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V kauze Novotný padl
návrh na mimosoudní
vyrovnání, soudy budou
případ řešit dál
NALŽOVICE V polovině
měsíce se do další fáze
posunul soudní spor mezi
bývalým ředitelem ZŠ
a MŠ Chlum Otakarem Novotným a školou, kterou
zřizuje obec. Spor již dříve
řešil Ústavní soud a Novotnému dal za pravdu, ten
pak svoje pracovní místo

vymáhal exekučně. Nyní
padl další rozsudek, tentokrát u Okresního soudu
v Příbrami.
Učitel a bývalý ředitel
školy opět nad svým bývalým zaměstnavatelem zvítězil. „Absolvoval jsem soud
u Okresního soudu v Příbrami, který jsem vyhrál. Škola

Lehkomyslnost muže
zaměstnala několik
záchranných složek
KAMÝK NAD VLTAVOU V ne-

děli 27. května byl nahlášen požár z jednoho bytu
v panelovém domě „Pentagon“, který se nachází
před benzínovou pumpou
v Kamýku nad Vltavou.
První jednotky se

je povinna přidělovat mi
práci na místě učitele s plným úvazkem počínaje nabytím právní moci rozsudku.
Počítám, že se škola odvolá
ke krajskému soudu,“ komentoval pro redakci další
výsledek několikaleté soudní pře Novotný.
Pokračování na straně 2

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Až budu stará, tak
mě sem dejte, říká
devadesátiletá přadlena
Marie Šťastnová
SEDLČANY Nejvýraznější

událostí roku opět ožil Domov Sedlčany. V úterý 22.
května oslavili zaměstnanci,
klienti i návštěvníci 41. výročí jeho vzniku bohatým kulturním programem ukrytým
pod názvem Den Domova.
Četná hudební vystoupení si mezi ostatními seniory
vysloveně užíval i Miroslav
Soukup. K tanci ho rozehřála
píseň o kováři od Staropražských pardálů. „Kovařina, to

je moje! Když jsem šel, jako
mladý, pracovat na statek,
hned jsem smrděl kovařinou. To bylo pak těžké najít
si holku!“ svěřil se v dobré
náladě. „Písničky, to mě baví.
Ale mě baví všechno!“ dodal
se smíchem. O další hudební
zážitky se v jídelně Domova
postaral heligonkář junior
Martin Zrůbek nebo seniory
oblíbený Jiří Němeček s klávesami. Přívalem energie
Pokračování na straně 4

Na Toulava festu se
děti koulovaly

na místo sjížděly kolem
čtvrté hodiny odpoledne,
dorazilo jich celkem pět,
jak dobrovolných, tak profesionálních hasičů, ale
i Policie ČR a Zdravotní záchranná služba. Do bytu,
Pokračování na straně 3

Druhý ročník Toulava festu zavítal do Sedlčan včetně krajánka Honzy. Foto: David Myslikovjan

SEDLČANY Na náměstí T. G.
Masaryka se v sobotu 26.
května konal druhý ročník
putovního festivalu, známého pod názvem Toulava fest.
V loňském roce se tato akce
konala v Bechyni.
Turistická oblast Toulava
na pomezí jižních a středních Čech byla založena
před pěti lety. „Naše repub-

lika je nádherná země a skýtá mnoho krásných lokalit.
Proto je dobře, že si dnes
můžeme připomenout jednu
z nich, a to turistickou oblast
Toulavu,“ řekl v úvodu festivalu moderátor a hned vzápětí přivítal krajánka Honzu,
který se zatoulal do Sedlčan.
A nejednalo se o náhodu.
Honza v podání Jana Socho-

ra, produktového manažera
turistické oblasti Toulava,
totiž oslovil jednu rodinu,
s kterou prošel celé toto území. Z putování vznikl dokumentární ﬁlm, který měli
možnost vidět i účastníci
sedlčanského Toulava festu.
„Toulava vznikla proto, že
tady máme spoustu krásných
Pokračování na straně 6
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V kauze Novotný
padl návrh
na mimosoudní
vyrovnání,
soudy budou
případ řešit dál
Dokončení ze strany 1

Škola se s Novotným
sice soudí dál, nicméně
přišla i nabídka k mimos o u d n í m u v y rov n á n í .
„Klient má nepravomocně
přisouzeno více než tři sta
tisíc korun včetně nákladů
řízení a za všechny spory celkem dostal nabídku
mimosoudního vyrovnání
ve výši 250 tisíc korun. To
je dle mého nevyvážené,“
sdělila redakci právní zástupkyně Novotného Kateřina Koberová. „Nenabídli
mi ani omluvu, takovou
nabídku nemůžu v žádném
případě akceptovat,“ dodává Novotný.

O vyjádření jsme požádali také starostku obce
Nalžovice Janu Pšeničkovou, která na zaslané
dot azy neodpověděla,
do redakce však dodala
vyjádření, které uveřejňujeme v plném znění:
„Členové zastupitelstva
obce Nalžovice a členové rady školy při Základní škole a Mateřské škole
Chlum plně podporují
rozhodnutí ředitelky školy
Mgr. Jaroslavy Procházkové pokračovat v obhajobě
proti žalobě, kterou podal
na školu bývalý ředitel
Mgr. Otakar Novotný.“
Tomáš Vašíček

www.sedlcansky-kraj.cz

Styl „činy předcházejí
komunikaci“ podnítil diskuzi
o umístění odpadních nádob
SEDLČANY Jak řešit umístění
odpadních nádob na Severním sídlišti, ale i na jiných
místech ve městě, to je v poslední době předmětem
diskuzí jak mezi občany, tak
i na veřejných fórech na internetu, kde lidé vyjadřují
své názory na to, co se děje
v Sedlčanech. Aktuálně mají
občané připomínky hlavně
k tomu, jakým způsobem
dochází k úpravám, které
na Severním sídlišti provádějí pracovníci Sedlčanských
technických služeb. Mimo
jiné se jedná o způsob umísťování kontejnerů na směsný
a tříděný odpad.
O tom, jak zlepšit pořádek
kolem kontejnerových hnízd
ve městě, se mluví už dlouho. Příčin nepořádku je více.

na veřejný pořádek je jednou z funkcí, jež by mělo
město zajišťovat. Že si s odhazováním odpadu občané
často hlavu nijak nelámou,
je jeden příklad za všechny. Asi před týdnem se
v nejfrekventovanější době
dne přiblížil ke kontejnerovému hnízdu nedaleko
školy Propojení mladý muž,
s úsměvem odhodil směrem ke kontejnerům pytel
plný odpadu a odkráčel
směrem na Potůček. Jak
takovému živelnému odhazování odpadků předcházet, tím se zabývá i nápad
instalovat u kontejnerů fotopasti, jejichž pomocí by
došlo k identiﬁkaci člověka, kterému je dodržování
nastavených pravidel cizí.

sí se bude z odpadních nádob linout zápach, který přispěje ke zhoršení životního
prostředí. Tristní je však i vizuální dojem, který po sídlišti vyvolají takto rozeseté popelnice. Starosta Jiří Burian
sice na posledním veřejném
zasedání zastupitelů města
argumentoval tím, že takzvané stání o jednom kontejneru se praktikuje při umístění
popelnic na sídlišti Za nemocnicí, obyvatelé této lokality si ho prý sami vybrali
a jsou spokojeni. Obyvatelé
Severního sídliště by uvítali,
kdyby se vzal v potaz také
jejich názor, ale o systému
rozmístění popelnic s nimi
podle jejich slov předem nikdo nediskutoval. Zatupitelka Blanka Vilasová vytvořila

Vizualizace možného uspořádání odpadních nádob. Vlevo je vidět místo pro jednotlivou odpadní
nádobu, uprostřed návrh řešení kontejnerového hnízda podle zstupitelky Blanky Vilasové.

V Kamýku nad Vltavou se objevily na několika místech zásobníky
reﬂexních prvků. Kulaté samolepky se znakem obce slouží chodcům, kteří se pohybují na komunikacích, aby je řidiči dříve zahlédli.

Provoz ukazuje, že vzhled
kontejnerů neodpovídá velikosti vyhazovaného odpadu. Otvory do nádob jsou
malé, takže třeba větší kusy
obalových kartonů se tam
nevejdou. A tak je lidé prostě
odloží vedle. Přitom množství obalového materiálu se
bude jen zvyšovat, protože
dnes je běžné nakupovat
zboží v internetových obchodech, jež přepravované věci
chrání bytelným obalem,
kterého se pak musí příjemce nějakým způsobem zbavit. Oč jednodušší by bylo,
kdyby měly kontejnery odklápěcí víka, aby se do nich
odpad snáze vešel.
Další příčinou je nekázeň lidí, o níž představitelé
města také vědí. Dohlížet

Od věci také není uložení
vysoké pokuty, jak už to zavedli v jiných obcích. Zastupitelka Blanka Vilasová navrhuje, aby se také neustále
apelovalo na děti ve školách
i doma, že takto se prostě
nejedná.
K celkovému vzhledu
města také přispívá i to, jak
a kde jsou popelnice umístěny. V poslední době znepokojily některé obyvatele
Severního sídliště aktivity
Sedlčanských technických
služeb, jejichž pracovníci
začali budovat jakási stání
na jednotlivé popelnice, často umístěná v blízkosti míst,
kde se lidé scházejí k posezení, nebo v blízkosti vchodů.
Odpůrci takového řešení
namítají, že za teplého poča-

vizualizaci, z níž je patrné,
jak by se mohl vzhled kontejnerových hnízd zlepšit.
Ostatně je to už letitá praxe
na sídlištích i v jiných městech, kterým na tom, jak jejich obec vypadá, skutečně
záleží. „Popelnice bývají soustředěny do jednoho místa,
které je opatřeno pevným
podkladem, jsou obestavěny
zídkou nebo jinou konstrukcí a je k nim snadný přístup.
K dalšímu vizuálnímu vylepšení by přispělo osazení keři,
pravidelné čištění nádob
a důsledný dohled,“ poznamenává Vilasová.
Co však lidem vadí
nejvíc, je skutečnost, že
s nimi o změnách nikdo
předem nehovořil.
Jindra Votrubová

ZPRAVODAJSTVÍ
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Počasí rybářům přálo
SEDLČANY Vzhledem k deš-

ťové nadílce minulého týdne
by se mohlo zdát, že počasí
žádným venkovním aktivitám nepřálo. Výjimkou však
mohly být rybářské nonstop

i noci byly teplé a bez deště.
Ačkoliv pršelo, bezproudná voda u břehů mírně kvetla, ale na to jsou rybáři v teplých měsících zvyklí.
Na březích vládla pohoda,

jednotliví členové museli
střídat v lovu a odpočinku,
aby maraton zvládli. Mezi
stromy mělo jedno z družstev i improvizovanou
kuchyňku, jiní závodníci
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Opilec chtěl uplatit
policisty
REGION V dopoledních

hodinách 23. května zastavili policisté na Sedlčansku 46letého řidiče,
u něhož dechová zkouška ukázala 4,12 promile
alkoholu.
„Dotyčný požadoval
po příslušnících policie,
aby věc neřešili, za to jim
pak opakovaně nabízel

úplatek ve výši dvou tisíc
korun,“ říká k případu policejní tisková mluvčí Monika Schindlová. „Nyní se
muž bude zpovídat nejen
z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky,
ale i z trestného činu podplacení, za což mu hrozí
jeden rok až šest let pobytu za mřížemi.“
-red-

Sběrný dvůr by měl
zamezit divokému
skládkování
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU „Protože tady není

závody, které se konaly minulý týden od pátku do neděle. Rybáři potvrzují, že
pokud před rybolovem zaprší, bývá šance na úspěch
větší. A tak se v pátek 25.
května mohla do boje o nejlepší úlovek pustit dvacítka
přihlášených týmů, která
obsadila oba břehy místní retenční nádrže. Počasí
po celý víkend rybářům
přálo, slunce svítilo, místy
pofukoval osvěžující větřík,

samozřejmý klid, a mnozí
závodníci vystavili svá těla
slunečním paprskům. Že se
na nádrži děje něco neobvyklého, bylo poznat hned
při příjezdu. Plácek vedle
silnice se změnil v parkoviště, auta stála i na cestě, narovnána až k zákazové značce. Na březích i mimo ně, či
v prostorech mezi stromy,
si rybáři vystavěli mohutné
stany, často s předsíní i několika místnostmi. Však se

přijeli skromněji vybaveni,
všichni však s nadějí na peněžitou výhru, protože
úlovky se dle regulí soutěže
bez výjimky pouštěly zpět
do vody.
Fotograﬁe jsou ze sobotního dopoledne, kdy byla
soutěž v polovině, a za přítomnosti redakce k žádnému úlovku nedošlo. Jak celá
nonstop akce dopadla, se
dozvíte v příštím čísle.
Tomáš Vašíček

žádná povolená skládka
a lidé vozili odpad do lesa,
rozhodli jsme se pro vybudování sběrného dvora,“
uvedl starosta města Jiří
Urban.
Jeho umístění u odbočky na Bražnou je dáno
územním plánem. Celková cena dvora je 6,5 mil.
Kč včetně DPH, z toho
necelý jeden milion je
hrazen z rozpočtu města,
většina prostředků plyne
z dotace z ministerstva
životního prostředí. Výběrové řízení se uskutečnilo na konci února,
smlouva s dodavatelem
prací na stavební část

byla podepsaná 9. dubna.
Na smlouvě na dodávku
nakladače, štěpkovače
a kontejnerů je datum
podpisu již 29. března.
Práce byly započaty v polovině dubna, hotovo by
mělo být v září. V novém
sběrném dvoře bude
mostová váha, kontejnery
na oděvy, plasty, papír,
biologický odpad a kov.
Bude možné zde odevzdat také velkoobjemový a nebezpečný odpad.
„Kdy se spustí provoz
a jak bude vypadat, určí
provozní řád, který si necháme zpracovat během
srpna,“ doplnil starosta
města.
Olga Trachtová
Hadáčková

Lehkomyslnost muže
zaměstnala několik
záchranných složek
Dokončení ze strany 1

ze kterého vycházel štiplavý dým, dorazila jako první místní jednotka a musela se do něj dostat násilím.
Po vniknutí hasiči zjistili,
že obyvatel bytu nechal
na rozpálené plotně jídlo
tak dlouho, až zaměstnal
desítky lidí ze záchranných
složek a vyhnal na ulici
několik nájemníků ze sousedních bytů v obavě před
otravou kouřem, včetně

rodin s malými dětmi. Nezodpovědný nájemník se
nadýchal zplodin a musel
být převezen do nemocnice na pozorování.
Nebyl to však jediný
případ minulého týdne.
Na stejné místo a do stejného bytu museli hasiči
vyjíždět už den předtím...
Není divu, že obyvatelé
domu na jeho chování reagovali naštvaně.
David Štverák

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Krávy získaly ocenění
na výstavě plemenného skotu

www.sedlcansky-kraj.cz

Hulínský údržbář
dobře odstartoval
houbařskou sezónu
HULÍN Takřka tříkilogramového hřiba našel poslední
květnové pondělí ráno
údržbář Resortu Hulín Yuriy Kostyak.
Houba má 2 856 g, je vysoká 25 cm. Klobouk má
průměr 45 cm, obvod nohy

je 41 cm. Hřib byl největším
z asi deseti kusů hřibů dubových a smrkových, které
Yuriy našel. Jde o první letošní nález hub na Hulíně
a zároveň o zahájení tamní
houbařské sezóny.
Jana Špačková

Předváděné zvíře musí mít k člověku naprostou důvěru.

OPAŘANY Na dvacátém ročníku výstavy plemenného
skotu 24. května v Řepči získaly krávy ze Zemědělského družstva Krásná Hora
hned několik cen.
Před výstavou se dobytek musel řádně připravit.
Několik týdnů se zvířata

učila chodit, ale i správně stát. Nechybělo mytí,
česání, stříhání, ale ani
kravská pedikúra – úprava
paznehtů. Do soutěže přihlásili Krásnohorští tři dojnice z plemene českého
strakatého skotu z chovu
v Krásné Hoře a tři z ple-

mene holštýnského skotu
z chovu v Petrovicích.
V kategorii mladé holštýnské získalo ZD Krásná
Hora první místo, v kategorii starší holštýnské první
a třetí místo a v kategorii
mladé české strakaté třetí
místo.
-jm-

Údržbář Yuriy Kostyak se svým obřím úlovkem. Foto: Resort Hulín

Až budu stará, tak mě sem dejte, říká
devadesátiletá přadlena Marie Šťastnová
Dokončení ze strany 1

a radosti z pohybu se stalo
vystoupení dětského aerobiku studia Dvojka. Klienti,
kteří se ze zdravotních důvodů nezúčastnili kulturního
programu, jej mohli sledovat na televizorech v klidu
svých pokojů.
Zatímco se v jídelně
odbýval od desáté dopolední až do čtvrté hodiny
odpolední hlavní program,
na slunné zahradě se v komornějším duchu grilovalo.
Mezi dopolední návštěvníky
Domova patřily též skupinky
dětí z mateřských škol. Pro
ně, a pro další malé návštěvníky, byl připravený skákací
hrad nebo dopravní hřiště.
Přítomnost malých dětí oživil úsměv na tváři nejednomu ze seniorů.
Před vstupem do zahrady si o pozornost kolemjdoucích říkal pestrobarevný stánek s výrobky klientů
Domova a nenápadná, o to

více však okouzlující, přadlena. Téměř devadesátiletá
Marie Štastnová ze Sedlce
přijala pozvání Domova,

lo v každé chalupě. „Předu
od čtrnácti. Za pár měsíců
oslavím devadesátku. Tak
si to spočtěte, jak dlouho

Stánek s výrobky klientů Domova zaujal svou pestrostí.

aby předvedla dávno zapomenuté řemeslo. Drobná
stařenka v krojové halence,
předoucí na kolovrátku,
poutala pozornost pětiletých návštěvníků i klientů
Domova, kteří též zavzpomínali na časy, kdy se, jak
Marie Štastnová říká, před-

předu,“ vypráví s širokým
úsměvem. „Za posledních
deset let jsem naučila příst
šedesát dva lidí,“ chlubí se
vesele a svou vitalitou utvrzuje latinské úsloví nomen
omen. „Jestli je předení recept na vitalitu a dlouhověkost? Kdepak, to naučí člo-

věka trpělivosti. Na vitalitu
mám zahradu a třicet ovcí,
které pasu, a syna, co mne
pořád zlobí,“ dělí se o tajemství své životní energie
a na adresu Domova dodává: „Ale tady je to moc hezký. Až budu stará, tak mě
sem dejte!“
Přadlena se vzhledem
kouzelné pohádkové babičky zaujala i Filipa Kurze,
pracovníka v sociálních
službách Domova Sedlčany. Filip Kurz se seniorům
v Domově věnuje tři roky.
K práci ho přivedla vlastní rodinná zkušenost, kdy
pečoval o svou babičku.
„Mám pocit, že v dnešní
době po vás každý v práci
jen nesmyslně řve. Jako sociální pracovník jsem našel
ve své práci smysl. Vidím,
jak senioři mou starost oceňují a to mne naplňuje. Jen
se člověk musí umět trochu
odosobnit,“ říká mladý muž,
pro kterého jsou duševní

hygienou dlouhé procházky v přírodě.
Ocenění je důležitým
aspektem v osobním a profesním životě každého jednotlivce. Slavnostní den proto
uzavřelo vyhlášení dvanácti
nejlepších pracovníků Domova Sedlčany. Na základě
ankety jak mezi klienty domova, tak mezi pracovníky,
si své ocenění z rukou ministryně práce a sociálních věcí
Jaroslavy Němcové (ANO)
převzali ošetřovatelé Jiří Sedlář, Blanka Bubeníková, Iva
Kraifová a Ivana Kramulová,
aktivizační pracovnice Jana
Trpková, fyzioterapeutka
Markéta Kymlová, zdravotní sestra Marta Khandlová,
sociální pracovnice Lenka
Kaprálová, Marie Janečková
z ekonomického úseku, ale
i pracovnice úklidu Monika Kdolská, Pavel Kokoška
z technického úseku a Václav Čížek za stravovací provoz.
Lucie Kakosová


Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 720 543 953.
160/18
Jsem muž 55 let a moc rád bych našel usměvavou kamarádku ze Sedlčan
a okolí na kávu, výlety a dle sympatií třeba
i na vážný vztah. Pojďme spolu štěstí naproti. Tel.: 721 543 313.
161/18

Prodám selata, housata, kozu, kozičku do chovu, kozí mléko a domácí vajíčka.
Tel.: 608 408 009.
162/18

Prodám zasíťovanou stavební parcelu v Sedlčanech v ulici Profesora

Plavce. E-mail: isido@seznam.cz, tel.:
737 614 829.
163/18
Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
164/18
Mladý muž by rád poznal dívku okolo
25 let na kamarádský, ale i na vážný vztah.
Svobodný, nesmělý, samostatný, nekuřák,
se zájmem o kulturu, toulky přírodou, cestování. Tel.: 720 035 023.
165/18
Prodám stavební pozemek v Dublovicích, 550 Kč/m2. Tel.: 607 311 869. RK nevolat.
166/18

ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –
www.avt-servis.cz info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295

Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb
hledá pracovníka na pozici

POMOCNÝ KUCHAŘ BRIGÁDNÍK
Požadujeme:
x zkušenosti s vařením, zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
x kladný vztah k lidem se zdravotním postižením
Nabízíme:
x brigáda na červenec a srpen, místo výkonu práce: Nalžovice
x pracovní doba 2 dny v týdnu – pondělí a čtvrtek od 6:00 do 14:30 hod.
Zájemci prosím zasílejte životopis nejpozději do 15.6.2018
na email: personalni@domov-nalzovice.cz

ELEKTR
O
Mašek
Tel.: 318 581 364 Mobil: 736 773 457
E-mail: elektro.masek@tiscali.cz

Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz
Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA

PRODEJ:
 elektroinstalačního materiálu
 svítidel a lustrů
 el. přístrojů a spotřebičů

PRODEJNA
KOSOVA HORA 27, U KOSTELA

Po - Pá: 7 - 16 hod.
So: 8 - 11 hod.

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
 kompletní sortiment KORADO koupelen
 čerpadla do vrtaných studní
400 m2
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek
 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS,
PROTHERM, KOVARSON,
BENEKOV atd.

Nádrže na dešťovou vodu skladem
Velký výběr čerpadel a domácích vodáren
Provádíme revize kotlů na tuhá paliva
Kompletní rekonstrukce koupelen na klíč včetně 3D návrhů zdarma

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup
 baterie auto i moto značky YUASA, FAAM, SZNAIDER
 motorové oleje pro benzínové i naftové motory - syntetické i minerální
 motorové oleje pro dvoudobé motory a motorové pily, křovinořezy, sekačky
 převodové a hydraulické oleje v obalech i stáčené do vlastních nádob
 plastická maziva na ložiska, čepy, pouzdra, řetězy
 brzdové kapaliny
kapaliny, směs do ostřikovačů, destilovanou vodu
 hadice hydraulické, vzduchové, palivové, horkovodní, olejové
 hadice na propan-butan, acetylen, kyslík, zahradní
 spirálové hadice na huštění pneumatik včetně měřáku
 hadice na mycí agregáty typu WAP, KÄRCHER a podobně
 rozvaděče na štípačky
štípačky, manometry, kulové ventily, mazací lisy
 rychlospojky
rychlospojky, šroubení, spony, těsnění Al, Cu
 koncovky hydraulických a vzduchových hadic

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz
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Přátelé škodovek se sešli počtvrté
RADÍČ/SEDLČANY Na přírodním parketu v Radíči se v sobotu 26. května konal čtvrtý
ročník setkání přátel škodovek, který pořádal Veterán

festivalu Toulava fest. Jeho
návštěvníci mohli obdivovat
vozy, vyrobené na přelomu
padesátých a šedesátých let
minulého století, i vozidla

beno pouze několik kusů.“
Hlavní program setkání
automobilistů se konal v Radíči, kde pořadatelé připravili
několik soutěží. Motoristé ab-

Parkoviště na sedlčanském náměstí se ocitlo v obležení škodovek.

klub Sedlčany. Pořadatelství převzali členové klubu
po radíčských hasičích, kteří
organizovali předchozí tři
ročníky.
Škodovky, přijíždějící
na sraz, zhruba na půl hodiny zaparkovaly také na sedlčanském náměstí T. G. Masaryka, kde byl právě zahájen
druhý ročník putovního

zcela nová. „Akce naplnila
naše očekávání, protože přijelo kolem šedesáti škodovek
ze Sedlčanska i vzdálenějších
míst,“ uvedl prezident Veterán klubu Sedlčany Pavel
Chýle. „Jsou mezi nimi tuningové vozy, krásná ,erka‘
kupé sto třicítky a nechybí ani
policejní favorit, nebo třeba
Škoda Fun, které bylo vyro-

www.sedlcansky-kraj.cz

Na Toulava festu se děti
koulovaly
Dokončení ze strany 1

míst, a proto bychom chtěli
konkurovat takovým oblastem, jako jsou Krkonoše nebo
Šumava,“ sdělila posluchačům na náměstí tajemnice
Sdružení obcí Sedlčanska
a ředitelka turistické oblasti
Toulava Štěpánka Barešová.
„A protože nechceme, aby
turista naším územím pouze
projížděl, musíme se snažit
podat ucelenou nabídku. Proto spolupracujeme s městy
a s celou turistickou oblastí.
Je v ní několik velkých měst,

bych porovnávala. Snažili
jsme se, abychom byli alespoň tak dobří, jako pořadatelé v Bechyni a přidali i něco
navíc.“
Program v Sedlčanech,
který trval od třinácté až
do třiadvacáté hodiny, byl
skutečně pestrý. Zahráli žáci základní umělecké
školy, vystoupilo několik
regionálních kapel, zatančil
folklórní soubor Kamýček
a nechyběl stánek, u něhož
se zájemci dozvěděli zajímavosti z měst a obcí turistické

solvovali jízdu pravidelnosti,
stříleli ze vzduchovky a také
hledali poslepu montážní
klíče. Akce byla bodována
a večer pořadatelé vyhlásili
vítěze. Součástí čtvrtého setkání přátel škodovek byla
také spanilá jízda. V závěru
celé akce zahrála country
kapela Fanda Tomášek a přátelé.
David Myslikovjan

Mladí hasiči z Kojetína triumfovali na Plamenu
HŘÍMĚŽDICE Závěrečné kolo
hry Plamen, které se konalo
v sobotu 26. května na hřišti
TJ Vltavan v Hříměždicích,
mělo vysokou návštěvnost.
Soutěž hasičských družstev
příbramského okresu v ka-

tegoriích mladších a starších žáků byla napínavá
do samotného konce.
Mladí hasiči z regionu
byli úspěšní. V kategorii
mladších žáků zvítězilo
družstvo Kojetín A, v kate-

gorii starších žáků vyhráli
opět Kojetínští, žáci z Petrovic obsadili třetí místo.
V současné době je do hry
Plamen v České republice
zapojeno přes 40 000 dětí
do 15 let. Jana Motrincová

V Hříměždicích soutěžilo 22 družstev dětí v kategorii starší a 25 družstev v kategorii mladší.

Sníh na rozpálené sedlčanské náměstí byl přivezen z Monínce.

a tak jsme se rozhodli, že se
v nich festival bude postupně
konat.“ Pořadateli druhého
ročníku Toulava festu byla
ﬁrma Káva svět a Sdružení
obcí Sedlčanska, které je
jedním z devíti zakladatelů
turistické oblasti Toulava.
„Po skončení našeho festivalu
budeme předávat symbolický
klíč, který odemkne třetí ročník festivalu v Táboře,“ připomněla Štěpánka Barešová.
„Sedlčanský festival jsme připravovali od listopadu. Byli
jsme i na loňském festivalu,
a protože jsme teď na začátku jeho pokračování, nerada

oblasti Toulava. Mezi účastníky festivalu se míhaly
milevské maškary, které dokonce prováděly ochutnávku několika netradičních
druhů tuzemáku. Atrakcí
pro děti byl kopec umělého
sněhu ve spodní části náměstí. Sněhová nadílka byla
do Sedlčan přivezena z Monínce díky Jaroslavu Krejčímu staršímu. Až děti budou
svým kamarádům vyprávět,
že se na rozpáleném náměstí koulovaly a jezdily po zadku ze sněhového kopce, těžko jim to budou věřit.
David Myslikovjan

Na sobotní brigádě v Oříkově se sešly desítky občanů
OŘÍKOV Sobotu 26. květn a v y u ž i l i o by v a t e l é
místní části k tradičnímu,
každoročnímu jarnímu
úklidu. Sekali trávu na veřejném prostranství, kulti-

vovali zeleň, čistili cesty.
Hlavní pracovní silou
byli místní hasiči, ke kterým se však vždy přidají
další místní občané, celkově tak pracují desítky

obyvatel. A to je také jeden
z účelů brigády – lidé se při
práci setkají, popovídají si,
spojí příjemné s užitečným.
Ačkoliv označení brigáda
by mohlo být zavádějící,

všichni pracují dobrovolně, s vlastními nástroji, bez
nároku na mzdu, pouze
za svačinu a pohonné hmoty do svých křovinořezů,
pil či sekaček.

Výsledkem je nejen
upravené veřejné prostranství radost pohledět,
ale také příjemně a užitečně strávený den.
Tomáš Vašíček

ZPRAVODAJSTVÍ
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Bungee jumping, aquaroller nebo slackline – děti si v Parku
Drama věků mohly vyzkoušet netradiční disciplíny
ŠTETKOVICE Když jsme
dvouletému synovi v neděli po odpoledním spánku
slibovali, že pokud sní ještě
lžíci zeleninové polévky,
pojedeme do Štětkovic, kde
bude hodně dětí, nelhali
jsme. Na Dětském sportovním dni byly nikoliv desítky,
ale stovky dětí v doprovodu
dospělých. Konkrétně skoro
400. Ačkoliv tak 27. května
dětští i dospělí návštěvníci
akce takřka pětkrát převyšovali počet obyvatel Obce
Štětkovice, při organizačně
precizně zvládnuté akci se
nikde netvořily dlouhé fronty, ať už se to týká příjezdu
na parkoviště nebo jednotlivých disciplín.
„Tuto akci bychom jednoznačně bez dobrovolníků
nezvládli,“ označil ředitel křesťanské organizace
Maranatha Tomáš Chmel
ty, kteří za hladký průběh
odpoledne mohou. Dobrovolníci byli doslova všude,
na parkovišti, u registrace,
na každém z dvaadvaceti
soutěžních stanovišť, u doplňkové disciplíny, na dopravním hřišti. Celkem jich
bylo více než sto, a to jak
z Maranathy, tak ze spolu-

pořádajícího sboru Církve
adventistů s. d. nebo z občanského sdružení Sluníčko
a partnerů dětského dne.
Romantický příchod

také pití pro dítě. V parném
a slunečném dni přišlo vhod.
To, že nebylo nutné splnit
ani polovinu disciplín, nebylo je nutné plnit popořadě

strach z výšek a projít na lanových překážkách, natažených mezi stromy. Asi největší výskot dětí byl slyšet
z bungee jumpingu, největší

Lákadel na Dětském sportovním dni ve Štětkovicích bylo mnoho, ale i skládání kostek děti zaujalo.

od parkoviště do centra obce
po hrázi rybníka, lemovaného rákosím s labutí rejdící
po hladině, si asi nejvíce
užily zamilované páry, další
program už ale patřil celým
rodinám. U registrace jsme
kromě plánku Parku Drama
věků, po němž byla stanoviště roztroušena, vyfasovali

a mohli jsme si vybrat, nám
dávalo svobodu jít tam, kam
náš dvouleťák zrovna zavelel. Díky ukázce leteckých
modelářů už manžel ví, co si
bude přát v prosinci od Ježíška, já zase zjistila, že cvičení
na venkovních posilovacích
strojích je docela makačka,
stejně jako snaha překonat

potlesk pak od mobilní rampy, na které probíhaly exhibice. Přesvědčily mě o tom,
že i na koloběžce lze skákat
taková salta, až se tají dech.
Zahanbit se nenechali ani
další jezdci – třeba Michael
Beran, dvojnásobný vicemistr světa na BMX. Víc pro
kluky a tatínky byla určená

sekce Motorsportu za štětkovickým obecním úřadem,
kde stály zaparkované sportovní automobily a motocykly. Některé disciplíny, třeba
panák, kterého jsme hráli
naposledy před dvaceti lety,
nás překvapily, mnohé potěšily – třeba ty, které vyžadovaly souhru dětí a rodičů.
U některých jsme si říkali, že
by bylo dobré oprášit určité
znalosti, třeba při přiřazování výpěstků k rostlinám,
když se nám nedařilo najít
k lilku odpovídající zelenou
rostlinu.
Jelikož jsme nikam nechvátali a popravdě byli
v dobrém slova smyslu tak
trochu jak Alenka v říši divů,
nestihli jsme se svézt mašinkou na dopravním hřišti.
Moc nám to nevadilo, zážitků
jsme měli i tak dost. Tím asi
největším bylo pro mě zjištění, že se atmosférou akce
nechali strhnout snad všichni rodiče. Za celé odpoledne
jsem neviděla nikoho, kdo
by čučel do mobilu. Sympatické bylo i odpoledne bez
alkoholu. A bylo znát, že i kuřákům je poněkud hloupé si
na takové akci zapálit.
Jana Špačková

Hasičský sbor města Sedlčany oslavil svátek svatého Floriána
SEDLČANY Svatý Florián je

patronem hasičů a jeho svátek si připomíná Hasičský
sbor města Sedlčany každý
rok společně s okolními jednotkami dobrovolných hasičů. Zatímco vloni se jejich
program konal u sedlčanské
přehrady, tentokrát svoje
ukázky hasiči předvedli
na náměstí T. G. Masaryka.
V neděli 27. května Hasičský sbor města Sedlčan přivítal třináct jednotek, které
přijely z Nalžovic, Sedlce-Prčice, Dolních Hbit, Milevska,
Neveklova, Petrovic, Libíně,
Příbrami-Březových
Hor
a z dalších míst. Programu
se zúčastnila rovněž Zdravotnická záchranná služba
a Městská policie Sedlčany.
Stejně jako v několika předchozích letech přijali pozvání na oslavy svátku svatého
Floriána kynologové z Milevska, nechyběly ukázky vybavení příslušníků jednotek

požární ochrany, a zvlášť
atraktivní bylo vyprošťování osob z havarovaného
automobilu a následné
jeho hašení. Vystaveny byly
i dva záchranné čluny s veškerým vybavením, tedy
i se speciálními obleky pro
letní a zimní období. „Jeden z těchto člunů využívá
náš hasičský sbor a druhý
je kolegů z Neveklova,“ připomněl velitel Hasičského
sboru Sedlčany Milan Šerák.
„Máme k této záchranářské
činnosti vyškolené čtyři zdravotníky a čtyři záchranáře.“
Jestliže si děti užily v sobotu na náměstí koulovačku umělým sněhem, v neděli mohly v podobných
radovánkách pokračovat.
Hasiči jim totiž nastříkali
na plochu náměstí pořádnou vrstvu pěny, ve které
se mohli malí účastníci slavnosti vykoupat.
David Myslikovjan

Jako již tradičně na podobných akcích, předváděli hasiči hasení hořícího vozu.
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Uctění památky skladatele Josefa
Suka bylo bez Sukovy hudby
KŘEČOVICE Poslední květno-

vou neděli se už léta koná
slavnostní koncert jako
připomínka výročí smrti
křečovického rodáka, skladatele Josefa Suka, který je

v roce 2011 zemřel. Místem
jeho posledního odpočinku
se stal Vyšehradský hřbitov,
kde je také pohřben jeho
slavný pradědeček Antonín Dvořák a babička Otilie

Kejmara, dlouholetého sólového hráče České ﬁlharmonie.
Úvodní slovo pronesla
Jarmila Tauerová. Proč při
vzpomínkovém koncertu

www.sedlcansky-kraj.cz

Program Noci
kostelů oslovil
dospělé i děti
SEDLČANY Noc kostelů se

Pietní akt u hrobu rodiny Sukovy v Křečovicích

pohřben v rodinném hrobě u kostela svatého Lukáše v Křečovicích. V úterý
29. května uplynulo 83 let
od chvíle, kdy Suk skonal
ve svém bytě v Benešově
na následky srdeční příhody.
Jeho vnuk Josef Suk, houslový virtuos a dlouholetý
prezident festivalu Pražské
jaro, založil už v 50. letech
tradici společenské akce,
zařazené do programu festivalu, při níž každoročně uctil
památku svého děda slavnostním koncertem v křečovickém kostele a pietním
aktem u rodinného hrobu.
Houslista Josef Suk však

Suková, Dvořákova dcera
a manželka skladatele Suka.
Nicméně tradice vzpomínkových koncertů pokračuje dál
zásluhou houslistovy ženy
Marie Sukové a Společnosti
Antonína Dvořáka.
Nejinak tomu bylo i v neděli 27. května, kdy chrámovou lodí kostela sv. Lukáše
zazněly skladby našich
i světových hudebních géniů ve vynikajícím podání
Aleše Bárty, varhaníka s mezinárodním renomé, který
pravidelně při křečovických
vystoupeních doprovázel houslistu Josefa Suka,
a trumpetisty Miroslava

na Mistra Suka nezazněla
ani jediná z jeho skladeb,
na to Jarmila Tauerová nedokázala odpovědět s tím,
že se na dramaturgii koncertu nepodílela. Přitom neslyšet na Vysoké při podobné akci Dvořáka, v Poličce
Bohuslava Martinů či v Litomyšli Smetanu by bylo
nemyslitelné.
Po vystoupení pak přítomní uctili památku skladatele
Josefa Suka minutou ticha
u jeho hrobu a květinovými
dary. Za město Sedlčany je
položili starosta Jiří Burian
a ředitel KDJS Martin Severa.
Jindra Votrubová

V pondělí 28. května dopoledne se v knihovně konal program pro nejmenší děti Zpíváme a hrajeme si. Akcí
provázela knihovnice Alena Budková, která doslova vtáhla malé návštěvníky do děje písničky Když jsem
já sloužil. Děti poznávaly zvířátka, hýbaly se, zpívaly, říkaly říkanky a vyrobily malého vepře, kterého poté
doslova vykoupaly v bahně. Programu se zúčastnilo dvacet dětí s doprovodem. Foto: Kateřina Neužilová

po celé republice konala z pátku pětadvacátého
na sobotu šestadvacátého
května podesáté. Také v letošním roce měli nejenom
věřící, ale i návštěvníci,
kteří jinak do kostelů nechodí, příležitost k tomu,
aby se ve večerní a noční
atmosféře setkali s křesťanstvím prostřednictvím
hudby, mluveného slova
a dalších zážitků.
Tato společenská akce
se konala také v sedlčanském kostele svatého Martina. Program začal už před
sedmnáctou hodinou a byl
určen nejmenším návštěv-

Na památku si děti odnesly
placku s detektivem, na kterou jsme jim na posledním
stanovišti nalepili perličku.
Tu hledaly za pomoci lupy
v okolí oltáře.“
Ještě než byla vyhlášena soutěž o nejlepšího dětského detektiva, rozezněly
se kostelní zvony a farář
P. Stanislav Glac zahájil
Noc kostelů v kostele svatého Martina. Následovalo
několik přednášek, zazpíval chrámový sbor, konala
se ochutnávka mešních
vín a ani letos nechyběla
organizovaná prohlídka
věže. Návštěvníci kostela
tak měli jedinečnou příle-

Noci kostelů se zúčastnila také rodina Hniličkova z Doubloviček
a v kostele svatého Martina se setkávala se svými známými.

níkům. Jeho hlavní organizátorka Jana Hanzelková společně s turistickým
oddílem mládeže Jeleni
Sedlčany připravila zábavnou soutěž, která se podruhé konala pod názvem
Detektiv v kostele. „Stejně
jako v loňském roce jsme
měli deset stanovišť a děti
na nich plnily různé úkoly,“ uvedla jedna ze spolupořadatelek Jaroslava
Švejdová. „Hledaly, kolik
je vchodů do kostela, kolik
je v kostele soch andělů,
a také se dozvěděly několik
zajímavostí o obětním stole
nebo-li malém oltáři a o varhanách. Našeho programu
se zúčastnilo pětačtyřicet
dětí do čtrnácti let. Těm nejmenším pomáhali rodiče.

žitost podívat se na město
shora a mohli posoudit, co
se v něm za rok změnilo.
Mezi jednotlivými
programy byl i dostatek
času popovídat si. „Bydlíme v Doublovičkách
a na Noci kostelů jsme
poprvé,“ svěřili se Ladislav a Anna Hniličkovi,
kteří přišli se svými dětmi
Kryštůfkem a Bětuškou.
„Dětem se líbil program,
který jsme ještě nezažili.
Do Doubloviček jsme se
přistěhovali teprve před
rokem, jsme tady noví,
a protože patříme k sedlčanské farnosti, přišli jsme
se podívat. Zůstaneme
do té doby, než děti zavelí,
že chtějí jít domů.“
David Myslikovjan

TOULKY KRAJEM
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„Odmašírovali jsme za hladu a žízně nevěda kam“ aneb
Těžký osud legionáře z Petrovicka
Většina akcí, věnovaných
v letošním roce výročí 100
let republiky připomíná
osudy Čechů bojující v zahraničních jednotkách, než
těch, kteří věrně bojovali
za Rakousko-Uhersko. A to
i přes to, že v legiích – tedy
v jednotkách dobrovolnického zahraničního odboje
Čechů a Slováků za první
světové války – bojovalo
okolo 90 tisíc mužů z celkového asi 1,4 milionu odvedených Čechů.
První republika legionáře gloriﬁkovala a privilegovala. Naopak druhá republika se je snažila odstranit
z klíčových pozic a komunistický režim jim neodpustil boje s bolševickými
jednotkami v Rusku. Takže
se z kdysi oslavovaných
revolucionářů stali kontrarevolucionáři...

Československé
legie a zborovský
mýtus
Označení československé legie vzniklo až po válce a zahrnovalo různé jednotky na mnoha frontách,
často reorganizované,
z počátku nezřídka pod
velením cizích důstojníků.
Základ těchto vojsk začal
vznikat v roce 1914 z dobrovolníků, českých krajanů,
kteří se hlásili do carské armády v Rusku a Cizinecké
legie ve Francii. Čeští krajané v Rusku, z Varšavy, jejího okolí a území Volyně,
vytvořili jednotku zvanou
Česká družina. Krajané
ve Francii byli v rámci francouzské Cizinecké legie
začleněni do samostatné
roty, pro kterou se vžilo
označení rota Nazdar. Počet českých a slovenských
dobrovolníků se postupně
navyšoval. Od roku 1917 se
tvořily legie také v Itálii.
Co do počtu vojáků
byly významné pouze
ruské legie, které rychle
rostly díky přílivu zajatců
a přeběhlíků z rusko-rakouské fronty. Dne 2. července 1917 se české jednotky v počtu 3 200 mužů

úspěšně zúčastnily bitvy
u Zborova, která se stala
základem legionářského
mýtu. Krátce na to se ruská fronta rozpadla a bolševici uzavřeli s centrálními
mocnostmi mír.
Převedení ruských legií na západní frontu bylo
možné jen přes Asii, Japonsko a USA, s čímž bolševici
nesouhlasili. Legionáři proto obsadili transsibiřskou
magistrálu, po níž evakuace až do roku 1920 probíhala.

přeběhnutí na stranu nepřítele a proces zajetí byly
riskantními okamžiky, při
kterých šlo o život. Čeněk
Kříž z Rybníčku u Petrovic
ve svých zápiscích z Ruska
popisuje první dny v zajetí
takto: „Šli jsme celou noc,
až se rozednívalo a my při-

napsal: „Zde nemá churavý
člověk žádnou cenu. Zde
byli lidé těžce nemocní a jiného nedostali než černý
chléb a čaj bez cukru. Byli
zde lidé tak bídní, že nemohli na stranu a vše dělali pod
sebe. Žádná posluha, zde
hynul náš lid hůře než pes.

Legionáři
z Petrovicka
Při oslavách 100 let republiky se v mnoha obcích
dostanou do centra pozornosti pomníky padlým v 1.
světové válce. Nezřídka se
na nich objeví také jména
legionářů. V některých obcích existují jmenné seznamy, díky nimž po stovce
letech neupadnou jména
a osudy tak úplně v zapomnění. Poměrně dobrý
přehled existuje o legionářích z Petrovicka.
Z Týnčan u Petrovic
bylo do 1. světové války
odvedeno 62 mužů. Dvacet z nich bylo zajato – polovina vstoupila do legií.
O těchto mužích uvádí
Martin Černý ve své práci
Legionáři z Týnčan několik
zajímavých postřehů: „…
jeden z nich vstoupil do legií těsně před vznikem ČSR,
dva až po vzniku republiky… Po návratu se vojáci
až na výjimky vraceli domů
a věnovali se hospodářství… Jeden z legionářů se
do vlasti nevrátil, ukončil
svůj život sebevraždou…“
Z Petrovic k legiím
vstoupilo šestnáct mužů,
dalších pětačtyřicet legionářů pocházelo z Obděnic,
Zahrádky, Skoupého, Kojetína, Klenovic, Mezihoří, Chlumu, Ohrady, Kuní
a Pořešína.

K jídlu nedali nic
O tom, že legionáři riskovali své životy, nelze
pochybovat. Už samotné

Italy Maru z Vladivostoku
přes Singapur kolem Sumatry přes africký přístav
Džibuti, Port Said do Terstu. Odtud vyrazil 7. ledna
1920 přes Lublaň a Štýrský
Hradec domů.
„Tady zápisy deﬁnitivně
končí, žádná zpráva o pocitech, které měl můj děda
po návratu do vlasti a při setkání s rodinou po pěti a půl
letech. Z otcových vzpomínek jen vím, že k němu došlo v Petrovicích a že dříve,
než mohli otce obejmout,
museli počkat, až byl děda
vykoupán, spáleno zavšivené oblečení a než byl převlečen do nového. Těžko
si představit dojetí na obou
stranách, vím jen, že můj
otec, který se se svým otcem
loučil jako tříletý, vnímal ho
tehdy ve svých osmi letech
jako úplně cizí osobu. Je
však jisté, že děda se hned
pustil do obnovy hospodářství, které po dobu jeho
nepřítomnosti chřadlo…,“
uvedl pro didaktický portál Místo pro život vnuk
Čeňka Kříže, Vladimír Kříž,
který zpracovával jeho válečné zápisky.

Plukovník Švec

Petrovický památník padlým v první světové válce. Zdroj: Prostor

šli na jakési ruské komando,
tam nás zavřeli do zahrady.
Byl tehdy notný mrazík,
takže nám byla zima, byli
jsme umdlení a hladoví.
Domnívali jsme se, že nám
dají něco k jídlu, ale nedali
nic. Celou cestu jsme byli
nuceni nést jednoho těžce
zraněného na nosítkách,
cestou hrozně naříkal, byl
střelen do prsou. Pak asi
kolem desáté hodiny ranní
nás všechny seřadili a odmašírovali jsme za hladu
a žízně nevěda kam. Bylo
nás přes sto mužů, kozáci
ze všech stran okolo nás.“
V ruském zajetí Čeněk
Kříž pracoval na stavbě železnice a pak v lese. O poměrech, panujících v zajetí,

Zde volal náš člověk, když
ho bolest svírala, ale doktor
nepřišel. Volal v poslední
chvíli svoji ženu a děti, ale
ty byly daleko. Volal po knězi, ale ten nebyl. V ničem mu
nemohlo být poslouženo,
a tak bez pomoci mnoho
a mnoho našeho lidu v tom
lese zemřelo.“
Čeněk Kříž se v první polovině roku 1918 už
jako legionář ve štábu
Radoly Gajdoly účastnil
vyhnání bolševiků z Jekatěrinburgu. Legionáři měli
osvobodit ze zajetí carskou rodinu. Přišli pozdě,
když už byla povražděna,
včetně dětí.
Od konce listopadu 1919
se plavil na japonské lodi

Bylo to právě okolí Petrovic, kde se v roce 1929 natáčel ﬁlm Plukovník Švec.
Vznikl podle divadelní hry
legionáře Rudolfa Medka,
která vypráví o veliteli Josefu Švecovi. Ten v roce
1919 spáchal sebevraždu
poté, co jeho jednotky
odmítly bojovat proti bolševikům. Na rozloučenou
zanechal dopis, v němž
vyjádřil zklamání nad zneužitím a znevážením legionářských myšlenek. Jeho
„Neomlouvejte své jednání
tím, že už přiznáním naší
svobody jsme u cíle našeho
poslání, že svoboda nám
přiznaná dává nám právo
složiti ruce v klín a klidně
tráviti její plody. Svobody
zaslouží a bude svoboden
ne ten, kdo jí dobyl, nýbrž
kdo dovede si ji uhájiti,“ je
aktuální dodnes.
Jana Špačková
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Sedlčanská vonička je kyticí
tanečních vystoupení a zpěvu
SEDLČANY Přelom jara a léta

je vždy prosycený různými
vůněmi a jednu z nich k nim

doma krokodýla ve vaně
a on se tam chová strašně
nevychovaně, nebo jak vel-

žen před sto padesáti šesti
lety,“ připomněla ředitelka
ZUŠ Sedlčany Vladimíra Se-

www.sedlcansky-kraj.cz

Dobrý
konferenciér
je důležitou
součástí
programu
SEDLČANY Sedlčanská vo-

každoročně přidává i Sedlčanská vonička. Původně
prý totiž voničkou byl svazek
bylin nebo květin vyznačující se mnoha vůněmi.
V kulturním domě se
ve čtvrtek 24. května konal
jubilejní dvacátý ročník této
hudební a taneční přehlídky,
pořádané Základní uměleckou školou Sedlčany, která
je tradičně jedním z pořadů
Hudebního festivalu Sukovy
Sedlčany. Také tentokrát se
představily soubory a sbory
žáků a v závěru programu
vystoupil smíšený pěvecký sbor Záboj. Jako první
vystoupili malí zpěváci ze
Zábojáčku, kteří jsou známí
tím, že ve svých písničkách
nešetří veselými texty. A tak
se publikum opět pobavilo,
když děti zazpívaly, že mají

ké štěstí mají stonožky, že
nemusí nosit ponožky. Pozadu nezůstalo ani komorní pěvecké sdružení, které
vzápětí vystřídal Lidový dudácký soubor. K tomuto hudebnímu tělesu se připojili
také žáci z tanečního oboru
a do programu se zapojili
i žáci oboru literárně-dramatického. V závěru večera každoročně na Voničce
vystupuje smíšený pěvecký
sbor Záboj, s nímž si zazpívaly i děti.
Záboj ve čtvrtek 17. května vystoupil v Pelhřimově,
a to díky pozvání na zdejší
tradiční jarní koncert. Vystoupení hostů ze Sedlčan
mělo velký úspěch. „Byli
jsme tam na návštěvě u pelhřimovského Záboje, který
byl stejně jako ten náš zalo-

verová. „Záboj v Pelhřimově
má i stejný prapor. Autorem
jeho návrhu byl Josef Mánes.
Oba sbory nebyly založeny
pod stejným názvem náhodou, protože tehdy po celé
naší zemi vznikali Svatoplukové, Zábojové nebo Slavojové. V Pelhřimově jsme měli
trochu jiný repertoár, než nyní
v Sedlčanech, ale účinkující
byli stejní. Pouze nám dnes
několik účinkujících chybělo.
Pelhřimovský Záboj k nám
v červnu přijede na slavnosti
Rosa a budeme mít v neděli
24. června společný koncert
v kostele svatého Martina.
Pelhřimovští mají nejenom
smíšený sbor, ale také mužský sbor a dokonce i dětský
Zábojáček. V Sedlčanech
vystoupí smíšený a mužský
pelhřimovský sbor.“
-dav-

nička se také letos nesla
ve znamení pečlivě nacvičeného programu a navíc
měla znamenitého konferenciéra. Byl jím jedenáctiletý Jan Štemberk, který
před zcela zaplněným divadelním sálem vystupoval
bez trémy, přirozeně, a co je
důležité, nesnažil se vůbec
napodobit dospělého. Naopak si vedle svého moderování na pódiu zaskotačil,
několikrát si zavýskl a také
publikum pobavil hádankou. Ptal se, jak se jmenuje přední část dud, a když
nikdo nevěděl, prozradil,

Konferenciér Jan Štemberk

že přednice. A zadní část?
„Ne, ne, tak to není,“ smál
se odpovědím. „Zádní část
je huk.“ Nedalo se jinak, než
po skončení programu položit Honzovi několik otázek.
Moderoval jsi poprvé, nebo sis už tuto čin-

nost někdy vyzkoušel?
Moderoval jsem prvně.
Učitelé nám nabídli možnost moderovat a já jsem
se jako jediný přihlásil.
Připravoval jsem se asi tak
tři týdny, ale před Voničkou se část scénáře měnila, takže jsem se některý
text učil znovu. Rád bych
moderoval nějaký pořad
i v budoucnosti.
Zaznamenal jsi už
ohlasy na svůj výkon?
Pár lidí mi už říkalo, že
se jim to líbilo.
Na který z nástrojů
v základní umělecké škole hraješ?
Prvním rokem hraju
na zobcovou ﬂétnu. Vystupoval jsem zatím jen
na třídním koncertu.
Jakou muziku si rád
poslechneš? A máš také
další zájmy?
Mám rád spíše rychlejší
písničky, lidové i moderní.
Líbí se mi třeba skladba
Pijeme colu od Michala Davida. Rád taky hraju divadlo, jednou bych chtěl být
hercem. Hraju už od první
třídy se ,zuškou‘ a od třetí
i se sedlčanskými ochotníky. Hrál jsem ve Světácích,
v hudební komedii Ať žijí
duchové a teď naposledy
v Lotrandovi a Zubejdě.
David Myslikovjan

Výtvarníci se vydali studovat kozy
V pátek 25.
května se děti z obou oddělení výtvarného oboru
petrovické pobočky sedlčanské ZUŠ vydaly se svou
učitelkou Vladimírou Křenkovou na exkurzi na kozí
farmu do Zahrádky.
Většina výpravy, tedy
více než dvacítka mladých výtvarníků, vyrazila

PETROVICE

společně autobusem z Petrovic po jedné hodině odpolední a vrátila se pěšky
po třech hodinách nabitého programu na rodinné
farmě, kterou si prohlédli
a také zde tvořili. Zároveň
měly děti možnost nakoupit si výrobky z kozího
mléka.
„Po domluvě s majitelem

se žáci od pěti do třinácti let
seznámili s životem na kozí
farmě. Navštívili výběhy
v okolí s nádhernými výhledy do krajiny, ustájené
prostory, místo pro kůzlata
a separované kozly. Vrcholem bylo odpolední dojení,
kdy si mohli zkusit, jak naši
předci dobývali potravu
a jak to funguje dnes. Bě-

hem otázek a zjišťování podrobností o životě rohatého
zvířete měly děti skicáky
a vše si zaznamenávaly –
křivky a siluety těla, detaily
očí, uší, různých momentů
pohybů,“ uvedla k tomu
Křenková.
Tento den byl úvodem
k projektu Můj kraj, můj
dar o životě a životně

důležitých zdrojích našich předků v kraji, kde
žijeme. „Byl to jakýsi motivační a zážitkový den.
Skici a poznatky nám poslouží jako začátek další
práce i pro nový školní
rok,“ doplnila k tomu
spokojená učitelka.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz
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Skanzen obsadí první červnovou
sobotu francouzští vojáci
na fakt, že vojáci trávili v bitvách
jen minimum času, většinu dní
se přesouvali, věnovali cvičení
nebo odpočinku, a to nezřídka
přímo ve vesnicích, kde
se samozřejmě setkávali i s civilním obyvatelstvem. Proto ve skanzenu připravujeme ukázku
tehdejšího vojenského
výcviku, střelbu z replik
historických
palných
zbraní i vyprávění o životě v tehdejší armádě.
Jak byl úspěšný loňský první ročník?
Měli jsme pozitivní
ohlasy. Myslím, že návštěvníci ocenili přítomnost řemesel, která
obvykle nejsou k vidění. Jednalo se například
o o d l é vá n í k n o f l í k ů
na uniformy nebo povídání o vaření piva, kterým byl mimochodem
Vysoký Chlumec proslaven i v minulosti. Viděli
Část vojáků, kteří budou při akci účinkovat, působí
jsme, že především děti
v klubech vojenské historie. Kostýmy si většinou
bavilo všechno, co si
šili sami. Foto: Antonín Švec
mohou samy vyzkoušet,
popíjet pivo, hrát v kostky a po- proto se letos snažíme, aby takokusí se naverbovat nové rekruty. vých aktivit bylo co nejvíce.
Připravili jste nějaké novinky?
Návštěvníkům skanzenu se naZe začátku 19. století se přesuneskytne možnost podívat se, jak
to v polovině 18. století vypadalo me o trochu hlouběji do minulosti
na vesnici, kde se dočasně usadi- – zhruba do poloviny 18. století,
la vojenská jednotka. Na podrob- kdy byla na začátku panování Manosti akce jsem se ptala historičky rie Terezie válka o dědictví rakousKláry Posekané z Hornického mu- ké a válka sedmiletá. Vojáci budou
představovat Francouze, kteří se
zea Příbram.
Jak vás napadlo zasadit vo- tehdy pohybovali na našem úzejenskou akci do kulis skanzenu? mí. Část ukázek obměníme, přijeChtěli jsme ukázat téma, které dou například sedláři, kteří vojsku
není běžně ve skanzenech k vidě- dodávali řemeny, tašky na patrony
ní, a přesto bylo důležitou součás- a další nezbytné výrobky z kůže.
Kolik lidí se do akce zapojí?
tí života lidí na venkově. Zároveň
nám přišlo zajímavé upozornit A odkud pocházejí kostýmy?
VYSOKÝ CHLUMEC Stejně jako vloni
i letos do Skanzenu na Vysokém
Chlumci dorazí vojáci. V sobotu
2. června zde budou kvartýrovat,

Zúčastní se zhruba dvě desítky lidí všech věkových kategorií,
část z nich působí v klubech vojenské historie, ti přijedou v oblečení, které si ve většině případů
vlastnoručně ušili. Další účinkující využijí kostýmy, které v muzeu
využíváme i například během Dní
řemesel.
Trochu to vypadá, že to bude
hlavně klučičí záležitost…
Na své si určitě přijdou i dívky
a ženy! Budou tu řemeslníci, kteří dodávali své výrobky armádě,
i vesničané, takže se bude například spřádat a barvit vlna na vojenské kabáty, šít nebo prát košile.
Pod vedením mistra perníkáře si
návštěvníci mohou upéct perníkové koníky, vojáky a miminka
v kolébce, naučí se zapálit oheň
křesáním nebo vyzkouší dobové
karetní hry.
Vojáci přijdou do vsi a místním se naskytne příležitost dozvědět se novinky o válce nebo
si přivydělat praním … Takhle
idylické to asi ve vsi, do níž
přitáhlo vojsko, nebývalo. Nebo
ano?
Obvykle lidé velkou radost
z příchodu vojska nemívali, ale
záleželo na tom, zda vojáci vesnici vydrancovali kvůli zásobám,
nebo se v ní jen v klidu zastavili na pár nocí a za stravu a uby-

tování zaplatili. My i s ohledem
na dětské návštěvníky zůstaneme
u pokojného scénáře, takže jediní,
koho by program mohl poděsit,
budou psi, kterým vadí hlasitější
výstřely.
Je někde zaznamenáno, že
Vysoký Chlumec vojenskou návštěvu někdy v historii zažil?
Přenocování několika vojáků
byla zcela běžná situace, takže
by se do historických knih sotva
dostala. Že se v nejbližším okolí
francouzští vojáci skutečně pohybovali, máme ale potvrzeno
například z pověstí, které zaznamenal Čeněk Habart. Vyprávělo
se v nich o vykradeném kostele,
vojenském pohřebišti nebo ukryté armádní pokladnici.
Je něco, na co byste návštěvníky akce ráda upozornila?
Akce se koná souběžně s poutí na Vysokém Chlumci. Průjezd
centrem obce bude v těchto
dnech částečně omezený. Při
cestě autem od Sedlčan je potřeba jet po silnici 105 okolo pivovaru dál směrem na Počepice, a do centra obce uhnout až
u autobusové zastávky na jižním
kraji obce. Při cestě hromadnou
dopravou doporučujeme rovněž
využít této zastávky, autobusy
nebudou na náměstí zajíždět.
Jana Špačková

Domov seniorů Vojkov
pořádá ve čtvrtek 14. června od 12:30 do 16:30 hodin

Den otevřených dveří
Zájemci si mohou prohlédnout zařízení domova, seznámit se
s nabízenými službami a podmínkami pobytu
Pro děti i dospělé je připraven doprovodný kulturní program
a občerstvení

KALENDÁŘ

12 strana
KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – park u chovatelů
3. 6. Dechová hudba Míly
Nováka
odpoledne s dechovkou;
14:00
10. 6. Venkovanka – Rožmitál
odpoledne s dechovkou;
14:00
 Kosova Hora – farní
zahrada
2. 6. Oboroh
17:00
 Týnčany – chalupa
Helena
9. 6. Týnčanský festival
vystoupení mistra světa
ve sportovním aerobiku,
živá folková a rocková
hudba a další; 18:00
 Sedlec-Prčice – areál TJ
Sokol Sedlec-Prčice
10. 6. Nedělní dechovkové odpoledne
hraje Malá pětka Milana
Včeláka; 16:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Výstava žákovských prací výtvarného oboru
výstava žáků ZUŠ Sedlčany; výstava do 6. 6.
 Sedlčany – kult. dům
Jiří Habarta, Magdalena
Machovská a Petr Filip i. m.
společná výstava obrazů
 Sedlčany – muzeum
75. výročí vystěhování
Sedlčanska v letech
1943–45
výstava ze smutného období našich dějin; výstava
do 15. 6.
 Drážkov – Váchův špejchar
Sedlčansko a Táborsko
zachycené štětcem
výstava Ludmily Dalíkové;
výstava do konce června

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
30. 5. Ochutnávka olejů
Nobilis Tilia
seznámení s rostlinnými
oleji ﬁrmy Nobilis Tilia;
18:00

 Sedlčany – RC Petrklíč
11. 6. Už spinkáš?
beseda s Mgr. Míšou Havlíčkovou na téma usínání
malých dětí; 17:30

DIVADLO
 Červený Újezd – hřiště
2. 6. Princové jsou
na draka
pohádku pro děti uvádí
divadelní spolek Béčko
Červený Újezd; 16:30
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
3. 6. Čarodějnický učeň
pohádkový muzikál plný
čar a kouzel; 15:00
 Petrovice – Obecní dům
3. 6. Popel a pálenka
uvádí divadelní soubor
Klika; 17:00
 Ješetice – kult. dům
10. 6. Princové jsou
na draka
pohádku pro děti uvádí
divadelní spolek Béčko
Červený Újezd; 15:00
 Sedlčany – knihovna
10. 6. Kašpárek a strašidlo
loutková hra spolku Našlose; 14:00, 17:00

KINO
 Sedlčany
31. 5. Toni Erdmann
ﬁlmový klub; 20:00
 Sedlec-Prčice
1. 6. Čertoviny
česká pohádka; 16:00, 20:00
8. 6. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci
česká komedie; 20:00

SPORT
 Sedlec-Prčice
30. 5. Běh naděje
20. ročník sportovně-humanitární akce na podporu
boje proti rakovině; 14:00
 Sedlčany – sportovní
hala GOA
2. 6. Aerobik show
závod ve sportovním
aerobiku
 Sedlec-Prčice – hřiště
2. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Sokol Kosova Hora B;
17:00

 Dublovice – hřiště
2. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Tatran Sedlčany C; 17:00
9. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Krásná Hora B; 17:00
 Kosova Hora – hřiště
2. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Prostřední Lhota; 17:00
9. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora B –
SK Klučenice; 17:00
 Vysoký Chlumec – hřiště
2. 6. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Jesenice; 17:00
9. 6. Fotbalové utkání
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Dublovice B; 17:00
10. 6. Fotbalové utkání
FC Kňovice – TJ Sokol
Sedlec-Prčice B; 17:00

slavnost
živá hudba, skákací hrady,
loutkové divadlo Našlose;
16:00

 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
3. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – MFK
Dobříš; 17:00
10. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B –
MFK Dobříš B; 17:00

 Kamýk nad Vltavou
1.–10. 6. Kamýcké prášení
loutková pohádka, slavnostní spouštění voru,
beseda o vorařích, divadlo
a další

 Sedlčany – Taverny
9. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – SK
Litavan Bohutín; 17:00
 Počepice – hřiště
10. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK

Život není jen
kariéra
SEDLČANY Filmový klub

uvádí ve čtvrtek 31. května od 20 hodin koprodukční ﬁlm z roku 2016
Toni Erdmann německé
režisérky Maren Ade.
Stárnoucí učitel hudby Winfried se vydává
za svou dcerou Ines
do Bukurešti, aby s ní
obnovil vztah. Otec, proslulý svým absurdním
SK Vysoký Chlumec – TJ
Vltavan Hříměždice; 17:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
2. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Počepice;
17:00
10. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Slavoj Obecnice;
17:00
 Petrovice – hřiště
3. 6. Fotbalové utkání
SK Petrovice – Dolní Hbity/
Zduchovice; 10:15
 Jesenice – hřiště
3. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – Březnice/Bělčice; 10:15
10. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Petrovice B; 17:00
 Kňovice – hřiště
3. 6. Fotbalové utkání
FC Kňovice – TJ Sokol

smyslem pro humor, se
snaží nabourat přesvědčení své dcery, že smyslem života má být pouze
kariéra. V roli ﬁktivního
Toniho Erdmanna se zálibou v nasazování falešných zubů roztáčí řetězec komických, trapných
i dojemných situací, přes
které se otec a dcera znovu přiblíží.
-red-

 Křepenice – Biopekárna
Zemanka
1. 6. Dětský den u pekárny
15:00–18:00
 Kamýk nad Vltavou –
Vrškamýk
2. 6. Pohádkový les
aneb Vrškamýk plný her
a pohádkových soutěží;
9:00
 Klučenice – hřiště
2. 6. Zábavný den s hasiči
kulturní akce s hasičskou
tématikou pro děti; 10:00
 Vrchotovy Janovice –
zámek
9., 10. 6. Víkend otevřených zahrad
komentované prohlídky,
sedm ohlédnutí za Sidonií
Nádhernou z Borutína;
11:00

Sokol Kytín; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
10. 6. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Borotice; 17:00

 Petrovice – hřiště
10. 6. Cesta pohádkovým
lesem
pořádá Spolek divadelních
ochotníků Petrovice; 13:30

ROZHLEDNY
OSTATNÍ
 Vrchotovy Janovice –
zámek
29. 5.–2. 6. Řetězové
provádění
24. ročník netradiční prohlídky zámku; 9:00–12:00,
13:00–17:00
 Sedlčany – knihovna
30. 5. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
 Sedlčany – hvězdárna
1., 8. 6. Pozorovací program
21:00–23:00
 Petrovice – u ZŠ
1. 6. Školní zahradní

 Osečany
Drahoušek
do června otevřeno
o víkendech a svátcích;
10:00–17:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
v červnu otevřeno o víkendech a svátcích;
10:00–17:00
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno do června o víkendech; 9:00–18:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–18:00

SPORT
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Cyklisté šlápli do pedálů při zahájení
nové sezóny na třech trasách
SEDLČANY Před městským

muzeem byl v neděli 27.
května odstartován třináctý
ročník otvírání cyklistické
sezóny v regionu, kterou
od samého začátku společně se svými partnery
„odemyká“ Sdružení obcí
Sedlčanska. Akce, nazvaná Vzhůru do pedálů aneb
Sedlčanskem na kole, měla
dosud dvě trasy, tentokrát
k nim pořadatelé přidali ještě
trasu třetí.
V roce 2015 se na trať vydalo rekordních 365 cyklistů
a pořadatelé byli jistě zvědavi, zda se díky příznivému

málo. Na kratší rodinnou,
zhruba dvacetikilometrovou
trasu, vyrazilo 152 cyklistů
a na delší vytrvalostní 79
a na novou terénní o délce
necelých dvaceti kilometrů
se jich vydalo 31. Zkušenější vyznavači cyklistiky byli
možná tak trochu překvapení, protože jejich trasa tentokrát neměla rovných čtyřicet
kilometrů, ale možná jich
bylo o tři až čtyři více. A také
se jim do cesty postavilo
více kopců než v minulosti.
„Poprvé jsme připravili
trasu terénní, která vede částečně po asfaltových cestách

že jinak je program otvírání
cyklistické sezóny v regionu stejný jako v minulých
letech. Znamenalo to, že potřetí byl cíl všech tras na tenisových kurtech Sokola
poblíž zimního stadionu, kde
si účastníci vyjížďky mohli
opéct buřta, dostali hermelíny, pivo nebo limo, koláče,
perníkové svačinky, a hlavně
certiﬁkát o absolvování závodu. Na jeho startu se postavili cyklisté skutečně všech
věkových kategorií. Ke zcela
nejmladším patřili sedmiletá
Anežka Lochová z Kňoviček
a pětiletý Jiří Kráčmar z Olo-
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V sobotu byly
třeba pevné
nervy i nehty
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Na místním sokolském

antukovém kurtu byly v sobotu 26. května vyhloubeny
důlky. A ne ledajaké. V ná-

Macke s nakonec úspěšnějším Martinem Palusem.
Po vyhlášení výsledků
juniorské kategorie přišla
na řadu šestnáctka dospě-

Vlevo vítěz Erik Slezák se stříbrnou juniorkou Ivanou Holubovou

Na start akce se dostavila také skupina sportovních kamarádů z týmu MTB Bubáci.

počasí tomuto počtu přiblíží
i účastníci tohoto ročníku.
Na start se jich tentokrát postavilo 262, což také nebylo

a částečně i lesem,“ připomněla na startu tajemnice
Sdružení obcí Sedlčanska
Štěpánka Barešová a dodala,

mouce. Anežka už několikrát
absolvovala trať sama a Jirka
jezdil dosud na sedačce.
David Myslikovjan

sledujících hodinách k nim
směřovaly cvrnky mnoha
účastníků Kuličkování. To
uspořádala TJ Krásná Hora
spolu s T. J. Sokol Krásná
Hora. Organizátoři také zapůjčovali kuličky těm, kteří
neměli svoje.
Od deseti hodin bylo
místo soutěžního klání vyhrazeno dětem. Těch se
účastnilo patnáct. Po tříhodinovém boji zvítězil
Erik Slezák, který ve ﬁnále
porazil Ivanu Holubovou.
O třetí místo se utkali Jakub

Mladí fotbalisté se rvali o každý metr hřiště
JESENICE U SEDLČAN Místní

TJ Sokol uspořádala v sobotu 26. května pod záštitou
Okresního fotbalového svazu Příbram druhý ročník
pouťového fotbalového turnaje přípravek za účasti deseti týmů. Kromě domácích
se fotbalového klání zúčastnily přípravky TJ Sokol Kosova Hora, TJ Sokol Počepice,
TJ Sokol Petrovice, TJ Sokol
Dublovice, TJ Sokol Vrchotovy Janovice a SK Petrovice.
Turnaj přinesl napínavá
utkání. V dramatických koncovkách utkání se nejvíce
střelecky dařilo hráčům starší přípravky z Jesenice. Mladí fotbalisté se doslova rvali

o každý metr hřiště, o každý
míč a příležitost prosadit se.
Diváci potleskem provázeli
nasazení a bojovnost všech
hráčů, zkrátka vše, co fotbal
v tomto věku přináší.
V utkáních věkové kategorie starší přípravky
zvítězilo družstvo TJ Sokol
Jesenice. Druhé místo získalo družstvo Kosovy Hory
a na třetím místě se umístilo
družstvo Počepic. V kategorii
přípravky mladší se na prvním místě umístilo družstvo
Kosovy Hory, druhé místo
vybojovalo družstvo Vrchotovy Janovice a třetí místo
obsadilo družstvo TJ Sokol
Jesenice. František Vávra

lých. Vítězem se stal otec
vítěze juniorů Petr Slezák.
Ve ﬁnále porazil druhého
Ivo Kašpara. Na třetí příčku se vyšplhala Marie Dryáková po vítězství v souboji s Kryštofem Slezákem.
Olga Trachtová
Hadáčková

SPORT
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Přestřelka jako na Divokém Západě
TJ Přeštice – TJ
Tatran Sedlčany
3:3 (3:3)
na penalty 4:5
PŘEŠTICE V sobotu 26. květ-

V 10. minutě se po přihrávce Matěje Strejčka dostal
Pavel Bešta až před brankáře Milana Vančáta, střelou
kolem jeho pravé ruky poslal míč do břevna, ten se
odrazil na brankovou čáru

dostal Přeštice do vedení
Jakub Bešta – 2:1. Ve 31.
minutě vyslal František
Hofman přesnou střelu,
brankář Matyáš Šampalík si na balon, který před
ním ještě skočil, sice sáhl,

hých 45 minut fotbalově
svižnějších, ale nenabídlo
moc brankových příležitostí. Diváci vlastně viděli
první střelu až v 65. minutě,
kdy Kryštof Kvěch vyzkoušel pozornost brankáře

na zajížděl Tatran ve 27. kole
fotbalové divize A směrem
na Plzeň.

V prvním
poločase šest
branek
Tatran odcestoval k utkání se dvěma brankáři – Milanem Vančátem a Tomášem Glogarem, mezi tři tyče
se postavil první jmenovaný. Doma musel zůstat Lukáš Brotánek, který nemohl
do utkání nastoupit kvůli
červené kartě, kterou obdržel v předchozím zápase
proti Hořovicku. Na světelné tabuli ubíhaly první
vteřiny zápasu a Dominik
Němec prošel po lajně přes
dva bránící hráče a předložil přesný centr na naskakujícího Luboše Soldáta, před
nímž na poslední chvíli zasáhl domácí obránce a odhlavičkoval míč do bezpečí.
Ani domácí se neostýchali.
Střela Zdeňka Sýkory ale
postrádala přesnost. Kryštof Kvěch to zkoušel technicky, ovšem balon zakroutil kousek nad břevno. V 7.
minutě si málem srazil míč
do vlastní brány Honza Vystyd, který zasahoval proti
prudkému centru Pavla
Bešty. Naštěstí to v ochozech jen zahučelo a pohroma byla nakonec nadvakrát
zažehnána odkopem pryč.

Na řadu tedy přišel penaltový rozstřel. Luboš Soldát, Michal Kdolský, Martin
Hájek, Tomáš Senft a Michael Dvořák své pokusy
proměnili. Honza Vystyd
treﬁl tyč. Brankář Milan
Vančát dva domácí střelce
vychytal a ve dvou případech si na míč sáhl. Tatran
si tak odvezl z Přeštic dva
body a je v tabulce na třetím místě se 44 body a skórem 51:54.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Sýkora (vlevo) takhle atakoval Martina Hájka. Píšťalka rozhodčího Tomáše Kyncla však zůstala němá.

a zpět do hřiště. Za pár
okamžiků se ten samý hráč
držel za hlavu, když nedal
obrovskou šanci a odkrytou branku přestřelil. A tak
přišel okamžik hostů. Jaroslav Repetný vytáhl balon
až na polovinu soupeře
a našel přihrávkou Michala Kdolského, po jehož
ráně zapadl balon přesně
k tyči – 0:1. Pak vybídl Michael Dvořák ke skórování
Dominika Němce, ten jen
o kousek minul tyč. Ve 20.
minutě bylo vyrovnáno. Vladislav
Fiala dostal chvilku času na zakončení a technickou
střelou poslal míč
za Vančátova záda
– 1:1. Ve 26. minutě
posoudil kontakt
dvou hráčů v malém vápně rozhodčí Tomáš Kyncl
jako faul a odpískal penaltu pro
domácí tým. Udivení hosté i přes
mohutné protesty
Nefalšovaná radost Petra Haase z vyrovná- jeho verdikt nezměnili. Z penalty
vající branky na 3:3

ale stejně mu nezabránil,
aby se za ním zatřepetal
v síti – 2:2. Jenže domácí
si vedení za pár minutek
vzali zpět. Pavel Bešta opět
technickou střelou a i s pomocí teče pozměnil na 3:2.
Tím se ale prvopoločasový brankostroj nezastavil.
Po špatné souhře domácího hráče s brankářem byl
u odraženého míče dřív
Petr Haas a i přes dotírajícího Ricarda Rodrigueze
Guarina s Janem Duchkem
dostal balon do odkryté
brány – 3:3. Ještě do konce
poločasu měl na hlavě čtvrtou branku Tatranu Dominik Němec, ale treﬁl přesně
místo, kde stál připravený
Šampalík. Přes 140 diváků
se v prvním dějství opravdu nenudilo.

Zisk tří bodů
odzvonila tyč
Do druhého poločasu
nastoupil Tatran se dvěma změnami v sestavě.
Za Františka Hofmana nastoupil Václav Lípa a Davida Krůtu nahradil Martin
Hájek. Opticky bylo dru-

Šampalíka. Na druhé straně to byl Jan Milota a také
brankář Vančát byl na místě. V 69. minutě mohlo být
rozhodnuto. Míč se dostal
až na zadní tyč, kde číhal
osamocený Petr Haas. Ten
se nerozmýšlel ani vteřinu
a umístěnou ranou z první překonal zasahujícího
brankáře Šampalíka, tyč
však odrazila balon za jeho
záda a po brankové čáře
doputoval zpět do hřiště.
V 79. minutě nebezpečně
naskakoval na centr Matěj Strejček, brankář Milan
Vančát byl ovšem rychlejší a míč si stáhl výskokem
do náruče. Do konce utkání
mohl rozhodnout jak jeden,
tak druhý tým. Přeštice
z přímého kopu z hranice
vápna naštěstí treﬁly jen
dobře postavenou zeď. Matěj Strejček a jeho skákavá
střela skončila pár centimetrů od tyče. Dominika
Němce ustrážila obrana,
Honza Vystyd neumístil
svoji hlavičku tak, jak by asi
chtěl, a v poslední minutě
byla střela Luboše Soldáta
zablokována.

Ladislav Šach, TJ Tatran: „Dnes to byl těžký zápas. První poločas byl z naší
strany špatný, takový jsem
ještě nezažil. Spousta chaosu, nefotbalových věcí. Sice
skončil 3:3, ale v podstatě
branky padaly náhodně
po chybách. Druhou půli
jsme se zlepšili a nakonec
jsme mohli ještě vyhrát v základní hrací době. Za druhý
poločas je pro nás druhý bod
zasloužený.“
Ivan Kovács, TJ Přeštice: „Do desáté minuty to vypadalo, že vyhrajeme lehce,
protože jsme měli tři jasné
vyložené šance, ale soupeř se
pak ujal vedení z první střely
z dálky. Otočili jsme na 2:1
a přišla druhá střela na 2:2.
Opět jsme se dostali do vedení a přišla třetí vyrovnávající
střela soupeře. Co k tomu dodat – brankář neměl svůj den.
Pokud chceme vyhrávat,
musíme proměňovat šance,
co si vypracujeme. Pak jsme
byli hodně nervózní a nakopávali míče a takhle se fotbal
nedá hrát. Penalty, to je vždy
loterie. Za výkon ve druhém
poločase jsme si nezasloužili
vyhrát.“
Sestava Tatranu: Vančát
– Repetný, Vystyd, Kdolský,
Hofman (46. Hájek), Krůta
(46. Lípa), Dvořák, Kvěch,
Soldát, Němec, Haas (75.
Senft).
Další utkání bude pro
Tatran a fanoušky velice speciální. Do Sedlčan
zavítá soupeř z Dobříše.
Na diváky bude čekat
nejen výjimečná atmosféra, ale i bohatá tombola.
Derby se hraje v neděli 3.
června od 17 hodin.
David Štverák
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Dva tituly mistrů Evropy putují do Sedlčan
KARLOVY VARY Potřetí

v řadě se Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a ﬁtness organizace
Fisaf konalo v Karlových

týmu České republiky byli
ze sedlčanského Aerobik
studia Dvojka nominováni
Veronika Šeráková (kategorie dospělí – ženy), Luboš

Úspěšní reprezentanti (zleva) Luboš, Veronika a Marie s trenérkou.

Varech, tentokrát 24.–26.
května. Do tradičně velmi
početného reprezentačního

Hanus (junioři – muži, páry)
a Marie Bezkočková (junioři – páry), svěřenci tre-

nérky Kristýny Faktorové.
Nad očekávání dobře se
dařilo Veronice Šerákové.
Mezi zkušenými a kvalitními závodnicemi především
z Belgie, Itálie, Francie a České republiky se Veronika
neztratila a od prvních kol
si držela krásnou šestou pozici, se kterou se jí podařilo
probojovat do ﬁnálového
závodu. Zde předvedla perfektní výkon, svůj výsledek
ještě o stupeň vylepšila
a umístila se na krásném pátém místě.
Luboš s Marií spolu
na mezinárodním poli startovali poprvé. Na výkonech
v prvním kole soutěže byla
patrná nervozita a z ní plynoucí chyby. Přesto byla již
v semiﬁnále jejich sestava
ohodnocena nejvyšším počtem bodů. Ve ﬁnále se sedlčanští závodníci již dokázali
uvolnit a předvést maximální
výkon. Po zásluze si z Varů
odvezli titul mistrů Evropy.
V nelehké pozici favorita
nastupoval do závodu juniorů Luboš Hanus. Svojí nápaditou a technicky nejobtížnější sestavou zaujal porotu
i diváky a podařilo se mu
papírové předpoklady naplnit, všechny své soupeře nechat za sebou a získat další
titul mistra Evropy.
-kf-

Béčko výstavními góly přiblížilo
soupeře sestupu
TJ Tatran
Sedlčany B – FK
Dobříč 1940 6:1
(1:1)
I když měl Tatran v úvodu více ze hry, k prvnímu
gólu se dostali hosté. Ve 27.
minutě si přetažený centr
zpracoval vysoký Kadlec,
který se treﬁl lobem – 0:1.
Ve 29. minutě posunul Senft
na Krůtu, ten středem vybídl M. Sirotka, který z 16
metrů obstřelil Novotného
– 1:1. V poslední minutě
první půle Tatran dostal míč
do sítě. Krůta rozehrál zleva
trestňák přesně na hlavu
Čejdy, který treﬁl tyč. Pohotový Senft dorazil, ale podle
rozhodčích stál v ofsajdu.
Druhou půli naprosto

ovládl domácí tým a diváci si mohli pochutnat
na výstavních gólech. V 53.
minutě Krůta dal doprava
na Lípu, ten našel na vápně
M. Sirotka, který si dal míč
na silnější levačku a skóroval nechytatelně pod břevno na 2:1. Další pěkný gól
přišel hned po dvou minutách. K odraženému míči
se 25 metrů od branky dostal Lípa a tvrdou skákavou
střelou k pravé tyči překonal
Novotného. V 64. minutě
přidal další gól opět Vašek
Lípa. Po individuální akci si
navedl míč na střed a z 22
metrů nechytatelně vymetl levou šibenici – 4:1. V 75.
minutě kopal z pravé strany
Matoušek trestňák a jeho ostrý centr uklidil na zadní tyči
do brány Hofman. V 81. mi-

nutě uzavřel Špaček na tenisových 6:1 a branka zase
stála za to. Sraženou střelu
Senfta napálil z voleje z 15
metrů a míč skončil opět
v levé šibenici.
Tr e n é r Ta t r a n u B ,
Vlastimil Zelenka: „Druhý
poločas už byl zcela podle
našich not a krásnými góly
jsme Dobříč výrazně přiblížili k sestupu. O vysokou
výhru se nejvíce zasloužili
dvougólový Marek Sirotek
a Vašek Lípa, který přidal
ještě jednu asistenci.“
Sestava: Glogar – Podlipský (46. L. Matoušek),
Pudil, Hofman, Bartůšek –
V. Lípa (66. Špaček), Čejda,
Krůta (55. Bláha), M. Sirotek (70. P. Sirotek) – Senft,
Valenta (70. Kabíček)
David Štverák
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Fotbalové
víkendové výsledky
regionálních
družstev
27. kolo Divize A
TJ Přeštice – TJ Tatran
Sedlčany 3:4p (3:3)
Branky Tatranu: 14. M.
Kdolský, 31. F. Hofman,
40. P. Haas

23. kolo
krajského
přeboru I. B
třídy skupina E
FK Hýskov – TJ Sokol
Sedlec-Prčice 4:1 (1:0)
Branky Prčice: 70. (p) M.
Prchlík
TJ Tatran Sedlčany B –
FK Dobříč 1940 6:1 (1:1)
Branky Tatranu B: 29.
a 53. M. Sirotek, 55. a 64.
V. Lípa, 75. F. Hofman, 81.
J. Špaček

23. kolo
okresního
přeboru
SK Litavan Bohutín –
TJ Sokol Dublovice 3:1
(1:0)
Branky Dublovic: 87. D.
Pešta
TJ Tatran Sedlčany C –
TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší 0:1p (0:0)

23. kolo III. třídy
skupina B
TJ Prostřední Lhota –
SK Petrovice B 2:4 (1:1)
Branky Petrovic: 7. M.
Krejčí, 73. Š. Kubec, 76.
P. Peterka, 80. J. Mašek
TJ Sokol Jesenice – TJ
Vltavan
Hříměždice
3:2p (1:1)
Branky: 19. a 83. M. Havel
– 29. J. Černý, 69. R. Šíma
SK Obory – TJ Sokol Kosova Hora 4:3 (2:2)
Branky Kosovky: 6. J. Kutil,

8. J. Nouzecký, 88. Z. Fafek
TJ Sokol Počepice – SK
Nový Knín B 3:4p (3:1)
Branky Počepic: 19. J. Hájek, 34. a 37. M. Pejša
TJ Krásná Hora – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
2:3 (0:2)
Branky: 57. M. Turek, 60.
L. Hůla – 21. M. Viskup,
40. R. Lukeš, 86. L. Čedík
TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B – SK Vysoký
Chlumec 3:1 (2:0)
Branky Chlumce: 75. R.
Šťovíček

20. kolo IV. třídy
skupina A
TJ Sedlice – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou B
2:1 (0:1)
Branky Kamýku B: 32. V.
Krůta

20. kolo IV. třídy
skupina B
FC Kňovice – TJ Sokol
Kosova Hora B 2:3 (0:0)
Branky: 70. T. Loch, 87. Š.
Pinkas – 57. a 66. M. Hodík, 84. J. Burda
TJ Sokol Dublovice B –
SK Klučenice 1:3 (0:0)
Branky: 89. D. Dřevojan –
49. a 80. J. Pecka, 61. M.
Zápotočný
TJ Sokol Sedlec-Prčice
B – TJ Krásná Hora B
3:0 (2:0)
Branky: 22. D. Kubát, 44.
J. Nemeth, 88. P. Kabíček

Okresní přebor
23. kolo –
Benešov
Vrchotovy Janovice –
Nespeky B 2:2 (0:1)
Branky Janovic: 65. M.
Rezek, 90. J. Novotný
David Štverák

Ze srdce děkujeme všem příbuzným, SDH Kosova Hora,
přátelům, kamarádům, sousedům, spolupracovníkům
a známým za podporu a pomoc v tak těžké chvíli,
za účast, projevenou soustrast a květinové dary při
posledním rozloučení s naším milovaným
Karlem Zábranským.
Děkuje manželka Hana, dcery Markéta a Lucie

PUBLICISTIKA
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Z Vltavy zmizel parník Děvín a Miroslav Kalousek si koupil šnorchl
S velkým pohnutím jsem
si přečetl Názor na komentáře pana Roškota, který
do redakce Sedlčanského
kraje zaslala Marie Kovalová. Je to velmi hodnotný
článek, který mi naléhavě připomněl mládí, kdy
jsem mohl stati podobného úderného stylu slýchat
a číst od Jiřího Jambora,
Jaroslava Kojzara a dalších velikánů komunistické publicistiky. Chybí už
jen „stříkání jedovatou
slinou“, „rejdy revanšistické reakce“ a „ztroskotanci
a samozvanci“.
Některé z myšlenek autorky si nesporně zaslouží
hlubší rozbor – například
její úvaha o tom, jak EU
všemi prostředky likviduje
Tomia Okamuru, vzácného
japonského obhájce českých zájmů. Je sice otázkou, kolik lidí v aparátu EU
vůbec ví, kdo to je, bylo

by ovšem určitě dobré,
kdyby se do Evropského
parlamentu dostal ten houfec, který pan Okamura
přivedl do naší poslanecké sněmovny. To by bylo
něco. Tihle lidé by tam určitě prosadili vše potřebné,
o tom není pochyb. A prý
se tam smí chodit i v maskáčích.
Autorka také správně
uhodila hřebíček na hlavičku svým názorem
na mírumilovnost Ruska.
To se přece nikam přehnaně nehrne, jen tak maličko v Podněstří, úplně
nepatrně v Abcházii, Osetii
a na východě Ukrajiny. Ale
to jsou všechno potřebné
preventivní kroky, které
musí nezaujatý člověk pochopit. Navíc je prezident
Putin s naším prezidentem
docela zadobře, jen ho trochu mírní, když chce náš
prezident likvidovat novi-

náře. Někdo mi říkal, že
prezident Putin má Čechy
velmi rád, že jim i trochu
závidí, zejména kroužek
nad U, protože by se chtěl
psát Půtin. Rovněž bylo
správně zdůrazněno, že
Rusko Krym muselo zabrat
– stalo se tak na poslední
chvíli před plánovanou
americkou invazí, do které se naši prozápadní zaprodanci dokonce chystali
aktivně zapojit. Každý si
mohl všimnout, že z Vltavy
zmizel parník Děvín a Miroslav Kalousek si koupil
šnorchl.
Výborná byla připomínka Frankfurtského sněmu,
tu si pan Roškot určitě
za rámeček nedá. Analogie
roku 1848 s naším dneškem
je totiž zřejmá. Pan Roškot
ostatně Františkem Palackým zjevně pohrdá, protože v jeho komentářích se
Palackého jméno nikdy ne-

vyskytlo, stejně jako jméno
Josefa Jungmanna, Josefa
Dobrovského či Jana Kollára. A nikdy tam nebyla ani
zmínka o našich pravých
vzácných starobylých rukopisech. Snad by nebylo
od věci připomenout ještě
císaře Zikmunda, křižácké výpravy a Drang nach
Osten. Neporozuměl jsem
pojmu „zpackaný brexit“.
Brexit si přece britský lid
zvolil ve všeobecném referendu, po kterém s panem
Okamurou tolik voláme.
Panu Roškotovi bylo
správně vyčteno, že plní direktivy Západu. O tom jsem
se sám přesvědčil, když
jsem pana Roškota přistihl
v lese za Nechvalicemi, jak
tam vybírá z dutiny stromu
nějaká lejstra. Měl přitom
na sobě kalhoty s padacím mostem, bílé podkolenky, zelenou kamizolu
a klobouk se štětkou. Ale

nenechte se zmást, pane
Roškote, náš lid se nenechá
slepě vést do evropských
pekel, zase bude platit, že
muž s koženou brašnou nesmí projít. A nechte už těch
pomluv a kydání špíny a lží
na našeho zlatého prezidenta, který nám už každou
chvíli dovalí ty miliardy čínských investic.
Je smutné, pane
Roškote, že všechny tyto
špatnosti vám musela připomenout žena, jejíž předkové přišli před mnoha
lety do naší vlasti jako typičtí ekonomičtí imigranti.
A je dobře, že tato žena
se báječně rozepsala. Já
jsem v Sedlčanském kraji
naposledy zaznamenal její
rady, jak se zachovat v případě jaderného výbuchu
(lehnout si patami k epicentru). Tohleto je však
o třídu lepší...
Antonín Podzimek

REAKCE NA ČLÁNEK KONEČNĚ! ALESPOŇ NĚCO...

Pane Roškote, máte pravdu
Máte pravdu v tom, jak píšete „...diskutovat zřejmě spolu nemáme o čem“. Jen ještě
připojím pár vysvětlení.
Rozhodně odmítám váš
názor (?), že nenávidím Západ. Jen nejsem slepá a hluchá k tomu, co se tam děje
a co nám je vnucováno.

K Milošovi Zemanovi
mám výhrady, nejsem jeho
slepá obdivovatelka, stejně
tak k Rusku, ale vám jsem
o tom psát nechtěla.
Dále jsem vám dlužna
aspoň jednu vaši lživou
větu, tady je: Nepůjdu daleko do minulosti, 14. dub-

na pod titulkem Kam ještě
klesneme? mimo jiné píšete o panu Okamurovi: „...
stačil kasu na svůj podpis
vytunelovat...“. To je zjevná lež. Toto nařčení vyšetřovala policie a zjistila, že
Tomio Okamura si vzal jen
své peníze, které předtím

do kampaně vložil. Z výše
uvedeného článku bych
mohla vzít ještě vaši větu,
kde je: „...prezident nutí
vítěznou stranu...“, což je
také lživé. Prezident nenutil, on doporučil. Ta slova
vůbec nejsou synonyma,
pane Roškote, významově

je mezi nimi velký rozdíl.
Vidíte, pane Roškote, že
neoznačuji za lež vaše názory? Ty jen nechápu, nechápu vás, jak můžete být
tak slepý a hluchý. Zažil jste
jednu totalitu a pomáháte
dostat naši zem do další.
Marie Kovalová

FEJETON

Jako houby po dešti
Tak nám minulý týden konečně zapršelo, zahrádkáři
na malou chvilku zajásali
a já od loňských teplých
deštíků už zapomněla, že
po dešti se musím dívat pod
nohy, kam šlapu.
Cosi proti mně vyskočilo.
Lekla jsem se, začala řvát
jako na lesy a syn se rozbre-

čel, protože nechápal, proč
křičím. Abych ho uklidnila,
začala jsem mu vyprávět
pohádku o zakleté princezně, kterou může vysvobodit
jedině polibek. To jsem ovšem neměla dělat, sice přestal brečet, ale pro změnu
si tu malou příšerku se zájmem prohlížel a chtěl ji do-

konce pusinkovat! Naštěstí
jsem zakročila včas.
Později večer jsem šla
vynést odpadky do popelnice. Zase pršelo, chtěla
jsem být brzy zpět v teple
a suchu, tak jsem se snažila
rychle skočit do sešlapaných
kecek, které nosím po zahradě, ale jedna bota mi

nešla obout. Zrakem jsem
zkontrolovala, zda nezapadl jazyk dovnitř. Ne. Zkusila
jsem botu nazout znovu, ale
něco tam opravdu překáželo. Ha, to si syn zase hrál
s kameny na skalce a jeden
mi jako vtípek dal do boty.
Snažila jsem se ho vyklepat
a zaječela jsem znovu! Ro-
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pucha na mě chvilku nechápavě koukala, proč ji budím,
pak pochopila, že opravdu
dostala z nového obydlí padáka, a odskákala do tmy.
Ještě chvilku jsem tam stála, dívala se za ní a říkala
si, jaké štěstí, že jsem měla
na nohách ponožky...
Kateřina Neužilová

