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Zastupitelé otevřeli téma
předzahrádek na náměstí,
názory se různily
SEDLČANY Zastupitel Filip

Růzha (STAN) předložil
na jednání v pondělí 8.
června návrh, který počítá s vytvořením předza-

hrádek na náměstí T. G.
M. Argumentoval tím, že
by tímto způsobem chtěl
náměstí oživit, že restaurační předzahrádky jsou

v Příbrami i dalších městech oblíbeny a obrátil se
na kolegy zastupitele se žádostí, aby podobný způsob

Cena 16 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Sexuální hrátky
přerušili přivolaní
strážníci
SEDLČANY Pro sex za bí-

lého dne a na pozemku,
na který bylo vidět ze
všech stran, nemělo okolí

pochopení. Na porno hrátky nahé dvojice na louce
za areálem technických
Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 2

Za účasti britského vojenského pověřence
uctila Kosova Hora památku Karla Mareše
KOSOVA HORA Přesně šedesát let uplynulo ve středu 10. června od úmrtí
generála Karla Mareše.
Kosova Hora na prvního
velitele 311. bombardova-

cí perutě RAF (Royal Air
Force – Královské britské
letectvo), který poslední
roky života prožil v Kosově Hoře, nezapomíná.
V budově radnice se

u starosty Martina Krameše za účasti Marešovy
dcery Dagmar Jungmannové a místního učitele
a kronikáře Jiřího Němce
Pokračování na straně 8

Svět bez lidských aktivit není podle
Martina Kysely řešením. I vzniku
tůní se musí pomoci
PETROVICE Obec se dlouho-

době a koncepčně zabývá
udržením vody v krajině
jako jedním z důležitých
nástrojů boje se suchem. Petrovický obecní úřad využí-

vá dotací na tůně z Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR, připravuje projekty se
Státním pozemkovým úřadem, spolupracuje s Martinem Kyselou z Bělozářky.

Proratio: Hromadné
propouštění
nechystáme, krize na nás
ale dopadla citelně

Aktuálně připravuje v rámci

SEDLČANY Firma Proratio

Pokračování na straně 7

sídlí v Poříčí nad Sázavou,
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v Sedlčanech má svoji pobočku v areálu KDS, kde
zaměstnává 50 lidí. Dodává
komponenty do automobilového průmyslu a vedoucí podniku Petr Zeman
v rozhovoru pro Sedlčanský kraj přiznává, že ﬁrma
se po 25 letech své existence dostala do krize. Přijala
úsporná opatření a využívá i státní pomoc. Zaměstnanost chce ale udržet.
Městem se šíří zpráva,
že omezujete provoz. Je
to pravda?
Momentálně mohu
pouze potvrdit skutečnost, že na naší výrobní
pobočce v Sedlčanech
došlo v souvislosti s dopady koronavirové krize
k poklesu plánované produkce pro zákazníky v oblasti automobilové výroby.
Naše pobočka se zaměřuje zejména na dodávky
do automotive a jak jistě
víte, na tuto oblast citelně
dolehly a doléhají efekty
Pokračování na straně 3
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Zastupitelé otevřeli téma
předzahrádek na náměstí,
názory se různily
Dokončení ze strany 1

byl vyzkoušen za určitých
pravidel pro provozovatele
také v Sedlčanech.
„Všude jinde to jde, tak
proč by to nemělo jít v Sedlčanech?“ položil řečnickou
otázku. „Náměstí by mělo
být místem setkávání se
a již v době, kdy se dělala
jeho revitalizace, jsem doufala, že tam předzahrádky
budou,“ podpořila záměr
Blanka Vilasová (STAN).
Martin Severa (KDU-ČSL)

cesta, jak v letošní sezóně
něco podobného uskutečnit,“ řekl mimo jiné Severa. Také Vladimír Zámostný (STAN) by považoval
„zábor“ pro letošní sezónu jako první krok, který
poslouží jako „barometr“
zájmu.
Rostislav Hefka (ČSSD
a Nezávislí) byl také
k návrhu, který dostali
zastupitelé jako materiál
na jednání takřka na poslední chvíli, zdrženlivější.

Předzahrádky by byly podle předkladatele Filipa Růzhy vhodné
v této části náměstí.

připomněl, že již v současné době existuje možnost
stolky u provozoven postavit na základě předpisu
záboru chodníku. „Cena se
pohybuje kolem pěti korun
za metr čtvereční. Pokud
současní
provozovatelé
požádají o zábor chodníku
pro stavbu do šířky asi 1,5
metru, tak jim jistě bude
městem umožněno nějaký
stolek a možná i slunečník
tam umístit. To už by byla
otázka jednání a estetiky,“
uvedl Severa s tím, že by
například musely být řešeny smluvně podmínky,
které by řešily odpad,
hluk nebo estetické požadavky. „V okamžiku, kdy
si to takto provozovatelé
vyzkouší, tak vyhodnotí,
jestli má nebo nemá cenu
do konstrukcí, které by se
dávaly na chodníky nebo
nad květinový záhon, v letním provozu investovat
peníze. Je to nejrychlejší

„Obecně bych se předzahrádkám nebránil, ale není
kam spěchat. Materiál je
dobrý, rada se jím může
dál zabývat, přidat případně i svoje další návrhy. Připravme to ze všech úhlů,
pořádně,“ nabádal, aby
byl „manuál“ Filipa Růzhy
posouzen podrobněji
a bral například v potaz,
jak budou na chodníku
s předzahrádkami projíždět maminky s kočárky.
Starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel potvrdil, že návrh
obdržel až v pátek 5. června. „Nebráním se diskuzi,
ale existují určité normy
a musíme znát stanoviska
správce sítě, stavebního
úřadu. Město bere rozhodnutím na sebe zodpovědnost. Tím nápad neneguji,
ale důkladnější přípravou
celého materiálu se vyhneme různým nebezpečím.
Návrh počítá s předzahrádkami na nejfrekventovaněj-

ším chodníku v Sedlčanech
a s případným využitím
konstrukce nad současným
záhonem. Vadí mi také, že
to chceme řešit v této době,“
sděloval starosta. „Ve městě žijí lidé a ne normy,“ namítal Růzha a poukazoval
na to, že předzahrádky
zaberou z celého náměstí
tak půl procenta plochy.
Do debaty se zapojili také
další zastupitelé. Pavel
Švagr (ČSSD a Nezávislí)
také podporoval, aby již
zpracovaný materiál nebyl schvalován narychlo
a zmínil, proč by nemohly být stolky s posezením
také přes ulici na hlavní
ploše náměstí. „Ve Francii
jsou celá náměstí poseta
stolečky. V tom manuálu
taková možnost není, já
bych jej měl rád komplexní,“ uvedl mimo jiné Švagr.
Růzha na svém návrhu
na usnesení i nadále trval.
„Není kam spěchat, ale není
také na co čekat,“ pronesl.
Diskuze vyústila v protinávrh formulovaný Vladimírem Zámostným, který
byl nadpoloviční většinou
přítomných přijat: „Zastupitelstvo pověřuje radu
města k dopracování technického manuálu pro zřizování předzahrádek na náměstí T.G.M. předloženého
Filipem Růzhou.“ Starosta
Hölzel nabídl Růzhovi
účast na jednání rady, která se tématu bude věnovat
přibližně za měsíc. „Věřím,
že tento manuál se podaří
dotáhnout do konce a že
předzahrádky na náměstí
v příštím roce budou. A já
se budu za to zasazovat,“
udělal tečku za tématem
Růzha.
Celou diskuzi, stejně
jako celý průběh jednání
zastupitelstva, mohli sledovat zájemci z pohodlí
svého domova prostřednictvím online přenosu,
z něhož ale není pořizován záznam.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Napadený chtěl
oznámení stáhnout,
neuspěl
SEDLČANY D va c et i l et ý

muž, kterého zbili v neděli 31. května ve večerních
hodinách v blízkosti 2. ZŠ
Propojení násilníci, chtěl
vzít svoji původní výpověď zpátky. Strážníkům
městské policie tvrdil, že
si zranění vlastní neopatrností přivodil sám. Jeho
přání však nebylo strážci
zákona vyslyšeno a událost byla dál vyšetřována
tak, jak jim ukládá zákon.
Důležité svědectví vydal
kamerový systém.
„Díky kamerám nastaveným k místu události
se nám podařilo zachytit
osoby, které byly do inci-

dentu zapojeny. Přibližně do deseti dnů byli dva
agresoři, kteří oznamovatele napadli, ztotožněni
a vyhledáni. Šlo o pachatele mladší osmnácti let.
Údajnou příčinou násilného činu byla komunikace
o možném prodeji drog.
Muž, který měl při příjezdu strážníku silně zakrvácený obličej a musel být
ošetřen, naštěstí neutrpěl
zranění s trvalými zdravotními následky,“ dodal
k případu, o kterém jsme
čtenáře informovali v čísle 23, velitel městské policie Petr Krch.
Marie Břeňová

Biopekárna
Zemanka se
přesune do Osečan
OSEČANY Biopekárna Ze-

manka, která sídlí v sedlčanské části Oříkov, se
přesune do Osečan. Informaci o záměru nám potvrdil jednatel společnosti Jan
Zeman poté, co se objevila
ve veřejném prostoru informace o nákupu bývalého hospodářského areálu
zámku v Osečanech.
„Ano budeme tam přesouvat naše provozy. Jsme
hodně na začátku v přípra-

vě studie a vše se zbrzdilo
covidem,“ odpovídá Jan
Zeman na přímou otázku
o přesunu výroby, nicméně dodává, že v tuto
chvíli není dokončený ani
záměr. Až bude studie ﬁnální, biopekárna ji představí. „Chystáme veřejné
představení studie lidem
v Osečanech, aby se rozptýlily případné obavy,“
dodává Zeman.
Tomáš Vašíček

Sexuální hrátky
přerušili přivolaní
strážníci
Dokončení ze strany 1

služeb upozornil strážníky
jeden občan.
Když na místo hlídka
přijela, tak si ověřila, že
volající nepřeháněl. Soulož blízko hlavní silnice
I/18, kudy projíždí spousta
automobilů, vyhodnotili
strážci pořádku a zákona
jako nevhodnou, která pohoršuje okolí a dělá městu
špatnou vizitku. „Historic-

ky je to poprvé, kdy jsme se
s něčím podobným v Sedlčanech setkali,“ poznamenal k sexu na veřejnosti
Petr Krch, velitel Městské
policie Sedlčany. Strážníci
oba nestydy vyzvali, aby
se oblékli. Když strážníkům následně předložili
doklady, zjistili, že kontrolovaný pár, který se přijel
do regionu povyrazit, je
z Prahy.
-mb-
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Víkendové
lijáky
pozlobily
REGION Českem se přehna-

ly bouřky a přívalové deště. Napilno měli také hasiči
v Sedlčanech. „Za uplynulý
víkend v souvislosti s lijáky
jsme u sedmi událostí zajišťovali technickou pomoc.
Jednalo se o čerpání vody
a odstraňování padlých

stromů v obcích Klučenice,
Kosova Hora, Příčovy, Čelina-Borotice a ještě dvakrát
jsme vyjížděli do Vrchotových Janovic a Křečovic,“ bilancoval Petr Hron, komisař
stanice Sedlčany Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
-mb-

Bývalá sokolovna se
má opět „roztančit“
KOSOVA HORA Budova bývalé sokolovny postavená v roce 1937, kterou má
střední a starší generace
spojenou především s plesy a tanečními zábavami,
by měla opět sloužit podobným akcím. Radnice
připravuje její přeměnu
na kulturní dům.
„Veřejná zakázka již
byla vysoutěžena, ve výběrovém řízení zvítězila
stavební ﬁrma ACG Real
se sídlem v Táboře. Rekonstrukce, která spočívá v přestavbě interiérů, by měla
být podle smlouvy dokončena ještě v závěru letošního roku,“ upřesnil starosta
obce Martin Krameš s tím,
že za nedodržení termínů
hrozí dodavateli penále.
Připomněl, že v budově byl několik let sklad
nápojů, posloužila také
jako ubytovna zahraničních dělníků, čímž dost
utrpěla – například parkety v sále byly vytrhány.
Při přestavbě školy, která
již byla dokončena, obec
vnitřní prostory využívala
dva roky k uložení starého

mobiliáře ze tříd i nového
vybavení. „Obec dostala
budovu od místních sokolů
sice zdarma, ale musela ji
odkoupit od České obce sokolské za 550 000. Připravili jsme projekt, požádali
jsme o dotaci a ta nám byla
potvrzena. Z celkových nákladů 8,5 milionu korun
činí dotace šest milionů,“
sdělil starosta. I přes úbytek ﬁnancí kvůli koronaviru se obec chce do přestavby pustit. „Vezmeme
si úvěr. Kdybychom rekonstrukci odložili, obávám se,
že v příštích letech bychom
to už vůbec ﬁnančně nezvládli,“ vysvětlil.
„Věřím, že v kulturním
domě, kterému se bude
zřejmě dále říkat Sokolovna, v lednu příštího roku
plesovou sezónu zahájíme,“ dodal Krameš s tím,
že kapacita tanečního sálu
bude pro 200 lidí. Obec
získá rekonstrukcí zázemí
pro pořádání kulturních
a společenských akcí,
seminářů nebo školení.
Výhodou bude v sále pódium.
-mb-
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Petr Štěpánek se pustil do boje proti
rozebírání hald u Příbrami
PETROVICE V první polo-

vině roku 2017 oznámili
zástupci ﬁrmy Diamo svůj
záměr s rozebíráním jedenácti hald po těžbě uranu
u Příbrami. Z většiny jde
o břidlice. S pracemi se
mělo začít do tří let, tedy
nyní. Sanace by měla trvat
deset až patnáct let. Pak
má přijít na řadu rozebírání
materiálu shromážděného
na centrálním úložišti podle druhu kameniva. Počítá
se s využitím při různých
stavbách v regionu, zejména dopravních.
Rada Středočeského kraje záměr v dubnu tohoto
roku odsouhlasila, veřejnost
se ale bouří. Ostře se do něj
na jednání zastupitelstva
kraje obul také středočeský
zastupitel a dlouholetý starosta obce Petrovice Petr
Štěpánek. A jak ve svém
příspěvku zdůrazňuje,
i když jsou haldy od Petrovic daleko a nemusel by
se tím vůbec zabývat, s ob-

dobnou situací má bohaté
zkušenosti. Stejně jako dnes
město Příbram i on tehdy
stál na straně obyvatel obce,
tedy na druhé straně barikády vůči Kraji.
„V současné době jsou
haldy už celou jednu generaci beze změny. Nikdo tam
neregistruje žádný negativní
dopad na životní prostředí,
lidé se s tím sžili a teď se
přišlo se záměrem, že by se
po dobu desítky let tyto haldy měly rozebírat,“ popisuje
Petr Štěpánek s tím, že proti tomuto záměru bylo jak
město Příbram a obec Háje,
tak mnoho obyvatel, kteří
bydlí v blízkosti. Petr Štěpánek zdůrazňuje, že nechápe,
proč krajská rada postupuje
proti vůli obyvatel.
Konečné rozhodnutí
bude mít podle Štěpánka
obrovský dopad na životy
lidí v okolí hald. „Ta prašnost a hlučnost tam bude
po desítky let,“ podotýká
a poukazuje na to, že ko-

mise životního prostředí je
tak zahalena prací, že nemá
dostatek času a prostoru se
jednotlivým záležitostem
věnovat pořádně.
„Nemám úplně dobrou
zkušenost s Krajským úřadem. U nás povolovali zahloubení lomu s vydatným
čerpáním vody, a kdybychom skutečně až silově nenastoupili, tak by se asi stalo,
že by z Krajského úřadu přišlo pozitivní stanovisko,“ připomíná nedávné petrovické
peripetie. Navíc upozorňuje
na to, že pochybuje o existenci ekonomického efektu
nebo dopadu na pracovní
místa. Právě naopak: „Je
tady v okolí dostatek lomů,
které jsou schopny zásobit
všechny dopravní stavby,
které se plánují. A dokonce
bych řekl, že dojde k poškození investic vlastníků těchto
lomů, kteří samozřejmě počítají s tím, že dopravní stavby
budou zásobovat,“ upozorňuje.
-oth-

Proratio: Hromadné propouštění
nechystáme, krize na nás ale dopadla citelně
Dokončení ze strany 1

pandemie koronavir u.
V březnu došlo ke značnému omezení výroby a situace i přes mírná zlepšení
trvá nadále.
Budete tedy propouštět? A kolik zaměstnanců
nyní máte?
Aktuálně zaměstnáváme padesát kmenových
zaměstnanců. Vedení společnosti jedná s našimi zákazníky a na pokles výroby je připraveno reagovat,
a to i případnou změnou
výrobního sortimentu,
popřípadě přesunem části výrobního programu

z centrály v Poříčí nad
Sázavou. Predikovat je
nyní obtížné. Je možné, že
v blízké budoucnosti budeme nuceni s některými našimi zaměstnanci ukončit
spolupráci, nicméně nějaké hromadné propouštění
neplánujeme. Prioritou vedení společnosti je udržet
pracovní místa pro většinu
našich kvalitních spolupracovníků.
Využili jste nějakou
pomoc od státu nebo vše
řešíte pouze interními
úsporami?
Mimo vlastních úsporných opatření využíváme

také možnosti kompenzace mzdových nákladů
s využitím programu Ministerstva práce a sociálních
věcí Antivirus. V současné
době upravujeme pracovní dobu našich zaměstnanců, využíváme tedy formu
takzvaného kurzarbeitu.
Dle našich informací nejsme v regionu jediná ﬁrma, která takto na pokles
produkce reaguje. Všichni
naši kolegové v Sedlčanech jsou pravidelně o vývoji situace informováni
a věřím, že krokům vedení
společnosti rozumí.
Tomáš Vašíček

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY V odpoledních

hodinách 6. června kontrolovali policisté ve městě
56letého muže, při dechové zkoušce se na displeji
přístroje objevila hodnota 2,95 promile alkoholu.
V nočních hodinách pak

jel od Příčov na Dublovice 33letý šofér, který byl
ovlivněn marihuanou.
SEDLČANY Pět atřicetiletého řidiče zastavila
ve městě policejní hlídka
8. června. Jak se ukázalo,
dotyčný usedl za volant

po požití drog. Test vykázal přítomnost metamfetaminu v jeho potu. Nyní se
bude zpovídat z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
DUBLOVICE Zatím nezjištěný pachatel rozbil

u vozidla, které bylo zaparkované v obci, výplň
okénka a z vnitřních prostor odcizil fotoaparát
a oblečení. Způsobená
škoda činila 32 000 korun.
Další zaparkovaný automobil navštívil v Sedlča-

nech. Z něj ukradl motorovou pilu v hodnotě 8 000
korun. Ke krádežím došlo
z 10. na 11. června.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Sedlčany a okolí jsou výrazně bezpečnější a klidnější než
před devíti lety
REGION Sedlčany a okolí

města patří k nejbezpečnějším lokalitám Příbramska i Středočeského kraje.
Statistika i komentáře zástupců státní i městské policie to dokazují. Ze zpráv
ředitele Územního odboru
Policie ČR Příbram René
Petáka, velitele Obvodního oddělení v Sedlčanech
Milana Daniela a velitele
Městské policie Sedlčany
Petra Krcha vyplynulo, že
situace v regionu je výrazně bezpečnější a klidnější,
než tomu bylo v roce 2011.

Kritický rok 2013
René Peták předložil 10.
června radě města tabulkové srovnání trestních činů
od roku 2011 až do roku
2019. „U násilné trestné činnosti za rok 2019 a 2018
je ve statistice zaneseno
vždy po šesti případech,
v roce 2011 jich bylo dvanáct, v roce 2014 třináct,
proti nejvyššímu výskytu to
představuje pokles na 46
procent. Ještě výraznější
rozdíl je u majetkové trestné činnosti, kde v roce 2013
bylo evidováno 83 a vloni
jen 15 případů, to je pokles
oproti předchozím letům
na 18 procent,“ seznámil při
tiskové besedě s některými
údaji sedlčanský starosta
Miroslav Hölzel s tím, že
celková kriminalita na Sedlčansku poklesla na 41 procent. Nejvíc vyčnívá rok
2013, kdy bylo spácháno
125 trestných činů. Vloni
se jich pachatelé dopustili

v 51 případech. „Ještě výrazněji klesly hospodářské
trestné činy – v roce 2011 jich
bylo spácháno 16 na území
Sedlčanska a vloni tři, což
představuje pokles na 19
procent,“ okomentoval pozitivní zprávu starosta.
Připomněl zároveň také
loňský mediálně propíraný incident, k němuž došlo
Na Potůčku mezi mládeží.
„V souvislosti s tímto excesem, který vybočil z řady, se
hovořilo o tom, jak je v Sedlčanech nebezpečno. Ve ﬁnále jsme se od policie dozvěděli, že čin byl klasiﬁkován jako
výtržnictví a po prošetření
se nedostal ani do kategorie
trestných násilných činů,“
uvedl s tím, že vzhledem
k tomu, že se jednalo o nezletilé účastníky této kauzy,
nemá radnice k dispozici
podrobnější informace.

třeby Policie ČR a 40 pro potřeby přestupkové komise.

Letošní čísla
Zástupci Policie ČR seznámili radní také s aktuální
statistikou, kdy od začátku ledna do konce května
bylo zaevidováno celkem

ných činů, z toho polovinu
tvoří krádeže vloupáním
a v ostatních případech se
jedná o krádeže například
v obchodech. „Statistiku
zvedlo opakované vyloupení
myčky Martina Macíka, kdy
byli pachatelé dopadeni,“
uvedl starosta. Letos zatím

Kamery pomáhají
Starosta konstatoval, že
na pozitivním vývoji má nemalou zásluhu městská policie a spolupráce strážníků
s Policií ČR. „Policie velmi
oceňuje kamerový systém,
který mají Sedlčany jako jeden z nejlepších na okrese.
V současné době je na území
města rozmístěno 52 kamerových bodů. Systém umožní
do budoucna přidat ještě deset, možná dvanáct kamer,
aby byl přenos signálu v potřebné kvalitě,“ poznamenal.
Starosta informaci doplnil
o to, že vloni se z kamerového systému kopírovalo 105
záznamů, z toho 65 pro po-

Veškeré úkony, které strážníci městské policie učiní, jsou zaevidovány. Od ledna do konce května 2020 bylo v systému 5 423 událostí.

72 trestných činů s 36% objasněností. Z toho na území
Sedlčan jich bylo spácháno
38, kdy jich 18 bylo objasněno, což představuje 47
procent. „K nárůstu oproti
loňskému roku sice došlo,
ale je to způsobeno jinou
metodikou vyšetřování u jízdy pod vlivem návykových
látek, kdy jsou tyto případy
v současné době již zařazovány mezi trestné činy,“
podotkl. Do konce května
bylo spácháno v celém obvodu 14 majetkových trest-

byla policii oznámena dvě
vloupání – v jednom případě se dostal zloděj do bytu
v Sadové ulici v Sedlčanech,
ve druhém lupič pronikl
do sklepa v Třebnicích.
Přestupků je zaznamenáno za prvních pět měsíců
roku v regionu 172, z toho
jich bylo spácháno na území
Sedlčan 129 – většina z nich
se týkala silničního provozu.
Řidičských průkazů kvůli alkoholu a návykovým látkám
bylo zatím zadrženo sedm,
což je o jedenáct méně než

za stejné období loňského
roku. Pokles pozitivně ovlivnila podle vyjádření starosty
i koronavirová karanténa.

Statistika městské
policie
Veškeré úkony, které
strážníci městské policie
učiní, jsou zaevidovány a zahrnuty do statistiky. „Samozřejmě je to i pro kontrolu
činnosti. Za období od ledna
do konce května 2020 bylo
v systému 5 423 událostí.
Strážníci provedli 465 kontrol vozidel, zkontrolovali
totožnost 673 osob, zachytili
70 závad na komunikacích,
na veřejném osvětlení, dopravním zabezpečení nebo
zabezpečení objektů. Celkem
řešili 376 přestupků, Policii
ČR předali 29 záležitostí,
na tísňovou linku 156 volalo
za prvních pět měsíců letošního roku 250 oznamovatelů,
196 kontrol udělali strážníci
na placených parkovištích.
Problém, s nímž se potýkala
jak policie, tak technické služby, se vyskytl při čištění města.
Čtyřicet řidičů znemožňovalo
tento úklid. Protože to bylo
v době nouzového stavu, tak
všechny přestupky byly zadokumentovány a jsou postupně
řešeny podle zákona. Městská
policie také v pěti případech
zajišťovala přistání vrtulníku
v souvislosti s transportem
ochranných pomůcek ze skladu Správy státních hmotných
rezerv na Červeném Hrádku,“ doplnil k současné statistice starosta Hölzel.
Marie Břeňová

Fotbalový dolíček se stavbou technického zázemí ozdobil
J E S E N I C E Vý z n a m n ý m

centrem společenského
a kulturního života obce
je sportovní areál Tělovýchovné jednoty Sokol
Jesenice. Měl však jednu
zásadní vadu na kráse –
postrádal technické zázemí.
Pořadatelé společenských akcí, t anečních
zábav a fotbalových turnajů tak byli nuceni pro
každou akci postavit prodejní stánky, vytvořit provizorní sociální zařízení

a po ukončení akce vše
odstranit. Zastupitelé obce

se rozhodli problém řešit
a schválili výstavbu tech-

nického zázemí pro sportoviště a kulturní akce.

Stavební práce na sektoru rychlého občerstvení
a sociálním zařízení byly
zahájeny 10. března a dokončeny před konáním
jesenické poutě 7. června.
O terénní úpravy okolí
stavby se postarali místní
dobrovolní hasiči.
Sen jesenických fotbalistů a pořadatelů společenských akcí se naplnil
– fotbalový dolíček se
stavbou technického zázemí ozdobil.
František Vávra


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
205/20

Prodám byt 3+1 po rekonstrukci. Třebnice u Sedlčan. Tel.: 607 570 893.
206/20

Prodám Škodu Felicia 1.3 GLSI, 50 kW,
r. v. 1997, TK do 06/2021, cena 9 900 Kč. Tel.:
732 168 290.
207/20

Koupím staré pivní láhve s nápisy pivovarů z pivovarů v regionu. Tel.:
732 170 454, sběratel.
208/20

Koupím byt v Sedlčanech. Tel.:
733 640 107. Nejsem realitní kancelář. 209/20

Prodám koncem června tři kůzlata.
Dva kozlíky a jednu kozičku. Stáří 12 týdnů.
Tel.: 606 806 902 – volat po 19. hodině. 210/20
Prodám tlakové nádrže á 750 l
vhodné pro akumulační vytápění. Tel.:
602 191 851.
211/20

Hledám podnájemníka v Sedlčanech.
Tel.: 702 523 145.
212/20

Koupím dům nebo hospodářské stavení
i ve špatném stavu. Tel.: 728 529 372. 213/20

Nabízím krátkodobou brigádu cca
na 1 měsíc pro zručnou spolehlivou ženu
– studentku, lehká manuální různorodá práce, ﬂexibilní pracovní doba. Tel.:
602 809 870.
214/20

Žena 60 let hledá přítele. Kafíčko a společná dovolená. Tel.: 774 048 822.
215/20

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

Prodám pánský černý oblek zn.
George (USA), sako 44 reg., kalhoty W 32“, L
30“, na postavu výšky asi 175 cm, pětkrát použitý. Cena 690 Kč. Tel.: 608 543 848. 216/20

Pronajmu dlouhodobě garáž v Sedlčanech naproti Biosu. Tel.: 736 779 035. 217/20

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

M. L. ELEKTRO

UKLÍZEČKA

elektromontážní práce
Požadavky:
hromosvody zájem o práci, spolehlivost, ochota, ŘP sk. B
Nabízíme:
pravidelný plat dle tarifních tabulek,
elektronické
zabezpečovací
poazapracování
navíc osobní ohodnocení, 2x ročně odměny,
kamerové systémy
obědy zdarma, příjemné pracovní prostředí
Pracovní doba: po–pá: 700–1530 hod.
Nabízíme
Své nabídky společně s životopisem
zasílejte
na e-mail:
dlouhodobě
udržitelný
příjem
konickova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 430
788,734
317462
835216
186
Volejte

Tel./fax: 317 834 320 (do 15 hod.)

ZEOS s. r. o.
ZS Dublovice a. s.

obnovuje provoz automatu
na prodej syrového kravského mléka
za stejných podmínek jako před pandemií COVID-19

Domov seniorů Vojkov
hledá pracovníky na pozici

ZDRAVOTNÍ SESTRA
na celý úvazek dle variabilního plánování 12hodinových směn

Sedlec - Prčice

provede práce na zakázku i s montáží
zopravy všech motorových vozidel, traktorů,
zemědělských strojů, prodej náhradních dílů
zprodej vodoinstalačního materiálu
zzámečnické a kovářské práce (mříže, kování, schody)
zsvářečské práce v ochranné atmosféře, řezání plazmou
zprodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
zprodej motorových, převodových a hydraulických olejů
zzastřešení bazénů - polykarbonát, ONDEX
zvýroba přístřešků, markýz - polykarbonát

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

Nabízíme: plat dle aktuálních tarifních tabulek, po zapracování
navíc osobní ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky
za směnnost a náročnost

PRACOVNÍK/CE

Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
konickova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 430 788, 317 835 186

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PLOŠNÁ INZERCE
od 13 Kč vč. DPH/cm2
Tel.: 774 414 225
E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz

Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče (práce u lůžka)
o seniory, ŘP sk. B, bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky za směnnost
a náročnost, možnost variabilního plánování 12 hod. směn
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
konickova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 430 788, 317 835 186

Najd
Tel.:

6

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Park je zatím bezejmenný, zastupitelé čekali
na vyjádření Nadace Dagmar a Václava Havlových
SEDLČANY Park v Tyršo-

vě ulici ještě nemá jméno.
O názvu Park Václava Havla,
který vybrala z podaných
návrhů a doporučila zastupitelstvu rada města, se
mělo hlasovat 8. června. Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel (ODS) doporučil tento
bod odložit až na další jednání zastupitelstva. Vysvětlil to tím, že do dne konání
zastupitelstva nezískali odpověď od Nadace Dagmar
a Václava Havlových Vize 97
a že souhlasné stanovisko je
vzhledem k zaregistrované
ochranné známce podmínkou.

s osobou, která byla vyloženě významná pro náš region
nebo město,“ poznamenal
dále. Zastupitelka Andrea
Chromcová (STAN) přidala k návrhům ještě další –
„Park víry“ a vysvětlila proč:
„Byla to víra v Boha, která
vedla pana Passera k vybudování modlitebny a parku.
Dále – park je určen hlavně
dětem a v dětech máme víru

možná i víra v lepší společnost a lepší Sedlčany pro
život nás i našich dětí. Tím
nechci říci, že by to měla být
jen víra v Boha, ale Park víry
mi dává smysl.“

Vzpomínání
na Havlovu
návštěvu
Filip Růzha vysvětloval,
že u Václava Havla určité

tišek Hodys nebo Jaroslav
Nádvorník (oba ODS). Měli
možnost se s tehdejším prezidentem Václavem Havlem
na sedlčanské radnici setkat
a podle jejich vyjádření to
v nich zanechalo nezapomenutelné pozitivní zážitky.
„V roce 1990 jsem měl tu čest
se s tehdejším prezidentem
setkat a musím říci, že to byl
jeden z mých významných

Bod byl přesunut

Zaujal i návrh Park
víry
Někteří zastupitelé
však s přesunutím a ani
s návrhem podaným Filipem Růzhou nesouhlasili.
„Nechtějme být světoví,“
argumentoval například
Rostislav Hefka (ČSSD a Nezávislí) a přimlouval se
za to, aby toto veřejné prostranství vzdalo poctu některé z významných osobností Sedlčan – například
zmínil Jakuba Krčína. „To
by bylo super, jen by mi chyběl uprostřed parku alespoň
malý rybníček,“ uvedl s nadsázkou. „Jaroslav Nádvorník
jistě najde nějaké souvislosti

významné... Navíc v mém
případě bylo setkání s ním
okořeněno jistým humorným
zážitkem, na který fakt rád
vzpomínám. Pojmenování
po Václavu Havlovi je podle
mě na místě. Není to ale záležitost, kterou bychom museli
vyřešit dnes. Měli bychom už
jen ze slušnosti počkat na reakci Nadace, kterou jsme
oslovili. Velmi bych se styděl
od toho názvu utíkat, když
jsme předtím projevili zájem,“ připojil se Nádvorník.

K názvu nového městského parku se vrátí zastupitelé na příštím zasedání – nejpozději bude svoláno v září.

v budoucnost a do nich ji
vkládáme. Park se nachází
poblíž nemocnice a je to opět
víra v uzdravení, která dává
pacientům a jejich blízkým
sílu. Nacházejí se tam také
cvičební pomůcky. Jak věřím, budou prospěšné zdraví
jejich uživatelům. Nakonec
je to také víra ve šťastné setkávání přátel a rodin v tomto kultivovaném prostranství,

spojení s regionem je, byť
je odvozeno od jedné Havlovy návštěvy po jeho zvolení prezidentem – na rozdíl
například od ulic ve městě
jako je Kpt. Jaroše, Švermova... A také on podpořil odložení tohoto bodu na příští
zastupitelstvo.
Pro název Park Václava
Havla by určitě zvedli ruce
například zastupitelé Fran-

zážitků. Jsem jednoznačně pro Park Václava Havla,“ argumentoval Hodys.
Nádvorník připomněl, že
návrhy na pojmenování
mohli dávat občané formou
ankety a tato výzva radnice se setkala s minimálním
zájmem. „Také moje setkání s Václavem Havlem, ale
hlavně tím, co představuje
pro republiku a svět, je tolik

Debata – zvláště mezi
Hefkou a Růzhou – pokračovala. V jejím závěru Rostislav Hefka trval na tom, aby
se hlasovalo jak o odložení
pojmenování parku – což
byl návrh doporučený starostou města, tak o jeho protinávrhu – nic neodkládat
a 8. června přijmout pojmenování tak, jak jej na zasedání předložila zastupitelka
Chromcová.
Po všech komentářích
většina přítomných zastupitelů podpořila variantu přesunout tento bod
a hlasovat o pojmenování
veřejného prostranství až
v příštím zastupitelstvu,
které by mělo být svoláno
do třech měsíců.
Marie Břeňová

Dagmar Havlovou dopis ze Sedlčan potěšil
SEDLČANY/PRAHA Zastu-

pitelé města neměli ještě
v pondělí 8. června k dispozici vyjádření Nadace
Dagmar a Václava Havlových Vize 97 k možnému
pojmenování parku po bývalém prezidentovi. Proto
většina rozhodla přesunout tento bod na příští
jednání. Den na to ale odpověď od Dagmar Havlové přišla.
S obsahem dopisu
nás seznámil Miroslav
Hölzel, starosta Sedlčan.
„Stanovisko jsme dostali
v mailové poště v úterý 9.
června a 10. června nám
byla odpověď doručena
běžnou poštou. Paní Dagmar Havlová se vyjádřila

kladně,“ uvedl. Z dopisu
citoval: „S potěšením vyjadřuji předběžný souhlas
se záměrem pojmenovat
nově vybudovaný městský park nacházející se
na prostranství mezi uli-

cemi Lidická a Tyršova
na Park Václava Havla.
Doufám, že místo bude připomínat nejen mého manžela a jeho myšlenky, ale
svobodu, které je třeba si
vážit, a demokracii, o níž

je nutné se starat. Nechť
evokuje smýšlení o vyšších
cílech a hodnotách, které
přetrvávají lidskou existenci. Věřím, že prostranství bude rozvíjet svůj účel
pro setkávání a odpočinek

místních občanů. Vězte, že
do vašich rukou vkládám
kromě souhlasu také důvěru a zajištění vždy důstojné
připomínky Václava Havla.
S pozdravem Vaše Dagmar
Havlová.“
-mb-
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Svět bez lidských aktivit není podle Martina Kysely řešením.
I vzniku tůní se musí pomoci
Dokončení ze strany 1

komplexních pozemkových
úprav obnovu rybníka Svět
pod Obděnicemi a tůňky
nad Ohradou. Na několik
otázek, týkajících se právě
výstavby tůní na Petrovicku, nám odpověděl Martin
Kysela.
Kolik tůní už máte
na svém kontě?
Tůně budujeme od roku
2013. Od té doby se jich
na Sedlčansku udělalo okolo pětatřiceti, samozřejmě
různě velkých, od velkých
o rozloze stovek metrů čtverečních, po menší v řádu
několika desítek metrů. Největší množství jich vzniklo
v širším regionu Petrovicka.
Proč právě na Petrovicku?
Je to jednak dáno tím, že
na Petrovicku děláme řadu
ochranářských projektů, neboť místní krajina je na obojživelníky, ale i další druhy
vzácných organismů, velmi
bohatá, ale i díky vstřícnosti obce k ochraně přírody
a krajiny. Ale na Sedlčansku
nejsou obojživelníci pouze v okolí Petrovic. Skvělé životní podmínky mají
například na Nechvalicku,
kde díky zachovalé krajině
a stávajícímu způsobu zemědělského hospodaření
fungují obrovské populace
obojživelníků.
Jaké druhy obojživelníků na Sedlčansku žijí?
Máme v regionu vzácnou situaci, kdy můžeme
říct, že nám zde nevyhynul

ještě žádný druh obojživelníka. Žije zde minimálně
pět druhů skokanů, dva
druhy ropuchy, jeden druh
kuňky, rosnička obecná,
blatnice skvrnitá, všechny
tři druhy čolků a v lesích
v okolí Vltavy mlok skvrnitý. To znamená čtrnáct
druhů z celkových jednadvaceti druhů. Ty, které tu
nežijí, zde prostě nemají
své rozšíření a žijí převážně na Moravě a v Karpatech. Některé druhy zde
mají opravdu obrovské
populace, například kuň-

I proto byly na Sedlčansku
zřízeny čtyři rezervace pro
obojživelníky. Pamětníci
by ale samozřejmě mohli
vyprávět, jak vypadaly populace obojživelníků před
šedesáti lety. To si dnes nedovedeme představit.
Co v dnešní době nejvíce obojživelníkům škodí?
Jak jim mohou pomoci
tůně?
Obojživelníci jsou nejohroženějšími obratlovci
planety. Škodí jim řada
věcí a nejvíce spolupůsobení více faktorů. Ve vodě,

ploch v krajině. Jelikož
obojživelníci tráví většinu
života na souši, potřebují
i určitou kvalitu suchozemského prostředí. Zde
je typický problém s naší
intenzivní
zemědělskou
krajinou, ztrátou biotopů jejich zarůstáním dřevinami
a neprostupností krajiny.
Na druhou stranu, obojživelníci jsou požíráni vším
možným a jejich strategií je,
aby jich bylo hodně. Jinak
by za těch čtyři sta milionů let, co jsou na planetě,
asi nepřežili. Tůně jsou

Nejvíc tůní v regionu vzniká na Petrovicku, dělají se v různých velikostech.

ky nebo rosničky, což ví
každý, kdo se v jarní noci
vyskytne poblíž rybníka.
Jejich koncerty jsou slyšet
na kilometry daleko. Tento
jev je v rámci ČR unikátní
a není moc krajin, kde by
se zachovaly takové velké
populace obojživelníků.

kde se rozmnožují, se jedná o nadměrně intenzivní
hospodaření na rybnících,
zhoršování kvality vody,
zejména vlivem koktejlu
chemických látek ze zemědělství a z běžného života
nebo třeba přímá likvidace drobných vodních

obojživelníky vyhledávány
k rozmnožování okamžitě
po vybudování a můžou
řadu let sloužit jako místo
reprodukce. Problém je
ale v jejich měřítku. Jejich
současné množství a malá
rozloha nemůže populace
obojživelníků udržet. Pro-

to musejí alespoň fungovat
rybníky.
Co je možné pro obojživelníky udělat? K čemu
nám vlastně jsou?
Důležité je snažit se
o udržení a tvorbu vodních
prvků v krajině. Ať už jsou
to tůně nebo malé nádrže,
vše slouží v krajině nejen
obojživelníkům. Snažit
se udržet staré struktury
v krajině, jako meze, drobné mokřady, polní kazy,
nezalesňovat nelesní půdu.
Neasfaltovat nově polní
a lesní cesty. Co je v současnosti obrovský problém,
je silný tlak na drobné rybníky v krajině. V našem
regionu fungují minimálně
dvě odborné rybářské ﬁrmy, vánoční kapr koupený
od nich by mohl vést k čisté vodě v jiném rybníce,
kam nenasadíme ryby. To
by mohlo fungovat alespoň
na obecních rybnících, které zároveň můžou sloužit
jako přírodní učebna přírodopisu pro místní školy. Je
toho spousta, co jde dělat
a určitě to není bezzásahovost a svět bez lidských
aktivit. Pokud přijdeme
o obojživelníky, s fungováním přírody se nestane asi
nic. Ale bude a možná už
je to pro nás varováním, že
s krajinou, a hlavně s vodou, se něco děje. Voda
bude tématem naší budoucnosti a je jedno, jestli
to bude sucho nebo povodeň.
Olga Trachtová
Hadáčková

Swimrun tour začala závodem na Orlíku
První závod
série Swimrun tour, tedy
závodu s kombinací běhu
a plavání, se uskutečnil
o uplynulém víkendu
v Solenicích. Závodilo se
na dvou trasách – Sprint
a Standard. Na trase Sprint
s celkovou délkou 14 km
čekalo na závodníky 2,1 km
plavání v 8 úsecích. Ten
nejdelší měl 550 metrů.
Podíl plavání byl 15,4 %.
Nejdelší běžecký úsek byl
dlouhý 3,5 km.
Na delší vzdálenosti,

SOLENICE

22 km, byly připraveny
dohromady 3 plavecké
kilometry na 11 úsecích.
I zde byl nejdelší 550 metrů. Nejdelší běžecký měřil
4,1 km. Podíl plavání v této
variantě byl 13,7 %. Po tvrdém povrchu se běhalo
minimálně. Kdo nepřijel
s vlastním vhodným vybavením, mohl si ho na místě
zapůjčit a následně případně i koupit.
Na obou tratích se závodilo v kategorii single
ženy, single muži, týmy

mix, týmy ženy a týmy
muži. Na závodníky čekala spousta jídla včetně
horké polévky nebo tradičního domácího štrůdlu
pro každého, kdo se dostal
do cíle. Zázemí zajišťovali
i místní dobrovolní hasiči.
V závodu Sprint se postavilo na start 41 závodníků, z toho čtyři vlaječky
startovní listiny byly zahraniční. Nejlepším mužem se
stal Michal Ondrej, který
trať zvládl za 1:43:05. Nejlepším mix sprint týmem

byli Jan Majer a Pavlína
Vargová. Nejrychlejším
týmem mužů byla dvojice Petr Neumann, Jakub
Humlíček. Nejrychlejší ženou se stala Klára Zrůstová
s časem 2:05:06. Mezi ženskými týmy triumfovaly
Marie Valdová s Jarmilou
Tourkovou.
Do závodu Standard
se přihlásilo 18 závodníků nebo dvojic. Z toho
jedna dvojice přijela ze
Slovenska, druhá byla
českoamerická. V katego-

rii mužů triumfoval Jiří
Klemet, který celou trasu
zvládl za 2:41:44. Vítězným mužským týmem
jsou Vojtěch a Vilém Horákovi. Mix standard tým
ovládli Tomáš Matera
s Kristýnou Skupieňovou.
Nejrychlejší ženou byla
Eliška Zelená s cílovým
časem 3:05:33. Ženský
tým závodil pouze jeden
a to ve složení Pavlína Míčová, Pavla Musilová.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Za účasti britského vojenského pověřence uctila
Kosova Hora památku Karla Mareše
Dokončení ze strany 1

uskutečnilo v dopoledních hodinách komorní setkání. Pozvání na ně také
přijali senátor Jiří Burian
a Daniel Ryl – další hlavní iniciátoři petice z roku
2018 usilující o udělení
státního vyznamenání in
memoriam pro tohoto
hrdinu. Vzácného hosta,
plukovníka Davida Catmura, britského vojenského
atašé v České republice,
doprovázel za ambasádu
také Adam Slezák (pravnuk bývalého majitele
zámku v Kosově Hoře),
který se po celou dobu
vzpomínkové akce osvědčil jako brilantní tlumočník. Zástupce britské ambasády se zajímal o těžký
život Mareše a jeho rodiny
po 2. světové válce, kdy
se mu místo zaslouženého uznání komunistický
režim „odměnil“ tím, že
byl degradován na prostého vojína a byl odsunut
z Prahy. V Kosově Hoře
působil až do své smrti
jako zemědělský dělník
a skladník materiálu. Satisfakce v podobě vrácení
hodnosti generála se mu
dostalo až za prezidenta
Václava Havla.

Generál měl orat
s voly
V parku, který již dva
roky nese název Park generála Karla Mareše, se
uskutečnila druhá část
pietního setkání. Po položení květin u pomníčku
promluvil nejprve kronikář Němec.
„Patřím k těm lidem,
kteří měli možnost prožít
s panem generálem v Kosově Hoře nějaký čas,“
uvedl a přidal pár vzpomínek. Zmínil se, jak tato
osobnost při příchodu
do statku dostala údajně
na starost párek volů,
aby s nimi orala. Pro generála, který vyhrával
za první republiky evropské soutěže v dálkových
přeletech a orientačních
soutěží, to bylo podivné
pracovní zařazení. Kro-

nikář je přesvědčen, že
státní vyznamenání by
si zasloužila i generálova
druhá manželka Růžena.
„Bez peněz, bez prostředků, ve studených zdech
zámku to s dcerou neměla lehké. Dvě ženy zůstaly
úplně osudu na pospas,“
vyprávěl Němec. Situaci dokreslil slovy: „Měli
jsme pekařství a když

Název parku jako
vzkaz...
Senátor Burian na předřečníka navázal a pochválil, že park dostal
pojmenování po Karlu
Marešovi. „Pokud je jeho
jméno zakotveno v tomto prostředí, je to vzkaz
i pro příští generace a je
potřeba tuto osobnost při-

život – jeho vojenské úsilí... Karel Mareš byl po roce
1948 mnohokrát vězněn
a vyslýchán. Je zajímavé,
že lidé jako on, kteří prožili takové útrapy, málokdy
o nich hovořili,“ sděloval
senátor.

Vyjde třetí
pokus?
Jiří Burian připomněl,

Jungmannové a všem, kteří generála znali, aby napotřetí státní vyznamenání
letos dostal,“ doplnil Burian. Poděkoval za pozvání
s dodatkem: „Je mi tady
příjemně.“
Krátkou řečnickou tečku udělal za vzpomínkovým setkáním starosta
Krameš. „Velice si vážím
toho, že jste zavítali do Kosovy Hory a udělali jste si
čas, abyste si připomněli
s námi tento – pro nás významný – den.“
Po oﬁciálním zakončení
nám David Catmur řekl, že
se pokusí prostudovat materiál o generálu Marešovi
a zváží, zda by z pozice vojenského pověřence mohl
také on nějakým způsobem udělení řádu k 28. říjnu podpořit.

Ohlédnutí
za garden party
Památce generála Karla Mareše se poklonili u pomníčku, který tuto osobnost připomíná, (zleva) Adam
Slezák, David Catmur, Jiří Burian, Dagmar Jungmannová, Martin Krameš, Daniel Ryl a Jiří Němec.

zůstala po smrti Karla
Mareše rodina úplně bez
prostředků, tak přišla
paní Růžena za mojí maminkou, zda by jí nedala
chleba. Samozřejmě to
udělala a já jsem za chleba dostal lyže, které mi
dodatečně přinesla,“ přidal svůj střípek do skládanky.

Na pohřeb
s „vejtřaskou“
Kronikář připomněl,
že poslední roky se Marešovi snažili zpříjemnit
někteří místní občané –
například doktor Kott, vycházeli mu vstříc i jeho
spolupracovníci a nikdo
z nich na něj „nedonášel“. „Pan Soukup mi vyprávěl, že když generál
zemřel, dostali ze statku,
který patřil pod Prčici,
do dílny novou ‚vejtřasku‘.
Na korbu tohoto náklaďáku se dokázalo narvat asi
třicet lidí a tímto způsobem se všichni kodrcali
na Marešův pohřeb, který
byl v motolském krematoriu,“ řekl mimo jiné.

pomínat. Nejsem historik,
ale on od svého mládí žil
vojenstvím. Jako dobrovolník vstoupil do rakousko-uherské armády, byl také
členem československých
legií a významnou roli
sehrál v meziválečném
období, kdy se stal velmi
významným velitelem, ale
hlavně letcem československé armády. To se nakonec
potvrdilo i ve druhé světové válce. Ale s nástupem
komunismu byl nejen degradován vojensky, ale byl
tím zdegradován celý jeho

že se vloni i předloni
snažil v senátu prosadit
udělení státního vyznamenání pro Karla Mareše
in memoriam – řádu Bílého lva. „Bohužel na Hradě
byla dána přednost jiným
osobám, neřekl bych, že
osobnostem. Osobností je
pro mě generál Mareš...
Proto jsem se o udělení
vyznamenání pokusil letos
znovu. V červenci bude žádost senátu putovat k panu
prezidentovi a dál uvidíme. Přál bych hlavně občanům Kosovy Hory, Dagmar

Daniel Ryl s Dagmar
Jungmannovou se s námi
podělili o zážitek z Britské
ambasády v Praze, kam
byli při příležitosti 94. narozenin královny Alžběty
II. 3. června pozváni. Ryl
upřesnil: „Britská ambasáda zve na garden party
zástupce České republiky
i ostatních zemí a především válečné veterány.
Jejich řady ale hodně prořídly... Potkali jsme se tam
například s kardinálem
Dominikem Dukou nebo
Karlem Schwarzenbergem
– ten se s dcerou generála
Mareše také osobně pozdravil.“ Marie Břeňová

Poděkování zaměstnancům Nemocnice Sedlčany
Za vedení nemocnice bychom rádi poděkovali všem zaměstnancům
sedlčanské nemocnice, kteří za sebou mají velmi náročné týdny. „Nikdo
z Vás neváhal přijmout přísná protiepidemiologická opatření, která ještě
více ztěžovala Vaši již tak náročnou a vyčerpávající práci. Často se jednalo
o opatření, která zasahovala i do Vašich osobních životů. Pro zajištění
bezpečí našich pacientů jste vše respektovali a plnili na sto procent. Vám
všem, jak zdravotníkům, ošetřovatelům, recepci, ale i lidem z obslužných
provozů, patří veliké díky a obdiv. Náročnou situaci, plnou únavy,
vyčerpání, zákazů a nařízení jste zvládli skvěle! Za to děkujeme.“
Ing. Filip Zítko, Ing. Václav Nedvídek,
MUDr. Sergej Jurčenko, Bc. Miroslava Kudrnová
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Vnuk legendárního Jardy Muchy potvrdil,
že tábor zaplní tři turnusy a chválí: Kolem
Častoboře se vytvořila skvělá parta
ČASTOBOŘ V dětský letní

tábor se každoročně mění
základna TJ Tatran na Častoboři. Obvykle se tu vystřídá za prázdninové měsíce
kolem 450 táborníků. Jak to
bude letos? Na to nám v rozhovoru odpovídal Pavel Vrtiška, předseda rady Spolku
DT Častoboř, kterého připomínáme také jako vnuka
dlouholetého legendárního
vedoucího Jaroslava Muchy.
V čem pro vás byly
přípravy na letošní tábor
na Častoboři jiné?
Největším rozdílem pro
nás byla dlouho trvající nejistota. Kapacitu se nám podařilo naplnit již na přelomu
prosince a ledna, ale v průběhu jara jsme si vůbec nebyli jisti, zda budeme schopni nakonec tábor uspořádat
či nikoliv. Samozřejmě jsme
čekali především na oﬁciální stanoviska vlády, zda
půjdou tábory organizovat
a případně za jakých podmínek, dále pak na reakci
rodičů na tato opatření.
Určitá nejistota panovala
i v otázkách personálního
obsazení.
Zamíchala pandemie
také s přihláškami nebo
v tomto ohledu neměla
na zájem vliv?
Zatím se zdá, že na počet
přihlášených pandemie až
tak výrazný vliv mít nebude. Několik účastníků se samozřejmě odhlásilo, ať už
z toho důvodu, že měli stále obavu posílat děti do většího kolektivu nebo kvůli
novým opatřením, která
jsme museli zavést. Stále
více rodičů nám ale volá
s dotazem na volná místa,
neboť někteří organizátoři
letošní tábory vzdali. Aktuálně máme tedy všechny
turnusy zaplněné.
Co budete muset připravit letos odlišně?
Odlišností bude celá
řada. Museli jsme přijmout
mnohá opatření, abychom
byli schopni zajistit veškerá
hygienická pravidla a zajistit tak maximální mož-

nou ochranu zdraví všech
účastníků. Samozřejmě
jsme připravili velké množství dezinfekčních prostředků, ochranných pomůcek
a uzpůsobili vybavení tak,
abychom byli schopni dodržovat všechna stanovená
pravidla. To nás nakonec

změny patří i maximální možná izolace tábora
od vnějšího okolí, kterou
budeme zajišťovat především zákazem návštěv
během tábora a zákazem
výletů „do civilizace“.
I přesto všechno ale věříme, že nutné změny nebu-

Rok se tyčí na Častoboři menhir, který představuje krásnou vzpomínku na legendárního vedoucího Jaroslava Muchu (1925 až 2016).

vedlo i k rozhodnutí zkrátit
o den délku všech turnusů, abychom mohli celou
základnu důkladně vyčistit
a vydezinﬁkovat před spuštěním dalšího běhu.
Dále jsme upravili některé části programu a režimu dne, abychom byli
schopni více oddělovat oddíly a zamezit tak kontaktu
mezi většími skupinami
dětí. K tomu patří i jiný režim stravování, který bude
z tohoto důvodu rozdělený
na více „směn“.
Mezi další podstatné

dou mít na průběh tábora
podstatný vliv a že si děti
odvezou z tábora stejně
kvalitní zážitky jako každý
rok.
Jakou připravujete celotáborovou hru?
Na každém ze tří turnusů je téma celotáborové
hry jiné – ten první bude
provázet téma Horníci,
druhé Pán prstenů a třetí
turnus se rozhodl – stejně
jako v předchozích letech
– připravit hlavní náplň
jako překvapení.
Máte problém se zajiš-

těním vedoucích? Kolik
je jich v případě Častoboře potřeba?
Ze zajištění personálu
jsme samozřejmě jistou
obavu letos měli. Pandemie měla na mnohé z nás
podstatný dopad, a tak
jsme si nebyli jisti, zda to
s účastí personálu nějak
výrazně nezamíchá. Pro
každý turnus musíme zajistit partu 35 pracovníků.
Každý z nich byl průběžně
informován o vývoji situace a o to samé jsme prosili
i my je – aby nám včas dali
vědět, pokud by se u nich
z důvodu pandemie změnily plány na léto. Nakonec
se to naštěstí týkalo jen
několika jedinců, kterým
se přeskupil program nebo
si museli vybrat z důvodu
aktuální situace předčasně
dovolenou. Pokud ale nedojde k dalším změnám,
tak máme personál pro
tento rok již plně zajištěný.
V tomto ohledu máme
možná trochu příjemnější
situaci oproti některým komerčním táborům. V případě personálního zajištění
dáváme veliký důraz na to,
abychom vychovávali personál z odrostlých účastníků, kteří si Častoboří prošli
v roli dětí. Postupně tak
získáváme z dětí praktikanty, z praktikantů vedoucí
či pracovníky v dalších rolích. Díky tomu se všichni
velice dobře známe a fungujeme jako parta skvělých
kamarádů. Nemusíme tedy
před táborem podávat inzeráty, zaučovat vedoucí
a skládat personál z neprověřených lidí. To nám samozřejmě především letos
hrálo výrazně do karet.
Plánujete u menhiru
nějakou vzpomínkovou
akci na vašeho dědečka
Jaroslava Muchu?
Menhir, který jsme
po jeho smrti a na jeho počest nechali blízko táborového posezení vztyčit, pro
nás představuje krásnou
vzpomínku na Jardu. Kaž-

dý nástup a každý táborák,
který se u menhiru odehrává, nám i dětem připomíná
Jardův táborový odkaz,
a to je krásné. On měl rád
táborový ruch, byl šťastný,
když se celý tábor sešel dohromady a společně všichni zakončili právě prožitý
den. Věřím, že by ho moc
těšilo, že se u „jeho“ menhiru dál každý den scházíme a za zvuku písní rozděláváme táborové ohně.
Protože oﬁciální vzpomínková akce na mého
dědu byla před rokem,
na letošek nic podobného
neplánujeme. Ale věřím, že
v dalších letech bude ještě
mnoho příležitostí se sejít
u menhiru v širším kruhu,
společně vzdát hold Jardovi a zavzpomínat na všechny zážitky z Častoboře.
Co byste rád poznamenal na závěr?
Rád bych moc poděkoval všem, kteří nás neustále podporují a ženou
kupředu. Kolem Častoboře se vytvořila nádherná
komunita lidí, kteří nám
dávají najevo své sympatie a podporu a toho si
nesmírně vážíme. Ať už
to jsou lidé, kteří si častobořskými tábory v dětství
prošli sami nebo tu v dospělosti pracovali a také
další, kteří Častoboř znají
díky okruhu příbuzných
či známých a chtějí nás
v této iniciativě podpořit. Velmi si vážím všech
vedoucích a dalších pracovníků, kteří každoročně
obětují většinu své dovolené, aby v průběhu léta
připravili pro děti nezapomenutelný program plný
dobrodružství a zážitků.
Jen díky nim zůstává
Častoboř „naší Častoboří“.
Marie Břeňová
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Manželé Procházkovi obětovali svému
zahradnictví nejen svou cestovatelskou vášeň
SEDLČANY „Zahradnictví ani ne-

vím, kde se vzalo. Když jsem
v roce 1979 opouštěl sedlčanskou
základní školu, měli jsme třídního
učitele Bláhu. Ten nám dělal i výchovného poradce a sám byl velký
zahrádkář. Poslal mě na vyučení
k mělnickým zelinářům do učiliště
Liběchov. Tam jsem měl to velké
štěstí, že jsem potkal svoje mistry
odborného výcviku, na které nedosáhla komunistická zvůle a soukromničili pořád. Navíc jsem měl
mistra, který zažil první republiku
a který byl zahradníkem ve Francii
a Německu,“ začíná své vyprávění
Martin Procházka.
V roce 1982 se vyučil a při
studiu maturitního oboru v Lovosicích nastoupil do zahradnictví v Sedlčanech k Pavlu Lochovi. S malými přestávkami dělal
i ve stromkové školce. Do roku
1989 byl i v květinové síni, která
spadala pod Okresní podnik služeb Příbram. Jelikož rád cestuje,
podíval se v roce 1984 přes Klub
českých turistů na západ. Pak ještě
s manželkou před pádem železné
opony procestoval Itálii. Srovnání
s realitou po návratu bylo podle jejich slov tvrdé. „Probudil se ve mně
individualismus. Okamžitě po revoluci jsem opustil místo vedoucího
zahradnictví a šel jsem na volnou
nohu,“ vypráví majitel zahradnictví vystaveného v místech, kde
by laik úrodnou půdu neočekával.
Počátek jeho zahradnictví se tedy
datuje do léta roku 1990.
V tomto roce začal se svým
otcem Františkem Procházkou
a tchánem Františkem Vítem budovat zahradnictví Na Skalách.
Martin pochází z domku stojícího
opodál jeho nynějšímu domovu
a zahradnictví. Ačkoliv tu od patnácti let nebydlel, vrátil se. První
skleník byl prý spíš pro zábavu.
Postupně tu vyrostly čtyři skleníky
a dílna. Navíc hospodaří na 2 000
metrech čtverečních venkovní plochy. Sortiment se mění v závislosti
na sezóně.

Žijí se čtvrtročním
předstihem
Sezóna tu začíná kolem 10.
ledna. To se vysévá nejranější zelenina. Postupně přibývají
ve sklenících další druhy podle
pěstební potřeby. „Zeleninu se
snažíme pěstovat v co nejširším
sortimentu, i když nemáme úplně

všechno. Věnujeme se tomu, co je
nejžádanější. Samozřejmě pěstujeme i balkonové květiny a záhonové letničky,“ vysvětluje Martin
Procházka. Aktuálně doprodávají
zbytky tohoto sortimentu. Poptávka by vzhledem k pozdním mrazíkům stále byla, ale už je pozdě.
Nyní pěstují venkovní macešky,
podzimní chryzantémy a sezónní
rostliny, které se využívají do suchých vazeb.
Hlavním prodejním místem je
stánek na náměstí. Funguje tu
od roku 1992. S příchodem jara
začíná poptávka po rané sadbě
zeleniny a první jarní květiny,
kterou je petrklíč. „Postupně sortiment nabíhá podle počasí,“ dozvídám se. Každý rok je úplně jiný,
předvídat poptávku je nemožné.
Nálady a chutě zákazníků se rok
od roku liší. Větší poptávka je stále po zelenině než po květinách.
Možná i proto, že květiny jsou
v Sedlčanech k dostání na mnoha místech.
Mezi květinami vládne nejranější maceška. Pokračuje to balkonovými květinami a končí letničkami.
Bývala velká poptávka i po bylinkách, hlavně od víkendových obyvatel regionu. Postupem času už
není tak vysoká. Hodně jich přezimuje a tak nejsou třeba obnovovat.
„Jsme komerční zahradníci. Neděláme to, co nás baví, ale to, co nás
živí,“ vysvětluje Martin Procházka
s tím, že žádnou vlajkovou loď nemají, i když je pár rostlinek, které
jiný zahradník nenabízí.
Konkurenci na Sedlčansku považuje za zdravou i přesto, že je
zde květinářství na každém rohu.
„Neřídíme se cenami ani sortimentem konkurence. Nakupujeme jen
v nezbytně nutné míře. Všechno, co
prodáváme, je naše výroba. Nejsme
odkázaní na nákup, prodej a žít
z rozdílu. Jsme závislí jen na tom,
co sami vypěstujeme,“ říká.
A jak všechno stíhají? „V letošním roce jsme byli vysmátí,“ říká
Martin Procházka se smíchem.
„Díky koronaviru byly naše dvě děti
doma a s jejich pomocí jsme jaro
zvládli snáz. Oba mají šikovné ruce
a chuť pomáhat. Zaměstnance nemáme. Pracujeme jen s manželkou.
Katastrofa je najít kvalitního člověka i zaplatit ho se všemi odvody.
Kmenového zaměstnance si v současné době nemůžeme dovolit. Dřív
jsme zaměstnávali i dva až tři kme-

nové zaměstnance. Nyní máme jen
jednu prodavačku, která je u nás už
mnoho let a od loňska je v důchodu. Ovšem pro její vysoké kvality
a pracovitost si jí velice ceníme,“
podotýká Martin.
Hodně omezující je podle něj
absolutně žádný volný čas, žádné

víkendy. Na dovolenou jezdí první týden v listopadu. Ten jediný
je volný. Už jedenáctkrát proto
byli šnorchlovat v Egyptu. Kdysi
bývali velkými a vášnivými cestovateli, pak po mnoho let nejezdili
ani na krátkou dovolenou. „Kvůli
zahradnictví jsme nemohli absolvovat prázdninové rodinné dovolené, když byly děti malé. Vše jsme
se jim snažili nahradit alespoň
výlety,“ říká Milena. „Dvacet dní
dovolené ročně se nás bohužel netýká. To, co jsem viděl kdysi v mládí, už nikdy neuvidím,“ doplňuje
Martin. Přesto by ani po letech
dřiny a odříkání neměnil a nad
jinou prací nikdy neuvažoval. Píchačky by byly jeho smrtí, i když
práce na zahradách je časově
mnohem náročnější.

Koronavirus zahubil
velkou část výpěstků
Zvýšení poptávky v době koronaviru nezaznamenali. Naopak.
Toto jaro bylo velkým problémem.
V březnu a dubnu prodávali jen
málo. Ačkoliv zahradnictví zůstala
otevřená a sortimentu byl dostatek, nebyli zákazníci. Kvůli zákazu
vycházení zely ulice prázdnotou
a tak skončilo velké množství rostlin na kompostu. Až po Velikonocích začali lidé zase nakupovat.
Ztrátu odhaduje Martin Procházka
na daleko vyšší než byla kompenzační částka, kterou dostali od státu. Se situací je smířený: „Žádná
pandemie tu nebyla. Jen nás vláda

strašila. Ale jsou na tom lidi daleko
hůř než my. Ještě dneska nemohou
zcela provozovat své služby.“
Aktuální politická situace podle manželů Procházkových moc
malým podnikatelům nepřeje. To
ovlivňuje i jejich vizi do budoucna. „Vzhledem k aktuální vládnoucí garnituře nástupce nemám.
Syna mám sice šikovného s velkým
vztahem k přírodě i půdě, ale ani
já ani on nestojíme o to, aby v této
práci pokračoval. Teď maturuje,
takže bude mít vzdělání ukončené.
Mohl by jít okamžitě dělat i zkoušky na škole v oboru zahradník,
protože v tom od malinka vyrůstá
a všechno zná. Ale nemám o to zájem. Až skončím já, skončí i naše
zahradnictví. A vzhledem k našemu důchodovému věku to nebude
trvat moc dlouho,“ uvažuje Martin
Procházka. Jeho manželka Milena
ale podotýká, že je Martin takovým workoholikem, že by bez práce nevydržel. Takže tak rychlému
konci zahradnictví nevěří.
A na co je pyšný? „V první
řadě na svou rodinu. Manželku,
která zcela změnila svou profesi
a zvládla to skvěle, na naše děti,
které skvěle studují, nezaleknou
se žádné práce, pomoci ani odpovědnosti,“ pochvaluje si Martin.
„Neméně pyšní jsme i na to, že
vůbec tohle všechno, co se v posledních letech děje, dokážeme
přestát a přežít. Vláda nás nazývá
vyžírky a přitom od státu nechceme nic. Teď máme strach, že bude
ještě hůř, než bylo tehdy za komunistů,“ zamýšlí se Milena. „Malí
živnostníci jsou defacto lovnou
zvěří premiéra Babiše,“ bere si
slovo opět Martin.
Horší než politika už je podle nich jen počasí. Velkým problémem je zejména nedostatek
vody. A to po celých těch třicet
let zachytávají veškerou dešťovou vodu, která na jejich střechy
spadne. Pod betonovými schody
se ukrývá velká šestikubíková nádrž. Navíc mají domácí čistírnu
odpadních vod, takže i ze septiku
se vyváží jen to nejnutnější. I tak
musí občas koupit cisternu vody.
„Letos to nakonec nebylo potřeba,
ale jindy je to nezbytnost,“ ukazuje
mi zkušený zahradník samodržný
bazén, který zde neslouží ke koupání, ale rok co rok jako rezervoár
vody na zalévání.
Olga Trachtová Hadáčková
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Slavnostní vyhodnocení Čtenářské ligy se
tentokrát konalo v přírodě
SEDLČANY Poprvé v his-

torii Čtenářské ligy, která
dospěla k šestnáctému
ročníku, se její slavnostní

Akce, nazvaná Už víme,
jak to dopadlo, se konala
na plácku, kde je příjemně, je tady možnost pose-

Absolutní vítěz 16. ročníku Čtenářské ligy Jan Štefánik. Po jeho
pravici je jeho úspěšná sestra Sabina, několikanásobná vítězka
minulých ročníků.

vyhodnocení nekonalo
v městské knihovně, ale
na jiném místě. Ve čtvrtek
12. června se knihovnice,
„ligaři“ a jejich rodinní
příslušníci sešli před budovou a společně se vydali
na Cihelný vrch. Důvodem
změny byla současná epidemiologická situace.

zení a také je zde pěkný
výhled. „Čtenářská liga
je rozdělena podle věku
čtenářů do čtyř kategorií,“
uvedla knihovnice Alena
Budková. „Jejich vítězové
dostávají knižní odměny.
Soutěžícím, kteří skončí
na prvním až třetím místě,
se snažíme vybrat knihu

‚na míru‘, a ti, co skončí
čtvrtí až desátí, mají svoji
odměnu stejnou.“
Čtenářská liga má svoje
pravidla. Děti mohou získat plusové body za splnění úkolů, ale také můžou
obdržet body mínusové.
Například za zapomenutou kartičku nebo za upomínku. Plusové body čtenáři získávají například
za to, že odvyprávějí obsah knihy a že včas vracejí knížky, které nejsou
poškozené. Vyhlašovány
jsou také bonusové úkoly za každý měsíc. Každý
rok je vybráno jiné téma.
„Tento školní rok jsme měli
téma, nazvané Fakt hustý
týpci,“ připomněla Alena
Budková. „V říjnu na startu se bonusový úkol týkal
c e st ov a te l ů Z i k m u n d a
a Hanzelky. V listopadu byl
Václav Havel, v prosinci
běžec Emil Zátopek, v lednu spisovatel František Běhounek, v únoru horolezec

Radek Jaroš a v březnu
ﬁlmový režisér Karel Zeman. K těmto připomínaným osobnostem se vždy
vztahoval konkrétní úkol.
A protože se nám toto téma
líbí, necháme si ho i na příští rok.“ Další odměnou,
která k soutěži patří, je
Noc s Andersenem. Čtenáři, kteří jsou ve svých
kategoriích Čtenářské ligy
na předních místech, mohou při této noci v knihovně nocovat. Letos se tato
c e l o re p u b l i ková a kc e
z důvodu koronaviru v původním termínu nekonala
a je přesunuta na 9. října.
Na Cihelném vrchu
ve čtvrtek obdrželi nejúspěšnější čtenáři v každé
kategorii nejenom knižní
odměnu, ale také diplom.
Součástí slavnostního vyhodnocení soutěže byla
také beseda s regionální
autorkou knížek pro děti
Markétou Vítkovou. Některé její publikace byly

pokřtěny právě v sedlčanské knihově a její synové
také ve zdejší Čtenářské
lize soutěží. Dá se říci, že
spisovatelka je kamarádkou knihovnic a mladých
čtenářů.
Nejmladším účastníkem Čtenářské ligy byl letos pětiletý Otík Jindrák,
který dovede odvyprávět
stránku po stránce příběh knihy, která mu byla
p ře č t e n a . A b s o l u t n í m
vítězem, který nasbíral
nejvyšší počet plusových
bodů, se stal Jan Štefánik,
který obhájil svoje loňské
vítězství. Nyní už se čtenáři mohou těšit na další
tradiční akci, která je vždy
tečkou za každým ročníkem Čtenářské ligy. Nese
název Fotbálek aneb loučení s létem, koná se v září
a čtenáři se na zeleném
pažitu utkávají se spisovateli, nakladateli, redaktory
a ilustrátory.
David Myslikovjan

Sběratel z Hradce Králové by měl rád ve své sbírce krásnou
láhev z pivovaru v Kosově Hoře, zrušeného v roce 1909
REGION Osvald Liebisch

bydlí v Hradci Králové
a od roku 2009 se věnuje
pivnímu sběratelství a celé
historii pivovarnictví v ČR.
Vzhledem k tomu, že
ve své sbírce má zastoupenou prezentaci hned několika pivovarů, které byly
na Sedlčansku v provozu,
a navíc vysokochlumecký
stále je, jsme požádali sběratele, aby nám svoji kolekci představil.
Proč jste se rozhodl
začít věnovat historii českého pivovarnictví?
Začalo to kdysi zcela nevině, když jsem chtěl trumfnout kamaráda, který měl
sbírku asi dvě stě padesáti
půllitrů. Podařilo se mi to
asi za tři měsíce a zrodila
se tak moje sběratelská
vášeň, která se postupně
rozšiřovala o zájem o další
předměty. Aby toho nebylo málo, začala se mnou
žena objíždět pivovary
a minipivovary a začala

sbírat pivní tácky. Po narození syna od toho částečně
upustila a zůstalo vše jen
na mě, ale s její podporou.
Jak velká je vaše sbírka? Kolik pivovarů v ní
má svoje zastoupení?
Mojí snahou je mít zastoupeno sklem co nejvíce pivovarů, a proto jsem
před pěti lety začal k půllitrům intenzivně sbírat staré
pivní lahve. V současné
době mám zastoupeno 989
pivovarů, přes čtyři tisíce
sklenic a kolem dvanácti set lahví. K tomu jsou
ve sbírce další věci spojené s pivem, jako tácky, cedule, etikety a další.
Co všechno jste získal
do své sbírky z pivovaru
na Vysokém Chlumci?
Díky sběratelství jsem
zavítal na spoustu míst
včetně krásného regionu
na Sedlčansku. Tomu vévodí dodnes pivovar ve Vysokém Chlumci, s tradicí již
od patnáctého století. Mám

z pivovaru devět druhů
lahví, dvaatřicet sklenic
s rozdílem v logu a jednu
starou ceduli. Všechny
tyto artefakty se mi poda-

moc chutná a Lobkowicze
jsem pil mockrát. Ale v regionu byly další pivovary.
Pivovar Kosova Hora zrušený v r. 1909 má krásnou

Osvald Liebisch u části své rozsáhlé sbírky

řilo získat jak od končících
sběratelů, tak i od lidí, kteří
se mi ozvali na inzerát.
Jste kromě toho, že
jste sběratelem, také
milovníkem pěnivého
moku? Ochutnal jste některý z produktů Vysokého Chlumce?
Pivo mi samozřejmě

láhev, s kterou jsem se již
dvakrát mazlil, ale ve sbírce ji stále bohužel nemám.
Pak pivovar v Kamýku nad
Vltavou, lahev z něj mám.
Samozřejmě i z nedalekých Votic, Jankova, Rtišovic a dalších míst.
Kolik je u nás lidí,
kteří mají stejné hobby

jako vy? Jste v kontaktu?
Někde jsem se dočetl,
že nás sbírá lahve kolem
šesti set. Já jsem asi jediný,
který se věnuje ve velkém
jak lahvím, tak sklenicím
z pivovarů i současných
minipivovarů. Komunita
sběratelů je jako všude
na skupinky, ale člověk
získal díky tomuto koníčku
mnoho známých i přátel.
Tak rozsáhlá sbírka,
jako máte vy, vyžaduje
prostor. Máte ho dostatek?
Určitě bych jednou
celou sbírku rád umístil
do většího prostoru, tak
jako to někteří sběratelé
mají. Ale mezitím bych ji
moc rád doplnil o chybějící láhve, aby byla sbírka co
nejvíce ucelená. Pokud by
někdo měl nějaké lahve,
sklenice a další předměty
spojené s historií pivovarů
nejenom na Sedlčansku,
rád je uvítám.
David Myslikovjan
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KONCERTY
 Petrovice – hřiště SK
19., 20. 6. Tři sestry
koncert kapely Tři sestry
19. 6. hosté Pirates of the
Pubs a E!E19:30; 20. 6.
Pirates of the Pubs a Visací
zámek, 19:00
 Sedlčany – kult. dům
20. 6. Inﬁnity Melody
koncert žákovského
orchestru ZUŠ Sedlčany;
18:00
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
25. 6. Koncert vážné
hudby
účinkují Jakub Amcha, Patricie Kozlova, Zora Amchová
a Jana Vychodilová; 19:00
 Svatý Jan – Skrýšov
27. 6. Jazz u Rodena
16. jazzový hudební večer
na statku u herce Karla
Rodena; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Generace X: Jak žily
Husákovy děti?
výstava zaměřená na 70.
a 80. léta 20. století ve spolupráci s GaSOŠE Sedlčany;
vernisáž 18. 6. v 18:00
 Sedlčany – knihovna
Výstava absolventských žákovských prací
výtvarného oboru ZUŠ
Sedlčany
výstava ZUŠ Sedlčany; do 1. 7.

vení o rozdílech mezi muži
a ženami; 19:30
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
27. 6. Balada pro banditu
kultovní muzikálová verze
příběhu loupežníka Nikoly
Šuhaje; 21:00

KINO
 Sedlčany
18. 6. Pásmo krátkých
ﬁlmů
výběr v režii Ondřeje
Kymly; 20:00
21. 6. Pat a Mat: Kutilské
trampoty
česká loutková animace;
15:00
27. 6. Staříci
československé drama;
20:00
 Sedlec-Prčice
19. 6. Vlastníci
československé drama,
komedie; 20:00
26. 6. Přes prsty
česká romantická komedie;
20:00
 Kosova Hora
20. 6. Pat a Mat: Kutilské
trampoty
česká loutková animace;
17:00
 Solopysky – hřiště
27. 6. Letní kino: Přes
prsty
česká romantická komedie;
21:30

SPORT

 Drážkov – muzeum
Váchův špejchar
Výstava Květy a Jiřího
Čapkových
výstava obrazů, keramických
plastik a asambláží; vernisáž
19. 6. v 18:00; do 30. 7.

 Chotětice
20. 6. Chotětický nohejbalový turnaj a malý
Dětský den
součástí maňáskové
představení, dětská bugina,
skákací hrad a další; 8:30

 Klučenice – Galerie
Hospodářský dvůr
Výstava obrazů Anny
Svatuškové
výstava pastelů, akvarelů
a akrylů; v červnu pouze
o víkendech, v létě denně
mimo pondělí 10:00–17:00;
do 31. 8.

 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
20. 6. Sedlčanským
terénem na kole za Démonem
cyklotrasy 13 a 24 km z Vysokého Chlumce do Nechvalic; 14:00

OSTATNÍ
DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
23. 6. Caveman
humorné divadelní předsta-

 Sedlčany – hvězdárna
19., 20., 26., 27. 6. Pozorovací program
při dobrém počasí;

20:00–23:00
 Obděnice – sál hostince
20., 21. 6. Charitativní
bazar
pořádá SDH Obděnice, výtěžek bude věnován centru
Paraple; 9:00
 Sedlčany – knihovna
22. 6. Čury, mury, žádné
chmury
program pro rodiny s menšími dětmi s vycházkou
na Cihelný vrch; 10:00
26. 6. Svatojánská noc
aneb Poletíme s broučky
lampionový průvod pro
rodiny s dětmi na náměstí,
kde se uskuteční listování
z pohádky O princi Čekankovi; 19:30
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
26. 6. Legenda Z + H
cestopis Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky
v podání Pavla Oubrama
a Tomáše Drápely; 17:30
 Petrovice
28. 6. Pouť

www.sedlcansky-kraj.cz

O nejlepším
pouťovém
koláči
rozhodovaly
minimální
rozdíly
VYSOKÝ CHLUMEC

Vysokochlumecké ženy ve spolupráci s obecním úřadem
pořádaly v sobotu 13. června v budově úřadu městysu soutěž o nejlepší pouťový koláč.
Minimální počet dodaných koláčů byl patnáct
a koláče musely být naplněny nejméně třemi různými druhy náplní. Celkem

nadýchanost upečených
koláčů.
Odborná porota vyhlásila z každé kategorie
první dvě místa. Vítězkou
v kategorii o nejchutnější koláč se stala Marcela
Lišmanová, druhé místo
obsadili Hana, Tom a Eliška Čandovi. Nejhezčí koláč se podařilo upéct Marii Tůmové, druhé místo

se sešlo šest vzorků koláčů, které byly hodnoceny
jak odbornou porotou, tak
i diváky. Odborná porota hodnotila vzhled, chuť
i originalitu odevzdaných
koláčů. A práce to byla
opravdu náročná, protože
všechny soutěžící odvedly výbornou práci a jejich
koláče byly nejenom pastvou pro oči, ale i dobrotou
pro jejich chuťové buňky.
Rozhodnout nakonec musely minimální rozdíly, ať
již to bylo množství rumu
v povidlové náplni anebo

v této kategorii obsadil
tým babiček z Hrabří. Nejvíce fantazie při pečení se
podařilo zapojit Anně Marouškové, která zvítězila
v kategorii nejoriginálnější
koláč, druhé místo patřilo
týmu Čandových. Z odevzdaných diváckých hlasů
se vyhlašovaly jenom první místa z každé kategorie.
Nejlepší koláč se podařilo
upéct Marcele Lišmanové,
nejoriginálnější vytvořila
Anna Maroušková a v třetí
kategorii zvítězili Čandovi.
-red-

 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00 do konce října

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–18:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma.
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Dětský populární orchestr ZUŠ Sedlčany Infinity Melody
nemohl vycestovat do Chorvatska, zahraje ale v KDJS
V Kulturním
domě Josefa Suka se uskuteční v sobotu 20. června
od 18 hodin koncert orchestru Inﬁnity Melody
pod vedením učitele Jana
Marhoula. Na jaro a léto
měl orchestr veliké plány.
Vše ale ztroskotalo na koronaviru, a tak zahraje alespoň v domácím prostředí –
pro publikum, které je zná
a má rádo.
Hudební uskupení
vzniklo v roce 2013. „Postupně se přidávaly další nástroje a členové, až
z malého akordeonového
souboru vznikl šestnáctičlenný smíšený orchestr.
V průběhu sedmi let jsme
odehráli hudební doprovody
ke třem dětským muzikálům
a spousty koncertů v Sedlčanech a jejich blízkém okolí.
Hrajeme populární hudbu
v netradičním uskupení,“
popisuje Jan Marhoul s tím,

SEDLČANY

že některé úpravy not pocházejí z pera Pavla Fořta.
Na videu, které je možné
najít na youtube v kanálu
sedlčanské ZUŠ, popisuje
strastiplnou cestu letošní
dobou koronavirovou. Plány slibovaly velice zajímavé akce. „Měli jsme vystou-

programem. To vše nám
ale koronavir zastavil,“
posteskl si. Aby program
alespoň někde využili,
po dohodě s vedením školy
a KDJS naplánovali koncert
v domácím prostředí.
Ani v době karantény,
kdy byla škola zavřená a ne-

jsem pak sestříhal a vzniklo
z toho několik našich koronavirových nahrávek,“ říká
učitel hudební nauky a hry
na akordeon, keyboard
a klavír Jan Marhoul.
A plány do budoucna? „Dostali jsme pozvání
na hraní na stoletém výročí

pit na velikonočních trzích
na Staroměstském náměstí
v Praze, v Příbrami na ZUŠ
Open, ale také na festivalu
August v Chorvatsku, a to
s téměř dvouhodinovým

mohli se scházet na zkoušky, nezaháleli. Zkoušeli dál,
ač každý sám doma. „Nejen
že jsem zasílal dětem nové
noty. Ony mi zpět zasílaly
nahrávky jejich partů. Ty

akordeonové ﬁrmy v Hořovicích. Zároveň plánujeme
přesunout všechny akce,
které se letos neuskutečnily,
na příští rok. Snad nám to již
situace dovolí,“ říká s nadějí

v hlase vedoucí orchestru,
ve kterém Petra a Kateřina Cihelkovy s Michaelou
Mužíkovou zpívají, Vojtěch
Fabián a Katarina Balane
hrají na housle, Ondřej
Bursík na klavír, Karolína
Křenková a Tereza Skalická na elektrickou kytaru,
Albert Pudil na baskytaru, Jakub Jindrák na bicí.
Nejsilnější zastoupení mají
v orchestru akordeony. Ty
berou do svých šikovných
rukou Ondřej Budka, Ondřej Pecka, Martin Spilka,
František Sedlář, Pavel Bursík a Jan Zdeněk.
Zájemci o hudební zážitek v podání mladých
perspektivních regionálních hudebníků si mohou
zakoupit vstupenky v předprodeji v Infocentru v Sedlčanech nebo prostřednictvím stránek KDJS.
Olga Trachtová
Hadáčková

Účastníci Noci kostelů obohatili v kostele
svatého Martina svoji duši i svoje vědomosti
SEDLČANY Zatímco do prv-

ního ročníku Noci kostelů se
před jedenácti lety zapojilo
pouze několik desítek kostelů, v tomto roce jich po celé
republice bylo již více než
tisíc. V pátek 12. června začal program, který inspiroval
ke ztišení i modlitbě a který
doprovázelo slovo a v němž
nechyběla hudba, také
v sedlčanském kostele svatého Martina.
Program byl z důvodu
stále ještě přítomného nebezpečí epidemie koronaviru jiný než v předchozích
letech. Ještě více komornější
a určitě skromnější. Přesto
ani současná situace neodradila pravidelné návštěvníky
kostela, i ty, kteří třeba jen
okolo náhodně projížděli či
procházeli, aby se zastavili
a přemýšleli o sobě, svých
blízkých, vnímali posvátnost těchto míst a všeho, co
nás přesahuje. Noc kostelů
umožňuje přiblížit křesťanství a už mezi prvními
návštěvníky se v sedlčanském kostele objevilo i ně-

kolik skupin, které nebyly ze
Sedlčanska. „Jezdíme přes
Sedlčany na chalupu, a protože kostel svatého Martina
je dominantou tohoto města
a jeho nejstarší budovou, využili jsme pořádání Noci kostelů a zastavili jsme se,“ uvedla
manželská dvojice, která je

z Jílového u Prahy. „Ještě
jsme v kostele nebyli a hlavně
jsme zvědavi na prohlídku
věže.“ Další dvojice, která
v pátek navštívila kostel, přijela z Prahy a v Sedlčanech
si udělala zastávku na cestě
za kamarády z Nových Dvorů u Nedrahovic. Dvojice

se zajímala o celý program
v kostele svatého Martina
a zejména si chtěla prohlédnout zdejší fresku.
O zahájení Noci kostelů se
postaral Jan Maňhal, sekretář pastorační rady římskokatolické farnosti Sedlčany,
která akci pořádala. Připo-

Do kostela svatého Martina se při příležitosti Noci kostelů přicházely podívat celé rodiny.

mněl, že se jedná o malý
zázrak, že se tato akce koná,
protože ve světě byly zrušeny mnohem větší akce. Ať se
jedná o olympiádu, tenisový
Wimbledon se svojí stoletou
tradicí, nebo o slavný Pochod Praha-Prčice. „Noc kostelů se uskuteční i v letošním
roce, ačkoliv v komornější
podobě. Můžete s námi strávit
několik hodin, které nás obohatí na duši a obohatí i naše
vědomosti,“ připomněl Jan
Maňhal a poté již vystoupil
člen pastorační rady, učitel
na průmyslové škole a fotograf Martin Švejda, který
zahrál na varhany. Zatímco
zněly velebné tóny tohoto
nástroje, který je označován
často za královský, mohli si
zájemci prohlédnout nejenom interiér kostela, ale také
výstavu fotograﬁí, nazvanou
Duchovní poselství krajiny,
jejímž autorem je známý regionální fotograf Milan Dlouhý.
Následoval další program,
zakončený hudbou a čtením
k zamyšlení.
David Myslikovjan
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Filip Vavřička byl blízko splnění svého životního snu, měl
na dosah post klávesisty v legendární kapele Olympic
PŘÍČOVY O tom, kdo se

stane novým klávesistou
legendární české skupiny
Olympic, se deﬁnitivně rozhodlo v neděli 7. června.
Ze sedmdesáti adeptů se
na uvolněný post v kapele
do čtyřčlenného ﬁnále dostal jednadvacetiletý Filip
Vavřička z Příčov, pro něhož
se už v tomto mladém věku
mohlo jednat o splnění životního snu.
Dnes už jsou výsledky
konkurzu známé. Filip,
ačkoliv podle ohlasů členů kapely Olympic měl
velkou naději, se nakonec
jejich novým spoluhráčem
nestal, ale i tak se pro mladého hudebníka ze Sedlčanska jednalo o obrovskou zkušenost.
Filipe, co vás přivedlo
k tak velkému kroku, že
jste se přihlásil do konkurzu?
Poslouchal jsem Olympic už od malička. Máma
mi skupinu pouštěla na audiokazetách, slyšel jsem
ji i v rádiu, a ačkoliv jsem
nezažil dobu vinylových
desek, znal jsem kapelu velice dobře. Jsem spíše rockový fanoušek, takže jsem
k Olympiku vždycky tíhnul.
Navíc mám rád spíše starší
muziku a i s mojí kapelou
The Drops se snažíme produkovat scénu osmdesátých let. O konkurzu jsem
se dozvěděl tak, že mi tuto
zprávu poslal jeden známý,
který mě zná jako klávesáka
a pracuje pro Yamahu, což
je jedna z největších klávesových ﬁrem na světě. Tím
to všechno začalo. Pro mě
se jednalo o týden váhání.
Uvažoval jsem o tom, jestli
na to vůbec mám, a co by
na to řekli kluci v mojí kapele. Vůbec jsem nevěděl,
co mám dělat, ale nakonec
jsem si řekl, že je to pro mě
velká výzva. Šel jsem za kluky z kapely, s kterou hraju,
a zeptal se, jaký na to mají
názor. Věděl jsem, že pokud
bych se do Olympiku dostal, bylo by to velké omezení pro naši kapelu, ale
kluci mi řekli, že kdybych
to nezkusil, byl bych úplný

blázen. To byl hlavní důvod,
proč jsem se přihlásil, ale
nesmím zapomenout ještě
na jeden. Znám se s několika lidmi, kteří spolupracují
s Olympikem, a tak jsem
jednomu známému napsal,
co si myslí o tom, že se takto
mladý hudebník má přihlašovat k Petru Jandovi, kterému je skoro osmdesát. A on
mi napsal, určitě to zkus, nikdy nevíš. To byl druhý signál, který mi naznačil, abych
do toho šel.
Jak vypadal celý proces, týkající se konkurzu?
Podmínkou bylo poslat
dvě videa a hudební životopis. Jedno video mělo být
s písničkou Olympiku a druhé s libovolnou skladbou.
Poslal jsem jednu jazzovou
věc a skladbu Dynamit,
což je moje životní písnička skupiny Olympic. Bylo
to na konci března a potom
jsem celý měsíc nevěděl,
na čem jsem. Potom se mi
ozval bubeník kapely s tím,
že se jim to, co jsem poslal,
líbí, a že jsem mezi pěti
vybranými ze sedmdesáti
adeptů. Bubeník mi sdělil, že mi pošlou dva demo
snímky z alba, které Olympic teprve bude točit, a já
abych do toho dotočil klávesový part. Poslechl jsem si
to, něco jsem si do toho vyzkoušel zahrát, potom jsem
si do počítače natočil nějaké
návrhy a celé to zmixoval.
Poslal jsem to i s videem
olympické písničky. Na to
konto mi přišel mail od manažerky Olympiku, že jsem
byl vybrán do ﬁnálového
kola z pěti, a protože jednoho zřejmě vyřadili, později
ze čtyř uchazečů. Pozván
jsem byl do legendárního
studia Propast.
Co všechno jste zažil
při konkurzu v tomto studiu?
Dostali jsme seznam patnácti legendárních písniček
kapely a rozebrali jsme si
je podle toho, která se nám
čtyřem klukům nejvíce líbila. Hrál jsem skladbu Dynamit, ve které je klavírní sólo
od Miroslava Berky. Celou
písničku jsem hrál já, ale při

sóle jsme se rozdělili. Dále
jsem zahrál skladby Když ti
svítí zelená, Já nejsem zlej
a Ještě jednou chtěl bych
býti klukem. Posledně dvě
jmenované skladby jsou
z nového repertoáru Olympiku. Do té poslední jsem se
zamiloval a od konkurzu ji
poslouchám pořád. Hlavní,
více než hodinový koncert,
se konal v sobotu 30. květ-

Olympici si vybrali nového klávesistu v neděli 7.
června. Věřil jste, že byste
jím mohl být vy?
Říkal jsem si, že by to
mohlo vyjít. Petr v jednom
rozhovoru doslova řekl,
že by potřeboval dvacetiletého vlasatého sekáče,
ale v druhém uvedl, že by
chtěli nějakého čtyřicátníka. Do poslední chvíle jsem

Filip to umí na pódiu pěkně roztočit. Foto: Miloš Mohač

na večer a vysílala jej jedna
internetová televize a také
rádio.
Znal jste se osobně už
předtím s Petrem Jandou?
Společně jsme se předtím
potkali minimálně už čtyřikrát nebo pětkrát, a s kapelou
The Drops, s kterou hraju,
jsme dělali Olympiku předkapelu. Několikrát jsme také
u Petra v Propasti nahrávali.
Protože je z jiné generace, než
jsem já, baví mě poslouchat,
jak vypráví historky z téměř
šedesátileté éry Olympiku.
Vždycky to zakončí takovou
hláškou, že se všichni smějeme. Byla to pro mě zkušenost
a velká čest stát vedle takové
legendy, a ještě k tomu si s ní
zahrát.

tak nevěděl, jak by to mohlo
dopadnout. Říkal jsem si, že
všechno mi nahrává, protože ačkoliv jsem mladý, mám
s hraním zkušenosti, ale samozřejmě jsem nevěděl vůbec nic. Petr nám na konkurzu říkal, že kapela si na sebe
upletla bič a týden nebude
dělat nic jiného, než poslouchat a rozhodovat se.
Nebyl jste poté, co byl
vyřčen konečný rezultát,
hodně zklamaný?
Když jsem se to dozvěděl, nedělní večer i pondělní ráno jsem z toho byl dost
mrzutý. Jenom ale do té
doby, než mi zavolali ostatní
tři klávesáci. Na konkurzu
totiž panovala neuvěřitelná atmosféra. Vůbec jsme

nebyli soupeři, ale působili
jsme jako kolegové a dokonce jako kamarádi, ačkoliv
jsem se s nimi znal pouze
dva dny. Už teď si společně
píšeme, voláme a slibujeme si záskok, což se v naší
branži stává. Shodli jsme se,
že Olympic určitě neudělal
chybu a neudělal by ji ani
v tom případě, že by vzal
kohokoliv z nás čtyř.
Jak reagovali kluci
z vaší kapely The Drops?
Ti shodou okolností byli
u toho, když jsem se dozvěděl výsledky, protože jsme
právě zkoušeli. Poznali, že
z toho nemám moc radost,
takže na mě moc nemluvili, ale v pondělí mi volalo
spoustu mých kamarádů
a známých, kteří se mi snažili zvednout náladu. Uvědomil jsem si, že je to pro
mě skvělá zkušenost a že
pokud bych se teď přidal
k této zajeté partě, mohlo
by to dopadnout tak, že
bych jako by zamrzl. Teď
si říkám, musím ještě více
cvičit a hrát a prokopat si
vlastní cestu. Myslím si, že
tento úspěch s Olympikem
může celé naší kapele The
Drops hodně pomoci. Už
jenom díky tomu, že jsem
se do konkurzu dostal, obdržel jsem několik nabídek
na rozhovory do různých
médií, takže si myslím, že
to pomůže kapelu zviditelnit. V listopadu plánujeme
s kluky vydat naši debutovou desku, a pokud bych se
dostal do Olympiku, z natáčení by mnoho nezbylo. Teď
kamkoliv pojedu, budu jako
ﬁnalista konkurzu do Olympiku propagovat kapelu The
Drops a naši desku. Myslím si, že kluci si na jednu stranu oddychli, když
mě nakonec do Olympiku
nevzali, protože můžeme
společně hrát dál, zatímco
jinak bych si s Dropsáky
zahrál tak dvakrát třikrát
do roka. Společně s kluky
z kapely spolupracujeme
s Vláďou Hronem, který
na jevišti dokáže snad
opravdu všechno. Máme
s ním rozjeté dva projekty.
David Myslikovjan
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Fotbalisté oslavili
sedmdesátku dnem
plným fotbalu a zábavy
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU O uplynulé sobotě

bylo na místních fotbalových hřištích živo. Osla-

Třetí zápas v pořadí byl
provázen poměrně vydatným deštěm, který ale
hráči i diváci s povděkem

za účasti fotbalového internacionála Tomáše Řepky.
Ten se pak se zájemci vyfotil, případně podepsal kar-

Tým dorostenců z Krásné Hory a Petrovic odehrál proti Jesenickým téměř celý zápas za deště.

vy začaly zápasem žáků
mezi TJ Krásná Hora a TJ
Sokol Daleké Dušníky.
Za velmi horkého a dusného počasí domácí hostům podlehli 0:3.
Hned druhý zápas žen
TJ Krásná Hora proti TJ
Čert Fénix lehce posunul plánovaný program,
protože děvčata z TJ Čert
Fénix, která na zápas cestovala až od Jablonce nad
Nisou, potkaly technické
problémy s jejich minibusem a celá výprava tak
narychlo sháněla náhradní dopravu. S mírným
zpožděním se však zápas
uskutečnil a domácí ženy
v něm zvítězily 5:0.

přivítali, protože alespoň
na chvilku došlo k příjemnému ochlazení. Dorost
z Krásné Hory a Petrovic
vyhrál nad týmem z Jesenice 3:1. „Mužstvo B čekal
soupeř z Kamýku nad Vltavou, který oproti původní domluvě přijel s řadou
posil z kádru A mužstva.
Naše béčko však statečně
bojovalo a ještě pár minut
před koncem zápasu sahalo po remíze,“ popisuje
zápas, ve kterém nakonec
domácí podlehli hostům
3:5, Jaroslav Kříž.
Hlavní a zároveň poslední zápas dne obstaral A tým
proti Dublovicím. Předcházel mu slavností výkop

tičky se svojí podobiznou.
„A tým se po rozpačitém
úvodu rozehrál k dobrému
výkonu a bez větších problémů si zajistil vysoké vítězství,“ vzpomíná Jaroslav
na zápas s konečným zápisem 7:3.
Pár minut po ukončení posledního zápasu
začala venkovní zábava,
která tak završila celodenní program výročí
70 let od založení klubu.
A i když předpověď počasí strašila, plné stany
návštěvníků si užívaly
hudby, tance i občerstvení dlouho do noci.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Slavnosti Rosa byly
pro letošní rok zrušeny,
turnaj ve stolním tenisu,
který je jejich součástí,
se však konat bude
SEDLČANY Z důvodu pan-

demie koronaviru byly
zrušeny letošní slavnosti
Rosa, které se tak v jejich
novodobé historii nebudou konat vůbec poprvé.
Do programu slavností byl
v posledních letech vždy
zařazován turnaj ve stolním tenisu, jehož se nyní
měl konat třetí ročník. Zda
byl také zrušen, jsme se
zeptali pořadatelů.
„Turnaj se v sokolovně
bude konat i tentokrát,“
sdělil za pořadatele Pavel
Poslední. „Loňské vítězství
obhajuje chalupář z Nechvalic, který si již užívá
zaslouženého důchodu.
V letošním, třetím ročníku,
jsme dali přednost registrovaným hráčům, kteří byli
pandemií poněkud ‚okradeni‘, pokud se týká pozastavení soutěží. Startovní
pole tak nabídne to nejlepší jak z okresního, tak krajského provedení. Určitě je
na co se těšit.“
Účastníci turnaje budou
věkově od žákovských kategorií až po zralé seniory.
Akce začne v sobotu 20.
června v devět hodin a vítěz by měl být znám mezi
patnáctou a šestnáctou
hodinou. V průběhu zápolení nad nízkou síťkou
je možno hráče povzbudit
a pořadatelé zvou všechny fanoušky, kteří mají

ke stolnímu tenisu kladný
vztah, případně projevují
sympatie k tomu či onomu
hráči.
Pavel Poslední informoval také o letošních
soutěžích ve stolním tenisu, jichž se účastnili
hráči Tatranu. A mužstvo
se hlavně díky výborným
výkonům v závěru předčasně ukončené sezóny
celkem v pohodě udrželo
ve druhé lize. B tým, pokud se sešel v optimální
sestavě i s druholigovým
Jiřím Kocurou, který měl
střídavý start, tak se mu
přetěžko hledal vyrovnaný soupeř v krajském
přeboru. C družstvo se
opíralo o zkušeného Martina Šípa a také o Miloše
Málka, a tak to nemohlo dopadnout jinak, než
že okresní přebor C tým
suverénně vyhrál. A aby
toho nebylo málo, celou
sezónu „céčku“ šlapalo
na záda D družstvo ve složení Procházka, Strnad,
Poslední. Tito stolní tenisté jsou nejvíce trénujícími hráči v celém klubu.
V žákovské kategorii se
začínají prosazovat mladíci, kteří se lepší měsíc
od měsíce a v příští sezóně mají dobře nakročeno
k tomu, aby svoje výkony
posunuli hodně dopředu.
David Myslikovjan

V prvním přáteláku padly tři góly
a všechny tři hlavou
MILEVSKO Po postupném
rozvolňování pandemických
opatření sehrál fotbalový
A tým Tatranu Sedlčany 14.
června po tříměsíční pauze
přípravný zápas v Milevsku.

FC ZVVZ
Milevsko – TJ
Tatran Sedlčany

2:1 (0:0)
V úvodní části hry byl
Tatran více u míče, ale bez
střelby branka padnout nemůže. Když už se hostující
hráči dostali k zakončení,
tak se většinou jednalo
o nepřesné střely vedle
branky, jako například po-

kus Michaela Dvořáka z 35.
minuty. Domácí byli v zakončení lepší, ale brankář
Filip Dřevojan byl pozorný
a míč do branky nepustil.
Za sílícího deště se Tatran
dostal do vedení v 58. minutě, když se hlavou prosadil
Tomáš Řehák – 0:1. Vedení
ovšem trvalo pouhých sedm

minut a domácí po rychlé
akci, rovněž hlavou, vyrovnali na 1:1. Třetí branka hlavou přišla v 80. minutě, kdy
domácí Jihočeši rozhodli
o konečném výsledku – 2:1.
Na hráčích se v utkání
tříměsíční přestávka projevila, vázla u nich přihrávka
i střelba. V prvním poloča-

se se na hřišti v sedlčanském dresu objevil nový
hráč Zdeněk Zmeškal, který má mnoho zkušeností
z druhé a třetí ligy, na pozici typického útočníka. Kolotoč přípravných zápasů
na novou sezónu se znovu
rozjede od 22. července.
David Štverák
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KO M E N TÁ Ř

Fraška s návrhem volby
Středočeská hejtmanka je
členů Rady ČT
kabinetní ukázkou papalášů ANO Snadnových
se nemýlím, když mám ký názor na některý pravidelProstě máme smůlu. Myslím tím my občané Středočeského kraje máme smůlu na naše hejtmany. Byli
to hejtmani za ČSSD, dva
ještě skromně sedí v zastupitelstvu a jeden sedí jinde.
A smůla nás neopustila ani
před čtyřmi roky, odkdy
tam sedí hejtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná.
Dělala starostku v Krhanicích a vzhledem k jejím
kvalitám prý i šéf ANO
váhal s jejím prosazením
na post hejtmanky.
Čím dále je zřejmější, že funkce hejtmana je
její činností (nečinností)
a aférami silně diskreditována. Už i premiér Andrej
Babiš se vyjádřil, že ten
její poslední „nonsens“ je
daleko za hranou. Obětavou záchranářku žalovat
u policie za šíření poplašné zprávy – s tím se snad

ani prostý fanda ANO nemůže srovnat. A její aféry,
kdy její manžel kadeřník
jezdí do práce a na fotbal
služebním autem Škoda
Superb kanceláře hejtmanství, nebo záhadné proplácení neznámých osob
velkými částkami za jakési informativní služby, či
změna struktury na úřadě,
aby se nemohla projednat
pokuta z Babišova bydliště pro jeho střet zájmů…
Naše hejtmanka je tak už
„populární“ po celé zemi.
My tady celkem o jiných
hejtmanech nic nevíme.
Jistě tam pro své občany
něco dělají. Ta naše dělá
pro sebe, rodinu a své spolustraníky.
Občas
slyšíme
povzdech, že jsou v našem
kraji nejhorší silnice II. třídy. Aby ne. Ukazuje se, že
některé práce na silnicích

byly provedeny levnou
technologií za drahé peníze, některé byly zaplaceny
a nebyly provedeny vůbec
nebo téměř vůbec. Odbor
dopravy se nestará o odbornou kontrolu, koná se
zřídka a povrchně. Jestli už
tohle nezavání korupcí, tak
co by se ještě muselo dít?
Paní hejtmanka je takovou kabinetní ukázkou
papalášů za hnutí ANO.
To vyhrálo volby slibem
boje s korupcí a kam nás
přivedlo?
Protikorupční
skupina Rady Evropy, hodnotící 50 států (evropské
země a některé další) podle přijatých opatření v boji
s korupcí, za loňský rok
umístila Českou republiku
na poslední místo, když
první Finsko a druhé Norsko splnily 100 % opatření
proti korupci a ČR žádné...
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Černobílý svět
Rasismus je odsouzeníhodný jako jakákoliv jiná
diskriminace. Nemám iluze
o tom, že v části americké
společnosti stále přetrvává, a že je potřeba s tím
bojovat. Na druhou stranu
ale nezapomínejme na to,
že všichni černoši nejsou
jen nevinné oběti zlých bělochů.
Ani George Floyd nebyl
žádný beránek. Odseděl
si pět let za loupežné přepadení. A na rozdíl od bílých levicových aktivistů
nikdo z jeho rodiny netvrdí, že se na cestu zločinu
dal pouze proto, že mu
„bílý systém“ nedal jinou
možnost. Snažil se ale začít znovu v jiném městě
a možná by se mu to i povedlo, kdyby mu bílý poli-

cista neklečel na krku tak
dlouho, až zemřel.
Je ostudné, že za takto
evidentní zneužití síly nenásledoval okamžitý a odpovídající trest. Měl přijít,
ale jen pro toho konkrétního policistu a také pro jeho
nadřízené, protože podle
záznamů o četných disciplinárních přestupcích tento
člověk vůbec neměl v řadách policie sloužit.
Kdyby zasahující policista byl černoch nebo
George Floyd běloch, změnilo by se tím něco? Takto
se mluví o policejním násilí s rasovým podtextem.
Co to ale znamená? Že
když bílý policista zasahuje proti lupiči černé pleti,
měl by ho jen přátelsky
vyzvat, ať se vzdá? Anebo

by měl vysílačkou zavolat
nějakého černého policistu, aby zákrok neměl rasový podtext?
Nedávno jsem viděl fotograﬁi, kde odsouzeného
černocha vede ze soudní
síně černošský policista
a vedle nich stojí advokát
v perfektně padnoucím
obleku, také černoch. Svět
není černobílý. Strážci pořádku bojují s těmi, kteří
zákony porušují. Na obou
stranách jsou jak strážci
pořádku, tak zločinci. Přece platí „all lives matter“.
Mělo by být jedno, jestli
je policista bílý nebo černý. Stejně tak s člověkem
páchajícím zločin by měla
policie jednat bez ohledu
na barvu jeho pleti.
Bohumil Vohanka

za to, že velmi málokoho
zajímá něco o Radě České
televize, jejích úkolech, pravomocech nebo dokonce,
kdo všechno je mezi jejími
patnácti námi placenými
členy. Členové jsou voleni
tajnými volbami ve sněmovně na šest let a podobně jako
v Senátu se třetina členů
po dvou letech obměňuje.
V Radě má být zastoupen
spravedlivě každý možný
politický, zájmový, sociální
a kulturní okruh obyvatel.
Nosným programem České
televize je zpravodajství a zájem obyvatel je, doufám, aby
dostávali pestré a pravdivé,
objektivní informace z domova i ze světa. Do Rady
se nedávno volili tři noví
členové, v novém složení
pak Rada zasedla prvně 3.
června.
Česká televize je veřejnoprávní médium, hlavní,
které si platíme pravidelnými příspěvky stejně, jako
Český rozhlas. Musí pracovat ve službách obyvatel, ne
státu, ani soukromé osoby.
Není to snadné. Jistě může
mít každý člen Rady i kritic-

ný program ČT, jako například politický diskuzní pořad
Otázky Václava Moravce.
Moravec předem otázky
politikům neprozrazuje, pak
není jejich kamarád a tak to
má být. Nebo publicistický
pořad 168 hodin či investigativní publicistický pořad
Reportéři ČT. Tam nejsou
lži ani pomluvy, ale často
obtížně získané informace,
když nafrnění politici ANO
se s novináři odmítají třeba
jen zastavit.
Nyní se prozradilo, jak navrhovatel nových kandidátů
do Rady Stanislav Berkovec
informoval poslance o vztahu nových kandidátů k hnutí
ANO. Tak to je trapas, tomu
tedy říkám nedemokratické volby. Asi podobně, jako
s volbou ombudsmana. Centralizace pokračuje, odhalují
se slabiny demokracie v boji
s ﬁntami, kterými si mocní
pomalu ohýbají veřejnoprávní instituce pod snahou
mnohé lidem zatajovat. To
už je jen krok k tomu, aby se
z nich staly instituce vládní,
či skrytě dokonce soukromé.
Vladimír Roškot

Majitel jednoho statku na Sedlčansku má na svém pozemku krásnou
dřevěnou zvoničku s tímto moudrým textem... Foto: H. Pechačová
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