady Šubrtové z opery Antoní- nikatel,“ sdělil Štěpánek. -mbna Dvořáka je umístěn v učebně hudební výchovy petrovické
radnice, která má sídlo na zámečku. Zajímalo nás, jak se k tomuto
nástroji umělkyně, která zemřela
vloni, dostali.
„Milada Šubrtová vloni ve věku
87 let zemřela a její pozůstalost
vyřizoval profesor, kterého v Petrovicích známe díky ´Mezinárodní
pěvecké dílně´, jejíž další ročník
jsme mimochodem ve středu 4. července opět zahájili. S ním jsme se
zepianino,
Suchdola.
domluvili na tom, že
které
mu v podstatě překáží, by našlo Miladu Šubrtovou, sólistku opery
u nás výborné uplatnění. Předal Národního divadla bude v Petrovinám jej jako dar zdarma s tím, že cích připomínat její pianino.

paní Boženy Karešové

Dvouleté dítě vběhlo v Petrovicích u základní školy pod kola motocyklu
(dokončení ze str. 1)
Při srážce s motocyklem utrpěl
lehké zranění, a to různé odřeniny
a pohmožděniny,“ sdělila mluvčí s tím, že vjezd na uvedenou

komunikaci je možný pouze
na povolení vydané starostou
obce. „To řidič motorky nemá,“
dodala M. Schindlová.
„Žádali jsme řidiče, aby záka-

zovou dopravní značku, která je
umístěna u základní školy, respektovali,“ uvedl starosta Petrovic
Petr Štěpánek. I nadále někteří
z nich tuto značku ignorují.

Ředitelé sedlčanských škol zřízených krajem obhajovali posty!
(dokončení ze str. 1)
Z informací jsme vybrali ty,
které byly v regionu s určitým
napětím očekávané: Ředitelkou
Dětského domova v Solenicích
je opět Olga Vernerová,
Základní školu a Dětský

domov Sedlec-Prčice Přestavlky povede Hana Fárová,
Pavel Pína byl opět potvrzen
na postu ředitele Základní
školy Sedlčany v Konečné
ulici, Gymnázium a Střední
odbornou školu ekonomic-

kou v Sedlčanech povede
dosavadní ředitel Zdeněk Šimeček. Ke změně nedošlo ani
na Středním odborném učilisti v Bezručově ulici v Sedlčanech, kde zůstává na postu
Jiří Janů.
-mb-

Štěpánek sdělil, že požádá
Policii ČR, aby v lokalitě, kde
k nehodě došlo, prováděla namátkovou kontrolu. Za porušení zákazu vjezdu hrozí provinilcům ﬁnanční pokuta do 5000
korun a ztráta pěti bodů. -mb-
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Na Loužku u Orlické přehrady opět funguje člun rychlé záchranné služby
REGION - Po loňském prvním ročníku i v letošním roce
Záchranná služba Asociace
samaritánů ČR zprovozňuje
na stanovišti Loužek na Orlické přehradě člun rychlé zdravotnické pomoci. Na provozu
spolupracuje se zdravotnickými záchrannými službami
Středočeského a Jihočeského
kraje. Na člunu jsou rekreantům u přehrady k dispozici
dva zdravotničtí záchranáři,
kteří k výjezdu mohou použít
i sanitní vůz. Činnost dále čtenářům přiblížila Nina Seyčková ze Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje.
Jak záchranná služba na člunu vloni v této oblasti pomáhala
a jaký byl její největší úspěch?
„V loňském roce záchranáři
ošetřili 120 lidí. V 80 procentech případů se jednalo o pomoc pacientům s alergickou reakcí. Největším úspěchem bylo
zresuscitování tonoucího muže
na Trhovkách. Mezi časté výjezdy patřilo i ošetření tržných,
řezných a sečných ran. Záchranáři se také často setkali s úra-

zy, za kterými stálo především přecenění vlastních
sil po požití alkoholu.“
Jaké období je záchranný člun v provozu? Mapuje
si posádka svůj „rajon“?
„Sezónní stanoviště
člunu a sanitního vozu
je letos v provozu od 29.
června do 2. září. Pokud
jsou dobré meteorologické
podmínky, vyjíždí záchranáři každý den na pravidelnou
objížďku po rekreačních zařízeních z kotviště na Loužku.
Zdravotníci tak jsou k dispozici v oblasti od hráze až ke Žďákovskému mostu, popřípadě až
ke Zvíkovskému Podhradí.
Jak je možné si zdravotnickou pomoc na člunu přivolat?
„Pokud se někdo ocitne
v nesnázích, či dokonce v bezprostředním ohrožení života či
zdraví, je možné člun či vozidlo záchranné služby přivolat
ihned prostřednictvím linky
155. Podle lokality volajícího
výzvu zpracuje zdravotnické
operační středisko Zdravotnické záchranné služby Středo-

českého kraje v Kladně nebo
Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. V lodi je nainstalována GPS, takže okolní záchranné
služby mohou sledovat přesnou
polohu člunu a díky tomu lépe
organizovat zdravotní péči.
V případech, kdy není pacient v přímém ohrožení života,
je také možné člun kontaktovat
prostřednictvím operačního střediska na Zbraslavi na lince 14 333
nebo 14 444. Podle dostupnosti
pacienta záchranáři zvolí člun
nebo sanitní vůz. Posádka rovněž
spolupracuje s ostatními složkami integrovaného záchranného
systému v okolí.

Poslední možností je
přivolání posádky ze břehu ve chvíli, kdy projíždí
kolem při pravidelných
objížďkách rekreačních destinací na přehradě Orlík.
Provozovatelé rekreačních
zařízení byli informováni
o možnostech využití služeb záchranářského člunu.“
Můžete upřesnit časový
rozpis zdravotnické pomoci?
„Zdravotnická pomoc je
k dispozici denně od 8 – 19 hodin prostřednictvím sanitního
vozu. V době od 9 – 18 hodin
pomoc funguje na člunu podle
určitého jízdní řádu. Ošetření
pacientů je možné například
na Loužku v 9 a v 18 hodin,
v Podskalí v 11.15 a v 15.45 hodin, na Radavě v 11.30 a 15.15
hodin... Časy jsou opravdu
pouze orientační. V ranních
hodinách od 8 – 9 hodin v podvečerních hodinách od 18 –
19 hodin je člun i sanitní vůz
na stanovišti v pohotovosti pro
případ výjezdu. Ve večerních
a nočních hodinách je posádka
mimo službu.“
-red-

Nedejte se a zavolejte na podvodníky policii
REGION - Počet podvodníků, dřív takové oznámení a popis osoby
zejména těch, kteří vidí snadnou dostaneme, tím máme větší šanci paoběť ve starších lidech, stoupá. chatele dopadnout.“
Obrátili jsme se také na MoVí o tom své policie i starší paní
ze Sedlčan, která vyprávěla u po- niku Schindlovou, příbramskou
kladny v sedlčanské samoobslu- policejní mluvčí, aby na některá
ze rozrušeně svůj červnový pří- rizika upozornila. „Podvodníci
běh. „Vyšla jsem ven, opírala jsem mají v rukávu několik různých lese trochu o hůlku a na očích jsem gend, kterými to - zejména na starší
měla sluneční brýle. Asi 35letá po- spoluobčany - zkouší,“ potvrdila.
Sdělila, že podvodníci jsou
hledná žena se mně snažila na chodníku dostat do kabelky. Zřejmě si mě schopni využít různé záminky
spletla se slepcem. Tvrdila, že když a lsti, aby se dostali k penězům:
jsem takový chudák, musí mi dát dá- „Snaží se vloudit do bytu a pokud nereček – drahý parfém. Já jí ale pako- vylákají peníze přímo od důvěřivých
vala z tašky a rázně jsem jí řekla, že seniorů, obydlí prohledají a hotovost
od ní nic nechci. Pak požádala o ně- odcizí. Důležité je nevěřit neznámým
lidem, nevpouštět je
jaké peníze, aby prý
do bytu a vůbec nemohla odjet vlakem
otvírat dveře, pokud
nebo autobusem
nevíme, kdo je za nimi.
pryč. Když jsem
Dobré je mít na dveřích
odmítla, změnila
panoramatické kukátko
se dáma v dračici
a bezpečnostní řetízek.
a nadávala mi hodPřijde-li opravář nebo
ně sprostě.“
pracovník jiných sluPetr Krch,
žeb, měl by předložit
velitel Městské
služební průkaz, nebo
policie Sedlčaještě lepší je zavolat
ny, pro lidi, kteří
Senioři, pozor! Ilustrační foto
na úřad nebo instituzažijí podobnou
negativní zkušenost, či mají pocit, ci, kde má dotyčný člověk pracovat.
že narazili na podvodníky, má V případě jakýchkoli pochybností
stručnou radu: „Ať nám okamžitě trvat na tom, že o nabízenou službu
volají. Linka 156 je bezplatná a čím nemáme zájem.“

Riskatní je podle zkušeností
policie podlehnutí vidině snadného zbohatnutí. „Podomní výhry
v loterii nebo výhodné koupě různého zboží je dobré odmítat, většinou
jde o podvod. Na Příbramsku nabízel jakýsi podvodník horkovzdušný
vysavač, výhodně za poloviční cenu.
Podvedeným starouškům ho opravdu zanechal. Druhý den ale přišel
s tím, že ho potřebuje vyčistit a vrátí
ho. Nikdy se již neukázal,“ nabídla
konkrétní případ M. Schindlová.
Připomíná další zásady: „Peníze je lépe mít v bance. Nikdy bychom se před nikým také neměli
chlubit, jaké máme doma cennosti.“
Varovala, že i sympaticky vypadající člověk nemusí
mít dobré úmysly. „Pokud nás
někdo oslovuje jménem, ještě to
neznamená, že nás zná. Mohl si
to přečíst na schránce. Měli bychom být opatrní i k lidem, kteří
nás žádají o pomoc, například
o možnost zatelefonovat si, nebo
chtějí předat sousedovi zásilku.
Pachatelé znají různé detaily,
hrají na city, nestydí se za srdceryvné vyprávění,“ řekla dále
k tématu policejní mluvčí.
„Podvodníci se vydávají například do telefonu za vnuka. Tvrdí,
že potřebují nutně půjčit peníze,

pro které si pošlou kamaráda. Podle telefonních seznamů si tipují seniory, vodítkem jsou pro ně křestní jména, například Žoﬁe, Hilda
apod. Vloudí se do bytu za účelem
odečtu plynu nebo elektřiny. Vydávají se také za zástupce různých
ﬁrem, kteří chtějí zlepšit životní
úroveň důchodců. Dále nabízejí slevy na léky, výměnu žaluzií nebo oken, roznášejí sociální
dávky, tvrdí, že donesou jídlo, že
mají zájem o nemovitost v obci, že
vykupují staré železo či starožitnosti, dělají ze sebe poštovní doručovatele. Chtějí předat seniorům
například tisícikorunovou výhru,
ale mají pouze bankovku v hodnotě pěti tisíc korun. Potřebují samozřejmě zbytek peněz vrátit. Je to
již starý trik, kterým se snaží lidi
obelstít,“ měla v zásobě mluvčí
celou řadu případů, které se,
bohužel, stávají.
„Další podvod, se kterým jsme
se na Příbramsku setkali během
měsíce dubna, a to hned dvakrát neznámý muž přivezl topné brikety
s tím, že si je prý objednal někdo
z rodiny. Topivo dal do kůlny a nechal si na místě zaplatit. Následně
bylo zjištěno, že složil ale mnohem
menší množství, než za které utržil
peníze,“ dodala mluvčí.
-mb-

z
Pronajmu byt 4+1 v Hrachov , nájem 5 000 K (kauce). Tel.:
777 170 853.
256/12
z
Prodám 3msí ní kozi ku. Tel.:
606 591 473.
257/12
z
Pronajmu rod. d m se zahradou v O íkov , levn , možnost
podnikání. Tel.: 318 874 338. 258/12
zProdám v Sedl anech byt 3+1,
sklep, balkón. Tel.: 608 875 857.
RK-ne.
259/12
z
Pronajmu malý byt 2+1 - Dublovice. Tel.: 606 357 282.
260/12
z
Prodám laminátovou pramici
s motorem. Tel.: 606 357 282. 261/12
z
Prodám kach ata týdenní a msí ní, kamerunského kozla, kozu
a kozi ku. Tel.: 602 754 828. 262/12
z
Prod. ku ata. Tel.: 605 269 357. 263/12
z
Pronajmu byt 2+1 v Sedl ., 6 000 K
+ popl. Tel.: 606 465 853.
264/12

Plastová okna a dveře
přímo od výrobce

Nedroplast s. r. o.

sleva 40 %
Zelená úsporám

6-komora 3sklo za 3 150 Kč vč. DPH
šířka 1 000 mm, výška 1 200 mm

5-komora 2sklo za 2 750 Kč vč. DPH
šířka 1 000 mm, výška 1 200 mm

Tak levné už nikdy nebudou!
Tepelný koeficient: 5-komora 2sklo: Ug = 1,1 W/m2K
6-komora 3sklo: Ug = 0,7 W/m2K

Dodávka na klíč včetně montáže
Celoobvodové kování SIEGENIA AUBI s mikroventilací

AKCE - DOPRAVA ZDARMA
v regionech Sedlčansko, Příbramsko, Dobříšsko, Benešovsko

NEDROPLAST s. r. o. Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany

Dám zavedenou
restauraci
do ekonomického
pronájmu.
Podmínky dohodou.
Tel.: 773 820 100

Volejte zdarma: 800 138 428 Tel.: 318 877 180, fax: 318 877 190
E-mail: nedroplast@nedroplast.cz www.nedroplast.cz

Nově otevřená vzorková prodejna v Příbrami
Čs. armády 29, 261 01 Příbram IV
Tel.: 728 468 512; e-mail: dvorakova@nedroplast.cz

AKCE: sleva 10 - 15 % na interiérové dveře a zárubně PRÜM a kliky TWIN

HUDEBNINY

Tel.: 728 923 079
www.pavelneckar.cz

hudební nástroje a píslušenství
Prodejna Valdy Havlíka opt otevena u „kruháe“
v Sedlanech, Sedlecká 402

Stavební a zahradnické práce

Mimo prodeje zboží pro muzikanty dále zajišujeme
i služby nap.:
Âlepení krk u kytar Â výmny strun Â ladní
Âkomisní prodej, aj.

¼
Stavby na klí a rekonstrukce dom
¼
Zakládání zahrad a údržby
¼
Zabezpeovací a kamerové systémy
¼
Strojní omítky

Objednat lze i živou hudbu na svatby, rodinné oslavy a jiné akce

Kontakt: 722 204 272, 604 642 107

Hledat

Internetové noviny pro Střední Povltaví
Domů

Zprávy

Kultura

Sport

Foto

Kalendář Kavárna

Inzerce

Archiv SK

Reklama

N e j n av š t  v o v an j ší
f otor epor tá ž
posl ed n í c h
dní,
publiko vaná
na internetových stránkách Sedlanského kraje, byla „S etk á n í r od á k  Ve lb h“ .
N a t y  i ce t f o togr a f i í n a j d ete n a webu v sekc i f oto a  l á n ek v tom to ís le SK.

Co pro Vás máme nového? Podívejte se na:

www.sedlcansky-kraj.cz
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Americká hudební skupina Heritage Singers měla svůj první koncert před
jedenačtyřiceti lety ve státě Washington, nyní vystoupila v Sedlčanech
SEDLČANY
–
Občanské
sdružení Maranatha je organizace podporující aktivity církve v České republice. Svoje
působiště má také na Sedlčansku. Maranatha ve spolupráci s podnikatelem Radimem
Passerem ve středu 4. července na náměstí T. G. Masaryka
v Sedlčanech uspořádala koncert americké hudební skupiny Heritage Singers, která
zpívá písně s náboženskou
tématikou.
Skupina Heritage Singers
působí na světové hudební
scéně již více než čtyřicet let
a také posluchači, kteří zaplnili
podstatnou část sedlčanského
náměstí, se mohli přesvědčit,
že zpěváci se věnují několika
hudebním stylům. Jedná se
především o gospel, spirituál,
jazz a také o country. V případě
skupiny Heritage Singers není
důležitá výhradně hudba, ale
také text písní, a proto návštěvníci koncertu viděli na velkoplošné obrazovce nejenom

Americká hudební skupina Heritage Singers vystoupila ve středu 4.
července na sedlčanském náměstí.
Snímky: David Myslikovjan

účinkující, ale pod obrazem
se objevovaly také anglické
a české titulky. V Sedlčanech
se představilo devět umělců,
z nichž někteří se nenarodili
v USA a pocházejí z různých
koutů světa. Například jedna
ze zpěvaček se narodila v Brazílii a další v Austrálii. Většina
zpěváků pocházela z Kalifornie. Skupina vystupuje na tzv.
halfplayback. Znamená to, že
nástroje sice hrají ze záznamu,
ale zpěváci zpívají naživo. Ještě než koncert na sedlčanském
náměstí začal, oslovili jsme Radima Passera a také překladatele Reného Metze, který nám
v první řadě představil uměleckého vedoucího a zakladatele
skupiny. Pětasedmdesátiletý
Max Mace se následně z pódia
představil i přítomným divákům. Nejdříve jsme ale hovořili
s Radimem Passerem.
Skupina na přelomu června
a července vystupuje na třech

místech České republiky. Proč
jsou mezi trojicí měst právě
Sedlčany?
„Heritage
Singers
tady
byli již před třemi lety. Tehdy
zpívali v Praze a v Bratislavě
a koncerty se velmi vydařily.
A proč Praha nebyla vybrána
i letos? V Praze je nejtěžší a nejdražší sehnat vhodné prostory,
a proto jsme se rozhodli, že
koncerty se budou konat výhradně v Bratislavě a v Ostravě. Místo nákladné Prahy jsme
zvolili blízké Sedlčany. Věřím
tomu, že dnešní koncert na náměstí pod širým nebem spoustě
lidí udělá radost.“
V posledních dnech je hodně nestálé počasí. Neobávali
jste se, že vám celý dvouhodinový koncert proprší?
„Jsme křesťané a důvěřujeme Pánu Bohu. Udělali jsme
naši část práce a řekli si, tohle
můžeš ovlivnit jenom Ty.“
Překladatel René Metz nám

prozradil, že hudební skupina
Heritage Singers byla založena
v roce 1971 a že 4. června tohoto roku měla ve státě Washington svůj první koncert. Zakladatel skupiny Max Mace měl
tehdy třiatřicet let a než se začal
věnovat křesťanské hudbě, zpíval klasicky. V roce 1971 měla
skupina dvanáct zpěváků, kteří
začali zpívat jako ryzí amatéři,
aniž je někdo podporoval. Max
Mace se zprvu domníval, že
historie skupiny se nebude psát
déle než dva roky, ale nakonec
se tato poměrně krátká doba
proměnila ve čtyři desetiletí
aktivní činnosti. Do dnešních
dní se ve skupině vystřídalo
nejméně sto padesát zpěváků,
podle jiných odhadů jich bylo
možná i dvě stě. Heritage Singers vystupují po celém světě.
Mimo jiné koncertovali ve Státní opeře v Austrálii a v Africe.
René Metz s úsměvem doplnil,
že skupina nevystupovala pouze na severním a jižním pólu.
David Myslikovjan

Tomáš Chmel (vlevo) a Radim Passer

Sedlčanští kynologové a jejich čtyřnozí svěřenci pobavili účastníky slavností
SEDLČANY – Součástí nedávných slavností Rosa bylo vystoupení členů Základní kynologické
organizace v Sedlčanech, kteří
veřejnosti ukázali, co všechno
naučili svoje čtyřnohé kamarády.
Před hotelem Vltavan se divákům
předvedli čtyři psi různých ras.
Sedlčanští kynologové berou
obvykle svoje předváděcí akce
zcela vážně, ale tentokrát se rozhodli obecenstvo také pobavit.
A tak „násilník“ poté, co povalil bezbrannou dívku na dlažbu
náměstí, a ještě předtím, než ji
vysvobodil jeden z cvičených
psů, velkým obloukem hodil
směrem k divákům jednu ze
součástí jejího spodního prádla.
Zajímavé bylo také zlikvidování
„pachatele“, který se právě sna-

žil odcizit opodál stojící vozidlo.
Také v tomto případě sklidil
pejsek bouřlivé ovace. „Naše vystoupení na Rose není naše dnešní
jediné,“ řekla nám členka ZKO
Sedlčany Šárka Mašková Janotová. „Ještě dnes odpoledne jedeme
do Netvořic, kde budeme provádět
ukázky výcviku psů na hasičských
slavnostech. Letos jsme už vystupovali na dětských dnech v Nalžovicích a Kňovicích. Ukázku práce se
psy na Rose předvedl Lukáš Mašek
s pejskem Mortíkem, Jiří Král s boxerem Jimem a Michaela Strakatá
s psem Blackem. Já jsem vystoupila
s Jackem Russellem teriérem. Byla
to tady jediná trnečka.“
Šárka Mašková Janotová se
také svěřila, že by společně se
svými kolegy cvičiteli a chova-

teli rádi ve svém středu přivítali
další zájemce o výcvik psů. Kynologové jsou na cvičišti za Stínadly pravidelně vždy v neděli

od půl desáté. V současné době
má ZKO Sedlčany kolem dvaceti stálých členů, kteří se starají
o psy různých ras.
-dav-

Sedlčanští kynologové se svými čtyřnohými kamarády obohatili program letošní Rosy.
Foto: -dav-
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Děti si v Dublovicích přebraly průkaz cyklisty
DUBLOVICE - Deset „čtvrťáků“
z Dublovic si na závěr „Dopravního dne“ převzalo v pondělí 25.
června „průkaz cyklisty“. Školáci i si nejdříve napsali dopravní
test, jen tři z nich v něm udělali
malou chybičku.
„Malí cyklisté jezdili okruh
obcí, kdy jsem spolu s paní učitelkou hodnotila, jak dodržují všechny dané předpisy. Za svou snahu
obdrželi kromě průkazu i reﬂexní
přívěsek, který je důležitý pro zvýšení jejich viditelnosti na silnici.
Poté se všichni žáci ze školy dozvěděli, jak se mají chovat o prázdninách, aby se nezranili. Každý rok
totiž dochází k velkému množství
dětských úrazů, které vzniknou
během jedné vteřiny, ale následky pak mohou být doživotní. Děti
často nevědí, jak se mají správně
chovat, musí se naučit vyhýbat
rizikovým situacím. K úrazům
dochází doma, venku i při pohybu
na komunikacích,“ přiblížila akci
příbramská policejní mluvčí
Monika Schindlová. Z nebez-

pečí, které dětem v silniční dopravě hrozí, se zmínila o tom,
že dítě smí jezdit na kole samo
po pozemních komunikacích
až od 10 let. „Je zapotřebí, aby
znalo dopravní předpisy, značky,
na hlavě mělo ochrannou přilbu
a kolo bylo správně vybavené. Pokud jede po silnici večer či za šera,
je nutno používat reﬂexní oblečení
a světla. Různé tašky rozhodně nepatří na řídítka, ale na nosič. Děti
by také měly dobře znát pravidla
správného přecházení vozovky,“
sdělila k probíranému tématu.
„Doma dětem hrozí různé popáleniny, otrava léky či čistícími
prostředky, úraz elektrickým proudem, pád z okna. Rozhodně by dítě
mělo vědět, že nemá otevírat dveře
neznámým lidem. Venku by se
děti neměly dotýkat neznámých
věcí, například injekčních stříkaček, staré munice, dále by neměly
chodit ke sloupům elektrického vedení, lézt po skalách a rozdělávat
oheň. Sbírat by měly pouze známé
rostliny a plody. Neměly by skát

Malí cyklisté v Dublovicích museli při jízdě dodržovat předpisy. Za svoji
snahu získali průkazku a reﬂexní přívěšek.
Foto: Policie ČR

do neznámé vody, protože pod hladinou mohou být kameny. Při jízdě
na loďce by na sobě měly mít záchrannou vestou. Je důležité vědět,
že za bouřky se neschováváme pod
vysoké stromy a chůze po kolejích
je zakázána. Nikdy by neměly hladit neznámé psy a ani vstupovat

do rozpadlých a opuštěných domů,“
vyjmenovala policejní mluvčí
M. Schindlová celou řadu rizik
s přáním, aby si o prázdninách
vybavily děti v pravou chvíli některou z důležitých rad a prožili
nádherné léto bez úrazů a zbytečných komplikací.
-red-

Na náměstí se kuklili broučci, účastníci si prohlíželi
sbírku etnomologa a představeny byly kocouří noviny
SEDLČANY
Č
- Svatojanská
S
k
noc, již tradiční červnová akce
Městské knihovny Sedlčany,
se tentokrát nekonala přesně
v datu 23. června, ale až o tři
dny později. Nikomu a ničemu to však nevadilo. Letos
byla ve znamení broučků,
a tak řada účastníků byla vybavena slušivými krovkami.
Úvod patřil tanečním vystoupením v podání tanečního
oboru ZUŠ Sedlčany a pokračovali jsme představením Děti
z Bullerbynu, které sehrály děti
z dramatického oboru. Také
jsme přivítali na svět knihu s názvem Kocouří noviny Okurka,
jejímiž autorkami jsou Jarka
Trojanová a Lenka Feldsteinová
a kterou vydalo nakladatelství

Triton. Knížka je napsaná velkými písmeny a určena je začínajícím čtenářům, kteří se učí číst
genetickou metodou. Knihu,
zabalenou v ohromném balíku,
doručily autorkám knihy a nakladateli dvě malé slečny, které
měly co dělat, aby s ním neupadly. Na zdar knihy si všichni
aktéři připili symbolicky okurkovým salátem. Součástí letošní
svatojanské noci bylo také vystoupení písničkáře a spisovatele Marka Šolmese Srazila, který
děti rozpohyboval a rozezpíval.
Během jedné písničky se děti
symbolicky „kuklily“ do broučků. Velcí brouci omotali ty malé
toaletním papírem, který sice
nebyl tak těsný jako skutečná
kukla, ale kuklilo se z něj také

Kniha byla zabalena v obrovském balíku.

Etnomolog A. Trmal měl ukázky ze své sbírky vystaveny na náměstí.

hezky – na daný pokyn se z něj
broučci vykulili jedna radost.
Na náměstí bylo možné prohlédnout si ukázky ze sbírek

O program se postaraly zejména děti. Snímky: B. Řezáčová

pavouků, brouků a motýlů sedlčanského entomologa Antonína
Trmala, který měl své poklady
vystaveny ve spodní části náměstí. Stále se okolo houfoval
roj zvědavců , kterému A. Trmal
trpělivě odpovídal na všetečné
otázky. Během večera bylo také
možné si koupit knížku Jarky
Trojanové a Lenky Feldsteinové i knížky a CD Marka Šolmese Srazila. A jako broučci jsme
se také po programu rozlétli
do svých domovů, aby se nám
zdály broučí sny.
Alena Budková, knihovnice
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Bylinky pro vaši domácí lékárničku
Během
m roku se krajina kolem
nás proměňuje, každý den má
jiný odstín a vyvolává jinou
náladu. Již na přelomu května
a června začaly bujně zelené
jarní barvy postupně tmavnout
a rozkvetla většina rostlin. Objevila se doslova záplava květů,
které vše prostupují svou vůní.
Na stráních a kolem cest přitáhne naši pozornost černý bez
a brzy na to i lípa s nenápadnými, ale o to voňavějšími kvítky,
na které se ze všech stran slétají
včelky. Bezové a lipové květy
jsou nejen potěchou pro naše
smysly, ale patří také mezi perly lidového léčitelství. Černý
bez a lípa jsou typické i pro krajinu kolem Sedlčan.
Z POKLADNICE NAŠÍ
PŘÍRODY
Rostly tu od pradávna a své
dary dávaly již našim předkům.
Černý bez je považován za magickou rostlinu, která se dříve
nacházela snad u každé chalupy, aby ji ochránila před zlými
duchy. Lípa se stala dokonce
našim národním stromem. Někteří ze starší generace možná
ještě pamatují na památnou
Husovu lípu, která byla v Úklidě. Dnes tam můžeme vidět její

Černý bez má velké využití.

mladší následovnici,
které je doprovákterá vyrostla z jejích
zeno horečkou
kořenů. Přestože se
a kašlem. Zdá
tyto stromy kolem
se, že také zpevcest v současné době
ňují cévní stěny.
už příliš nevysazuU plodů byly
jí, mnohde se ještě
navíc
zjištěny
zachovaly překrásmírné analgeticné lipové aleje. Dvě
ké vlastnosti.
nebo čtyři lípy nás
Čaj z květů
také často upozorňují
černého bezu
na to, že se pod nimi J. Arcimovičová Foto: -mb- pomáhá v přískrývá kaplička či
padě bolestí
křížek.
svalů a kloubů, které doproKdyž nasušíme lipové a bezo- vázejí akutní infekční onevé květy, ukážou nám v případě, mocnění, především chřipku.
že se později nachladíme, jaká Při zánětu spojivek je možné
síla je v nich ukryta. Měli bychom omývat oči přeﬁltrovaným odproto pokračovat v tradici našich varem z květů bezu. Z květů
babiček a prababiček a stejně jako můžeme připravovat limonáony sáhnout po lécích, které nám du nebo sirup, lze je také obanabízí sama příroda.
lit v těstíčku (mouka, mléko,
Květenství černého bezu vejce), osmažit a dochutit mei lípy se sbírá za suchého počasí dem nebo javorovým sirupem.
na počátku rozkvětu. Je třeba
Při sběru je třeba vyvarovat se
rychle je ve stínu usušit, teplota záměny s bezem chebdím. Hlavby přitom neměla být příliš vy- ním rozpoznávacím znakem je
soká (do 35°C, protože jinak by to, že bez chebdí není keř ale vymohla být droga poškozena). trvalá bylina, která páchne, a jeho
Sušená květenství se skladují květy mají ﬁalové prašníky.
v chladu a suchu nejlépe v uzaDoporučuje se podávat
vřených nádobách. Pokud je 3-5krát denně nálev z 1-2 káněkdo přechovává v plátěných vových lžiček květů na šálek
pytlíčkách, je třeba počítat vody, popř. z 1 kávové lžičky
s tím, že jejich vůně brzy vypr- plodů na šálek vody. Plody
chá a sníží se i účinnost.
neužíváme v čerstvém stavu,
ČERNÝ BEZ
jejich vyšší dávky by mohly
Drobné žlutobílé květy bezu vyvolat zvracení.
černého (Sambucus nigra) tvoVOŇAVÁ LÍPA
ří vrcholíky, které se nazývají
Léčebné vlastnosti mají
kosmatice. Vydávají příznač- zejména lípa srdčitá (Tilia
nou vůni, která je poměrně in- cordata) a velkolistá (T.platenzivní a někomu může vadit. typhyllos). V lipovém kvěPlody jsou drobné černoﬁalo- tu, jak se sušená květenství
vé bobule. Drogou jsou květy běžně nazývají, se nachází
i plody, které obsahují celou mnoho účinných sloučenin.
řadu účinných látek, typický je U jedné z nich, tilirosidu,
glykosid sambunigrin.
zjistili vědci aktivitu proti
Květy a plody černého bezu celé řadě bakterií, např. proti
mají potopudné a mírné močo- stafylokokům, streptokokům
pudné účinky, a proto je využi- nebo Escherichia coli. Další
jeme při jakémkoliv nachlazení sloučenina farnesol má výnebo infekčním onemocnění, tečný vliv na pleť. Vyhlazuje

Medová vůně lípy patří k létu.

vrásky, zvyšuje napětí tkání
a vlhkost kůže. Stimuluje rovněž produkci kolagenu.
Pro nás je ale důležité využití lipového květu v domácí
léčbě. Vzhledem k tomu, že
tato droga silně podporuje pocení, slouží při léčbě nachlazení
a chřipky. Uplatní se i při zánětu středního ucha, rýmě, kašli,
zahlenění, zánětu průdušek
a dalších nemocech.
Lipový květ podporuje
vylučování žaludečních šťáv
a zlepšuje trávení, příznivě
ovlivňuje tvorbu žluče, působí na hladké svalstvo žlučových cest a podporuje odtok
žluče do dvanácterníku. Díky
svým spasmolytickým účinkům uvolňuje křeče v trávicím traktu, jednou z jeho indikací je podráždění žaludku.
V západní Evropě se lípa
podává i ve směsích na zklidnění. Je účinná v případě
nespavosti, má protikřečové vlastnosti. Často pomůže
při bolestech hlavy, nejlépe
ve směsi spolu s meduňkou,
jitrocelem, kozlíkem a hořcem.
Lipový květ může posloužit
i v případě celulitidy a otoků,
ve formě koupele bývá účinný
na revmatické bolesti..
Obvykle se 3-5krát denně
podává nálev připravený z jedné kávové lžičky drogy na šálek vody. Je možné ochutit jej
medem a citronem.
Jana Arcimovičová, Kos. Hora

Sedlčanští kluci se proměnili v tygříky
SEDLČANY
Č
– Stejně jako
v loňském roce byly na Rose
v plné permanenci dvě výtvarnice, které dětem na líčka i čelíčka malovaly různé
obrazce. Jednalo se o spolužačky z proslulé „Hollarky“,
nebo – li ze Střední odborné
školy výtvarné na Hollarově náměstí v Praze.

Doslova
nadšení
byli
z umění výtvarnic sedlčanští
kluci Ondřej Píša (na snímku vlevo) a Bertík Pudil,
kteří se proměnili v malé
tygry.
Absolventky
Hollarovy školy Jitka Tvrdíková a Irena Vronská mají
k Sedlčansku blízký vztah.
Obě výtvarnice jsou sice

z Prahy, ale Jitka bydlí
v Oříkově. „Maturovaly jsme
v roce 1968,“ prozradily nám
dlouholeté kamarádky. „Navštěvovaly jsme možná nejslavnější ročník v naší škole.
Naší spolužačkou byla mimo
jiné pozdější známá režisérka
Helena Třeštíková.“
Text, foto: -dav-
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Objeveným pirátským pokladem byly knihy „Voda nade mnou,
voda pode mnou“, na které se podíleli školáci i knihovnice
RARITA BYLA V SEDLČANSKÉ KNIHOVNĚ SYMBOLICKY POKŘTĚNA SUCHÝM RÁKOSÍM
SEDLČANY - V sedlčanské
knihovně jsme ve čtvrtek 28.
června společně uzavírali celoroční projekt „Voda nade mnou,
voda pode mnou“, na kterém
jsme spolupracovali s 3. ZŠ
Sedlčany. V jeho průběhu jsme
se seznamovali s profesemi
„od vody“ – s potápěčem, s hasiči, s rybáři a nakonec s piráty.
Piráti Franta a Pepa připluli ve čtvrtek v pirátských
neckách, halekali pirátskou píseň a když přímo před sebou
objevili loď, jejíž námořníci
vypadali také jako piráti, roz-

hodli se je prozkoušet. Pirátský
kvíz zvládli námořníci z 3. ZŠ
na jedničku, takže jsme mohli
přistoupit k lodním zábavám.
Úspěšně jsme zvládli kohoutí
zápasy, vystřídalo se tu hned
několik borců. Další disciplínou bylo přetahování lanem
– mladší námořníci a důstojníci versus starší námořníci. Síly
byly vyrovnané, bitva urputná,
ale nakonec přece jen zvítězilo
mladší mužstvo s pár přeběhlíky z řad velkých. Proto byli kapitán a první důstojník vítězného týmu vysláni hledat poklad.

Síly byly vyrovnané, bitva urputná...

Kamýcký soubor uvedl pohádku Tajemství staré bambitky

Piráti Franta a Pepa připluli v neckách.

My ostatní jsme si mezitím dali
ještě námořnickou rozcvičku
praktických dovedností – vyklepávání vší, ruce vzhůru,
kalhoty dolů apod. Hvizd píšťalky signalizoval objevení
pokladu a tak všichni úprkem
běželi po zvuku, aby nepropásli
dělení kořisti. Pokladem však
byly knihy ! Ne ledajaké, knihy
„Voda nade mnou, voda pode
mnou“, na které se podíleli
žáci 3. ZŠ a knihovnice. Existují pouze dva výtisky, o které se
podělila knihovna a 3. ZŠ. Tato
rarita byla symbolicky pokřtěna
suchým rákosím a pak se mohlo

Snímky: Blanka Řezáčová

přistoupit k rozdělení další kořisti. Každý námořník si ovšem
svůj podíl musel zasloužit! Musel prokázat, že umí vydrbat
rejžákem palubu a cídit kapitánské boty. Zkoušku všichni
úspěšně zvládli, a tak si mohli
z knihovny odnést mini knihy, splávky, časopis a pamětní
list. Slavnostní pirátské setkání jsme zakončili ochutnávkou
lodních sucharů a přípitkem.
Nutno dodat, že v pirátském
doupěti vládla pohoda, bezvadná atmosféra a sounáležitost. Zkrátka, bylo to prima.
Alena Budková, knihovnice

Vltavské děti se loučily se svojí školou

DIVÁCI POSLALI HERCŮM NADITOU OBÁLKU
Děti z kamýcké základní školy v úzké spolupráci s Pionýrskou skupinou Kamýk nad
Vltavou nacvičily pohádku
Tajemství staré bambitky.
Ve středu 20. června ji zahrály na divadelních prknech sedlčanského kulturního domu pro děti ze Sedlčan
a Dublovic. Příběh o tom, jak

láska ovlivní dění v království,
kde vládne lidská chamtivost,
se líbil natolik, že malí diváci
poslali do Kamýku naditou
obálku s výkresy a dopisy, čímž
nás velice potěšili a dodali nám
obrovskou chuť do další práce.
za divadelní soubor
Zdeňka Recmanová,
Marcela Žemličková

Tak jako každý školní rok, i ten letošní přinesl na závěr rozloučení se žáky
deváté třídy na Obecním úřadu v Kamýku nad Vltavou. Po proslovu starosty
obce Petra Halady, ředitelky školy Aleny Suchopárové, třídní učitelky Pavlíny
Barhoňové a ze strany žáků Kamily Holubové bylo předáno vysvědčení budoucím devíti středoškolákům. Zároveň se se školou rozloučily dvě děti z páté
třídy, které budou pokračovat ve studiu v Sedlčanech na osmiletém gymnáziu.
Nálada byla slavnostní a zároveň dojemná... Marcela Žemličková, Kamýk

Dne 26. července by se dožila
95 let naše drahá maminka, paní

Anna Bláhová
roz. Pancová ze Skuhrova.
Maminko, nikdy nezapomeneme.

SETKÁVÁNÍ
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Ve Velběhách se sešli rodáci a jejich přátelé,
na oslavách jim zvonil zvon vyrobený v Holandsku
VELBĚHY – Na návsi osady se
v pátek 6. července konaly oslavy
spojené s výročím 790 let první
doložené zprávy o Velběhách,
které patří k obci Osečany. Oslav
se zúčastnilo kolem stovky lidí
včetně skautů, téměř po celé léto
tábořících v údolí pod osadou.
OSADA JE STARŠÍ
NEŽ OSEČANY
V úvodu slavnostního odpoledne promluvil starosta Osečan
Pavel Pechač, který uvedl, že
nápad připomenout první doloženou zmínku o Velběhách, se
zrodil při oslavách 660 let Osečan
a 120. výročí založení osečanského sboru dobrovolných hasičů.
„Velběhy jsou sice osadou malou, ale
přesto odtud pochází celá řada lidí,
dnes žijících na různých místech republiky,“ řekl dále Pavel Pechač.
„Proto jsme došli k názoru, že by
bylo vhodné, aby se sešli všichni, kdo
jsou nejenom velběžskými rodáky,
ale i ti, kdo mají k této osadě nějaký
vztah. Navíc se taková akce, pokud
moje paměť sahá, ve Velběhách zatím
neuskutečnila, což je jistě škoda.“
Mnozí ze stovky účastníků
slavnosti určitě dříve nevěděli, že
osada je připomínána již v roce
1222. Tehdy ji český král Přemysl Otakar I. daroval rytíři Jiříkovi
z Maršovic za věrné služby, které
králi prokázal Jiříkův otec Jindřich. Roku 1448 zde prý sídlil

rytíř Jindřich z Velběh.
nulého století dělalo zvony
Od šestnáctého století
i pro Sedlčany.
patřila část osady k OseVELBĚHY A SKAUTI
čanům, část k ČervenéJeště než se dostala
mu Hrádku, později pak
ke slovu volná zábava
k Nalžovicím a k Sua hudba, u zvoničky se
chdolu. Od roku 1670
starostou obce krátce poke Kosově Hoře. Ve třihovořili skauti, kteří po své
cátých letech minulého
obnovené činnosti táboří
století měly Velběhy i se
pod Velběhy již dvacet let.
sousedním Lískem sto
Pavel Pechač od nich obdrtřináct obyvatel a bylo Za spolupráci starostovi Pavlu Pechačovi poděkoval vůd- žel vlaječku a poděkování
zde dokonce i několik ce skautů ( uprostřed farář Kazimierz Duš). Snímky -dav- za dlouholetou spolupráživností. Jeden hostinec,
místy až pohnutou historii. Vel- ci. Do Velběh jezdí dva oddíly,
dva krejčí, dva tesaři, tři zedníci běžská kaplička prošla poslední které rok co rok žijí svým prázda jeden obuvník.
velkou rekonstrukcí v roce 2002 ninovým životem na sousedních
ZVON PUTOVAL
a následně měl v ní být umístěn loukách. Jeden oddíl je z Prahy
Z HOLANDSKA
zvon zhotovený v dílně mistra a druhý z Terezína. Skauti poprDruhým bodem programu zvonaře Petra Rudolfa Manouška vé v okolí poprvé tábořili už zabylo požehnání „hlasu“ zvonu ze Zbraslavi. Vzhledem k tomu, čátkem sedmdesátých let v místě
v místní zvoničce, které prove- že ve jmenovaném roce byla i tato směrem na Nahoruby a v roce
dl farář Kazimierz Duš. Zvon část Prahy zasažena povodněmi, 1976 se sem vrátili po jejich zrušepůvodně měl být sice ve zvo- výroba zvonu se pozdržela. Zbra- ní jako turistický oddíl mládeže.
nařství na Zbraslavi vyroben již slavskou zvonárnu voda tehdy Jednou tábořili pod Křečovicemi
před bezmála deseti lety, jenom- totálně zničila a jenom díky tomu, a podruhé u hadí studánky u Velže po dramatických událostech že P. R. Manoušek jezdil pracovat běh. Rozhovor se skauty přinesek tomu nakonec nemohlo dojít. také do zvonárny do Holandska, me příště. David Myslikovjan
Požehnání se mu dostalo v květ- zvon do Velběh, byť se zpožděnu roku 2003, ale teprve nedávno ním, nakonec dorazil. A to právě
byl ve zvoničce instalován elek- ze země tulipánů. Velběhy se tedy
trický pohon, takže zvonění je mohou pyšnit jednou kuriozitou.
nyní automatické. Ve Velběhách Mají zvon, který měl být ze Zbrase tak od konce června vyzvání slavi a z důvodu ničivých povodpoledne, klekání a zvon se bude ní v České republice se „narodil“
také loučit se zesnulými místní- v Holandsku. Další zajímavostí
mi občany. Samotný zvon má, je, že zvonařství rodiny Manoušjak jsme již naznačili, zajímavou, kových v šedesátých letech mi-

V Kosově Hoře se plavili první odvážlivci
KOSOVA HORA - „Kosohorské peřeje“ - tak pojmenovali
s velikou nadsázkou členové

Zedníci by se asi divili, s čím se kdo
pustí na vodu...

místního hasičského sboru novinku letošního „Kosohorského kulturního léta.“ Na krátkém úseku potoku Mastník
si vyzkoušelo v sobotu 7. července plavidla několik prvních
odvážlivců. Museli si poradit
s místy nesjízdným potokem,
kalnou vodou i deštěm, který
těsně před akcí spustil. Diváků
se přišlo podívat, jak si s plavidly i přes náhlý rozmar počasí
poradí, opravdu hodně. „Lenko, makej“! t - „Zaber, to není

I tímto stylem lze překonat „kosohorské peřeje“...

Berounka,“ povzbuzovali účastníky. Jako dopravní prostředek
posloužily staré necky, dětská
plechová vanička i slepené barely. Na trase byly zastávky

u majáku nebo celnice, které tu
dočasně vyrostly. Cílová rovinka byla v nově budovaném parku, kde program v zábavném
duchu pokračoval.
-mb-

Již na startu vládla ve 14 hodin výborná nálada a posádky si prohlížely
svoje konkurenty.
Snímky: Marie Břeňová

ZPRAVODAJSTVÍ
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Petrovický zámek zní od rána do večera hudbou
PETROVICE - Od rána do večera zní petrovický zámek hudbou.
Hostí zde „Středočeskou mezinárodní pěveckou dílnu“, na kterou přijeli lektoři z Japonska, Polska, Německa a České republiky.

Studenti jsou z Anglie,
Anglie Slovenska, Polska a z Čech. „Součástí
programu pěvecké dílny jsou koncerty. Jeden z nich se konal v neděli
8. července po obědě a přišlo na něj
přes 100 diváků. Krásné vystoupení

studentů v doprovodu člena ﬁ
lharﬁlharmonie profesora Jaroslava Šarouha
doplnil sólista Národního divadla
Vratislav Kříž. Další představení tentokrát divadelní - bude ve čtvrtek

12.
12 července v petrovickém divadle
od 18 hodin. Se studenty jej nacvičil
nizozemský režisér Klaas Rusticus,“
řekl k programu starosta obce
Petr Štěpánek.
-red-

Žebřiňák byl nestabilní
SEDLČANY - Vlastním nákladem vydal Václav Brož (85) ze Sedlčan
povídkovou knihu s názvem Sklizeň z konstruktérských prken. Kolážemi ji doplnil manžel jeho dcery. Ten celou knihu také dokončil.
„Povídky jsou většinou z prostředí Biosu Sedlčany. Pro mě důležitá
je povídka o tátovi,“ uvedl autor. Upozornil, že vzpomínky na otce
a podrobné informace o své rodině a sedlčanském Biosu publikoval již ve čtrnáctém a patnáctém díle sborníku Podbrdsko. Ve své
knize použil jako pamětník jiný literární žánr. „Příběh o tátovi se poněkud liší od ostatních. Dal jsem mu název ´Žebřiňák byl nestabilní´. Není
to nahodilý nápad. To nejlepší, co tátova ﬁrma vyráběla, byl univerzální
nízkoložní valník. Nahradil čtyři nebo pět žebřiňáků a měl tu výhodu, že
se nepřevrátil,“ vysvětlil V. Brož. Kniha bude podle dohody autora
s místostarostou Sedlčan M. Hölzelem ve volném prodeji v Regionálním informačním středisku v Sedlčanech.
-mb-

Nedělní koncert si přišlo poslechnout přes sto diváků.

Foto: -pš-

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb

opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!

Stáří slepiček 12 - 17 týdnů - cena 139 - 170 Kč/ks,
Ceny jsou konečné a neměnné.

Prodej se uskuteční: ve středu 25. července
Sedlčany parkoviště u firmy KDS - ve 1350 h.
Případné bližší informace - tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Kontakt:
603 448 552
Zdeněk Vlásek

Chovatelské potřeby Sirotek Petr
NABÍDKA

Sedlčany, ul. Zberazská (park u ČSAD), tel.: 318 875 513
mobil: 723 958 290 zoo.sedlcany@seznam.cz www.kralicisvet.eu

Â

Výkup kožek (králičina)

Â Prodej antiparazitních přípravků pro psy a kočky
Â Akvaristika, prodej živých zvířat
Â Prodejce značky: PURINA PROPLAN, HOBBY plus a Ovator

Okna - dveře Sedlčany
Přijmu montážního
pracovníka na ŽL
cca 90 h/měsíčně
Okna vonící domovem :-)
TRADICE, SPOLEHLIVOST, KVALITA, DOBRÁ CENA

NEJLEPŠÍ KRMIVA PRO VÁŠ DOMÁCÍ CHOV
Kompletní krmné
směsi pro králíky
a veškerou drůbež

Králík FIT
Králík FIT PLUS
Králík TOP PLUS

Nosnice TOP
Nosnice GRAN

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA
Nabízíme:

Přijmu

barmana/ku
do baru v Sedlčanech
Tel.: 736 123 487, 736 123 478

vyhledání pramene se zárukou
zařízení patřičných povolení
vrtání průměrem 150 - 254 mm
montáže čerpadel a vodáren
vrty pro tepelná čerpadla
kompletní dodávky tepelných čerpadel
Tel.: 606 840 202, 602 370 948
www.studnarstvi.cz
e-mail: stecher@studnarstvi.cz

PŘEHLED AKCÍ V REGIONU

12 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Neseďte věčně doma za pecí

VÝSTAVY
MĚSTSKÉ MUZEUM
SEDLČANY - „Dětství na kolečkách“ - kočárky ze sbírky Věry
Čížkové. Tato výstava potrvá do 9.
září. MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY: „Ne ruka,
to duše maluje“ - výstava obrazů umělců malujících ústy
a nohama - od čtvrtka 5. 7.
do 30. 8. KULTURNÍ DŮM
JOSEFA
SUKA SEDLČANY - další výstava až v září.
KINO SEDLČANY
Pátek 13. a sobota 14. 7. od 20
hod.: „Železná lady bez kompromisu“ - biograﬁcký ﬁlm o Margaret Tatcherové - ženě, která se
stala premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska; pátek 20. a sobota 21. 7.
od 20 hod.: „Lorax“ - animovaný
ﬁlm USA s českým dabingem;
pátek 27. a sobota 28. 7. od 20
hod.: „Tady hlídám já“, česká rodinná komedie; pátek 10. 8. od 20
hod.: „Poupata“ - české drama.
HVĚZDÁRNA SEDLČANY
Hvězdárna na Cihelném
vrchu je v červenci otevřena
v pátek od 21 do 23 hodin.
PRÁZDNINOVÉ
PROGRAMY KNIHOVNY
Na dětském oddělení Městské

knihovny v Sedlčanech jsou pro
veřejnost i v době prázdnin připraveny programy. V červenci se
mohou zájemci bez rozdílu věku
zapojit ve středu 11. července
od 10 hodin do výtvarné dílny.
Akce má název „Tvoříme a hrajeme si na chodníku“. Na středu
25. července je program určen dětem a rodičům. Začíná v 10 hodin
a jmenuje se „Dráčkoviny“.
SKANZEN VYSOKÝ
CHLUMEC
Vysokochlumecký skanzen je
v červenci a srpnu otevřen od úterý
do neděle od 9 do 18 hodin - poslední prohlídka v 17 hod.
ŠPEJCHAR V DRÁŽKOVĚ
Muzeum je otevřeno až
do 31. srpna vždy středa až
neděle od 12 do 17 hodin.
V prostorách špejcharu je nově
umístěna výstava historických
motocyklů a po dobu července a srprna je možné si zde
prohlédnout výstavu prací
známého ilustrátora a malíře
Adolfa Borna.
SYNAGOGA
V KOSOVÉ HOŘE
V červenci a v srpnu je synagoga
otevřena kromě sobot a židovských
svátků denně od 10 do 16 hod. Neděle 22. 7. od 17 hod.: „Koncert Prague Klezmer Band Trombenik“.

ROZHLEDNY
Rozhledna Drahoušek u Osečan je otevřena v červenci a v srpnu úterý až neděle od 10 do 17

Soutěž o dárek

hodin. Rozhledna Onen svět
je v červenci a srpnu otevřena
od pondělí do neděle od 9 do 21
hodin.; rozhledna Kuníček u Petrovic je otevřena do 16. září
denně, kromě pondělí, a to od 10
do 12 hod. a od 13 do 19 hodin.
ZÁMEK RADÍČ
Zámek je v červenci a srpnu otevřen úterý - neděle od 10 do 17 hodin. V současné době je zde možné
vidět také obrazy Jany Roselli vystavené v galerii zámku pro podporu sbírky „Pomozte dětem“.

ZÁMEK VRCHOTOVY
JANOVICE
Zámek je otevřen od středy
do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17
hod. (Společnost v Čechách v 19.
století, Rilke, Kraus a Vrchotovy
Janovice, české zvonařství), park
je přístupný od 8 do 19 hodin.
BURZA NA KOTLINĚ
Neděle 15. 7.: „Burza v areálu Sedlčanské kotliny“ - pořádá Veterán klub Sedlčany
(do 12 hodin).
KOSOHORSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
Neděle 15. 7. od 18 hod.:
„Koncert v kostele sv. Bartoloměje v Kosově Hoře; neděle
29. 7. od 17 hod.: „Maršovanka“ - koncert dechové hudby
na náměstí; pátek 4. 8. od 9
hod.: „Turnaj v badmintonu“ - od 17 hodin grilování,
hudba (i tato akce je pro veřejnost).

PROVOZ V RC
PETRKLÍČ SEDLČANY
Od 9. července je otevřeno
od 9 do 12.30 hodin, ale bez
programu.V červenci a srpnu
je nadále možné po telefonické
dohodě zajistit hlídání dětí.
HASIČSKÁ SOUTĚŽ
V DUBLOVICÍCH
Sobota 14. 7. od 9.30 hod.:
„O pohár zasloužilých členů spolku“ - pořádá SDH Dublovice.
LETNÍ AKCE
V PETROVICÍCH
Čtvrtek 12. 7. od 18 hod.:
„Slavnostní koncert v režii
slavného režiséra K. Rusticuse“ - v divadle; neděle 15. 7.:
„Babouci“ - dechová hudba
hraje od 14 do 17 hod. v zámeckém parku a od 17 do 20
hodin pokračuje program
vystoupením
heligonkářů;
od pátku 27. 7. do neděle 29.
7.: „Petrovické řezbování“ v zámeckém parku; sobota
11. srpna od 19.30 hod.: „Taneční zábava na parketě“ - při
příležitosti oslav 150 let založení místního divadelního
spolku.
ZÁBAVA V KOSOVĚ HOŘE
Sobota 14. 7. od 20 hod.:
„Taneční zábava na hřišti“ hraje Rock Wonder.
ROCKFEST V SEDLČANECH
Sobota 21. 7. od 15 hod.
„Rockfest“ v Sedlčanech („U zahrádek“).

Jak dopadlo „derby“ Sedlce s Prčicí?

Anna Bláhová
Třináctý ročník „derby“, v němž se v mnoha disciplínách utkali reprezentanti Sedlce se soutěžícími z Prčice, se konal 30. června. Klání nakonec přineslo vítězství Prčici. Za akcí se ohlédneme po redakční dovolené 1. srpna.

Poznáte, odkud je tento snímek? Pokud ano, napište nám to. V případě správné odpovědi vás zařadíme do slosování o cenu, kterou věnoval František Vácha z Drážkova. Přijímáme odpovědi doručené
do redakce osobně, vhozené do schránky SK před obchodním domem
Rozvoj, zaslané poštou nebo e-mailem na adresu tisk@sedlcanskykraj.cz. Uveďte heslo „soutěž“. Nezapomeňte na celé jméno a adresu. Máte čas na přemýšlení do neděle 28. července. V čísle 26 jsme
zveřejnili snímek ze statku ve Vysokém Chlumci. Do redakce přišlo 21 správných odpovědí. Cenu, kterou věnoval Petr Sirotek,
Chovatelské potřeby Sedlčany, vyhrála Eva Skokanová z Kamýku. Může si ji vyzvednout od 29. července do 10. srpna.
-red-

Vzpomínku tichou chceme ti dát, jen my víme, co
nám osud vzal a ve svých srdcích vzpomínáme dál.

Dne 14. července uplyne dvacet let
od doby, kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan

Břetislav Šraml.

S láskou stále vzpomínají děti a vnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Z REGIONU
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Dalmo oslaví dvacet let, i po ničivém požáru se dokázal postavit na nohy
HLAVNÍ BUDOVA PENZIONU
SEDLEC-PRČICE - V srpnu to bude již dvacet let, co
se penzion Dalmo v Sedlci
poprvé otevřel veřejnosti.
TROCHA HISTORIE
Podnik, který je na samém konci sedleckého náměstí, vybudovali manželé
Novákovi. Všechno to začalo už v roce 1969, kdy se
Novákovi do Sedlce přestěhovali z Ústí nad Labem.
Dům, který je dnes hlavní
budovou penzionu Dalmo, vlastnila rodina Pilíkových, což byli prarodiče
pana Petra Nováka. Dříve
sloužil jako činžovní dům
a bývala tu i záložna.
Po nějaké době začali Novákovi s rekonstrukcí domu
a později vznikla myšlenka
využít jeho prostory k podnikání. Záměr byl zřídit zde

SLOUŽILA DŘÍVE JAKO ČINŽOVNÍ DŮM A BÝVALA V NĚM I ZÁLOŽNA

vinárnu. Ta byla nakonec otevřena v roce 1992. Za krátkou
dobu nato přibylo v podkroví
několik ubytovacích pokojů
a historie penzionu začala psát
své první řádky. Tyto a další
podrobnosti mi sdělila spolumajitelka podniku, paní Alena
Nováková.
„V roce 1994 jsme koupili
statek ´Topolů´, který přiléhal
k hlavní budově. Tento statek byl
ale ve velmi špatném, či přímo
dezolátním stavu. A tak jsme se
pustili do rekonstrukce. Současně se přistavovalo a roku 1994
vznikla restaurace, školicí zázemí a rozšířil se i počet ubytovacích prostor,“ vzpomíná na začátky podniku A. Nováková.
„Rozsáhlá rekonstrukce
statku trvala přibližně do roku
2005. Vznikl zde další prostor
určený pro konání školení a fi-

remních akcí, nové ubytovací
pokoje a mnoho doplňkových
služeb. Postupně jsme přeměňovali i venkovní prostor. Dbali jsme ale na to, aby všechny
rekonstrukce byly prováděny citlivě a s velkým ohledem
k historii objektu a jeho okolí,
protože se nachází v městské
památkové zóně.“
POŽÁR SPOLYKAL MILIONY
Podnik si vybudoval renomé a o hosty neměl nouzi.
Bohužel 2. listopadu 2009 postihl část pensionu ničivý požár, který doslova zlikvidoval
sportovně-relaxační komplex.
Požárem vznikla škoda několika milionů korun...
A tak se rodina Novákových opět pustila do budování. Celková rekonstrukce
po požáru byla dokončena
na konci roku 2010.

JAK VZNIKL NÁZEV?
„V dnešní podobě penzion
disponuje sedmdesáti lůžky, vinárnou, restaurací, školicími
sály, vířivkou, infrasaunou, ricochetem, tělocvičnou, venkovním
bazénem, venkovním zastřešeným grilem, minigolfem, víceúčelovým hřištěm, kulečníkem,
půjčovnou jízdních kol, kadeřnictvím, manikúrou…,“ vyjmenovává alespoń některé z mnoha služeb Alena Nováková.
I přesto, že je penzion
Dalmo rozsáhlým komplexem šesti budov, zakládá si
stále na tradici tzv. rodinného pensionu. To ostatně dokládá i samotný název podniku. Je vlastně složeninou
počátečních písmen jmen tří
dcer manželů Novákových:
Darina, Alena a Monika.
Alice Valsová

O kominíku Ferdinandovi z Vysokého Chlumce
Ve druhé polovině 19
19. století
žil na Vysokém Chlumci kominík Kadař, který měl asi
kolem roku 1880 učedníka
Ferdinanda. Delší dobu před
jeho narozením byl na Sedlčansku kněz – později církevní hodnostář. O vlídné
prostředí fary a blaho páně
farářova pečovala hospodyně. Když po nějakém čase
zjistila, že je v požehnaném
stavu, odešla ke své rodině,
kde porodila chlapce. Dítě
zanechala na vychování,
snad v rodině svého bratra,
a vrátila se opět na faru.
Uběhla léta, Ferdinand dospěl pubertálního věku a nastal čas, kdy se rozhodovalo
o jeho následném vzdělání
a budoucnosti. Tehdy přišel
na faru k tetince a strýčkovi.
Měl studovat a stát se také
knězem. Vše ale bylo jinak.
Když se Ferdinand dozvěděl,
kdo jsou jeho skuteční rodiče,
zatvrdil se a prohlásil: „Když
mám být černým, tak jím budu,
ne však knězem, ale kominíkem!“
Nic nezvyklalo jeho rozhodnutí. Tak se stalo, že svá
učednická léta absolvoval
na Vysokém Chlumci. Bylo
to období Ferdova bouřlivého mládí, kterým se zapsal
do paměti současníků.
Jak přicházel do let, kdy
se mu začaly líbit chlumecké

píšete
íš t nám
á
dívky, prohlašoval: „Jednomu
pánovi sloužíme, u jednoho stolu
jídáme, tak proč bychom se nemilovali.“ A proháněl děvčata,
která projevy jeho sympatií
nijak nesdílela. Své učňovské
povinnosti plnil svědomitě,
zvláště, když měly chlumecké hospodyně pověšené vyprané prádlo. To měl nejvíce
práce s vymetáním komínů,
hlavně v blízkosti schnoucího
prádla. Co dokážou poletující
saze, bylo záhy zjevné, a tak
si šly ženy na kominíka stěžovat na ředitelství. Neuspěly
a neuspěli ani hajní, kteří si
na Ferdinanda stěžovali, že

jim ničí mladé pěkně vzrostlé
smrčky, které používá na protažení komínů.
Když Ferdinand dospěl
do věku, kdy mu začalo chutnat vysokochlumecké pivo,
stal se jeho náruživým konzumentem. Pod vlivem nadměrného požití pěnivého moku
chodíval po obci, bil se v prsa
a vykřikoval.: „Já, probošta
syn!“ Tímto gestem sděloval,
kdo nad ním drží ochrannou
ruku, takže veškeré stížnosti
na něj podané nebyly řešeny.
Kominíci dostávali určitý
příděl piva s odůvodněním,
že mají těžké povolání a musejí splachovat saze. A Ferdinand splachoval, vydatně

Kresba: Petr Voříšek

splachoval, neboť mu byl příděl piva ještě zvýšen.
V období plesů a tanečních
zábav se Ferda stával postrachem tanečního veselí. Nečekaně se objevil ve dveřích
sálu, opřel se o futro, náčiní
kominické opřel o zeď a škodolibě sledoval tančící páry.
Po předchozích zkušenostech zavládlo mezi tančícími
zděšení. Ženy opouštěly své
tanečníky a snažily se dostat
z Ferdova dosahu. Ten, nedbaje protestu vyhlédnuté
oběti, sevřel ji v náručí a roztančil se volným sálem.
I Ferdinand zmoudřel.
Stále častěji zastával práci za –
tehdy již nemocného – kominíka Kadaře. Po jeho smrti bydlel
u vdovy Marie Kadařové, která
ještě nějakou dobu vedla sama
živnost, zřejmě i za pomoci
Ferdinandovy. V roce 1891 byl
zvolen nový vysokochlumecký
kominík. Je pravděpodobné, že
se Ferdinand profesi kominické přestal dále věnovat. V roce
1888 psal mé babičce, tehdy
osmnáctileté Růženě Klementové do památníku verše, pod
kterými je podepsán.
„Kde zvuky nejblažší/ šeptají milci v ráj,/ kde zpěvy nejsladší zapějí ptáčci v háj?/ Zda
v cizinu kraji?...“
Věra Kapková,
Sedlec-Prčice
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Kanoistika stále kvete, aneb Sedlčanští vyhráli Západočeskou Golden League
Západočeská Golden League
je závod složený ze tří závodů
ve třech městech (Kadaň, Plzeň,
Sedlec u Starého Plzence). Závodníci jsou bodováni podle umístění
a všechny body se načítají dohromady pro oddíl.
Závody byly zahájeny poslední školní víkend v Kadani, přijelo

O body se zasloužila i kanoistická drobotinaVeronika Samcová (uprostřed)
a Mia Gleister (vpravo). Snímky: -ab-

nás - sedlčanských kanoistů
nastrkají do rybníka,
- dost, odhodlání nechybělo,
je jim zcela jedno, zda
dělali jsme si naděje na víjsou ze Sparty, Chomutězství. Závodníci závodili
tova nebo od nás. A to
jako o život a vyneslo nám to
je na tomto sportu to
pohár Maxipsa Fíka za dílčí
krásné. Kromě našich
závod, ale pár bodů do celmalých závodníků se
kového vítězství chybělo. Poletos pro oddíl „obětokračování bylo první prázdvali“ také naši trenéři,
ninový víkend v Plzni. Zuby
kteří již aktivně nezási na nás brousily především
vodí a přidali nám také
týmy Chomutova, Kadaně
pár bodů. Například
a hlavně naši největší rivaloRadek Valsa prohlásil,
vé Sparta Praha. Sparta tvrdě
že na příští rok potrézměnila taktiku a posunula
nuje, třetí místo mu evidokonce termín soustředění,
dentně nestačilo, Terka
aby se mohlo účastnit co nejKosíková skákala vždy
více závodníků. Všichni jsme
ze stupně nejvyššího
se doslova smažili ve vlastní Výhra v Sedlci a konečný nedělní verdikt - Sedlčany a Dáňa Gerčáková byla
šťávě. Závodníci na vodě, my vítězí v sérii závodů Západočeské Golden League!
jen o stupínek pod ní.
fanoušci na břehu postupně
U nás v kanoisticpřicházeli o hlasivky. A je tu zá- Sedlčany“. Šťastný řev nebere kon- kém oddíle není malých rolí a kažvěr v Plzni – odvážíme si opět Štít ce, děti se vrhají na stupně vítězů, dý svou troškou přispěl ke společměsta Plzeň a dílčí závod je náš, ale (a že nás bylo – asi 20) a přebírají nému vítězství - Mia, Verča, Kačka,
stále chybí pár bodů, vede Sparta. výhru – ﬁnanční částku v hodnotě Natálka, Týna, Johanka, Zuza, Bára,
Přejíždíme do sousedního Sedlce, 10 tisíc korun. Mají zaslouženou Terka, Ondra, Lukáš, Daník, Adam,
neděle rozhodne. Bojovalo se jako radost. A všude kolem vládne po- Dan, Jáchym, Vojta, Láďa, Matěj,
o život a na závěr dne jsme si vy- hoda, úsměvy, gratulace od ostat- Kuba... Zkrátka jste všichni borci.
slechli verdikt: „Vítězství Západo- ních oddílů, nikde není vidět zlost
Katka Štemberková,
české Golden League po roce obhájily a nenávist, a když se děti navzájem
(TJ Tatran Sedlčany)

Ve Zvíroticích se již poosmatřicáté bude
bojovat o „Pohár vltavského vodníka“
ZVÍROTICE – Již poosmatřicáté se
v sobotu 14. července potkají nohejbalisté ve Zvíroticích na turnaji trojic a budou bojovat o Pohár vltavského vodníka. Tento turnaj patří
mezi tradiční letní akce, je velkou
sportovní událostí na Sedlčansku
a i ve velké konkurenci podobných
akcí si drží svoji kvalitu.
OBHÁJÍ ŠACUNG
VÍTĚZSTVÍ?
Hlavní pořadatel Martin Paták
připomněl, že v posledních třech
letech si vavříny vítězství odnesla trojice hráčů extraligového
Šacungu Benešov, která získala
díky této sérii triumfů jinak putovní trofej – pohár vltavského
vodníka – do svého vlastnictví
natrvalo. „Poslední triumf Šacungu však již nebyl tak jednoznačný jako dva předchozí. Proto je
otázkou, zda tento tým dokáže obhájit svoje předchozí prvenství i letos,
nebo zda se najde trojice, která benešovské borce z trůnu sesadí,“ dodal
Martin Paták.
Prezentace účastníků je od osmi
hodin, ukončena bude o půl hodiny později a v případě nepříznivého počasí budou díky pořa-

datelům zajištěny dvě tělocvičny.
První utkání nad nízkou sítí začne
v devět hodin a zkrátka nepřijdou
ani diváci. Kromě toho, že budou
sledovat kvalitní nohejbal, který
v České republice patří k nejlepším
na světě, zajištěno je teplé i studené
občerstvení. Po turnaji bude navíc
hrát i živá hudba.
TROCHA „VODNICKÉ“
HISTORIE
Martin Paták je sice ještě mladý
sportovec, ale historii zvírotického
turnaje má v malíčku. Uvedl, že
ve středním Povltaví se turnaj začal
hrát díky staré legendě, která říká,
že vodníci „působili“ i v té části
Vltavy, která Zvíroticemi protéká.
První ročník se hrál pod názvem
„Vodník 74“, ale již od následujícího roku pořadatelé název změnili
na „Zvírotického vodníka“. V roce
2009, při jubilejním pětatřicátém
ročníku, byl mezi ceny zařazen také
putovní pohár a od té doby nese
turnaj současný název. Historie
akce se začala psát v roce 1974, kdy
skupina místních příznivců nohejbalu uspořádala na pískovém hřišti
zápas, jehož se zúčastnilo i několik
fotbalistů z nedalekých Hříměždic.

Jednalo se tehdy spíše o takový hec,
ale Vodník již brzy získával první
rysy nohejbalového turnaje. Postupem času začala na turnaj přijíždět
i mužstva z okolních osad a vesnic
jako je Oboz nebo Rybárna. V jejich
sestavách se objevovali i nohejbalisté hrající dlouhodobé soutěže
v Praze. V dalších letech stále přibývalo lepších hráčů a objevily se
herní prvky moderního nohejbalu,
jako je blok či smeč, které dosud
nebyly k vidění. Turnaj tak nabral
nejenom na kvalitě, ale i na věhlasu. Největší slávy dosáhl v devadesátých letech. Mezi osmnáctým
a třicátým ročníkem ani jednou
neklesl počet účastníků pod třicet
a v několika případech musela být
některá mužstva dokonce odmítnuta z důvodu obsazení turnaje
čtyřiceti týmy! Na počátku nového
tisíciletí se v důsledku „boomu“
nohejbalových turnajů počet účastníků výrazně snížil, ale v žádném
případě se to neprojevilo na kvalitě akce. Spíše naopak. V současné
době se o druhé nebo třetí červencové sobotě do Zvírotic sjíždí deset
až patnáct trojic.
David Myslikovjan

Nohejbalisté Tatranu skončili třetí, do kvaliﬁkace jdou Zvírotice
V závěru června odehráli nohejbalisté sedlčanského Tatranu svůj
poslední zápas na domácí půdě
a podlehli Milínu 2:7. V konečné
tabulce jim patří třetí příčka.
O první místo v okresním přebo-

ru a o právo bojovat v kvaliﬁkaci
o postup do přeboru krajského si
to rozdala mužstva Zvírotic a Příbrami. Po velké bitvě zvítězili zvírotičtí nohejbalisté poměrem 5:4.
„Přejeme jim, aby si v kvaliﬁkaci vedli

úspěšně a aby uhráli co nejlepší výsledek,“ vzkázal na dálku svým
soupeřům a hlavně kamarádům
jménem celého sedlčanského nohejbalového oddílu hráč Milan
Kunc.
-dav-

Branky padaly
až po přestávce
SK PETROVICE – VÝBĚR
SEDLČANSKA 1:5 (0:0)
K petrovické pouti patří již
po řadu let také jedno trochu méně
tradiční fotbalové utkání, v němž
se domácí střetnou s některým ze
zajímavých soupeřů. V posledních
třech letech se jedná o tým nazvaný Výběr Sedlčanska.
Zatímco v roce 2010 se oba soupeři rozešli smírně, když utkání
skončilo 5:5, loni dominoval Výběr,
protože opět nastřílel pět branek, ale
inkasoval pouze jednou. Zajímavostí je, že navlas stejným výsledkem
skončil tento přátelský duel i letos,
pouze poločas byl malinko jiný. Loni
to bylo po pětačtyřiceti minutách 1:1.
Lodivody obou týmů byli stejně jako
v loňském roce trenéři, kteří jsou jinak při zápasech Petrovic v krajské
I. A třídě kolegy. František Hofman
tentokrát dirigoval z hráčské lavičky
hru Výběru a Libor Štemberk zůstal
na své domácí. Tradiční pouťový zápas přinesl dobrý fotbal, a také jednu
kuriozitu. Proti sobě nastoupili táta
a syn Sedlákovi. Branku Petrovic
zaznamenal z penalty v 68. min. O.
Štemberk, za hosty skóroval dvakrát
M. Valsa a po jedné brance přidali
Hrubý, R. Valsa a Pudil.
Sestavy – Výběr Sedlčanska:
Capouch – Čejda, Pudil, Tichý, Polidar – Turek, R. Valsa, M. Chlasták, Hubička – M. Valsa, Pešek.
Střídali: Hrubý a Sedlák starší.
Petrovice: Hejl – Š. Štemberk,
Krameš, Kicl, Fořt – Bílek, Brunclík,
Stejskal, Jan Mandík – O. Štemberk,
Hejna. Střídali: Valenta, Paták, Sedlák mladší.
-dav-
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Noční hasičskou soutěž v Libíni opanovala domácí družstva

LIBÍŇ - Poslední červnový den se i žen byla odměněna poháry a pro tě umístily ženy z SDH Sestrouň,
konala v Libíni noční hasičská sou- všechna družstva byly připraveny na 2. místě skončily ženy ze Smrdíky sponzorům věcné ceny,“ po- kova a 1. místo vybojovaly ženy
těž v požárním útoku.
„První družstva začala přijíždět kračoval Doubrava. V kategorii z domácího SDH Libíň. Oslavy
již v 19 hodin, a protože měla ještě mužů 3. místo vybojovalo SDH úspšného zakončení soutěže a vídost času do začátku závodu, mohla Horní Hbity, 2. místo SDH Bu- tězství domácích týmů pokračose osvěžit u stánku s občerstvením, ková u Věšína a 1. místo obsadil valy do pozdních ranních hodin
které jsme pro ně coby pořadatelé domácí tým SDH Libíň.
i za účasti několika dalších soutěžV kategorii žen se na 3. mís- ních týmů.
připravili,“ poznamenal L. Doub-redrava z
pořádajícího
SDH Libíň s tím, že při
nástupu před zahájením soutěže se sešlo 17
družstev, z toho šest
družstev žen a jedenáct družstev mužů.
„Požární útoky začínaly
před 22. hodinou a závěrečný nástup s vyhodnocením soutěže se
konal před třetí hodinou
ranní. Pro soutěžící byly
připraveny podsvícené
základny a startovní i cí- Na snímku vlevo jsou sestrouňské hasičky, které se připravují k útoku. Na druhé
lové čáry. První tři druž- fotograﬁi jsou v akci libíňští hasiči při noční soutěži.
Snímky: archiv SDH Libíň
stva v kategorii mužů
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Sokoly v Krásné Hoře
navštíví také Ulihrach
KRÁSNÁ HORA – V souvislosti
s oslavami 150 let založení Sokola
bude v Krásné Hoře 21. července v 16
hodin slavnostně otevřeno víceúčelové sportoviště s umělým povrchem
pro tenis, volejbal a nohejbal. Kromě
ukázkových turnajů těchto sportů
jsou na tento den naplánovány i další
doprovodné akce. Děti se mohou těšit
od 14 hodin na různé sportovní disciplíny, uskuteční se výstava výtvarných děl kamýckého sdružení Krok
spojená s jejich aukcí, exhibiční tenisový zápas světového hráče Bohdana
Ulihracha či večerní country zábava
pod širým nebem. Multifunkční hřiště
vzniklo za podpory MAS Sedlčansko
a Městského úřadu Krásná Hora i dalších zdrojů, ale zejména díky všem
sportovním krásnohorským nadšencům, kteří se na výstavbě hřiště rovněž
podíleli.
Jiří Dušek,
starosta TJ Sokol Krásná Hora

Družstvo Středočeského kraje bylo na republikovém mistrovství v rybolovné technice úspěšné
HUMPOLEC – V Humpolci se
ve dnech 8. – 10. června konalo
Mistrovství České republiky žáků
a juniorů v rybolovné technice.
Družstvo Středočeského kraje bylo
složeno ze dvou chlapců ze Zaječova u Hořovic, Tomáše Spáčila,
Martina Kliky a Martina Hoška
z Nymburka. Tým doplnil Václav
Calta ze Sedlčan.
Tomáš Spáčil se nominoval
svými výkony a každodenním tréninkem již ve svých čtrnácti letech
do reprezentačního týmu České
republiky na mistrovství světa
v rybolovné technice. Družstvo
dívek reprezentující Středočeský
kraj závodilo ve složení Eliška
Caltová a Lucie Hodíková. „Mistrovství České republiky je vrcholný
závod, protože v něm měří své síly
opravdu nejlepší žákyně, žáci, juniorky a junioři z celé republiky,“ řekla
nám jedna z vedoucích sedlčanského kroužku rybolovné techniky Eva Caltová. „V tomto závodě
je konkurence skutečně velká. Mládežníci, kteří se na mistrovství ČR
nominovali za Středočeský kraj, se
opravdu poctivě připravovali a trénovali několikrát týdně. Při těchto závodech hraje velkou roli počasí, které
ale o tomto víkendu závodníkům příliš nepřálo, protože téměř celé sobotní dopoledne propršelo. Děti házely
v dešti v pláštěnkách a bylo to pro ně
velmi obtížné.“
Ze sedlčanských reprezentantů se podařilo v kategorii juniorek postoupit Elišce Caltové hned
ve dvou terčových disciplínách
do ﬁnále mezi čtyři nejlepší závodnice. Vzhledem k obrovské konkurenci se nakonec Elišce medaili
získat nepodařilo, ale být ve čtveřici nejlepších je velkým úspěchem.
V kategorii žáků Václav Calta postoupil do ﬁnále v disciplíně zátěž
skish mezi šest nejlepších závod-

níků a nakonec obsadil pěkné páté
místo. Kategorie žáků je nejtěžší,
protože v ní soutěží nejvíce adeptů Petrova cechu. Tomáš Spáčil ze
Zaječova u Hořovic prokázal svoje
kvality a jistotu, získanou poctivým tréninkem, proměnil ve zlaté
medaile ve všech pěti disciplínách.
Svými výsledky předstihl i všechny juniory. Obrovským úspěchem
družstva Středočeského kraje byl
zisk stříbrné medaile a krásného
poháru, který kluci vybojovali. Zaslouženě jim náleží titul vicemistrů
ČR v rybolovné technice. Tomáše
Spáčila nyní čeká mistrovství světa v této disciplíně, které se koná
v chorvatském Čabaru.
-dav-

Na snímku jsou všichni účastníci ze Středočeského kraje se svými trenéry.

Kvadriatlonový závod světového poháru
v Týnu nad Sázavou ovládl sedlčanský Kokoteam
Kanoistika a kvadriatlon se
na Sedlčansku těší velké oblibě,
tudíž se ani kvadriatlonový závod
světového poháru pořádaný 30.
června v Týně nad Vltavou nemohl obejít bez účasti tohoto regionu.
K příjemnému překvapení všech
znamenalo zmíněné klání hned
trojnásobnou medailovou sklizeň
pro sedlčanské sportovce.
Za uskupení Kokoteam startovali v závodě dva jednotlivci – Petr
Sůsa a Jiří Moulík. Ke startu nastoupila také jedna štafeta ve složení Jakub Sůsa - Tomáš Tůma.
Ze zmiňovaných závodníků proběhl cílem jako první Petr
Sůsa, který obhájil celkové třetí
místo z loňského ročníku. Ve své
kategorii tímto výkonem dosáhl
dokonce na medaili zlatou. Chvíli
za ním dokončil poslední disciplínu – běh i jeho bratr Jakub Sůsa,
který tímto završil úspěšné tažení

štafety Kokoteam a spolu s kajakářem Tomášem Tůmou stanul taktéž
nejvýše na stupni vítězů. Prvenství
čekalo i na nejmladšího závodníka
startovního pole jednotlivců Jiřího

Moulíka. Ve své kategorii bohužel
nenašel vyzyvatele, ovšem celkové patnácté místo svědčí o nepopiratelných kvalitách mladého
kvadriatlonisty.
-ps-

Na snímku (zleva)jsou: Petr Sůsa, Jakub Sůsa, Tomáš Tůma a Jiří Moulík.
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Z policejní svodky
§ Padesát metrů měděného
kabelu v hodnotě 20 tisíc korun odcizil zloděj z objektu
skladiště lodí v Sedlčanech.
Loupež spáchal v době od 22.
do 25. června. Škodu navýšilo
o pět set korun rozbité sklo.
§ V areálu Pejšova mlýna
v Sedlčanech kdosi v pátek 29.
června ráno odstranil víko nádrže
u nákladního auta a následně odčerpal 300 litrů nafty. Výše způso-

bené škody činí deset tisíc korun.
§ Srna zemřela pod koly
automobilu, který jel v sobotu 30. června v noci po silnici I/18 u Dublovic. Na autě
vznikla škoda 11 tisíc korun.
§ Osmatřicetiletý řidič automobilu Peugeot, kterého hlídka
kontrolovala v sobotu 30. června
v noci nedaleko Petrovic, nadýchal 0,66 promile alkoholu.
Monika Schindlová, Policie ČR

www.sedlcansky-kraj.cz

AUTOPOT EBY Hana Pítová HP Holub a Pítová
MALOOBCHOD - VELKOOBCHOD
PRODEJ:
areál Horního autoparku 212, Kamýk nad Vltavou
tel.: 728 606 710
e-mail: info@autohpz.cz
www.autohpz.cz
Po - Pá 8-11,30 a12,30-16,30
Komenského náměstí 82, Votice
tel.: 722 111 093

prodej originálních
i neoriginálních díl
Škoda
autodoplky
náadí
rozvoz
slevy pro opravny

Sedlčany, Nádražní 99

Rádi vás zde přivítáme

Tel: 318 820 126 Prodejní doba: Po - Pá 8 - 11,30 a12,30 - 16,30; So 8,30 - 10,30 hod.

Z každé železniční stanice je možné se slevou navštívit výstavu Europa Jagellonica
STŘEDOČESKÁ HEJTMANKA SE POSTARALA O OJEDINĚLÝ ZÁŽITEK PRO OBYVATELE ČESKÉ REPUBLIKY
REGION - Ojedinělý prázdninový kulturní zážitek připravil pro všechny obyvatele
České republiky Krajský úřad
Středočeského kraje. „Díky
spolupráci s Českými drahami
mohou lidé na každém místě republiky až do 30. září letošního
roku zakoupit zpáteční jízdenku
do Kutné Hory s 25% slevou, kde
získají další 10% slevu na vstupné do Galerie Středočeského kraje
na unikátní výstavu Europa Jagellonica. Podmínkou akceptace
slevy průvodčím při zpáteční jízdě cestujícího do výchozího místa
je, že zpáteční jízdenka VLAK
a Europa Jagellonica bude orazítkovaná razítkem uvedené galerie,“ informovala mluvčí kraje
Markéta Vítková.

Hejtmanka Středočeského
kraje Zuzana Moravčíková
k letní akci na tiskové konferenci uvedla: „V posledních třech
letech investoval Středočeský kraj
stovky milionů do historických
objektů v Kutné Hoře, kterou bezpochyby můžeme nazvat centrem
kultury regionu. Chceme, aby
ojedinělé exponáty v Galerii Středočeského kraje i samotné město
poznalo co nejvíce turistů nejen ze
zahraničí, ale i z tuzemska. Proto
jsme s naším výhradním železničním dopravcem připravili akci,
jejímž cílem je nabídnout obyvatelům České republiky cenově
zajímavý turistický balíček kombinující výhodné jízdné a zlevněný
vstup do krajských památek.“
Náměstek generálního ře-

ditele Českých drah pro osobní dopravu Antonín Blažek
k letní kulturní akci prohlásil:
„Spojení vlakem z celé České republiky do Kutné Hory je velmi
snadné a rychlé. Kutná Hora leží
v blízkosti jednoho z nejdůležitějších železničních uzlů Česka, kde
zastavují expresní spoje ze severní i jižní Moravy, východních
a severních Čech a s přestupem
v Praze je pohodlné spojení také
ze západních nebo jižních Čech.
Mezi Kolínem a Kutnou Horou
pak jezdí osobní vlaky nebo rychlíky přibližně každou hodinu.“
Jak dodal, přesné spojení pro
své výchozí místo a plánovaný den cesty je možné vyhledat přímo na webových
stránkách Českých drah. -red-

Výstava představuje rod Jagellonců
prostřednictvím 300 unikátních exponátů z 11 zemí Evropy. Na snímku je zobrazena Marie Habsburská, česká a uherská královna.

... Jó, všechno se mění A teď další pomocníci v domácnosti
A teď o dalších pomocnících
v domácnosti. Hmoždíř s paličkou. V tom se tlouklo koření,
kostkový cukr, nebo do něj dala
maminka mák, pár kostek cukru, tatínek vzal sekeru a topůrkem vestoje utloukl mák na posypání cezených nudlí nebo
škubánek. Pochopitelně měla
maminka také mlýnek na mák
a na maso. Já je mám také celý
život. Do mlýnku na maso se
celá ta léta dají sehnat náhradní díly - šnek, nožíky, kolečko,
šroubek do kličky a podobně.
Potom mi dala maminka strojek na oříšky či strouhanku,
který od někoho dostala. Také
mám celá léta lis na ovoce.
Další nezbytný pomocník
byl mlýnek na kafe - tedy spíš
na pražené žito. To bylo pravi-

delné ranní probuzení - rachot
mlýnku a vůně čerstvě uvařené kávy. Také byly různé metly
na sníh, dlouhé, spirálové nebo
točicí s kličkou. V roce 1962 mi
manžel Jenda koupil elektrický
šlehač, mixér a kafemlýnek.
Odstředivky a máselnice, lis
na tvaroh z domácnosti postupně vymizely, když jsme v roce

1943 prodali poslední krávu,
a pak postupně maminka přestala chovat i kozy.
A teď o tom, jak se uchovávaly potraviny v domácnosti. Mouka v pytlích na půdě, aby byla
v suchu. Tam byl i cukr a sůl.
Máslo se přepouštělo (škvařilo)
a potom se uchovávalo v hliněných hrncích, stejně jako sádlo.

S vnučkami Radkou a Anetkou jsme se byly podívat ve skanzenu
na Vysokém Chlumci. Procházely jsme
ve skupině jednotlivé objekty a lidé se podivovali věcem, které mi ještě připadaly docela
běžné – ať už to bylo hliněné nádobí nebo litinové pekáče – stejné jako měla moje babička. Máselnice, lis „šerák“ na tvaroh, dřeváky
nebo pantoﬂe, petrolejky a tak dál. A tak mě
napadlo, že bych pro vnuky a pravnuky zkusila napsat, jak se dříve žilo. Možná, že to
bude zajímat i čtenáře Sedlčanského kraje...

(9. díl)

Čerstvé máslo se dalo do nádobky a ta se dala do většího hrnce, kde se měnila studená voda,
aby máslo vydrželo čerstvé.
Mléko se uchovávalo v krajáčích ve sklepě. Ve sklepě se také
krátkodobě uchovávalo maso
zabalené v hadříku namočeném
v octové vodě, v hliněné míse
nebo hrnci přikrytém sítem proti „masařkám“. Zabíjačky se dělaly hlavně v zimě. Část masa se
vyudila a pokud nemrzlo, musel
se zbytek zavařit.
V roce 1963 jsem se zmohla
na 40litrovou ledničku Calex. Ta
musela sloužit pro pět lidí, protože až při odchodu do důchodu
jsme koupili ledničku větší...
Příště o další vymoženosti
v domácnosti - rádiu.
Milada Bosáková, Sedlčany
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