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Ředitel Filip: Zaměstnance
z Ukrajiny zatím žádné
nemáme, ale jsme
připraveni je přijmout
SEDLČANY Ladislav Filip, ředitel Sedlčanských
strojíren, nám odpověděl
na několik otázek, které
jsme mu položili v souvislosti s ruskou invazí
na Ukrajinu.
Jak zatočila válka
s vašimi obchodními
vztahy?
Naše obchody s Ruskou federací byly několik

let velmi nízké, v podstatě
se omezily na dodávky
náhradních dílů na stroje
dodané před několika lety.
Proto se jednalo z našeho
hlediska o zanedbatelné
procento obchodů. My
se trvale snažíme hledat
nové trhy, a tak v posledních letech jsme našli
nové zákazníky v různých
částech světa. Přesto sa-

mozřejmě v průběhu covidové krize došlo u nás
i ke zpomalení a snížení
výroby a prodeje. Podobné to bylo i s našimi trhy
na Ukrajině.
Museli jste některé
zakázky v Rusku přerušit a pracovníky povolat
do České republiky?
V poslední době jsme

Cena 20 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Nový hrádek Krčínov
žije díky rodině Pavla
Chudárka historií
i současností
KŘEPENICE Tvrz v Křepenicích naštěstí nestihl osud
památek, o které nikdo nepečuje a proto se pozvolna
rozpadají. Hodně o současném hospodáři, jeho
pracovitosti a smyslu pro
pořádek vypovídá pouhý
pohled ze silnice vedoucí
přes tuto obec ze Sedlčan
na Prahu – na historický

objekt a na okolní pastviny
se stády ovcí. V současné
době je hlavním vlastníkem Pavel Chudárek – zemědělec, místní hasič,
myslivec a také dlouholetý
zastupitel Křepenic.
Vstupujeme s ním
do obydlené hlavní budovy, kde je v kamenném
Pokračování na straně 8

Pokračování na straně 3

Prvoligové ﬁnále bylo
V Chramostech
důstojnou a dramatickou
žije nová
tečkou za hokejovým turnajem mistryně České
ských hokejistů v sobotu
HC Rebel Sázava
26. března dospěl úspěšně republiky
– Stará garda
Štětkovice 6:7
(1:1, 3:3, 2:3)

SEDLČANY Po dvou nedohra-

ných ročnících dlouhodobý
pohárový turnaj amatér-

ke svému závěru a v posledním utkání sezóny se utkaly
dva nejúspěšnější prvoligové
týmy. K vidění byl pěkný,
místy i docela tvrdý hobby
Pokračování na straně 14

CHRAMOSTY Alice Mašková z Chramost se zúčastnila se svým tanečním
par tnerem Dominikem
Novákem z Příbrami v neděli 20. března Mistrovství
České republiky v latinsko-amerických tancích.
Soutěžní klání se konalo
v Praze v Lucerně a v kategorii „junior 2“ tento
taneční pár zvítězil. -mb-

Pavel Chudárek se cítí především jako zemědělec.

V Sedlčanech našlo zatím
v objektech města nebo kraje
azyl 77 Ukrajinců
SEDLČANY Podle informace

sedlčanského místostarosty Zdeňka Šimečka našlo,
ve městě k 24. březnu azyl
77 Ukrajinců prchajících
před válkou.
„Jde o lidi ubytované
v městské ubytovně na stadionu Taverny nebo v prostorách odborného učiliště
v Bezručově ulici, jehož zřizovatelem je kraj. Přehled,

kolik dalších osob je u soukromých osob, nemáme,“
sdělil Šimeček. „Městskou
ubytovnu jsme doplnili kuchyňkou, která je vybavená
základními elektrospotřebiči. Podařilo se nám sehnat
i pračku,“ doplnil.
„Od středočeské hejtmanky Petry Peckové jsme
obdrželi pokyn, podle kterého máme připravovat další

dočasné ubytování. Nouzový
pobyt by bylo zřejmě nejreálnější zajistit v tělocvičnách.
Prověřujeme jejich kapacity
a zda splňují hygienické požadavky v množství umyvadel
a WC. Největší a nejvhodnější
tělocvična je v budově gymnázia. V případě hal u středního odborného učiliště a 1.
ZŠ nejsou podmínky až tak
Pokračování na straně 3
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Nádražní kráska ve Štětkovicích je
Strážníci dostali
upozornění na týrání psa neobsazená
SEDLČANY Na tísňovou tele-

fonní linku 156 byl ve čtvrtek 24. března ve večerních
hodinách strážníkům městské policie oznámen případ
týrání psa.
„Na Komenského náměstí
se měl podle oznamovatele
pohybovat muž, který se nezvykle choval – zvíře mačkal
pod krkem a ležel s ním v komunikaci. Do minuty jsme
byli na místě. Problémová
osoba utekla, ale následně
jsme ji dohonili a zjistili její
totožnost. Psa jsme prohlédli a neshledali jsme žádné
stopy, které by nasvědčovaly
tomu, že s ním bylo zacházeno hrubým způsobem. Jeho
majitel byl pod vlivem alkoholu a zřejmě i omamných
a návykových látek,“ komentoval případ Petr Krch, velitel
Městské policie Sedlčany.

„Na pejskovi bylo vidět, že to
není žádný rváč, před majitelem se nechoval bázlivě, proto nebyl pádný důvod mu ho
odejmout. Muži jsme důrazně
domluvili, vše jsme zadokumentovali s tím, že jeho chování budeme věnovat větší
pozornost,“ sdělil Krch.
Velitel přidal další postřeh. „Je zarážející, kolik
zvířat se v posledních týdnech volně pohybuje po Sedlčanech. Došlo k nárůstu zatoulaných psů, ale i koček.
Důvod neznáme, ale jejich
množství se v letošním roce
vymyká srovnatelnému období roku 2021,“ podotkl. „Pokud majitele nezjistíme, tak
se snažíme prostřednictvím
psího útulku v Hrachově zajistit, aby o zvíře bylo dál postaráno,“ sdělil k obvyklému
postupu.
Marie Břeňová

ŠTĚTKOVICE Správa želez-

nic investovala po opravě
budov na nádraží v Sedlčanech a v Kosově Hoře
do dalšího objektu. Cestující vítá na trase lokální trati
Sedlčany – Olbramovice
další kráska. Rekonstrukce ve Štětkovicích vyšla
na 2,5 milionu korun.
„Oprava objektu ve Štětkovicích zahrnovala výměnu oken a dveří a nově je
udělána elektroinstalace,
včetně hromosvodu a také
fasáda. Provedeny byly i terénní úpravy zahrnující přístupový chodník. Dále jsme
opravili podlahu pod přístřeškem. Odstraněny byly
nefunkční dřevěné toalety
a sklad na rampě, přičemž
následovala úprava uvolněných míst,“ rekapituloval

Dušan Gavenda, mluvčí
této státní organizace. Do-

využívá některý z místních
zájmových spolků, Gaven-

Správa železnic opravila další nádražní objekt. Vnitřní prostory
jsou ale bohužel v současné době neobsazeny.

dal, že zhotovitelem prací,
které netrvaly ani půl roku,
byla společnost GJW Praha.
Na dotaz, k čemu interiéry slouží a zda zde je ne-

da odpověděl: „Venkovní
zastřešenou část objektu využívají cestující, ale vnitřní
prostory jsou v současnosti
neobsazeny.“
-mb-

Prostory na obecním úřadu
jsou připraveny k nastěhování

Platí výstraha na zvýšené
nebezpečí vzniku požárů

KŘEPENICE Starosta Kře-

REGION Krajský úřad Stře-

penic Jaroslav First na-

může takový relativní nedostatek oželet. Hlavně když

dočeského kraje vyhlásil
od čtvrtka 24. března období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Učinil
tak na základě doporučení
Hasičského záchranného

sboru v souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami a navýšením počtu požárů
v přírodním prostředí.
Na Sedlčansku od doby
vydaného nařízení velké

problémy nejsou. „Měli
jsme jeden požár trávy,
a to ve Velběhách,“ konkretizovala tisková mluvčí
hasičů Tereza Fliegerová.
Olga Trachtová
Hadáčková

Na přehradě došlo
k úniku oleje do Vltavy
KAMÝK NAD VLTAVOU Již

Křepeničtí zastupitelé nabídli bydlení uprchlíkům přímo v budově
obecního úřadu.

bídl zázemí k ubytování
Ukrajinců přímo v budově
obecního úřadu.
„Ze skladu a klubovny
jsme upravili v přízemí
prostory k obývání a v pondělí 21. března se členové
zastupitelstva a ‚děvčata‘
ze vsi sešli na brigádě.
Gruntovali jsme, vytírali podlahy a řešili lůžka,“
uvedl zastupitel Pavel
Chudárek. „V místnosti je
kuchyňka, umyvadlo, WC
a také krb. Koupelna chybí, ale myslím si, že když
člověk utíká před válkou,

jsou lidé v bezpečí, nechybí
jim voda, elektřina, teplo...
Prostředí, které nabízíme,
je opravdu pěkné,“ podotkl s tím, že vše je připraveno a podle instrukcí,
které dostal starosta, i nabídnuto. „V momentě, kdy
bude zájem, se mohou lidé
nastěhovat,“ dodal. Podle
jeho názoru by našly ženy
nejlepší uplatnění na dojírnách v Dublovicích nebo
v Nalžovicích a možná
by se pro ně práce našla
i v křepenické pekárně.
Marie Břeňová

od pondělí 21. března budí
pozornost norné stěny v Kamýku nad Vltavou. „Na přehradě elektrárny došlo k úniku oleje. Na místě se tahalo
asi 75 metrů norných stěn,
spolupracovali jsme také
s podnikovými hasiči z Ústí
nad Labem. Nakonec šlo o látku, která nebylo škodlivá pro
životní prostředí, i dle zástupců životního prostředí, kteří
byli na místě,“ popsala mluvčí hasičů Tereza Fliegerová.
Ve středu 23. byly norné
stěny v Kamýku vytaženy
a položeny v oblasti Zrůbek. „Zde se natahovalo
190 metrů norných stěn.
Na místě se prováděl sběr
usazenin a monitoring okolí. Událost si převzala Dekon-

ta,“ uvedla Fliegerová s tím,
že ve čtvrtek 24. března ještě byla provedena kontrola,
při které se olej na hladině
nenacházel. Kontroly jsou
od té doby každý den, ale

situace je v pořádku. „V současné době jsou norné stěny
a monitoring pouze kontrolní,“ dodává Fliegerová.
Olga Trachtová
Hadáčková

Na Zrůbku bylo položeno celkem 190 metrů norných stěn.
Foto: Hana Procházková
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Ředitel Filip: Zaměstnance
z Ukrajiny zatím žádné
nemáme, ale jsme
připraveni je přijmout
Dokončení ze strany 1

měli několik rozpracovaných zakázek do Ruska.
Ty jsme byli nuceni nyní
zastavit.
Zaměstnávají strojírny v současné době již
některé ukrajinské dělnice?
Zaměstnance z Ukrajiny zatím žádné nemáme,
ale jsme připraveni je přijmout.
Organizovali jste materiální nebo ﬁnanční
sbírku na pomoc pro lidi
postižené válkou?
Finančně jsme přispěli
a jsme připraveni v tom pokračovat. K dispozici jsme
také dali byt, který vlastníme v Praze. Jednali jsme
i s vedením města Sedlča-

ny, že pokud bude potřeba,
jsme připraveni pomoci.
Můžete přidat k tématu ještě nějakou zajímavou informaci nebo
osobní názor či zkušenost?
Bude se jednat určitě
o dlouhodobou pomoc,
která bude i náročná z pohledu ﬁnancování. A ne
všichni lidé budou jednat
s takovým zápalem jako dosud. Na pomoc Ukrajině se
dívejme tak, že pokud bychom nepomáhali, tak bychom za nějaký čas mohli
my sami s našimi dětmi být
v jejich situaci a na útěku.
A osobní zkušenost?
Víte, volal jsem hned po vypuknutí války našemu ukrajinskému partnerovi. Byl

rád, že jsem se mu ozval.
Dostal se do Maďarska
a pak zajel do Prahy, kde

strana
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Starosta Hrazánek: Pomoc
ještě zdaleka nekončí
JESENICE „O ﬁnanční pomoci Ukrajině jsme zatím
v zastupitelstvu nemluvili.
Pokud jsem ale dobře informován, tak většina členů
pomáhá individuálně,“ sdělil nám Miloslav Hrazánek,
starosta Jesenice.
Doplnil, že v místní základní škole se uskutečnila materiální sbírka, která
byla odvezena do Městské knihovny v Sedlčanech, jež měla domluven

následný odvoz do konkrétního místa na Ukrajině. Zmínil se, že obec žádné kapacity pro možné
ubytování běženců nemá,
ale zároveň ví, že některé
rodiny z Ukrajiny našly
na Jesenicku azyl v soukromí. „A pomoc obce jistě ještě zdaleka nekončí.
Všichni si však přejeme,
aby ty hrůzy na Ukrajině
už skončily,“ dodal jesenický starosta.
-mb-

Na věžních hodinách
se načas zastavil čas
SEDLČANY Na v ě ž i č c e
Ředitel Ladislav Filip

jsme se sešli. Přijel se třemi
malými dětmi a s rodinou,
matku má na invalidním vozíku. Popisoval mi situaci.
Byly to silné dojmy, věřte,
že je to tam opravdu strašné... Teď jsou tito lidé již
v Budapešti a jsou zabezpečeni.
Marie Břeňová

Městského muzea v Sedlčanech se raﬁčky hodin
potkaly a setrvávají na číslici dvanáct. Důvodem je
avizovaná oprava hodinového stroje společností L.
Hainz z Lysé nad Labem.
Rekonstrukce vyjde,
včetně DPH, město na 83

na místní farnosti, aby se
domluvil s farářem Stanislavem Glacem, zda by nechtěli jít podobnou cestou jako
město. Nejde o závratnou
sumu a pan Pospíšil, který
je v seniorském věku, by
nemusel denně jako dosud
absolvovat desítky schodů
k hodinovému stroji. Zatím

V Sedlčanech našlo zatím
v objektech města nebo
kraje azyl 77 Ukrajinců
Dokončení ze strany 1

ideální,“ sdělil místostarosta. Doplnil, že pokud dojde
k nouzovému ubytování běženců, bude možné některé
matrace a žíněnky dovézt
do tělocvičen z rekreačního
objektu na Častoboři. „Jsou
tam také nějaké spacáky
a deky.“
„Ukrajinské děti navštěvují obě místní základní
školy – v každé z nich se
pohybuje jejich počet kolem dvaceti, ale číslo se každým dnem trochu mění,“

upozornil s tím, že obědy
mají zajištěny ve školních
jídelnách. „V případě učiliště jde o stravování celodenní,“ dodal. Město kvůli
lepší komunikaci zaměstnalo na dohodu Simonu
Šeleverovou. „Dělá pro
nás překladatelské služby, provází nové příchozí
Ukrajince úřady, aby dostali vízum a ukazuje jim
v Sedlčanech, kde se co
nachází, aby se lépe orientovali. Vyčlenili jsme ještě
dvě pracovnice sociálního

odboru – Janu Větrovcovou
a Ivu Kohoutkovou, které
jsou s dětmi i dospělými
v každodenním kontaktu,“
dodal.
Potvrdil, že na radnici
se kvůli řešení otázek souvisejících s ruskou invazí
na Ukrajině schází jednou
týdně krizový štáb města.
„Pravidelné schůzky máme
v úterý a pokud je něco
nutné urychleně řešit, tak
se svoláme podle aktuální
potřeby,“ dodal.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
KOSOVA HORA Na silnici I/18
v katastru obce došlo 24.
března krátce po poledni
k dopravní nehodě. Pětatřicetiletý řidič chtěl odbočit

vlevo do obce, nedal včas
znamení o změně směru jízdy a přehlédl vozidlo, které
ho předjíždělo. Při bočním
střetu aut ke zranění osob

nedošlo. Vzniklá škoda byla
vyčíslena na 150 tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram

Raﬁčky na věžních hodinách budou společně ještě několik týdnů
„odpočívat“ na číslici dvanáct.

tisíc korun. Místostarosta
Sedlčan Zdeněk Šimeček
uvedl, že z hodinářské
dílny zpět by se měl stroj
vrátit během dvou až tří
měsíců. „Hodiny by potom
měly ukazovat bez ohledu
na výkyvy počasí přesně.
Nebude je nutné téměř seřizovat a řízeny budou dálkově moderním digitálním
systémem,“ poznamenal.
O věžní hodiny na muzeu
i na kostele sv. Martina pečuje dlouhodobě Jaroslav
Pospíšil. „Oslovil jsem i čle-

se nám nikdo neozval,“
uvedl 24. března při tiskové besedě místostarosta.
Podotkl, že dosud odměnu za péči o věžní hodiny
na obou místech hradila
radnice. „V radě města jsme
se domluvili, že tímto způsobem budeme pokračovat
jen do konce letošního roku
a od roku 2023 ať si ﬁnancování služby za natahování
a seřizování hodin na kostele vyřeší církev sama,“ doplnil informaci Šimeček.
Marie Břeňová
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Morový sloup mají lépe
ochránit vrátka
ším památkám Sedlčan patří

od Bernarda Spinettiho přibyla v roce 1716 kuželovitá

mariánský sloup na náměstí,
který byl postaven k odvrácení morové epidemie. Střed
města zdobí od roku 1713.
K původnímu žulovému
sloupu a sochám Neposkvrněného početí Panny Marie

balustráda. Do dnešní podoby byl dokončen sloup
v roce 1772, kdy bylo dílo
doplněno o další dva svaté –
Josefa a Annu.
Kulturní a církevní památka, která přežila i ty nej-

SEDLČANY K nejvýznamněj-

těžší chvíle dějin Sedlčan
v průběhu několika století,
se netěší ode všech obyvatel
a návštěvníků města úctě,
kterou si zaslouží. Pobíhání
po kamenném ochozu, konzumace jídla a pití a někdy
i šplhání na vzácné sochy
nebývají výjimkou. Místostarosta Sedlčan Zdeněk
Šimeček podotkl, že osobně maminky, které nechaly
na morovém sloupu děti prohánět, na nevhodné chování
upozornil. A nebyl sám, kdo
si jako reakci vyslechl nelichotivé poznámky.
Místostarosta doufá, že
vrátka, kterými bude balustráda osazena, přímý
kontakt s tímto klenotem
města sníží. „Po dlouhých
diskusích s památkáři, kteří měli k našemu návrhu
výhrady, nám byla vrátka u mariánského sloupu
povolena. Víme, že tam
v minulosti také bývala.
Dodavatelem akce je společnost ZEOS. Zakázku
zhotoví za 54 377 korun,
včetně DPH,“ uvedl Šimeček s tím, že radní pověří
strážníky městské policie,
aby si víc všímali případného nevhodného chování u morového sloupu jak
dětí, tak dospělých.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Patron hasičů se má
vrátit na své místo
JESENICE Přibližně po třech
letech by se mohl vrátit sv.
Florián na své místo v osadě
Dolce u Jesenice. Jde o sochu patrona hasičů vytvořenou z torza mohutného
stromu, která je dílem Josefa
Skalického. Slavnostně byla
vysvěcena vikářem Martinem Vlčkem 1. května 2011.
Autor na ní praskliny odstranil a nátěr provedl v roce
2013. Byla to poslední údržba, protože se z oblasti, kde
měl chalupu, odstěhoval
a tak o ni dál nepečoval. Oblíbený český patron, který
má chránit obydlí před požáry, ale držel stráž na otevřeném prostranství a po-

práce ani doklady o nákladech jsem neměl,“ podotkl.
Zeptali jsme se starosty
Jesenice Miloslava Hrazánka
na další osud sv. Floriána.
Připustil, že zrekonstruování bude náročnější, než se
původně předpokládalo,
ale nezapomnělo se na ni.
V době pandemie koronaviru měla Jesenice podobně
jako další obce jiné priority.
„Podle vyjádření truhláře
by měla být oprava hotová
letos na jaře a poté Floriána
převezeme zpět do Dolců,“
avizoval Hrazánek. Dodal, že
otázkou zatím zůstává další
běžná údržba. Autor sochy
se však obává, že jeho dílo je

Ukrajinkám pomohou při komunikaci
kurzy pořádané v knihovně
Od minulého
týdne se každý všední den
dopoledne konají v sedlčanské knihovně v centru
Lukáš kurzy. Navštěvují

SEDLČANY

je především ženy, které
našly se svými dětmi azyl
v Sedlčanech a okolí. Učí
se tu základním českým
slovíčkům a výrazům, kte-

ré jim mají pomoci v běžných denních situacích
a komunikaci s okolím.
Příště se k tématu vrátíme
podrobněji.
-mb-

Sv. Florián se má letos po opravě vrátit zase do Dolců.

stupem času kvůli působení
povětrnostních podmínek
přestával být v dobré kondici. Zastupitelé v roce 2019
rozhodli o jeho převezení
do Jesenice a o opravě. To
byla podle názoru a komentáře Skalického velká chyba.
„Neměl se ‚podříznout‘, ale rekonstruovat na místě,“ tvrdil.
Navíc se ho osobně velmi
dotklo, že mu nikdo předem
o tomto zásahu nedal vědět.
Dokonce uvažoval, že bude
řešit spor s obcí soudní cestou. Od toho nakonec ustoupil. „Dělal jsem to s nadšením.
Žádnou smlouvu o provedení

už ve stádiu, kdy je neopravitelné. Chystal se do Jesenice v pondělí 28. března, aby
navštívil starostu Hrazánka
a podíval se i do truhlářovy
dílny, ale ze zdravotních důvodů musel cestu odložit.
V zájmu svatého a i jednotlivých aktérů tohoto příběhu by bylo potlačit emoce a dořešit vše racionálně
a cestou smíru. Florián byl
v Dolcích, která je jednou
z osmi místních částí Jesenice, vnímán místními jako
ochránce a pro turisty byl
nepochybně vítanou zajímavostí.
Marie Břeňová


Koupím moped Stadion/Jawetta/Pionýr. Tel.: 771 221 112.
67/22
Koupím výherní automaty – retro
90. léta. Tel.: 774 804 274.
68/22

Prodám pole cca 0,74 ha. LV 847 katastr Sedlčany. Pole sousedí se stavebními
pozemky. Nutno vyřešit vstup na pole.
69/22
Cena 150 Kč/m2. Tel.: 777 948 844.

Pronajmu garsoniéru 1+kk, solidní jednání a platební historie. Tel.:
732 279 705.
70/22

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

Krmiva Skalický – Luhy 19, Prosenická Lhota
Otevírací doba: Po–Pá 15–17, So 9–12

Plošná inzerce
od 14 Kč vč. DPH/cm2
Tel.: 774 414 225

Po tel. dohodě kdykoliv: 736 446 094
Krmiva značek:
De Heus – Energys hobby
Venkov a tradice
VKS Pohledští Dvořáci a. s.
(Krmiva pro: drůbež, králíky, holuby, křepelky atd.)

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

Odhady cen a prodej nemovitostí
Realitní makléř Jiří Dráb
www.JiriDrab.cz

Tel.: 606 731 978

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 %

POZVÁNKA

Vážení rodiče
předškolních dětí
Ve středu 6. 4. 2022 na 2. ZŠ Propojení
a ve čtvrtek 7. 4. 2022 na 1. ZŠ Sedlčany
se vždy od 16 hodin koná
beseda s vyučujícími, kteří budou
od září 2022 učit v prvních třídách
Dozvíte se:
informace o zápisu
o školní zralosti

ZÁPIS
do 1. tříd
1. ZŠ Sedlčany a 2. ZŠ Propojení
Ředitelství obou základních škol
v Sedlčanech oznamuje, že zápis žáků
do 1. tříd pro školní rok

2022 – 2023
se koná

v pátek 8. dubna 2022 od 1400 – 1700 hod.
v budovách obou základních škol v Sedlčanech.


vše o škole

zodpovíme dotazy

Jste srdečně zváni i na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná

na 1. ZŠ ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 8 do 12 hodin
na 2. ZŠ ve středu 6. 4. 2022 od 8 do 12 hodin
O tom, zda se akce uskuteční, rozhodnou aktuální vládní nařízení.
Sledujte prosím webové stránky obou škol.

Zápis je určen pro děti narozené do 31. 8. 2016
K zápisu se dostaví s dítětem jeden z rodičů nebo
zákonný zástupce a přinese s sebou rodný list dítěte,
občanský průkaz a vyplněný dotazník pro rodiče.
Tento dotazník obdrží rodiče v příslušné MŠ nebo si jej
vyzvednou v administrativě základních škol.
O formě zápisu (zda dítě bude přítomno zápisu či nikoli)
bude rozhodnuto podle aktuálních vládních nařízení,
informace prosím sledujte na webových stránkách škol.
Mgr. L. Novotný
ředitel 1. ZŠ Sedlčany

PaedDr. J. Nádvorník
ředitel 2. ZŠ Propojení
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Sedlčansko kopíruje
celorepublikový trend
REGION Epidemie koronaviru aktuálně slábne, a to

nejen v celorepublikovém měřítku, ale také v regionálním. Klesá počet potvrzených nákaz i hospitalizovaných s pozitivním testem na covid, ale také
provedených testů.
V neděli 27. března bylo na Sedlčansku 138 aktivních případů, což znamená v přepočtu 6,28 na tisíc
obyvatel. Nových za posledních sedm dní bylo 93
případů. Dvacítka nakažených spadá do nejvyšší
věkové kategorie nad 75 let. Od pátku 18. do pátku
25. března zde bylo provedeno 221 testů.
Na Voticku na tom byli lépe. Aktivních případů
zde bylo 53 se započtením 46 nových z celkově
udělaných 108 testů. V přepočtu to znamenalo 4,25
nakažených na tisícovku.
Naopak trochu hůře na tom byli obyvatelé Příbramska. Zde byly evidovány 462 případy, což znamenalo 6,6 případu na jeden tisíc obyvatel. Nových
případů za poslední týden bylo 345. V kategorii seniorů nad 75 let je 58 pozitivně testovaných. Za posledních sedm dní do pátku 25. března zde bylo vyhotoveno 893 testů.
V naší tabulce sledujeme pokles o 5 %. Velký nárůst vidíme u Krásné Hory nad Vltavou, více případů než před týdnem je také v Klučenicích, Kňovicích, Kosově Hoře, Křepenicích, Nedrahovicích,
Nechvalicích, Osečanech, Sedlci-Prčici, Solenicích,
Svatém Janu a Vrchotových Janovicích. V těchto
obcích jde ale o jednotky případů, zatímco v případě Krásné Hory nad Vltavou došlo k nárůstu
na čtyřnásobek. V šesti obcích je stav stejný, jako
tomu bylo před týdnem, v jedenácti obcích je méně
nakažených, než tomu bylo 20. března.
Olga Trachtová Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz
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Celkem

217 197 369 710 836 629 418 238 174 148 149 165 157

Florbalistky z GaSOŠE vybojovaly
na republikovém ﬁnále čtvrté místo
PRAHA Ve sportovní hale
Hamr v pražském Braníku se 23. března konalo
republikové ﬁnále Subterra cupu, středoškolského ﬂorbalového turnaje,
do něhož po vítězstvích
v okresním a krajském
kole postoupil i tým ﬂorbalistek z GaSOŠE Sedlčany.
V prvním utkání s pražským týmem děvčata
prohrála 1:8. Následovaly dva vítězné zápasy se
stejným skóre 3:0 (s obchodkou Holík a zdravotní školou z Plzně).
Po postupu do čtvrtfinále

si děvčata zahrála s Kolomazem z České Lípy,
kde zvítězila 4:1. Po sérii
vyhraných zápasů přišla
prohra s týmem z Mladé
Boleslavi – poraženými

rivalkami z předchozího
krajského kola. Vítězný
nebyl ani zápas s Biskupským gymnáziem z Českých Budějovic.
Přesto si sedlčanský

tým odvezl krásné čtvrté
místo. Vynikající úspěch
doplnila hráčka sedlčanského týmu Žaneta Bláhová, která se dostala do All
Stars. Velikou podporou

děvčatům nebyl pouze
trenér Aleš Pelikán, ale
i fanklub složený ze studentů a studentek nižších
ročníků.
Lucie Procházková
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Jedni o pítka pro ptáky
pečují, jiní je ničí
SEDLČANY V Sedlčanech díky

participativnímu rozpočtu, který
v roce 2019 poprvé vyhlásilo město Sedlčany, se podařilo o rok později uskutečnit projekt Pítka pro
ptáky aneb Naučná ptačí stezka.

ní umělecké školy, mateřských
škol na severním a jižním sídlišti,
knihovny, kulturního domu, domova seniorů, v atriu nemocnice, na Cihelném vrchu, na sídlišti
Za Nemocnicí, v nové části hřbito-

od lidí, kteří v blízkosti naučné ptačí
stezky žijí, aby nám dali vědět, když
zjistí, že je něco v nepořádku,“ požádal ředitel Daněk. Předkladatelky projektu se k jeho výzvě připojují a doplňují ji o další vzkaz nebo
spíš upřímnou prosbu. „Pokud je
na cedulce napsán název vaší školy nebo jiné instituce, domluvte si
funkční systém péče. A i když jste
se k péči o pítka nezavázali, udělejte alespoň občas dobrý skutek,
vezměte si na procházku lahev
s vodou a doplňte ji na místě, kde
právě chybí. Veďte k tomu i svoje
děti nebo vnoučata. Využijte při výtvarné výchově a další výuce toho,
co se v Sedlčanech k lepšímu vztahu k přírodě přímo nabízí. Nápadů
existuje jistě celá řada. K výpravě
za pítky může být dobrou příležitostí například 1. duben, který je Mezinárodním dnem ptactva, nebo 24.
dubna Den Země.“

Sedlčany inspirovaly
Zbraslav

Dobře je o osvěžení zpěváčků pečováno u kulturního domu, a to především
díky Ludmile Strážnické. Foto: Marie Břeňová

Jeho předkladatelky Blanka Tauberová a Marie Břeňová navrhly
patnáct zastavení, na nichž se
mohou ptáci osvěžit, ale kde jsou
i jednotlivé druhy zpěváčků malířkou a ilustrátorkou Inkou Delevovou vyobrazeni. U krátkého popisu každého ptačího druhu, který
se v katastru vyskytuje, je navíc
i jméno pečovatelů. Před podáním
projektu s nimi bylo projednáno,
že se budou o čistotu nádob i vody
průběžně starat.

Starostlivost,
všímavost, solidarita...
„Cíl projektu není pouze ekologický, ale i výchovný a vzdělávací.
Zúčastněné má učit i empatii, starostlivosti, všímavosti a pozitivně
ovlivnit myšlení obyvatel napříč
generacemi,“ přibližovaly na zastupitelstvu při veřejné obhajobě
před více než třemi roky navrhovatelky nápad a zároveň vysvětlovaly, že řada druhů ptáků si
k vodě nedokáže doletět a proto
je lidská pomoc a solidarita v horkých dnech, ale i dalších ročních
obdobích, velmi vítána.
Pítka se nachází u sedlčanských základních škol, základ-

va a výchozí pítko v podobě rožmberské růže je na náměstí TGM
v blízkosti muzea, kde jsou i GPS,
které zájemce provedou do dalších městských lokalit.

Nepochopitelný
vandalismus
O některá z pítek je vzorně
postaráno – například u knihovny, kulturního domu, domova
seniorů nebo na náměstí. Na jiná
si pečovatelé vzpomenou jen občas. Nejhorším jevem, k němuž
v poslední době došlo ve třech
případech, je jejich zničení. Vandalismus zaznamenal u školy Propojení a nahlásil městské policii
ředitel Jaroslav Nádvorník, nemilé překvapení čekalo i obyvatele
sídliště Za Nemocnicí a také u MŠ
na Severním sídlišti. Komentovat
takové „hrdinství“ je zbytečné.

Den ptactva, dobrá
příležitost
Poděkování patří řediteli Sedlčanských technických služeb
Jiřímu Daňkovi a jeho zaměstnancům, kteří dali stanoviště před několika dny do pořádku. „Potřebovali bychom ale od pečovatelů nebo

A pro zajímavost jedna informace ze Zbraslavi, kde Tamaru Petržílovou a další nadšence oslovil
nápad Sedlčan. Získali odtud praktické informace, o které požádali
a začali jednat.
„Nechci to zakřiknout, ale
tady na Zbraslavi jde vše skvěle.
Projekt vyhrál v hlasování participativního rozpočtu a dokonce
předběhl ostatní projekty více než
o sto hlasů. Mám radost, kolik tu
máme ptáčkomilů. Máme plnou
podporu radnice. Provedení projektu je aktuálně naplánováno
na letošní rok. S radnicí jsme konzultovali podobu pítek. Nakonec
jsme zvolili jejich menší rozsah
ve prospěch kvality samotných
pítek. Místo plánovaných patnácti stanovišť s keramickými pítky
bude tento rok zbudováno šest
pítek z Cortenu, která budou vruty
uchycená do země. Obávali jsme
se vandalizmu. Případné rozšíření
stezky plánujeme v dalších letech
podle kondice participativního
rozpočtu. Zároveň už nám studenti
zbraslavské ZUŠ zpracovávají obrázky ptáků pro informační tabule
k jednotlivým pítkům. Graﬁčka
je následně zpracuje i se jménem
umělce, který svým výtvorem přispěl. Zatím to vypadá slibně a okolo projektu panuje taková milá
nálada. Však si to ptáčci zaslouží,“
napsala paní Tamara.
-red-
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Na atypickou
rozhlednu se
chodí nejen
za výhledem,
ale
i vdavkami...
KUNÍČEK Kousek pod vrcholem kopce

Hodětín (572 m) nedaleko Petrovic stojí
rozhledna Kuníček. Je atypická. Vyhlídková věž je totiž postavena ze dvou částí.
Dole se nachází kamenná podstava s vyhlídkou ve výšce 12 metrů, k níž vedou
dvě schodiště. Druhá část je typizovaná
železná konstrukce mobilních operátorů. Na ní se ve výšce 36 metrů nachází
hlavní vyhlídková plošina, kam vede 201
schodů.
Při hezkém počasí lze vidět Šumavu,
Brdy i Českou Sibiř. Na rozhlednu, která
se majestátně tyčí nad osadou Kuníček,
se nechodí jen za krásným výhledem.
Není ojedinělé, že se zde konají i svatební obřady. Na jeden takový vzpomněl
i starosta Petrovic Petr Štěpánek. „Na rozhledně se konalo již několik svateb. Jednou jsem dokonce oddával snoubence
ve věku 55 a 60 let. Bylo to v září a jejich přáním bylo, aby to bylo se západem
slunce nahoře na rozhledně. Tak jsme
jim vyhověli. Vše bylo připraveno. Jediný
problém byl u dam s jehlovými podpatky,
jelikož podlaha vyhlídkové terasy i schody jsou roštové, tedy děravé. Ale naštěstí
nakonec vše dobře dopadlo.“
Další zajímavé využití rozhledny je při
soutěži Železný hasič, která se na rozhledně už jednou uskutečnila a další se
bude konat 10. dubna. Vzhledem k výšce
vyhlídkové terasy je závěrečnou disciplínou fyzicky velice náročné soutěže výstup rovnající se desátému patru.
Jana Motrincová

Dobře přístupná rozhledna se nachází nedaleko Petrovic.
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Nový hrádek Krčínov žije díky rodině Pavla Chudárka
historií i současností
Dokončení ze strany 1

portálu vytesán letopočet
1584 spolu se stavebníkovým heslem a jménem:
„Festina. Jakub Krzin
z Gelczan A Na Selcianech
A Krzepenicych.“ Pavel
Chudárek potvrzuje, že
číslice připomínají rok
dokončení stavby. Známý rybníkář Jakub Krčín
tvrz vlastnil od roku 1580
a po přestavbě ji přejmenoval na Nový hrádek
Krčínov na Křepenicích.
Podle pověsti mu s dílem
pomáhal čert, kterého
Krčín přechytračil. Těsně před dokončením nechal předčasně zakokrhat
kohouta a tím smlouvu
s ďáblem anuloval. Ale
nechme legend a spolu se
současným majitelem se
stručně ohlédněme alespoň za některými mezníky
napříč staletími. Ten se
na dotaz, zda tvrz někdy
neobchází Krčínův duch,
usmívá: „Víte, že nevím, já
totiž dobře spím...“

Letem stoletími
Po Krčínově smrti měl
majetek připadnout zpět
Vi l é m u z Rož m b e rk a .
Existovala o tom zvláštní
smlouva uzavřená brzy
po koupi. Ale dopadlo to
jinak. Když Krčín v roce
1604 zemřel, byly Sedlčany
i s Křepenicemi a příslušenstvím předány Zdeňkovi Vojtěchu Popelovi z Lobkovic, kterému je Vilémův
dědic Petr Vok z Rožmberka prodal.
„Později byl statek připojen přímo k panství Vysoký
Chlumec. Protože horní část
budovy sloužila jako sýpka, byla vážně poškozena
zejména vnitřní výzdoba
a utrpěla i sgraﬁtová omítka,“ cituje hostitel z historických análů. Zmiňuje jednoho z pozdějších majitelů
Karla Pissingera, který sídlo se statkem prodal v roce
1932 obvodnímu lékaři Rudolfu Chodounskému pocházejícímu ze sedlčanské
měšťanské rodiny (pradědečkovi Pavla Chudárka)
a jeho příteli veterináři Stanislavu Pišvejcovi. Netěšili

se však z majetku dlouho.
V době druhé světové války patřily také Křepenice
do části Sedlčanska, které
bylo vystěhované. Krčínovu tvrz zabrala německá
armáda pro takzvaný SS-Hof. O další ránu pro historický objekt se postarala
koncem války v roce 1945
Rudá armáda. Odpálila
střelivo z německého skladiště. „Výbuch poničil nejen krytinu na střeše tvrze,
okna, ale na Krčínově tvrzi
se objevily i trhliny. Výbuch
měl neblahý dopad i na další obytná stavení v okolí.
Dodnes se tomu místu říká
místně Výbuch,“ sděluje
Chudárek.
Majitelé se po válce
mohli do tvrze vrátit, ale
zase jen na skok. Přišel Vítězný únor a hned na podzim roku 1948 jim byl majetek zabaven a historické
i hospodářské budovy
dostalo do správy Jednotné zemědělské družstvo.
„Až od roku 1992 postupně v restituci přebíral tvrz
s hospodářským dvorem
a pozemky můj děda Pavel Chodounský s rodinou
Pišvejcovou coby původní
majitelé,“ podotýká Chudárek.

Tři desetiletí
oprav
Pavel Chodounský, kterému bylo po sametové
revoluci sedmdesát let,
se spolu s manželkou Helenou a vnukem Pavlem
pustili s neobyčejným elánem do oprav. „Mně bylo
v té době devatenáct. Když
děda polovinu majetku přebíral, plnil jsem základní
vojenskou službu. Vystudoval jsem zemědělskou
školu, a tak děda doufal,
že ve mně bude mít nástupce,“ říká Pavel Chudárek.
Na svého předka, který
zemřel před sedmi lety
ve věku 93 let, rád vzpomíná. V podstatě u dědy
a babičky se svými dvěma
bratry vyrůstal. Věří, že
dědu nezklamal. Od dědiců Stanislava Pišvejce některé podíly Krčínova sídla
odkoupil a je v současné

době vlastníkem tří čtvrtin
Nového Hrádku Krčínov.
Zbylou čtvrtinu vlastní rodina Jaroslava Pišvejce ze
Sedlčan – konkrétně Marie
Pišvejcová. Součástí jejího
majetkového podílu je také
místnost, kde měl Jakub
Krčín svoji alchymistickou
laboratoř.
Co se podařilo za tři desetiletí opravit? zajímáme
se. „Kulturní památku jsme
staticky stabilizovali. Vyměnili jsme podlahy. Opravili jsme střechy a fasády,
u nichž kromě jedné byla
omítka opadaná. Východní
stěnu se sgraﬁtovou výzdobou se podařilo zrestaurovat, ostatní jsou povedenými replikami. Opravili jsme
domek v zahradě a zvenku
bránu. Renezanční nástěnné malby se dochovaly
ve třech místnostech prvního patra jen částečně a pokusili jsme se také o jejich
záchranu – v přízemí i v patře,“ vypočítává Chudárek.
Chválí si dosavadní spolupráci s Janem Žižkou, pracovníkem Národního památkového úřadu v Praze
a také s Ivou Svobodovou
z odboru památkové péče
Městského úřadu Sedlčany. „Opravy jsme hradili
z vlastních zdrojů, na některé se podařilo získat až
padesát procent dotace,“
zmiňuje se.

Další plány?
Pavel Chudárek kapitolu rekonstrukce historického Krčínova sídla
považuje dočasně za uzavřenou. Nyní investuje
do oprav hospodářského dvora, který není pod
péči památkářů. Snaží se
dosáhnout na část prostředků prostřednictvím
standardního Programu
rozvoje venkova. „Udělat
v tvrzi Krčínovo muzeum,
o tom jsme s dědou snili, ale
v současné době to všechno
ﬁnančně nezvládám. Mám
čtyři děti v pubertě,“ podkládá argument úsměvem
pyšného otce. Upřesňuje,
že šestnáctiletý syn se hlásí na zemědělskou školu
do Tábora, devatenáctile-

tý je v maturitním ročníku v Táboře a zajímají ho
hlavně zemědělské stroje,
sedmnáctiletá dcera studuje gymnázium a nejmladší
čtrnáctiletá víceleté gymnázium v Sedlčanech.

Stříhání
a nezájem o vlnu
„My se hlavně zabýváme zemědělstvím. Hospodaříme přibližně na 400
hektarech půdy, z toho je
asi polovina orné půdy
a travní porost. Z travního
porostu máme přibližně 50
hektarů oploceno jako pastviny. Chováme na 462 ovcí
základního stáda plemene
suffolk a kolem 40 kusů
skotu masného plemene,“
přibližuje činnost a velký
kus práce, kterou zvládá
až na výjimečné situace
jen jeho rodina. Žádného
stálého pracovníka nezaměstnávají. Potvrzuje, že
ovce mají pod silnicí vybudovaný koridor, kterým
se dostávají z jedné strany
na druhou. „Máme i dva
psy na nahánění – border
kolie, ale nevyužíváme je
každý den,“ říká.
Před několika dny přijel
stovky ovcí ostříhat najatý
specialista John Barker,
který pochází z Nového
Zélandu a bydlí nyní u Čeliny. „Zvládl to s Emilem
Bumbálkem z Neveklova
a za naší asistence za dva
dny,“ upozorňuje na skvělý výkon. „O ovčí vlnu ale
v současné době nemá nikdo zájem. Nemůžeme sehnat odbyt a nejsme sami –
v republice vlnu v podstatě
nikdo nevykupuje. Poslední cena, za kterou se před
rokem vykupovala, byla
pouze čtyři koruny za kilogram. V roce 1989 bylo přitom za kilo až 180 korun,“
upozorňuje na paradoxní
situaci, kdy z ovce se získá
kolem tří kilogramů vlny
a za stříhání jedné zaplatí
chovatel 65 korun, tak jde
o hodně ztrátovou záležitost.

Zastupitel, hasič,
myslivec...
Pavel Chudárek byl zvo-

len do obecního zastupitelstva v roce 1994. Nepopírá,
že zvažuje kandidaturu
v letošních komunálních
volbách. „Máme devítičlenné zastupitelstvo – akční,
schopné, nedělíme se na koalici a opozici, ale snažíme
se udělat co nejvíc pro lidi,
máme výborného starostu
Jaroslava Firsta i místostarostku Petru Červinkovou,
komunikace velmi dobře
funguje,“ hodnotí místní
politiky.
Vypočítává také některé konkrétní akce, které
se podařilo během více
než čtvrt století uskutečnit
a také naznačuje další plány: „Momentálně řešíme
kanalizaci v obci. V minulých dvou letech se podařilo vytvořit zásahovou jednotku hasičů. Je v ní také
můj syn.“ Potvrzuje, že
také on je u dobrovolných
hasičů a že není daleko
od pravdy rčení: „Co Křepeničák, to hasič.“ V obci
s 200 obyvateli, je přes
100 hasičů – od dětských
družstev až po dospělé.
„Hasiči jsou v obci hlavním
spolkem, vedle toho fungují
dobře také myslivci a hokejový tým,“ sděluje. „Hokej nehraji, ale u myslivců
jsem,“ podotýká s tím, že
hlavním posláním není lov
zvěře, jak si mnozí myslí. „Zahrnuje to například
přikrmování zvěře v zimním období. Úkolů v péči
o přírodu je mnohem víc.
Také redukce přemnožené
černé zvěře pochopitelně
musí být,“ zmiňuje. „V naší
vsi ležící u dost frekventované silnice, dochází dost
často k dopravním nehodám z důvodu srážky se
zvěří. Zasahuje u nich policie, mohou tam být podle
závažnosti povoláni hasiči
a také je vyžadován zástupce od myslivců – ten řeší, co
s poraněnou zvěří dál a odvoz usmrcené. To je dost
častá činnost. Hony máme
v průměru čtyři ročně, ale
počet výjezdů ke zmíněným dopravním nehodám
toto číslo i několikanásobně převyšuje,“ dodává.
Marie Břeňová
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Kulturní jaro je
v plném proudu
NECHVALICE V obci se uskutečnilo 19. března

v nechvalické hospodě U Vlastičky dětské pohádkové odpoledne, kterým provázeli klauni
Sláva a Bárt. Připraveno bylo mnoho zábavy,
soutěží i pohádkové hudby k tanci, kterou si
děti užívaly do pozdních odpoledních hodin.
Tentýž den se od osmé večerní konala maškarní oldies párty, na níž hrál DJ Sláva Bloch
hlavně hity 80. a 90. let. Soutěž o nejlepší masku vyhrál dokonalý představitel Mr. Beana.
Týden nato (26. března) přijela do Nechvalické hospody skupina Lucie Revival, která
představila svůj čtyřhodinový program ‚Dáme
pohyby‘. „Všichni si pochvalovali kvalitu hudební produkce od frontmana skupiny Martina
Ruttnera,“ hodnotí večer pořadatelka Lenka
Hájková s tím, že příští rok na jaře zde kapela
vystoupí znovu.
Nyní se místní kulturní stánek už připravuje
na zcela jinou akci. Ochotníci Nechvalice uvedou ve dnech 8., 9., 17. a 18. dubna divadelní
komedii nazvanou Tady bydlím já. „Jako tradičně se jedná o spoustu zamotaných rodinných
vztahů a situací, které se snad v průběhu představení vyjasní. A jestli ne, zkuste se přijít podívat znovu,“ láká režisérka představení Ludmila
Zrůbková.

Smrt nesem ze vsi
SEDLČANY Morana se opravdové coviďácké

smrti zalekla. Dva roky se krčila v koutku a nevystrčila ani nos! Teď už je to jiné, vlastně bude
jiné. Kdy?
Na tuto neděli 3. dubna připadá Smrtná
neděle předvelikonoční. Jenže v neděli děti
do školy nechodí, proto vynesou Smrku, Moranu či Smrtholku už v pátek 1. dubna. Je to sice
trochu napřed, dokonce má v pátek pršet, ale
Morana se už nemůže dočkat, až se v plné parádě ukáže. Nejdříve bude mít generálku v deset
hodin na dvoře sedlčanské Základní školy Propojení spolu s písničkami a říkadly, které tento
pohanský svátek doprovázely.
Před půl jedenáctou pod štátuí na sedlčanském náměstí to žáci 5. tříd zazpívají a poví každému, kdo půjde okolo. A co bude dál? Průvod
půjde k mostu přes Mastník. Už znáte pokračování?
-prop-

Ludmilu Zrůbkovou uvidíme v roli slečny
Coperové. V dalších rolích se potkáme s Jiřím
a Miroslavem Lalákovými, Ludmilou Burdovou, Markem Procházkou, Stanislavem Králem, Janou a Stanislavem Votrubovými. V roli
pana Forbrighta budou alternovat Josef Zelenka a Jiří Kváča.
V prvních třech termínech začíná představení v 19.30 hodin. To poslední, které se uskuteční na Velikonoční pondělí, je již od 16 hodin.
Olga Trachtová Hadáčková
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Výstavba bytů
a rekonstrukce úřadu
VOJKOV Zastupitelé obce mají s domem číslo 14,

který je v majetku obce, konkrétní plány. „Zadali
jsme vypracování projektu na výstavbu tří podkrovních bytů, včetně nové střechy,“ uvedl starosta Vojkova František Baťha. Jak sdělil, nejde
o jedinou investiční akci.
„Připravujeme rozpočet na rekonstrukci provozoven v budově obecního úřadu se zázemím pro
služby pošta Partner, knihovnu a kanceláří pro náš
úřad. V podkrovní místnosti chceme po úpravách
umístit archiv,“ avizoval s tím, že práce zahrnují
novou elektroinstalaci, výměnu podlah a podlahových krytin, vymalování a rekonstrukci sociálního zařízení.
-mb-
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Ochotníci měli v neděli generálku,
o den později je čekala premiéra
SEDLČANY V kulturním domě se

v neděli 27. března konala generální zkouška nové hudební komedie sedlčanských ochotníků Proč
muži neposlouchají a ženy neumí
číst v mapách. S mírnou nadsázkou se dá říci, že všech třináct
účinkujících se ocitlo v hlavních
rolích, protože tentokrát po celou
dobu trvání představení, odehrávajícího se v čekárně dvou lékařů
– manželů, prakticky neopouštěli
jeviště. A pokud se už tak stalo,
za chvíli se už zase vraceli zpátky.

Jako plynový vařič
a elektrický sporák
Ústředními postavami příběhu
však přece jenom byli Jaroslav
Repetný v kostýmu mužského hormonu testosteronu a Sláva Bloch
jako ženský hormon estrogen. Počet mouder, srovnávajících muže
a ženu v celé historii lidí na Zemi,

obvykle vzplane hned, avšak žena
se zahřívá pozvolna. A stejné je
to i s vypínáním. Plynový vařič je
po vypnutí ihned studený a sporák na elektriku vychládá mnohem
pozvolněji. Rozdíly mezi myšlením
mužů a žen se skutečně táhne celým představením jako dlouhá
červená nit. A co zaznělo v jeho
úvodu? Co jiného, než ústřední
melodie s dnes již legendárního ﬁlmu ze šedesátých let Muž a žena.

hájením generálky pomáhal lištovat
dveře a věšet nápisy. Možná že se ale
v jeho případě nejednalo o rekord
v převlékání, protože Renata Ho-

Odtud až sem je to
moje
Každý, kdo se mohl dostat při generální zkoušce i do zákulisí, žasl nad
množstvím kostýmů, různých doplňků a dalších rekvizit, které patřily
výhradně Jiřímu Bosákovi a Renatě
Holoubkové. „Tady odtud až sem je
všechno moje,“ ukazoval Jirka na stůl
a na další místa, kde se kromě oblečení vyjímalo keramické umývadlo,

Ústředními postavami nové hudební komedie sedlčanských ochotníků jsou Sláva
Bloch v roli estrogenu (vlevo) a Jaroslav Repetný jako testosteron.

loubková na tom byla, pokud se týká
převleků, hodně podobně. „Já budu
na jevišti dokonce stát i na lyžích. Kostýmy mám seřazeny za sebou, jak se
do nich budu převlékat, a ani přesně
nevím, kolik jich je. Jsem zvědavá, jak
mi je zabalí na náš výjezd do Komárova. Možná bude muset jet samostatné
auto (smích).“

Tanec s máslem

Jiří Bosák se všemi svými rekvizitami

co oba posílají v komedii divákovi, to byla hotová lavina. A o moc
pozadu nezůstávali ani všichni
ostatní. Za všechna srovnání jmenujme výrok, že muži jsou jako
plynový vařič, zatímco žena elektrický sporák. Muž totiž ve vztahu

Ještě než generálka začala, zeptali
jsme se ho, jak vypadal ﬁniš v přípravách nové hry. „Chyběl nám měsíc
příprav, protože standardně hrajeme

pálka na líný tenis i s míčkem a třeba
také hokejové betony s brankářskou
maskou, hokejkou a suspenzorem.
„Já se v tomto představení převlékám celkem čtrnáctkrát, to se mi
ještě nestalo,“ upřesnil s úsměvem
Jiří Bosák, který ještě těsně před za-

Kominictví Tuháček

Důležitou součástí této komedie
jsou písničky a ochotníci je zvládli
stejně dobře jako mluvené slovo.
Ať už se jednalo o skladby z ﬁlmu
Kdyby tisíc klarinetů, nebo z dalšího legendárního muzikálu Starci
na chmelu, všechny obohatily děj
komedie. Zvlášť ale vynikl synchronizovaný tanec se zpěvem téměř
všech účinkujících na skladbu Ráno,
známou u nás v podání Marcely Holanové, která v tomto případě dostala název Máslo. Pohyby účinkujících
v rytmu byly natolik stejné, že skoro
připomínaly někdejší spartakiádu
s náčiním, kterým v tomto případě
bylo skutečně máslo.

Slovo režiséra
Svoji roli v představení má tentokrát i režisér Richard Otradovec, který ukázal, že je i dobrým zpěvákem.

až na konci dubna,“ uvedl režisér.
„Tentokrát je však kulturní dům plně
obsazen, protože spoustu titulů muselo být z důvodu covidu přesunuto
na pozdější dobu, a volný je současný
termín. Nebylo tolik času na zkoušení,
jak jsme byli zvyklí, a proto jsou situace, kdy by to chtělo, aby hru účinkující
dostali ještě více pod kůži. Situací, kdy
jsme se sešli všichni, bych za celou tu
dobu zkoušení napočítal na prstech
jedné ruky. Dávali jsme to proto dohromady docela těžko (úsměv). V případě chybějícího herce jej zastupovala
nápověda, ale těžko mohla nahradit
kontakt mezi účinkujícími. Myslím
si však, že jakmile vystoupíme před
naším publikem, nabije nás to energií
jako vždycky a že všechno odvedeme,
jak nejlépe budeme umět.“
Der niéra čeká sedlčanské
ochotníky na domácí scéně v pátek 1. dubna, ale hned o den později budou mít ještě jedno představení, a to v Komárově. Před osmi
lety totiž navázali spolupráci se
zdejším ochotnickým souborem
a uvedli v Komárově svoje ztvárnění hry Zítra to roztočíme, drahoušku. Dvě vyprodaná představení zde měli později i s hudební
komedií Ať žijí duchové.
David Myslikovjan

tel.: 777 811 898
kominictvi.tuhacek@seznam.cz

RUGBY CLUB SEDLČANY

 čištění  frézování
 vložkování
 revizní zprávy  sanace
 stavby a opravy komínů
 zajišťování revize

pořádá nábor dětí od 5 do 16 let
každé úterý a čtvrtek
v Luční ulici od 17 hod.
Club@rugbysedlcany.com
www.rugbysedlcany.com

SPOLEČNOST
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Sedmáci
v galerii Dox
PRAHA Sedmáci ze ZŠ
Popojení Sedlčany se 24.
března vypravili do pražské galerie DOX na vzdělávací program S kůží na trh.

čujícími výtvarné výchovy se pobavili na téma
autentičnost uměleckého
díla a jeho vliv na naše
vnímání. Během progra-

Součástí programu byla
prohlídka výstavy Nadějné
vyhlídky.
Žáci se přímo v prostorách galerie pokoušeli nalézt odpovědi na otázku:
„Jakou roli hraje odvaha
a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě?“
Společně s lektory a vyu-

mu v galerii pracovali žáci
sedmého ročníku na svém
výtvarném sdělení, kde
mohli uplatnit různé výtvarné techniky – malbu,
kresbu, koláž, prostorovou
tvorbu. Následně je čekala
prezentace vytvořených
děl a komentář k postupu
práce.
-gg-
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Čtyřiasedmdesátý ročník Kojetínského
plesu se těšil velkému zájmu
KOJETÍN/PETROVICE Členo-

vé a příznivci SDH Kojetín
každoročně připravují
Kojetínský ples, který se
letos konal v sobotu 26.
března. Společenská událost se opět těšila velkému
zájmu veřejnosti. Bál je
vždy velice pěkně připraven a je na něm losována
i bohatá tombola. Hasičky i hasiči jsou zde celý
večer v uniformách, což
mu dodává šmrnc. Letos
k tanci i poslechu zahrála
kapela Axiom. Ples má neuvěřitelně dlouhou historii. Letos se konal po čtyřiasedmdesáté.
V době 2. sv. války byly
zábavy a plesy zakázané.
Obyvatelé Kojetína, Porešína a Mašova se domluvili
a uspořádali 2. 2. 1947 první bál pod záštitou kojetínských hasičů v Petrovicích
U Krbců (nyní restaurace
Modrá hvězda na náměstí). Akci předcházely velké přípravy. Vybíraly se
po vsi vajíčka na dorty

kytičku. Takže někdy byl
mládenec samý květ. Při
pytlíčkové volence obdarovával mládenec dívku bonbóny. Jeden rok se místo
bonbónů podařilo sehnat
pomeranče, což byla v té
době velká událost. V 60.
letech kytičková a pytlíčková volenka zanikla.
Kojetínský bál měl velký
věhlas již od počátku, lidé
se na něj vždy těšili. Dámy
chodily jedině v dlouhých
šatech a pánové v černém
obleku s kravatou. U Krbců byl původně sál velký
jako nyní sál v restauraci
Modrá hvězda. Na jevišti
se sedělo u stolů a okolo
sálu byly lavice. Kapela
měla místo v rohu u vstupu do výčepu. Protože sál
byl malý, střídali se v tanci
jednou svobodní a podruhé ženatí.
V roce 1965–1966 byla
postavena přístavba hospody. Tam, kde je nyní petrovická cukrárna, stál špejchar. Přestavbou z něho

měly všechny hospody.
V roce 1991 měli hasiči
z Kojetína ples poprvé v jídelně JZD Petrovice. Když
jídelna zanikla, přesunuli
se do Kulturního domu
v Hrazánkách a zajistili pro
místní svoz autobusem. Ač
byli Kojetínští v Hrazánkách velmi spokojeni, tak
se v roce 2015 vrátili opět
do Petrovic do nového sálu
Obecního domu.
Pro kojetínské hasiče
a občany osad Kojetín,
Porešín a Mašov je ples
vždy prestižní záležitostí.
Milada Mikotová, kulturní
referentka aktivního SDH
Kojetín, který má v současné době 97 dospělých
a 33 dětských členů, říká:
„Děkujeme všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem angažují při pomoci s přípravou a průběhem samotného
plesu. Ač jsme před rokem
kvůli covidu museli organizaci plesu vynechat, s o to
větší chutí jsme se do ní pustili letos. A myslím, že ani

Kojetínskému plesu předcházejí velké přípravy.

Děti ze školky Čtyřlístek v Petrovicích vynesly Moranu a přivítaly
jaro. Vzhledem k posledním krásným slunečným jarním dnům se
jim to evidentně povedlo. Foto: Jana Motrincová

a místní obyvatelé a živnostníci poskytovali dary
do tomboly, ve které byly
hlavně dorty a zabíjačkové
dobroty. Také se připravovaly kytičky a cukroví
na volenku. Kytičky byly
z konců větviček jedličky,
na které se vázaly růžičky
z krepového papíru. Dále
se připravovaly balíčky
s tvrdými bonbóny. Kytičky a cukroví se prodávaly
u vstupu a sloužily k volenkám. Kytičková volenka
byla dámská. Dáma, která
vyzvala mládence k tanci, připnula na jeho sako

vznikla jídelna, za ní toalety, šatna a přísálí. Při
bálu se jídelna používala
na tombolu. Sál se zvětšil
o přísálí, kde se sedělo
a vpravo byl parket. Topilo
se dvěma kamny. I za těchto podmínek měl ples účast
přes 200 lidí. Když hasiči
zjišťovali, jak je to možné,
když sál byl přece malý,
tak jim pamětníci vysvětlili, že návštěvníci došli zaplatit vstup a šli si sednout
do jedné ze tří hospod
na náměstí. A kdykoliv pak
během večera měli na ples
přístup. Tržbu tím pádem

nevadí, že je letos náš ples
o měsíc posunutý.“ Jak dál
Mikotová vysvětluje, plesem aktivity hasičů nekončí: „Za pár dní se náš sbor
přidává k události Ukliďme
Česko. Zajišťujeme i organizaci hasičské soutěže
na konci května. Na začátku června nás čeká setkání
rodáků. To se kvůli covidu
také posouvalo, tak snad se
už konečně dočkáme. Jako
každý rok budeme zajišťovat občerstvení na Pochodu
krajem kamenů. A čekají
nás další akce…“
Jana Motrincová

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Vojkov – Špejchar
2. 4. Posezení s country
a dobrým vínem
hraje kapela Šlahouni
z Vlašimi; 18:00
 Sedlčany – Pohoda club
2. 4. The Beautifuls, Třetí
Slunce a hosté
koncert místních kapel
a hostů; 21:00
9. 4. Největší party seznamka
Pepino party, hraje Michal
Pesina a W.A.M.; 21:00
 Sedlčany – kult. dům
6. 4. Jubilejní koncert
Záboje
koncert ke 160. výročí kulturního spolku Záboj; 18:00
7. 4. Ústřední hudba Armády České republiky
koncert orchestru Ústřední
hudby AČR, zpěvaček Dashi
a Lucie Silkenové; 19:30

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Záboj – 160 let
výstava věnovaná 160.
výročí jednoho z kulturních
spolků v Sedlčanech
 Sedlčany – muzeum
Kamil Lhoták – malíř
snů
výstava reprodukcí malíře
Kamila Lhotáka; do 24. 4.
 Sedlčany – knihovna
Knižní sny Kamila Lhotáka
výstava knižních ilustrací malíře Kamila Lhotáka; do 4. 5.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
30. 3. Proč nejde navážit
15 deka něhy
tajemství dobré výchovy
dětí do 6 let, přednáška pedagoga a spisovatele Marka
Hermana; 18:00
 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
1. 4. Už můžu jít do školy?
beseda se Světlanou Drábovou o tom, zda je vaše
dítě připravené na 1. třídu,
nutné se předem přihlásit;
17:30

DIVADLO

 Sedlčany – kult. dům
31. 3., 1. 4. Proč muži
neposlouchají a ženy
neumí číst v mapách
hudební komedii uvádí
Spolek divadelních ochotníků Sedlčany; 19:30
3. 4. Veselé Velikonoce
pohádka pro děti a rodiče;
15:00
8. 4. Cabaret Šulin Růž
zábavná travesti show s novým pořadem; 19:30
13. 4. Minipárty s Karlem
Šípem
zábavná talk show s Kar-

KINO
 Sedlčany
1. 4. Žal žen
český environmentální
dokument; 20:00
2. 4. Chyby
česko-slovenská romance;
20:00
8. 4. Nic k smíchu
norská komedie, drama;
20:00
9. 4. Zátopek
české životopisné drama;
20:00
10. 4. Myši patří do nebe

Pochod z Mezihoří do Mezihoří
SDH Mezihoří je známo pořádáním dechovkových
koncertů v zámeckém parku v Petrovicích. Ne jinak
tomu bude letos. Na neděli 24. července od 14
hodin si do parku pozvali hasiči vynikající moravskou
dechovkovou kapelu, a to kapelu Boršičanka.
V letošním roce se mezihorští hasiči rozhodli
uspořádat pochod kolem Mezihoří.
Akce se bude konat, pokud to situace dovolí,
v sobotu 18. června od 9 hodin.
Pochod povede krásnou, romantickou krajinou
kolem Mezihoří v délce asi 12–15 km a s cílem
opět v Mezihoří. Na trati bude připraven jeden
občerstvovací stánek. V cíli každý návštěvník obdrží
upomínkový předmět a bude mít možnost se
občerstvit ve zdejším stánku i s možností ochutnat
mezihořské speciality. Od 15 hodin bude k poslechu
hrát country kapela Fanda Tomášek a přátelé.
Těší se na vás
Sbor dobrovolných hasičů Mezihoří
lem Šípem a hostem Josefem Aloisem Náhlovským;
PŘESUNUTO NA 19. 4.;
19:00

dobrodružná animovaná
komedie; 15:00

 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
3. 4. Na poslední chvíli
komedie s vynikajícím hereckým obsazením; 19:00
4. 4. Talk show Milana
Heina a jeho hostů
Markéty Plánkové a Pavla
Nového
zábavný pořad, živé rozhlasové vysílání z Divadla
Hogo Fogo; 19:00
8. 4. Už tě mám dost
předpremiéra komedie
s britským humorem; 19:00

 Petrovice
2. 4. Z Petrovic do Počepic
turistický pochod

 Nechvalice – Nechvalická hospoda
2. 4. Na stojáka
zábavná show s Arnoštem
Frauenbergem, Ester Kočičkovou a Tigranem Hovakimyanem; 20:00
8., 9. 4. Tady bydlím já
divadelní komedii uvádí
Ochotníci Nechvalice; 19:30

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz

TJ Tatran Sedlčany – FK
Robstav Přeštice; 16:30
10. 4. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – FK
Lety; 16:30
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
3. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Sedlec-Prčice B; 16:30
10. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – TJ
Sedlice; 16:30
 Kosova Hora – hřiště
9. 4. Fotbalové utkání
SK Kosova Hora – SK Jince
1921; 16:30
 Počepice – hřiště
10. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Třebsko; 16:30
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
10. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Sedlec-Prčice B; 16:30
 Jesenice – hřiště
10. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ Sokol Dublovice B; 16:30
 Sedlec-Prčice – hřiště
10. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec Prčice – SK
Doksy; 16:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – hvězdárna
1., 2., 8., 9. 4. Pozorovací
program
20:00–23:00

 Vysoký Chlumec – aréna pod hradem
2. 4. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Krásná Hora B; 14:00

 Sedlčany – Restaurace
U Dlabana + hřiště
2. 4. Blešák pro Kubíčka
8:00–12:00

 Dublovice – hřiště
2. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Vltavan Borotice; 16:30
9. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Rosovice; 16:30

 Petrovice
2. 4. Ukliďme říčku
Brzinu
trasa Petrovice – Smrčí,
úklid okolí říčky Brziny,
pytle a rukavice zajištěny;
8:30

 Sedlčany – hřiště Taverny
3. 4. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – SK
Litavan Bohutín; 10:15

 Hrachov
2. 4. Ukliďme říčku
Brzinu
trasa Hrachov – Smrčí, úklid
okolí říčky Brziny, pytle
a rukavice zajištěny; 8:30

 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
3. 4. Fotbalové utkání

 Kosobudy – hospoda

Kravín
2. 4. Dětská zajíčková
diskotéka
s paní učitelkou Zborníkovou, hry, soutěže a odměny; 14:00
 Sedlčany – kotlina
3. 4. Burza
7:00
 Vysoký Chlumec –
u budovy úřadu
3. 4. Ukliďme přírodu
okolo Vysokého Chlumce
dobrovolná úklidová akce
v okolí Vysokého Chlumce,
pytle a rukavice zajištěny;
13:00
 Sedlčany – knihovna
4. 4. O vepříkovi a kůzleti
program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný
knihou Václava Čtvrtka;
10:00
6., 13. 4. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími děti; 17:00
7. 4. A jak se Vám líbím
teď? (Holly Bourneová)
listování s Petrou Bučkovou
a Denisou Pfauserovou;
19:00
8. 4. Listujeme s Literární prádelnou
listování v knize Nadi Revilákové v podání starších
dětí, následuje beseda
s autorkou; 15:00
13. 4. Velikonoční výtvarná dílna
vyrábění dekorací na Velikonoce; 14:00
 Sedlčany – muzeum
8., 9. 4. Dny lidových
řemesel v čase předvelikonočním
velikonoční pokrmy,
aranžmá a dekorace,
pletení pomlázek a další,
8. 4. odpoledne hudební
doprovod; 9:00
 Sedlčany – náměstí T.
G. M.
9. 4. Farmářské trhy
doprovodný kulturní program; 8:00
 Osečany – rozhledna
Drahoušek
9. 4. Otevření rozhledny
Drahoušek
otevření rozhledny s country kapelou Fanda Tomášek
a přátelé; 13:00
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Alarmující
výstava se
z Třeboně
přemístí
na Sedlčansko
HRACHOV Na letošní rok

chystá Pavel Křížek, šéf
Ochrany fauny ČR v Hrachově, několik významnějších akcí. Má k tomu pádné
důvody. V únoru uplynulo
pětadvacet let od okamžiku, kdy založil ochranu
fauny a v květnu to bude
přesně deset let, kdy se
tato obecně prospěšná
společnost přestěhovala
z Votic do Hrachova.
„Výročí připomeneme
velkou výstavou, kterou
zahájíme 1. dubna na Den
ptactva v Třeboni a odtud
by putovala na Sedlčansko,
Jankovsko a Bystřicko,“ podotkl. A proč si vybral jako
první místo putovní výstavy jižní Čechy? V odpovědi
měl jasno: „Třeboňsko mě
vždycky inspirovalo a mám
ho rád. O to víc mě mrzí
a děsí, že se v současnosti
kvůli průmyslovému chování rybářů stává mrtvou
krajinou.“ Jedním dechem
komentář doplnil vysvětlením: „Nehledáme v rybářích nepřátele, ale chceme
jim a veřejnosti ukázat, jak
jde vše ‚do kopru.‘ Chceme
s nimi jednat a dávat jim
k zamyšlení i nepříjemné
otázky typu: Na chráněnou
krajinnou rezervaci se vztahují mezinárodní konvence
a jak je možné, že v tomto
státu nikdo nic nedodržuje?
Víme, že zmizely potápky,
že je přemnožený kormorán, orel mořský, vydra
a volavka... Vykoupat se nelze kvůli hnojení v žádném
rybníku. Rybáři jsou přece
chlapi, kteří by měli mít rádi
přírodu!“
Upozornil také na knihu
fotograﬁí svého kamaráda Jiřího Jirouška, jehož
snímky jsou vystaveny
nyní v expozici hrachovské ochrany fauny. „U nové

knihy Nebeské pohledy mě
fotograf požádal o úvodní
slovo. Vyjádřil jsem v něm
obdiv k jeho snímkům pořízených z výšky, jejich náladovost v různých ročních
obdobích. Zároveň jsem se
ale zmínil, jaké důsledky
má bezohledná hospodářská činnost na jedinečnost
přírody a její pestrost. Apeluji, abychom byli zodpovědnými správci krajiny
a jsem přesvědčen, že tuto
péči potřebuje právě Třeboňsko, ale nepochybně
také Sedlčansko, nejvíc,“
zamyslel se Křížek.
Připomenout výročí
chce Křížek také vhodnou akcí v Hrachově Den
Země, který připadá na 22.
dubna. Na léto zajišťuje
koncerty. K těm předběžně řekl: „Jeden už máme
domluvený. V Hrachově by
zahrála osvědčená skupina
Bárka se Štěpánem Kojanem z Keksu.“ Naznačil, že
v jednání je další hudební
pohodová produkce, a to
s bratry Ebenovými, ale
zatím nechce nic slibovat:
„S Markem Ebenem jsme
kdysi v Národním muzeu
v Praze otevírali výstavu
k ochraně fauny, tak jsem
si ho dovolil oslovit, zda
by neudělal k našemu výročí v Hrachově koncert.
Zatím jsem navrhl srpnový
termín.“
I podzim by měl být
pro návštěvníky v areálu
zábavný a zároveň poučný. „Chceme opakovat Den
zvířat, který jsme pořádali
loni na podzim a byl úspěšný. Do Hrachova přišlo 700
lidí. Měli jsme tu řemeslné
dílny – kovárnu, tkalcovnu,
řezbářství, byl tu sokolník,
koncert keltské muziky...,“
jmenoval některá lákadla.
Marie Břeňová
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Karnevalový rej po covidové
pauze opět oživil sál
KŘEPENICE Po dvouroční

pauze opět ožil sál křepenického kulturního domu

maskami a výskotem dětí.
Dobrovolníci za podpory
obce připravili pro děti

v sobotu 26. března odpoledne plné her i bohaté tomboly.
K ře p e n i c k á p a t r i ot ka Šárka Vokrouhlíková
v obležení dětí kvituje:
„Máme štěstí, že máme
v obci akční maminky. Ty se
prakticky postaraly o veškerou organizaci. Obec poskytla sál i příspěvky do tomboly. Návštěvníků přišlo
hodně, jsem tomu ráda, je to
naše dlouholetá tradice.“
Na tanečním parketě se
sešlo mnoho pestrých masek. Mezi obvyklé superhrdiny se vmísily princezny,
beruška i motýlek, myška
nebo lenochod.
Lucie Kakosová

Šmoulové roztančili sál plný dětí
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU I přes nejistotu

s opět narůstajícím počtem covidových případů se místní sdružení
rodičů rozhodlo uspořádat dětský maškarní karneval. Ale namísto kašle
tady byl slyšet všudypřítomný smích.
Na promenádu přišlo
87 masek. Tři z nich byly
vylosované a dostaly odměny. Cenu deváťáků si
odnesl hříbeček, rodiče
ocenili trojici stánkařek
ze šestého ročníku místní
školy. Dvakrát za odpoledne předvedli deváťáci
v roli šmoulů svůj taneček. „Byli jsme tam všichni až na jednoho. I do vymýšlení choreografie jsme
se zapojili všichni. Písničku jsme ale vybraly samy
holky,“ popisuje přípravy
jedna z nich, Tereza Zelenková.
Kromě vystoupení
měli žáci posledního
ročníku základní školy
připraveny také tři bloky soutěží. Do poslední
židličkované se s velkou
chutí zapojil také herec
Martin Kraus se svou
manželkou Petrou. Martin do krásnohorské školy sám chodil, nyní tady
má ve škole a školce své
děti. Vydržel až do sa-

motného finále, kde nad
ním lstí zvítězil osmák
Jiří Palus, syn předsedy
rodičovského sdružení.
Připravena byla opět
velmi bohatá tombola,
čítající 1 400 lístků. Vyhrávaly všechny, třicítka
z nich putovala do slosování o hlavní ceny. Bohužel se neprodala celá,
zbyly asi tři stovky lístků. Mezi nimi byly i čtyři do hlavního slosování
a tak do příštího roku

lů nad tím, proč byla nižší návštěvnost, než tomu
bylo v jiných letech. Své
stopy na účasti zanechala také nemocnost nebo
obavy z covidu. „Doufejme, že příští rok už bude
normální svět, přijde více
lidí a udáme i tu koloběžku,“ uzavírá Mužík
s úsměvem.
Jediným opravdovým
zádrhelem, který se ale
také podařilo vyřešit,
byl nefungující mikro-

Šmoulové z devítky a securiťáci z osmičky měli v Židličkované
za soupeře manžele Krausovi.

zbyla také první cena,
kterou byla koloběžka.
„Když je venku ošklivě,
tak vezmou lidi děti a přijdou. Ale bylo hezky, jeli
na výlety nebo byli na zahradě,“ zamýšlí se Jiří
Mužík, jeden z pořadate-

fon. „Bylo to dobrý. Moc
se mi do toho nechtělo,
ale nakonec to rychle
uteklo,“ pochvalovala si
následující den také Tereza Zelenková.
Olga Trachtová
Hadáčková

HOKEJ
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Hokejisté Štětkovic proklouzli
do prvoligového ﬁnále gólem „last minute“
SEDLČANY Minulý týden

dlouhodobý pohárový turnaj amatérských hokejistů
upaloval mílovými kroky
k ﬁnálovým třem zápasům,
které se v jednotlivých ligách hrály ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Ještě předtím se ale musely dohrát
zbývající utkání čtvrtﬁnále a hrálo se i všech šest
mačů semiﬁnále.
V první lize byla v semiﬁnále pozornost upřena
hlavně na duel Zvírotic se
Štětkovicemi, protože jednak jsou oba týmy z regionu, a také oba patří k favoritům soutěže. Nechala se
čekat vyrovnaná hra dvou
týmů, které se velice dobře znají, a skutečnost taková opravdu byla. Po dvou
třetinách vedli chlapci
od vody 3:2, když za ně
skórovali Pavel Tylich, Tomáš Holeček a Jiří Chlasták, zatímco za Starou
gardu byli úspěšní Michal
Grin a Jiří Kahoun. Ve tře-

tí třetině však došlo k obratu. Po čtyřech minutách
hry po obléhání branky
Zvírotic doťukl do sítě
puk odražený gólmanem
Lukáš Růžička a bylo
srovnáno. Hned vzápětí
rozehráli hokejisté Štětkovic přesilovku, sice ji
nevyužili, ale nakonec je
to mrzet nemuselo. Když
se už už zdálo, že o postupujícím do prvoligového
ﬁnále budou muset rozhodnout nájezdy, vřítili
se hráči Štětkovic do útočného pásma a pouhých
dvacet šest sekund před
třetím klaksonem Jan Cicák dal rozhodující gól.
Závěrečný nápor Staré
gardy byl tak mocný, že
vzápětí branková konstrukce vyletěla z kolíků.
Chlapci od vody okamžitě
udělali to, co ještě udělat
mohli. Vzali si oddychový
čas, odvolali brankáře, ale
na vyrovnání už měli hodně málo času.

Hodně vyrovnané bylo
i třetiligové semiﬁnále
mezi novoknínskými Ševci
a týmem Novit Neveklov.
Po třech patnáctiminutovkách duel skončil 3:3,
a tak se muselo pokračovat nájezdy. Nájezdníkům
se dlouho nedařilo, ale
nakonec byl přece jenom úspěšnější Neveklov
a v úloze posledního třetiligového celku po druhé
fázi turnaje postoupil až
do ﬁnále play off.
Výsledky – zbývající utkání čtvrtﬁnále 1.
ligy: Obecnice – Příčovy
6:2, Sázava – Vršovice 6:2.
3. liga: Ševci Nový Knín –
Hrádek 7:5.
Semiﬁnále – 1. liga: Zvírotice – Štětkovice 3:4,
Sázava – Obecnice 8:5. 2.
liga: Domino – Křepenice
2:1, AHC Nový Knín – Kňovice 4:5. 3. liga: Ševci Nový
Knín – Neveklov 3:4, Štětkovice B – Rumola 1:0.
David Myslikovjan

Pohár 3. ligy patří rezervě
Staré gardy
Stará garda
Štětkovice B –
Novit Neveklov 5:2
(1:0, 1:0, 3:2)
SEDLČANY Na zimním stadio-

nu se ve čtvrtek 24. března
hrálo ﬁnálové utkání 3. ligy
dlouhodobého turnaje amatérských hokejistů, bojujících o Pohár starosty města.
Favoritem v tomto mači byl
B tým Štětkovic, který sice
nakonec svoji roli potvrdil,
ale nijak snadné to neměl
a svého soupeře deﬁnitivně
zlomil až v závěrečné dvacetiminutovce.
Vedení se rezerva Staré
gardy ujala po necelých čtyřech odehraných minutách,
když střelou z bezprostřední
blízkosti „pod víko“ skóroval Tomáš Vávra. Štětkovice
po celou první třetinu dobře
pokrývaly svoje obranné
i střední pásmo a hokejisté Neveklova se jen těžce
prosekávali houštinami,
tvořenými hráči soupeře.

Na konci 15. minuty rozehrály Štětkovice svoji první
přesilovku, počínaly si v ní
však prachbídně, a přestože
si po návratu vyloučeného
hráče na led vytvořily několik šancí, skóre se nehýbalo.
Hned v úvodu 2. třetiny
usedl na trestnou lavici další
hráč Neveklova, přesilovka
opět zůstala nevyužita, a tak
drama pokračovalo. Ve druhé polovině této části hry
měl naopak Neveklov hned
dvakrát za sebou možnost
hrát přesilovku, jenomže
to už bylo jasné, že početní výhody v tomto ﬁnále
ani pro jeden tým velkou
výhodu přinášet nebudou.
Do dvoubrankového vedení se Štětkovice B dostaly
dvě minuty před druhou
sirénou, když z bezprostřední blízkosti z velkého úhlu
skóroval Martin Lachout. Ze
třetí třetiny však uplynula
pouze minuta a půl a Novit
kontroval. Úspěšným střelcem byl Ladislav Vorel. Ne-

veklovských hokejistů byl
najednou plný led a brzy si
svojí aktivitou doslova vydobyli přesilovou hru. Na jejím
konci se však povedl brejk
dvojici štětkovických hráčů
a Tomáš Vávra ve 47. minutě
hry zvýšil na 3:1. Brzy se ale
Neveklovu podařilo oplatit stejnou mincí a na konci
úspěšného brejku byl Filip
Drahokoupil – 3:2. Jedenáct
minut před třetí sirénou zvýšil Ondřej Střihavka na 4:2
a po dalších třech minutách
přidal svůj třetí a celkově
pátý gól Štětkovic Tomáš
Vávra. V závěru mače hrál
Neveklov ještě půlminutovou přesilovku pět na tři, ale
skóre se už nezměnilo.
K dobré úrovni tohoto
ﬁnálového utkání hobby
hokeje přispěli i štětkovičtí
fanoušci, z nichž jeden měl
buben a mnoho dalších
umělohmotné trumpety.
Po celý mač o sobě dávali
hodně vědět.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Prvoligové ﬁnále bylo
důstojnou a dramatickou
tečkou za hokejovým turnajem
Dokončení ze strany 1

hokej, v němž měla zpočátku
navrch Sázava, ale na konci
slavily Štětkovice.

Tři góly za minutu
a půl
Sázava se ujala vedení už
po půlminutě hry, kdy mezi
kruhy zůstal zcela osamocený
Ladislav Lešťák starší a střelou
po ledě k tyči skóroval. Štětkovice si musely počkat na vyrovnání deset a půl minuty,

čícího a vzápětí i padajícího
střelce z několika kroků srovnal na 4:4 Jan Cicák.

Drama až do konce
Na začátku třetí třetiny ještě
dohrával Rebel svoji přesilovku a po pouhých sedmi vteřinách už měl dokonce dvojnásobnou výhodu. A to skoro
půldruhé minuty. Štětkovice
se sice úspěšně ubránily, jenomže ve 45. minutě hry dostal puk do jízdy přesně

Putovní Pohár starosty města a další pohár za vítězství v 1. lize
získali hokejisté Štětkovic.

když gólmana Rebelu překonal z bezprostřední blízkosti
Václav Herma. O chvíli později
musel ze hry odstoupit jeden
z jeho spoluhráčů, když jej
hodně ostře srazil na mantinel
hráč Sázavy. Ve 25. minutě hry
došlo k prvnímu vyloučení,
Sázava rozehrála přesilovku,
jenomže spíše při ní mohla inkasovat po úniku dvojice štětkovických útočníků. Za chvíli
se ale povedl brejk Sázavě
a v polovině normální hrací
doby Milan Sýkora dostal opět
svůj tým do vedení. Bezprostředně po rozehrání ve středovém kruhu se tým Rebelu
opět nahrnul do svého útočného pásma a jeho akci zakončoval úspěšně bekhendovým
blafákem opět Milan Sýkora
– 3:1. A aby toho nebylo málo,
čtvrtý gól v čase 31.20 přidal
Lukáš Krätsmar-Šmogrovič.
Za minutu a půl dala Sázava tři
góly. Štětkovice však neházely
ﬂintu do žita a necelých šest
minut před druhým klaksonem snížil na 4:2 Jiří Kahoun.
Od tohoto okamžiku se hra
ještě více zrychlila, Stará garda
hodně přidala a výsledkem
byl kontaktní gól, který v čase
37.16 obstaral také Jiří Kahoun.
Tlak Štětkovic gradoval v poslední minutě prostřední části
hry, kdy v poloze nejdříve kle-

na útočnou modrou sázavský
expres Milan Sýkora a opět
překlopil vedení na stranu svého týmu. Ve 48. minutě zachránila Starou gardu od další pohromy tyč. V polovině třetího
dějství však chybovala obrana
Sázavy v čele s gólmanem,
který se snažil dost riskantně
rozehrát, puku se v mezikruží
zmocnil Václav Herma, obkroužil ležícího brankáře a celkem snadno srovnal na 5:5.
Potom se „Štětky“ bránily
v dalším oslabení, a jen se vrátil vyloučený hráč na led, využil dalšího zaváhání obrany
Rebelu Karel Pospíšil a necelé
čtyři minuty před třetím klaksonem střelou z bezprostřední blízkosti do odkryté branky
poprvé v tomto utkání poslal
Štětkovice do vedení. Zdálo
se, že deﬁnitivní rozhodnutí
padlo přesně osmdesát devět
vteřin před koncem po samostatném úniku Jana Cicáka,
který dal sedmý gól Staré
gardy, ale Rebel ještě vykřesal
naději v době, kdy do konce
chybělo pětatřicet vteřin. Autorem branky byl Petr Noháč.
Sázava si okamžitě vybrala
oddechový čas a vyměnila
gólmana za útočníka. Sedm
vteřin před sirénou si vzala
time-out i Stará garda a potom
už mohla začít slavit.
-dav-
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Ve 2. lize
nakonec
dominovalo
Domino
HC Domino – HC
Kňovice 4:2 (0:0,
2:1, 2:1)
SEDLČANY Druholigové

ﬁnále bylo v programu
pohárového turnaje amatérských hokejistů v pátek
25. března a dlouho v něm
nepadl ani jeden gól. Oba
ﬁnalisté velice dobře bránili, vědomi si toho, že
kdo dá v tomto vyrovnaném duelu první branku,
bude na koni.
Až v 11. minutě hry
mělo první velkou šanci
ke skórování Domino, gólman Kňovic však po závaru udržel bezgólový
stav. A hned vzápětí byl
po další akci Domina
úspěšný podruhé. Až
v polovině 28. minuty
mocně napřáhl ze středu
kruhu Libor Pinka a bombou do horního růžku
branky dal vedoucí gól
Domina. Od této chvíle
už byl tento tým lepší
a potvrdil to v polovině
hrací doby, kdy gólmana
Kňovic překonal střelou
po ledě od bočního mantinelu opět Libor Pinka.
Pět minut před druhým
klaksonem se však Kňovicím povedl brejk, na jehož konci byl rychlonožka Pavel Pilousek, který
dal kontaktní branku.
Na začátku třetí třetiny Domino ještě dohrávalo přesilovku z konce
předchozí části hry, a už
po půlminutě zvýšil na 3:1
Přemysl Melša. Od 46. minuty měly Kňovice možnost hrát bez dvou vteřin
minutovou přesilovou
hru pět na tři, nepočínaly
si v ní vůbec špatně, ale
skórovat se jim nepodařilo. Sedm minut před třetí
sirénou zůstal před brankářem Domina na chvíli
zcela osamocený Vladimír
Ochtábec a s přehledem
snížil na 3:2. Půldruhé minuty před koncem však
rozhodl o vítězství Domina
Jiří Fišer.
David Myslikovjan

Tatran svoji kůži
nedal lacino
TJ Sokol Lom – TJ
Tatran Sedlčany
2:0 (1:0)
TÁBOR V sobotu 26. března
zavítal Tatran v 18. kole divize A k souboji s druhým
týmem tabulky Lomem,
který byl v tomto utkání
favoritem.

Penaltou
do vedení
Aspirant na postup
do ČFL začal svižně a hned
v úvodních minutách si vypracoval několik brankových situací. Ve 3. minutě
vstřelil vedoucí branku
po teči jednoho z hráčů
Tatranu, ale rozhodčí Filip
Peschel gól neuznal. Bezchybná defenziva Tatranu v čele s brankářem
Dřevojanem odolávala až
do 41. minuty. Lomu se naskytla jedinečná možnost
ke vstřelení vedoucí branky po nařízené penaltě.
Tu také střelou do středu
branky proměnil Zbyněk
Musiol – 1:0. Ještě jednou
do konce prvního poločasu zahrozili domácí, a to
z přímého kopu. Balon si
to však zamířil nad břevno.

Brazilcův gól
utnul naděje
Dr uhý poločas se
na trávníku u obou soupeřů herně vyrovnal. Tatran
se snažil, chtěl vyrovnat,
ale pak přišla 66. minuta.
Míč si před brankou našel
nohu Bernarda Frizoni Da
Cruiz Diase a ten ho jen

doklepl za záda brankáře
Dřevojana – 2:0. Obdržená
branka Tatran nezlomila,
dál se snažil vstřelit kontaktní gól, ale nakonec bez
úspěchu.

Ohlas k utkání
Jaroslav Repetný: „Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. Říkali jsme si,
že musíme hlavně vydržet
začátek zápasu a neinkasovat a zkusit z rychlého
brejku dát gól. Což se nám
dařilo do 40. minuty, kdy
rozhodčí písknul hodně
přísnou penaltu, a hosté šli
do vedení. Ve druhém poločase jsme svoji aktivitu
ještě zlepšili a řekl bych, že
jsme měli více vyložených
šancí, bohužel jsme si v 61.
minutě dali vlastní gól, ale
i potom jsme dál bojovali.
Kýžený gól se nám ale nepodařilo vstřelit. Myslím,
že se za předvedený výkon
nemusíme vůbec stydět.
I po inkasovaném gólu jsme
hráli do poslední minuty.“
Sestava Tatranu: L. Dřevojan – F. Hofman, M. Kdolský, J. Repetný, Hanuš, M.
Dvořák (72. Kouklík), M.
Krůta (72. Čipera), Sosnovec, L. Brotánek, Sochůrek
(58. Haas), M. Sirotek (64.
Habart).
Tatran je po 18. kole
v tabulce na třináctém
místě s 15 body a skórem
25:48. Další utkání hraje
v neděli 3. dubna od 16.30
hodin na svém hřišti
s Přešticemi.
David Štverák
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Fotbalové víkendové
výsledky
18. kolo divize A
TJ Sokol Lom – TJ Tatran Sedlčany 2:0 (1:0)

18. kolo krajského přeboru I. A třídy
skupina A
TJ Sokol Sedlec-Prčice – MSK Klecany 1921 0:8 (0:2)

16. kolo krajského přeboru I. B třídy
skupina E
FK Jinočany – SK Petrovice A 7:1 (5:0)
Branka Petrovic: 64. M. Mašata
TJ Tatran Sedlčany B – SK Tlustice 2:0 (0:0)
Branky Sedlčan: 52. R. Kvěch, 69. (p) D. Pudil

17. kolo okresního přeboru
TJ Sokol Dublovice – TJ Tatran Sedlčany C 3:1 (0:1)
Branky: 48. J. Kutil, 55. a 57. J. Lomoz – 9. M. Novák
TJ Sokol Kosova Hora – SK Spartak Příbram 3:2p (1:1)
Branky Kosovy Hory: 25. a 53. T. Sůva
TJ Sokol Počepice – TJ Sokol Trhové Dušníky 1:2p (0:0)
Branka Počepic: 70. (p) L. Kortan

17. kolo III. třídy skupina B
TJ Vltavan Hříměždice – TJ Sokol Dublovice B 6:0 (2:0)
Branky Hříměždic: 3. (p) a 47. J. Januška, 27., 49., 53. a 82.
M. Jílek
TJ Sokol Sedlec-Prčice B – TJ Sokol Nová Ves pod Pleší
B 4:2 (2:0)
Branky Sedlce-Prčice: 5. J. Rataj, 45. J. Trnobranský, 59. L.
Dohnal, 89. F. Pech
TJ Sokol Jesenice – SK Velká Lečice 6:0 (1:0)
Branky Jesenice: 39. a 77. O. Sůva, 49., 53. a 82. P. Čejda,
74. L. Pomahač
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Zduchovice 3:1 (2:1)
Branky Kamýku: 2. L. Kujal, 17. M. Viskup, 52. T. Mol

16. kolo III. třídy skupina A – Benešov
TJ Sokol Václavice – TJ Sokol Vrchotovy Janovice 1:8
(0:3)
Branky Vrchotových Janovic: 2. P. Dvořák, 12. a 49. P. Němec, 18. A. Sochůrek, 60., 82. a 90. P. Kocourek, 70. J. Dvořák

3. kolo IV. třídy skupina D
SK Vysoký Chlumec – TJ Sedlice 0:2 (0:1)

3. kolo IV. třídy skupina E
Obořiště – TJ Vltavan Hříměždice B 7:2 (1:2)
Branky Hříměždic: 30. a 35. D. Poslušný
SK Klučenice – SK Přestavlky 7:4 (5:1)
Branky Klučenic: 5., 11., 18. a 28. H. Holan, 37. (p) a 86. O.
Vlna, 75. J. Pecka

14. kolo krajského přeboru staršího
dorostu skupina A
TJ Tatran Sedlčany – SK Slaný 0:1 (0:0)

14. kolo krajského přeboru mladšího
dorostu skupina A
TJ Tatran Sedlčany – SK Slaný 2:3 (0:2)
Branky Tatranu: 78. a 80. J. Chlasták

20. kolo krajského přeboru mladších
žáků skupina A
V tradičním místním derby Kamýku se Zduchovicemi bylo k vidění
i mnoho vzdušných soubojů.

TJ Tatran Rakovník – TJ Tatran Sedlčany 9:0 (5:0)
David Štverák
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GLOSA

ZÁPISNÍK ZE ŠKOLNÍ AKCE

Vyšší princip

Náročný program žáci absolvovali na výbornou

Demokratická Evropa v tom nechává Ukrajinu samotnou. Jistě,
mnoho států posílá munici, zbraně, potraviny, hygienické potřeby...
K tomu ještě poměrně překvapivý počet dobrovolníků, kteří mají
pocit, že slabším se má pomáhat.
Zejména, když jsou ve spravedlivém boji a statečně se brání proti
zločinnému přepadení, kdy navíc
útočník neváhá ničit nemocnice,
školy, civilní obytné objekty. Dochází k obětem na životech i malých dětí. Nevalné mínění o Rusku
od doby K. H. Borovského nebo T.
G. Masaryka se nyní jen tragicky
potvrzuje.
To, že zůstali Ukrajinci na svých
bojištích osamoceni a prohlašují,
že budou za svoji svobodu a demokracii bojovat do posledního dechu, je hodno velkého obdivu. Pro
naši mentalitu je to skoro něco nepochopitelného, až zahanbujícího.
Aspoň že se EU i NATO tentokrát
shodují, že projeví solidaritu a pomoc Ukrajině účinnými sankcemi.
Mnozí je nutně pocítíme také, ale
chudnoucí Rusko asi bude zralé
na svůj vnitřní převrat. Ano, Ukrajinci krvácejí a oslabují Rusko také
za nás i jiné bývalé ruské kolonie.
Putinovu Rusku není už opravdu co věřit. Zejména, když brzy
po zahájení války vyhlásil Putin
uvedení jaderných sil do vysokého stupně pohotovosti. Asi je
na místě vzpomenout ohledně
otázky zbrojení premiérku Spojeného království Margaret Thatcherovou a prvního prezidenta SSSR
M. S. Gorbačova. Thatcherová
při návštěvě Gorbačova v Anglii
v roce 1984 ani nehorovala pro
úplné zrušení jaderných zbraní.
Paradoxně v nich viděla silnou záruku evropského míru. Neuměla
si představit šílence, který by zahájil takovou válku, aby tím zničil
i sám sebe.
Nyní přišel čas, aby reálná
hrozba jaderné války byla zažehnána i v zájmu Ruska tím, že šílenec Putin bude zbaven moci. Jakýmkoliv způsobem. Však známe
i Drdovu povídku Vyšší princip se
slovy profesora Málka před svými
studenty: ...vražda na tyranu není
zločinem. I já schvaluji...
Vladimír Roškot

Je pondělní dopoledne a nám začíná
týden s výukou plavání. Pro mnohé
žáky naší vysokochlumecké školy je
to poprvé, kdy budou spát jinde, než
jejich maminka. Pro nás, pedagogický
sbor, je to poprvé, kdy se svými žáky
budeme sdílet zcela jiné zážitky, než
které přináší školní výuka.
Ubytování v Srní na Šumavě jde
hladce, děti byly domluvené dopředu, kdo bude s kým. V restauraci
dokonce sklízíme ocenění za to, jak
jsme v klidu. Pak přišlo na řadu rozlosování do třech skupin, ve kterých
budeme absolvovat neplavecké aktivity. Já se stávám patronem srnčat,
kolegyně Hana má vlčata a z Míry
se stává vedoucí vydřat. Na začátku
první plavecké lekce přichází rozřazení do jedniček až trojek podle
toho, jak na tom kdo je. A i když jsou
dvě hodiny ve vodě náročné, všichni
to zvládají na jedničku. Večer ještě
upravujeme program podle toho,
jak se během dnešních dohod změnil. A už je čas na první večerku. Pár
stýskacích slziček zvládáme naší přítomností na pokojích, pomáhá čtení
nebo vyprávění pohádek. Je deset
hodin, děti spí a já usedám k počítači, abych stáhla fotky, nahrála je
rodičům a popsala první den.
Úterý začíná rozcvičkou na čerstvém vzduchu a pak rautovou snídaní.
I to je pro mnohé poprvé. Dalším bodem programu je návštěva infocentra,
kde končí většina kapesného, které si
děti s sebou přivezly. Po dopoledním
plavání a obědě máme chvíli na odpočinek. Následuje psaní pohledů domů
a pak znovu do bazénu. Odpoledne
nás svou návštěvou poctily paní ředitelka Tereza se svou pravou rukou
Blankou. Přivezly i něco dobrého. Večer vyrážíme na speciální stopovačku
a většina výpravy pak ještě na laserovou střelnici.
Na středu jsme si připravili speciální program. Po snídani máme objednaný bowling. Někdo viděl koule
poprvé, jiní je v ruce drželi po mnoha letech. Pochopitelně nešlo o body,
ale o zážitek. Po dopoledním plavání
nás namísto toho odpoledního čekala
návštěva místního výběhu s vlky. Jdu
trochu s obavami, protože když jsem
tam byla sama v pondělí, viděla jsem
jen jednoho a to ještě po deseti minutách, kdy jsem se ani nehnula. „To nemůže s osmnáctkou dětí klapnout,“

běží mi v hlavě, ale říkám si, že je
to alespoň dobrá motivace, aby byli
chvíli potichu. Jinak jsme totiž docela
živá skupina.
Vydáváme se tedy na vlčí stezku. Já
nesu v ruce tašku s obálkami s úkoly
na čtyři stanoviště: Bludiště, puzzle,
spojovačky, písmenka, křížovky a tři
hádanky. Se snižujícími počty metrů
k bráně výběhu opravdu i naše skupina utichá. A moje napětí stoupá. Uklidnit se ale mohu záhy, protože první
dva kusy vidíme hned po příchodu.
A další následovaly. Viděli jsme jich
asi sedm. Jeden ležel přímo pod lávkou a náš obdiv si snad i užíval.
Užíváme si to tak, že při pohledu
na hodinky zjišťujeme, že musíme
přidat do kroku, abychom stihli večeři.
Po ní ještě následuje první polovina

lení. Protože nás na hotelu střídá
velká skupina cvičení chtivých žen,
vyklízíme pokoje již před snídaní.
Zázemím pro tento den se nám
stává konferenční sál, který dobře
známe z promítání a dalších společných aktivit. Zamýšlená druhá
návštěva Infocentra se bohužel nekoná, z provozních důvodů je zavřeno. Zklamání tedy tišíme tím, že
si to koupíme, až pojedeme příště.
Opět se, jako už tento týden několikrát, vracíme k diskusi, za jak dlouho to „příště“ bude.
Po půlhodince v nedalekém lese
nás čeká poslední plavání. Žáci se
jeden za druhým vrhali do vody, aby
předvedli, co se za ten týden intenzivní výuky naučili. Závody s vlastní vůlí
a silami končí naší velkou pýchou

ﬁlmu Pod jezevčí skálou, který se tady
natáčel v roce 1978. Druhou polovinu
si necháváme pro velkou únavu a nutnost spánku na druhý den dopoledne,
mezi snídani a dopolední plavání.
Čtvrteční den trochu zpestřil výpadek proudu, ale program nám to
nenarušilo. Po odpoledním plavání
a večeři se pouštíme do výroby triček. Jednotlivé týmy měly za úkol
vymyslet si logo, které nyní prezentujeme před ostatními a pak kreslíme ﬁxy na textil na bílá trička, která
jsme si s sebou sbalili. Pak trička otáčíme a všichni všem se podepisujeme. Vzniká nápad, že v nich půjdeme v pondělí do školy. Bohužel nám
to trvá příliš dlouho a tak už zbyl čas
jen na jednu písničku. Plánovaná
diskotéka tedy bude ve škole po našem návratu zpět do lavic.
Páteční ráno je ve znamení ba-

– nevezeme domů žádnou želvu,
máme dva kapříky a šestnáct delfínů.
Někteří by plavali ještě dál, kdyby je
instruktoři po dvou stech metrech,
tedy osmi bazénech, nevyhnali
z vody, aby mohli přijít na řadu další. Po závodech se vrháme do vody
s dětmi i my učitelé a užíváme si
poslední společnou čtvrthodinku.
Po usušení se scházíme k rozdání
mokrých vysvědčení a pak už směřujeme k poslednímu obědu, který
zahajujeme přípitkem rychlými špunty. Po něm ještě rozdáváme medaile,
které nám upekla jedna z maminek.
Jsou dvě hodiny, páteční odpoledne, a nastává velké loučení. Děti jsou
spokojené a my také. I když je nám
jasné, že někdo po neděli do školy nedorazí, všichni se shodujeme na tom,
že to za to rozhodně stálo!
Olga Trachtová Hadáčková
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