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Proudí dobrovolná
spolupráce Sousedů
pro Ukrajinu
REGION Je mezi námi velká

řada dobrovolníků, kteří se
intenzivně věnují pomoci
lidem z Ukrajiny. Ti přijeli
za mimořádných válečných okolností a bez pomoci se neobejdou. Oslovili jsme Jáju Trojanovou
a Didi Sayehovou, zakladatelky platformy Sousedé
pro Ukrajinu.
Zorganizovaly jste

spolu první humanitární
sbírku na pomoc Ukrajině, která se uskutečnila
na sedlčanském náměstí
1. března, tedy vzápětí
po vypuknutí války. To
nebyla malá akce, zmobilizovaly jste alespoň stovku lidí a pomoc okamžitě
putovala na místo určení.
Co vás k tomu vedlo?
JT: Chci říci, že jsme ne-

Městys bude mít druhou
třídu mateřské školy
VYSOKÝ CHLUMEC Na pro-

gramu vysokochlumeckého zastupitelstva 6. dubna
byly kromě rozpočtových
opatření, obecních nemovitostí a třeba finanční
podpory SDH zejména tři
body: studie na úpravu
veřejných prostor, prodej

bytových jednotek a rozšíření kapacity mateřské
školy. Jednání se účastnilo všech devět zastupitelů
a devítka hostů.
Studie na úpravu veřejných prostor pochází
z dílny Ivany Slavkové,
Pokračování na straně 7

byli v Sedlčanech a okolí jediní, kdo hned zareagoval.
Na sedlčanském náměstí
to bylo více vidět. Ten den
se uskutečnil sedlčanský
masopust a nám se vůbec
nechtělo veselit, protože
naše myšlenky směřovaly
k tomu, abychom podpořili
Ukrajinu.
DS: Nutnost pomáhat
Pokračování na straně 9

Cena 20 Kč

Radnice zubní ordinaci
bez splnění podmínky
nepronajme
SEDLČANY Není žádným ta-

jemstvím, že nejen v Sedlčanech, ale i ve větších
městech České republiky
je nedostatek zubních lékařů. V březnu letošního
roku ukončila svoji dlouholetou praxi v objektu
staré polikliniky dentistka
Ilona Šauerová.
Jak jsme již čtenáře informovali, o tyto prostory
projevil zájem Petr Čáp.
Sedlčanského starosty Miroslava Hölzela jsme se zeptali, zda se dohoda s po-

sobota 23. dubna
POCHOD HORY DOLY POČEPICE
start 9–12 hodin

trasy 12 a 15 km + kočárková 8,5 km
startovné 50 Kč, občerstvení na trase,
oběd za zvýhodněnou cenu
golfové hřiště otevřeno

Návštěvníci jarního
farmářského trhu měli
možnost ochutnat nejlepší
marmeládu na světě
SEDLČANY Sdružení obcí

Sedlčanska na náměstí T.
G. Masaryka v sobotu 9.
dubna uspořádalo první
letošní farmářský trh, který
se po delší době opět konal i s doprovodným programem. Přestože předpověď počasí nebyla vůbec
příznivá, nakonec se obě
vystoupení konala, ačkoliv
se účinkující museli vyrovnat s větrným a chladným
počasím.

Na náměstí
se tančilo
a muzicírovalo
Zvlášť to platilo pro folklorní soubor Kamýčan

Tel.: 604 761 657

www.sekacky-traktory.com

zahradní
traktory

tencionálním nástupcem
doktorky Šauerové rýsuje.
„S doktorem Čápem jsou
složitá jednání. O pronájem ordinace má zájem, ale
my jsme dali podmínku, že
bude muset mít uzavřenou
smlouvu alespoň se dvěma
největšími zdravotními pojišťovnami. On toto nechce
akceptovat. Chce inkasovat za ošetření a zákroky
od pacientů jen přímé platby. To odmítáme,“ sdělil
starosta.
Za vstřícný krok považuje Petr Čáp výši nájmu,
kterou by město od něj
požadovalo. „Z naší strany
se u zdravotnických služeb
Pokračování na straně 3

Škola
zaměstnává
dvě
asistentky
z Ukrajiny
PETROVICE Česko čelí ne-

a jeho podhoubí Kamýček
z Kamýka nad Vltavou,
protože velcí i malí tanečníci vystoupili ve slušivých
krojích, které je ale moc
nezahřály. O to s větší vervou se ale pustili do tanců, jež ocenili návštěvníci trhu dlouhotrvajícím
potleskem. Moderátorka,
předsedkyně Sdružení
obcí Sedlčanska Štěpánka
Barešová přihlížejícím připomněla, že soubor vystupuje již více než pětadvacet let, a také představila
nejmladší členku souboru.
Karolínka Čandová za čtrnáct dní oslaví teprve svoje

bývalé uprchlické vlně
kvůli válce na Ukrajině,
odkud lidé utíkají do bezpečí. Nalezli ho také v Petrovicích.
„Zatím máme v obci
k dnešnímu dni 41 uprchlíků. Počet se ale stále mění.
Někteří odcházejí, noví
přicházejí,“ říká petrovický starosta Petr Štěpánek.
„Část je ubytována v ubytovně Obecního domu, část
v Modré hvězdě a v penzionu V Zahrádce. Další jsou
v soukromých bytech. Celkem úspěšně se nám daří
zajistit práci všem, kdo mohou pracovat.“
Místní školka Čtyřlístek
zatím přijala jedno ukrajinské dítě, do základní školy
začalo dosud chodit devět

Pokračování na straně 8

Pokračování na straně 3
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Nové veřejné osvětlení
zasáhne do rozpočtu
LIBÍŇ Městská rada schválila ve středu 6. dubna
mimořádný výdaj, který
zasáhne do rozpočtu Sedlčan. Starosta Miroslav Hölzel vysvětlil, o co se jedná.
„Věděli jsme, že ČEZ
plánuje v celé osadě Libíň
pokládku kabelů do země.
Energetici nás překvapili tím, že akci již zahájili,
aniž by nám předem termín
oznámili. Problém je ten,
že jsme na stávajícím vedení ČEZu na sloupech závislí veřejným osvětlením.
V součinnosti se společností
Energon Dobříš, která pro
ně akci zajišťuje, nám nabídli také položení kabelů
pro naše potřeby. Znamená
to ale postavit nové stožáry
a udělat tak v Libíni kompletně nové veřejné osvětlení. Celková nabídka je 1,28
milionu korun,“ sdělil starosta. „Není možné nechat

Libíň bez veřejného osvětlení a kdybychom akci odložili až na dobu po kabelizaci
ČEZu, tak by byla ještě nákladnější a znamenalo by
to znovu osadu rozkopat,“
doplnil důvody, proč se
radní rozhodli zařadit
akci do nákladů letošního
roku s tím, že bude součástí dalšího rozpočtového opatření.
„Nechci předbíhat událostem, ale přihlásili se
nám zájemci o koupi bývalé úpravny v Kosově Hoře,
za níž požadujeme 1,5 milionu korun, kterou bychom
mohli získat do rozpočtu
a z tohoto příjmu by bylo
možné ﬁnancovat veřejné
osvětlení v Libíni,“ avizoval Hölzel s tím, že prodej
nechce, než se dostane
na jednání rady a městského zastupitelstva, komentovat.
Marie Břeňová

Obec díky přislíbeným
dotacím rozjela hned
několik akcí
KOSOVA HORA Mar tina

Krameše, starosty Kosovy
Hory, jsme se zeptali, jaké
investiční akce mají naplánovány na letošní rok.
„V obci bylo dokončeno vydláždění žulovými
kostkami před bývalou sokolovnou, kterou jsme přestavěli na kulturní dům. Šlo
o plochu 530 metrů čtverečních,“ informoval. O potřebě vydláždit okolí budovy
postavené v roce 1937 se
zmínil již vloni v červenci
ve svém projevu při slavnostním otevření tohoto
objektu a jeho předání
do užívání veřejnosti. Nyní
ještě podotkl, že tím práce
na kulturním domě sokolovna nekončí. „Pokračujeme ve výměně krytiny
na budově,“ sdělil.
„Nejpozději v květnu
zahájíme velmi důležitou
akci, za níž pokládáme intenziﬁkaci čistírny odpadních vod,“ uvedl dále. Zdůraznil, že tyto plány mohly
začít uskutečňovat pouze
díky přislíbeným dotacím.

„Pokračuje výstavba garáží pro obecní techniku
u Parku generála Mareše.
Zahájili jsme také výstavbu
parčíku u židovského náměstí,“ sdělil k počinům,
které chtějí zastupitelé dokončit ještě letos. K parku
připomněl záměr obce –
vytvořit esteticky hodnotný prostor se sadovými
úpravami, který zde bude
jako připomínka na původní židovské obyvatelstvo.
Židovské tradice má připomínat symbolika stromů
zasazených tak, aby vznikl
obrazec Davidovy hvězdy.
Za ﬁnanční podpory
Středočeského kraje se
Kosova Hora hodlá pustit
také do výstavby kanalizace a vodovodu v lokalitě
pod hřbitovem. „Chceme
zde vybudovat 280 metrů
vodovodního řadu a 110
metrů kanalizace. Zhotoveno bude celkem čtrnáct přípojek,“ informoval o další
zamýšlené investici starosta Krameš.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Muzeum, knihovna i kulturák
hospodařily beze ztrát
SEDLČANY Městským příspěvkovým organizacím,
kterými jsou muzeum,
knihovna a kulturní dům, se
podařilo udržet bez ﬁnančních ztrát i v loňském roce
poznamenaném koronavirem a omezením jejich činnosti. Místostarosta Sedlčan
Zdeněk Šimeček upřesnil, že
kladný hospodářský výsledek v případě muzea přesáhl 217 tisíc korun, u knihovny
částku 134 tisíc korun a u kulturního domu 56 tisíc korun.

Výstavy,
přednášky
a ostatní
Muzeum i přes řadu omezení vloni navštívilo 5 600 lidí.
„Za nejúspěšnější akce označil ředitel muzea David Hroch
výstavu uspořádanou k oslavě dvacetileté existence Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém
Chlumci, kterou si prohlédlo
247 návštěvníků. Veterán
klub Sedlčany také prezentoval již potřetí činnost během
uplynulých let s názvem Láska k historii. Její vernisáž se
vloni uskutečnila na náměstí
při prezentaci historických
vozidel a výstava přilákala
kolem 1 600 nadšenců. Kladné ohlasy byly také na expozici připravené ke 100 letům
fotbalu v Sedlčanech, která
připomněla dosažené výsledky fotbalistů TJ Tatran,“ rekapituloval Šimeček a zmínil
i další návštěvníky kvitované akce v muzeu, včetně té
vzpomínkové na Martina Dyrinka „in memoriam“ – typografa a knižního designéra,
který dlouhá léta žil a tvořil
na Sedlčansku. Tuto výstavu
zhlédlo více než 500 lidí zajímajících se o umění autora,
který byl několikrát oceněn
v soutěži o Nejkrásnější českou knihu roku.
Činnost muzejníků neustrnula ani v jiných oblastech. Svoje nadšené diváky
si našly Večery při svíčkách,
zpřístupněny byly po rekonstrukci sklepní prostory, renovace se dočkaly některé
sbírkové předměty. Muzeum
také spolupracovalo s Václavem Smrčkou na videodo-

kumentu Starověké Sedlčany: Příběh kalvy s treparací

se zúčastnilo 7 444 lidí a poznamenal, že v tomto počtu

V sedlčanském muzeu má stálou expozici také historie motokrosu.
Připomíná legendy tohoto sportu a mezi nimi i nedávno zesnulého
Jaroslava Faltu (na snímku vlevo), který byl zvolen motokrosařem století. Sedlčanskému muzeu dlouhodobě před několika lety
propůjčil kompletní oblečení, v němž usedl naposledy na závodní
speciál. Snímek z areálu Sedlčanské kotliny je z roku 2015, kdy členové Autoklubu RAC Sedlčany a Veterán Klubu Sedlčany připravili
vzpomínkovou akci na legendární motokros v roce 1975 spojenou
s překvapením – všichni „zlatí hoši“ si ze Sedlčan odvezli po 40
letech vítězné trofeje.

a na snímku Freska Klanění
tří králů v kostele sv. Martina
a podílelo se na vydání sborníku Podbrdsko.
„Letos si muzeum připomene dvacetileté působení
v takzvané staré radnici,“
podotkl Šimeček s tím, že
program k této události se
připravuje.

Přes sedm tisíc
návštěvníků, 394
akcí
Z roční zprávy knihovny zmínil Šimeček fakt, že
první čtvrtletí roku 2021
navázalo na přísná protiepidemická opatření, která
platila na sklonku roku 2020
a v řadě oblastí se ještě pravidla zpřísňovala.
„Knihovna tak mohla
první tři měsíce roku fungovat pouze bezkontaktně. To
knihovnice vyřešily pomocí
telefonu. Čtenáři si telefonicky objednali a našli je připravené na stole za dveřmi
knihovny a obdobným způsobem docházelo k jejich vrácení. Ve druhém pololetí už
mohly knihovnice opět půjčovat – používat se ale musely
po celý rok respirátory a dezinfekce,“ uvedl místostarosta
s poznámkou, že hodně bylo
používáno k nejrůznějším
programům online prostředí.
Ze statistiky doplnil, že
v roce 2021 uspořádala
knihovna 394 akcí, kterých

nejsou zaevidováni návštěvníci výstav. Knižní fond představoval ke konci minulého
roku 49 634 knihovních jednotek, oproti roku 2020 šlo
o přírůstek 1 157 knih.

Zisk půjde
do investic
V kulturním domě, který sloužil především jako
velkokapacitní očkovací
centrum, bylo vloni zrušeno nebo přesunuto 160 akcí
a povedlo se jich nabídnout
105. „Došlo i k omezení provozu kina a hvězdárny. Zaměstnanci kulturního domu
zajišťovali běžný provoz,
povinné revize, školení související s bezpečností práce
a požární ochranou i oblastí ochrany osobních údajů.
Uspořené běžné náklady
související s kulturním provozem byly použity na opravy
a údržbu,“ vybral ze Severovy souhrnné zprávy Šimeček. Připojil i komentář, že
dosažený hospodářský zisk
plánuje „kulturák“ převést
do fondu investic. Peníze
si vyžádá například zatím
stále odkládaná oprava světelné techniky v divadelním
sále. „Vzhledem ke stárnutí
současné technologie je ale
její modernizace již nevyhnutelná,“ ztotožnil se místostarosta s názorem ředitele kulturního domu.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz
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Radnice zubní ordinaci
bez splnění podmínky
nepronajme

Řidiče zpomalí
dopravní omezení

Dokončení ze strany 1

jedná v podstatě o dotovaný
pronájem, nepožadujeme
takovou výši, která je v místě a čase obvyklá. Vnímáme
takovouto péči jako službu
pro lidi. A pokud bychom
takovou podmínku Petru

Čápovi nedali, tak by byla
určitě na místě kritika veřejnosti,“ dodal starosta s tím,
že jednání s tímto mladým
zubařem ještě nejsou uzavřena. „Je na něm, zda nějakou vstřícnost ještě projeví,“
doplnil starosta.
-mb-

REGION Silničáři zahájili
v minulém týdnu několik
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lých 700 metrů a druhá část
průtahu je Dublovicemi

Škola zaměstnává dvě
asistentky z Ukrajiny
Dokončení ze strany 1

žáků z Ukrajiny. Výuku se
jim daří zajistit i díky dvěma
novým asistentkám, kterými jsou právě uprchlé ženy
z Ukrajiny. Jak ředitelka základní školy Hana Vošahlíková konstatuje, je ráda, že

nové asistentky z Ukrajiny
ve škole má a bylo možné je
přijmout. Jedna žena mluví
česky, druhá mluví pouze
svým mateřským jazykem,
ale její pomoc je ve škole
také velmi výrazná.
Jana Motrincová

Dobrovolníci nalezli
podprsenku i pračku
PETROVICE Hlavní termín

letošní jarní akce Ukliďme Česko byl naplánován

prádla i s kabátem v módní
černé barvě, o kousek dál,
blízko krajské hranice, na-

Práce na silnici I/18 je v plném proudu. Foto: ŘSD

oprav na silnici I/18, kvůli
kterým v několika úsecích
řidiče zpomalí dopravní
omezení.
„Obnovili jsme opravu
povrchu vozovky a odvodnění komunikace mezi Líchovy a Břekovou Lhotou,“
sdělil Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic. Dodal,
že tato oprava, která byla
započata na podzim loňského roku, má být letos
hotova. „V rámci kompletní
opravy komunikace pracujeme souběžně na dvou
úsecích. Jedná se o výjezd
z osady Líchovy směrem
na Sedlčany v délce nece-

v délce 350 metrů. Pracuje
se tu za provozu a v obou
uvedených případech je doprava kyvadlově řízená světelnou signalizací,“ vysvětlil
Buček.
Řidiče jedoucí ze Sedlčan do Příbrami čeká další
překážka u výjezdu z Drásova. „Od pondělí 4. dubna
tu pracujeme na opravě asfaltové vrstvy. Jedná se rovněž o pokračování opravy
z loňského roku. V opravě
je úsek v délce 900 metrů. V úseku půjde pouze
o frézování obrusné vrstvy
v obou směrech a pokládka nové konstrukční vrstvy.
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I zde se jezdí aktuálně kyvadlově jedním jízdním pruhem,“ pokračoval Buček.
Sdělil i dobrou zprávu:
„Předpokládáme, že nejpozději do 14. dubna projedou
řidiči tímto úsekem bez jakéhokoliv omezení.“
Jedním dechem však
doplnil: „Od 9. dubna jsme
zahájili také celkovou opravu mostu přes potok Strupina u obce Obory, který je již
v nevyhovujícím stavebně
technickém stavu.“ Most
měl být podle jeho vyjádření o víkendu 9. až 10. dubna uzavřen, ale od pondělí
11. dubna již tímto místem
měli řidiči projet kyvadlově po polovině stávajícího
mostu.
-mb-

V pondělí 11. dubna
tomu bylo 15 let, kdy
nás bez rozloučení náhle
opustil otec, dědeček
a pradědeček

František Vašák
ze Sedlčan
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami

Finišuje přestavba historické
budovy na byty
JESENICE Přestavbou histoGruntování přírody se účastnili převážně mladí lidé s dětmi.

na sobotu 2. dubna. Díky
nepříznivému počasí byl
úklid mnoha spolky posunut o týden a konal se
o uplynulém víkendu 9. až
10. dubna.
Během dvou víkendů bylo odklizeno spolky i dobrovolníky nejen
na Petrovicku stovky kilogramů odpadu. Nálezy při
úklidu přírody byly mnohdy až komické. Zatímco
členové SDH Zahrádka
našli v lese komplet soupravu dámského spodního

lezli dobrovolníci v křoví
dokonce celou pračku. Zda
byla pračka funkční prý
nezkoušeli, neb rovnou putovala tam, kam patří. A to
na sběrný dvůr. V Kojetíně
to byla taková klasika: plechovky, PETky, víko od popelnice, igelity... Prostě
to, co v přírodě nemá co
dělat. Podobně tomu bylo
i v okolí Petrovic, kde se
našly také pneumatiky, či
nedaleko benzíny v příkopě ponožka.
Jana Motrincová

rické budovy v obci dojde
k vytvoření pěti bytových
jednotek (3x 2+kk a 2x
3+kk). Byty v podkroví
budou doplněny o arký-

ře a střešní okna. Stavbu
provádí ﬁrma S-B Barták
a subdodavatelem je ﬁrma Střechy Ježek. Předpokládané celkové náklady
přesáhnou 17 mil. Kč. Je-

senický obecní úřad požádal Státní fond podpory
investic o dotaci na sociální byty 2,46 mil. Kč a úvěr
8,94 mil. Kč.
František Vávra

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Řešením žízně na výletě je
samoobslužný výčep
VLETICE Pár metrů od náv-

si směrem na Hostovnici
za branou Statku Vletice
je nově samoobslužný výčep na pivo a bezinkovou
limonádu. V provozu bude

od 3. června přibližně
do konce září, ale zkušebně také již o Velikonocích
od 15. do 18. dubna.
„Nápad na automat nebo
menší bistro jsme měli ve Vle-

ticích již dlouho. Situace
s uzavřenými hospodami,
zájem ze strany veřejnosti
a turistů v sezóně a také možnost částečné úhrady nákladů
z dotace z MAS Sedlčansko,

vedly vloni v březnu k sepsání žádosti o dotaci a počátku
prací. Koncem roku byla dotace schválena a již nic nebránilo úpravám pozemku a objednání výroby automatu,“

popisuje provozovatel samoobslužného výčepu David
Mühlbach. „Měli jsme štěstí.
Z důvodu nedostatku několika součástek byl náš výčep
poslední vyrobený nejméně
do poloviny letní sezóny,“ dodává s úlevou a s tím, že tyto
stroje jsou celkem unikátní:
„Pokud vím, vyrábí je v České
republice jediný člověk.“
Nápojový automat je
pod dohledem kamery,
volně přístupný a v provozu za předpokladu, že
je otevřena brána dolního
statku. „Věřím, že při respektování pravidel a vzájemném respektu bude
sloužit všem a stane se
z něj nový cíl pro procházky a výlety místních i pro
turisty,“ dodává Mühlbach.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Sen o zámku
v podhradí se
stává postupně
realitou
VYSOKÝ CHLUMEC „O Velikonocích se otevírají
nejen poklady, ale i nově
zrekonstruovaná obřadní
síň,“ dostala redakce zajímavou informaci od vysokochlumeckého starosty
Jiřího Svatka.
V sobotu o Velikonocích
16. dubna se v obřadní síni
uskuteční soutěž o nejlepší-

třískového obložení a zátěžového koberce z konce
minulého století, který pod
sebou ukrýval původní dřevěnou podlahu. Díky citlivé výmalbě, renovované
podlaze a novému nábytku
se budou moci nyní svatebčané a účastníci slavnostních obřadů a akcí alespoň
trochu cítit jako na zámku,

Autíčko na vodíkový pohon
postavili a řídili studenti gymnázia
SEDLČANY/OSTRAVA Republikové kolo soutěže
Horizon Hydrogen Grand
Prix se konalo v pondělí 4.
dubna v Ostravě v Trojhalí.

lovali konstrukci všech částí
modelu. Také pilně trénovali plynulou jízdu a optimalizovali rychlost, při které se
stačí baterie dobíjet vodí-

Tým sedlčanského gymnázia se soutěžním modelem

Tým sedlčanského gymnázia s vodíkovým autíčkem
vlastní výroby se jí zúčastnil podruhé.
„Pět studentů ze sexty
a 1.G postavilo ze stavebnice, kterou škole věnovala Nadace Orlen Unipetrol,
model autíčka s vodíkovým
palivovým článkem. Celý
rok vylepšovali a zdokona-

kovým článkem,“ popisuje
přípravy na soutěž zástupkyně ředitele školy Lenka
Lichtenbergová.
Ve velmi těžké konkurenci týmů, které jsou vedeny odborníky a mistry
ve svém oboru, obsadili
sedlčanští studenti deváté místo, což vedení školy
hodnotí jako neuvěřitel-

né. „Zvolili správnou taktiku a byli mezi pěti týmy,
které dojely čtyřhodinový
závod do úplného konce,“ chválí Lichtenbergová sedlčanské závodníky
a konstruktéry.
Studenti si nejen užili
zajímavý závod, poznali
mnoho zajímavých lidí, ale
hlavně získali další technické zkušenosti, které chtějí
využít na vylepšení modelu, aby v příštím závodě
byli ještě lepší. „Technické
zkušenosti a práce v týmu
jsou pro jejich budoucí
studium a nejspíš i profesi
velmi důležité. Jsme moc
rádi, že můžeme studentům
poskytnout, díky dlouhodobé spolupráci s Nadací Unipetrol, takové příležitosti
a nadstandardní podmínky
při studiu,“ dodává zástupkyně školy.
Závodu týmů se kromě
sedlčanských studentů zúčastnilo dalších sedmnáct
týmů z Opavy, Jihlavy,
Třince, Rakovníka, Kurné
Hory, Brna, Meziboří, Prahy, Ostravy, Vítkovic, Litvínova a Plzně.
Olga Trachtová
Hadáčková

Zrekonstruovaná vysokochlumecká obřadní síň v zámeckém stylu

ho velikonočního beránka
a nádivku. Její návštěvníci
a účastníci tak budou mít jedinečnou příležitost spatřit
jako jedni z prvních nově
zrekonstruovanou obřadní
místnost v prvním patře budovy úřadu městyse.
„V rámci rekonstrukce
došlo k odstranění dřevo-

i když budou stále v podhradí,“ říká Jiří Svatek
s tím, že v rámci velikonočního víkendu bude možné
opět navštívit pivovarskou
expozici, která vznikla
v prostorech sousedících
s obřadní síní v minulém
roce.
Olga Trachtová
Hadáčková

Děti tvořily
NECHVALICE Na druhý
dubnový pátek si děti z MŠ
a ZŠ Nechvalice připravily
Velikonoční jarmark, který
se konal na hlavní chodbě školní budovy. Tvoři-

vé a šikovné ruce žáků
se zaměřily především
na výrobky s velikonoční
tématikou, které ozdobí
nejednu domácnost.
Jana Motrincová

ZPRAVODAJSTVÍ
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Oslavy zahájí jízda Šlechty a zakončí Den plný her
KOSOVA HORA Obyvatelé
Kosovy Hory již začínají
žít přípravami oslav 750 let,
které uplynuly od první písemné zmínky o obci.
„Na březnovém zastupitelstvu obce jsme projednali
podobu příprav a zapojení
našich jednotlivých spolků
do nich,“ informoval Martin Krameš, starosta obce.
Upozornil, že první oﬁciál-

ní akcí, zahrnutou do programu, bude 23. dubna
výjezd Kosohorské šlechty. Zájemci o motorismus,
zejména příznivci značky
Jawa, mají sraz na místním
náměstí ve 13 hodin.
„Hlavním dnem oslav
bude 11. červen. Na detailním programu se zatím stále
pracuje, ale již nyní mohu
prozradit, že se zde napří-


Prodám byt panel. typu 2+1 v Sedlčanech. Tel.: 604 118 090 – RK nevolat.
80/22

Prodám mobilheim na letní bydlení,
rozměr 3x7 m, z rodinných důvodů. Tel.:
732 373 988.
81/22

Pronajmu byt 3+1 v Předbořicích. Cena
4 900 Kč + služby. Tel.: 731 963 109.
82/22

klad představí big band Blue
Orchestra, Kaktus Verde
a další hudební formace.
Do příprav se zapojí místní
hasiči, sportovní kluby, volejbalisté, senioři, skauti, děti
mateřských a základních
škol a mnoho dalších dobrovolníků,“ avizoval starosta
Krameš. „Oslavy zakončíme v září Dnem plným her,“
dodal.
-mb-

Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545
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Popeláři pojedou
na Velký pátek
REGION O Velikonocích dojde ke změnám svozu tuhého komunálního odpadu
Sedlčanskými technickými
službami. Místo Velikonočního pondělí 18. dubna budou popeláři odpad svážet
na Velký pátek 15. dubna.
Změna se dotkne Jesenice,
Kňovic, Křepenic, Nalžo-

vic, Příčov a Vysokého
Chlumce.
Překládací stanice odpadů a kompostárna v areálu bývalé skládky v Kosově Hoře a Sběrný dvůr
v Sedlčanech budou zcela uzavřené od pátku 15.
do pondělí 18. dubna.
-red-

P LO Š N Á I N Z E RC E od 14 Kč vč. DPH/cm 2


Prodám voliéru na psa 2x4 m, cena
dohodou. Tel.: 605 700 552.
83/22

Baví vás práce s lidmi a chcete se posunout o úroveň výš?
Naše firma S-B s. r. o. rozšiřuje koupelnové
a fasádní studio a aktuálně do svého týmu
hledáme kolegyni/u na pozici:

MANAGER PRODEJE
• Máte zkušenosti s prodejem a stále vás to baví?
• Chcete rozvinout své stávající zkušenosti v rozvíjející se
firmě v Sedlčanech?
• Láká vás práce, kde každý den přináší nové výzvy?
Pokud ano, těšíme se na vás.
Výsledkem vaší práce bude včas a kvalitně dokončený
obchodní případ.
Jaké úkoly na vás čekají:
• Prodej zboží a služeb na prodejně v Sedlčanech
• Spolupráce s dodavateli a se stálými odběrateli
• Vedení podkladů pro účetnictví, zapisování faktur a pokladních dokladů
• Kompletace podkladů pro výdej zboží a pro fakturaci
Co je potřebné k tomu mít:
• Prokazatelné výsledky z vašich předchozích pracovních aktivit
• Zkušenosti s prodejem a s prací s lidmi, ochotu a zájem se posouvat dál
• SŠ vzdělání, pokročilá práce s počítačem
• ŘP sk. B
Proč pracovat právě pro nás?
• Budete pracovat na zajímavých projektech a rozšíříte si přehled v oboru.
• Jsme rodinná firma a záleží nám na dobrých, otevřených vztazích,
rádi vyjdeme jeden druhému vstříc, oceňujeme férové jednání.
• Naší prací jsou dokončené krásné stavby, které slouží svým majitelům tak
dobře, že nás doporučují dál. Na reference od majitelů jsme velmi hrdí.
Chcete s námi budovat lidem jejich vlastní domovy? Pokud ano, pošlete
nám svůj životopis nejpozději do 25. 4. 2022 na email: mosnicka@s-b.cz
a my se vám co nejrychleji ozveme. Je toho hodně, ale není se čeho obávat.
Do všeho vás postupně zaškolíme. Osobní přístup k zákazníkům i kolegům
je pro nás zásadní, hledáme týmového hráče a dobrého parťáka!

www.s-b.cz

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

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

Po tel. dohodě kdykoliv: 736 446 094

Přijmu prodavače/prodavačku
do prodejny v Sedlčanech

Tel.: 602 437 479

5

Krmiva značek:
De Heus – Energys hobby
Venkov a tradice
VKS Pohledští Dvořáci a. s.
(Krmiva pro: drůbež, králíky, holuby, křepelky atd.)
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Počty potvrzených
případů dále
klesají, v osmi
obcích není žádný
REGION I když celkový počet případů vý-

skytu nákazy koronavirem klesá pomalu,
tendence je zjevná. Mezi 3. a 10. dubnem
se celkový stav snížil o 6 procent, osmička obcí hlásí nulu. Konkrétně jde o Hřiměždice, Kňovice, Křepenice, Milešov,
Počepice, Prosenickou Lhotu, Solenice
a Vojkov, tedy obce napříč regionem. Nárůst ještě sledujeme v Dublovicích, Jesenici, Kamýku nad Vltavou, Příčovech, Radíči a Sedlčanech. Devítka obcí má stejně
případů, jako tomu bylo o týden dříve.
A ve čtrnácti došlo k poklesu.
Obec s rozšířenou působností Sedlčany měla v sobotu 9. dubna ve svých 22
obcích 112 nakažených. Z toho 23 jich
bylo v nejstarší věkové skupině nad 75
let a dva v nemocnici. Během posledních
sedmi dnů tady bylo provedeno 153 testů, pozitivních tedy bylo 73 % z nich. Příbramsko se 74 obcemi evidovalo ke stejnému datu 299 nakažených. V nejvyšší
kategorii jich bylo 36, v nemocnici pět.
Poměr na provedené testy je tady lepší, celkově jich bylo provedeno 543. To
znamená 55% pozitivitu. Votice se svými
15 obcemi měly 37 nakažených, z toho
4 byli ve věkové kategorii nad 75 let a 2
hospitalizovaní. Provedeno bylo celkem
94 testů, pozitivní výsledek tedy ukázalo
39 %.
Olga Trachtová Hadáčková

Ministerstvo
kultury podpořilo
čtenáře
SEDLČANY Městská knihovna v Sedlča-

nech se vloni účastnila dvou grantových
programů v rámci fondů Ministerstva
kultury ČR.
V projektu s názvem Česká knihovna
získala více než devět tisíc korun na nákup nekomerčních titulů uměleckých děl
české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy
a další speciﬁcké tituly.
Díky dalšímu projektu Databáze
a dotaci 70 tisíc korun měli možnost návštěvníci knihovny využívat tři placené
databáze. Jedna z nich (Anopress IT)
umožňuje online nahlédnutí do televizních a rozhlasových pořadů, na zpravodajské a internetové servery. Druhá
ASPI zahrnuje například předpisy České
republiky i Evropské unie, judikaturu
současnou i historickou, a mnoho dalšího. Více než šest tisíc zahraničních deníků a populárně naučných časopisů v 60
jazycích ze 100 zemí světa si mohou již
v den vydání přečíst návštěvníci knihovny díky databázi PressReader. Archiv je
u většiny titulů tři měsíce.
-mb-

www.sedlcansky-kraj.cz
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217 197 369 710 836 629 418 238 174 148 149 165 157 140 132

Klub důchodců stagnuje, hledá nové vedení
SEDLČANY Kulturní dům Jose-

fa Suka býval celá desetiletí
místem, kde se scházeli a pořádali besedy, kulturní a společenské akce, členové Klubu
důchodců Sedlčany. Spolupracovali s Městským úřadem
Sedlčany, konkrétně s vedoucí sociálního odboru Věrou
Skálovou. Martin Severa při
hodnocení aktivit v kulturním
domě, jehož je ředitelem, podotkl, že jej mrzí skutečnost,
že v roce 2021 klub důchodců
neobnovil svoji činnost.
Na důvody jsme se zeptali
člověka nejvíc informovaného – Věry Skálové. Ta připomněla, že zřizovatelem klubu
je město Sedlčany a že členové se v předešlých letech
scházeli ve čtrnáctidenních
intervalech. Tento systém byl
ale narušen v roce 2020 epidemiologickými opatřeními.
„Pozastavení činnosti klubu
pokračovalo také v roce 2021
a na jaře letošního roku,“ potvrdila Skálová. Podotkla,

že kromě schůzek v kulturním domě se aktivní členové
scházeli zpravidla jednou měsíčně v sedlčanském muzeu
a plánovali program klubu.
„Tyto schůzky se stále konají.
Přítomní však sdělují, že věk
nebo zdravotní potíže jim brání
v tom, aby klub důchodců dále
vedli. Vyjadřují se, že nemohou
přijmout odpovědnost za organizování akcí a za všechno,
co s tím souvisí,“ vysvětlila vedoucí sociálního odboru. Současně však uvedla, že existuje
snaha činnost znovu obnovit.
Prvním krokem radnice je výzva, jejímž prostřednictvím
by se přihlásil vhodný zájemce. Možným adeptům vzkázala: „Organizační podpora,
materiální a finanční zajištění
pro letošní rok 2022 jsou stále
připraveny.“ Je přesvědčena
o významu tohoto společenství. Bylo by škoda, kdyby
klub, který měl v regionu dost
vysokou popularitu, přinášel seniorům radost ze života

a přispíval k jejich duševní
svěžesti, měl úplně zaniknout.
Možná tím, kdo pomyslnou
štafetu ponese dál, můžete být
právě vy nebo někdo z vašeho
okolí. Věra Skálová na dotazy
zájemců ráda odpoví.
Starosta Miroslav Hölzel
k tématu doplnil: „Samozřejmě důvodům seniorů, kdy se
jejich aktivita utlumila, rozumím. V době pandemie se báli
scházet a někteří se ještě stále
nákazy bojí. Pokud bude mít
skupina lidí ve vyšším věku zájem se dále pravidelně scházet,
tak budou mít od nás k dispozici jak prostory, tak jim poskytneme z rozpočtu příspěvek, jak
jsme činili v předchozích letech,
kdy za pomoci Věry Skálové byl
zorganizován zájezd, zpestření
programu občerstvením nebo
hudebním vystoupením. Naše
podpora trvá, ale je na seniorech, aby mezi sebou vygenerovali osobu, která bude zaštiťovat komunikaci s městem.“
Marie Břeňová
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Městys bude mít druhou třídu mateřské školy
Dokončení ze strany 1

zastupitelky a architektky v jedné osobě.
Představila své záměry s úpravou návsi ve Vysokém Chlumci, Pořešicích a Vápenici. Po diskusích si odnášela poznámky na drobné úpravy. Veřejným prostorem v dalších vesnicích se
budou zastupitelé zabývat jindy.
Ožehavým tématem byl prodej bytů
v bytovkách. Zastupitelstvo pověřilo vedení městyse k obeslání všech nájemníků
nabídkou na uplatnění předkupního práva.
Byty si budou moci odkoupit za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která je
nižší, než cena tržní. Zájem sice doposud
projevila pouze menší část nájemníků, ale
k nabídnutí prodeje zavazují městys smlouvy o výpůjčce a spolupráci. Původní půjčka, kterou nájemníci poskytli při stavbě bytových domů, je již podle Svatka ve všech
případech odbydlená. Nevzniká tedy nárok na snížení odhadní ceny. Na rozhodnutí o zakoupení mají nájemníci půl roku
od doby, kdy jim vedení městyse zašle
nabídku na odkup bytu. Následovat bude
s velkou pravděpodobností zřízení Sdružení vlastníků, které bude muset mimo jiné řešit otázku vytápění, neboť stávající plynové
je za současné situace neudržitelné.

Vznikne Lesní mateřská škola
ZŠ a MŠ předložila žádost o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole. „Přibyly nám dvě ukrajinské děti, takže byla podána žádost, aby bylo možno navýšit počet ze
současných dvaceti čtyř na dvacet osm dětí,“
vysvětlil starosta Svatek zastupitelům. Rozhodnutí bylo jednomyslně kladné a je platné
i na příští školní rok.
Další požadavek na navýšení kapacity přišla vysvětlit přímo ředitelka školy Veronika
Křenková: „Od začátku roku hledáme způsob,
jak navýšit kapacitu mateřské školy, protože
zájem o MŠ nejenom na Vysokém Chlumci, ale
i v okolí, je veliký,“ uvedla. Pak vysvětlila důvody, pro které není možné rozšíření kapacity
do třídy, která dříve sloužila jako zázemí speciální třídy: „Tento krok nevyšel i kvůli tomu,
že by tam musely být velké stavební úpravy.
Chybí tam toalety a navíc místnost vykazuje
velké množství radonu.“
Výsledkem hledání dalších možností je
rozhodnutí zřídit venkovní třídu. „Uvědomili
jsme si, že Vysoký Chlumec má obrovský potenciál ve venkovních prostorech. MŠ již nyní
využívá přístřešek, kde jsou dvě místnosti, kotelna a toalety. Vznikl tedy nápad na zřízení
venkovní třídy, která by byla inspirovaná programem Lesní mateřská škola. Děti jsou především venku, ale musí mít nějaké zázemí. Ale
to zázemí nesmí být stavbou, jak jsme zjistili,“
vysvětlovala.
Úředníci Krajského úřadu jsou ke zřízení
venkovní třídy vstřícní. Velký zájem o předškolní vzdělávání a malý počet volných
míst si uvědomují. Přispěchali tedy s radou
na pořízení stanu, maringotky nebo chatky.
Pozitivní odpověď přišla také z Ministerstva

školství. Dalším významným krokem byla
návštěva z Krajské hygienické stanice v Příbrami. „Otázkou bylo, zda pro lesní školku by
dosavadní prostory, hygienické zázemí, které
v přístřešku je, bylo dostačující, nebo by muselo dojít k nákladným úpravám. Milým překvapením pro nás bylo, že tak, jak to je, to může
zůstat. Splňuje to všechny parametry,“ sdělila
Veronika Křenková přítomným.
Dalším úkolem tedy bylo zajistit střechu
nad hlavou pro případ nepřízně počasí. „Nabízely se i možnosti velice levné, ale je jasné,
že kdybychom šli touto cestou, tak zaprvé by
nás to stálo spoustu času a zadruhé bychom
do toho stejně museli investovat, aby tam děti
mohly fungovat. Takže naše představa teď je,

že by byl na zahradě dřevěný domek o velikosti čtyři krát šest metrů,“ popsala ředitelka
školy a ukázala přitom záměr zastupitelům
na obrázcích v prezentaci, kterou měla připravenou.
Po krátké diskusi zastupitelé schválili
jak zřízení venkovní třídy, jejíž kapacita by
měla být deset dětí, tak příspěvek na pořízení dřevěné chatky. Protože ale náklady
budou přesahovat sto tisíc, vydává se škola
také cestou žádostí o dotace a sponzorské
dary. „Mluvili jsme také o koncertu, jehož
výtěžek by byl věnován právě na pořízení
zázemí pro venkovní třídu,“ plánuje ředitelka školy Veronika Křenková.
Olga Trachtová Hadáčková

Specialisté
na koupelny, topení, dům i zahradu

Přijmeme ELEKTRIKÁŘE
na pozici
SERVISNÍ TECHNIK
Pracovní náplň:
elektroinstalace při montáži kotlů
uvádění kotlů do provozu
opravy kotlů a bojlerů

Přidejte se k našemu přátelskému kolektivu
a perspektivnímu oboru:
zajistíme proškolení a potřebné vybavení
práce v Milevsku a blízkém okolí
rozumná pracovní doba
individuální přístup k potřebám zaměstnance
výhodné mzdové podmínky a další benefity
V případě zájmu nám napište na info@bomamilevsko.cz,
zavolejte na tel. 777 342 829, nebo nás navštivte na adrese:
BOMA Milevsko, s.r.o., Sokolovská 589, Milevsko
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Návštěvníci jarního farmářského
trhu měli možnost ochutnat nejlepší
marmeládu na světě
Dokončení ze strany 1

druhé narozeniny. Barešová rovněž představila vedoucí Kamýčanu Jaroslavu
Špačkovou, která připravuje i vlastní choreograﬁi.
Diváci se dále dozvěděli,
že soubor má celkem čtyři skupiny. Mini Kamýček,
v němž se sdružují děti
ve věku od dvou do šesti let, Kamýček (6–15 let),
dospělý Kamýčan a nově
je činná i hudební skupina
Flétníček. Ta ale v sobotu v Sedlčanech nebyla,
protože právě soutěžila
na dětské Portě.
Ve druhé části doprovodného programu na náměstí vystoupil Lidový
soubor ZUŠ Sedlčany pod
vedením učitelky Evy Majerové.

Marmelády, sýry,
uzeniny i kraslice
„Měli jsme přislíbenou
účast více prodejců, než se
jich nakonec na náměstí
sešlo, ale některé z nich odradilo počasí,“ uvedla Tereza Kuchařová ze Sdružení

obcí Sedlčanska. „Přesto
přijelo i několik nových
prodejců a celkem dnes
máme osmnáct stánků.“
K novým farmářům
na náměstí patřili manželé
Pavlíčkovi, kteří do Sedlčan přijeli z Třebotova
u Černošic a svůj stánek
měli opatřený hrdým nápisem Nejlepší marmeláda na světě v roce 2021.
„Tímto titulem se opravdu
může pyšnit naše marmeláda, která je ovšem určená k masům a sýrům,
nikoliv na palačinky nebo
na chleba,“ vysvětlili nám
Pavlíčkovi. „Toto ocenění
se uděluje pouze jednomu
malovýrobci v daném roce
a my jsme je získali na mezinárodním festivalu marmelád v Anglii.“
Marcela Štysová z Hříměždic nabízela jenom
o několik kroků dál sýry
z kravského mléka, ale
zhruba od června bude
mít v nabídce i z kozího
(teď je období kůzlat,
které mléko potřebují).
„V Sedlčanech nabízíme

zrající sýry, polotvrdé, čerstvé a nakládané,“ vypočítala farmářka a dodala:

V sobotu bylo chladno, ale přesto farmářský trh voněl jarem.

„Na naší farmě máme kolem čtyřiceti koz a kravské
mléko kupujeme od souseda, s nímž spolupracujeme. Naše kozy i jeho krávy
žijí volně venku a dovnitř
chodí jenom na dojení.
Můj přítel se výrobě sýrů
věnuje už deset let, blíže
se s touto produkcí seznámil v horách v Itálii. Nabí-

Výlovu předcházelo silné sněžení
PETROVICE Jarní výlov ryb-

níka Krašák, který se nachází na kraji obce u silnice vedoucí z petrovického
náměstí směrem na Krásnou Horu, připadl na sobotní dopoledne 9. dubna.

Rybník se lovil po čtyřech
letech a odhalil i kapitální
kousky. Nechyběli tolstolobici, amuři, kapři a další druhy
ryb. Předvelikonoční výlov
přilákal desítky lidí i přesto,
že počasí bylo opravdu ap-

zíme je na trzích v Praze,
Plzni, Příbrami, Dobříši
a teď i tady v Sedlčanech.

rílové. Zatímco ráno hustě
sněžilo, během hodiny sníh
roztál a vykouklo sluníčko.
Když se výlov blížil ke zdárnému konci, začalo pro změnu nebe plakat.
Jana Motrincová

Petrovický rybník Krašák odhalil při jarním výlovu i kapitální kousky ryb.

Většinou ale lidé jezdí
k nám nebo sýry posíláme
poštou.“
Na náměstí prodejci
dále nabízeli proutěné
zboží, keramiku, květiny,
sazenice, suché plody,
česnek, brambory, uzené
ryby, šité šperky z korálků,
a protože se blíží Velikonoce, nechyběly ani kraslice.

Nabízela je Božena Křesinová z Břekovy Lhoty
a ve své nabídce měla nejenom zdobená slepičí vejce, ale také husí. „Kraslice
malovala moje maminka,
já jsem po ní tuto činnost
zdědila a teď se snažím
učit i jednu svoji vnučku,“
svěřila se malérečka. „Pokud se to všechno vrátí
do doby před covidem, což
zatím nevím a jsem na to
zvědavá, tak u nás v Břekově Lhotě o Velikonocích
v pátek a v sobotu chodí
děti po vsi s řehtačkami.
A protože jsme stmelená
vesnice, má každý nachystané občerstvení, v pondělí se jde od domu k domu,
a je to pěkná hodovačka.
Doma si jako každoročně
uděláme velikonoční výzdobu.“
David Myslikovjan

Stříkačka bude
připomínat již
neexistující spolek
KOSOVA HORA Kosova
Hora získala do vlastnictví zajímavý technický exemplář vyrobený
v roce 1934. Jde o hasičskou stříkačku čili čerpadlo používané při dopravě vody k místu požáru.
„Počátkem května
bude stříkačka převezena
do Příbrami na kompletní opravu. Již nyní mezi
zastupiteli diskutujeme
o jejím vhodném umístění
tak, aby nám po návratu
do obce důstojně připomínala dnes již neexistující
spolek dobrovolných hasičů z Dohnalovy Lhoty,“
uvedl Martin Krameš,

starosta Kosovy Hory.
Na otázku, kde byla
uskladněna nebo zapomenuta dosud, vysvětlil: „Objevena byla asi
před dvěma lety v jedné
z hospodářských budov
v Dohnalově Lhotě, jejíž
vlastníci zde trvale nežijí. Upozornili na ni místní pamětníci a následně
v této záležitosti začali
aktivně jednat naši dva
zastupitelé z Dohnalovy
Lhoty. Po zkontaktování
s majiteli se nám podařilo
uzavřít dohodu o přenechání historické hasičské
stříkačky obci.“
Marie Břeňová
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Proudí dobrovolná spolupráce Sousedů pro Ukrajinu
Dokončení ze strany 1

mám v genech, vyrůstala
jsem v česko-palestinské
rodině, pomoc slabšímu
byla vždy samozřejmá.
Do mého jednoho roku
jsme žili v Damašku, Sýrii. Pak došlo v arabském
světě k sedmidenní válce
a maminka s námi dětmi
prožila bombardování
ukrytá ve sklepě s dalšími
ženami, dětmi a starými
lidmi. Muži bojovali. V roce
1987 jsem se ocitla v USA
jako uprchlice. Měla jsem
zázemí a stejně jsem se
cítila vykořeněná, bezprizorní, sama. Zachránila mě
komunita v jazykové škole
a vstřícní učitelé. A teď, jak
jsem se dozvěděla o situaci na Ukrajině, začala jsem
hned přemýšlet o pomoci.
S Jájou spolupracuji dvacet let, stačilo mrknutí oka
a věděly jsme, že musíme
konat. A pak vám přicházejí do cesty věci, informace,
lidé a kolo se roztočí...
Založily jste následně
platformu dobrovolníků Sousedé pro Ukrajinu. Bylo to nutné? Na co
všechno jste se chtěly
v činnosti zaměřit?
JT: My, kdo jsme dob-

rovolníky, si uvědomujeme, co je vše za tím, když
člověk přijde do země
jako uprchlík. Musí vyřešit
záležitosti spojené s vízy,
být obeznámen se svými
právy a povinnostmi, hledá lékařskou péči, chce se

há několik desítek dobrovolníků. Někdo poskytuje
ubytování, další shromažďuje potravinovou pomoc,
jiný učí češtinu, zprostředkovává se doprava, dovoz
oblečení, organizují se volnočasové aktivity, komuni-

Didi Sayehová (vlevo) a Jája Trojanová

začlenit na trhu práce, shání ubytování, učí se jazyk,
orientuje se v místní komunitě, společnosti, umísťuje děti do škol, potřebuje
psychologickou
pomoc,
jídlo, humanitární podporu, doprovod, překlad,
radu. To jsou jeho potřeby.
A na té naší straně na něj
musí někdo čekat a pomoci mu zorientovat se v novém místě a v nové situaci.
U nás v Sedlčanech pomá-

kuje se přes hranice okresu, aby vše bylo v kontextu
širší pomoci. To by jedinec
nemohl sám zvládnout.
Ani uprchlík, ani dobrovolník. Je potřeba zmobilizovat síť vztahů, která je
akutně zapotřebí.
DS: Ano, bylo to nutné.
Protože za ty roky organizace různých projektů
víme, že jeden člověk
na to nestačí. Sám zvládne
jednu akci, ale je potom

vyčerpaný a ostatní věci
v jeho životě utrpí. Naštěstí
je zde spousta lidí, kterým
není lhostejné, co se děje.
To je občanská společnost,
ke které se snažíme přispívat. Je to nesmírně důležité. Naše děti to vnímají
a přijde jim to už jako samozřejmost.
Co považujete za pěkný výsledek, co vám
osobně udělalo radost?
JT: Udělala mi radost
Sedlčanská tržnice pomoci
(na webu knihovny), která
dynamicky nabízí a poptává pomoc. Velmi rychle se
vše ujalo. Také bych ráda
zmínila komunitní point
v sedlčanské knihovně,
který zřídila zcela nad rámec svého zaměření. Je to
místo, které dovede uprchlíky nasměrovat a rychle
jim poradit. Dobrovolníci
učí češtinu i v Našlose, což
je další radost. A plánujeme společenské odpoledne 30. dubna na zámku
v Osečanech v čele s jejich
majiteli. Sejdou se ukrajinští sousedé s dobrovolníky i veřejností při dobrém
jídle a hudbě. Všichni jsou
zváni.
DS: Největší radost

jsem asi zažila při návštěvě hodiny češtiny u Jáji
a Jarmily Vlčkové, byly
to záblesky sounáležitosti
Čechů a Ukrajinců. A pak
naše pravidelné schůzky
dobrovolníků, kde každý
hrdě přednese to, co se mu
povedlo za uplynulých čtrnáct dní. Trávím teď hodně
času organizací a budu se
víc s lidmi z Ukrajiny setkávat. Potřebují poznat, že
jsou tu vítáni, že chápeme,
na co myslí – vzpomínky na těžké chvíle, strach
o blízké doma, obavy
z toho, co bude a kdy se
budou moci vrátit. Jak bychom se cítili v jejich situaci my?
V dalších vydáních
Sedlčanského kraje vás
postupně seznámíme
s dobrovolnou pomocí
Marie Suchanové, Dana
Krejčíka, Mileny Jabůrkové a Natalije Maletych.
Dojde i na Radku Veselou,
Andriye Huka, Veroniku
Hronovou, Simonu Šeleverovou, Martina Peška,
Janu Durďákovou, Jarmilu
Vlčkovou, Markétu Hrdličkovou, Vendulu Dědovou,
Lídu Hegerovou.
Iva Fišerová

Ve skanzenu se před Velikonocemi ﬁlmovalo. Ožíval tu
příběh Eržiky, milé Nikoly Šuhaje
CHLUMEC Vysokochlumecký skanzen je
přichystán na Velikonoce
a oslavu svátků jara. Speciální termíny návštěv
jsou pro děti z dětských
domovů a pro školy. Veřejnost má možnost prožít
Velikonoce ve skanzenu
od čtvrtka 14. do neděle
17. dubna, a to vždy od 9
do 17 hodin. „Poslední
vstupenky prodáváme ale
v 16 hodin,“ upřesnila pozvánku Klára Posekaná,
nová vedoucí Muzea vesnických staveb středního
Povltaví.

VYSOKÝ

Tři dny pro ﬁlm
Podotkla, že se osobně věnovala v pondělí 3.
března po celý den ﬁlmařům. „Studenti Filmové

akademie Miroslava Ondříčka z Písku v areálu natáčeli absolventský ﬁlm s názvem Eržika. Jde o příběh
mladé dívky Eržiky, která
se po smrti svého partnera
Nikoly Šuhaje Loupežníka
vyrovnává s mnoha překážkami, které jí kladou
její sousedé. Část děje se
odehrává mezi venkovskými domy a další pak
uvnitř chalup, proto nás
studenti oslovili s žádostí
o využití prostor skanzenu. Celkem se zde natáčelo
tři dny ve třech chalupách
a na vodní pile. Pondělí
bylo tím dnem posledním,“
sdělila.

Z velikonoční
nabídky
Kláry Posekané jsme

se zeptali, jaká řemesla
mohou běžní návštěvníci v areálu vidět. „Kromě
nezbytného pletení pomlázek a malování vajíček si
návštěvníci budou moci
vyrobit píšťalku, vyzkoušet tkaní pentlí na pomlázky nebo sledovat předení
na kolovratu. Celkem bude
ve třech chalupách osm
řemesel, ale program pokračuje ještě na zápražích
a venku mezi chalupami,
kde se děti můžou seznámit s dalšími lidovými
zvyky. Na návštěvu akce
doporučujeme si vyhradit
alespoň jednu, lépe dvě hodiny času.“
Vedoucí také upozornila na to, že mimořádně
bude v provozu vodní
mlýn a pila. Pouštět se

bude každou hodinu. Návštěvníky by také ráda
nasměrovala na výstavu Vznik a dvě desetiletí
budování skanzenu, která měla premiéru vloni
na jaře v sedlčanském
muzeu. „Je instalována
v prostoru obytného domu
z Obděnic, který byl prvním transferovaným obj e k te m z p ř í st u p n ě n ý m
před dvaceti lety veřejnosti. K této příležitosti byla
rovněž vydaná speciální
výroční turistická známka,
kterou je možné zakoupit
v pokladně skanzenu nebo
v infocentru městyse Vysoký Chlumec,“ avizovala.

Letos poprvé
A na jaký objekt by vedoucí Posekaná osobně

upozornila? „Letos je poprvé do prohlídky zařazen
dům z Řikova s interiérem
z období první republiky
a v domě z Mašova vystřídala expozici seker ševcovská dílna. Oba objekty
budou během Velikonoc
volně přístupné, ale vzhledem k tomu, že po tyto dny
uvolní část vystavených
předmětů místo řemeslům,
určitě doporučuji si návštěvu zopakovat i po velikonočních svátcích a prohlédnout si objekty v jejich plné
kráse a s poutavým výkladem průvodce,“ nabídla
hned dva tipy.
O Velikonočním pondělí má vysokochlumecké
muzeum podobně jako
ostatní pondělky zavřeno.
Marie Břeňová
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V muzeu po dlouhém čase
opět na Dnech lidových
řemesel zavoněly Velikonoce

Záboj vystoupil na Jubilejním koncertu
pod svým historickým praporem

SEDLČANY Dny lidových ře-

slaví sedlčanský smíšený
pěvecký sbor Záboj 160.
výročí svého založení.
Na počest tohoto výročí
připravili členové sboru
se svými hosty Jubilejní
koncert. V kulturním domě
ve středu 6. dubna zazněly
nejenom klasické sborové
skladby, ale i oblíbené spirituály a skladby populární.

mesel v čase předvelikonočním se v městském muzeu
naposledy konaly v roce
2019 a další dva ročníky, stejně jako mnoho jiných akcí,
zrušil covid. O to více se návštěvníci muzea i řemeslníci,
kteří po delším čase obsadili
všechna tři podlaží budovy,
těšili na jedenáctý ročník
dnů řemesel, který se konal
ve dnech 8.–9. dubna.

Kraslice slepičí,
husí i pštrosí
„Jsme rádi, že se k nám
lidé vracejí a jejich úsměv
je to, co nás nejvíce těší. Pokud jsou spokojení oni, jsme
spokojení i my,“ řekla nám
v recepci muzea jménem
pořadatelů Dita Kuthanová
a dodala: „V předchozích letech u nás předvádělo svoji
činnost vždy kolem třiceti řemeslníků a také letos je jejich
počet zhruba stejný. Jsou nejenom ze Sedlčan a okolí, ale
také z Prahy, Příbrami a z jižních Čech.“
V přízemí muzea předvádělo své umění hned
pět maléreček, avšak jedna
z nich nás opravila, že nemaluje, ale že drátkuje. „Přijela
jsem z jihočeských Mirovic,
abych předvedla drátkování
a ubrouskovou techniku,“
hlásila od stolku Jana Kučerová. „Věnuji se této činnosti
asi patnáct let, a protože jsem
invalidní, naučila jsem se ji

jsem vajíčka i malovat a potom je drátkovat.“ Na otázku,
jak dlouho trvá, než je taková
kraslice hotová, Jana Kučerová odpověděla, že někdy tři
čtvrtě hodiny, někdy i hodinu.

Na pomlázku
hlavně s dětmi
Hezky od ruky šla práce i opodál stojícímu Víťovi
Paroubkovi, který je známý
z role řezníka, jehož představuje vždy při sedlčanském
masopustu. Tentokrát učil
hlavně děti plést pomlázky. „Pleteme z osmi prutů,“
upřesnil Víťa a svěřil se,
že jeho naučil vyrobit si
pomlázku nejdříve tatínek
a potom i sám život. „Na Velikonoční pondělí jsem vždy
chodil na pomlázku s velkou
partou, ale ta se teď už pomalu rozpadá. Protože však
máme všichni děti, chodíme
po Sedlčanech hlavně s nimi.“
Na Dnech lidových řemesel ani tentokrát nechybělo
spoustu známých tváří, které
zde předvádějí svoji zručnost už spoustu let. Patřil
k nim řezbář Václav Křížek
z Křepenic, jenž si ke spolupráci přizval i mladého pomocníka. Možná i proto, aby
se mohl v muzeu věnovat
trochu jiné činnosti – výrobě
březových košťat.
Také brašnář Pavel Cudlín, který se ke své činnosti
dostal přes historický šerm,
nepracoval v Sedlčanech po-

SEDLČANY V tomto roce

Malá osobní
vzpomínka
Role konferenciéra programu se zhostil dlouholetý
člen Záboje, učitel a petrovický ochotník Jiří Divoký,
ale ještě předtím, než se
ujal slova a než se začalo
zpívat, zazněla malá osobní
vzpomínka sbormistryně
Vladimíry Severové, která
posluchačům v sále řekla:
„Ráda bych připomněla dvě
osobnosti, na které opravdu
ráda vzpomínám. Myslím
si, že ve sborovém zpěvu
měly svoje nezastupitelné
místo. Před zhruba čtyřiceti
lety jsem byla nejdříve žačkou učitelky Marie Kovářové
a později členkou jejího komorního ženského sdružení.
Toto sdružení je základem
našeho budoucího Záboje.
Chtěla bych také připomenout historika Jiřího Páva,
který byl ředitelem na gymnáziu, a právě on inicioval
okolo roku 1994, abychom
převzali žezlo po čtyřiceti letech, kdy Záboj neexistoval.“

Brožura
připomíná historii
sboru

Víťa Paroubek učil děti na Dnech lidových řemesel plést pomlázku
z osmi prutů.

v naší chráněné dílně. Mohli
jsme si vybrat z různých kurzů a já jsem si vybrala drátkování. Drátkuji na vyfouklá
slepičí, husí i pštrosí vajíčka.
Některá jsou čistě drátkovaná,
další jsou s obrázky a zkoušela

prvé. Pavel se svěřil, že svoji
činnost z jihočeské Volyně
přenesl do Prahy, ale že se
stále věnuje i doplňkům, které jsme zvyklí vídat v pohádkách a historických ﬁlmech.
David Myslikovjan

Ještě než v sále zhasla
světla a bylo nasvíceno
jeviště, mnozí návštěvníci
koncertu listovali v brožurce, vydané k výročí Záboje. Mohli se z ní dozvědět
mnoho zajímavého z dávné historie sboru, ale i z té
novodobé. Například, že
ke znovuobnovení činnosti amatérského sborového
zpívání došlo v roce 1991.
Tehdy se z iniciativy učitelů sedlčanské ZUŠ sešli
přátelé sborového zpěvu
a pod vedením učitele Vladimíra Přasličáka a s varhanním doprovodem

Zdeňka Havlíčka staršího
nacvičili Rybovu Českou
mši vánoční. Na počátku
roku 1994 se ženy ve sboru rozhodly, že se budou
scházet i v průběhu celého
roku. Vznikl tak Ženský komorní sbor pod vedením
Vladimíry Severové, který
se brzy poté přihlásil opět
k názvu Záboj. Obnovený
sbor byl zpočátku součástí
Sdružení přátel a rodáků
Sedlčanska a na jaře roku
1998 se stal sborem smíšeným. Po dobu své novodobé existence vystupoval
na četných akcích a při

Sokol a bylo také založeno
kolem čtyř set pěveckých
sborů. A proč Záboj nese
toto jméno? Bylo to krátce
po objevení rukopisů Zelenohorského a Královédvorského, a právě ve druhém
je bájný hrdina Záboj. Toto
jméno převzala celá řada
sborů a také ctihodní sedlčanští občané. Zpočátku to
byli samí muži, šli s dobou,
když svůj pěvecký spolek
v roce 1862 zakládali. Svoji
činnost brali nejenom jako
zájmovou, ale hlavně jako
vlastenecké poslání. Proto
si pořídili prapor, který se

Člen smíšeného pěveckého sboru Záboj Jiří Divoký se tentokrát
zhostil i role konferenciéra.

nejrůznějších
příležitostech. Každoročně zpíval
v Domově Sedlčany, ve Voticích, kde s Českou mší vánoční úspěšně vystupoval
více než třicetkrát. Sbor
měl také koncert v kapli
v Příčovech, na hradě
Vysoký Chlumec a zpíval
i v Klučenicích, Krásné
Hoře, Chlumu, Milešově,
Dublovicích, Maršovicích
a v synagoze v Milevsku.
V rámci Sukových Sedlčan
po mnoho let vystupuje
na Sedlčanské voničce.

Proti proudu času
Jiří Divoký se v úvodu
programu vrátil o sto šedesát let proti proudu času
a publiku přiblížil vznik Záboje. „V roce 1861 byla obnovena platnost konstituce
v Rakousku, a to vytvořilo
politické podmínky pro to,
aby se mohl rozvinout občanský život a aby mohly být
zakládány spolky,“ řekl konferenciér. „Češi toho využili
měrou vrchovatou. Vznikl

zachoval do dnešní doby
a nyní je vystaven nad jevištěm. Záboj měl také svého
praporečníka a členové
spolku se zúčastňovali různých shromáždění sborů
a zúčastnili se i položení
základního kamene Národního divadla.“
Jiří Divoký dodal, že
dlouhá léta byl praporečníkem sedlčanského Záboje
na konci 19. století Josef
Škvorecký, pradědeček
pozdějšího známého spisovatele. Z podnětu Marie
Břeňové sedlčanský pěvecký sbor Záboj již několikrát zpíval na Církvičce
u jeho hrobu. Sbor tak
vzdává poctu praporečníkovi Josefu Škvoreckému,
i všem dalším předchůdcům dnešních členů, kteří
v Záboji působili.
Doprovodnou akcí oslav
pěveckého sboru je výstava
Záboj 160, která je instalována v koncertním sále kulturního domu a v jeho předsálí.
David Myslikovjan
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Sedlčanští dudáci se dostali do celostátního finále
vyloučit, že v celostátním
kole si podobné pocity
udrží. V týmu hodnotitelů
má totiž být i dudácká ka-

SEDLČANY Město má výborné dudácké duo – třináctiletou Julii Nevlidovou a sedmnáctiletého
Jaromíra Kunce. Jsou
členy Lidového souboru
Základní umělecké školy v Sedlčanech a třídy,
kterou vede učitelka Eva
Mayerová. Svoje muzikantské kvality potvrdili
poslední březnový den
v krajském kole soutěže
v Mladé Boleslavi. Jako
duo obsadili první místo
a Julie zvítězila také v sólové hře na dudy. Postupují tak do celostátního
kola, na které pojedou 26.
května do Mikulova. Oba
se na jižní Moravu těší.

ré se před několika dny
účastnili, byla vyhlášená
Ministerstvem
školství
mládeže a tělovýchovy

Chodský štajdyš
i Boogie Woogie

Jaromír Kuncl a Julie Nevlidová při zkoušce v ZUŠ Sedlčany předvedli kousek ze svého dudáckého repertoáru.

Žákyně 1. ZŠ Sedlčany
Julie Nevlidová a její učitelka porotě na krajském
kole dokázaly, že na dudy
lze zahrát i moderní muziku. Vedle Toulavého valčíku od Martina Škanty
zazářila Lucie i ve skladbě
Boogie Woogie od stejného autora. Úspěch slavila
spolu s Jaromírem Kuncem i s repertoárem Žádný neví jako já a Turenskej
zvoneček od Josefa Režného, Trhanovskou mazurkou od Antonína Konrady
a Chodským štajdyšem
od Vojtěcha Hrubého.

Ostřílení dudáci
Soutěž základních
uměleckých škol, kte-

soustředění a sejdeme se
v sobotu,“ avizovala učitelka. „V Mikulově budeme
hrát stejné skladby, jen si
je ještě malinko vyšperkujeme. Máme na to měsíc,“
usmála se na svoje svěřence.

Co je nejtěžší a co
jde zkazit?

ve hře na cimbál, dudy,
v komorní hře s cimbálem
a s dudami a ve hře souborů. Oba mladí muzikanti
potvrdili, že to není jejich
první zkušenost v krajském klání. Každý ale
byl před čtyřmi roky, kdy
se jej účastnili, zařazen
do jiné věkové kategorie.
Jaromír s Lidovým souborem hrál na dudy i zpíval
a Julie vystoupila s mladšími účastníky a souborem, který měl název Rozmarýnky.
I když se letos mohli
oba považovat za ostřílené
muzikanty, Julie připustila,
že zpočátku trochu trému
měla. Jaromírovi se prý
ale kolena před porotou
neroztřásla. Nemohl však

pacita – Vlastimil Konrady.
Lidové kroje byly a budou
při jejich vystoupení samozřejmostí.

Dudy jsou pro
panelák hlasité
Julie uvedla, že hraní piluje kromě zkoušky
s učitelkou Mayerovou
ještě doma třikrát týdně,
vždy asi po pětačtyřiceti minutách. „Já hraji jen
ve škole, protože bydlíme
v paneláku a tam by z toho
asi sousedi nebyli nadšení,“ vysvětlil Jaromír. Snaživého hráče by zřejmě
i s čertovským nástrojem
poslali ke všem čertům.
„Před finále si uděláme
nad rámec běžných zkoušek ještě ve škole malé

Učitelka i její žáci se
shodli na tom, že nejtěžší
je při hraní mačkat měch.
Křehká dívka přiznala, že
občas to odnese i nějakou
modřinou. „U mě to tak
není. Já už mám kůži ztvrdlou,“ tvrdil starší z dvojice,
ale i on připustil, že při začátcích hry na dudy tělo
bolívá.
Na dudách se dá podle tvrzení muzikantů zkazit všechno. „Stačí, aby
je vzal do ruky někdo,
kdo neumí čerpat vzduch
a první, co odejde, je plátek. Když nějaký neumětel
plátek přefoukne, tak nástroj přestane hrát,“ shodli
se v odpovědi.

Studijní plány
jasné i nejasné
Julie by se ráda hudbě
věnovala dál. „Chtěla bych
studovat v Českých Budějovicích konzervatoř,“ řekla
nám. Ale dudy by vyměnila za příčnou ﬂétnu, na kterou se začala učit. Jaromír
poznamenal, že v ZUŠ byl
přihlášen na akordeon
a z toho přesedlal na dudy.
Hlavním impulzem ke změ-

ně prý před lety bylo to,
když začala Eva Mayerová
učit na dudy Tadeáše Peterku. „Věnovat muzice se
v budoucnu chci spíš jen
tak pro radost. Vysněné zaměstnání zatím nemám,“
odpověděl Jaromír stručně na otázku o dalších plánech.
Zatímco budoucnost
vidí ještě s řadou otazníků, mají jasno v tom,
co by si rádi vyzkoušeli.
Klasické české dudy se
od dob Švandy dudáka
příliš nezměnily a je pro
ně typická mimo jiné
vyřezávaná hlava čerta.
„Různé národy ale mají
dudy odlišné. Něčím jsou
si podobné, ale přitom
každý nástroj je více či
méně jiný. To je na tom
to hezké. Zatím jsme neměli možnost si s jinými než s našimi dudami
zahrát. Ale velice mě to
láká. Na gymplu teď děláme odbornou práci a já
jsem si ke zpracování vybral téma dudy,“ sděloval
Jaromír Kunc. Přání vyzkoušet si skotské dudy
vyslovila také Julie Nevlidová. A naděje, že se jim
sen splní, podle vyjádření učitelky Evy Mayerové, není až tak malá. Zmínila Václava Routa, který
se speciálně věnuje skotským dudám a vede tuto
sekci v Praze. Má na něj
přes kamaráda kontakty
a ráda by ho oslovila.
Marie Břeňová

Pojďme se projít a zapomenout na poslední
dva roky, láká Pavel Hejhal
Tradiční vyhlídkový pochod Hory
doly Počepice se chystá
na svůj třetí třináctý ročník. Organizuje ho rodina
Hejhalových v sobotu 23.
dubna, startuje se od jejich areálu U Radešínka.
Jak je to s tím pořadím
ročníků, nám pověděl
jeden ze zakladatelů rodinné firmy, Pavel Hejhal
starší.
Jak je to tedy s tím
třetím třináctým ročníkem?

POČEPICE

S myšlenkou místního
pochodu, který stmeluje
aktivní lidi a ukazuje krásy Sedlčanska, jsme přišli
před patnácti lety. Jedná
se o dubnový pochod
přes místní kopce. Největší účast byla na dvanáctém ročníku v roce 2019,
kdy Počepice slavily osm
set let výročí od svého
založení. Dorazilo téměř
osm set účastníků.
Další, třináctý ročník,
měl být v roce 2020. Akce
měla být dobročinná. Celý

výtěžek startovného jsme
chtěli věnovat na konto
Monice Bartoňové z Milevska. Trpí roztroušenou
sklerózou a my jí chtěli
finanční podporou alespoň trochu usnadnit její
léčbu. Bohužel se covidovalo, takže z akce sešlo.
Myšlenky na pomoc jsme
se ale vzdát nechtěli, tak
jsme uskutečnili alespoň
pochod virtuální, aby
nějaké penízky k Monice
přece jen doputovaly. Třináctý ročník číslo dvě měl

být vloni. Situace ale byla
covidově stejně nepříznivá, takže nezbývalo, než
se zase přizpůsobit a akci
zrušit. O to víc se těšíme
na letošní pochod.
Zůstáváte u ověřených věcí, nebo chystáte
něco nového?
V letošním roce jsme
rozšířili trasy. Máme celkem tři, pro každého něco.
Krátká trasa, které říkáme
kočárková, má jen osm
a půl kilometru. Další trasy mají dvanáct a patnáct

kilometrů. Všechny vedou
přes stanoviště s občerstvením, aby maminky
kvůli přípravě svačin nemusely dřív vstávat. Start
je mezi devátou a dvanáctou hodinou. Trasy vedou
přes Pivovarskou horu,
Skuhrovský vrch, Výřici,
Počepickou horu a Radešín. I ty delší trasy je možné projet s kočárkem, ale
je potřeba počítat s kopcovitým terénem.
Olga Trachtová
Hadáčková
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – Pohoda club
14. 4. Mejdan na Zelený
čtvrtek
točené zelené pivo, hraje
DJ ThomasOXY; 21:00
15. 4. Manhattan Retro
Party
vzpomínková party
na Sedlčanský klub 90. let,
vstup od 35 let, mladší jen
jako doprovod; 21:00
16. 4. Studio Session
vystoupí Brejchus, Rook,
Barts, Pain & Magenta, support Mr. Be a Dirty Annie,
afterparty DJ Kymyk; 21:00
23. 4. Orion & Mike Traﬁk – Teritorium III Tour
rapperské vystoupení; 21:00
 Vysoký Chlumec – Stará hospoda
16. 4. Velikonoční zábava
hraje SHB, soutěž o nejhezčí pomlázku, bohatá
tombola; 20:00
 Kosobudy – hostinec
Kravín
16. 4. Velikonoční zábava
hraje kapela Klasik; 20:00
 Kňovice – hostinec
Na Kovárně
17. 4. Pouťová zábava
hraje kapela Relax; 20:00
 Sedlčany – kult. dům
21. 4. Jakub Šafr a Swing
Trio Avalon
jazzový koncert; 19:30
 Kamýk nad Vltavou –
kostel
22. 4. Cantavera
koncert pěveckého souboru; 17:30

 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
26. 4. Novoroční koncert:
Kamil Střihavka & The
Leaders Acoustic Band
rockový koncert; 19:00

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.
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
Vznik a dvě desetiletí budování Skanzenu Vysoký
Chlumec
etnograﬁcké předměty a fotograﬁe Čeňka Habarta; 31. 10.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
20. 4. Riziková komunikace na internetu
přednáška Václava Píseckého nejen pro rodiče malých
dětí; 18:00
 Solopysky – u kostela
23. 4. Exkurze za vodními ptáky Sedlčanska
exkurze s Janem Grünwaldem a Ondřejem Sedláčkem, nutné vlastní auto
na přejezdy; 9:00

Ochotníci Nechvalice;
19:30, 18. 4. od 16:00
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
22. 4. Vzpomínky zůstanou
milostný příběh uvádí
Studio Dva; 19:00

KINO
 Sedlčany
14. 4. Můj soused Totoro
japonský ﬁlm, ﬁlmový
klub; 20:00
15. 4. Moje slunce Mad
animované drama; 20:00
16. 4. Nejhorší člověk
na světě
norské drama, komedie;
20:00
 Kosova Hora
17. 4. Tajemství staré
bambitky 2
česká pohádka; 15:00

SPORT
 Sedlec-Prčice – cyklostezka
15. 4. TJ SP ½ Marathon
2022
2. ročník sedlecko-prčického půlmaratonu, délka
21 km, doplněné o závod
na 10 km; 10:00
 Sedlčany – u kult. domu
16. 4. Pro velikonoční
vajíčko
40. ročník velikonočního
turistického pochodu, trasa
12 km; 9:00
 Příčovy – U Šimků
16. 4. Velikonoční šipkový turnaj
13:00

DIVADLO
 Kosova Hora – Sokolovna
22. 4. Ples Rady rodičů
ZŠ Kosova Hora
hraje kapela Podříci, bohatá tombola; 19:30
 Nechvalice – Nechvalická hospoda
23. 4. Fast Food Orchestra
+ ATD + DJ Sláva Bloch
jarní koncert kapel zakončený oldies party; 19:00
 Sedlec-Prčice – kulturní
sál ZŠ
23. 4. Veselka Ladislava
Kubeše
koncert dechové hudby;
19:00

 Sedlčany – kult. dům
19. 4. Minipárty s Karlem
Šípem
zábavná talk show s Karlem Šípem; 19:00
24. 4. Krysáci a ztracený
Ludvík
divadelní představení pro
děti a rodiče; 15:00
26. 4. Nabucco
operní dílo Giuseppe Verdiho,
součást hudebního festivalu
Sukovy Sedlčany; 19:00
 Nechvalice – Nechvalická hospoda
17., 18. 4. Tady bydlím já
divadelní komedii uvádí

 Chotilsko – Drtinova
rozhledna
16. 4. Mrskni sebou
na Besednou
12. ročník; 14:00
 Osečany – hostinec
Na Růžku
16. 4. Beer Pong Spring
Battle
turnaj 1 na 1, turnaj dvojic
a Superpohár, doprovodná
hudba, po skončení akce
afterparty; 15:30
 Sedlčany – Taverny
16. 4. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – SK
Kosova Hora; 17:00

www.sedlcansky-kraj.cz

 Vysoký Chlumec – hřiště
16. 4. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – SK
Sokol Kytín; 17:00

 Kosova Hora – hřiště
23. 4. Fotbalové utkání
SK Kosova Hora – TJ Sokol
Trhové Dušníky; 17:00

 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
16. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – TJ
Sokol Pičín B; 17:00
17. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou; 17:00

 Jesenice – hřiště
24. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Zduchovice; 17:00

 Sedlčany – u potoka
Mastníka
17. 4. Splutí Mastníka
tradiční velikonoční splouvání Mastníka, ukončení
v Radíči
 Petrovice
17. 4. Po Brzině do Brziny
tradiční velikonoční výšlap
 Petrovice – hřiště
17. 4. Fotbalové utkání
SK Petrovice – TJ Tatran
Sedlčany B; 17:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
17. 4. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – SK
Klatovy 1898; 17:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
17. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
SK Obory; 17:00
24. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice –
Sokol Nové Strašecí; 17:00
 Počepice – U Radešínka
23. 4. Hory doly Počepice
13. ročník tradičního jarního pochodu; 9:00
 Kamýk nad Vltavou –
dětské hřiště
23. 4. Sportovní dopoledne pro děti i rodiče
10:00
 Kosova Hora – náměstí
23. 4. Zahajovací vyjížďka kosohorské šlechty
vyjížďka na motorkách, trasa cca 100 km, cíl myslivecká chata, od 19:00 zábava
se skupinou Prasátor; 13:00
 Petrovice – náměstí
23. 4. Spring Class III.
cca 240 km trasa pro historická vozidla se zastávkou
a tzv. testem přesnosti
v Petrovicích; 14:40

 Dublovice – hřiště
24. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Počepice; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
13., 20. 4. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími děti; 17:00
13. 4. Velikonoční výtvarná dílna
vyrábění dekorací na Velikonoce; 14:00
22. 4. Píšu, píšeš, píšeme
program pro mladé budoucí autory, kteří chodí na 1.
stupeň ZŠ; 13:00
25. 4. Motýlí výtvarná
dílna
výtvarná dílna pro menší
děti; 10:00
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
14.–17. 4. Velikonoce
ve Skanzenu
ukázky tradičních zvyků
a rukodělných činností;
9:00–17:00
 Sedlčany – hvězdárna
15., 16., 22., 23. 4. Pozorovací program
20:00–23:00
 Strnadice – Retroautomuzeum
16. 4. Zahájení 8. výstavní sezóny Retroautomuzea Strnadice
součástí i 8. sraz poválečných vozidel; 11:00
 Vysoký Chlumec – budova úřadu
16. 4. Soutěž o nejlepšího
velikonočního beránka
účastnit se mohou i přespolní, příjem beránků
od 13:00; 14:00
16. 4. Soutěž o nejlepší
velikonoční nádivku
účastnit se mohou i přespolní, příjem vzorků
od 13:00; 14:00
 Kňovice
17. 4. Pouť

FOTBAL
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Naděje na bod zhatila
devadesátá minuta
SK Otava Katovice – TJ
Tatran Sedlčany 3:2 (1:2)
KATOVICE Tatran zajížděl ve 20. kole
divize A v sobotu 9. dubna do Katovic,
kde na něj nečekal vůbec lehký zápas.
Ofenzivní síla místního celku vzbuzovala respekt i proto, že útočná síla
Požárek s Kadulou již dala dohromady
26 branek. Ze sedlčanské marodky byl
k zápasu připraven Sochůrek. K dispozici stále nejsou Novotný, Hašek a Krotil. Při rozcvičce se ještě navíc zranil
stoper Hofman.

Úspěšný poločas
V úvodu zápasu byli aktivnější domácí, kteří měli míč více na svých kopačkách a ve 12. minutě mohli jít do vedení.
Brotánek zahrál těsně před vápnem rukou a Kadula z trestňáku střílel jen těsně
vedle levé tyče. V 16. minutě kopaly Katovice roh z pravé strany a hlavička Květoně se otřela o břevno Glogarovy brány.
V 19. minutě už byli domácí úspěšní.
Po rychle rozehraném autu na levé straně Tatran nestihl zareagovat na náběh
Bálka, který si u koncové čáry zpracoval
míč, který poslal před prázdnou bránu
na volného Požárka – 1:0. Ve 22. minutě
vysunul Sirotek za obranu Sochůrka
a toho zastavil žlutým faulem Cibulka.
Z následného trestňáku z 25 metrů střílel
Hanuš vysoko nad břevno. Ve 27. minutě
se míč přes Sirotka a Hanuše dostal k Sochůrkovi a Matěj ho umístěnou střelou
po zemi poslal k levé tyči a vyrovnal
na 1:1. Ve 40. minutě Sirotek našel Sochůrka, který míč zasekl do středu a milimetrovou přihrávkou poslal do sóla
Dvořáka. Michalovo zakončení pravou
nohou ale vyrazil brankář Švehla na roh.
Ten zahrál Hanuš na přední tyč a Brotánek hlavou otočil skóre – 1:2.

Okamžiky kolem 55.
minuty rozhodly
Po přestávce se už na hřišti neobjevil Sirotek, který měl po tvrdém zákroku ze závěru poločasu krvavý šrám
na kotníku. Domácí se snažili o vyrovnání a měli územní převahu. Kolem 55.
minuty se udály velice důležité okamžiky, které ovlivnily výsledek zápasu.
Nejdříve dal Repetný Sochůrkovi míč
do pravého křídla. Ten si ho posunul
kolem stopera Cibulky, který ho ostře
fauloval. Druhou žlutou kartu však rozhodčí Lukáš Kříž nevytasil. Po rozehrání trestného kopu Tatran zakombinoval
před vápnem a Sochůrek posunul míč
do uličky Lípovi, který se srazil s gólmanem Švehlou, rychle ale zareagoval
a našel si odražený míč, bohužel částečně odkrytou branku přestřelil. Ná-

sledně se míč dostal na druhou stranu
na levém křídle k Uhrovi, který našel
před branou Bálka, ale brankář Glogar
vytáhl reﬂexivní zákrok a hosty ještě zachránil. Ale v 57. minutě z pravé
strany vyslal centr Hnídek před branku a k překvapení všech zapadl míč
za zadní tyč – 2:2. V 64. minutě mohli jít
domácí do vedení. Odražený míč napálil z 20 metrů Janoch, Glogar ho vyrazil
k Uhrovi, jehož dorážka skončila nad
brankou. V 85. minutě Tatran vystihl
chybnou rozehrávku domácích, k míči
se dostal Dvořák, který se prosadil přes
tři domácí hráče a následná tečovaná
střela skončila těsně nad. Tlak domácích sice sílil, ale bez úspěchu. Když už
to vypadalo na konečný remízový stav
a běžela 90. minuta, tak přiletěl do vápna centrovaný míč, který hostující
obrana odvrátila pouze k Repovi a ten
ho z 25 metrů bez rozmyšlení a na první dobrou treﬁl tak přesně, že zapadl
do levého horního rohu branky a rozhodl o vítězství domácího celku 3:2.

Ohlasy k utkání
Brankář Tomáš Glogar: „Prvních
dvacet minut jsme vůbec nestíhali, soupeř byl všude dřív a aktivní hrou nás
dostával pod tlak, který vyústil prvním
gólem v naší síti. Po gólu jsme se probrali
a stihli do poločasu skóre otočit. Ve druhé
půli jsme hráli proti větru a vůbec to našemu fotbalu nepomáhalo. Když už jsme
doufali alespoň v bod, tak soupeř v poslední minutě rozhodl.“
Trenér Vlasta Zelenka: „Bohužel se
opakoval scénář z posledních dvou zápasů. Proti celku z horních pater tabulky
jsme podali sympatický výkon, dlouho
jsme sahali po bodech, nakonec nemáme
nic. V zápase se potvrdila ofenzivní síla
Katovic, zároveň se ale ukázala jejich
slabá defenziva. My jsme toho ale dokázali využít pouze ve dvou případech a to
nakonec nestačilo. Všichni opět bojovali,
ale chybí nám i trošku štěstí. Gól z poslední střely na bránu byl krutý. Ke všemu nás
kosí zranění. Hofman má svalové zranění z rozcvičky. Stejně tak kvůli svalovému problému nedohrál Hanuš. Krůta pak
skončil v nemocnici s vyhozeným ramenem. Také krvavý kotník Sirotka nevypadal po zápase moc dobře.“
Sestava Tatranu: Glogar – P. Lípa,
L. Brotánek, Sosnovec, M. Krůta (63.
Kouklík) – Repetný, Kdolský, M. Dvořák,
Hanuš (69. M. Habart), Sirotek M. (46. D.
Čipera) – Sochůrek (79. Haas).
Tatran je po 20. kole v tabulce na čtrnáctém místě s 15 body a skórem 28:53.
Další utkání hraje v neděli 17. dubna od 17
hodin na svém hřišti s týmem Klatov.
David Štverák
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Fotbalové víkendové
výsledky
20. kolo divize A
SK Otava Katovice – TJ Tatran Sedlčany 3:2 (1:2)
Branky Sedlčan: 26. L. Sochůrek, 40. L. Brotánek

20. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
TJ Sokol Sedlec-Prčice – SK
Doksy 2:0 (0:0)
Branky Sedlce-Prčice: 68. M.
Prchlík, 84. J. Kabíček

18. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
TJ Tatran Sedlčany B – FK
Lety 3:0 (0:0)
Branky Sedlčan: 53. M. Jirák, 64.
R. Kvěch, 73. V. Lípa

19. kolo okresního
přeboru
SK Kosova Hora – SK Jince
1921 0:3 (0:0)
TJ Sokol Dublovice – TJ Sokol Rosovice 2:1p (0:1)
Branka Dublovic: 65. M. Vondrák
TJ Sokol Počepice – SK Třebsko 1:3 (1:1)
Branka Počepic: 8. D. Šebek
SK Nový Knín – TJ Tatran
Sedlčany C 0:2 (0:1)
Branky Sedlčan: 5. R. Krůta, 69.
R. Šťovíček

19. kolo III. třídy
skupina B
TJ Vltavan Hřiměždice – TJ
Zduchovice 1:0 (1:0)
Branka Hřiměždic: 37. J. Kahoun
SK Velká Lečice – TJ Krásná
Hora 1:5 (0:1)
Branky Krásné Hory: 18., 50.
a 62. M. Švec, 47. V. Čanda, 65.
F. Kakeš
TJ Sokol Jesenice – TJ Sokol
Dublovice B 10:0 (4:0)
Branky: 8. a 54. D. Voslář, 24. T.
Hrstka, 44. J. Šika, 45. F. Hulan,
57. a 83. P. Čejda, 72. Z. Švagr, 82.
a 85. V. Burda
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
– TJ Sokol Sedlec-Prčice B 1:6
(0:3)
Branky: 63. J. Ptáček – 17. a 28.
(p) J. Trnobranský, 31., 47. a 51.
Z. Sova, 55. F. Pech

17. kolo III. třídy
skupina A – Benešov
TJ Sokol Krhanice – TJ Sokol

Vrchotovy Janovice 0:5 (0:2)
Branky Janovic: 23. P. Němec,
2. a 80. P. Dvořák, 68. a 90.
P. Borkovec

5. kolo IV. třídy
skupina D
TJ Sokol Pičín B – SK Vysoký
Chlumec 6:2 (3:0)
Branky Chlumce: 12. Z. Tichý,
72. P. Lípa
TJ Krásná Hora B – TJ Sedlice 0:4 (0:1)

5. kolo IV. třídy
skupina E
SK Klučenice – FC Višňová B
11:6 (5:2)
Branky Klučenic: 17. a 13. O.
Vlna, 9. (p), 41. (p) a 67. (p) A.
Dvořák, 36. a 56. J. Pecka, 72.
a 77. H. Holan, 81. a 90. M. Zápotočný
TJ Vltavan Hřiměždice B – TJ
Slavoj Obecnice 4:2 (1:1)
Branky Hřiměždic: 32. D. Černý,
61. T. Nový, 84. a 86. D. Šneller

16. kolo krajského
přeboru staršího
dorostu skupina A
TJ Tatran Sedlčany – FK Králův Dvůr 2:1 (1:0)
Branky Sedlčan: 25. (p) M. Hrabák, 66. J. Kočí

16. kolo krajského
přeboru mladšího
dorostu skupina A
TJ Tatran Sedlčany – FK Králův Dvůr 4:1 (2:0)
Branky Sedlčan: 7. (p) a 64. T.
Hodouš, 9. D. Řezáč, 75. Š. Macháček

22. kolo krajského
přeboru starších
žáků skupina A
TJ Slovan Velvary – TJ Tatran
Sedlčany 0:10 (0:4)
Branky Tatranu: 10. a 44. D. Vovsík, 24. a 46. D. Stibor, 29. a 50. T.
Hodouš, 33. a 52. V. Tatek, 37. D.
Barták, 68. J. Novotný

22. kolo krajského
přeboru mladších
žáků skupina A
TJ Slovan Velvary – TJ Tatran
Sedlčany 0:16 (0:6)
Branky Tatranu: 6. a 54. J. Křížek, 13., 42. a 53. M. Haas, 15.
a 43. J. Jindra, 23. a 58. D. Šplíchal, 26., 28., 36., 41. a 50. J. Vávra, 33. R. Jirásek, 56. F. Vlas
David Štverák
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Stolní tenisté o víkendu
neprohráli, přesto opouštějí
druhou ligu
Před devětadvacátým a třicátým kolem 2. ligy stolních tenistů
byly o plynulém víkendu
ve skupině A karty pro
sedlčanský Tatran rozdány cekem jednoznačně.
Domácí tým musel dvakrát naplno bodovat, aby
měl jistotu účasti v baráži,
a navíc musel doufat, že
dosud dvanáctá čakovická Avia dvakrát prohraje.
Naděje nebyla nijak velká,
ale přesto doutnala docela
dlouho.

SEDLČANY

Tatran Sedlčany
– SKST Warmnis
Liberec B 10:2
V úvodních čtyřhrách
se domácím hráčům dařilo. Na jednom ze stolů
zvítězili Pejša s Faktorem
bez ztráty setu a Kocura s Drechslersm prohráli pouze jeden. Také
ve dvouhrách stolní tenisté Tatranu svého soupeře
doslova válcovali a vyhráli hned čtyři za sebou, přičemž v nich ztratili pouhé
dva sety. Potom sice hosté
snížili na 6:1, ale k zdramatizování tohoto duelu tato
drobná úprava nevedla.
Ve dvouhrách vybojoval
tři body Pejša, po dvou
získali Faktor s Kocurou

a jeden přidal Drechsler.
Vzhledem k tomu, že Avia
prohrála, třináctý Tatran
se k ní přiblížil na rozdíl
jediného bodu a před závěrečným kolem základní
části soutěže tak jeho naděje na účast v baráži ještě žila.

Tatran Sedlčany
– Tatran KRPA
Hostinné 9:9
Poměrně brzy bylo jasné, že Čakovice prohrály
i svůj nedělní zápas, jenomže čtyřhry tentokrát
dopadly pro domácí Tatran neslavně a skončily
zrcadlově oproti sobotním.
Pejša s Faktorem v nich
nezískali ani set a Kocura
s Drechslerem vyhráli jenom jeden. A podobně se
začaly odvíjet i dvouhry.
Hosté vyhráli tři po sobě,
dostali se do trháku a teprve za stavu 2:6 korigovali
Pejša a Faktor. A v tomto
okamžiku se domácí hráči
nadechli k mohutnému ﬁniši, najednou byl na ukazateli stav 8:8 a remízou
také utkání po více než
čtyřech hodinách skončilo. Ve dvouhrách po třech
bodech získali Pejša a Faktor, dvěma body přispěl
Kocura a jedním Drechsler.

Po skončení nedělního
utkání nám vedoucí hráč
Tatranu Radovan Faktor
řekl: „Včera jsme svého soupeře jednoznačně přehráli.
Nastoupili jsme s velkým
odhodláním, a v momentě,
kdy jsme se dostali do vyššího vedení, hosté zápas
doslova odpískali. V neděli
jsme měli smůlu v úvodu,
především Jirka Kocura
s Dušanem Drechslerem
měli svoji čtyřhru vyhrát,
protože v průběhu všech
setů vedli. Nevzdali jsme
se ani za pro nás krajně
nepříznivého stavu, bojovali jsme až do samotného
závěru a o remíze nakonec
rozhodlo opravdu jenom
pár míčků. Náš soupeř byl
velice kvalitní, vždyť porazil i lepší týmy, než jsme
my. Dělali jsme, co jsme
mohli.“
V konečné tabulce základní části 2. ligy skupiny
A na prvním místě skončila s šestaosmdesáti body
pražská Slavia a o čtyři
body zpět zůstala Sparta.
Sedlčanský Tatran obsadil třináctou příčku, když
nasbíral padesát bodů,
stejně jako dvanáctá čakovická Avia, a sestupuje
do třetí ligy.
David Myslikovjan
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Nejmladší ragbisté
sbírali zkušenosti
na Smíchově
i na domácím hřišti
PRAHA/SEDLČANY Přes
nepřízeň počasí, které
připomínalo spíše zimu,
začala v první dekádě měsíce dubna oﬁciální sezóna
i pro sedlčanský ragbyový
potěr. Vzato od nejmenších, kategorie U6 a U8
sbírala zkušenosti na Tatře
Smíchov. A ti zcela nejmenší si ve skupině A nevedli
špatně, protože vyhrávali.
Pro příští turnaj budou stále v této výkonnostní skupině. Sedlčanské „osmičky“ byly ve skupině B, kde
vše vyhrály. „Uvidíme, jak
se jim bude dařit ve vyšší

a Českých Budějovic. Mezi
omluvenými byla pražská
Slavia a Plzeň. Kdo by ale
chtěl v Sedlčanech vidět
hrát například Spartu, tak
mohl přijít.“
Turnaj se odehrával
na čtyřech hřištích a mladí ragbisté byli rozdělení
do výkonnostních skupin
od A až po C. Do céčka
trenéři zařazují hlavně nováčky. Sedlčanský tým byl
ve skupině B1 a vedlo se
mu střídavě, s úspěchem
i s prohrou. Také v příštím
turnaji zůstane ve skupině
B. Celkově vybojoval tři ví-

Mladí kanoisté trénovali na jihu
Sedlčanští
kanoisté mají za sebou
zimní přípravu, ale protože počasí při nízkých
teplotách není ještě pro
pádlování na vodě ideální,
přesunul se oddíl na jih –

CHORVATSKO

do chorvatského Vrsaru.
Trénování na řece Mirně a v zálivu u Limského
kanálu bylo pro mnohé
velkou změnou a novým
zážitkem. Jen na tu slanou
vodu si musely děti zvyk-

Sedlčanští kanoisté po tréninku na chorvatské řece Mirně

nout. Aby měli závodníci
na soustředění výživnou
stravu, přivezli si s sebou
vlastního profesionálního
kuchaře, který jim vařil
jídla jako od maminky.
Počasí vyšlo a mezi náročným trénováním se našel
i čas na nějaký ten výlet.
Nejvíce se dětem líbila návštěva amﬁteátru a akvária
v Pule. V závěru soustředění došlo na plánované
koupání, i když jen pro ty
odvážnější a více otužilé.
Soustředění v Chorvatsku bylo skvělou přípravou na nadcházející první
kanoistické závody v Praze, kde se bude konat 40.
ročník Memoriálu Karla
Popela.
-kř-

Takto se radovali na Tatře Smíchov nejmenší sedlčanští ragbisté
kategorie U6.

skupině na příštím turnaji,“
uvedl trenér sedlčanského
ragbyového potěru Miloš
Vodrážka. „Každý turnaj je
úplně jiný.“
V Sedlčanech na Mrskošovně se rovněž v první
polovině dubna konal Regionální turnaj Čech kategorie U10. Z původně přihlášených pětadvaceti týmů
jich dorazilo dvacet tři,
dva se omluvily kvůli vysoké nemocnosti. „Jen pro
představu, v Sedlčanech se
sešlo přibližně sto osmdesát
dětí, plus rodiče a trenéři,“
upřesnil trenér Vodrážka.
„Z největší vzdálenosti přijely týmy Nýrska, Přelouče

tězství a utrpěl dvě prohry.
„Bylo vidět, že letošní zimu
se prakticky nehrálo a že
se dlouhá pauza projevila.
Ve Zbuzanech, kde každou
zimu byly turnaje v hale, se
bohužel nic dít nemohlo,
protože halu sebrala vichřice a narychlo se nepodařilo
nic sehnat,“ připomněl Miloš Vodrážka.
Ani starší kategorie nezahálely. Mirka Švagrová
v kadetech hrála v Brně
Bystrci a hráči v juniorech,
kteří hostují v Říčanech,
prodělali křest proti Tatře
Smíchov a dosáhli na vítězství.
David Myslikovjan
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POZNÁMKA

Lidské
přijetí

Nechce se věřit

Za hradbou knih sedí
slečna a nějak se nemůže zapojit do diskuze. Je

Možná proto, že Putinovi
nevyšel plán s rychlou vítěznou válkou, jsme nyní
svědky pekelné krutosti
a šíleného barbarství ruské
armády na Ukrajině, jako
byl masakr ve městě Buča.
Chová se naprosto mimo
všechna pravidla vedení
války. Platí Ženevská úmluva, ratiﬁkovaná 196 státy
světa, jako základní dokument vedení války. A byl
také ustanoven Mezinárodní trestní tribunál v Haagu

pro vyšetřování a souzení
osob podezřelých z válečných zločinů.
Za nejtěžší válečné zločiny se považují útoky
na civilní objekty, všechny
civilní osoby, natož matky,
postižené osoby, děti a staré lidi. Také zabíjení zajatců je podle třetí Ženevské
úmluvy válečným zločinem. To, co nám přinášejí
naši a zahraniční zpravodajové, snímky, videa a ústní
sdělení o utrpení Ukrajin-

ců, jsou svědectví nepředstavitelného šílenství.
Když řekneme „jak zvířata“, které zvíře jedná podobně v rámci svého druhu?
Dává k tomu rozkazy přímo
Putin, nebo až na místě velitelé? Nebo tak řádí samotní
vojáci v situacích, o jakých
se jim ani nezdálo? Budou
jako nacisté v Norimberku
mluvit o povinnosti plnit
rozkaz? Nechce se věřit, že
žijeme ve 21. století.
Vladimír Roškot

ZAMYŠLENÍ
Studentka zeměměřičství Kristýna

nejistá, co to má všechno
znamenat. Je v úplně novém prostředí, nerozumí
ani slovo, je vyčerpaná
po předlouhé cestě nejen
fyzicky. Na vesnici u Lvova musela zanechat svého
tátu a babičku. Tady má
sice mámu a dva bratry,
ale všechno je tak nejisté.
Celý život! Studuje zeměměřičství. Bude ho moci
dokončit? Kde bude žít?
A bude moci měřit tu zem,
co má ráda?
Ředitel Zeměměřického úřadu v Sedlčanech
Přemysl Jindrák reaguje
okamžitě. Přijďte na exkurzi! A hned druhý den
promítá pro studentku
Kristýnu prezentaci o náplni úřadu, bere ji na oddělení, aby viděla ty zázraky práce kartografa
na počítači.
A už to jiskří, všichni
se bezprostředně zapojují
do překladu, spojeného
se spoustou smíchu. Nakonec se na tváři Kristýny
mihne úsměv. Poprvé co
je tady. Blaženě si odnáší
darované mapy.
Vlastně nebylo tolik důležité správné tlumočení.
Bylo to především přijetí.
Způsob, jak kartografové
Kristýnu bezvýhradně
přijali. Jejich radost, že
mají mezi sebou budoucí
kolegyni, která s nimi sdílí jejich profesní zájem.
Jejich přirozená potřeba
projevit lidské přijetí.
Iva Fišerová

Peníze za ohňostroj lze využít lépe,
než je vyhazovat do vzduchu
Tak prý se opět plánuje zakončení slavností Rosa ohňostrojem. Doufala jsem, že se
někde objeví informace, že se
od této „radosti“ upouští, ale
zatím jsem se nedočkala. Sedlčany jsou moc hezké místo
k žití. Jsou srdcovou záležitostí
většiny z nás, kteří tu žijeme
a pokládáme je za moderní
a kulturní město, které neustrnulo, ale rozvíjí se a vylepšuje.
A tak se nabízí otázka, jestli
není na čase, aby se i naše
město přiřadilo k těm místům
v republice, kde ohňostroje
zakázali už napořád. Současnost totiž přímo vybízí k tomu,
že je načase soucítit se všemi
živými tvory a nepůsobit jim
strach a trápení.
I naše město pomáhá
nešťastným lidem z Ukrajiny, kterým ve chvilce zničil
životy jeden samozvaný car
podle svých zvrácených
představ existence „veliké
Rusi“. Denně se dozvídáme
o strašlivých zvěrstvech páchaných na Ukrajině, o strachu a zoufalství lidí, kteří zachraňují holé životy. Mnozí
zachraňují nejen sebe a děti,
ale berou s sebou i svoje zvířecí kamarády. Trpí všichni
živí tvorové a bojí se střelby,
světel raket a hluku.
Před lety, kdy tu ještě
nebyl vybudovaný nový
autobusový terminál, se
na prostoru autobusového
nádraží dělaly na Silvestra
a ve dnech oslav Rosy úplné
vojenské manévry. Kdekdo

si sem přišel bouchnout, hodit petardu, odpálit svůj malý
ohňostroj, rachejtle létaly jak
ve válečných ﬁlmech kaťuše. To vše bylo doprovázeno
řevem opilců. O nepořádku,
který pak po takové akci
zůstává, i o tom, že úklid nepořádku platíme my všichni,
ani nemluvím.
Z druhé strany od náměstí, kde se odpaloval ohňostroj
dokonce ze střechy panelového domu, byl hluk ještě větší
a hořící kousky létaly na naše
zahrady i střechy našich
domů. Před hlukem se nedalo nikam schovat, vata do uší
nestačila. Ano, bylo možné
odjet někam do klidu, ale já
jsem nechtěla nechat naše
domácí zvířata v takovém
stresu. Nikdy jsem nikam neodjela, snažila jsem se chránit
především je. Jestli někdo tím
hlukem nejvíc trpí, jsou to právě zvířata a ptáci. Nikdy jsem
nepochopila, jak bezohledně
se takto mohl chovat strůjce
ohňostroje i ke starším lidem,
k pacientům v nemocnici
a miminkům. Všichni v tu
dobu už spali. Je s podivem,
že to musel povolit a tudíž tolerovat Městský úřad v Sedlčanech. Co tím ohňostrojem
vlastně slavíme? Že jsme
o rok starší a pořád v mnoha
směrech nepoučitelní, nebo
že tím každoročně ubližujeme živým bytostem, které se
tomu nemohou vůbec nijak
bránit?
V době, kdy řádil korona-

virus, se ohňostroj nepořádal. Myslela jsem, že se tak
automaticky ukončí tato pochybná zábava a že nikomu
chybět nebude. Je mi líto, že
se naše město zatím nemíní
připojit k městům a obcím,
kde už si lidé uvědomili, že
nechtějí ubližovat živým
tvorům a že peníze za pořízení a odpálení ohňostroje
lze využít lépe, než je doslova vyhazovat do vzduchu.
A pokud by někdo nemohl
bez ohňostroje být, ať si podobnou „zábavu“ ﬁnancuje
ze svého rodinného rozpočtu a ať si ho také odpaluje
pouze u sebe doma, třeba
i ve vlastním bytě, ale ne
na veřejném prostranství.
V tisku se objevují zprávy
o tom, že děti, které doma
na Ukrajině zažily ten válečný běs, paniku, hrůzu a děs,
se bojí sebemenšího rachotu
a hluku. Ve školách si nechtějí sundat bundy, jsou stále připraveny utíkat.
Myslím, že bude víc lidí,
jako jsem já, kteří se na ohňostroj podívat nepůjdou
a přáli by si, aby se už navždycky vůbec nekonal.
Zřejmě ho neuvítají ani lidé
z Ukrajiny a jejich děti. Ti,
kteří u nás našli útočiště, klid
a bezpečí a určitě netouží
po tom, aby jim zmiňovaný
ohňostroj připomínal svými zvukovými a světelnými
efekty válečnou vřavu, před
kterou v zoufalství utíkali.
Hana Kutilová
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Josef
Náhlovský
strávil část
dětství
na Cholíně
Minulý týden přišla
nečekaná zpráva, že
do bavičského nebe
odešel komik Josef
Alois Náhlovský. Málokdo ví, že znal velice
dobře Sedlčansko. Já
jsem se o tom přesvědčil před několika lety,
když jsme společně
pořizovali rozhovor
pro náš týdeník.
Vzpomínám si, že
při otázce, co mu říká
náš region, se bavič
doslova rozzářil, avšak
přiznám se, že bych
si už dnes přesně nevzpomněl, co mi tenkrát odpověděl. Potom
mě ale napadlo, že
jsem si dříve přehrával
rozhovory s mediálně
známými lidmi z diktafonu na magnetofonovou kazetu. Dal jsem
si tu práci a odpověď
Josefa Náhlovského
jsem na zvukové stopě po delším hledání
našel.
„Co mi říká Sedlčansko?!“ vyrazil ze sebe
tenkrát nadšeně. „Vždyť
já celé dětství strávil
na Cholíně! Jezdili jsme
přes cholínský most, zaparkovali jsme a dívali
se na velikánskou louku, na které dnes stojí
několik baráčků. Řadu
let jsem tady s rodinou
stanoval a společně
jsme jezdili do Sedlčan
nakupovat. Já jsem dokonce ve vodě na Cholíně jednou utopil svoje
brejle.“ Po této větě se
Josef Náhlovský upřímně zasmál: „Šel jsem
z hospody, vypil několik piv, a proto jsem si
myslel, že brejle už nikdy nebudu potřebovat.
A druhý den jsem je usilovně hledal...“
David Myslikovjan
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KO M E N TÁ Ř

Nechci slevu
zadarmo

Jak by se ty
rozházené
miliardy dnes
hodily

Začala turistická sezóna
a davy lidí kolmo, pěšky i jinak vyrazí do kraje
za poznáním, zážitky či
jen tak. Aby ne. Je tady
krásně, vždycky je co objevovat a obzvlášť po zimě
se všichni těší. Počasí
krásné, tak jdeme.
Jestli to někdo ještě
neví, je v regionu k mání
turistická karta zvaná Toulavka. Majitel téhle karty,
kterou dostane zcela zdarma, má možnost navštívit
různá zařízení a využít
„od Tábora až k nám“
s nějakou slevou všeliké
nabídky. Což je jistě bohulibý počin.
Já sám se také považuji
za turistu. Nebo jak se nazvat. Bloumám krajinou,
hledám, poznávám, koukám, mám to rád. Tak jím
asi jsem. Občas se venku
i vyspím, uvařím si něco

v ešusu, dám slovo s domorodci a tak. K tomu potřebuju jen to, co si nesu
na zádech a ani mě nikdy
nenapadlo, že by to mohlo být jinak. A když třeba
můžu, dám si cestou někde „smažák“ nebo něco.
Vím, že hodně lidí to má
podobně.
Díky kartě Toulavka
ale můžu svoji turistickou
výpravu rozšířit a obohatit o zážitek v podobě
přespání někde ve městě
Tábor, jinde si dát „hambáče“, zajít na minigolf
nebo bowling, naložit se
do wellness centra, ubytovat se v kempu, vystoupat na rozhlednu zdarma,
když si předtím dám chutný oběd, zajít do Jump
arény... A na to všechno
budu mít nějakou slevu.
Asi nejsem ten správný turista, protože mě

ani jedna nabídka neoslovuje. Jako že půjdu,
uklopýtaný a upocený po celodenní štrece
do Jump arény? Nejlépe
ještě s ruksakem na zádech, abych o něj nepřišel? Spíš bych bral, že mi
někde naservírujou guláš
se šesti za dvacku nebo
malý pivo gratis. Návštěva hradu, kolem kterého
jdu, zadarmo, někde nějaký cykloservis. Co kdyby.
A tak nějak podobně. Pak
bych si za kartu i připlatil.
Ale jsou i mototuristi
nebo tací, co to mají rozdaný nějak jinak než já
a ti tohle všechno ocení.
Mě by docela zajímalo,
kolikrát kdo nabízených
služeb na svých toulkách
zdejším krajem využil.
Pro mě je takové karty
škoda i zadarmo.
Petr Frumert

O víkendu se konal volební
kongres ODS. Mezi delegáty bylo možno vidět bývalé ministry i bývalé členy,
kteří pracovali na transformaci socialismu. Někdejší
prospěcháři – kmotři, kdysi nalepení na ODS, dávno
vědí, kdo je Petr Fiala.
Fialův motivační projev byl sledován pozorně
a často přerušován potleskem. Koaliční partneři promluvili se zjevnou
vděčností a respektem
k premiérovi, že dokázal
motivovat poměrně rozdílné strany ke spojení. Do vedení ODS byli zvoleni někteří noví členové, ale i lidé
ještě z okruhu přátel Václava Havla. Takže lze očekávat tolik potřebnou dis-

kusi. Základ demokracie.
Bohužel, jak potvrdil
nyní NKÚ, za minulé vlády se hospodařilo ještě
hůř, než to vypadalo. Jak
by se ty rozházené miliardy v krizi, která bude asi
ještě dlouho prověřovat
nejen vládu, ale každého
z nás, nyní hodily… Dnes
máme rozumnou vládu,
která chce řešit zdražování, inﬂaci a chudobu bez
populismu. Hospodárně,
ale účinně.
Opětovné zvolení Petra Fialy předsedou ODS
je zárukou, že se v této
straně nebude politikařit
a do vládnutí se budou
opět zapojovat různí, dříve
znechucení, experti.
Vladimír Roškot

FEJETON

Kousek za humny
Na Velikonoce mi ohlásila
návštěvu sestra s rodinou.
Krom myšlenek na nezbytné přípravy v podobě generálního úklidu, vaření,
pečení, barvení vajíček
a zdobení domácnosti i přípravy koledy pro nejmenší
děti z rodiny, mě napadlo,
že bych mohla příbuzné vytáhnout někam ven. Nemusíme přece pořád jen sedět
a s prominutím žrát! Stejně
jsou pořád v práci, nebo
leží u televize, o víkendu
nikam nejdou…
Připravím jim hezké odpoledne, na které budou
ještě dlouho vzpomínat!
Jenže kam je vytáhnu? Nemáme toho v Petrovicích
a okolí zrovna málo, ba
právě naopak. Máme tu

takový výběr, že vše obejít
za jedno odpoledne prostě
nestihneme ani náhodou.
A ne každý zvládne ty dálky, co chodím já a navíc
rychle. Tak znova. Musím
se uklidnit. Vždy se hrozně
rychle nadchnu a pak jsem
rozmrzelá, když to neklape,
jak chci já. Začala jsem se
v myšlenkách probírat, co
by se dalo zvládnout za dvě
až tři hodinky po obědě
a bavilo to i rodinu všech
věkových kategorií, která
turismu moc neholduje.
Ne autem nepojedeme. Při dnešních cenách?
Už slyším švagra, jak se
mu nikam pěšky nechce.
A v hlavě mu rozhodně
odpovídám. Z okna vidím
přímo na rozhlednu Kuní-

ček, tak nejdřív asi vyrazíme tam. Z Petrovic to je
pěšky kousek a síly které
trochu ubere strmější stoupání, doplní nádherný výhled do jarní krajiny. Když
budou příbuzní svolní,
zajdeme si předtím do sousední vesnice obdivovat
Křížovou cestu. A až nás
omrzí výhled na rozhledně,
mohli bychom jít směrem
na Krchov, alespoň si budou moci děti udělat selﬁe
u dřevěné sochy lebky umístěné u silnice, kde se fotí
hlavně motorkáři. A rovnou půjdeme polní cestou
do lesa, která nás zavede
k menhiru. Ten určitě ocení
moje sestra. Pak už ani ne
půl kilometru a napojíme
se na stezku v lese. Tu zase

ocení děti. Lesní stezka je
zhruba kilometrový okruh
lesem, kde jsou připraveny
různé herní prvky pro děti,
lavičky s překrásnými výhledy, brána s vyhlídkou,
labyrint v bývalé pískovně
nebo keltská podzemnice,
ptačí pozorovatelna. No, je
tam toho dost! Nesmíme zapomenout se podívat, zda
je ve studánce voda. V altánu, který je nedaleko, si
můžeme odpočinout a případně si dát malou svačinu.
Až si odechneme, sejdeme
do Petrovic na náměstí. Škoda, že ještě není v provozu
nová kašna, v noci navíc
nasvícená. U ní se v parku
relaxuje jedna báseň. Tak ji
aspoň prohlédneme, já dám
(jistě) stále nadšené rodině
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výklad, co předcházelo jejímu postavení. Můžeme
obdivovat navíc i kostel sv.
Petra a Pavla a jezuitskou
rezidenci v sousedství. Zámeček, kde nyní sídlí obecní úřad, stojí uprostřed, ten
samozřejmě nemineme.
Vždyť tady se ženil potají strýc Vilek a to už přece
něco znamená!
Jsem realista. Je mi jasné, že na náměstí už toho
budou mít asi plné zuby.
Ale na Čertův kámen
a Husovu kazatelnu ještě
dojít musíme. To už je fakt
kousek. A další si nechám
na příště. Třeba na Vánoce,
až zase přijedou. Doufám
tedy, že ještě vůbec někdy
přijedou…
Jana Motrincová

