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Vzedmula se obrovská
vlna solidarity s Ukrajinou,
i na Sedlčansku
REGION Čtvrteční ráno
24. února přineslo kruté
zprávy, které není třeba
nikterak přibližovat. Média jsou jich několik dní
plná. I přes napjaté očekávání invaze způsobil vpád
ruských vojsk na ukrajinské území šok. Šok a vlnu
solidarity, jež se rychle
přetavila v různé způsoby
pomoci. Sedlčansko není
výjimkou.
Již v sobotu večer
dokázal Petr Heřmánek

z Příčov společně se
svými kolegy a vedením
sedlčanské stavební firmy S-B ubytovat v regionu tři ukrajinské rodiny.
„Ve čtvrtek se na nás obrátil náš spolupracovník
– Ukrajinec dlouhodobě
žijící v Čechách – s prosbou o pomoc při přesunu
členů rodin několika jeho
agenturních pracovníků
do bezpečí. Firma má
k dispozici vícemístná
auta, vedení firmy – Jirka

Barták a manželé Hockeovi – uvolnili nějaké
finanční prostředky a kolegové z práce vyrazili
na ukrajinsko-slovenskou
hranici pro jejich manželky a děti. Já jsem zatím
sháněl ubytování,“ vysvětluje stavbyvedoucí Petr
a uplynulý organizačně
náročný víkend shrnuje
s uspokojením: „Do dvou
dní od prvního telefonátu jsme poskytli celkem
Pokračování na straně 2

Nevěsta s chlupatýma nohama
byla velmi rozverná…
KAMÝK NAD VLTAVOU Ve-

snička Velká – navzdory
názvu – je považována
za malou obec. Když ji
však obchází masopustní
průvod, trvá to více než
čtyři hodiny. Pošťačka
by to pochopitelně stihla
dříve; když je však převlečena za cikánku a ověšena cingrlátky, nemůže
obcí jen tak proletět. Než

každému vyčte z dlaně,
co mu osud chystá, a než
onen šťastlivec vyloví potřebný obolus, chvíli to
přece trvá.
Ale vezměme to popořádku. Po covidovém půstu, tedy po dvou letech
od prvního masopustního
průvodu, usedly masky
v sobotu 26. února do hasičského vozu a odjely

u příležitosti připomenutí
sto osmdesáti let ochotnického divadla v Sedlčanech se měl původně
konat v loňském roce, ale
z důvodu nekonečně dlouho přítomného koronaviru
musel být přesunut na pozdější dobu. Členové spolku
ochotníků se společně se
svými rodinnými příslušníky a přáteli tak mohli

Pokračování na straně 10

Černé stavby musí rekreanti
odstranit ve všech kempech
u Orlické nádrže
ORLICKÁ PŘEHRADA/
RADAVA Známý kemp

na břehu Orlické přehrady nedaleko Chrástu projde změnou. Do letošního
jara musí všechny staré
karavany na kola. Z kempu už měly zmizet i načer-

no postavené přístřešky.
Jak informoval Libor
Peška, vedoucí provozního
střediska Povodí Vltavy,
rekreanti dosud odstranili
konkrétně v tomto kempu asi čtyřicet přístřešků.
Pokračování na straně 9

Válka

ve společenském sále kulturního domu sejít v magický den, kdy bylo datum
plné dvojek. Slavnostní
večer se totiž konal 22. 2.
roku 2022.
Jak je uvedeno v nové
brožuře, vydané k jubileu,
historie samotného spolku
sahá až do roku 1841, avšak
nová kapitola jeho dlouhých dějin se začala psát

REGION Myslím, že každému normálně smýšlejícímu člověku nejen naší
země je při sledování ruské války na Ukrajině dost
úzko. Nejsem výjimka.
Ani jsem se nestihla
zaradovat, že za měsíc konečně odhodíme roušky
a snad se zbavíme testování ve všech možných formách a užijeme si trochu
té nabyté covidové svobody. Slovo svoboda pro mě
najednou dostává úplně
jiný kontext, vážnost i úhel
pohledu. Kdo by před dvěma lety věřil tomu, že bude
muset do obchodu ve své
vesnici pro chleba v respirátoru? Ptám se sama sebe:

Pokračování na straně 14

Pokračování na straně 8

Slavnostní večer
ochotníků byl důstojným
připomenutím jejich
dvou významných výročí
SEDLČANY Slavnostní večer

do Velké, která ke Kamýku
neodmyslitelně patří.
Přes třicet masek více
či méně dodržovalo masopustní zvyklosti, neboť,
řečeno slovy klasika – „kazeň a pořadek musí byť“.

Příčovy ovládlo ve čtvrtek 24. února bujaré veselí. Více na str. 11
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Vzedmula se obrovská
vlna solidarity s Ukrajinou,
i na Sedlčansku
Dokončení ze strany 1

třinácti lidem komfortní
zázemí. Díky další pomoci, kterou nám pro ně lidé
z okolí nabízí, je o ně dobře postaráno. Sedlčansko
zalila vlna obrovské solidarity.“
Zuzana Sedláková
z Prosenické Lhoty založila cílenou a dlouhodobou charitativní sbírku.
„Moje babička pocházela
ze Zakarpatské Ukrajiny
a vzdálenější příbuzní,
bratranci přes druhé koleno, z Ukrajiny. Do Čech
přišli před patnácti, dvaceti lety. Mají tam ale stále
vazby. Jeden z nich si vzal
za manželku dceru starosty zakarpatského města
Velké Berezné,“ sděluje
Zuzana úvodem.
Když viděla, jak bratranci obratem naložili
několik dodávek pomoci,
nadchla se, kontaktovala
je a nabídla svou pomoc.
Okamžitě začala organizovat sbírku potřebných
věcí na Sedlčansku. Díky
úzkému napojení na Velké Berezno a slovenskou
pohraniční obec Ubľa je
pomoc Zuzany a jejích příbuzných konkrétní a cílená. „Příbuzní jsou skrze
Velké Berezno v kontaktu
se starosty dalších ukrajinských měst a obcí a přímo
od nich dostávají informace, co je potřeba dovézt.
Ať už jde o trvanlivé potraviny, drogerii anebo zdravotnický materiál. Právě
dnes takto organizujeme
dodávku zdravotnického
materiálu do užhorodské
nemocnice,“ dělí se v pondělí dopoledne o pozitivní zprávu.
S humanitární pomocí
nejezdí Zuzanini příbuzní na válkou trápenou

Ukrajinu přímo. Předání
pomoci se systematizovalo. „Po dohodě s Berezenským starostou přiváží
kluci pomoc těsně k hranicím, do slovenské Ubľi.
Tamní starostka pak kontaktuje spojku ve Velkém
Berezném, dojde k předání
dodávky a následné distribuci potřebným,“ informuje. S další várkou pomoci
vyrazí k ukrajinským hranicím opět v sobotu. „Příbuzní a další dobrovolníci
jsou schopní a ochotní při
zpáteční cestě na hranicích vyzvednout a přivézt
ukrajinské občany do Čech
za svými známými a příbuznými,“ nabízí Zuzana
další formu pomoci.
Jinou ženou činu v regionu je předsedkyně sedlčanského Červeného kříže
Jana Dostálová. „Z našeho
ústředního štábu máme pokyn schraňovat zdravotnický materiál. Sbírka se koná
v místě mého bydliště, tedy
Dublovice 40. Zdravotnický materiál mohou lidé
přinášet časově neomezeně, pravidelně jej totiž odesíláme na naše pracoviště
do Příbrami,“ vyzývá akční pětinásobná maminka
a s předstihem informuje:
„Ve středu očekáváme příjezd několika ukrajinských
maminek s dětmi na Sedlčansko. Zda bude pro ně
potřeba zajistit nějakou
konkrétní hmotnou pomoc,
případně zveřejníme na sociálních sítích.“
Na sociálních sítích
uveřejnili svůj záměr
pomoci také obyvatelé
zámku v Osečanech Matěj Stropnický a Daniel
Krejčík. „Rozhodli jsme se
poskytnout ubytování válečným uprchlíkům ve čtyřech komnatách, které se

Kontakty na zmíněné organizátory sbírek:
Zuzana Sedláková, dovoz humanitární pomoci do Velkého Brezena, mobil: 773 143 177
Jana Dostálová, předsedkyně ČČK Sedlčany, sbírka
zdravotnického materiálu, mobil: 727 909 404

dají vytopit,“ dělí se o společné rozhodnutí za oba
Matěj Stropnický. Zprvu
na to šli oficiální cestou.
„Napsal jsem na Správu
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Pak jsem
si ale pomyslel: Kdy a jak
se nám vlastně ozvou?
A rozhodl jsem se svou
nabídku ubytování zveřejnit na svém profilu. Mezi
tím se mi ale překvapivě
rychle ozvala jak správa,
tak ukrajinská nezisková
organizace Asociace Ukrajinské hromady.“
Za pouhé jedno dopoledne tak zámečtí páni
věděli jména konkrétních
osob, kterým poskytnou
dočasný azyl. „Zámek
f u n g ov a l j a ko l a z a ret
za rakousko-pruské války
v roce 1866, takže uprchlíky taky zvládne,“ nechal
se Matěj Stropnický ještě
v pátek slyšet na sociálních sítích. Pak se odmlčel. Nastal totiž hektický
víkend příprav a očekávání příjezdu prvních potřebných. „Dříví naštípaný
a nanošený tak na tři dny,
zatopeno, vyluxováno, povlečeno, natažený šňůry
se zásuvkama. Zásoby jídla pro začátek taky jsou,
kapacitní pračka bude
zapojená zítra. Je úžasný, kolik se tu vystřídalo
za ty poslední dva dny
lidí a každý něco přivezl,
všem děkujeme! První dvě
rodiny přijíždí dnes večer
a na cestě je malý dětský
domov,“ ozval se svým
fanouškům opět v neděli.
Diana Sayehová, Jaroslava Trojanová a další
učitelé ZUŠ dostali nápad pomáhající propojit
a na úterý 1. března zorganizovali na sedlčanském
náměstí T. G. Masaryka
setkání na podporu Ukrajině. Kolik lidí s otevřenými srdci a touhou pomoci
se v úterý sešlo, budeme
znát až v příštím vydání
Sedlčanského kraje.
Lucie Kakosová
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Je neuvěřitelné, jak lidé
v Česku dokáží pomoci,
oceňuje nával solidarity
Nikolaus Lobkowicz
ČERVENÝ HRÁDEK Ubytování pro osm lidí prchajících z válkou zkoušené
Ukrajiny nabízí i Nikolaus
a Theresa Lobkowiczovi
v zámeckých pokojích
pro hosty na Červeném
Hrádku.
„Nabízí se i možnost
ubytovat nějaké lidi v původním domku pro zahradníka,“ rozpovídá se Nikolaus, „není ovšem hned
k nastěhování.“ Po úpravách by však podle pána
domu mohl pohodlně
pojmout patnáct až dvacet
osob. Nikolaus Lobkowicz
proto mezi dobrosrdečnou veřejností shání i pomocí sociálních sítí pomoc: „Pokud je na vašem
srdci, abyste nám pomohli
dostat tento dům do formy,
pomozte mi prosím co nejdříve. Sám na domě pracuji, ale bohužel mám velmi
omezené technické možnosti,“ sdílí.
Nikolaus s Theresou
potřebují zejména pomoc
instalatérů, topenářů, případně zedníků. „Pomoc

s úklidem a pak také talíře,
deky, hygienické potřeby.
Pokud nás bude dost, je to
vlastně na jeden den práce,“ míní a Nikolaus dodává: „Pak rád zajistím vodu,
dřevo, elektřinu.“
Jak sám říká, tito ubozí,
stateční lidé potřebuji naši
pomoc. „Poskytnout krátkodobou nárazovou pomoc není problém. Přijdou
k nám ale ženy a děti bez
mužů, staří lidé. Ti budou
potřebovat dlouhodobou
podporu. Pomoc se sháněním práce, stravy. Musíme
se zamyslet také například
nad tím, jak pomoci i poskytovatelům ubytování
uprchlíkům, nejen uprchlíkům samotným. Je to velice
důležitá otázka, na kterou
sám zatím nemám ještě odpověď,“ zamýšlí se.
„Jsem šťastný a hrdý,
že tady mohu být mezi
vámi!“ vzkazuje ještě Nikolaus Lobkowicz závěrem své prosby. „Je neuvěřitelné, jak lidé v Česku
dokáží pomoci!“
Lucie Kakosová

Petrovice Ukrajině:
Ubytování, hmotná
pomoc, oblečení, hračky,
hygienické a školní potřeby
PETROVICE Petr Štěpánek,
starosta Petrovic a senátor,
označil válku na Ukrajině
za největší vojenský konﬂikt
od druhé světové války.
„Tato válka se nás velmi
týká. Pokud chcete a můžete nabídnout pomoc obyvatelům Ukrajiny, můžete tak
učinit hned několika způsoby,“ obrací se s výzvou
nejen na obyvatele obce.
„Kdo můžete a jste ochotni
nabídnout prostor k dlouhodobému bydlení, kontaktujte tajemníka Obecního
úřadu Petrovice telefonicky
nebo prostřednictvím emailu: tajemnik@petrovice-obec.cz.“
Pro uprchlíky z Ukrajiny pořádají v Petrovicích

sbírku letního a především
dětského a dámského oblečení. „Příjem oblečení je
v úterý 15. března od 15 hodin na radnici v úředních
hodinách,“ vysvětluje další možnost. Výčet oblečení
je obsáhlý – od bot, triček, tepláků, pyžam, šatů,
krátkých kalhot, lehkých
bund a dalších sezónních
oděvů pro děti, přes jarní
a letní dámské oblečení,
až po oděvy vhodné pro
teenagery. Lidem utíkajícím před násilím přijdou
podle Štěpánka vhod
také hračky, knihy, školní
a sportovní potřeby, dětské plenky, prací prášky,
šampony a další kosmetické výrobky.
-mb-
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Rada pro bývalé pacienty
doktorky Burianové:
Zdravotní kartu není možné
předávat přímo
SEDLČANY Jak jsme čtená-

ře opakovaně informovali,
sedlčanská praktická lékařka
Olga Burianová ukončila ze
zdravotních důvodů svoji
dlouholetou činnost a skončil i pronájem ordinace v ulici 28. října, kde působila. Zůstalo na 300 nevyžádaných
karet pacientů, které byly
převezeny podle pravidel
daných zákonem na Krajský
úřad Středočeského kraje.
„Postup pro předávání
karet je uveden na našich
internetových stránkách,
včetně možnosti stažení formulářů předmětných žádostí
na www.kr-stredocesky.cz/
web/20931/14,“ odkázala
čtenáře pro ulehčení s vyhledáváním potřebných
informací na oﬁciální web
Krajského úřadu Simona
Dobisová, vedoucí odboru
zdravotnictví. Uveden je zde
mimo jiné přehled lékařů,
jejichž zdravotnickou dokumentaci Krajský úřad uložil.
Na řádku 79 je jméno Olgy
Burianové. Dostupné jsou
na webu také dokumenty
ke stažení – podle toho, zda

chce karty získat pacient
nebo o zdravotnickou dokumentaci žádá lékař, který
ho převzal do péče. Vyplnit
formuláře nezabere mnoho
času, stačí do předepsaných
kolonek napsat dosavadního
lékaře a jméno a adresu lékaře nově zvoleného. Po doplnění osobních dat je možné
žádost odeslat na Krajský
úřad klasickou poštou nebo
do datové schránky kebyyf.
Pokud je posílána mailem,
musí mít pro úspěšné vyřízení elektronický podpis.
„Kartu není možné pacientovi předávat přímo, je
nutné ji předat poskytovateli
zdravotních služeb, kterého si
pacient nově zvolí. Nového lékaře si pacient zvolí tedy sám,
v případě, že by se mu toto nedařilo, má možnost obrátit se
na svou zdravotní pojišťovnu,
která disponuje informacemi,
zda a který lékař v okolí pacienty do péče přijímá,“ dodala
Dobisová s tím, že podle zákona o zdravotních službách
je žádost vyřízena do třiceti
dnů po doručení.
Marie Břeňová

Násilím nikdo
do prodejny Lidl nevnikl
SEDLČANY Jak jsme již in-

formovali, v noci ze středy na čtvrtek 17. února
nahlásil jeden z dodavatelů zboží na Policii možné
vloupání do prodejny Lidl
v Sedlčanech. Při jeho příjezdu byl totiž otevřen nouzový vchod.
Podle Barbory Jirků,
specialistky externí kom u n i k a c e sp o l e č n o s t i

Lidl, je situace stále ještě v šetření, a proto není
možné sdělit veřejnosti
podrobnější informace.
„Již nyní je však zřejmé,
že v prodejně v Sedlčanech nedošlo k násilnému
vniknutí do budovy a nebyl zde odcizen žádný majetek,“ uvedla.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Miroslav Hölzel: Útok
na Ukrajinu vnímám jako
bezprecedentní agresi
Útok Ruska
na Ukrajinu, k němuž došlo ve čtvrtek 24. února
v časných ranních hodinách, sedlčanský starosta
Miroslav Hölzel odsoudil.
„Vnímám to jako bezprecedentní agresi. S Ukrajinou velmi sympatizuji,“
zdůraznil.
Zároveň ale uvedl, že
vyvěšení ukrajinské vlajky
nebo podobné symbolické
gesto zatím neprojednávali. „Na radě města, kterou
jsem svolal kvůli jarním
prázdninám o týden dřív,
ještě nebyly ze strany Ruska
učiněny zmíněné konkrétní
kroky. Na druhou stranu si
ale nemyslím, že na úrovni
obcí má smysl na tuto situaci podobným způsobem reagovat. Jde o mezinárodní
záležitost a věc státu. Činy

SEDLČANY

a konkrétní pomoc musí
organizovat stát. A upřímně
řečeno, ukrajinskou vlajku
ani nemáme,“ připustil.
„Nevím, jak se k této výjimečné události postaví 7.
března zastupitelstvo nebo
rada města, ale názor většiny budu respektovat. Já
osobně však podobným gestům nepodléhám. Nemám
potřebu na všech možných
místech vyvěšovat vlajku
Evropské unie, i když jsem
rád, že jsme její součástí. Vyvěšování české vlajky jako
projev sounáležitosti, tomu
naprosto rozumím a to je
pro mě primární věc,“ sdělil svůj názor starosta.
Miroslav Hölzel podotkl, že v některých ﬁrmách
v Sedlčanech Ukrajinci
pracují, a že bez těchto pracovních sil by nemohly ně-

které z nich ani dobře fungovat. „Není jich ale tolik,
jako v jiných městech, kde
jsou pro ně vyhrazeny i celé
ubytovny. Žádné problémy
s těmito zahraničními dělníky a s jejich soužitím jsem
v Sedlčanech nezaznamenal. Jde o národ, který je
nám hodně blízký. Pokud
by došlo k migraci, tak by
bylo určitě na místě jim pomoci,“ dodal Hölzel.
Pavel Křížek z Ochrany
fauny Hrachov neuvažoval o symbolické, ale konkrétní podpoře. Sdělil nám
ve čtvrtek odpoledne tuto
informaci: „Pokud bude mít
Středočeský kraj potřebu
ubytovat rodiny z Ukrajiny,
dává naše obecně prospěšná společnost prostory ekocentra k dispozici.“
Marie Břeňová

Vítr dál lámal stromy, k větším
škodám ale nedošlo
REGION V minulém čís-

le jsme přinesli zprávu
o tom, že od začátku vyhlášení výstrahy před silným větrem ve středu 16.
února do nedělního poledne 20. února bylo na území našeho regionu nahlášeno v této souvislosti 74
událostí.
I po této době ale byla
v platnosti výstraha s vysokým stupněm nebezpečí. Opět hrozilo nejen
poškození stromů, ale také
škody na budovách. Největší problémy očekávali

meteorologové v pondělí
dopoledne. „Co se týká
událostí na Sedlčansku
od poledne minulé neděle, tak jsme měli dvanáct
událostí a z toho pouhých
pět v souvislosti se silným
větrem,“ sdělila redakci tisková mluvčí hasičů Tereza
Fliegerová.
Konkrétně se jednalo
v nedělních odpoledních hodinách o strom
na Červeném Hrádku.
Spadl přes silnici a bylo
nutné ho odstranit. Další den, tedy v pondělí,

spadl přes komunikaci
strom v Hradcích. Ještě v dalších dnech, kdy
už výstraha neplatila,
ale vinou poškození větrem stromy padaly. Konkrétně to bylo v Libíni
22. února, v Brodu 25.
a v Třebnicích 27. února. „V případě minulého
týdne už hasiči na Sedlčansku nemuseli vyjíždět
k žádným poškozeným
střešním krytinám,“ dodala k tomu Fliegerová.
Olga Trachtová
Hadáčková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
KŘEPENICE Operační dů-

stojník přijal 23. února
v odpoledních hodinách
oznámení, že se v lese
v katastru obce nachází
munice. Přivolaný pyrotechnik následně z místa
odvezl dělostřeleckou střelu k řízené likvidaci.

NECHVALICE V katastru
obce havarovala 24. února v noci 28letá řidička.
Po projetí zatáčky sjela
vlevo mimo komunikaci
– dle svého vyjádření vlivem mikrospánku – a narazila do sloupu telefonního vedení. Následně se

vůz přetočil na střechu.
Policisté u ženy provedli
test na drogy, výsledek
byl pozitivní na látku
THC a metamfetamin. Lékařské vyšetření spojené
s odběrem biologického
materiálu dotyčná odmítla. Na místě jí byl zadržen

řidičský průkaz. Sanitka ji
převezla do nemocnice
k vyšetření. Způsobená
škoda byla stanovena
na 55 tisíc korun.
VYSOKÝ CHLUMEC Škodu ve výši deseti tisíc korun způsobila srna, která
27. února v odpoledních

hodinách vběhla pod kola
projíždějícího auta. Nehoda se stala mezi Sedlčany
a Vysokým Chlumcem.
Srna následně z místa střetu odběhla.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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Pavel Švagr doufá, že i u nových ministrů bude mít výstavba
skladu hmotných rezerv podporu
ČERVENÝ HRÁDEK Pavel Švagr, předseda Státní sprá-

vy hmotných rezerv ČR, byl od začátku, kdy vypukla v České republice pandemie koronaviru, téměř
denně vidět na televizní obrazovce. Sedlčany se staly v roce 2020 a 2021 místem, o něž se v souvislosti
s tím zajímala regionální i celostátní média. Do jednoho ze skladů na Červeném Hrádku přijížděli
tehdejší ministři, premiér a vicepremiér, aby zjistili,
jak zásobování v praxi funguje. Obklopen novináři
byl Švagr, který je současně zastupitelem Sedlčan,
také vloni 27. srpna. Odpoledne provázel zázemím
na Červeném Hrádku Karla Havlíčka. Tehdejší vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, který převzal
i rezort dopravy, zde sdělil jednu zásadní informaci.
Vyjádřil podporu výstavbě nového moderního skla-

du, který by odpovídal současným potřebám státu
v 21. století a zjednodušil a zpřesnil veškerou činnost
při manipulaci s materiálem.
Švagra jsme požádali v rozhovoru o vyjádření,
jak reálné vidí vybudování nového logistického
centra po parlamentních volbách.
Karel Havlíček vloni v srpnu uvedl, že jste
již oslovil Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, aby vytipoval lokality, kde by
mohlo nové centrum stát. Máte už nějaké tipy
a jak se celá záležitost vyvíjí?
Ano, je to tak. Několik tipů máme a nyní je dále
analyzujeme. Logicky ale všechno potřebuje určitý čas. A tady je to nejen o vhodné lokalitě, ale
také o zajištění ﬁnancování a pak o přípravě celé

stavby a třeba i projednání s ministerstvem ﬁnancí. To ale vůbec neznamená, že se nevěnujeme
jiným skladům. Popravdě řečeno, řada z nich už
něco pamatuje, a tak připravujeme u několika budov zateplení s cílem zlepšení jejich energetické
náročnosti, což přinese snížení provozních výdajů. Pokud jde o sklad v Sedlčanech na Červeném
Hrádku, chceme ještě letos realizovat investici
za zhruba dvacet milionů korun.
V čem bude spočívat?
V přestavbě expedice na vytvoření nákladových míst, kde bude možné přijímat a naopak vyskladňovat zboží bez ohledu na počasí. Chceme
také vytvořit garážová stání. Sedlčanský sklad se
stal jedním ze zásadních našich skladů pro zdravotnický materiál a tuto roli by měl hrát i do budoucna. Realita jasně ukázala, že tato přestavba je
z hlediska jeho funkčnosti prostě nezbytná.
Karel Havlíček také před novináři vloni prohlásil, že si neumí představit jakoukoliv budoucí vládu, která by se k tomu záměru postavila
negativně. Máte v tomto ohledu nějaký názor
nebo ohlasy od současných ministrů?
Věřím, že současní ministři budou mít stejný
názor, a tak budeme mít pro nový sklad podporu.
Na detailnější debatu ale ještě nedošlo a je to i logické, protože vláda řeší řadu dalších priorit. Nicméně v našich interních prioritách na letošní rok je
příprava nového skladu hodně vysoko.
Co se pro vás jako šéfa hmotných rezerv
změnilo po uvolnění, kdy povinné testování skončilo čtvrtkem 17. února? Respirátory
a roušky, které jste ve velké míře skladovali
a expedovali, se nosí jen v uzavřených prostorách. Nenudíte se?
Dobře, zůstanu tedy v oblasti zdravotnického
materiálu. Fakt je ten, že již nenakupujeme testy pro
školy nebo pro úřady. Ale ani nyní se vůbec nenudíme. Konečně začínáme mít více času na naše další
aktivity, například na zakázky, které jsme nestihli realizovat v minulém roce – a to platí i pro přípravu již
zmiňovaných investičních akcí. I jiné práce máme
opravdu požehnaně. Například stále uskladňujeme
dodávky antigenních testů. Na konci února jich budeme mít na skladech přes 16 milionů kusů. V praxi to znamená uskladnit v těchto dnech přes 1 100
palet tohoto materiálu v temperovaných prostorách
a podle jednotlivých šarží. V nemocnicích po celé
republice máme stále rozpůjčováno kolem 1 700
přístrojů na podporu dýchání a přes 100 plicních
ventilátorů, několik stovek lůžek a nyní aktuálně
prodlužujeme dobu jejich výpůjčky o rok. Musíme
zajistit obměnu části zdravotnických ochranných
pomůcek, kterým končí expirace v letošním roce,
a spoustu dalších věcí.
Zřejmě vám ale po rozvolňování přece jen
starostí a zejména krizových situací ubylo.
Na to bych odpověděl asi tak, že starostí a úkolů
je stále hodně, jen se mění v čase jejich priority.
Hmotné rezervy, to není jen zdravotnický materiál,
ale spousta dalších komodit – od ropy a ropných
produktů přes ty průmyslové až k provizorním
mostům, o které se musíme také postarat. A s tím
je spojena i řada provozních starostí. A vedle toho
máme i další povinnosti. Ta práce je opravdu velmi
pestrá.
Marie Břeňová


Koupím moped Stadion/Jawetta/Pionýr. Tel.: 771 221 112.
43/22

Koupím kotel Viadrus U26; 4 nebo 5
článků. Tel.: 732 362 169.
44/22

Daruji za odvoz klavírní křídlo. Tel.:
722 942 716.
45/22

Pronajmu chatičku 6x3 m + sklad 6x3 m
na pozemku 15x10 m ve Štětkovicích, elektři-

Rekreační středisko
Prosaz Líchovy
přijme

KUCHAŘE
POMOCNÉ KUCHAŘE
UKLÍZEČKY
duben – říjen

na, cena dohodou. Tel.: 724 322 455.
46/22
Koupím výherní automaty – retro
90. léta. Tel.: 774 804 274.
47/22

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

Řádková
inzerce

P L O Š N Á I N Z E R C E od 14 Kč vč. DPH/cm 2

Přijmeme pracovníka do zemědělství
– práce v rostlinné i živočišné výrobě
– místo pracoviště Vysoký Chlumec

Bližší informace na tel.: 318 865 284
Česká správa nemovitostí,
investiční a dřevařská k.s.

15 Kč/řádek

Tel.: 737 815 906

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

Starosta obce Jesenice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 a 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje
konkursní řízení na pracovní místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Základní školy a Mateřské školy Jesenice u Sedlčan,
příspěvková organizace
Předpoklady:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst.
1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pedagogických pracovnících“)
• plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1
písm. a) zákona o pedagogických pracovnících
• bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických
pracovnících
• zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona
o pedagogických pracovnících
• znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona
o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou
odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném
vyučovacím jazyce než českém
• délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo
v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících
Požadavky:
• orientace ve školských, pracovněprávních nebo finančních předpisech
Přihláška musí obsahovat:
• strukturovaný životopis
• ověřenou kopii dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace
• výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce
• čestné prohlášení o plné svéprávnosti
• čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
• doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč
získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou
činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém
• přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či
dovednosti uplatnitelné na dané pozici
• vize rozvoje školy
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2022

Přihlášku zasílejte nebo doručte nejpozději 31. 3. 2022
do 12 hodin na adresu:
Obecní úřad Jesenice, Jesenice 11, 264 01 Sedlčany
Obálku označte: „KONKURS Základní škola a Mateřská škola Jesenice
u Sedlčan, příspěvková organizace – NEOTVÍRAT“

PRACOVNÍK/CE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče o seniory (práce
u lůžka), bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky za směnnost
a náročnost (plat cca 33 000 Kč hrubého)
Možnost variabilního plánování 12hodinových směn, dodatková
dovolená 1 týden (tzn. celkem 30 dní za rok), obědy zdarma,
příjemné pracovní prostředí
Dále nabízíme: možnost svozu na pracoviště, zprostředkování
zvýšení kvalifikace

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

Domov Svatý Jan,
poskytovatel sociálních služeb
hledá

PRACOVNÍKA
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
do služby domov pro osoby se
zdravotním postižením ve Svatém Janu
Požadujeme:
- kladný vztah k lidem s mentálním postižením
- ochotu učit se novým věcem a vzdělávat se
- trestní bezúhonnost
- výhodou je absolvovaný kurz pracovníka nebo
praxe v sociálních službách
- řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
- platové ohodnocení dle platných tarifů, osobní
hodnocení a další nárokové příplatky
- 6 týdnů dovolené
- zaměstnanecké benefity
Kontakt:

telefon: 602 960 332, 603 180 597
e-mail: domov@domovsvatyjan.cz

www.domovsvatyjan.cz
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Čísla jsou jako
v listopadu
REGION V námi sledovaném regionu

29 obcí bylo v neděli 27. února 174
pozitivně testovaných na koronavirus. To je 73 % stavu zjištěného před
týdnem a necelých 21 % maximální
dosažené hranice z konce ledna letošního roku.
Nárůst ještě vidíme v případě
Jesenice o jednoho, Krásné Hory
nad Vltavou o pět, Milešova o čtyři, Počepic o jednoho, Prosenické
Lhoty o čtyři, Štětkovic o dva a Zduchovic o jeden případ. Stejná čísla,
jako tomu bylo před týdnem, evidují
v Kamýku nad Vltavou, Klučenicích,
Křepenicích, Nedrahovicích, Příčovech, Radíči, Solenicích a Svatém
Janu. U ostatních obcí pozorujeme
pokles případů nákazy covidem–19.
V obci s rozšířenou působností
Sedlčany, která zahrnuje 22 obcí,
bylo v pátek 25. února 167 nakažených. Z toho bylo 11 osob nad 75
let a dva lidé byli hospitalizovaní.
Příbramsko se 74 obcemi mělo k tomuto datu 591 nakažených, v nejvyšší věkové kategorii jich bylo 52 a 19
nemocných potřebovalo nemocniční péči. Na Voticku, které je tvořeno
patnáctkou obcí, bylo evidováno 78
nakažených. V nejvyšších věkových
kategoriích nad 65 let nebyl nikdo.
V nemocnici byli hospitalizováni tři
pacienti s koronavirem.
Olga Trachtová Hadáčková

OBEC
Dublovice
Hřiměždice
Jesenice
Kamýk nad Vltavou
Klučenice
Kňovice
Kosova Hora
Krásná Hora nad Vlt.
Křečovice
Křepenice
Milešov
Nalžovice
Nedrahovice
Nechvalice
Osečany
Petrovice
Počepice
Prosenická Lhota
Příčovy
Radíč
Sedlčany
Sedlec-Prčice
Solenice
Svatý Jan
Štětkovice
Vojkov
Vrchotovy Janovice
Vysoký Chlumec
Zduchovice
Celkem

www.sedlcansky-kraj.cz
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103 188 343 454 504 514 217 197 369 710 836 629 418 238 174

Přebytek hospodaření Sedlčan bude
rozporcován do oprav a údržby
závěrečný účet schvalovat nebudou.
Zabývat se budou návrhem
rozpočtového opatření číslo 1.
Díky výrazně přebytkovému
hospodaření ve výši 29,1 milionu

SEDLČANY Zastupitelé města
na pondělním jednání 7. března
budou mít k dispozici výsledky
hospodaření města za uplynulý rok, ale protože ještě není
dokončen závěrečný audit, tak
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korun je možnost doplnit řadu
akcí stavebního charakteru. Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel
připomněl, že šest milionů přebytku z této částky již bylo zapojeno do rozpočtu letošního roku.
Třiadvacet milionů však umožní
městu, aby se některé z problémů nemusely odkládat.
„Z větších akcí je v návrhu
rozpočtového opatření oprava
střechy 2. ZŠ Propojení za dva miliony korun. Počítáme stále s vybudováním vyhlídkového ochozu
na hvězdárně, kde jsme ve fázi
objednání statického posouzení,
zda stavba hvězdárny udrží konstrukci schodů a ochozu,“ uvedl starosta s tím, že v návrhu je
částka milion korun. „Doplnit
chceme prostředky na opravu komunikací, kde jsme neměli žádnou konkrétní akci. Nyní bychom
rádi za dva miliony vybudovali

nový povrch k bytové zástavbě
v Solopyskách, kde je komunikace přibližně už deset let bez finálního povrchu. Podobně je tomu
na Roudném, kde počítáme na dokončení komunikace s dvěma miliony korun,“ uvedl několik konkrétních příkladů starosta. Dostat
by se také letos mělo na opravu
povrchů v Olbrachtově ulici, kde
je část nedokončená. Do rozpočtového opatření je navrhovaná
částka půl milionu korun. „Pokračovat chceme za 200 tisíc korun
v rekonstrukci Žižkovy ulice, ale
i v opravě chodníků v Šafaříkově ulici za 300 tisíc korun,“ doplnil s tím, že dostat by se mělo
i na drobnější akce.
V rezervě pro nepředvídatelné události a havárie má zůstat
podle návrhu, který jde do zastupitelstva, jeden a půl milionu
korun.
Marie Břeňová
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Starostka Sokola Hana Moučková v Hrachově vrátila
do volné přírody uzdraveného sokola
HRACHOV Hana Moučko-

vá, starostka České obce
sokolské, si považovala
podle vlastního vyjádření
za čest, že mohla vypustit v Hrachově ve čtvrtek
24. února zpět do přírody
uzdraveného sokola stěhovavého. „Přeji ti svobodný
život ve zdraví,“ vzkázala
mu při odletu...

Dravec se vylíhl
v Maďarsku

dárci, dá jim prý na vědomí, že jejich peníze mohly
být proto použity na krmení sokola a na veterinární péči.
„Vysílačka bude dobíjena slunečními paprsky.
Systém je napojen na družice, proto je schopna vysílat data o poloze i v místech, kde není telefonický
signál,“ vysvětlil Dušan
Rak. Potvrdil, že tak je
možné sledovat osud a let

sobená lidmi, lze podle
čerstvých dat poznat, že
jde o kriminalitu,“ přibližoval Rak některé pokročilé funkce přístroje.

Sokolové k sobě
mají blízko
Šéf hrachovské záchranné stanice Pavel
Křížek oslovil 16. února
s t a ro s t k u M o u č kovo u
s dotazem, zda by nechtěla uzdraveného sokola

V záchranné stanici
v Hrachově byl od poloviny ledna, kdy zde našel
pomoc a azyl po nárazu
do drátů vysokého napětí. Rentgenové vyšetření
naštěstí ukázalo, že má
křídlo pohmožděné, nikoliv zlomené, což by pro
něj znamenalo, že by musel zbytek života strávit
v Hrachově. Díky kroužku na noze sokola bylo
možné určit, že tento dravec se vylíhl v roce 2020
v maďarské obci Iszimér
blízko Balatonu.

Při hnízdění
pomohou
speciální budky

Vysílačku
uhradila pražská
zoo
Předtím, než byl opeřenec z ochozu budovy
v objektu Ochrany fauny v Hrachově vypuštěn
na svobodu, vybavili ho
odborníci Luboš Pešek
a Dušan Rak vysílačkou.
Její cena je dost vysoká,
pohybuje se kolem 20 tisíc
korun. Proto se domluvil Pavel Křížek, vedoucí
Ochrany fauny ČR, s ředitelem pražské zoologické zahrady Miroslavem
Bobkem, že zoo náklady
na monitorování sokola
zaplatí. Protože na vysílačku přispívali i někteří další

s národem spjatí v jeho
nejtěžších chvílích. Proto
mě nabídka Pavla Křížka
velmi potěšila,“ uvedla
mimo jiné Moučková.
Křížek dodal, že vypuštění sokola považuje
za symbolický akt také
i v podtextu s 80. výročím od heydrichiády, kdy
českoslovenští Sokolové
sehráli v odboji významnou roli a řada z nich
za pomoc parašutistům
zemřela.

Hana Moučková, starostka České obce sokolské, považovala
za symbolické, že mohla při 160. výročí založení organizace vypustit na svobodu uzdraveného sokola stěhovavého.

vzácného dravce, jeho
rychlost a změny tlaku,
podle čehož lze například určit, jak vysoko létá.
„Data, která se takto sbírají, se například třikrát denně odesílají mobilní sítí
a dá se sledovat, co sokol
právě dělá. Máme tam zabudovanou i funkci, která
umí detekovat, zda je pták
živý nebo zda uhynul. Pokud by jeho smrt byla způ-

vypustit zpět do přírody.
„Protože mi zavolal právě
v den 160. výročí založení
Sokola, nemusela jsem se
rozmýšlet. Hned jsem souhlasila,“ přiblížila první
reakci Moučková. „Sokol
je obratný, silný, hbitý
a hrdý pták a ke stejným
vlastnostem se snažíme
vychovávat naše členy už
160 let. Sokolové mnohokrát prokázali, že jsou

Přijmeme pracovníka na

OBSLUHU STROJŮ
Požadujeme: šikovnost, samostatnost
zaučíme
Termín nástupu: ihned
Pracoviště Sedlčany
Info na tel.: 607 869 641 – paní Lundáková
Životopisy zasílejte na mail: l.lundakova@seznam.cz

Křížek upozornil na to,
že za celou pětadvacetiletou historii neziskové organizace, kterou založil, se
do ní dostali pouze tři sokolové. „Jeden přišel o křídlo, tak kvůli tomuto handicapu u nás musel zůstat a je
možné ho vidět v expozici,
druhý vzhledem k vážnému zranění uhynul a ten
třetí naštěstí náraz do drátů
přežil a můžeme ho dnes
vypustit,“ sdělil.
Křížek uvedl, že sokolů
stěhovavých žije v současné době v republice
přibližně sto párů, a to
převážně v její severní
části a na Šumavě. „To nebylo v minulosti samozřejmostí. Ještě v 70. letech
dvacátého století u nás nehnízdil jediný pár. Sokol
doplatil na používání chemických prostředků v zemědělství a také na pronásledování některých lidí,“
upozornil Křížek s tím,
že populace sokola stěhovavého se v současné
době rozrůstá, protože začal hnízdit nejen ve skalních stěnách, ale také

například ve městech
na továrních nebo teplárenských komínech. „Několik speciálních budek
máme také v naší stanici
připravených k instalování. Uvítáme, když nám
majitelé a správci umožní
na komíny budky umístit,“
podotkl .

Gábina
Osvaldová:
Národního ptáka
dávno máme
Šetrné upevnění lehkého „batůžku“ před vypuštěním sokola tak, aby
mu nevadil při pohybu,
sledovala také česká herečka a textařka Gabriela Osvaldová. S Křížkem
se dobře zná a má vazby
i k Sedlčansku. „K Sokolům mám blízký vztah
od dětství. Babička mě
a moji sestru na cvičení vodila, abychom se takzvaně
ohrabaly. V rodině babičky byli dokonce sportovní
přeborníci – teta a strýc,
který byl výborný boxer.
Vláda má záměr hlasovat
o národním ptákovi a já si
myslím, že hledat něco, co
díky tradici organizace Sokol dávno máme, je vlastně
zbytečné,“ poznamenala
Osvaldová. „Vím, že někomu se líbí ledňáček, protože je krásně barevný a je
vyobrazen i na Karlově
mostu. Pro mě je ledňáček
symbol hygieny, holičů čili
chlupodravců. Národním
ptákem je pro mě sokol.
Jestli má někdo potřebu
národního ptáka hledat, ať
ho hledá, ale já si myslím,
že národního ptáka jsme
našli,“ dodala.
Marie Břeňová

Kominictví Tuháček
tel.: 777 811 898
kominictvi.tuhacek@seznam.cz
 čištění  frézování
 vložkování
 revizní zprávy  sanace
 stavby a opravy komínů
 zajišťování revize
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Válka
Dokončení ze strany 1

kde budeme za další dva
roky? Otázek se mi honí
v hlavě moc. Najednou je
všechno tak blízko…
Politika je odjakživa
mým velkým koníčkem,
teď ale docházím k tomu,
že alespoň jeden večer
vypnu všechny zprávy
a ráno odolám pokušení
hned se podívat na internet. Jenže já se k tomu
neodhodlám. Situace
je velmi vážná pro nás
pro všechny. A nutí mě
k tomu i pud sebezáchovy
i nutnosti vědění. Počítal
snad někdo před týdnem
s tím, že bude válka kousek od našich hranic? Co
když, až vyjde ve středu
tento článek, bude všechno zase úplně jinak? Otázky mě dovedly k tomu,
že musím aktuální situaci
probrat i se svými spoluobčany – Čechy i Ukrajinci
trvale žijícími v regionu.
Snad právě proto, abych
si alespoň trochu utřídila
myšlenky v hlavě. Jaký je
váš názor na válku mezi
Ruskem a Ukrajinou?

ží naši pomoc. A to nejen
morální, ale také pomoc
s dodávkou zbraní a pomoc humanitární. Buďme proto i my připraveni
na příchod ukrajinských
obyvatel prchajících před
válkou. Bohužel jsme
v Evropě opět svědky, že
hlavní hráči EU, kterými
jsou Německo, Francie
a Itálie, nejsou ochotni
ubrat ze svých zájmů. Proto i nadále budou kupovat plyn a ropu z Ruska,
proto i nadále bude mít
Rusko přístup do platební
sítě SWIFT. Proklamované
„tvrdé“ sankce Putina jistě
nevyděsí a Ukrajině pramálo pomohou. Je to tak
více na nás, státech „východního bloku“ a především České republiky
a Slovenska. Nikdo dnes
neví, kde se ruská invaze
zastaví. Je to i naše válka. Je mi strašně smutno,
že se naše generace této
hrůzy dožila. Přeji nám
a našim dětem, aby se co
nejdříve opět vrátil do Evropy mír.

Doporučili jim tam nevycházet ven. Že bude válka,
se tam lidé obávají už minimálně přes měsíc. Co vím
od příbuzných, tak tam
všude panují hrozné dezinformace a nevědí, čemu věřit. Vypadá to, že prezident
Putin do médií schválně
posílá hrůzné informace,
aby nás všechny zastrašil. Nebo je to naopak, že
Ukrajina nemá pravdivé
informace proto, aby nebyla připravena. Nevím.
Některým lidem z Ukrajiny
zaměstnaným v Čechách
chodí povolání na vojnu,
povolávací rozkazy a chystají se odejít do války. Když
neuposlechnou, je to trestný čin. Situace je děsná
a můj názor je, že ruský
prezident Putin se jen tak
nevzdá a mám obavu, jak
se situace bude vyvíjet dál.
Bojím se o zbytek rodiny
na Ukrajině.

Monika Javůrková
(Vysoký
Chlumec)

Andrij Hursky
(Příbram)

Petr Štěpánek,
senátor
(Petrovice)

Válka na Ukrajině se
nás bytostně týká. Je to
totiž po dlouhých letech
válka na území Evropy,
kdy na jedné straně stojí
agresivní jaderná velmoc
a na straně druhé menší
soused. Ukrajina si zaslou-

Trvale žiji v Čechách
přes dvacet let. Mám zde
svoji rodinu, i zde celou
dobu pracuji a zbytek rodiny, žijící právě na Ukrajině,
se snažím ﬁnančně podporovat. Moje rodina bydlí asi
200 km od Lvova v Ternopilské oblasti. Včera moji
sestru pracující ve školce
na Ukrajině poslali domů.

Samozřejmě, že se bojím války. Co bude, jak se
nás to dotkne. Minimálně
ekonomicky. Četla jsem
zrovna názor profesora,
který studuje Rusko přes
dvacet let. Konstatuje, že
Rusko půjde tam, kam ho
západ pustí. Těžko říct,
co za tím vším je. Ale
pokud se zabíjí i civilisté
a děje se to v této době,
tak je to samozřejmě špatně. Už dávno měli Putina zastavit. Je mi z toho
všeho smutno a lituji lidi
na Ukrajině.

www.sedlcansky-kraj.cz

Vadim Čuvašov
(Radešín)

Žiji zde od roku 1999.
Pocházím z Ternopilské
oblasti. Situace na Ukrajině je velice vážná. Nikdy
by mě nenapadlo, že ve 21.
století v Evropě, v nejcivilizovanější části světa, může
jedna zrůda z Ruska jménem Putin rozpoutat válku
a útočit na suverénní demokratický stát. Je mi líto
všech obyvatel Ukrajiny
a je mi smutno z toho, že
západní státy s tím nic razantního nedělají. Na druhou stranu chápu, že Rusko má spoustu jaderných
zbraní a jakýkoli vojenský
zásah z NATO by nejspíš
znamenal další světovou
válku s nedomyslitelnými
následky. Je potřeba, aby
sankce proti Rusku byly
jednoznačné a razantní.
Jsem pro to odstřihnout
Rusko od okolního světa,
ať si uvědomí, co jim tam
vládne za šílence. Ať se
tamní lidé proberou a jdou
do ulic. A ať tím obyčejní
Rusové dokážou, že s jejich prezidentem Putinem
nesouhlasí, že chtějí demokracii a mír.

Oldřich
Žirovnický
(Klučenice)
Situace, do které se svět
dostal, je politováníhodná.
Dostali jsme se tam, kde
jsme ještě před půl rokem
ani netušili, že se ocitneme.
Mám z Ukrajiny pár kamarádů a přes ně trošku víc
vnímám tu hroznou realitu

na východě. Bohužel se
více a více přesvědčuji, že
západ, ačkoliv by tak moc
chtěl, je na východního
agresora příliš slabý. Ruský
medvěd se balíčků plných
sankcí nelekne a dal to dost
ostentativně najevo. Svět je
také tak vzájemně provázaný globalizací, že i možné odstřižení od SWIFTu
by poškodilo další hráče
na trhu a tak Německo
v čele dalších států dost
váhá. Myslím, že Putinův
cíl sahá dál, než je krocení
Ukrajiny. Tedy, přeji si, aby
to byla poslední věc, které

by chtěl dosáhnout. Z případného většího konﬂiktu
mám samozřejmě obavy.
Hlavně, aby někdo nezmáčkl to „tlačítko“.

Jitka Balounová
(Krásná Hora nad
Vltavou)

Odsuzuji jednání Ruska
a bojím se války, která by
mohla přijít až k nám. Je mi
líto lidí, kteří na Ukrajině
musí v této době a situaci
být, i těch co narychlo opustili domovy. Neumíme si to
představit, co prožívají a ještě zažijí. Jana Motrincová

Tři komunikace zlepšily přístup k domkům
KOSOVA HORA Místosta-

rostka Kosovy Hory Lenka Havlíčková uvedla,
že se v lokalitě na Hejné
hoře podařilo začátkem

letošního února zkolaudovat po konečné úpravě
tři místní komunikace.
„Nacházejí se v zástavbě rodinných domků.

Celkové náklady na tuto
stavbu byly 5,3 milionu
korun a obec financovala celou částku pouze ze
svého rozpočtu,“ sdělila.

Finální úpravou v celkové délce 650 metrů se
zlepší nejen přístupnost
k domkům, ale přispěje
to i k bezpečnosti obča-

nů. Neposledním důvodem ke spokojenosti je
také zlepšení celkového
vzhledu obce.
Marie Břeňová
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Černé stavby musí rekreanti
odstranit ve všech kempech
u Orlické nádrže
Dokončení ze strany 1

Nařízení urychlila novela
stavebního zákona. „Úřady
jsou nekompromisní. Černé stavby jsou dost často
na pozemku lesa a podobně. To je v rozporu s územním plánem,“ konstatoval
Peška.
Celkově přitom stojí
na Radavě okolo 250 karavanů. Ovšem není to jen
záležitost tohoto kempu,
černé stavby musí odstranit rekreanti ve všech kempech u Orlické nádrže, jež
spravuje Povodí Vltavy.
Času už jim moc nezbývá – dát karavany na kola
mají do 30. dubna. Do konce roku měli lidé za úkol
odstranit své načerno postavené přístřešky u karavanů. Samozřejmě toto
rozhodnutí vyvolalo mezi
lidmi, kteří navštěvují kemp
pravidelně, značnou nevoli.
Někteří prý nadávají, že tak
učinit nestihli a nestihnou.
Dle správce kempu Povodí Vltavy byli ale všichni
seznámeni s podmínkami
nového provozního řádu
již 1. října 2021. Kemp spravuje podnik Povodí Vltava
a jeho generální ředitel
Petr Kubala informoval veřejnost o nejbližších záměrech podniku a slíbil, že se
připravují investice do lepšího vybavení a chtějí následující sezónu klást i větší důraz na dodržování
provozního řádu.
Při procházení kempem, kam rádi jezdíme
třeba jen posedět k vodě
a podívat se na zámek
Orlík tyčící se ve své kráse na protějším břehu,
musím konstatovat, že
všechny karavany rozhodně v pořádku nejsou. Teď
v zimě je to vidět tak nějak
víc. Některé přívěsy stále
stojí na špalcích. Zastihnout však někoho ve všed-

ní zimní den v kempu, aby
mi řekl na celou situaci
svůj názor, je problém.
Pokouším se oslovit
alespoň dva rybáře sedící
na břehu. Ti jen mávnou

„K čemu by to bylo?“
odpovídá mi otázkou. Víc
už se ale bavit očividně
nechce.
Nechávám je tedy potichu relaxovat u vody a ra-

Kemp Radava působí v zimním období posmutněle.

rukou. „Stejně nás dostanou, kam nás dostat chtějí,
tak nač se rozčilovat,“ konstatuje jeden, druhý se dál
mlčky dívá na vodu. Poté
dodává zamyšleně, že takový přístup po těch letech,
co sem jezdí, teda nečekal.
Když se po svém představení ptám, zda mi prozradí
alespoň svá křestní jména
nebo iniciály, tak odmítají.
Prý si nechtějí udělat zle.
Nemyslíte, že k dělání
pořádku v kempech trochu nahrála i situace,
kdy tady v létě hořelo?
Jednou údajně kvůli
zanedbané revizi plynu
na starém karavanu, nenechávám se ale odbýt.
„Prosím vás, kdoví jak
to bylo,“ odpoví mi první rybář trochu zhurta.
„Vždyť to ještě pořád vyšetřují a po takové době
beztak nic nevyšetří. My
tady máme dvě verze.
Buď to opravdu byla blbá
náhoda nebo tomu někdo
pomohl. Hořelo tu totiž
hned dvakrát!“
A co všechno vlastně
shořelo?
„Tenkrát tady shořelo
sedm osobních aut a třináct karavanů. My si tady
stejně většinou všichni myslíme, že to někdo podpálil schválně,“ dodává, aby
to všechno urychlil.
A sdělili jste tu domněnku i policii?

ději pokračuji kempem
dál. Při bloumání potkávám starší paní, údajně
si byla zkontrolovat svůj
majetek, zda jí ho někdo
v zimní sezóně nenarušil. Ta se dává do hovoru
vcelku ochotně, možná
i proto že se jí nastalá situace netýká a jak sama
říká, má vše v pořádku.
„Všichni by tady měli
zkrotit své emoce. Jezdím
sem už nějaký pátek a některé karavany s přístřešky
vypadají spíš jako boudy
komediantů a ubírají tady
tomu krásnému koutu přírody své kouzlo. Proč vás
to vlastně zajímá?“ Když
ji seznámím s tím, že jsem
zde kvůli článku do novin,
protože mám Radavu skoro
co by kamenem dohodil
a zbytek došel v dětství
jsem trávila prázdniny s babičkou právě v nedalekém
Chrástě v bývalé škole,
konstatuje, že by média
měla informovat i o tom, že
povodí nabídlo rekreantům
pomoc, pokud někdo nemá
síly a možnosti dát svůj majetek do pořádku. Dle jejích
slov vítá i skutečnost, kdy
bude požadována i revize
plynových zařízení u karavanů, aby nedošlo k nějakému horšímu neštěstí, než
k dvěma příhodám z předešlého léta. „Víte, každá mince má dvě strany,“ dodává.
Jana Motrincová
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Dudy jsou pro Evu
Mayerovou, žačku
zakladatele mezinárodního
festivalu ve Strakonicích,
láskou na celý život
telka ZUŠ Sedlčany Vlaumělecké škole v Sedlča- dimíra Severová. Ambice
nech vyučuje hru na dudy si letos děláme, ale řekla
Eva Mayerová. Sama tento bych, že víc my učitelé,
„čertovský nástroj“, které- než děti. Ty, které jsou
mu se ve městě dlouhodo- spolu v našem lidovém
bě daří, ovládá. „Ve škole souboru, si spíše užívají
hraji na dudy spolu se svý- toho, že hrají společně.
mi žáky každou vyučovací Jsou to bezva kamarádi
dudáckou hodinu. Nelze a jakékoliv hraní na vevyučovat hru na takto spe- řejnosti je pro ně událost,
ciální nástroj pouze teo- na kterou se těší.“
Příležitostí, na nichž
reticky. Kdo chce zapálit,
musí hořet!“ Sama před jsou sedlčanští dudálety dostala tu nejlep- ci vítaným zpestřením
ší školu. „Mým učitelem akcí, bývá dost. „Náš
na dudy byl Josef Režný, soubor například již hrál
zakladatel mezinárodního na čtyřech ročnících při
hudebního dudáckého fes- příležitosti dožínek v Petivalu ve Strakonicích, sbě- t r o v i c í c h . P r a v i d e l n ě
ratel lidových písni a autor účinkujeme v Sedlčanech
mnoha publikací o čes- na městských slavnostech
kých dudách. Sám vynika- Rosa nebo na hasičských
jící hráč na dudy,“ dodá- oslavách v osadě Rovina.
vá s úctou
k němu.
Pyšná je
i na svoje
svěřence.
Po t v r z u j e ,
že nebudou
chybět 31.
března v Mladé Boleslavi
na krajském
kole. Místní
klání pořádala sedlčanská škola v lednu,
okresní kolo
se nekoná.
„ D o k r a j e Jedním z postupujících, který bude Sedlčany
p o s t o u p i l i na krajském klání 31. března reprezentovat, je
dudák Jaromír Kunc (vpravo).
v kategorii
komorní hra na dudy se- Hráli jsme na oslavách
dmnáctiletý Jaromír Kunc v Počepicích nebo na kona třináctiletá Julie Nevlido- certu laureátů krajské souvá. Julie navíc ještě bude těže v Říčanech,“ vypočísoutěžit i v sólové hře. Oba tává některé.
„V současné době pracujsou z mé třídy,“ podotýká
jeme s dudáky na novém
učitelka Mayerová.
Na otázku, zda vidí re- projektu s názvem Dudy
álný postup do celostát- v moderních rytmech. Tak
ního kola, které je avizo- nám držte palce, ať se
váno na 26. až 27. května s moderním pojetím hry
do Mikulova, odpovídá uplatníme i na soutěži,“
spontánně: „Lidový sou- vyzývá čtenáře a doubor v národním kole zví- fá, že porota, která bude
tězil přibližně před šesti výkony hodnotit, nebude
lety. V té době vyučovala příliš konzervativní.
Marie Břeňová
hru na dudy tehdejší ředi-
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Nevěsta s chlupatýma nohama byla velmi rozverná…
Dokončení ze strany 1

Nejprve bylo třeba požádat zástupce vedení obou
obcí, a to byl zastupitel
Václav Semilský. Postava

Masopusta (hlavní organizátorka Jarka Špačková)
žádost podala ve verších:
„Vážený pane radní, Václave náš milý!
Jsme tady teď společně
tedy žádáme vás v tuto
chvíli,
abyste k masopustní taškařici povolení dal,
a cestou s námi šel, a popíjel a pojídal…
Budeme se radovat do rána,
ať je ta masopustní akce pořádná!
Dejte tedy povolení k průvodu
a uděláme spolu dohodu,
že naše mravy (i po kořálce)
budou ve vší počestnosti
a ostatní lidičky přivedeme
k veselosti…“
Dostala souhlas a tak
se průvod vydal po chalupách i po některých chatách. V čele vykračovala
rodinná kapela Chvalníkových s harmonikou,
kytarou, ﬂétnou, vozembouchem a bubínkem.
Kapelník kdysi tančil s Kamýčanem a má sestru v Kamýku nad Vltavou, takže
nešlo o nějaký import.
Za nimi šli čtyři tanečníci
v květnatých cylindrech.
Po první sloce jejich vedoucí zašel pro paní domu,
podal jí květinu a vyzval ji
k tanci. Ostatní masky se
k tanečnímu reji přidaly.
A paňmámy si přece zaslouží i objetí – a tak jim

Na stolech či táccích
lákaly k ochutnání i tradiční masopustní koblížky,
někde s náplní (makovou,
povidlovou či klasickou
meruňkovou), někde mazané a zdobené shora. Někde bylo rovněž tradiční
pečivo boží milosti. Bábovka, štrúdl... Chlebíčky, jednohubky, tlačenka, sulc…
K pití panáčky i celé láhve
tvrdšího alkoholu, zájem
byl ale i o vodu, přestože

si vínem, ovšem teď že je
to kvalitní zálivkový ocet.
Koneckonců na sulc se to
hodí. Ovšem představa, že
by si někdo notně přihnul
právě z této lahvičky, vzbudila veselí.
Nevěsta pochopitelně
nebyla sama. Hlídal si ji její
ženich, ale dalo mu to dost
práce. O tom bude ještě
řeč. V průvodu byla ještě
další nevěsta, květinářka,
bába s nůší, holič, který
nalepoval kníry, voják, kominík, čertíci… A z živočišné říše krom medvěda zde
byla dokonce i lama.
První zastávka byla
u mladých Krajských. Postavili si domek ve shodě
s příjmením – na kraji obce.
Poslední zastávka byla
také u Krajských, ovšem
u těch o generaci starších.
Než však průvod došel
od Krajských ke Krajským,
leckoho už bolely nohy.
Když účastníci masopustního průvodu zamířili cestou k nejvýše
položenému domku, měli
možnost prověřit si, jak
jsou na tom jejich plíce.
Někteří lapali po dechu,
ale stálo to za to. U Máchů
na kopci totiž byl (krom
šunky od kosti, okurčiček

se z houfu ozývaly hlášky
typu „vodu nepiju ani ředěnou“. Mezi narychlo vyndanými lahvinkami byla
i jedna zvláštní. „Bal-za-mi-ko“, slabikovala nevěsta.
Dostalo se jí odpovědi, že
i obsah této láhve byl kdy-

či plněných houstiček
ve tvaru bubliny a dalších
laskomin) i nádherný výhled na řeku a skoro na
celou obec. Není divu, že
obecní zastupitel navrhoval zvednout Máchovům
daně za krásný výhled –

medvědář k tomu účelu zapůjčil medvěda. Není divu,
že takto poctěné paňmámy
se revanšovaly občerstvením a pantátové pitím.

podobně, jak zvedali daně
rádcové v pohádce Tajemství staré bambitky.
Panna nevěsta, jak už
bylo zmíněno, byla velmi
rozverná – projíždějícím řidičům vystavovala na odiv
své přebujelé vnady a ukazovala chlupatou nožku.
Na otázku, zda se aspoň
v den svatební nemohla
depilovat, koketně odpověděla:
„Když on ten můj
je takovej divoch,
jemu se to líbí.“
V hospodě všichni se zájmem
přihlíželi, když
se pak nevěsta
odmaskovávala.
Vypadalo to, že
j e d e p i l ov á n a
na nesprávném
místě – pod parukou nebyl tak huňatý porost jako
na nohou!
Ale jak už každý tuší, za nevěstu byl převlečen
pán. Bába s nůší
a koštětem taky
nebyla ženského rodu.
A bylo komické sledovat,
jak pánové zakoušejí, jaké
je to chodit v dlouhých
sukních. „Bábě“ se občas
sukně zamotala, takže
měl/a co dělat, aby neupadl/a. A na jedné štaci
prosil/a o špagát v hodný
k podvázání balónků, aby
mu/jí nevypadlo bujné
poprsí.
O legraci tedy nebyla
nouze. A to je dobře. Doba
je těžká a tak je záhodno
aspoň na chvíli odpoutat
myšlenky od reality a odpočinout si od damoklova
meče, který nám visí nad
hlavou.
A je také fajn vidět po letech sousedy, jak se kdo
drží, jak jim povyrostly
děti či vnoučata. A je příjemné pozorovat, že někteří ani po létech neztrácejí
smysl pro humor – jako
třeba Jana a Václav Krajských. Jana, která žádnou
legraci nezkazí, vymyslela
takovou hříčku. Masopustní průvod přivítala v civilu. Pak se nenápadně
odpojila. Když se k průvodu připojila šmrncovní

babička ve starodávné
jupce a květovaném šátku,
nikdo netušil, kdo to vlastně je. Babička s průvodem prošla celou vesnicí.
Na poslední štaci byla volána hospodyňka, a vylezl
Václav Krajský převlečený
za ženskou. Musel si tedy
aspoň symbolicky zatancovat. A hned se k němu

měly pestře oděné cikánky. Teprve pak babička
odhodila masku – a naoko
hartusila na muže: „Jen
co vytáhnu paty, tak se mi
takhle spustíš!?“ Muž byl
ale vzorný a pozval účastníky průvodu na občerstvení. A ti byli rádi – nejen
kvůli dobrotám, ale i pro
to, že v domě bylo tepleji.
Počasí sice bylo poměrně vlídné (pršet začalo až
po průvodu), ale únor je
únor a po čtyřhodinové
procházce se každý rád
ohřeje.
Už skoro za tmy se konalo zakončení – stětí klíčových masopustních ﬁgur Kobylky a Masopusta.
Kobylka na sebe vzala hříchy vesničanů a Masopust
uvolnil cestu k Popeleční
středě. Smrt máchla kosou a už Kobylka i postava
Masopusta ležely na trávě u kapličky. Pak je však
„pan doktor“ pokropil živou vodou a všichni šli ještě na kus řeči do hospody
U Heroldů. Kobylka ještě
ale poprosila Smrtku, aby
nechodila na Ukrajinu.
Hanka Synková

MASOPUST
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Tučný čtvrtek rozpoutal bujaré
masopustní veselí
PŘÍČOVY Obyvatelé obce
dodržují zvyk Tučného
čtvrtku, který se letos uskutečnil 24. února. U hasičské
zbrojnice se sešli příznivci
masopustního reje v maskách, ale i bez nich.
Masopustní průvod se

pak společně s hudební
skupinou Neptun vydal
na obchůzku obcí. Na pozvání se zastavoval u jednotlivých stavení. Hospodyňky a hospodáři měli
pro dovádějící maškary
připravené bohaté pohoš-

tění a pro zahřátí i něco
tekutého. Na oplátku je
i přihlížející občany masky
zvaly k tanci, ale také tančily mezi sebou. O vtipné
momenty nebyla nouze.
Zastavovaly také náhodně
projíždějící auta. Řidiče

a spolucestující pobavily
a za drobný úplatek nabídly občerstvení. Zastavení
neunikl ani projíždějící linkový autobus.
Po skončení průvodu
byl v sále hospody U Šimků zahájen Dětský maškar-

ní bál – karnevalová show
plná písniček, tancování
a soutěží. Příčovský Tučný
čtvrtek rozpoutal bujaré
masopustní veselí. Všichni si náladu masopustního
reje užili, jak se má.
František Vávra

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
4. 3. Trio Emida
koncert klarinetistky E. Brožkové Pospíšilové, sopranistky M. Časarové a klavíristy
D. Wiesnera; PŘELOŽENO
NA PODZIM
 Sedlčany – kult. dům
4. 3. Pocta divadlu Semafor
koncertní program Swing
bandu Tábor; 19:00
15. 3. Rodinný koncert ZUŠ
vystoupí rodinná seskupení; 17:00
 Líchovy – hostinec
4. 3. Hasičský ples
hraje Relax; 20:00
 Vysoký Chlumec – statek u Matoušků
5. 3. Oslava MDŽ
hraje kapela Klenováci; 15:00
 Sedlčany – Beseda bar
5. 3. Koncert a pařba
v Besedě
zahrají kapely Duo Valeri,
D Potejtouz, Until Tomorrow! a Dreimauß; 19:00
 Počepice – Restaurace
U Radešínka
5. 3. Ples přátel Počepic
hraje Ešner band duo; 20:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
12. 3. Ples TK Slimka
hraje kapela Živel a The

Beatifuls; 19:00
 Vrchotice – kult. dům
Na Františku
12. 3. Hasičský ples SDH
Sedlec
107. hasičský ples, hraje
skupina Unigena bratři
Vidrnové; 20:00
 Osečany – hostinec
Na Růžku
12. 3. Hasičský ples SDH
Křečovice
hraje Ešner band; 20:00
 Vysoký Chlumec – sál
Staré hospody
12. 3. Hasičský maškarní
ples
hraje DJ Jirka Neumann;
20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Kamil Lhoták – malíř
snů
výstava reprodukcí malíře
Kamila Lhotáka; od 3. 3.
do 24. 4.
 Sedlčany – kult. dům
Výstava výtvarného
oboru 1. stupně ZUŠ
Sedlčany
výstava rozpracovaných
projektů žáků; do 16. 3.
 Sedlčany – knihovna
Knižní sny Kamila Lhotáka
výstava knižních ilustrací
malíře Kamila Lhotáka;
vernisáž 3. 3. v 17:00, výstava do 4. 5.

Ve čtvrtek 3. března uplyne 100 let, od narození
naší zlaté a laskavé maminky, paní

Jindřišky Šípkové ze Sedlčan.
S láskou na ni stále vzpomínají rodiny syna
a dcery. Nikdy nezapomeneme.
Děkujeme všem, kteří ji znali a také si na ni vzpomenou.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
14. 3. Fake news a selský
rozum
přednáška o fake news,
ověřování informací
v mediích určená (nejen)
pro seniory s Jaroslavem
Valůchem; 10:00

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
7. 3. Zpívat jako Gigli
mistrovské drama uvádí
Divadlo Ungelt; 19:00
13. 3. Hodina duchů
divadelní komedie; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
16. 3. Tak trochu sváteční
Shakespearovská pošta
pořad z cyklu slova, hudby
a poezie; 19:30

KINO
 Sedlčany
3. 3. Mimo zákon
ﬁlmový klub; 20:00
4. 3. Heavy trip
hudební komedie; 20:00
5. 3. Ninjababy
norské drama, komedie;
20:00
11. 3. Nekonečné léto
romantické drama; 20:00
12. 3. Je Suis Karl
drama, thriller; 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
2. 3. Pohárové utkání
Novit Neveklov – HC Hrádek; 18:30
4. 3. Pohárové utkání
Ševci Nový Knín – Stará
garda Štětkovice B; 18:30
HC Kňovice – AHC Nový
Knín; 20:25
5. 3. Pohárové utkání
HC Miličín – HC Čerti Kře-

www.sedlcansky-kraj.cz

penice; 14:00
Novit Neveklov – Rybníkáři; 16:00
Stará garda Štětkovice – HC
Genemusic; 18:00
6., 13. 3. Veřejné bruslení
14:00–16:00
6. 3. Pohárové utkání
HC Olbramovice – DSK
Daleké Dušníky; 16:30
HC Hrádek – HC Medvědi
Sedlčany; 18:25
HC Votice – Rumola; 20:20
7. 3. Pohárové utkání
HC Rebel Sázava – HC
Bubák Chlum; 18:30
HC Kačeři Příčovy – TJ
Slavoj Obecnice; 20:25
9. 3. Pohárové utkání
Rumola – HC Medvědi
Sedlčany; 18:30
HC Žabáci Solopysky – HC
Olbramovice; 20:25
11. 3. Pohárové utkání
HC Huroni Vršovice – HC
River Boys Zvírotice; 18:30
AHC Nový Knín – HC Miličín; 20:25
12. 3. Pohárové utkání
HC Čerti Křepenice – HC
Žabáci Solopysky; 14:00
HC Medvědi Sedlčany –
Ševci Nový Knín; 16:00
Rumola – Novit Neveklov;
18:00
13. 3. Pohárové utkání
Rybníkáři – HC Hrádek;
16:30
Stará garda Štětkovice B –
HC Votice; 18:25
14. 3. Pohárové utkání
HC Domino – HC Kňovice;
18:30
DSK Daleké Dušníky – HC
Čerti Křepenice; 20:25
 Sedlčany
5. 3. S pohodou jarní
přírodou
turistický pochod

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
2., 9. 3. Hajánek

podvečerní čtení pro děti
z knih bratrů Čapkových;
17:00
4. 3. Píšu, píšeš, píšeme
program pro budoucí autory, kteří chodí na 1. stupeň
ZŠ; 13:00
4. 3. Pohádková babička
čtení knihy Kamil – malíř
snů, navazuje Kamilova
zasněná výtvarná dílna;
15:00
4. 3. Píšu, píšeš, píšeme
program pro budoucí autory, kteří chodí na 2. stupeň
ZŠ, SŠ nebo SOU; 13:00
7. 3. To je jízda, to je let
interaktivní program pro
rodiny s menšími dětmi;
10:00
11. 3. Velká zelená
knihovna
interaktivní, zábavný
a ekologický program, navazuje Ponožková výtvarná dílna; 15:00
11. 3. Šijeme medvídky
šikovné ruce pro děti starší
9 let; 18:00
 Sedlec-Prčice – Bouda
bar
4. 3. Beer Pong Battle
turnaj v beer pongu dvojic,
po skončení turnaje oldies
afterparty; 19:30
 Sedlčany – hvězdárna
4., 5., 11., 12. 3. Pozorovací program
20:00–23:00
 Sedlčany – kult. dům
12. 3. Velký dětský karneval
28. ročník maškarního karnevalu pro děti pořádaný
klubem Velká kobra; 14:00

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00

Výročí hvězdárny si město připomene v září
Letos uplyne
šedesát let od zprovoznění
hvězdárny na Cihelném vrchu v Sedlčanech. „Dostavěna byla v roce 1961, ale
teprve v roce 1962 se osadil
dalekohled, který dodnes
slouží pro potřeby komunity, která se byť amatérsky,
ale v některých případech
na profesionální úrovni, zabývá sledováním hvězdné

SEDLČANY

oblohy. Členové jsou zapojeni do projektů, které jsou
řízeny z Ondřejova,“ poznamenal sedlčanský starosta
Miroslav Hölzel k činnosti
místních astronomů, kteří
podle jeho hodnocení pracují velmi aktivně.
„Považovali jsme
za vhodné, aby při připomenutí tohoto výročí byl postaven vyhlídkový ochoz kolem

stavby. Neměl by být propojen se vstupem do objektu
hvězdárny. Listopad byl původním termínem, o kterém
jsme uvažovali. Nakonec
vedoucí hvězdárny František Lomoz a Martin Severa,
ředitel kulturního domu, pod
nějž hvězdárna patří, zvolili
zářijový termín. Netroufám
si ale říci, že v té době bude
ochoz dokončen, ale budu

rád, když bude rozpracován,“ sdělil.
„Samozřejmě musí být
ochoz vybudován tak, aby
žádným způsobem nenarušil funkčnost otočné střechy
hvězdárny. Nesmí také žádným způsobem vadit pozorování noční oblohy,“ doplnil.
„Bude ještě záležitostí technického zabezpečení, zda by
docházelo v noci k uzamyká-

ní schodiště,“ podotkl. V rozpočtu města bude pro letošní
rok na tyto účely alokován
milion korun. „Po posouzení stavby statikem a po vyhodnocení možností jsme
domluveni se Sedlčanskými
strojírnami, že nám udělají
technický výkres, včetně rozpočtu. Jsou schopni vše zhotovit a instalovat,“ avizoval.
Marie Břeňová
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Trio hudebníků nabídlo
na slavnostním večeru Hrst
plnou písniček
SEDLČANY Součástí slavnost-

ního večera u příležitosti
dvou významných výročí
spolku sedlčanských divadelních ochotníků bylo
vystoupení hudebního
tria Hrst, jehož zpěvačkou
a hráčkou na několik ná-

tomu bylo v našich společných začátcích.
Kde všude jste už vystupovali?
V pražském rockovém
klubu Rock berry, kam si
nás pozvali dvakrát. Už
tam máme velkou základ-

strojů je dcera dlouholetého
člena spolku Jiřího Dundra,
Kateřina Skalská.
Katka pochází ze Sedlčan, bydlela také v Kosově
Hoře a dnes žije společně
se svým partnerem na Vlašimsku. Ve vlašimském triu
Hrst hraje na tamburínu,
perkuse a kastaněty. V kapele dále působí mluvčí
Ondřej Hladík (baskytara)
a textař Jiří Aubrecht (akustická a elektrická kytara).
Kateřina publiku ve společenském sále předvedla, že
dovede být při svém zpěvu,
za bicí soupravou i při hře
na kastaněty velice temperamentní, a přesto jí zbylo
dost sil, aby nám po skončení vystoupení tria odpověděla na několik otázek.
Jak dlouho je činné
vaše trio a kdo je dal dohromady?
Existujeme rok a dva
měsíce. Protože byl covid,
řekli jsme si s partnerem
Ondrou, že nemáme moc
co dělat, a tak jsme si koupili
mikrofony, basovou kytaru
a bicí. Zjistili jsme, že náš
kamarád Jirka velmi dobře
hraje na kytaru i hezky zpívá, a proto jsme se všichni tři
dali dohromady.
Jirka doplnil: Já si nemyslím, že velmi dobře, ale chtěl
jsem se zlepšit, a když se
našli dva blázni, kteří přede
mnou neutekli, tak jsem se
do toho s nimi pustil. Teď
už je to o něčem jiném, než

nu fanoušků. Teď v pátek
budeme poprvé hrát doma
ve vlašimském klubu Vagón
Sokolka.
Vaše muzika je rytmická, melodická, ale většinu
vašich skladeb jsem nikdy
neslyšel. O jaký druh hudby se jedná?
Naše muzika vychází
z lidových a námořnických
písniček ze Slovenska, britských ostrovů, Bretaně,
Ukrajiny i Nového Zélandu.
Když se nás někdo ptá, co
hrajeme, říkáme, že to, co se
nám líbí. Naším mottem, které máme i na facebooku, je:
Z Irska do Bulharska, od lidovky k bigbítu. Vše ve vlastních úpravách, mnohdy nepříliš respektujících původní
podobu písniček.
Vy jste ztvárnila v sedlčanském spolku několik
divadelních rolí. Kolik jich
bylo?
Přesně to nevím, ale těch
větších bylo asi pět. Režisér
Richard Otradovec mi dal
první šanci v Noci na Karlštejně, a na to se určitě nedá
zapomenout.
Myslíte si, že byste si
ještě mohla v Sedlčanech
zahrát divadlo, ačkoliv už
v regionu nebydlíte?
Ríša mi to nabízel s tím,
že bych mohla dojíždět třeba
jednou za měsíc na zkoušky, ale pokud nemůžu dělat
něco naplno, tak to raději
nechci dělat vůbec (úsměv).
David Myslikovjan
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Sukovy Sedlčany mají po dvouleté
odstávce letos program rozptýlený
do deseti měsíců
SEDLČANY „Nabídka je po-

měrně pestrá. Doufejme,
že plánované programy
bude možné uskutečnit
bez větších výkyvů a že to
tak bude nastálo,“ přeje si
Martin Severa, ředitel Kulturního domu Josefa Suka,
bezproblémový průběh letošního 58. ročníku festivalu Sukovy Sedlčany.

Nucená kulturní
odstávka

Kateřina Skalská se tentokrát nepředstavila jako ochotnická herečka, ale jako hudebnice.
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Připomíná, že v roce
2019 se podařilo uskutečnit
všechna vystoupení tradičního festivalu, ale následující rok bylo všechno jinak.
„V roce 2020 jsme sice festival zahájili v únoru, ale
skončili už v březnu, kdy
bylo vyhlášeno omezení
a později lockdown,“ ohlíží

kdy zde vystoupil Vojta
Nedvěd s titulem Písničky
bratří Nedvědů a následoval
Večer hudby a poezie Petry
Špalkové a formace Atlantis.
Na to 4. března navazuje
koncert Swing Band Tábor
titulem Pocta divadlu Semafor.“ Ředitel Severa ještě
zmiňuje datum 24. března
a vystoupení kapely Livin
free, v němž se potkávají tři
generace muzikantů, které
pojí láska k hudbě.

pen dostát svým závazkům.
Znamená to, že buď uvedeme jiný titul nebo vezmeme
Rigoletto v nastudování od jiného uměleckého souboru,“
avizuje Severa s tím, že tuto
akci s velkým obsazením naplánoval až ke konci dubna
a i kdyby došlo ze změně
titulu, operní žánr zůstane
zachován.

Velký armádní
ansámbl a Dasha

Z květnové nabídky
upozorňuje ředitel na datum 5. května a divadelní
představení Muži v offsidu, dále na Sedlčanskou
voničku, kdy koncert připomene 160. výročí smíšeného sedlčanského sboru
Záboj. Na květen jsou plánovány také dva koncerty
v romantickém prostředí
zámku Červený Hrádek.
Jeden v podání Sukova komorního orchestru a druhý
v provedení hudební formace Mladota Ensemble.
V závěru května by měl být
ze Sedlčan vypraven autobus pro zájemce na koncert
v kostele v Křečovicích,
po kterém bude následovat
pietní akt u hrobu skladatele Josefa Suka.
Ještě jednou by se měla
letos otevřít veřejnosti zámecká brána na Červeném
Hrádku, kdy je na září plánován Jazzový koncert – hudební klenoty. Severa potvrzuje, že letošní program je
rozptýlen do deseti měsíců.
Festival uzavře po zářijovém koncertu vážné hudby
Moravského klavírního tria
12. října hudební vystoupení formace Flamengo reunion session, která slaví 50 let
od vydání svého prvního
alba.
Marie Břeňová

Zvláště upozornil na 7.
dubna, kdy by měli kulturní
dům zaplnit muzikanti souboru Ústřední hudby Armády České republiky se svými
sólisty – zpěvačkami Dashou
a Lucií Silkenovou. „Je to ve-

Ředitel sedlčanského kulturního domu Martin Severa má v kanceláři na nástěnce plakáty k festivalům Sukovy Sedlčany, včetně
zrušeného ročníku.

se za nedávnou minulostí.
„Mysleli jsme si, že situace
brzy odezní, ale v podstatě jsme museli celý ročník
zrušit, protože by jej nebylo možné dokončit. Kvůli
nejasné situaci jsme následující ročník v roce 2021
neplánovali a začínáme
naplňovat až ročník 2022,
kterým se snažíme navázat na dlouholetou tradici,“
pokračuje v bilanci Severa s tím, že režijně pojali
uspořádání trochu jinak.

Začínalo se
komorně
„Zahájili jsme komornějšími pořady už v lednu,

liký ansámbl, kdy muzikantů
účinkuje kolem padesáti. Je to
koncert, na který se osobně těším,“ podotýká Severa. „Největší akcí má být opera Rugoletto od Giuseppe Verdiho, ale
v současné době dohadujeme
změnu. Objednaný liberecký
soubor F. X. Šaldy není scho-

Květnem festival
nekončí

V pondělí 7. března uplyne 30 let
od úmrtí pana

Josefa Šimka z Oříkova.
27. února by se dožil 77 let.
Vzpomínají manželka, rodina Schulzova a Šimkova.

SPOLEČNOST
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Slavnostní večer ochotníků byl důstojným připomenutím
jejich dvou významných výročí
Dokončení ze strany 1

22. ledna 1992. V tento den
byl na ministerstvu vnitra
zaregistrován Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech s vlastní právní
subjektivitou a vlastním
hospodařením. Ochotníci
si tedy v úterním podvečeru připomněli hned dvě
svoje významná jubilea.

Přání na veselou
notu
Role konferenciéra programu se zhostil současný
předseda spolku Jaroslav
Repetný, který v samotném úvodu připomněl, že
v den 180. výročí ochotnického divadla v Sedlčanech se členové spolku
sešli u pamětního stromu,
vysazeného před vchodem do kulturního domu.
„Před stromem je umístěn
kámen s destičkou, na které
jsou zaznamenány všechny
důležité informace pro další generace, aby byly hrdé
na to, o co se snažili ti, co
tady byli před námi, a o co
se snažíme i my,“ dodal
Jaroslav Repetný a vzápětí přivítal pozvané hosty.
Byli jimi senátor, starosta
Petrovic, dobrovolný hasič
a velice dobrý kamarád
sedlčanských ochotníků
Petr Štěpánek, který se
sám věnuje ochotnickému divadlu. Pozvání přijali také starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel, ředitel
sedlčanského kulturního
domu Martin Severa, Martin Stropnický se svým
partnerem Danielem Krejčíkem z osečanského zámku, herec Marek Šmied
a místostarosta Komárova
Radim Šíma.
„Jako starosta chodím
přát jubilantům k sedmdesátinám nebo osmdesátinám, ale nemohu si vzpomenout, že bych někomu
přál ke sto osmdesáti letům,“ řekl s humorem sobě
vlastním Petr Štěpánek. „Je
to úžasné číslo a svědčí to
o tom, že kultura v Sedlčanech má na růžích ustláno. Možná je to i proto, že
mají ve svém znaku rožmberskou růži. Mně je sedl-

čanské ochotnické divadlo
velice blízké, protože i my,
ochotníci z Petrovic, jsme
tady často hráli. Zažil jsem
tady ředitele Jardu Kolského, se kterým jsme spolupracovali i na našem divadle. Samozřejmě za své
přátele považuji i jeho nástupce Jiřího Šibravu a Martina Severu.“
Přítomné oslovil také Miroslav Hölzel a rovněž on
mluvil na veselou notu. Uvedl, že ani on nikdy nepřál
k jubileu sto osmdesátiletému člověku, ale že kdysi od-

a také poutavého vyprávění
se nesla i další část slavnostního večera, protože moderátor Jaroslav Repetný pozval na pódium na kus řeči
dva nestory sedlčanského
ochotnického divadla Janu
Smrtovou a Jaroslava Mrvku. Zatímco tento režisér,
ochotnický herec a dřívější
předseda spolku, který byl
v jeho čele v letech 1992–
2014, měl na jevišti šestašedesát rolí, z toho deset
kabaretních, Jana Smrtová
ztvárnila rovných šedesát
postav. Většinou se jednalo

hraje poněkud jinak, než se
hrávalo před desítkami let,
kdy si ochotníci dovolili ledacos. A hned přidala jednu
vzpomínku. „Když jsme hráli
podruhé Dalskabáty, já jsem
hrála kovářku a můj muž
Standa mi hrál manžela. Aniž
bychom to měli připravené, hodil si mě přes rameno
a odnesl mě ze scény.“ Jana
Smrtová zavzpomínala rovněž na Takovou normální
rodinku, kdy měla možnost
se nechat v úloze babičky fotografovat v ateliéru známou
fotografkou celebrit Lenkou

Součástí večera byl rovněž křest nové brožury, mapující činnost spolku především v posledních deseti letech.

dával pár, kterému bylo dohromady sto osmdesát roků.
„Také oni byli plní optimismu,
a tak jsem se jich zeptal, jestli
se musí brát,“ dokončil starosta Sedlčan větu, ale její
poslední slova se už ztrácela
v rozbouřeném sále, takže
už jen tak tak bylo slyšet jeho
přání, aby to členům spolku
hrálo jako teď i v budoucnu.
Pozadu nezůstal ani Martin Severa, který uvedl, že
kulturní dům je vedle spolku
vlastně mladíkem, protože
je mu teprve šedesát sedm
a půl roku. „Jménem kulturáku vás zvu, abyste odehráli
představení při příležitostí
stého výročí založení kulturního domu,“ dodal současný
ředitel.

Historky chybět
nemohly
Ve znamení humoru

o velice rázné ženy. Oba dva
ochotníci odpovídali na otázky, jak se dostali k divadlu,
připomínali střípky ze života
spolku a vzpomínali na vtípky, žertíky a naschvály, které
zažili. Jaroslav Mrvka zabodoval u posluchačů svojí odpovědí, ve které se s úsměvem přiznal, že často upíral
svoje zraky na nápovědu
Irenu Čedíkovou. A jednou
prý místo nápovědy dostal
vzdušný polibek. „Mně také
kolegové kolikrát přivedli
do úzkých,“ zavzpomínal
Jaroslav Mrvka. „Když jsem
hrál ševce Habršperka a sedl
jsem si za verpánek, měl jsem
potom odejít v pantoﬂích, které mi však kolegové předtím
důkladně přibili k prknům.
A tak jsem musel po jevišti
chodit bos.“
Jana Smrtová doplnila, že
podle jejího názoru se dnes

Hatašovou, aby mohl vzniknout billboard, který byl
později umístěn na několika
místech v Praze a také v Benešově. „Pro mě, jako pro
učitelku byl den, kdy se konalo focení, vždy nejhorším
dnem z celého školního roku.
Proto jsem strašně šťastná jela
do Prahy a byla z toho zpocená až na patách. No, bylo to
pěkný, líčili mě a moc se jim
to nepovedlo. A jediný hezký
moment byl ten, že jsem potom dostala zprávu, že jeden
můj žák na internetu napsal,
že na Náplavce viděl, jak tam
visí jeho bývalá učitelka matematiky,“ přidala další vzpomínku Jana Smrtová.

Pamětní listy
a medaile
Ve druhé části programu
si Jaroslav Repetný povídal
s hlavním hostem večera,

známým hercem Bobem
Kleplem, s nímž jsme pořídili
samostatný rozhovor. Rovněž byla pokřtěna nová brožura, která navazuje na publikaci, vydanou v roce 2011.
Přibližuje proto především
činnost spolku v posledních
deseti letech, a nejenom
divadelní. Čtenář se může
dovědět i o jeho dalších aktivitách, jako jsou Ochotnické plesy, novoroční výšlapy
k větrnému mlýnu u Příčov,
nebo pravidelná setkávání
u manželů Smrtových ve Vášově mlýně u Milevska.
Následovalo ocenění třinácti ochotníků za jejich celoživotní zásluhy pro spolek.
Všichni obdrželi pamětní
medaili a pamětní list. Oceněni byli Miroslav Bouček,
Jiří Dundr, Vladimír Hůla, Jaroslav Kolský, Jaroslav Mrvka, Jan Náhoda, Jana Smrtová, Stanislav Smrt, Lidmila
Sunegová, František Zeman,
Bohuš Šípek a Jana Kurandová. „Poslední cena patří
člověku, který by se v tomto
roce dožil významného životního jubilea, ale bohužel už
tady s námi není,“ připomněl
Jaroslav Repetný. „Je to režisér a herec Miloslav Liška.
Míla se zasloužil o to, že patnáctkrát režíroval, a moc mě
mrzí, že v době, kdy už byl
v důchodu a měl více času,
nemohl tu svoji káru táhnout
dál. Míla byl nejdéle sloužícím ochotníkem, který byl
ve výboru, a byl nám všem
skvělým kamarádem. Vím, že
kdyby tady s námi mohl být,
určitě by se střídal s Richardem Otradovcem a vznikla
by spousta dalších zajímavých her. A také vím, že Míla
by si ceny velice moc vážil.“
Ocenění in memoriam převzala dcera Miloslava Lišky
Renata Volková.
V závěru nelze než
připomenout ještě jednu
myšlenku z nové brožury
sedlčanských ochotníků,
a sice tu, že jedinou a velkou odměnou za hodiny
strávené
nastudováním
divadelní hry je pro ně potlesk diváků. Tak ať si těch
potlesků sedlčanský spolek užije co nejvíce.
David Myslikovjan
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Zvírotice nadělily Příčovům desítku,
Hrádek zachránil bod gólem patnáct
vteřin před koncem utkání
SEDLČANY Druhá fáze dlou-

hodobého pohárového turnaje amatérských hokejistů
vrcholí. Před naší uzávěrkou
některým týmům zbývalo
před play off sehrát už pouze
dva zápasy a několika z nich
jenom jeden.
Minulý týden opět doplatil na úzký hráčský kádr při
prvoligových soubojích tým
Genemusic. Zatímco v duelu
s Chlumem měli hokejisté
z Benešovska na střídání jediného hráče, Bubáků bylo
na střídačce tolik, že se tam
skoro nemohli vejít. Podle
toho také vypadal výsledek.
Ještě hůř na tom byli Genemusic na konci pracovního
týdne, kdy se střetli s prvním
týmem tabulky, Sázavou.
V tomto případě už neměli
na střídačce vůbec nikoho,
zatímco soupeř měl k dispozici kompletní dvě pětky hráčů. Už po dvou minutách hry
mohla jít Sázava do vedení
po úniku jejich dvou útočníků, ale ti nakonec nedokázali
nasměrovat puk do zcela
odkryté branky. Vzápětí se
ale už přece jenom dostal
favorit do vedení zásluhou
Vladimíra Čapka. Od 6. minuty hrál Rebel v oslabení,
a ve chvíli, kdy se vyloučený hráč už vrátil na led, dal
Čapek po úniku svůj druhý
gól. Jeho první střelu sice
brankář vyrazil před sebe,

ale sázavský „šutér“ stačil
odražený puk napodruhé
napálit do sítě. Čtyři minuty před prvním klaksonem
po další samostatné akci přidal třetí gól Sázavy Milan Sýkora, když se už zdálo, že se
dostal ze střeleckého úhlu,
ale nakonec dokázal až skoro od koncové čáry přehodit
ležícího gólmana. Genemusic se jakž takž drželi ještě
ve druhé třetině, kdy jejich
jediný gól vstřelil Daniel Svoboda a za Sázavu skórovali
opět Vladimír Čapek a Jiří
Pantoﬂíček. V závěrečné
třetině však už Sázava jednoznačně kralovala a přidala
šest úspěšných zásahů. Dvakrát se treﬁli Petr Pantoﬂíček
a Jan Kysela a jednou Vladimír Čapek a Jakub Kubík.
V dalším prvoligovém
utkání předních týmů tabulky rozdrtili zvírotičtí chlapci
od vody příčovské Kačery,
když jubilejní desátý gól dali
necelé dvě minuty před třetím klaksonem. To ve třetí
lize Hrádek zachraňoval remízu v duelu s rezervou Štětkovic brankou, vstřelenou
pouhých patnáct vteřin před
koncem utkání.
Výsledky – 1. liga:
Chlum – Genemusic 8:3,
Sázava – Obecnice 4:1, Genemusic – Sázava 1:11, Zvírotice – Příčovy 10:2. Do nového týdne vstupovala první

Sázava s dvaadvaceti body,
které vybojovala ve třinácti
zápasech. Druhé Zvírotice
měly bodů devatenáct a třetí Štětkovice čtrnáct. A také
jedno utkání k dobru. Poslední osmé Vršovice zůstaly
na třech bodech.
2. liga: Křepenice – Kňovice 6:2, AHC Nový Knín –
Daleké Dušníky 5:1, Solopysky – Miličín 2:4. Po dvanácti
utkáních si vedení v tabulce
upevnil tým AHC Nový Knín,
který má nyní již dvaadvacet
bodů. Druhé Domino nasbíralo bodů osmnáct a třetí
Kňovice třináct. V souboji
dvou mužstev z chvostu
tabulky byl úspěšnější Miličín a nyní má sedm bodů.
Dotáhl se tak bodově na Solopysky, ale o skóre zůstává
na posledním místě.
3. liga: Medvědi – Štětkovice B 3:3, Hrádek – Rumola
0:5, Votice – Rybníkáři 5:3,
Rybníkáři – Medvědi 0:2, Neveklov – Votice 3:9, Rumola
– Ševci Nový Knín 2:7, Štětkovice B – Hrádek 4:4. Také
většina třetiligových týmů
měla za sebou v době naší
uzávěrky dvanáct utkání.
První zůstali dvacetibodoví
Medvědi, o čtyři body méně
měli druzí Ševci z Nového
Knína a stejně na tom byla
rezerva Štětkovic. Poslední
osmý Neveklov stále nemá
ani bod.
-dav-

Stolní tenisté klesli na sestupovou příčku
BOR/CHEB Ve 22. a 23. kole
A skupiny druhé ligy stolních tenistů se o uplynulém
víkendu utkali hráči Tatranu
nejdříve s týmem ze středu
tabulky a následně s celkem z popředí startovního
pole. Tentokrát se jim nedařilo ani ve dvouhrách ani
ve čtyřhrách a aktuálně jim
už hrozí sestup o patro níž,
tedy do třetí ligy.

soupeři střídali ve vedení a v pětisetové bitvě nakonec podlehli. Domácí
hráči dominovali i nadále
a po svém jednoznačném
vítězství, když celé utkání
trvalo dvě hodiny a čtyřicet
minut, se posunuli na deváté místo tabulky. Ve dvouhrách za Tatran vybojovali
po jednom bodu Faktor,
Pejša a Kocura.

Sokol Bor – Tatran
Sedlčany 10:3

TTC Karlovarsko
2020 Cheb –
Tatran Sedlčany
10:2

Utkání se brzy proměnilo v jednoznačnou záležitost pro domácí tým. Bor
vyhrál obě úvodní čtyřhry,
když Pejša s Faktorem nezískali ani jeden set. Kocura
s Drechslerem se se svými

Tento
rychlejší,
za dvě a
tentokrát

duel byl ještě
hotovo bylo už
půl hodiny. Také
Pejša s Faktorem

prohráli bez zisku jediného setu. Naopak Kocura
s Drechslerem oba úvodní
sety vyhráli, ale za chvíli to
už bylo 2:2. V rozhodujícím
pátém setu měla zkušená
dvojice sedlčanských stolních tenistů pevnější nervy
a dokázala jej vyhrát. Potom už však Tatran získal
jediný bod zásluhou Pejši.
V šestnáctičlenné tabulce
klesl sedmatřicetibodový Tatran na sestupovou třináctou
příčku a na dvanácté místo,
které zajišťuje alespoň baráž,
ztrácí dva body. V dalším
kole soutěže se utká v sobotu 5. března za domácími
stoly v malé hale gymnázia
s týmem Sokol Vodňany.
David Myslikovjan
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Hokejisté pilně sbírají
kanadské body
Při pohledu
do tabulky kanadského
bodování
sedlčanského
pohárového turnaje amatérských hokejistů může
zájemce zjistit, že v tomto
ročníku soutěže alespoň
jeden kanadský bod získalo už 402 hokejistů! To je
impozantní číslo.
V čele žebříčku je kňovický Vladimír Ochtábec, který nastřílel zatím šestatřicet branek
a na jednatřicet svým
spoluhráčům přihrál. Má
tedy již šedesát sedm
kanadských bodů. Druhý Milan Sýkora z týmu

SEDLČANY

Rebel Sázava má o šest
bodů méně za třicet sedm
gólů a dvacet čtyři přihrávek. Pěkná tlačenice je
na dalších třech místech,
když David Kabyl (Příčovy), Daniel Svoboda (Genemusic) a Martin Urban
(Votice) nasbírali dosud
shodně čtyřiapadesát kanadských bodů.
Vzhledem k tomu, že
všichni tito hokejisté patří
ke klíčovým hráčům svých
mužstev, nechá se očekávat, že čárky v kolonkách
gólů a přihrávek jim budou
ještě přibývat.
David Myslikovjan

Dražice nepřijely, schytal
to Chýnov
TJ Tatran
Sedlčany – FC
Chýnov 5:1 (2:0)
SEDLČANY Tatran měl ode-

hrát v sobotu 26. února
svůj další přípravný zápas
proti Dražicím. Soupeř nakonec nemohl, tak přijel
soupeř z I. A třídy Jihočeského kraje FC Chýnov.
Domácí mužstvo stále ještě
nemohlo počítat se zraněným Sosnovcem a k zápasu nebyl tentokrát k dispozici ani David Čipera.
Tatran zápas začal dobře
a hned v úvodu šel do vedení. V 7. minutě Kdolský
našel před vápnem Sochůrka, který byl nedovoleně
zastaven. K exekuci trestňáku 18 metrů od brány se
postavil Hanuš a přesnou
střelou přes zeď otevřel
skóre – 1:0. Ve 21. minutě
si na pravé straně poradili
Kdolský s Lípou s celou
obranou soupeře. Po několika narážečkách treﬁl
Kdolský z úhlu přesně
pod břevno – 2:0. Ve druhé
části poločasu se soupeř
zlepšil. Díky zabezpečené
obraně nepouštěl domácí
tým do dalších šancí.
Druhý poločas a 51. minuta: Dvořák našel ve vápně zády k bráně Kdolského,
který posunul na Hanuše
a ten po zemi přes celou
bránu upravil na 3:0. V 58.

minutě se chybná rozehrávka hostů dostala k Sirotkovi, který našel před
brankou Kdolského, jenž
treﬁl tvrdě pod břevno –
4:0. V 74. minutě se dočkali
hosté čestného úspěchu.
Z levé strany poslal Pilík
do vápna přesný centr,
první zakončení hlavou
Dřevojan ještě vyrazil, ale
na dorážku už neměl nárok
– 4:1. V 80. minutě předvedl
pěknou akci Haas. Dobře si
odstavil stopera a od půlky
postupoval zprava na branku. Na tvrdší zakončení už
neměl dost síly a gólman
míč vyrazil na roh. K tomu
se postavil Dvořák, přesně
našel hlavu Novotného, který nechytatelně treﬁl pravou šibenici – 5:1.
Sestava: Glogar (46.
Dřevojan L.) – Lípa P. (46.
Hašek), Brotánek L., Hofman (46. Krotil), Krůta M.
(46. Sirotek M.) – Repetný, Kdolský (65. Kouklík),
Kouklík (46. Novotný),
Dvořák M., Hanuš (65.
Krůta M.) – Sochůrek (60.
Haas).
Generálku na jarní část
soutěže Tatran odehraje
v neděli 6. března v 15:30
proti FK Komárov. Hrací
místo bude ještě upřesněno. Pokud počasí dovolí,
zápas se odehraje na hlavním hřišti v Sedlčanech.
David Štverák
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GLOSA

ZAMYŠLENÍ

Tam svět se hne, kam síla
se napře

Jak vyjdeme?

Když jsme 16. února jako sokolové
slavili 160. výročí od založení naší
tělocvičné organizace, netušila
jsem, jak brzy dostaneme příležitost poznat, jakou sílu a pravdu
v sobě skrývá heslo našeho spoluzakladatele Miroslava Tyrše, které
jsem použila jako titulek.
O pouhých osm dní později
jsme seděli téměř bez dechu u televizní obrazovky, hltali nevěřícně
nové zprávy o dění na Ukrajině
a žasli nad tím, jak je svět ve své
reakci pomalý. Respektive málo
razantní. Připadalo nám, že se jen
silácky mluví, ale vše mělo přijít v horizontu dnů, což nám v té
chvíli připadalo příliš dlouho.
O další dva dny později jsme
s velkým uspokojením sledovali,
jak se celý vyspělý Západ dokázal rychle domluvit a reagovat
na potřeby, které za poslední
překotné dny vyvstaly. Z „komedianta“ Zelenského se vyklubal
opravdový vůdce, lídr, který své
požadavky umí jasně a přesně
specifikovat.
Největším problémem se ukazuje být zásobování Evropy plynem
a dalšími fosilními palivy. I když
před jejich riziky varoval princ

Philip už před mnoha desítkami let
a v poslední době se obnovitelné
zdroje energie skloňují stále častěji
a hlasitěji, ke konkrétním krokům
bylo do těchto dnů ještě hodně daleko. Všechno zlé je ale pro něco
dobré a tak nyní slýcháme v nové
intenzitě, jak je to důležité. Tuto
topnou sezónu už zvládneme se
zásobami, které na území Evropy
jsou, ale do další zimy je třeba
něco udělat.
Jednou z možností, tou nejméně pravděpodobnou, je znovu se
skamarádit s Rusy a vděčně odebírat jejich plyn. Druhou možností je
najít jiné světové dodavatele stejných surovin. To nebude jednoduché, mapa zásobovacího systému
hovoří jasně. Tou třetí možností
je napřít všechny síly k tomu, aby
další zima byla tou první, kdy budeme všichni využívat obnovitelných energetických zdrojů daleko
více, než tomu bylo doposud a než
se nám ještě před měsícem mohlo
zdát. Rozhodně to nebude cesta
snadná a i do levné bude mít hodně daleko, ale není to nemožné.
Jak by řekl Tyrš, tam svět se hne,
kam síla se napře.
Olga Trachtová Hadáčková

V médiích se objevují témata
o rychlém zdražení a rostoucí inﬂaci, aniž by se mohly stejným způsobem zvyšovat platy. A jako by
problémů pro novou vládu nebylo
až nad hlavu, jsme náhle ve válce.
Netěšme se, že nejsme, že to je jen
Rusko s Ukrajinou a my budeme
jen vládě nadávat, pokud nám
nezajistí ten náš standard. Jestli
minulou vládu zaskočil koronavirus, tak nová vláda, aniž by pandemie byla s jistotou vyřešena, má
ke všem problémům ten největší
navíc. Sotva začala vládnout, musela se pohotově postavit k invazi
Ruska do Ukrajiny. Zdá se, že pod
vedením premiéra Fialy přijala těžkou zodpovědnost bez přešlapování a Ukrajině pomáhá podle jejích
potřeb a svých možností.
Po válce jsem šel v září roku
1945 do 1. třídy, tehdy Obecné
školy v Sedlčanech do třídy skvělé paní učitelky Milady Pichové.
Jen jsme se jakž takž zabydleli
po návratu do prostoru dva roky
obsazeného jednotkami SS. Byla
ještě dlouho bída o všechno,
na většinu zboží byl přídělový
systém na lístky. Ale byla taková
šťastná nálada, odhodlání dávat vše do pořádku, dostávat se

z bídy k blahobytu. Bohužel toto
svobodné nadšení postupně bralo za své vítězstvím komunistů
hned v příštím roce 1946. Nyní
nás tak absolutní bída nečeká. Ale
jde o komplikaci, která bude nutit
k šetření na všem možném.
Ta paní učitelka v 1. třídě, když
jsme už začínali počítat, nás vzala
na exkurzi do spořitelny. Pamatuji,
že jsme tam dostali různé papírové
pomůcky, jako kalendářík, bloček,
měřítko, záložku do knihy. Na každé věcičce bylo něco napsáno
– abychom šetřili a ukládali. Například: Šetřiti se dá i z mála, jen
začni a vytrvej. Tenkrát jsme třeba
„vydělávali“ tak, že jsme tenistům
podávali míče a pak jsme dostali poukázky na peníze. A ty jsme
za ně dostali ve spořitelně. První
vydělané peníze. Nebo jsme čistili
nalezené lahve po vojácích.
Je jisté, že nyní mnoho lidí, kteří
dosud měli peněz tak akorát nebo
i málo, bude mít o čem přemýšlet.
Hledat, na čem se dá ještě něco
ušetřit nebo si někde trochu přivydělat. Kdyby byly na radu prezidenta zdaněny i důchody, jistě si
my staří zkušení poradíme a bez
nářku nějak zase vyjdeme.
Vladimír Roškot

KO M E N TÁ Ř

Už je mi špatně
Před dvěma týdny jsem
na této stránce měl text s titulkem Není mi z toho dobře. Nemám žádnou radost
z toho, že se moje obavy
splnily a že neplatí, co řekl
český prezident o blamáži
CIA. Obávám se, že moje
pocity prošly svým vývojem tak, že nebudu schopen ani normálně psát. Že
vyplodím nějaké nesouvislé útržky.
V Rusku, a potažmo
v celém Sovětském svazu,
nikdy nebyla demokracie.
To se nezměnilo. Drobné
pokusy Gorbačova, po rozpadu i Jelcina, byly za Putina zapomenuty. A Putin,

vychován jako agent KGB
(v těsném svazku s naší
STB), brzy dával najevo, jakým neštěstím byl rozpad
Sovětského svazu. Aby si
zvyšoval důvěru a majetek, probouzel v obyvatelstvu zasaženém neřešenou bídou, sentimentální
vzpomínky, jak bylo dobře
za SSSR.
Napadením Ukrajiny,
která si demokracii vybojovala, odhalil svůj cíl.
Alespoň částečně chce
provádět rekonstrukci
SSSR. Takto odkryté karty a milionová moderně
vyzbrojená ruská armáda
i dezinformace páté kolo-

ny v postkomunistických
státech (někde dokonce
vedené prezidentem), je
varováním i pro Slovensko
a Česko. Hitler včas nedostal přes prsty a rozhořel
se světový požár. Putin
je asi pro Rusko hrdinou,
mají tam jednostranné informace, zfalšované dějiny a sliby. Prý by nějak šlo
připravit Putina o většinu
majetku na jeho účtech
a blokovat Rusku platby přes světové banky.
Za pokus to stojí. Ale mám
za to, že po historických
zkušenostech s diktátory,
by mělo být nějak doplněno mezinárodní právo.

Putin má pod palcem vše,
řídí a schvaluje uzavírání mezistátních smluv.
I ten napohled suverénní
ministr zahraničí Lavrov
skoro nic neodpoví, když
neví, co by Putin. Naivně
asi mám představu, že
nezbytnou podmínkou
různých dalších jednání
s Ruskem bude vydání
Putina soudu v Haagu,
jakožto nesporného válečného zločince.
Až prorocká protiválečná dramata Karla Čapka
psaná před druhou světovou válkou (Matka, Bílá
nemoc) jsou stále silná,
na tento stav jako dělaná.
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Matka, když se dozvídá, že
ve válce umírají i malé děti,
dává svému poslednímu
žijícímu synovi do ruky
zbraň. Nebo lékař, který
objeví lék proti zhoubné
nemoci, odmítá léčit každého, kdo může uplatnit svou
moc proti válce. Zfanatizovaný dav volá slávu maršálovi, doktor Galén volá „Ne
mír!“ a je davem umlácen.
Tak to by se asi nyní mohlo
stát v Rusku.
Nadával jsem, že nás
trápí pandemie, ale že se
dožiji další války? Je mi
opravdu fyzicky špatně.
Což zdraví nepřidá.
Vladimír Roškot

