Číslo 25/Ročník 31

24/6/2020

www.sedlcansky-kraj.cz

Cena 16 Kč

Za sedmadvacet let
se zámku nepodařilo
vdechnout život,
na prodej už ale není
KO S OVA H O R A Z á m e k

na náměstí v Kosově Hoře
vypadá desítky let jako
„zakletý“. Podle informací, které měl k dispozici starosta obce Martin
Krameš, byl až doposud

Člověk, který
má zástavu,
je klinicky
mrtvý. Pokud
mu zlámu
žebra, ale
přežije, tak
to stojí za to,
vysvětluje
záchranář
Petr Tomáš

nabízen k prodeji. V blízkosti zámku se nachází
hasičská zbrojnice – ta se
stala předmětem velkých
sporů mezi radnicí a restituenty. Pro obě strany
Pokračování na straně 4

Voda komplikuje práci
na rekonstrukci mostu Nejsme realitní kancelář,
Sobotní déšť
„Čerpat jsme vyjeli v so-

Při vykládce úhořů z Holandska asistuje Františku Budkovi každoročně na Červeném Hrádku sehraná parta. Více na str. 2. Foto: M. Břeňová

POČEPICE

zkomplikoval v obci práce na opravě mostu, voda
zaplnila výkop. „Naši hoši
hasiči dělají, co můžou. Děkuji jim za jejich nasazení
a čas,“ připsala počepická
starostka Hana Kolínová
ke své zprávě, ve které nabádala obyvatele, aby dbali v prostorách staveniště
zvýšené opatrnosti a k pěší
cestě využívali cesty po hrázi rybníka. Hasiči odčerpávali vodu ještě v neděli.

Přehrady
na Brzině
zatím
nejsou
aktuální
HRACHOV V poslední době,

v souvislosti s narůstajícími
obavami ze sucha, se vynořily informace o možném
oživení dávného záměru vybudovat na Brzině přehrady.
Podle informací Ministerstva
zemědělství jsou ale pouze
vytipované lokality, kde by
bylo možné přehradní nádrže Hrachov I a Hrachov
II v budoucnu při akutním
nedostatku vody vybudovat.
Pokračování na straně 4

botu po patnácté hodině.
Čerpala se voda z potoka, protože ten zvyšoval
množství vody v rybníce.
Starostka obce měla obavu o vylití potoka, protože
v blízkosti byly rodinné
domy. Voda se kumulovala
v místě staveniště, kde se
Pokračování na straně 3

Ve středu 1. 7.
vychází
Sedlčanský kraj
naposledy před
dvoutýdenní
dovolenou

název Sportovní areál Luční a pro který se vžil název
Mrskošovna, vedli zastupitelé 8. června diskuzi.
Rostislav Hefka (ČSSD
a Nezávislí) se zajímal
o to, komu pozemek patří.
Starosta Sedlčan Miroslav

ci Divadla HOGO FOGO si
jistě povšimli svítícího zařízení na jeho vnější stěně.
Jde o AED deﬁbrilátor, který sem pořídil herec Karel
Roden. Ve čtvrtek 18. června se pak přímo v divadle
uskutečnil kurz první pomoci včetně zaškolení použití
AED deﬁbrilátoru, který je
zde k dispozici všem v krizových situacích. Plakát lákal k přítomnosti i děti, které
toho s radostí využily. Právě
děti poskytují první pomoc
nejlépe a bez zaváhání, pokud se to naučily.

Pokračování na straně 5

Pokračování na straně 10

komentoval starosta
neúspěšné jednání
o pozemku na Mrskošovně
SEDLČANY O veřejné pro-

stranství nacházející se
mezi potokem Mastník,
Luční ulicí a silnicí I/18,
které nese nově oﬁciální
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Na Krčínově
cyklostezce zbývá
dokončit ze čtrnácti
kilometrů poslední čtyři
REGION Hlavním posláním budované Krčínovy
cyklostezky je zvýšení
bezpečnosti cyklistů při
jízdě mezi městy Sedlčany a Sedlec-Prčice. Vyhnou se frekventovaným
silnicím druhé třídy II/105
a II/120 a bez stresů se
mohou při šlapání do pedálů věnovat pohledům
do krásné přírody.
Trasa začíná u sedlčanské přehrady a vede
přes katastry obcí Kosova
Hora, Jesenice a Nedrahovice. Jde o dosud největší projekt Sdružení obcí
Sedlčanska (SOS). Připomeňme, že s podobným
nápadem přišla již v roce
2007 Obecně prospěšná

náct kilometrů. Jak práce postupují?
V tuto chvíli je dokončeno asi deset kilometrů.
Připomenu, že celá trasa
je rozdělena do pěti úseků a na všech se průběžně pracovalo. První úsek
u přehrady s označením
101 je z padesáti procent
hotov, úseky 102 a 193
směrem na Dvorek byly
dokončeny v úterý, s úsekem 104 by se měli zhotovitelé vypořádat do pátku 26.
června a zbývá dokončení
úseku 105 na Sedlecko-Prčicku.
Kolik peněz již bylo
z celkové částky proﬁnancováno?
Z celkové ceny, která je

Na rozdíl od prvního
kola se zúčastnila jako
jediný uchazeč... Jak si
vede?
Podle mého názoru
dobře. Dodavatel stavby Krčínova cyklostezka,
sdružující společnosti BES
a M – silnice, nic neočekávaného nebo neobvyklého
do 31. května neavizoval.
Jak často se scházíte
na kontrolních dnech
a vyskytl se nějaký neočekávaný problém?
Pracovní kontrolní dny
jsou svolávány jednou
za čtrnáct dní a je na nich
přítomen zejména zástupce zhotovitele a technický
dozor, jednou měsíčně
jsou takzvané velké kont-

Od symbolického poklepu těmito kladívky uplynulo víc než půl roku.

společnost Český Merán,
ale přes nemalé úsilí Jaroslava Krejčího a dalších
aktérů zůstalo jen u plánů... Sdružení nyní sny
proměňuje ve skutečnost.
Bez významné ﬁnanční
dotace 74 milionů korun
od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a 13,5
milionu korun od Středočeského kraje by si však
třiadvacet obcí, které jsou
členy SOS, tak velkou investici nemohlo dovolit.
Jiřího Buriana, předsedy
SOS, jsme se zeptali, jak
výstavba pokračuje.
Krčínova cyklostezka
je dlouhá přibližně čtr-

včetně daně z přidané hodnoty vyčíslena na 87 milionů korun, byly uhrazeny
dosud faktury za 30 milionů. Příští týden očekáváme
další vyšší platbu, takže se
čísla brzy změní.
Když se ohlédneme
do nedávné minulosti,
tak víme, že výběrové
řízení se uskutečnilo
dvakrát. Komise pro výběr zhotovitele stavby
doporučila kvůli různým
nejasnostem a připomínkám dalších účastníků,
veřejnou zakázku zrušit.
A v druhém kole byla
vybrána současná ﬁrma
„Krčínova cyklostezka“.

rolní dny a na ty jsem zván
jako předseda Sdružení.
Ten příští se uskuteční 26.
června.
Při symbolickém zahájení „Krčínovky“ a poklepání do základního kamene, k němuž došlo 9.
prosince loňského roku
u přehrady, se hovořilo
o dokončení projektu
ještě letos. Je podle vás
termín reálný?
Podepsaná a uzavřená
smlouva hovoří o listopadu, ale podle dosavadního
plnění harmonogramu prací jsem přesvědčen, že se
podaří termín ještě zkrátit.
-mb-

www.sedlcansky-kraj.cz

Čtvrtina úhořů dovezených
z Holandska skončí v Orlíku
HRÁDEK
Díky
dlouhodobé spolupráci českých rybářů s holandskou
rodinnou ﬁrmou Marc Vlug
se daří vracet úhoře říčního do našich vod. Devátým
rokem se na sádkách Františka Budky na Červeném
Hrádku koná rituál, při kterém ze speciálně upraveného přepravního automobilu
doslova tečou do připravených kádí „hádci“ o délce
kolem 15 až 20 centimetrů
jako vodopád.
Po celou dobu se s rybami zachází šetrně. Po zvážení jsou podle rozdělovníku
přebírány zástupci jednotlivých organizací Českého rybářského svazu. „Ryby jsou
určeny pro Labe, Berounku,
Sázavu, Vltavu a pražské
revíry. Největší dodávka jde
na Orlík, kde na jedno místo
bude vysazeno téměř tři sta
kilogramů,“ bilancuje Budka. „Úhoř roste ve srovnání
například s kaprem pomaleji. Než získá tržní velikost 70
až 80 centimetrů, trvá to tak
sedm let. Jsem přesvědčen,
že naše aktivity mají smysl
a obnovení populace úhoře
říčního se daří. Český rybářský svaz do toho asi šest let
investuje nemalé ﬁnanční
prostředky, jde o miliony
korun. Já to mohu posoudit
a zlepšení výskytu úhoře
říčního na mých rybnících
při výlovech a také z úlovků sportovních rybářů je
patrné,“ dodává. Potvrzuje
zároveň, že s přepravou
ryb z Holandska, kde je měl
objednané již od února, se
žádné problémy ani letos

ČERVENÝ

nevyskytly. Obvykle počítá
Marc Vlug s tím, že stráví
na cestě 45 hodin, letos to
zvládl o hodinu dřív. „Organizace kolem dodávky úhořů i vzhledem k opatřením
proti pandemii byla v pohodě. Jsme s tímto dodavatelem sehraní a všechno funguje, jak má,“ pochvaluje si
Budka.
„Cesta byla dobrá, ale
potkával jsem na silnicích
nečekaně hodně automobilů,“ hodnotí stručně holandský dodavatel. Na Červený
Hrádek dovezl letos téměř
1 200 kilo ryb, s dodávkou
přijel do regionu již pošesté.
„Úhoře exportujeme nejen
do České republiky, ale také
do Německa a Belgie. Kromě
živých dodávek čili – násad
monté – se zaměřujeme na již
vyuzené úhoře pro gastroprůmysl. Devadesát procent naší
produkce těchto uzených
úhořů jde na náš místní holandský trh,“ upřesňuje Marc
Vlug. Situace kolem koronaviru prý ﬁrmě podnikání
nezkomplikovala, respektive
se s ní dokázala vyrovnat.
„Je pravda, že objem obchodování klesl téměř o šedesát procent kvůli uzavření
restaurací, ale to trvalo jen
určitou dobu. Brzy se holandské restaurace přeorientovaly na dovoz hotových jídel
a nám se tak podařilo ztráty
celkem dohnat. Mně osobně
koronavirová opatření vadí
jen v tom smyslu, že musím
při příchodu do restaurací nosit roušku, což je pro mě otrava,“ dodává spontánně.
Marie Břeňová

Třistašedesátka
pojede o prázdninách
po dálnici
REGION Autobus na trase Sedlčany–Praha a zpět
na lince 360 bude od pátku
26. června do konce letních prázdnin (31. srpna)
kvůli úplné uzavírce silnice ve Štěchovicích jezdit
po objízdné trase.
„Linka 360 bude odkloněna přes Nový Knín, Dobříš
a po dálnici D4. V souvis-

losti s omezením provozu
linky 361 v úseku Nový Knín
– Dobříš budou na lince
360 v tomto úseku zřízeny
ještě zastávky pro obsluhu
místních obcí. Četnost, časy
spojů ani jízdné linky se nijak nemění,“ informuje projektant autobusových linek
Pražské integrované dopravy Matěj Sobota.
-red-
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Do „hnízd“
přibyly nádoby
na oleje
V separování
odpadů nastal další posun.
Ve městě se objevilo dvacet 240litrových kontejnerů
na sběr rostlinných olejů
a tuků. Dosud bylo možné

SEDLČANY
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Voda komplikuje práci
na rekonstrukci mostu
Dokončení ze strany 1

momentálně buduje most.
Hasiči z jednotek HZS
Sedlčany a SDH Vysoký

Chlumec, Nechvalice a Počepice pomocí čerpadel
vodu odčerpávali mimo
obytnou zónu,“ popsala

zásah mluvčí hasičů Tereza Fliegerová.
Olga Trachtová
Hadáčková

vily u „hnízd“ vedle stávajících kontejnerů na papír,
plasty, sklo a další tříděný
odpad. Vhazovat do kruhového otvoru je možné
pouze rostlinné tuky a ole-

Práce na stavbě nového mostu zkomplikovaly deště v minulém týdnu. Foto: Hana Kolínová

Lehká nervozita panuje,
ale důvod k panice není
Vydatné dešťové srážky, které provází
celé území České republiky od začátku června,
sužují zvláště některé regiony v republice, kde jsou
vyhlášeny různé stupně
pohotovosti nebo dokonce
nařízená evakuace obyvatel. Nabádají k opatrnosti
i v lokalitách, kde zatím povodně nehrozí.
„Samozřejmě situaci
denně hlídáme a monitorujeme. Udělali jsme také

SEDLČANY

tento odpad z domácností
ekologicky likvidovat jen
ve sběrném dvoře v areálu
Sedlčanských technických
služeb, kam bylo v roce
2018 dopraveno 2,7 tuny
jedlých olejů a vloni 3,5
tuny.
Hnědé nádoby se obje-

je z kuchyně, a to v PET
lahvích, nikoliv v původních obalech. Nepatří
sem podle upozornění
zaměstnanců technických
služeb motorové a jiné
oleje. Ty mají nadále končit ve sběrném dvoře.
Marie Břeňová

Hasiči vyjížděli letos
k více než stovce
zásahů
SEDLČANY Profesionál-

ní hasiči v Sedlčanech
od ledna do konce května
absolvovali na území regionu 114 zásahů. Z toho
v 21 případech se jednalo
o likvidaci požáru, 35 výjezdů bylo k dopravním
nehodám, v ost atních
případech šlo o technickou pomoc nebo likvidace úniku nebezpečných
látek. Během nouzového
stavu měli zvláštní režim
přizpůsobený tak, aby

se jednotliví členové minimálně potkávali a tím
snížili riziko nákazy koronavirem.
Sedlčanská jednotka
dobrovolných hasičů SDH
II měla za prvních pět měsíců 30 akcí, třikrát její členové asistovali u požárů,
třikrát u dopravní nehody
a ostatní výjezdy se týkaly například odstraňování
překážek ze silnice, asistence při úniku ropných
látek a podobně.
-mb-

některá opatření. V pohotovosti je krizové řízení,
máme připraveny pytle
s pískem. Pokud by nastal
stav bdělosti, okamžitě by
začala pracovat i protipovodňová komise. Zatím
jsem ji ale nesvolával, nebyl k tomu vážný důvod,“
zhodnotil situaci v sobotu
20. června sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.
„Strážníci městské policie stav vody v rizikové
oblasti Chalupy, Červený

Hrádek a na dalších místech v kontrolních bodech
průběžně sledují – nejméně
každou hodinu. Pomáhají nám čidla, která situaci
dobře monitorují, a tak
víme, kolik v který okamžik máme vody na přehradě, na potoce Mastník,
ale i v Měšeticích na přítoku z Kosovy Hory a jinde,“
dodal. „Lehká nervozita ale
panuje,“ připustil starosta
s tím, že důvod k panice
ale není na místě.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
HRACHOV Od začátku roku

do konce května řešili
příbramští policisté 137
nehod se zvěří. Poslední
nehoda se stala 21. června
chvíli po půlnoci na silnici I/18 u Roviště. Pod kola
projíždějícího vozu Toyota
Corolla vběhla srnčí zvěř,
která následně z místa

střetu odběhla. Zanechala
za sebou však čtyřicetitisícovou škodu.
P E T R OV I C E D o p r av ní policisté v neděli 21.
června zastavili v obci
po půlnoci 55letého motoristu. Provedená dechová
zkouška u něj byla pozitivní, na displeji přístroje se

objevila hodnota 1,45 promile alkoholu. Další jízda
byla muži zakázána. Nyní
se bude zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Za sedmadvacet let se zámku nepodařilo
vdechnout život, na prodej už ale není
Dokončení ze strany 1

je to hodně citlivé téma...

Spor zamíří
k soudu
Vztahy obce s dědici se
vyhrotily poté, kdy byla
u objektu uzavřena vrata
a hasičům tak byl znemožněn příjezd ke zbrojnici.
Záležitost skončí u soudu,
kde chce radnice vynucovat věcné břemeno pro příjezd a přístup ke zbrojnici.
„Hasičská zbrojnice patří
obci, byla vystavena v roce
1961 až 1963. Od roku 1993,
po navrácení majetku restituentům, je celá zámecká
budova prázdná. Ale teprve
v poslední době nastal problém. Minulý rok na jaře dal
jeden z rodiny Slezákových
obci na vědomí, aby si věci
z hasičárny do čtrnácti dnů
hasiči vystěhovali, že objekt
uzavřou,“ komentoval události starosta Krameš. Se
způsobem, jakým byl obci
položen nůž na krk, nesouhlasil. „Hasiči jsou chlapi
jednotky JPO3, kteří slouží
při výjezdech a já je nemůžu přece vyhnat na ulici,“
argumentoval. Uvedl, že
se u soudu chce mimo jiné
opírat o dokument z roku
1993. „Ve smlouvě o vrácení majetku je přímo uvedena podmínka, že musí být
zřízen přístup k hasičské
zbrojnici a kinu, protože
objekty se nacházejí na pozemcích dědiců. Obec usilovala o směnu těchto pozemků za jiné, případně o jejich
koupi, ale dosud bezvýsledně. Mrzí mě, že za dvacet

sedm let se nepodařilo zámku vdechnout život,“ dodal
starosta.

Pohled z druhé
strany
A jak vidí spor druhá
strana? S dotazem jsme se
obrátili na Adama Slezáka,
jehož pradědeček byl majitelem zámku. Ten nejprve dementoval informaci
o prodeji. „Zámek několik
let už na prodej není. Před
několika měsíci jsme požádali o odstranění inzerátu,
který zůstával omylem
na internetu,“ uvedl. Ke komunikaci svojí, mladšího
bratra a matky s místní
radnicí měl odlišný názor.
Komentoval situaci slovy:
„Moje rodina se vždy snažila mít vztahy korektní. Bohužel v posledních letech
se zastupitelstvo v čele se
starostou rozhodlo, že se
vydají cestou konfrontace.
Jak jistě víte, byl nám zámek znárodněn a na jeho
pozemcích pak bez povolení památkářů postaveno
kino, hospoda a hasičská
zbrojnice. Měli jsme domluvu s obcí, že si hasičárnu v roce 2011 odkoupíme,
což bylo zastupitelstvem
schváleno. Dokonce si v té
době nechala obec vypracovat návrh nové zbrojnice. Posléze začala obec
couvat a v roce 2014 si
starou hasičárnu opravila.
Poté, co jsme si stěžovali
na nedovolené využívání našeho pozemku před
hasičárnou, začala obec
vyhrožovat zřízením věc-

ného břemene, což by znamenalo, že bude stát hasičárna v zámeckém areálu
navždy a jeho obnova tak

projektů, jako je výstavba
průmyslového parku v jeho
těsném sousedství. Vždyť
i v návrhu nového územní-

ní: „Po Marešově degradaci
a vyhnání z pražského bytu
jej můj pradědeček Antonín
Janota ubytoval i s rodinou
na zámku v Kosově Hoře
a nabídl mu zaměstnání
ve svém podniku. Když
jsme chtěli vloni umístit pamětní desku připomínající
tuto etapu generálova života do Parku gen. Mareše,
dostalo se nám od obce rezolutní odmítnutí, přestože
jsme chtěli uhradit všechny
náklady s tím spojené.“

Jak to vidí
zastupitelé

Adam Slezák (na snímku vpravo) umístil britskou vlajku v okně
zámku, kde jeho pradědeček ubytoval rodinu Karla Mareše po jeho
vyhnání z pražského bytu. Renesanční zámeček pochází z druhé
poloviny 16. století, prošel několika přestavbami a vystřídal řádku
majitelů. Manželé Janotovi objekt s přilehlými pozemky koupili
v roce 1947.

bude nemožná. Vrchol nastal vloni na podzim, kdy
zastupitelstvo
schválilo
výstavbu gigantické průmyslové haly hned vedle
zámku a v centru obce. Pro
umožnění této stavby je
též vypracovaná příslušná
změna územního plánu.“
Adam Slezák dále připomněl, že od začátku
90. let minulého století se
rodina Slezákova snaží
podle svých možností postupně zámek obnovovat.
„Byl totiž zrestituován v žalostném stavu, o to více by
mělo být i v zájmu obce tento objekt jako nejdůležitější
dominantu Kosovy Hory
uchránit od podobných

ho plánu se doporučovalo
výrobu z centra obce vytěsnit na její okraj, kde jsou
k tomu vhodné pozemky,“
komentoval záměr. Dodal:
„O tom všem jsme ochotni
s představiteli obce jednat,
aby se neopakovaly chyby
z minulosti a kulturní památka se uchovala pro příští generace.“

Odmítnutý
návrh?
Závěrem přidává Adam
Slezák ještě malou poznámku ke generálu Karlu
Marešovi, k jehož šedesátému výročí úmrtí se uskutečnilo před několika dny
v Kosově Hoře pietní setká-

Starosta Krameš potvrdil, že obecní zastupitelstvo umístění pamětní
desky jako připomenutí záslužného Janotova postoje
k Marešovi a jeho rodině
do Parku generála Mareše
skutečně neodsouhlasilo.
„K působení bývalého majitele Janoty jsme měli na základě listinných informací
některé výhrady,“ sdělil.
Starosta Krameš se také
vyjádřil k zamýšlené výstavbě průmyslové haly:
„Situace je taková, že v areálu ﬁrmy Elko – která je
od zámku přes potok – nás
zmíněná ﬁrma vloni požádala o změnu územního
plánu č. 1 s tím, že by ráda
na svém pozemku, tedy
přímo v areálu, postavila
výrobní halu a tím rozšířila svůj provoz. Majitelům
zámku se to nelíbí natolik,
že podali žalobu na zneplatnění části územního
plánu v dané lokalitě.“
Marie Břeňová

Přehrady na Brzině zatím nejsou aktuální
Dokončení ze strany 1

Nyní jsou zařazeny v Generelu území chráněných pro
akumulaci povrchových vod
(Generel LAPV).
„V mezidobí nebude území
využito jinak, například výstavbou nákladné infrastruktury, což by akumulaci vody
ekonomicky a věcně znemožnilo,“ vysvětluje tiskový
mluvčí ministerstva Vojtěch
Bílý. Jde o dvě související

lokality, které byly vybrány
po vyhodnocení situace, kdy
jediná nádrž by ohrozila značný rozsah zástavby. „Tyto dvě
lokality by umožnily vytvořit
soustavu, která by akumulovala téměř devět milionů metrů krychlových vody, přičemž
Hrachov I má akumulovat
2,7 milionu kubických metrů
a Hrachov II šest. Realizace
není zatím ani ve výhledu, přicházela by do úvahy v případě

silného nedostatku vodních
zdrojů po roce 2050 až 70. Lokality jsou však příhodné geomorfologií terénu, a proto jsou
obsaženy již v odsouhlaseném
Generelu lokalit chráněných
pro akumulaci povrchových
vod z roku 2011,“ popisuje
Bílý záměr.
„V současné době nám
nejsou známy žádné požadavky a potřeby, kvůli kterým
by výstavba těchto vodních

nádrží připadala v blízké budoucnosti v úvahu. Zařazení
lokalit Hrachov I a II do Generelu LAPV neznamená plán
na jejich výstavbu. Úkolem
Generelu LAPV je ochránit
dlouhodobě sledované morfologicky vhodné lokality pro
případnou akumulaci povrchových vod a pro výstavbu
hráze, před nežádoucími
zásahy, které by tyto lokality
znehodnotily. Pokud by v dů-

sledku negativních dopadů
prohlubující se klimatické
změny v delším časovém horizontu vznikl v souvislosti se
suchem a nedostatku vody požadavek na tyto vodní zdroje,
teprve potom by začala jejich
příprava a veškerá nezbytná
projednávání,“ připojil své
vyjádření také Hugo Roldán
z Povodí Vltavy.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Nejsme realitní kancelář,
komentoval starosta neúspěšné
jednání o pozemku na Mrskošovně
Dokončení ze strany 1

Hölzel (ODS) majetkové
poměry vysvětloval s tím,
že vlastníkem ideálních
dvou třetin pozemku je
město a jedna třetina stále patří fyzické osobě,
s níž jednání o odkoupení nebo směně pozemku
byla neúspěšná. „Již vloni
jsme vstoupili do jednání
s panem Mrskošem a ten
odkoupení odmítl. Byli
jsme za ním v Přešticích,
abychom se dohodli, jakým způsobem záležitost

dořešit. Měl zájem o směnu za zemědělskou půdu.
Nabídli jsme adekvátní
pozemky ve stejné hodnotě. Přibližně před čtrnácti
dny jsme od něj obdrželi
zprávu, že tuto naši nabídku neakceptuje. Požadoval, abychom koupili
hektary pozemků u Plzně,
které v současné době jsou
ve vlastnictví německého
občana a o ty měl následně zájem jako výměnu
za podíl pozemků v areálu
v Luční v Sedlčanech, které


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
218/20

Koupím staré pivní láhve s nápisy pivovarů z pivovarů v regionu. Tel.:
732 170 454, sběratel.
219/20

Koupím byt v Sedlčanech. Tel.:
733 640 107. Nejsem realitní kancelář. 220/20

Prodám koncem června tři kůzlata.
Dva kozlíky a jednu kozičku. Stáří 12 týdnů.
Tel.: 606 806 902 – volat po 19. hodině. 221/20
Prodám tlakové nádrže á 750 l
vhodné pro akumulační vytápění. Tel.:
602 191 851.
222/20

Hledám podnájemníka v Sedlčanech.
Tel.: 702 523 145.
223/20

Žena 60 let hledá přítele. Kafíčko a společná dovolená. Tel.: 774 048 822.
224/20

Prodám pánský černý oblek zn. George
(USA), sako 44 reg., kalhoty W 32“, L 30“,

máme majetkově společné.
Nejsme realitní kancelář,
navrhované řešení bylo
pro nás takzvaně za hranou. Proto jsme odpověděli, že jeho požadavek nejsme schopni akceptovat.“
Informaci doplnil vedoucí odboru majetku
Městského úřadu Sedlčany Petr Kuthan: „Nechali
jsme zpracovat znalecký
posudek a panu Mrskošovi jsme nabídli pozemky
v ceně těch jeho, aby výměna finančně odpovída-

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

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372
na postavu výšky asi 175 cm, pětkrát použitý.
Cena 690 Kč. Tel.: 608 543 848.
225/20

Prodám velkou sedací soupravu – eko
kůže, bílá barva, šedivé čalounění, do tvaru
U, rozkládací a úložný prostor. Info a foto
na tel.: 777 717 048, Sedlčany.
226/20

Prodám selata, králíky, kůzlata a vajíčka. Tel.: 773 445 417.
227/20

Prodám použité umyvadlové baterie
na desku – vodopád, skleněné, 2 ks, cena
celkem 390 Kč. Tel.: 608 543 848.
228/20

la. On se od ledna letošního roku neozýval, udělal
to až nyní. Za pozemky,
o které by měl u Plzně
zájem, realitka požaduje
30 korun za metr čtvereční a cena celé výměry je
spočtena na 4,7 milionu
korun. Sdělili jsme nesouhlasné stanovisko a vysvětlili, že celá směna spočívala v tom, že pozemky
se vymění za pozemky
bez dalších finančních nákladů. Město přece nebude
vynakládat žádné další

finanční prostředky, které
navíc ani v současné době
nemá. Hovořil jsem s panem Mrskošem i telefonicky a vysvětlil mu stanovisko. Zareagoval, že pokud
je to takto, tak se v dané
chvíli nemáme o čem
bavit a že vše necháme
tak, jak to je,“ seznámil
Kuthan podrobněji tazatele i ostatní zastupitele
se současným jednáním
s vlastníkem, které uvázlo
na mrtvém bodě.
Marie Břeňová

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

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
 kompletní sortiment KORADO
 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS,
PROTHERM, KOVARSON,
BENEKOV atd.

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva
AKCE na kompletní koupelny – sleva až 20 %
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Tresty za protikomunistické jednání jsou dodnes v paměti
rodiny i uschovaných dokumentech
BRAŽNÁ Rodina Hrubých je jednou z mnoha,
na jejichž minulosti se podepsala komunistická
strana. Pamětníků sice ubývá, uchované dokumenty ale hovoří jasně. Ve složce v pevných
deskách je ukrytý nejen rozsudek odsuzující
čtyři muže k mnoha letům ve vězení, ale také
další dokumenty, které vypovídají o průběhu
rehabilitace. „Dneska už je to pro nás promlčená
věc. Taková byla doba,“ říká smířeně potomek
vězněných bratrů.
Jmény, která patří již nenávratně k sobě, jsou
Václav Hrubý, Antonín Hrubý, Josef Čanda a Alois
Kinc. Společně se podle komunistů dopustili
trestných činů pobuřování, vyzvědačství, pokusu
o pomoc k opuštění republiky, velezrady nebo
nedovoleného ozbrojování. Konali proti státu,
chtěli se spojit se zahraničím. Usvědčeni byli díky
několika výpovědím, dokumentačním materiálem, státně bezpečnostním šetřením a údajnému
plnému a kajícnému doznání. To bylo ale s velkou
pravděpodobností notně podpořeno hrubým fyzickým násilím během vyšetřování.
Bratři Hrubých měli sbírat informace a předávat je Josefu Čandovi v domnění, že je předá
vysílačkou na Západ. Další protikomunistickou
aktivitou mělo být třeba ukrytí studentů. „Tohle
všechno se pravděpodobně dělo tak v letech 1951,
1952. Děda se na předávání s panem Čandou
smluvil asi v Krásné Hoře na pouti. Od padesátého třetího roku byli ve vazbě. Děda byl zatčený
za pobuřování. Někde si přečetl nějaký leták, ty
informace předal a někdo ho udal. Také měl údajně hledat úkryt pro dva studenty, kteří chtěli utéct přes hranice. Táta kdysi vzpomínal, že u nich
někdo jednou přespal,“ svěřuje potomek rodiny.
„Charakteristickým znakem této skupiny je, že
první tři obvinění pochází z řad kolísavých živlů,
kteří vlivem staré buržoazní výchovy (obviněný
Václav Hrubý) nebo vlivem politické neuvědomělosti (výrazné u Antonína Hrubého a Josefa
Čandy, středních to zemědělců) podléhají snadno
působení nepřátel našeho státu, který se pak snaží
sloužiti v jejich záškodnické činnosti. I když činnost těchto tří prvních obviněných nebyla zvlášť
výrazná, jejich spolčování, plnění špionážních
úkolů, které se snadno mohly stát, jest jejich činnost značně společensky nebezpečná,“ čteme ze
záznamů. Obvinění byli ve spisu nazýváni třeba
přisluhovači západních imperialistů.
Václav Hrubý pocházel z rodiny drobného
zemědělce. Byl zubním technikem a plachtařem
Svazarmu v Táboře, učil se létat s větroněm.
Byl prověřen pro vstup do strany, ale přihlášku
si nikdy nepodal. I to mu tehdy ubralo politické body. Hlavní líčení se konalo 17. srpna 1954.
Václav Hrubý dostal 10 let a sebrali mu dům
v Táboře. Jeho bratr Antonín Hrubý ze zemědělské usedlosti v Bražné byl uvězněn na 8 let. Sebrali mu jeho polovinu majetku, tedy polovinu
usedlosti a 7 hektarů, rodině zůstala jen druhá
polovina společného jmění manželů. Zabavenou
polovinu domu vykupoval syn odsouzeného
někdy počátkem sedmdesátých let, aby bydleli
ve svém. Josef Čanda z hostovnického statku
se 16 hektary byl uvězněn na 8 let. Alois Kinc
z Tábora v tom byl skoro nevině, jen podal něja-

ké informace. Ale měl pistoli, samopal a náboje
z 1. sv. války. Dostal dva roky i díky tomu, že byl
dobře veden v kolektivu.
Kromě výše uvedených trestů byli všichni
na sedm až osm let zbaveni čestných práv občanských. Podle zákona 86/1950 Sb., který byl tehdy
v platnosti, vyslovoval soud ztrátu čestných práv
občanských odsouzeným k trestu smrti nebo
v případě odsouzení za úmyslný trestný čin
k trestu odnětí svobody převyšujícímu dva roky
a to vzhledem k závažnosti činu a zavržitelnosti
pohnutek k němu. Znamenalo to ztrátu volebního
práva, ztrátu práva zastávat funkci soudce včetně
soudce z lidu, ztrátu vědecké a umělecké hodnos-

ti a ztrátu československých vyznamenání a čestných uznání, práva nosit cizozemská vyznamenání a práva užívat cizozemských čestných titulů.
„V 68. roce se bratři Hrubých snažili o rehabilitaci. Senát Krajského soudu v Českých Budějovicích
je obžaloby zprostil, ale tehdejší ministr spravedlnosti Němec to zase všechno smazal. Zůstali odsouzení. K rehabilitaci došlo až po roce 89,“ čteme
v dochovaných dokumentech. Výčet pohnutých
osudů rodiny tím nekončí. Bratři Hrubí měli ještě
jednoho bratra a sestru. Její první manžel byl vězněn již za Protektorátu. Jejím druhým manželem
se stal spoluvězeň jejího bratra, který je seznámil.
Olga Trachtová Hadáčková
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Nad Kotlinou zaplakalo nebe nadměrně
Uplynulý víkend měl být na závodišti
motoristických sportů letošním prvním soutěžním.
V kalendáři byl na sobotu
20. června závod v motokrosu Motul Cup. Na start
zde se po koronavirovém
posunutí začátku sezóny
těšil velký počet řidičů
svých jednostopých motorových ořů. Ještě ve čtvrtek ráno se sociální sítě
plnily fotkami pilné práce
s cílem perfektně připravené trati.
Ve čtvrtek v podvečer
se ale objevila oficiální
zpráva o zrušení závodu: „Bohužel jsme nuceni
oficiálně oznámit zrušení závodu Motul Cupu

SEDLČANY

v Sedlčanech tuto sobotu.
Důvodem jsou dnešní silné deště, které vytrvale
od rána padaly na závodiště a několik přívalů
zatopilo celý areál. A déšť
pokračuje. Není v silách
pořadatelů napravit škody
v areálu a zprovoznit trať
do sobotního závodu,“
uvedl Miroslav Bureš.
Pod příspěvkem se
hned začaly množit nápady na změnu závodu.
„Pojedeme na raftech,“
nebo „leda vodní skútry,“
či „motorky vyměníme
za kanoe,“ byly časté náměty. V návrzích se objevilo i potápění. Co bylo ale
okamžitě většině sledovatelů jasné, je mnoho práce,

kterou organizátoři odvedli, ale přišla na zmar. „Šílené zničení obětavé práce

všech, kteří první závod
Motul Cupu připravovali,“
ohodnotil například na Fa-

cebooku Standa Slabý.
Olga Trachtová
Hadáčková

Čtvrteční průtrž zničila plány na závod i mnohahodinovou práci.

Lenka Kadlečková se z Brna do Sedlčan dostala oklikou
přes Kanadu a USA
SEDLČANY Lenka Kadlečková je
cvičitelkou v klubu Aerobik studio Dvojka, kde vede cvičení rodičů a dětí. Pochází z Brna a v Sedlčanech žije třináct roků. Cesta,
která sem Lenku zavedla, měla
pořádnou okliku, a byla hodně
zajímavá.
Proč jste si vybrala právě cvičení pro rodiče a děti?
Jsem lektorkou pohybových
aktivit pro ně. Původně jsem
pomáhala s různými aktivitami
v rodinném centru Petrklíč a děti
jsem učila písničky v angličtině,
tanečky, a také jsme společně
cvičili. Lektorský kurz jsem absolvovala v Brně a cvičit jsem začala až tady. V Sedlčanech vedu
kurz cvičení, který jsem založila,
devátou sezónu. Chtěla jsem tehdy cvičit a Petrklíč v té době měl
tělocvičnu se spoustou hraček,
a já jsem věděla, že by to mohlo
děti rozptylovat. A protože jsem
cvičila aerobik u Aleny Novotné,
zeptala jsem se, jestli by klub měl
o toto cvičení zájem. A protože
zájem z jeho strany byl, vznikl
nový kurz.
A jaký byl zájem ze strany rodičů a dětí?
Od začátku byl velký. Ideální
počet je mít deset až dvanáct dvojic, ale zájem byl větší, takže jsme
to řešili systémem náhradníků.
Když se někdo odhlásí nebo onemocní, mám seznam a zájemcům
napíšu, že se uvolnilo místo. Byla
by škoda, aby zůstalo volné.

Zmínila jste angličtinu v Petrklíči. Jste angličtinářka?
Do Sedlčan jsem se dostala přes
Ameriku a Kanadu. Nejprve jsem
odletěla z Brna na rok do Kanady a hlídala jsem tam děti. Potom
jsem se vrátila zpátky a po půl

Cvičitelka Lenka Kadlečková

roce jsem vycestovala do Spojených států, kde jsem byla taky
jeden rok. Když jsem se vrátila,
pracovala jsem pro Student Agency jako delegátka a koordinátorka
pracovních pobytů v zahraničí.
A potom jsem se už ocitla v Sedlčanech, kam jsem se provdala.
Byl to pro vás velký skok
přestěhovat se z druhého největšího města u nás do malého
města?
Když tady byla maminka a vozila po Sedlčanech kočárek, tak

říkala: ‚Já když si vzpomenu, že ti
bylo Brno malé…‘ (úsměv). Mně
se ale v Sedlčanech líbí. Je tady
všechno při ruce. Máme rodinu
v Kyjově a mně se tam vždycky
líbilo více než v Brně. Stejně jako
tady na Sedlčansku, i kolem Kyjova je krásná krajina. Maminku
jsem brzy přesvědčila, že v Sedlčanech jsem na správném místě.
Sportovně založená jste výhradně vy, nebo sportuje i manžel a vaše děti?
Sportovně založení jsme všichni. Obě děti se věnují rychlostní
kanoistice v oddíle kanoistiky Tatranu. Starší Barče bude na podzim
třináct let a Evce bylo deset. Manžel v minulosti vesloval v pražských Bohemians a tady v Sedlčanech byl členem týmu dračích lodí
Průtrž dračen. Teď se věnuje kanoistice jako předseda sedlčanského
kanoistického oddílu.
Jak vypadá vaše obvyklá dovolená, když se všichni věnujete sportovním činnostem?
S manželem máme rádi hory
a děti se s námi horské turistice
také věnují. Manžel se se svým
bratrancem věnuje i náročnějším
výstupům. Společně například
vylezli na Gerlachovský štít. Naše
dovolené ale jsou i poznávací. Já
jsem původně chtěla být archeoložkou, mám ráda historii, takže
než jsem se sem přistěhovala, už
jsem Sedlčansko znala i z historického pohledu. Při našich společných dovolených se dětem man-

žel věnuje hlavně po sportovní
stránce a já zase po té poznávací.
V Čechách a na Moravě společně navštěvujeme hrady a zámky,
a poznáváme naši zemi. Byli jsme
ale například i v historickém centru belgického města Bruggy.
Jaké je vaše povolání?
Pracuji v Oříkově v Biopekárně Zemanka a na starosti mám zahraniční obchod. Zcela nejvíce se
do zahraničí prodávají bezlepkové perníčky. Výrobky biopekárny
putují do Polska, Rakouska, Bulharska, Rumunska, Finska, Dánska, Belgie, Anglie a Německa.
Nakolik těžké je skloubit vaši
sportovní a pracovní činnost?
Je to o toleranci zaměstnavatele. Začala jsem cvičení vést
v době, kdy jsem byla na mateřské dovolené a nastupovala jsem
do práce s tím, že jsem měla lekce rozjeté. Domluvili jsme se, že
pokud si práci v týdnu nahradím,
zhruba čtyři hodiny v tělocvičně
jsou mi tolerovány. Nad aktivitami
kolem cvičení musím hodně přemýšlet, protože se maminky vrací
s druhými i třetími dětmi, a jsou
pro mě stálou zásobárnou. Pro mě
je to radost, a maminkám říkám,
že cvičení dělám sice pro ně, ale
maminky a děti zase cvičí pro mě.
Moc mě to s nimi baví, je to příjemná činnost. Maminky si mnohdy
říkají, že děti na cvičení nebudou,
ale potom společně vidíme, jak
od září do června rozkvetou.
David Myslikovjan
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Co vám opatření proti
koronaviru vzalo a co
případně naopak dalo?
Tuto anketní otázku jsme
položili několika zastupitelům města Sedlčan.
Martin Havel (Sdružení nezávislých)

Nejvíc mi chyběl styk
s ostatními lidmi a omezení pohybu. Pokud jde
o podnikání, tak se s tím
musíme nějak srovnat
– některé zakázky jsme
měli nasmlouvány, ale
tím, že byla měsíc uzavřená prodejna, tak nás to
„dohání“.
Jiří Burian (ODS)

Vzala mi navyklý denní život, protože všechna
ta opatření v nouzovém
stavu byla na jednu stranu nutná, na druhou stranu se to dlouho všechno
vleklo a člověk na podobnou situaci nebyl zvyklý.
A dalo? Až teprve teď při
postupném rozvolňování
si uvědomuji, co to znamená vracet do normálního života – jak ve sféře
ekonomické a hospodářské, tak ve sféře lidské. To
je nesmírně důležité.

Andrea Chromcová
(STAN)

Řekla bych, že mi tato
doba nevzala nic, snad
jen část příjmů v ordinaci. A tam mi chyběly
i ochranné pomůcky. Při
mém lékařském povolání
se změnilo to, že hodně
jsem s pacienty komunikovala telefonicky. Bavit
se s člověkem o jeho obtížích a přitom ho nevidět,
bylo něco úplně jiného,
než jsem zvyklá a také
hodně náročné na koncentraci. V osobním životě jsem postrádala trochu
kontakty, ale ne moc – docela jsem si užila, že jsem
mohla být víc o samotě, popřemýšlet si a víc
se věnovat svojí rodině.
Na duši mě nic ale nezasáhlo. Zjistila jsem také,
že na rozdíl od ostatních
lidí se cítím v roušce dobře. Dává mi určitý pocit
soukromí. Potěšilo mě,
že téměř všichni opatření dodržovali a tato doba
mi dala také víru v náš
národ, který se postavil
k pandemii zodpovědně
a vzájemně si pomáhal.
Zjistila jsem také, že člověk se dá perfektně poznat podle očí – neměla
jsem tedy žádný problém
s poznáváním lidí. Nechápu, jak někdo tvrdí, že
při zakrytí nosu a úst to
nejde.
Libor Novotný (Sdružení nezávislých)

Jako učitele mě ošidila o možnost setkávat
se s dětmi a žít normálně. Nevím, jestli mi něco
dala, ale ukázala mi
na chování některých lidí
– u některých mě jednání nepřekvapilo, protože
jsem o nich neměl valné
mínění, jiní mě zase potěšili, jak se dokázali se
vším poprat. Pokud jde
o členy vlády, tak tam
se překvapení nekonalo,
spíš mě to utvrdilo v mém
dosavadním názoru.
Blanka Vilasová
(STAN)

www.sedlcansky-kraj.cz

Příznivci lodní dopravy
se mohou těšit na palubu
parníku nebo lodní výtah
ORLÍK Státní plavební sprá-

va vydala 17. června nové
informace o zásadách
pro manipulaci s plavidly
na lodním výtahu pro sportovní plavidla na vodním
díle Orlík. Zároveň bude
od 27. června v platnosti
nový jízdní řád pro pravidelnou lodní přepravu.
Pravidelná lodní doprava
se bude po období letních
prázdnin řídit novým jízdním řádem. Loď na trase
Přehrada Orlík – Orlík zámek
a zpět se zastávkami Popelíky, Přehrada Orlík, Trhovky,
Podskalí, Radava, Velký Výr
a Orlík zámek jezdí od úterý do neděle vždy šestkrát
denně v obou směrech. Spoj
mezi zámkem Orlík a hradem Zvíkov je bez zastávek
na trase. V jeho jízdním řádu
platném od úterý do neděle
najdeme pět časů odjezdu
v obou směrech, v pondělí je
možné využít některého ze
tří odjezdových časů v obou
směrech. Provoz může být
přerušen v závislosti na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách. Jízdenky je možné zakoupit
přímo na palubě.
Lodní výtah na Orlíku je
schopen přepravovat plavidla o maximální délce 8,5

metru v závislosti na tvaru
dna plavidla a přídavných
zařízeních. Maximální šířka je 3 metry, ponor 1,15
metru a hmotnost 3,5 tuny.
Lodní výtah je v provozu
od 1. května do 30. září vždy
v pondělí, pátek a o víkendu. Poslednímu plavidlu je
povoleno vplutí na vozík
15 minut před koncem provozní doby. Lodní výtah je
mimo provoz při poklesu
hladiny v nádrži pod kótu
342,5 m n. m., dále v době zakázané plavby, při dosažení
349,9 m n. m., tedy při dosažení druhého nebo třetího
stupně povodňové aktivity,
nebo při odtoku větším než
610 m3 za sekundu. Aktuální stav hladiny v pátek 19.
června v 10 hodin dopoledne byl 349,25 m n. m. Odtok
byl 404,53 m3/s, což byla
nejvyšší hodnota za týden,
přičemž v některých dnech
byl odtok nulový. Obsluha
lodního výtahu může zakázat vplutí plavidla do prostor
vozíku výtahu také z důvodů nevyhovujících klimatických podmínek, podezření
na překročení povolené přepravní hmotnosti nebo stav
či schopnosti vůdce plavidla.
Olga Trachtová
Hadáčková

Návštěvy u seniorů již
bez omezení
SEDLČANY V sedlčanském

Osobně mi opatření
vzala práci, protože momentálně dělám v oblasti
kultury, kdy připravuji velké akce. Budu čekat, zda se moje činnost
od září nebo od října obnoví. Tato doba mě ale
naopak přivedla ke klidu.
Měla jsem příležitost víc
o všem rozjímat, což bylo
fajn. Pozitivně jsem také
vnímala zklidnění společnosti.
-mb-

domově seniorů došlo
v pondělí 22. června k dalšímu uvolnění opatření
proti šíření koronaviru.
„Návštěvy se již nemusí
předem hlásit, jsou možné
každý den. Jen je doporučeno omezit počet osob
na dvě s tím, že musí mít
nos a ústa zakryty rouškou
a dbát na zvýšená hygienická pravidla. Bližší informace podávají příchozím naše
sociální pracovnice. Pro
případ výskytu nákazy vedeme o návštěvách evidenci,“ informovala Jaroslava
Kocíková, ředitelka tohoto
krajského zařízení. Připomněla a ocenila, že pracovní nasazení zaměstnanců je
stále velmi vysoké. Zvládat

náročné povinnosti jim
může pomoci každý – jak
klient, tak jeho příbuzní
a známí tím, že budou dodržovat všechna nastavená
pravidla. „Jsme rozčarováni
z toho, jak se k nám někteří lidé chovají, jak ohrožují
naše seniory a berou přijaté
a nutné hygienické požadavky jako náš výmysl – místo
toho, aby si uvědomili, že
je to pro personál v těchto
týdnech a měsících práce
navíc,“ vysvětlila Kocíková.
Avizovala, že v průběhu léta se mohou senioři
těšit na hudební pořady,
kterých se mohou účastnit
i rodiny klientů. „V červenci začne také oblíbená sportovní olympiáda,“ dodala.
-mb-
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Nejznámější český ornitolog
plánuje přednášku v Sedlčanech
SEDLČANY Po ptačí naučné stezce se mohou nejen
obyvatelé, ale i návštěvníci Sedlčan a turisté vydat

si kresbu sýkory koňadry,
vrabce, zvonohlíka, budníčka menšího a dalších
pěvců podle své vlastní

cích. Odborník na ptačí
říši Viktora by měl také
upozornit na případné nedostatky, které na stano-

Na sedlčanském náměstí je začátek naučné stezky, orientační plánek a kamenné pítko ve tvaru rožmberské růže zhotovené Michalem Maškem.

od první poloviny června. Výchozím a orientačním bodem pro všechny
zájemce je náměstí T. G.
M., kde je přehledný plánek zhotovený Zorkou Sokolovou. Ten zájemcům
usnadní objevení dalších
pítek s popisy a vyobrazením jednotlivých opeřenců. Využít při putování
městem mohou i GPS.
Neudělají chybu učitelky škol a školek, rodiče dětí nebo například
senioři, když si s sebou
vezmou blok na kreslení
a tužku. Mohou se nechat
inspirovat známou malířkou Inkou Delevovou,
která je autorkou jednotlivých obrázků a načrtnout

fantazie. Slavnostní tečka
za projektem, uskutečněným díky participativnímu rozpočtu vypsanému sedlčanskou radnicí
v minulém roce, byla plánována na jarní měsíce.
Kvůli pandemii koronaviru musela být odložena.
Na září, až se děti vrátí
do školních lavic, přislíbila předběžně ředitelka
Základní umělecké školy
Vlaďka Křenková malé
kulturní vystoupení žáků.
Na náměstí by se měl při
troše štěstí objevit také
nejznámější český ornitolog Lukáš Viktora, který předběžně pozvání
do Sedlčan přijal s tím, že
připraví přednášku o ptá-

vištích objeví. Již nyní je
laickým pohledem jasné,
že u 1. ZŠ by bylo vhodné
vysadit poblíž pítka stromek a že u kamenného
pítka v nové části hřbitova je mistička na osvěžení ptáků příliš malá
a kamenosochař Michal
Mašek ví o tom, že je potřeba ji upravit do větších
rozměrů.
Navrhovatelky děkují
všem, kteří přiložili ruku
k dílu, zvláštní pochvalu si zaslouží Sedlčanské
technické služby – zaměstnanci odvedli práci
precizně.
Blanka Tauberová,
Marie Břeňová
autorky projektu
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Hasiči odčerpávali
vodu z přetékajícího
rybníka
KLUČENICE Sobotní odpoledne přineslo hasičské
technice opět příležitost
ukázat, že není u dobrovolných hasičů zbytečně.
Vydatné deště minulého
týdne měly na svědomí
mnoho vyvrácených stromů nebo zatopených sklepů. V Kamenici u Klučenic
navíc hrozila hráz rybníka
přetečením. To by mohlo
znamenat vytopení okolních domů.
H a s i č sk ý d i s p e č i n k
vyslal na místo čtyři jednotky. „Událost nám byla
ohlášena v sobotu ve třináct hodin. Vyjely jednotky HZS Sedlčany, velitel
čety z Příbrami a JSDH
Klučenice, Krásná Hora
nad Vltavou a Lašovice.
V místě hrozilo přelití
rybníka. Místy docházelo
k přelévání vody přes hráz
rybníka, ale situace nebyla
dramatická,“ sdělila tisko-

vá mluvčí Tereza Fliegerová. Hasiči nasadili několik
plovoucích čerpadel, jimiž odváděli vodu přes
hráz.
Celý problém byl
podle Terezy Fliegerové
v tom, že přítok byl větší než odtok. V půl třetí byla hladina rybníka
zhruba 40 cm pod korunou hráze a stále klesala.
Hasiči za pomoci čerpadel odváděli pryč 7 000 l/
min. „Kolem čtvrté hodiny
byla akce ukončena s tím,
že hasiči budou celou
noc rybník monitorovat.
JSDH Klučenice nakonec
na místě zůstala až do 21
hodin, kdy bylo jisté, že
přítok je snížený. Majitel
byl poučen, že pokud by
se přítok začal opět zvyšovat, zavolá na tísňovou
linku,“ uvedla Fliegerová.
Olga Trachtová
Hadáčková

Hrozilo přelití hráze rybnika. Foto: pribram.cz

Bazárek byl prodloužen i do dalšího víkendu
OBDĚNICE Po celý uply-

nulý víkend se prodávaly
darované věci v dobročinném bazárku. „Přišlo
docela dost lidí podpořit,
nejen koupí, ale i třeba jen
ﬁnančně,“ pochvaluje si
jedna z organizátorek Jana
Polidová. Na konto Paraple
se tak pravděpodobně vybere úctyhodná částka.
Prodávalo se oblečení, obuv, domácí potřeby,
potřeby pro děti, vše přehledně vyrovnané. A pro-

tože se sešlo mnohem víc
předmětů, než bylo možné
vyprodat za jediný víkend,
bude bazárek pokračovat
i o nadcházejícím víkendu,
opět na sále místní hospody. Zájemce přivítají místní
hasičky v sobotu a v neděli mezi 9. a 13. hodinou. Půjde o výprodej za poloviční ceny. „Zbyla tam spousta
věcí pro miminka a malé
děti,“ láká Jana Polidová.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Člověk, který má zástavu, je klinicky mrtvý. Pokud mu zlámu žebra,
ale přežije, tak to stojí za to, vysvětluje záchranář Petr Tomáš
Dokončení ze strany 1

Profesionální záchranář Tomáš Petr s dlouholetou praxí na záchranné
službě přijal pozvání obce
a přijel nejen povídat, ale
také předvést a metodicky
vést veřejnost při zkoušení na ﬁgurínách. Navíc si
všichni účastníci odvezli
čtyřicetistránkovou brožuru, která všechny aktuálně
platné zásady první pomoci v nejrůznějších situacích přináší jasně, stručně
a místy i s humorem.

Požadavky
na kompresi
hrudníku jsou
jasně dané
Na počátku přednášky
se přítomní dozvěděli něco
málo z resuscitační historie
i o tom, jaké standardy existují dnes a jak často se aktualizují. „Frekvence toho, jak
rychle stlačujeme hrudník,
je stejná jak u dospělých,
tak u dětí. Už to není jedno
číslo, ale rozmezí. Je to sto
až sto dvacet,“ přešel pak
rovnou k meritu věci. Pozastavil se nad tím, že existují
písně s vhodným rytmem.
Podotýká ale, že si neumí
představit, jak si někdo při
záchraně lidského života
bude zpívat Rolničky. On
sám doporučuje opakovat
si slovo „švih“, které vzniklo přímo při jeho praxi a je
mnohokrát ověřeno.
Hloubka komprese je
u dospělého člověka 5 až 6
centimetrů. U dítěte se řídíme
velikostí hrudníku, vždy by
mělo jít o jednu třetinu. Praxe
podle Petra Tomáše poukazuje na to, že čím dříve se použije deﬁbrilátor, tím větší šance
na záchranu života je. Přístroj
totiž pomáhá zachránci provádět kompresi správně. Hlídá jak rytmus, tak hloubku
stlačení. Co dvě minuty navíc
provede velmi rychle analýzu a sám určí, zda je nutné vydat výboj. Tento okamžik je
zároveň tím nejvhodnějším,
pokud se zachránci potřebují
vystřídat.

Důležité je umět
správně volat

Lidé podle něj často chybují ve volání záchranky.
„Záchranku voláme pomocí
tísňového volání 155, což je
národní tísňové číslo. Pokud
mluvíte česky nebo slovensky, tak se tam dovoláte a domluvíte. Bohužel nemáme
možnost, aby všichni ti zdravotničtí pracovníci byli i jazykově vybavení. Takové těžko
seženete. Lidí s jazykovou
výbavou a zdravotnickým
vzděláním je málo. Na dispečinku v České republice
může sedět jedině zdravotník, to znamená zdravotní
sestra, diplomovaný zdravotnický záchranář. Nemůže to
být jako v jiných státech někdo, kdo byl vyškolen za tři
měsíce,“ vysvětluje.
Záchranka měla za loňský
rok milion sto tisíc výjezdů.
„Ten, kdo s vámi mluví, není
ten, kdo posílá sanitku. Tím,
že se s vámi vybavujou, nezdržujou výjezd. Operátor to
zadá do počítače, přidá tomu
prioritu jedna až čtyři, a ten,
kdo vodí ty sanitky, to tam
vidí, a přiřadí to autu, autům
nebo vrtulníku podle závažnosti, lokalizace a aktuálních
možností. Prací operátora je,
aby se vás vyptal na všechny
ty důležitý informace, které
se vám zdají jako nedůležitý. Když zjistí, že je výhodné
s vámi zůstat na telefonu, začne poskytovat telefonickou
podporu. Proto je dobrý umět
si na mobilu pustit hlasitý odposlech,“ popisuje fungování
dispečinku. Operátor je schopen dávat rytmus resuscitace
nebo třeba odrodit dítě. Podle
Petra Tomáše jde o nejnáročnější pozici na dispečinku.
„Nechte se vést a nedivte se
těm otázkám. Hovor ukončuje vždycky operátor,“ dodává.
Číslo 112 je mezinárodní.
Funguje na území celé Evropské unie. V každé zemi je
obsluhována někým jiným.
U nás jsou to hasiči, kteří to
v případě potřeby předávají
záchrance. Pokud tedy mluvím česky nebo slovensky
a jde o čistě zdravotnickou
výzvu, je toto volání zdržením. Výhodné je ale v případě, že volá cizinec nebo
nemohu z mého telefonu
komunikovat běžným způ-

sobem. Volání 112 je totiž
možné i ze zablokovaného
telefonu, bez kreditu, bez
SIM. Stačí GSM signál.
Petr Tomáš také apeluje
na instalaci aplikace Záchranka. „Je zadarmo, funguje na všech typech telefonů.
Zároveň s voláním posílá
mojí lokalizaci z GPS. Umí ale

kroku, který může být tím
rozdílovým v okamžiku
rozhodování o poskytnutí
první pomoci.
Často se chyb podle něj
dopouštějí sledovatelé televizních seriálů, kde se
scény řídí jejich efektivností a přáním scénáristy a ne
zobrazením reality. „To jsou

Poskytování první pomoci si přišel vyzkoušet také starosta obce
Václav Hrubý.

i lokalizovat a volat horskou
službu nebo komunikovat pomocí emotikonů v případě, že
nemůžete mluvit. Máte tam
seznam pohotovostí, rady
první pomoci. Máte možnost
si tam nastavit i svůj soukromý proﬁl, třeba že jste diabetik. Vřele doporučuju, dejte si
to do telefonu, už to zachránilo spoustu životů,“ apeluje.

Zastavil se
u nejčastějších
chyb
„I v době covidové se zachraňuje. Pomáhejte lidem.
Jednou tam můžeme ležet
my sami,“ upozorňuje Petr
Tomáš na aktuální nechuť
pomoci nemocnému. Zdůrazňuje, jak mocné jsou
v takovém okamžiku rukavice. „Vybírejte obaly z kindervajíček. Tam se vejde
přesně jeden pár rukavic.
A mít v tašce, v kapse nebo
v kabelce rukavice může být
velká výhoda. Často je využijete, když saháte do něčeho špinavého, ale také je
můžete využít k tomu, abyste zamáčkli někomu tepnu
nebo mu zaklonili hlavu,“
vyzývá k jednoduchému

mnohdy spíš návody jak člověka zabít než jak člověku
pomoct,“ podotýká.
Častou chybou je resuscitace epileptika. „Lidi začnou resuscitovat někoho,
kdo je v bezvědomí, nedejchá, ale má k tomu ty křeče,“ říká. Vhodné je pouze
zajistit, aby si o něco neublížil, třeba i podložit hlavu
textilií. „Hlavně mu nesahejte do pusy a nic mu do ní nestrkejte! Každá křeč jednou
skončí. Ale pozor! Kdyby
přestal křečovat a nezačal
normálně dejchat, tak to nebyla epilepsie, ale mohla to
být zástava oběhu, a tam je
potřeba začít resuscitovat,“
upozorňuje.
Velmi rozšířeným omylem je vyndávání jazyka.
Mnoho pacientů pak má
poškozený jazyk od snahy překonat gravitaci, což
dokazovaly i fotograﬁe
z prezentace, kterou měl
Petr Tomáš připravenou.
Jediné, co funguje ke zprůchodnění dýchacích cest, je
mírný záklon. Pokud je více
zachránců, jeden z nich se
postará o to, aby hlava byla
v mírném záklonu. Stačí

k tomu vytáhnout jemným
pohybem bradu nahoru.
Jedna ruka drží čelo, druhá
bradu.

Gaspink aneb
lapavé dechy
„I za tu dobu, co tady
mluvíme, někdo umře na to,
že ho někdo dá na bok,
protože dýchá. Přes padesát procent zástav totiž má
lapavé dechy. Když někdo
nedýchá nebo dýchá jako
kapr, nereaguje, musí se resuscitovat. Lepší, abych mu
zhmoždil hrudník, než aby
byl mrtvola,“ sdělil Petr Tomáš nejzásadnější informaci odpoledne.
Hrudník mačkáme
v jeho středu. Jde o nouzové čerpání a jeho způsob je velmi vhodné si
natrénovat. K tomu slouží
různé ﬁguríny. Příležitost
vyzkoušet si to přináší
školení a kurzy, jako byl
ten drážkovský. Je nutné
zaujmout vhodnou polohu
těla i rukou a pohybovat se
na ose kyčlí. Pohyb nesmí
vycházet z paží. Střídání
je vhodné po dvou minutách. „Důležité je uvědomit
si, že ten, kdo masíruje, je
jednička. U hlavy je trojka.
Pokud se nerozhodneme
dýchat, může dělat něco
jiného. U deﬁbrilátoru je
dvojka,“ popisuje funkce
jednotlivých zachránců
Petr Tomáš.
Při rozbalování deﬁbrilátoru je nutné řídit se návodem. Jsou zde zpravidla
připravené elektrody pro
jedince nad 25 kg, dětské
jen výjimečně. Na nalepovacích elektrodách je
nakresleno, kam se která
přikládá. Zapojení do přístroje je jednoduché, nemůže dojít k chybě. Přístroj
pak již se zachránci komunikuje a navádí je, co mají
nebo nemají dělat. Průběh
akce se zároveň zobrazuje
na monitoru. Součástí balení, které stojí do 40 000 bez
daně, jsou i nůžky, rukavice, holítko a hadřík na otření vlhkosti.

Dýchání je
důležité u dětí

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

Média před časem poslala do světa informaci o tom,
že dýchání už není nutné.
To ale zásadně není pravda
u dětí, protože zástava srdce
v dětském věku bývá z 85 %
sekundární. Primárním problémem bývá dech. Záchranu u dítěte zahajujeme pěti
dechy vedenými tak, aby se
lehce zvedl hrudník. Pokud
jsme sami, nejprve dvě minuty čerpáme v poměru 2
dechy po každých 15 stlačeních a teprve následně voláme tísňovou linku. Pokud
je zachránců více, po dvou
minutách se střídají.
„U dospělého nemusíme
dýchat, ale kdybychom byli
ochotní, je to výhodou, a je
to v poměru 30:2, tedy po třiceti kompresích dva dechy.
Nejdůležitější je srdeční masáž, tedy nouzové čerpání.
Druhý nejdůležitější je deﬁbrilátor a až třetí je případně
to dýchání,“ upozorňuje Petr
Tomáš s tím, že pokud se
někdo začne dusit, nejprve
klademe otázky, na které
postižený může odpovědět
gestem. Předvedl i metody,
jak pomoci vyrazit nežádoucí dusící předmět. Dalším
názorným manévrem bylo
převrácení člověka v bezvědomí z břicha na záda.
V závěru se Petr Tomáš
vyjádřil i k letošní zdravotnické situaci a tomu, zda
bude druhá covidová vlna:
„To je skleněná koule, to nikdo netuší,“ neskrýval své
přesvědčení. Riziko vidí v odkládání vyšetření. „Mluvte
s ostatními lidmi a vysvětlujte
jim, že kvůli koronaviru nevymizely ostatní nemoci. Přistupujme k tomu s respektem
a pokorou, ale i rozumem,“
říká. Pokud to bude v září
možné, plánují již nyní organizátoři další setkání tohoto
druhu. Takže kdo najde čas
a nechybí mu chuť se něco
dozvědět a ochota zachránit
život, bude v září v Divadle
HOGO FOGO vítán. Určitě
neprohloupí.
„Koupit se dá spousta
věcí, ale to, že jste někomu
zachránili život, ne. I kdyby
se to nepovedlo, tak to, že
jste něco dělali, vám pomůže ke smíření se s tou situací. Dali jste tomu člověku
šanci,“ uzavírá Petr Tomáš.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Husákovy děti a starší návštěvníci mohou
v muzeu vzpomínat, mladší se dozvědí
mnoho zajímavého
SEDLČANY Pro všechny ge-

nerace návštěvníků může
být zajímavá aktuální výstava, kterou v městském
muzeu připravili zdejší
zaměstnanci ve spolupráci s Gymnáziem a Střední
odbornou školou ekonomickou Sedlčany. Vernisáž výstavy, jež se konala
ve čtvrtek 18. června a dostala název Generace X: Jak
žily Husákovy děti?, vychází z loňské výstavy učitelů
a studentů školy.

doplněno drobnými artefakty, jako je vojenská knížka,
členský průkaz SSM, nebo
vlaječka kolektivu Brigády
socialistické práce. Zvlášť
zajímavé jsou panely, dokumentující vývoj Sedlčan
v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století,
výstavbu ve městě a život
lidí v něm. Svoje zastoupení
má ve výstavní síni politika
i sport v Československu
a náš tehdejší každodenní
život. A protože se na výsta-

sedmdesátá léta byla tvrdá,
plná prověrek členů komunistické strany, a že následovaly výpovědi z práce
lidem, kteří nesouhlasili se
vstupem cizích vojsk. Je těžké si to dnes představit a je
těžké říci, jak by se každý
z nás v té době zachoval.
Také to byla ale doba, která
pomohla rozvoji Československé socialistické republiky.“ Ředitel připomněl, že
pokračovala industrializace Slovenska a že v době

bude problém expozici sestavit. Studenti to ale vzali
spontánně, zapojili se kolegové učitelé, i ti, co nevyučují, a množství předmětů bylo
takové, že je mohlo využít
i muzeum. Naše kapacita
dokonce ani nestačila a museli jsme některé předměty
i odmítat. Vzhledem k tomu,
že dnešní generace studentů
už tuto dobu nepamatuje,
oslovovali hlavně svoje rodiče a prarodiče. V rámci tříd
studenti dokonce soutěžili,

Gramorádio, psací
stroj a vojenská
knížka
Zatímco pamětníci si
mohou prostřednictvím vystavených předmětů a instalovaných panelů připomenout dobu před sametovou
revolucí, mladší návštěvníci
se zde dozvědí mnoho nového. Jeden z panelů, nazvaný
Na vlně nostalgie, podrobně
popisuje, jak důležitý byl socialistický svátek 1. máj, co
to byla normalizace a snaží
se rozklíčovat takové zkratky jako ROH, VŘSR, SNB
nebo RVHP. A pokud někdo
ještě neznal výraz Husákovy děti, dozvěděl se, že počátkem sedmdesátých let
politika podporovala rodiny,
aby měly více dětí. Husákovy děti je tedy souhrnné
označení této početné populační vlny a odkazuje na období, kdy byl Gustáv Husák
generálním tajemníkem ÚV
KSČ a později se stal prezidentem ČSSR.
K vidění toho je ale
na výstavě mnohem více.
Expozici vévodí několik
různých kopií částí interiérů bytů, v nichž nechybí
gramorádio, psací stroj
a vinylové desky. V dalším,
tentokrát dětském koutku,
je vystaven kočárek společně s autodráhou, plyšáky,
hračkami a s gramodeskou
začínající zpěvačky Dariny
Rolincové. V muzeu je možné si prohlédnout i obývák
s televizorem, sifonovou
láhví a nezbytným Rudým
právem na stole, a také koupelnu z umakartu. To vše je

Ředitel muzea David Hroch (vlevo) diskutoval na vernisáži s ředitelem GaSOŠE Radomírem Peckou.

vě podílí také Veterán klub
Sedlčany, její součástí je
i malý motocykl.

Vzpomínky
na nedávnou
minulost
„Naše sbírková činnost
se vztahuje hlavně ke starší době, takže nyní jsme
se tak trochu poučili, že je
potřeba schraňovat i předměty z doby nedávno minulé a nezbavovat se jich,“
uvedl na vernisáži ředitel
muzea David Hroch a dodal: „Doba sedmdesátých
a osmdesátých let byla
v celém světě složitá. U nás
začíná nová epocha v roce
1968 vstupem vojsk, jak to
tehdejší režim nazýval, bratrskou pomocí. Ve skutečnosti se jednalo o okupaci
vojsky Varšavské smlouvy,
která zadusila pražské jaro.
Je potřeba připomenout, že

pádu režimu tady byly dva
téměř rovnoprávně ekonomické státy. David Hroch
přítomné také informoval,
že v roce 1968 byl zaveden
pětidenní pracovní týden,
což byl velký přelom.

Studenti to vzali
spontánně
A jak byly nashromážděny předměty a dokumenty, symbolizující dobu
před několika desítkami
let? Zhruba polovinu z nich
do muzea zapůjčili učitelé
a studenti GaSOŠE, a jak
je na první pohled patrné,
velice se činili. „Výstavu
v naší škole jsme vloni připravovali zhruba půl roku
a neočekávali jsme ze strany studentů takový zájem,
jaký projevili,“ uvedl ředitel Radomír Pecka. „Říkali
jsme si, že se bude jednat
o skromnou výstavu a že

kdo bude mít krásnější výzdobu, odpovídající období
osmdesátých let.“
Součástí čtvrteční vernisáže bylo také vystoupení
dětí ze Zábojáčku, které
přednesly mimo jiné skladbu z repertoáru Čechomoru a z muzikálu Balada pro
banditu. Zpěváčci si možná
ani nevšimli, že vystoupili
pod zavěšeným obrazem
prezidenta Gustáva Husáka
a pod státním znakem Československé socialistické republiky. Tato možnost se
jim na rozdíl od dříve narozených účastníků vernisáže
určitě naskytla zcela poprvé.
David Myslikovjan
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KONCERTY
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
25. 6. Koncert vážné
hudby
účinkují Jakub Amcha, Patricie Kozlova, Zora Amchová
a Jana Vychodilová; 19:00
 Vojkov – parket
26. 6. Heligonky harmoniky
hudební večer s harmonikami; 18:00
 Svatý Jan – Skrýšov
27. 6. Jazz u Rodena
16. jazzový hudební večer
na statku u herce Karla
Rodena; 19:00
 Jesenice – hřiště
4. 7. Parkán
tradiční letní taneční zábava; 21:00
 Petrovice – zámecký
park
19. 7. Oslavy 90 let SDH
Mezihoří
Kamýčan; 14:00–15:00
Libkovanka; 15:00–18:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Výstava absolventských žákovských prací
výtvarného oboru ZUŠ
Sedlčany
výstava ZUŠ Sedlčany;
do 1. 7.
Výstava Z dílen II
výtvory dětí z výtvarných
dílen Matlámo Patlámo,
Práce se dřevem a účastníků kurzu Studijní kresby;
od 7. 7. do 2. 9.
Výstava Na chodbě
výtvory žáků 4. tříd ZŠ z projektu Malí ilustrátoři a Malí
spisovatelé; od 1. 7. do 31. 8.
 Drážkov – muzeum
Váchův špejchar
Výstava Květy a Jiřího
Čapkových
výstava obrazů, keramických plastik a asambláží;
do 30. 7.
 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.
 Sedlčany – muzeum
Generace X: Jak žily
Husákovy děti?
výstava zaměřená na 70.
a 80. léta 20. století ve spolupráci s GaSOŠE Sedlčany;
do 20. 9.

DIVADLO
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
27. 6. Balada pro banditu
kultovní muzikálová verze
příběhu loupežníka Nikoly
Šuhaje; 21:00
 Osečany – zámek
3. 7. Kalifornská mlha
detektivní komedie o umění; 20:00
5. 7. Zlatovláska
výpravná pohádka pro
rodiny s dětmi; 19:00

KINO
 Sedlec-Prčice
26. 6. Přes prsty
česká romantická komedie;
20:00
 Sedlčany
27. 6. Staříci
československé drama; 20:00
4. 7. Cats
americký muzikál; 20:00
 Solopysky – hřiště
27. 6. Letní kino: Přes
prsty
česká romantická komedie;
21:30

a Tomáše Drápely; 17:30
4. 7. Křest knihy Gabriely Falcové
křest knihy Diagnóza učitelka 2 – Úča na cestách; 19:00
 Sedlčany – knihovna
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
1. 7. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
 Sedlčany – hvězdárna
26., 27. 6. Pozorovací
program
při dobrém počasí;
20:00–23:00
 Kamýk nad Vltavou –
pod radnicí
27. 6. Farmářské trhy
8:00–12:00
 Petrovice, Počepice,
Klučenice, Křepenice
28. 6. Pouť
 Radíč
5. 7. Pouť
 Petrovice
4. 7. Sraz automoto veteránů
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00 a 15:00

ROZHLEDNY
SPORT
 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
28. 6. Sedlčanským
terénem na kole za Démonem
cyklotrasy 13 a 24 km z Vysokého Chlumce do Nechvalic; 14:00
 Měšetice – náves
4. 7. Memoriál Karla
Stibora
turnaj dvojic v pétanque

OSTATNÍ
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
26. 6. Legenda Z + H
cestopis Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky
v podání Pavla Oubrama

 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech,
v červenci a srpnu denně;
9:00–18:00, v červenci
a srpnu do 19:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích, v červenci a srpnu každý den; 10:00–17:00
 Petrovice
Kuníček
otevřeno o víkendech
a svátcích, v červenci a srpnu denně mimo pondělí;
10:00–12:00 a 13:00–18:00,
o prázdninách do 19:00
 Mokrsko
Veselý Vrch

www.sedlcansky-kraj.cz

otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–18:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno o víkendech
a svátcích, v červenci a srpnu každý den; 10:00–18:00,

v červenci a srpnu do 19:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář.

Hasiči oslaví
devadesátiny koncertem
PETROVICE Při příležitosti oslav 90 let Sboru dobrovol-

ných hasičů Mezihoří pořádají hasiči v neděli 19. července v zámeckém parku v Petrovicích koncert, kde
nejdříve vystoupí od 14 do 15 hodin folklorní soubor
Kamýčan a od 15 do 18 hodin bude hrát známá jihočeská kapela Libkovanka.
-red-

Farmářské trhy přece
jenom budou
KAMÝK NAD VLTAVOU Ka-

mýčtí před jedenácti lety
obnovili historické trhy,
konají se obvykle poslední týden měsíce června
a v prvním zářijovém týdnu. Letos se kvůli koronaviru neměly konat, ale nakonec dostaly zelenou.
Ten první se uskuteční
27. června od osmi hodin
na nábřeží pod obecním
úřadem. Zeptali jsme se
manažerky Oliny Poslušné, kdo přislíbil účast
a jestli se zájemci dočkají
také české zeleniny. „K dostání bude český med, domácí chleba, kozí sýry,
domácí uzeniny, něco slad-

kého na zub a ta česká zelenina se tam také objeví,“
odpověděla.
Minule se zúčastnilo
také takzvané komunitní
bistro obyvatel z pravého
břehu. V překladu to znamená, že parta přátel něco
upeče a pak to společně
prodávají.
Patří už k dobrým mravům, že se obyvatelé obce
včetně chatařů a chalupářů farmářských trhů zúčastňují. Je to příležitost nejen
k nákupu, ale i k setkávání,
popovídání, recesi, k vedení dětí k pěstitelství, a také
k podpoře lokálních pěstitelů.
-has-
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Kulturní léto
na osečanském zámku
začíná v pátek 3. července
OSEČANY Na divadelní

představení před zámkem
v Osečanech si obyvatelé
blízkého i vzdálenějšího
okolí rychle zvykli v minulé letní sezóně. Zámek majitelů Daniela Krejčíka a Matěje Stropnického se tak
stal cílem nejen návštěvníků komentovaných prohlídek, zájemců o netradiční
dobrovolnickou brigádu
či prvních svatebčanů, ale
též milovníků dobrého divadla. Vzpomínat můžeme
třeba na Ljubu Krbovou
ve hře Margaritě nebo
na představení Don Juan
v provedení umělecké skupiny OLDstars. Na kvalitní
umění a známá jména se
zájemci mohou těšit i letos.
A začátek festivalu Osečanské divadelní léto se
už blíží. Hned 3. července
od 20 hodin si jako startovní výstřel připravili Matěj
Stropnický a Daniel Krejčík
premiéru detektivní komedie o umění: Kalifornská
mlha od Stephena Sachse,
která v roce 2009 byla vyhlášena jako nejlepší inscenace
roku a slavila velký úspěch
v USA či v Londýně.
„Moje postava žije ve vybydleném objektu, který
je zařízený z tuny krámů
na vyhození. Takže máme
konečně pořádný důvod
vyklidit dalších pár místností na zámku, abychom si
z těch našich zdejších rozpadlých pokladů zařídili scénu. Třeba přitom najdu taky
nějaký velký umělecký dílo,
jako moje postava v Kalifornské mlze,“ říká Daniel
Krejčík a dodává: „Minulý
rok jsme zjistili, že nás spolu baví hrát, vloni jsme hráli
milence v Úplném zatmění,
letos se v Kalifornské mlze
můžeme hádat od začátku
do konce, takže se pak nemusíme hašteřit doma, je to
taková vztahová očista.“
Hrát se ovšem bude
i pro děti, respektive pro
celé rodiny. Takovým představením totiž je pohádka

Zlatovláska od K. J. Erbena
v provedení amatérského
souboru AKORÁT. Na tu se
mohou diváci těšit v neděli 5. července od 19 hodin.
O pár dní později, 9. července se místním divákům
představí Vanda Hybnerová
a Lucia Kašiárová v klauniádě o dvou andělech
s příznačným názvem ANGEL(Y).
V pátek 17. července je
na programu hra Edgara
Allana Poea s názvem Zánik
domu Usherů. Ta je uvozována jako návrat ke klasické
povídce hororového mága,
která je nově doplněna

a zpívají Sandra Pogodová,
Michaela Dolinová a Václav
Tobrman.
Ani letos nebude chybět
úspěšný kus loňské sezóny, hra pro jednu postavu.
Daniel Krejčík přestaví divákům inscenaci Všechny
báječné věci, a to v pátek
21. srpna od osmi hodin
večer. Závěr festivalu bude
patřit opět Kalifornské
mlze, a to v sobotu 29. srpna. Vstupenky na všechna
představení lze zakoupit
na webu www.zamekbude.cz, na webu GoOut.net,
dále v hospodě Na Růžku
v Osečanech a v obchodě

Vanda Hybnerová v inscenaci ANGEL(Y)

o motivy českých Sudet
a zpracování formou využívající ﬁlmové i divadelní
prostředky. Neobyčejný
vztah sourozenců Usherových, zvláštní host, obskurní dům, potlačené fantazie,
tragikomická strašidla minulosti, nejpevnější láska,
podivný kraj, černý humor
a nebezpečná trhlina ve zdi.
Posledním představením
v červenci, v jeho poslední
den, bude opět Kalifornská
mlha. Poté se zámecké divadlo odmlčí zhruba na dva
týdny, aby se do letní pohody vrátilo opět 14. srpna,
a to hudební komedií Už
zase miluju, ve které hrají

Káva Svět v Sedlčanech.
Doprodej vstupenek bude
možný také před začátkem
akce na místě.
Speciﬁkem zámeckého
divadla je, že vstupné půjde na opravu některé jeho
části a herci hrají zdarma.
„Naše divadlo tady je beneﬁční. Všichni hrají zdarma,
jen za náklady. Vybrané prostředky použijeme na hlavní letošní investiční akci
na zámku: opravu sloupků
a brány západní mezi nádvořím a zámeckým parkem,
na jejímž ﬁnancování se podílí také Středočeský kraj,“
uvedl Matěj Stropnický.
Tomáš Vašíček
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Starosta přišel
poděkovat a posedět
s dobrovolnými hasiči
rovolní hasiči patřili k lidem
v první linii, kteří v době
pandemie koronaviru vyko-

dobrovolných hasičů Viktorem Němcem. „Děkuji
všem chlapům, kteří pomáhali během krizového sta-

nali velký kus práce. Bylo
na ně podle vyjádření Pavla
Švagra, zastupitele Sedlčan
a předsedy Státní správy
hmotných rezerv České
republiky spolehnutí. Pokaždé, když se na ně obrátil
s žádostí, aby pomohli vyložit do skladu na Červeném
Hrádku kamiony ochranných pomůcek, nezklamali.
Pracovali s nasazením v každou denní i noční hodinu.
Na zastupitelstvu požádal
starostu města Miroslava
Hölzela, aby jim formou
usnesení vyjádřil poděkování. Starosta zareagoval
tím, že přijde hasičům na jejich základnu v Hasičské
ulici poděkovat osobně.
Sobota 20. června byla
termínem setkání, na kterém se dohodl se starostou

vu. Díky vaší pomoci jsme
měli trochu otevřené dveře k zajištění ochranných
prostředků do té míry, jak
to bylo ve Švagrově moci.
I když v zastupitelstvu je
v opozici, tak během takových výjimečných situací
jde všechna politika stranou a přednost má ochrana
lidí a jejich zdraví. Velmi si
vážím dobrého kontaktu
jak s vámi, tak s Pavlem
Švagrem,“ řekl stručně Hölzel. Předal téměř dvěma
desítkám hasičů jako symbolické poděkování knižní
dárek a drobné suvenýry.
Rád s nimi zasedl na lavici,
vychutnal si porci prasátka
opečeného na rožni a především s nimi pohovořil
o všem, co je zajímalo.
Marie Břeňová

SEDLČANY Sedlčanští dob-

Bělozářka chce do skal
nad Vltavou vrátit
motýly
KAMÝK NAD VLTAVOU Skály

nad Velkou byly zbaveny
nadbytečných dřevin. V terénu jako pro kamzíky se
teď šplhají kozy.
Copak je to za změnu? –
vrtá hlavou kolemjdoucím
turistům. Odpověď přichází v podobě bílých letáčků
s obrázky. Je tam pěkně
polopatě nakresleno či
popsáno, co a proč se zde
děje. Šanci tu dostaly neinvazivní rostliny, potažmo
také další druhy motýlů,

které ke svému životu potřebují určité druhy rostlin.
Akci zaštiťuje organizace Bělozářka. Stejně jako
v zoo je možné pozorovat
zvířata, ale je nutné dopřát
jim klid a nekazit jim žaludky přikrmováním. Kozy
zde totiž mají důležitou
funkci – likvidují nadbytečné porosty a pomáhají
prosvětlovat krajinu, aby
se sem mohly vrátit vzácné druhy motýlů.
Hana Synková
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Fotbalisté A mužstva Tatranu
a členové realizačního týmu jsou
v mezidobí, které dosud nezažili
SEDLČANY Fotbalové A mužstvo

Tatranu v současné době již zase
pravidelně trénuje. Kádr absolvuje v polovině července kratší soustředění, potom několik přípravných zápasů a společně se svými
fanoušky věří, že v určeném termínu zahájí novou fotbalovou sezónu. O dění kolem A mužstva, které
se nyní nachází v mezidobí, které
ještě nezažilo, jsme si povídali
s trenérem Ladislavem Šachem.
Po třech měsících jste si
v první polovině června opět
zahráli zápas. Nakolik byla znát
absence herní praxe?
Dosud poslední soutěžní utkání
jsme sehráli doma se Soběslaví,
které jsme prohráli. Do Hořovic
jsme už neodjeli, protože koronavirus zastavil v sezóně úplně všechno na všech úrovních. Následně
byly předčasně ukončeny všechny
fotbalové soutěže u nás s výjimkou
první a druhé ligy. V utkání s Milevskem, které jsme sehráli minulou
neděli, bylo znát, že kluci nejsou
v zápasovém vytížení, ačkoliv už
zhruba měsíc trénujeme dvakrát
týdně. Zápas je ale o něčem jiném.
Byla naprosto jasně vidět horší
orientace hráčů na hřišti a nepřesnost přihrávky. Jednalo se o neurovnané utkání a já osobně říkám,
že jsem jako trenér po tak dlouhé
pauze nehrál. Ačkoliv v zimě je
pauza dlouhá, trvá maximálně
jeden a půl měsíce, a navíc kluci
hrají v halách. Tohle bylo atypické
a v podstatě mě výkony na hřišti
ničím nepřekvapily. Spíše jsem je
očekával ještě o něco horší. Trénink utkání nenahradí.
Jaký jste měl v koronavirové
pauze přehled o hráčích, kteří
se už ve vlastním zájmu měli
připravovat individuálně podle
svých možností…
Poté, co jsme se nařízení dozvěděli, jsem dal klukům doporučení,
aby se co nejvíce hýbali a pokud
možno se udržovali. Samozřejmě
ale ne každý má možnosti na potřebné úrovni. Je něco jiného,
když hráči bydlí v bytovkách a panelácích, a něco jiného je, když
mají u rodinného domku zahradu,
kde přece jenom mají větší možnost pohybu a posilování. Myslím
si, že to bylo tak, že kdo chtěl, tak

se kondici v rámci svých možností
věnoval, a kdo nechtěl, tak to, jak
se říká, probendil.
V Sedlčanech je zvykem, že se
tady o pouti koná soutěžní, v posledních sezónách divizní utkání, na které chodí nadstandardní počet diváků. Bude se konat
i tentokrát?

Trenér Ladislav Šach

Začátek naší soutěže je naplánován na srpnový víkend dvaadvacátého a třiadvacátého a pouť je
o týden dříve. Pokud to bude možné, chtěli bychom ale doma hrát
v tomto termínu první kolo MOL
Cupu. Pro nás by to byl už soutěžní zápas, jenom místo divizního
pohárový. Uvidíme ale, jestli nám
na svazu vyjdou vstříc a nechají
nás doma hrát, nebo jestli nás nalosují jako hostující mužstvo.
V současné době se už zase
pravidelně scházíte. Kde trénujete?
Výhradně na umělé trávě. Hřiště prošlo rekonstrukcí, a musím
říci, že se povedla. Rekonstrukce
byla jenom lehká jako každý rok,
ale protože klimatické podmínky
tomu dosud nahrávají, je vlhko
a teplo a navíc je hřiště bez zatížení, je naprosto fantastické. Kdo se
tam přijde podívat po delší době,
nevěří svým očím. Pouze je ale
otázkou, až se hřiště zase zatíží, jak
dlouho vydrží v této kvalitě. Teď je
nejlepší, jaké jsem je ve své karié-

ře zažil. V tomto případě platí, že
zlé může být i pro něco dobré.
Jaká je účast na trénincích
po vynucené pauze?
Jsem do cel a přek vapen ý,
a to pozitivně. Kluci ze Sedlčan
a z okolí v úterý přijdou, pokud
můžou. Kluci, co jsou z Prahy,
v úterý přijdou někdy, ale v pátek
se scházíme opravdu všichni. Příprava
na novou sezónu
nám začne 16. července, kdy odjíždíme na krátké soustředění do Planice
u Klatov.
Ve vašem dosud
posledním utkání
v Milevsku nastoupil za Tatran nový
hráč, který má třetiligové i druholigové zkušenosti.
Mohl byste ho blíže představit?
Ano, přišel
k nám a v podstatě
se sám nabídl Zdeněk Zmeškal, který
se přistěhoval do Solenic, kde má rodinný domek. Zdeňkovi je pětatřicet
let a projevil zájem na určité úrovni fotbal hrát. Je to zkušený hráč,
který prošel druhou ligou v 1. HFK
Olomouc, v dalších klubech hrál
třetí ligu, divizi, a teď naposledy působil v krajském přeboru ve Lhotě.
Uvidíme, jak bude vypadat. V každém případě je to klasický střední
útočník, který by nám při zranění
Petra Haase a působení Tomáše
Senfta v Rakousku měl pomoci
hlavně v tom, abychom byli schopni více vpředu udržet balon a proměňovat vyložené šance. V tomto
směru máme neskutečný problém.
V současném kádru A mužstva
není jediný hráč, který by byl zvyklý hrát v útoku od mala. Návyky
útočníka nám hodně scházely, a já
si od Zdeňka hodně slibuji, že nám
v těchto věcech pomůže, že uplatnění u nás najde a bude pro nás
přínosem.
Hráčský kádr by tedy před
novou sezónou neměl doznat
větších změn, ale co realizační
tým?

Z časových důvodů skončil Míra
Čížek, který se mnou byl v týmu
po celých deset sezón. Od té doby,
co jsem podruhé s mužstvem.
Končit chtěl i vedoucí mužstva Jirka Voráček, ale protože se sezóna
nedohrála, nechtěl končit tímto
způsobem. Slíbil mi, že ještě rok
bude pokračovat. Vlasta Zelenka
zůstává jako asistent a jako masér
bude nadále působit Jarda Masarik. Věřím, že pokračovat bude
i Pavel Kasa, který se věnoval gólmanům a dělal to velice dobře.
Celý realizační tým až na Míru by
tedy měl zůstat pohromadě.
V těchto dnech se měl konat
evropský fotbalový šampionát.
Stejně jako všechny další velké
sportovní akce byl z důvodu epidemie koronaviru zrušen a přeložen na pozdější dobu. Televize
zařadila alespoň záznamy starých utkání z mistrovství Evropy. Jak se vám líbí fotbal, který
se hrál před čtyřiceti, padesáti
i šedesáti lety?
Vzhledem k tomu, že jsem
po operaci kolena a mám teď více
času, rád se na tyto zápasy podívám. Líbí se mi, a líbily se mi i staré zápasy, které televize zařadila
do vysílání v době, kdy se mělo
hrát mistrovství světa v hokeji. Protože jsem většinu z nich zažil jako
sportovní fanoušek, myslím si, že
Česká televize udělala dobře, když
tyto pořady zařadila. My často porovnáváme neporovnatelné. Každá
doba ve fotbale i v hokeji přinášela
nové věci a všechno se vyvíjelo.
Fotbal před desetiletími byl krásný,
na hru se nechalo dívat, ačkoliv
všechno bylo pomalejší. Ale zase
například individuální technika
byla na velice dobré úrovni. Já,
když se mě někdo zeptá, kdo byl
lepší z hráčů minulosti a současnosti, vždy odpovídám, že se to
nedá srovnávat. Už kolikrát se mě
lidi ptali, jestli by současné fotbalové mužstvo Tatranu dokázalo
porazit to, ve kterém jsem hrál
s Pepíkem Hejnou nebo Alešem
Doležalem, což byli skvělí fotbalisté. A já odpovídám, že nevím. Dnes
je to rychlejší, důraznější a dynamičtější, takže nedokážu odhadnout, které mužstvo by vyhrálo.
David Myslikovjan
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Chalupář z Nechvalic Miroslav
Lachout se nevěnuje výhradně
pěstování rajčat
SEDLČANY Na sobotním tur-

naji stolních tenistů nehráli
v sokolovně pouze mladí
hráči, ale i ti, kteří se již dají
označit za veterány. Kromě
pětašedesátiletého
Jiřího
Špáse z Kovářova to byl chalupář z Nechvalic Miroslav
Lachout, který se narodil
roku 1954.
„Ping pongu jsem se začal

za Viktorii Vestec.“ Míra, jak
jej oslovují spoluhráči i protihráči, absolvoval sedlčanský turnaj v úloze obhájce
trofeje, ale tentokrát skončil
pod stupni vítězů. A také
hned vysvětlil proč: „Já teď
vůbec netrénuji, protože mám
tenisový loket. Spíše jenom
tak pinkám a proto mě skoro
každý poráží. Původně jsem

Chalupář z Nechvalic, stolní tenista Miroslav Lachout

naplno věnovat až ve svých
padesáti letech,“ svěřil se
na turnaji Miroslav Lachout.
„Předtím jsem hrál jenom lehce, a to hlavně po garážích.
Teď posledních pět let hraju

dnes nechtěl hrát, ale protože
teď pořád prší, říkal jsem si,
co bych dělal doma a přijel
jsem. Pěstuju rajčata, ty teď
mají vláhy až dost, a tak jsem
tady.“
-dav-

strana

15

Finále turnaje ve stolním tenisu
bylo ve znamení tuhého souboje
mezi hráčem Sedlčan a Voznice
SEDLČANY V sokolovně se

v sobotu 20. června konal
třetí ročník turnaje ve stolním tenisu, který se hraje
o Pohár místostarosty města Sedlčany a v předchozích dvou letech byl součástí slavností Rosa. Vzhledem
k tomu, že soubojů nad nízkou síťkou se zúčastnili bývalí i současní hráči, působící v okresních i krajských
soutěžích, měl turnaj velmi
dobrou úroveň.
„Byli jsme rádi, že kdo
slíbil, tak přijel, takže se
turnaje zúčastnilo osmnáct
hráčů,“ připomněl jménem
pořadatelů Pavel Poslední. „Velice si toho vážíme.
Hráče jsme rozdělili do tří
skupin po šesti a v nich se
utkával každý s každým. Potom jsme sestavili ﬁnálovou
osmičku z nejlepších hráčů,
takže ze dvou skupin postupovali tři a z jedné dva. Zbylí hráči se utkali ve skupině
útěchy o konečné umístění
na devátém až osmnáctém
místě.“
Také v osmičlenné ﬁnálové skupině nejlepších
stolních tenistů na turnaji
se hráči střetli systémem
každý s každým a dva nejlepší se utkali o pohár. Zatímco všechny zápasy se
hrály na dva vítězné sety,
po dohodě obou ﬁnalistů
se závěrečný mač odehrál na tři vítězné. Turnaje

se kromě sedlčanských
stolních tenistů zúčastnili

a vedl 5:1, ale potom začal
soupeř snižovat, dokonce

Pořadatel Pavel Poslední (vlevo) předal pohár vítězi turnaje Jaromíru Jandovi.

hráči příbramského sokola, z Kovářova a také
z Voznice, kteří postoupili
do krajské soutěže a jejich
soupeřem bude v nadcházející sezóně i sedlčanský
C tým. Hráči Voznice měli
ve svém středu zkušeného
borce, který už tuto soutěž
hrál, a proto nebylo divu,
že právě on se probojoval
do ﬁnále. Jiřímu Pileckému
byl soupeřem mladý sedlčanský hráč, kmenový člen
B týmu Tatranu, Jaromír
Janda. Do ﬁnálového mače
lépe vstoupil domácí borec. Okamžitě šel do útoku

vyrovnal na 8:8 a nakonec
byl Janda rád, že první set
vyhrál 11:9. Ve druhém setu
se situace za stolem zcela
obrátila. Do trháku 4:1 se
dostal tentokrát Pilecký,
a přestože i Janda v tomto
případě mocně dotahoval,
druhý set získal hostující
hráč v poměru 11:8. Do třetího setu opět lépe vstoupil
Janda, vedl 5:1 a nerozhodil
ho ani stav 5:5, za kterého
byla k vidění nádherná výměna, při které se soupeři
„mydlili“ dlouhými výměnami bezmála minutu. Janda tento set vyhrál a potom
už hráče z Voznice prakticky k ničemu nepustil.
Vítěz kromě plakety
a věcných cen, které dostávali i další účastníci, obdržel pohár. Ten však stejně
jako v předchozích dvou
letech zůstal v držení pořadatele. „Vítězové se vždycky
rozčilují, že pohár nezískávají do svého držení alespoň na měsíc. Než bych ho
ale potom u někoho hledal,
říkám jim, že trofej dostanou
ten den, a než na ni nalepím
štítek se jménem vítěze, mohou se s ním polaskat. Pohár mám potom připravený
na další rok v dílně,“ uzavřel
Pavel Poslední.
David Myslikovjan
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Stejně jako před sedmdesáti
lety, i dnes rozhodují
komunisté

Rádi bychom si své špinavé
prádlo prali doma, ale naše
pračky nefungují

V sobotu to bude sedmdesát let od zavraždění Milady
Horákové, skvělé právničky,
političky a ženy pravého
sociálního cítění ve vykonstruovaném komunistickém
procesu, kde spolu s ní byli
popraveni ještě tři muži. Další dostali trest doživotí, včetně otce známého herce Jana
Přeučila, který vzpomíná, že
u rádia plakali radostí, že táta
dostal jen doživotní kriminál. Dnešní komunisté tvrdí,
že tenkrát to nebyli komunisté, kdo ty justiční vraždy
páchal. Ale kdo tedy? Najatí
vrahové v čele se slavným
Josefem Urválkem? A kým
najatí? Komunisté v té době
tvrdým zastrašením obyvatel získali moc. Současní komunisté dodnes stojí za zločinným vůdcem Klementem
Gottwaldem, který mimo dalších dal jako oběť Moskvě
zavraždit i svého soudruha
Rudolfa Slánského.
Nyní se jedná o úpravě
rozpočtu na letošní rok, který už před pandemií plánoval v době růstu schodek

40 miliard korun, následně
byl kvůli koronavirové krizi
zvýšen na 300 miliard. Nyní,
jako když se plácne do vody,
je prý nutno zatnout sekyru
rovných 500 miliard. Rozpočtová rada vlády počítala
různé varianty důsledků krize, uznává nutnost velkého
zadlužení, ale zatím jí to vychází kolem 350 miliard a i to
je balvan pro další generace.
Nic se nepůjčuje zadarmo,
platí se úroky.
Jako před sedmdesáti
lety, tak i dnes opět o dění
v této zemi rozhodují komunisté. Pár komunistů sněmovny zvedne ruce vždy,
když za to dostane něco
od vlády Andreje Babiše,
jako nyní při podpoře obřího
schodku rozpočtu. Opět jim
vůbec nejde o naše budoucí
generace, ale jen o svoji důležitost, udržení politické moci
a pozic. Menšinová vláda se
nestydí za kšefty s takovou
stranou, nestydí se, že kašle
na kvaliﬁkované rady odborníků a hospodářů.
Vladimír Roškot

GLOSA

Chce se vám nadávat
na počasí?
Spolkněme nadávku a buďme rádi za to, co je. V našem
regionu nemáme ani vyschlé
pouště, ani potoky putující
sklepem či zahradou jako
na východě republiky, ani
plovoucí osobní automobily.
Řekla bych, že máme vody
tak akorát.
Po letech, kdy nad Orlickou přehradou byly pláže
příliš velké, je to letos veselejší. Rozlehlé pískoviště,
které se spontánně vytvořilo při úbytku vody, příroda
na jaře ozelenila. A teď už je
ta náletová zeleň místy pod
vodou. Poměrně čistá voda

pohybuje travními trsy, kolem plují ryby… Jako u moře!
K spatření je i půlmetrový
solitér, který by udělal radost
leckterému rybáři. Více je
tu ale malinkatých rybiček,
které připomínají rybky gara
rufa, známé z orientálních
maséren.
Můžete to zkusit také –
sednout si na molo, ponořit
nohy do vody a kochat se
uklidňujícím pohybem vodní fauny. Je to fakt lepší než
nadávat na počasí, že je moc
horko, moc zima, moc deštivo nebo moc sucho…
Hana Synková

Nemám z toho stavu v našich institucích vůbec dobrý pocit. Od prezidenta,
přes vládu, sněmovnu, až
po NKÚ, policii, státní zástupce i soudy. Všechno je to tak
nějak pod dekou a nevystrkuje to hlavu. A asi to všechno zapáchá hlavně od hlavy
nejvyšší státní moci.
Kolik už bylo promarněno času tím, že se spousta
různě kvaliﬁkovaných profesionálů muselo zabývat touto hlavou. V poslední době
to byli europoslanci, poučeni
o mamutím střetu zájmů této
hlavy. Odhlasovali petici, doporučující premiéru Andreji
Babišovi poctivá řešení jeho
situace. A našim institucím
vytýkají, že nekonají, co jim
přísluší. Vleče se to pět let.

Trestní stíhání premiéra bylo
po čtyřech letech zastaveno,
pak obnoveno a zase nic.
Po takové době kvaliﬁkované práce policistů a státních
zástupců? Už se směji, že
naše vláda na jasnou petici Evropského parlamentu
nebude reagovat. ČSSD prý
svými dvěma poslanci poslala žalobu o rozhodnutí
u Evropského soudu. My
bychom si své špinavé prádlo rádi prali doma, ale naše
pračky nefungují?
Jako občan mohu říci
s plným přesvědčením, že
Česká republika si nezaslouží, aby měla prezidenta i premiéra, kteří ohromně kazí
dobrou pověst ČR v demokratické Evropě. Evropa se
pozastavuje nad arogancí až

sprostotou chování našeho
premiéra vůči svým kritikům. I europoslanci zvolení
za ANO naznačují váhání,
zda stále držet basu, a zdrželi se hlasování o Babišovi.
Málo platné, mezi kultivovanými, slušnými a poctivými
lidmi je člověk nucen nějak
reagovat. Už spousta kdysi
respektovaných osobností
Babiše opustilo. Zůstane
sám s Faltýnkem a jeho povedeným synáčkem?
Vím, někdo prý říká, že
na prezidenta i premiéra házím bláto. Také, že mě dávno
nečtou. Někdo mi říká, že se
mnou souhlasí. Právě proto
stále přes všechny potíže
píšu. Za lhostejnou pasivitu
bych se musel stydět.
Vladimír Roškot

GLOSA

Hon na Kramára
Přečetl jsem si, že slovenský
herec Maroš Kramár v televizi „nechutně osahával maskérku“. Jestli bulvární fotky
nelžou, poškrábal ji prstem
na zadku. Souhlasím s tím,
že v televizi to být nemělo.
Pokud jsou zvyklí si takto
v maskérně pošpásovat, je
to jejich věc a nic pro diváky.
Nicméně československé
Johanky z Arku, které už
příliš dlouho seděly nečinně v plné zbroji na svých
netrpělivě pofrkávajících
kobylách, dostaly konečně
možnost zahájit masivní útok
proti konkrétnímu cíli.
Jestliže pohladím svoji
ženu po vlasech, je jí to milé.
Jestliže bych začal hladit
jinou ženu, velmi pravděpodobně by ji to obtěžovalo.
Kdyby tu jinou ženu ale pohladil Brad Pitt, možná by ji
to vůbec neobtěžovalo. Mož-

ná by spíš ona začala hladit
Brada a to on by se začal cítit
být obtěžován.
Co se někomu líbí, to jiného obtěžuje a někomu je totéž jedno. To samé může jednou obtěžovat a jednou ne,
podle kontextu, nálady a situace. Proto zákon nastavuje
hranice, kde je to potřeba.
Kuřák si nezapálí v autobuse, ale na své zahradě. Lidé
mají právo se bavit, ale mají
právo i na odpočinek, a pravidla mezi nimi jsou daná
nočním klidem. Člověk frustrovaný pohledem na odhalené ňadro si musí ulevit
verbální agresí na internetu,
protože ví, že veřejně kojící
maminka žádný zákon neporušuje.
Postižená maskérka prohlásila, že spolu s Marošem
mají tak blízký vztah, že ji
tyto drobné intimnosti ne-
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obtěžují a zastala se ho. Tím
to pro mě končí v osobní rovině, protože tam kde není
obtěžovaný, nemůže být ani
obtěžující. Lynčovat Kramára jako sexuálního predátora
je nespravedlivé.
Jiná věc je, že Kramárovo
chování v televizním pořadu mohlo působit návodně
a bagatelizovat nedovolené
dotyky jako něco normálního. Přece jen televize
ovlivňuje vzorce chování.
V tomto smyslu k selhání došlo. Johanky by si měly vzít
na kobereček tedy spíš lidi
zodpovědné za odvysílání
těchto záběrů a neútočit jen
na Maroše Kramára. Věřím,
že příště si všechny televize
na něco takového dají pozor
a není nutné hned svolávat
všeobecnou křížovou výpravu žen proti mužům.
Bohumil Vohanka

