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Protiukrajinské nápisy jsou
vyhodnoceny policií jako
trestný čin, napadení úřednice
a nebezpečné vyhrožování
nožem jako přestupek
SEDLČANY Vracíme se k pří-

padu protiukrajinských nápisů, které se objevily 5.
dubna v ulici Kapitána Jaroše v Sedlčanech – v budově, kde sídlí knihovna,
úřad práce, Sdružení obcí
Sedlčanska a další kanceláře. Zároveň přidáváme
informaci o napadení zaměstnankyně úřadu práce,
k němuž došlo 14. dubna.

Letošní předvelikonoční
dny se tak nechvalně zapíší
do kroniky města Sedlčan.
Návštěvníci objektu se nestačili divit, co se v jejich
blízkosti odehrává online.
Zásah policistů, kterého
byli někteří z nich svědky,
by se hodil víc do akčního
ﬁlmu. Úřednická profese
se stává oproti minulým
letům čím dál tím víc rizi-

Historická vozidla
ozdobila náměstí
Svátkem pro
všechny milovníky historických vozidel se stala
v Petrovicích sobota 23.
dubna, kdy na náměstí měli
zastávku účastníci třetího
závodu historických vozidel Spring Classic. Závodu

PETROVICE

se zúčastnilo 110 posádek
nejen veteránů z Česka, ale
i okolních států.
Po krátkém občerstvení
účastníků závodu následoval test přesnosti u zámku,
který pokračoval prašnou
Pokračování na straně 4

kovým zaměstnáním. Podobně je tomu i u složek integrovaného záchranného
systému. Tekla i krev, ale
naštěstí jen agresorovým
samopoškozením...

Protiukrajinské
nápisy
Jana Hronová, vedoucí kontaktního pracoviště
Pokračování na straně 6

Cena 20 Kč

Tel.: 604 761 657

www.sekacky-traktory.com

zahradní
traktory

Problém nedostatku
zubařů trápí pacienty,
pojišťovny i samotné
zubaře
SEDLČANY Zubní péče se

stává stále hůře dostupnou. Důvodů je přitom
hned několik. Jak to vidí
jedna ze sedlčanských
zubních lékařek Laura
Roden?
Jak je to se zubní péčí
aktuálně v Sedlčanech
a jejich okolí?
Přímo v Sedlčanech
jsme nyní čtyři, z toho
u dvou hrozí odchod
do důchodu. Někteří pracujeme na částečný úva-

zek. Letos by měl přijít
ještě doktor Čáp, na kterého tu podle toho, co mi
říkají pacienti, mnoho lidí
čeká, a navíc se chystá
pracovat na plný úvazek.
V okolí jsou zubní lékaři
taky v Kamýku, Petrovicích, trochu více jich je
v Benešově nebo v Příbrami. Ale pokud vím,
nikdo nové pacienty nemůže kvůli plné kapacitě
nabírat. V nedávné době
Pokračování na straně 9

Lučním kvítkům pomáhá a fandí
při zvelebování Novoměstského
náměstí Koza v petrželi. O koho jde?
SEDLČANY „Chceš-li být
šťastný rok, poraž prase.
Chceš-li být šťastný tři
roky, ožeň se. Chceš-li být
šťastný po celý život, staň
se zahradníkem. Ztotožnit
se s poslední větou této
staré čínské moudrosti mi
trvalo plných 28 let. Mám
hlínu za nehty a slámu
v kroksech – jsem zahradnicí a jsem šťastná,“ říká
o sobě Iva Musilová. Zdobí ji smysl pro humor,
což dokazuje již tím, že si
Pokračování na straně 7

Iva Musilová, kterou pojí se Sedlčany projekt Lučních kvítek, se cítí
jako zahradnice šťastná.

Když se k modro-žlutým dlaním
přidá srdce, dějí se zázraky
KOSOVA HORA Za vraty

kosohorské zahrady při
zdejší faře vítá v sobotu
23. dubna návštěvníky
zvláštní úkol – do knihy
hostů otisknout k podpisu svou dlaň v modré,
žluté nebo obou barvách.
Sestra Ludmila, která zde
bydlí a působí, pracuje

teď jako zdravotní sestra v domácí zdravotní
a hospicové péči. Chce se
říci, že Ludmila je sestra2
(na druhou). V zahradě
vypráví o zázraku, který
se tu stal.
Zdejším sestrám nabídla pomoc kolegyně
z hospice Křídla Karolína

Ledvinová, záchranářka,
specialistka v krizové intervenci. Hned po příjezdu lidí z Ukrajiny zavolala
pozdě večer: „Jedu k vám,
děti už spí.“ A tak se tato
sedlčanská matka dvou
malých dětí pouští v nočních hodinách s novými
Pokračování na straně 3
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Dublovice
přispějí Nebíčku
DUBLOVICE Žádost o ﬁ-

nanční příspěvek na opravu cesty v chatové osadě
Nebíčko u Líchov byla
úspěšná. Podpořilo ji při
hlasování v úterý 19. dubna všech sedm přítomných zastupitelů obce
Dublovice.
Jak za žadatele jeden
z osadníků vysvětlil, jedná
se o obecní cestu, kterou
v posledních letech udr-

žují chataři vlastními silami. Obec hradila materiál
v hodnotě pěti tisíc korun,
jímž si osadníci při brigádě vyrovnávali povrch
cesty. Vloni jim příspěvek
poskytnutý nebyl, letos
obec Dublovice materiál
v obvyklé výši opět uhradí a uživatelé tak nebudou
mít pocit, že obecní cesta
vede spíš do „peklíčka“...
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Martin Krameš: MAS považuji
za důležitého partnera
KOSOVA HORA Zastupitel-

stvo obce Kosova Hora
na svém dubnovém zasedání rozhodlo o vstupu
do obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny (MAS) Sedlčansko. Pro
členství a roční příspěvek
12 tisíc korun hlasovalo
všech třináct zastupitelů.
Předcházelo tomu vystoupení Ervína Haintze, vedoucího pracovníka MAS.
Starosta obce Martin
Krameš souhlasné stano-

visko kolegů zastupitelů
vítá. Vyjádřil to slovy:
„Jsem tomu velice rád. Jako
člen správní rady za Sdružení obcí Sedlčanska vidím
‚z blízka‘, jaké množství
práce a úspěšně dokončených projektů bylo v našem
regionu díky MAS dokončeno.“ Potvrdil, že Kosova
Hora v několika případech
již možnosti dotační podpory MAS využila. „Vybavili jsme například nábytkem
zrekonstruovanou Sokolov-

nu, díky ﬁnanční podpoře
jsme před ní vydláždili prostranství a prostřednictvím
MAS je také spoluﬁnancována studie veřejného
prostranství na náměstí.
Tuto obecně prospěšnou
společnost považuji za velice důležitého partnera pro
rozvoj regionu Sedlčanska,
a to nejen pro obce, ale
zejména pro neziskové organizace i soukromou podnikatelskou sféru,“ dodal
starosta Krameš.
-mb-

Skupina dobrovolníků absolvovala třetí cestu
na Ukrajinu s humanitární pomocí
R E G I O N / U K RA J I N A J a k

jsme uvedli v jednom
z minulých čísel, na Sedlčansku je aktivní pětičlenná skupina dobrovolníků,
která minulý měsíc podnikla hned dvě výpravy
na Ukrajinu s humanitární
pomocí. Duše organizace
Avalone Ivana Nikitinská
Čermáková z Libíně redakci informovala, že parta
dobrovolníků v dubnu
na Ukrajinu vyrazila potřetí. Skupinu dále tvoří
František Hurtík z Vitína,
Josef Staňo ze Štilečku,
Milan Dvořák z Vysokého
Chlumce a Michal Staňo
z Vysokého Chlumce.
„Nyní má naše parta
s krycím názvem Anya
za sebou již tři mise s humanitární pomocí na Ukrajinu a se záchranou maminek s dětmi z okupované
Kyjevské oblasti,“ připomíná Ivana Nikitinská
a dodává: „Anya je dívka
z Užhorodu, které předáváme naši pomoc, a ona ji
dostává dál do válečných
oblastí, kde je pomoci třeba. Před několika týdny se
mi podařilo získat od firmy DronPro pro naše přátele na Ukrajině vzácný
dar – dron DJI Mavic. Třetí
generace dronů Mavic se
pyšní dvěma integrovanými kamerami v jednom
těle – kamerou Hasselblad
a tele kamerou, které mezi
sebou umí automaticky přepínat. Ve vzduchu
na jedno nabití vydrží letět

až rekordních čtyřicet šest
minut. Slouží k průzkumu
terénu a přenáší obraz
na mobil. O třicet hodin
později jsme dron předali
Anye v Užhorodu. Jsme
přesvědčeni, že ‚náš‘ dron
ochrání co nejvíce životů
nevinných lidí.“
O třetí výpravě
na Ukrajinu nám více řekl
její přímý účastník František Hurtík: „O misi dron
by se toho nechalo pově-

v prodejně na Smíchově.
Tím byl osud naší party
pro další cestu zpečetěn.“
František připomněl, že
stejně jako v předchozích
dvou výpravách nechybělo trochu obav a stresu,
protože situace na Ukrajině se stále zhoršuje. Nutné
byly prostředky na cestu
a nějaké věci navíc, aby
posádka nejela úplně „naprázdno“. Výprava poprvé
putovala přes Slovensko

František Hurtík (zleva), Michal Staňo a Josef Staňo s Anyou
v Užhorodu

dět spoustu. Na začátku
všeho byl jen nápad Ivany,
který se překlopil v návrh, a ten kupodivu prošel
na všech frontách, zejména tedy u firmy DronPro,
která nám dala úplně tu
nejhustší věc, co jsme během našich výprav vezli,
a sice nadupaný dron DJI
Mavic 3 Fly More Combo.
Pořád jsem tomu napůl
nevěřil, dokud jsme ho
nebyli slavnostně převzít

a slovenský hraniční přechod, který by prý obsáhl
celý jeden večer vyprávění. „Od fronty, kterou
jsme kvůli nákladu humanitární pomoci absolvovali
mezi kamiony, jako jediní
v osobáku, až po vyběhávání deklarace, co všechno vezeme,“ podotýká
František a přidává další
postřeh: „Kvůli přílivu zásilek všeho možného a pár
šmejdům, kteří situace

využívají, už značka červeného kříže mnoho neznamená a každý musí dokládat jmenovitý seznam
položek, co se veze. Palivo
v litrech, zbytek v počtu
a hmotnosti. Zkrátka nic,
co chce člověk vyběhávat
ve dvě hodiny v noci někde v celní zóně. Ale profesionální přístup a pevné
nervy tamních vojáků nás
zachránily a dostali jsme se
dovnitř jako obvykle.“
Do popisování situace
se přidává i Michal Staňo:
„Měli jsme i vtipnou situaci, a to, když jsme před
hranicemi ze srandy řekli
v autě jednomu z nás, že
pašujeme samopal. Byl to
celkem povedený apríl,
protože ten den bylo 1.
dubna. Nejemotivnější situace byla, když jsme stáli ve frontě na hranicích
směr domů, jedli kýbl kuřat z KFC a při tom na nás
koukala přes okna parta
dětí, které si tam shání jídlo v odpadkových koších
a žebráním.“
František pokračuje:
„Rádi jsme se opět shledali s Anyou, která nás jako
obvykle přivítala v armádním oblečení a s odhodláním a vytrvalostí, před
kterým může každý z nás
jen smeknout a divit se.
Kvůli situaci jaká tam je
a nařízeních o vzdušném
prostoru, která tam vešla
v platnost, se neohlášený
a bezdůvodný start dronu
trestá odnětím svobody

na šest let. Přesto jsme
Anye předali Mavica alespoň symbolickým letem
v nízké výšce, abychom
objasnili rozložení, složení, ovládání a podobně.
Cestu zpět jsme kvůli kratší frontě zvolili přes Maďarsko, kde jsme to opět
stočili na Slovensko. To
nejlepší a nejsilnější, co vidím na této cestě, je pocit,
že zapadáme do soukolí
pomocných sil, které se
zaplať bůh stále rozrůstají. Když si přečtu článek
o tom, kolik Německo
Ukrajině poslalo kulometů
a nábojů, nebo že Austrálie poslala obrněné transportéry, vždycky se jen
usměju a představuju si,
že nad tím vším lítá ,náš‘
dron a hlídá to. Říkáme si,
že naši partičku kamarádů
ze středního Povltaví namotivovala jedna hodná
firma a čtyřvrtulová mašinka k tomu, abychom
i nadále vytrvali a pomohli něčemu, co má smysl.
Alespoň tím málem, co
máme, protože tank nám
ještě nikdo nedal. Ještě
ten den Anya předala dron
ukrajinské armádě. A další
den nám přišlo poděkování, fotograﬁe a videa z Luganska, kde ,náš‘ společný
dron, chrání děti, ženy, staré lidi, všechno civilní obyvatelstvo. Tam, kde nikdo
nechce umírat ve válce.
A my si nepřejeme, aby někdo ve válce umíral.“
David Myslikovjan
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Když se k modro-žlutým dlaním přidá srdce, dějí se zázraky
Dokončení ze strany 1

obyvateli fary do povídání a kreslení. Fixů a papíru je zde dostatek. Jindy
s nimi jde na výlet. Ostatní učí umění naslouchat
lidem prchajícím před
válkou. Nabídnout jim
svou upřímnou přítomnost, vyslechnout. Může
být léčivé, když je tu někdo, kdo naslouchá. Valentina, Sergej, Viktorie,
Natalie, Aly a Stjopa jsou
stateční.
Karolína vysvětluje, že
kromě hmotného zázemí,
které je naprosto nezbytné, je stejně nezbytné zázemí i pro ztrápenou duši.
Liduška o té ukrajinské
říká, že je krásná. Taky
říká, že když do utrpení
vstoupí láska, dějí se pak
zázraky. Sergej opravuje
co je zapotřebí, babička
plete, Viktoria učí řádovou sestru angličtinu.
Kromě toho, že má fara
záchranářku-terapeutku,
spoluorganizuje Karolína
i sobotní setkání. Má dar
lidi propojovat. Terezka
připravuje bazárek, přijede
zahrát a zazpívat rodinné
trio Jantačových, budou

se opékat buřty, promluví
zdejší i hosté. Sestra Ludmilka je při přípravách
v práci a na její kontrolní
telefonát, jak se přípravy
daří, se dovídá, že skvěle,

nezbytného pobytu co
nejlépe. Tak, aby jim obec
mohla nahradit domov,
který museli opustit.
Všichni Ukrajinci jsou
si teď najednou blíže,

Špekáčky na ohni mají rádi Ukrajinci – stejně jako my.

že všechny ženy už mají
umyté vlasy. Chápe tedy,
že jim musí nechat volnou
ruku, aby si to holky udělaly po svém.
V zaplněné zahradě už
je živo. Karolína vítá hosty a Viktor překládá. Mezi

Ve sběrném dvoře končí stále
víc nebezpečného odpadu
SEDLČANY Dobrá zpráva, s níž seznámil Jiří
Daněk, ředitel a jednatel
Sedlčanských technických služeb radu města,
se týkala nebezpečných
odpadů. Nabídl srovnání
v tunách za poslední čtyři roky.
Zatímco v roce 2018
bylo předáno ke zpracování ze sběrného dvora
20,088 tun nebezpečného odpadu, o rok později

dospělými se proplétají
děti, k dobru přišly i zdejší
skluzavky. Stoly jsou zaplněné dobrotami. Všechny
vítá místostarostka Kosovy Hory Lenka Havlíčková

jeho váha dosáhla 22,01
tuny, v roce 2020 to bylo
24,09 tuny a v loňském
roce dokonce 28,23 tuny.
Do této kategorie patří barvy, tonery, roztoky vývojek, motorové oleje, obaly
od nebezpečných látek,
absorpční činidla, olejové
ﬁltry, brzdové a nemrznoucí kapaliny a ropné látky.
Největší podíl představují
každoročně barvy a motorové oleje.
-mb-

vřelými slovy. Obec, i díky
všem občanům, kteří se
podíleli na materiální sbírce, udělala co bylo v jejích
silách, aby se 34 lidí ubytovaných v obecním bytovém domě, na faře a v soukromí, cítilo po dobu

první bezprostřední otázka mezi nimi byla: „Odkud jsi?“
Za ubytované děkuje
stejně vřelými slovy Viktoria Chromova, mladá ředitelka jazykové školy ze Žitomiru. Oceňuje zdejší přijetí,

péči i uspořádané setkání.
Děkuje za podanou ruku
zdejší obci, faře, obyčejným
lidem a učitelům, kteří učí
i jejich děti. Děkuje rodičům dětí, které se s jejich
dětmi skamarádily. Děkuje
za bezpečné prostředí, které zdejší lidé vytvořili. Těší
se, že v mírových podmínkách pak přijedou na oplátku na návštěvu do jejich
krásné země.
Velikonoční požehnání
pro přítomné přináší administrátor Stanislav Glac. Velikonoce pravoslavné církve
jsou o týden později než katolické. K požehnání přináší
i osobní vyznání: nosím vás
ve svém srdci. Přidává příběh svého bratra, který vozí
ohrožené obyvatele z Kyjeva a Lvova do bezpečí.
Přítomní si podávají
v kruhu ruce, zní hudba,
zpěv, přidal se i kostelní
zvon. Muži opékají špekáčky, paní Klaudii chybí zahrada, tak se pustila s potěšením do rytí té farní. Vítejte
na česko-ukrajinské zahradní oslavě Velikonoc! Když
se k modro-žlutým dlaním
přidá srdce, dějí se zázraky.
Iva Fišerová

Kosova Hora výrazně
zvýší kapacitu školky
KO S OVA H O R A M a r t i n

Krameš, starosta Kosovy
Hory, připomněl, že v obci
se po mnoho let potýkají
s vyšším počtem zájemců
o umístění v mateřské škole než kolik jich je možné
přijmout. Neumožňovala
to dosud kapacita budovy.
Problém ale má v současné době řešení.

„Stávající kapacita mateřské školy je 55 dětí, ale
díky nově vybudovaným
prostorům v budově základní školy bude navýšena
o 13 dětí,“ vysvětlil starosta
s tím, že souhlasné stanovisko vyslovili i zastupitelé
obce. „Toto rozhodnutí pomůže vyhovět požadavkům
rodičů na umístění jejich ra-

tolestí do školky. Vzhledem
k tomu, že se jedná o opravené prostory v budově základní školy, jsou ﬁnanční
nároky na úpravu a vybavení této třídy zanedbatelné v porovnání s náklady,
kdybychom řešili výstavbu
nebo rekonstrukci jiné budovy,“ dodal.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
KOSOVA HORA Na Veliko-

noční pondělí 18. dubna
příslušníci policie zastavili ve večerních hodinách
v obci 20letého mladíka.
Provedený test byl u něj
pozitivní na amfetamin.
NEDRAHOVICE Srna způsobila 20. dubna v ranních

hodinách v katastru obce
škodu ve výši 21 tisíc korun, když skočila do jízdní
dráhy projíždějícímu osobnímu vozidlu. Usmrcené
zvíře bylo následně předáno členovi mysliveckého
spolku.
KRÁSNÁ HORA NAD VL-

TAVOU Policejní hlídka kontrolovala ráno 20. dubna
v katastru města 25letého
motoristu. Muž měl pozitivní test na drogy, konkrétně
na marihuanu a pervitin.
SEDLČANY Policisté zastavili ve městě 21. dubna 34letou cizinku, která

i přes zákaz řízení usedla
za volant. Zákaz řízení má
ještě téměř na dva roky
a navíc byla pod vlivem
drog. Test byl u ní pozitivní
na metamfetamin.
DUBLOVICE Na silnici
I/18 havaroval 24. dubna
v nočních hodinách 57letý

řidič. Muž se zřejmě plně
nevěnoval řízení, vjel
do vyfrézované vozovky
a poté přejel hromadu štěrku. Vzniklá škoda byla vyčíslena na sto tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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K vzájemnému poznávání
obou národů má přispět
Setkání po sousedsku
SEDLČANY „O Ukrajině se

dá mluvit hodně. Ale pro
mě jsou místa, která mám
opravdu rád. Park Sofiyiv-

na sousedské posezení
v knihovně, které je naplánováno na pátek 20.
května od 18 hodin. „Měl

Umaň, oblíbené místo, které si ukrajinský azylant oblíbil a které
zmiňuje ve svém domácím cvičení.

ka v Umani je oblíbenou
prázdninovou destinací
na Ukrajině, kterou ročně
navštíví více než půl milionu lidí. Má 200letou historii. Až se naučím jazyk,
řeknu ti víc,“ citujeme
z domácího úkolu a odpovědi na otázku: Co se mi
na Ukrajině líbí?
Svým ukrajinským studentům je v rámci výuky
češtiny zadala Blanka Tauberová, ředitelka sedlčanské knihovny. Ukrajinci,
kteří uprchli před zuřící
bratrovražednou válkou,
našli azyl v regionu. Vítají
možnost vzdělávat se také
na akcích připravovaných
i mimo učebnu v centru
Lukáš. V současné době
se připravují s knihovnicemi a dobrovolnicemi
na jednu z nich.

Ochutnávky
z české
i ukrajinské
kuchyně
„Mezi lidmi se už objevují různé nálady a já
musím po pravdě říci, že
o Ukrajině toho člověk příliš nevěděl, ani já ne. Tak
nás napadlo, že bychom se
mohli lépe poznat, něco si
o sobě říci a posedět u dobrého jídla, což je vždycky
motivační,“ poznamenala
Tauberová k pozvánce

by to být příjemný večer,
na který přinesou naši
přátelé z Ukrajiny nějaké
jejich dobroty a my jako
Češi bychom měli přispět
na ochutnání také naším
typickým pokrmem,“ avizovala. Když nápad oznámila při výuce českého jazyka, tak byl prý přivítán
s nadšením.

Žebříček
významných
osobností
„Ukrajinci se na Setkání po sousedsku velmi
těší. Už na něj zaměřujeme i domácí úkoly. Před
Velikonocemi se měli zamyslet nad tím, co se jim
na Ukrajině líbí. V úterý
19. dubna jsem jim zadala úkol, aby vybrali deset
osobností, které jsou pro
Ukrajinu důležité. A následně ve středu 20. dubna jsme společně sestavovali takový TOP žebříček
významných Ukrajinců
a Ukrajinek a naši studenti při zmíněném setkání
s našimi občany o osobnostech něco zajímavého českým návštěvníkům
poví,“ uvedla k záměru
ředitelka Tauberová. Naznačila, že mezi jmény
se objevují jak sportovci, tak fotbaloví trenéři,
až po politiky, nad nimiž
vyniká prezident Ukraji-

ny Volodymyr Zelenskyj.
„Asi to tak cítí. Například
naše studentka Valentina
v něm vidí víru v Ukrajinu a svět,“ poznamenala
ředitelka.
Blanka Tauberová se
ohlédla také za exkurzí,
kterou podnikli o Bílé sobotě Ukrajinci do kostela
sv. Martina v Sedlčanech.
„Pomohla nám ji zajistit
naše dobrovolnice Milena
Šimková. Vyprávěla jim
o historii této naší místní
významné památky, ukázala jim středověkou fresku Klanění tří králů a vše
přitom tlumočila paní Natálka. Druhý den pak šli
někteří z nich do kostela
nechat si posvětit jídlo,“
doplnila.

Ze Zvěřince
chybí doprava
zpět
Ř e d i te l k a k n i h ov ny
potvrdila, že nabízí účast
azylantům i na dalších
akcích. „Rádi bychom jim
ukázali i Zvěřinec, kam
na počest Karla Hynka
Máchy chodíme 1. května
– s výjimkou dvou posledních roků poznamenaných koronavirem. Sraz
máme tradičně v 9 hodin
na autobusovém nádraží
v Sedlčanech, odkud jezdíme na rozcestí pod Vysoký
Chlumec a dál pokračujeme pěšky. Program bude
tradiční – setkání se šermíři Pány ze Zvěřince, my
knihovnice připravujeme
drobné hry a soutěže pro
děti. Snažíme se ale vyřešit problém, který vidíme
v tom, že pro Ukrajince
nemáme odvoz zpátky.
Autobus nejede... a jít dvakrát třináct kilometrů by
bylo přece jen moc. Uvítáme, pokud nám někdo
do knihovny zavolá nebo
nám jinou formou jinak
sdělí, že vypomůže s dopravou. To by bylo bezva,“
doplnila Tauberová.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Nadační fond
Patronát
Sedlčansko
přijímá žádosti
REGION Po smrti spoluzakladatele Nadačního fondu
Patronát Sedlčansko pana
Arco-Zinneberga nebylo
jasné, zda bude nadační
fond pokračovat ve své činnosti. Ale po dvou uskutečněných setkáních se nejistota rozptýlila. Na poslední
schůzce, která se konala
v polovině dubna, byly rekapitulovány poslední projekty, které nadační fond
podpořil a dohodnuto, že

se vyhlásí další kolo příjmu žádostí.
Kdo z žadatelů by měl
zájem o spoluﬁnancování
svého projektu podle pravidel nadačního fondu,
má možnost vyplnit a zaslat žádost do konce května. Podrobnosti na www.
patronatsedlcansko.cz.
Jakým projektům dává
nadační fond přednost?
Jsou to například ty,
ve kterých jde o zachování historických a kulturních památek, lidových
tradic a kulturního dědictví, zejména ve spolupráci s dětmi a mládeží.
-nfps-

Historická vozidla
ozdobila náměstí
Dokončení ze strany 1

cestou v parku směrem
ke Kamennému rybníku.
Úkolem řidičů bylo projet
vytyčeným úsekem dle
stanoveného rychlostního
průměru a získat co nejméně trestných bodů. Poté
se posádky se svými vozy
vrátily na náměstí, aby následně zamířily po své trase směrem na Kojetín.

na start. Naštěstí se podařilo vše vysvětlit. Nejedno oko milovníka starých
strojů tak v sobotu zaplesalo při sledování perfektně udržovaných strojů
značek jako MG, Triumph, Jaguar a nechyběl ani
Mercedes-Benz, Porsche,
Ferrari a jiné.
Další příležitost vidět
krásná auta se naskytne

K vidění byl v sobotu i britský Jaguar E-Type, který odborníci,
novináři a slavní závodníci vybrali mezi 100 nejkrásnějších aut
všech dob.

O vtipné chvíle se
postarala posádka z Maďarska, která na náměstí
sice dorazila, ale rovnou
se bez zastávky zařadila

v neděli 1. května, kdy
místní náměstí ozdobí staří
krasavci při akci Veteráni
prvomájových Petrovic.
Jana Motrincová


Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
88/22

Pronajmu garsoniéru 1+kk, solidní jednání a platební historie. Tel.:
732 279 705.
89/22


Prodám dvě křesla Poäng (IKEA),
tmavě hnědá kostra, bílý sedák (200 Kč/
ks – i jednotlivě). Tel: 608 543 848. 90/22

Muž 60/170 hledá ženu k vážnému
seznámení. Tel.: 705 107 205.
91/22


Prodám Citroën Saxo 1.1, najeto
116 000 km, STK do 06/23, cena dohodou.
Tel.: 725 821 644.
92/22

Prodám palivové dřevo měkké 900 Kč/prms
a tvrdé 1 300 Kč/prms nařezané a naštípané.
Dovoz zdarma. Tel.: 730 529 545

M. L. ELEKTRO
elektromontážní práce
hromosvody
elektronické zabezpečovací
a kamerové systémy
Nabízíme
dlouhodobě udržitelný příjem
Volejte 734 462 216

Tel.: 723 279 026 (do 15 hod.)

ZEOS
ZEOS s.s. r.r. o.o. Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice

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

provede
provedepráce
prácena
nazakázku
zakázkui iss montáží
montáží

Přijmu prodavače/prodavačku
do prodejny v Sedlčanech

Tel.: 602 437 479

opravy
všech
motorových
vozidel,
traktorů,
 opravy
všech
motorových
vozidel,
traktorů,
zemědělských
strojů,
prodej
náhradních
dílů
zemědělských
strojů,
prodej
náhradních
dílů
prodej
vodoinstalačního
materiálu
 zámečnické a kovářské práce (mříže, kování, schody)
zámečnické
a kovářské
práce
(mříže, kování,
schody)
 svářečské
práce
v ochranné
atmosféře,
řezání plazmou
svářečské práce v ochranné atmosféře, řezání plazmou
 prodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
prodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
 prodej
motorových,
převodových
a hydraulických
olejů
prodej
motorových,
převodových
a hydraulických
olejů
 výroba
přístřešků,
markýz
– polykarbonát
zastřešení
bazénů
- polykarbonát,
ONDEX
výroba přístřešků, markýz - polykarbonát

Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz
Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO
 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek

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

Tel.: 606 731 978

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva
AKCE na kompletní koupelny – sleva až 20 %

Najd
Tel.:
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Počet pozitivních stoupl pouze ve dvou obcích
REGION Pohled na naši tabul-

ku je týden od týdne optimističtější. Počet prokázaných
nákaz v regionu nadále klesá,
k nárůstu došlo v posledním
týdnu pouze v Kamýku nad
Vltavou a Prosenické Lhotě
o jednoho občana a v Petrovicích o tři. Zde ale výchozím
stavem byl o týden dříve pouze jeden prokázaný výskyt.
Celkově klesl počet covid
pozitivních o dalších 24 procent. Ve vztahu k nejvyššímu
dosaženému počtu za dobu
sledování, který byl zaznamenán ke konci ledna, je to jen
7,3 %. Počet obcí, ve kterých
není aktuálně žádný případ
koronaviru, stoupl na 13.
Rychlost snižování počtu pochopitelně vzhledem k absolutně nízkým číslům klesla.
V 74 obcích Příbramska byli
v sobotu 23. dubna 183 nakažení. Za poslední týden tady test
absolvovalo 350 jedinců. Z 22
obcí Sedlčanska bylo evidováno ke stejnému datu 60 nakažených. Prokázáni byli v rámci 103 provedených testů.
Obec s rozšířenou působností
Votice, do které patří 15 obcí,
evidovala 11 nakažených. Testů, které měly nákazu prokázat, se tady udělalo 45.
Olga Trachtová
Hadáčková

2.
1.

9.
1.

16.
1.

23.
1.

30.
1.

6.
2.

13.
2.

20.
2.

27.
2.

6.
3.

13.
3.

20.
3.

27.
3.

3.
4.

10.
4.

17.
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OBEC
Dublovice
Hřiměždice
Jesenice
Kamýk nad Vltavou
Klučenice
Kňovice
Kosova Hora
Krásná Hora nad Vlt.
Křečovice
Křepenice
Milešov
Nalžovice
Nedrahovice
Nechvalice
Osečany
Petrovice
Počepice
Prosenická Lhota
Příčovy
Radíč
Sedlčany
Sedlec-Prčice
Solenice
Svatý Jan
Štětkovice
Vojkov
Vrchotovy Janovice
Vysoký Chlumec
Zduchovice

3
1
1
12
1
2
18
7
4
3
1
5
3
2
3
15
10
1
0
0
75
24
2
3
3
0
4
12
2

2
2
4
7
1
1
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7
2
4
2
4
1
5
2
9
3
0
0
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18
2
5
5
1
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1
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1
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Celkem

217 197 369 710 836 629 418 238 174 148 149 165 157 140 132

80

61

Protiukrajinské nápisy jsou vyhodnoceny policií jako trestný čin,
napadení úřednice a nebezpečné vyhrožování nožem jako přestupek
Dokončení ze strany 1

Úřadu práce v Sedlčanech, sdělila, že záležitost
hanlivých nápisů šetří
Policie ČR. „Týkaly se hanobení uprchlíků. V tuto
chvíli nejsem schopna podat konkrétnější vyjádření,“ podotkla a odkázala
nás na Kateřinu Beránkovou, tiskovou mluvčí
Úřadu práce ČR. „Ano, je
možné potvrdit, že k této
události došlo a věc momentálně šetří Policie
ČR,“ zopakovala mluvčí.
Na otázku, jak tuto situaci
hodnotí a zda k podobným incidentům dochází
také na jiných pracovištích úřadu práce, zareagovala: „Informace o tom,
že by se podobné události
odehrály i na jiných pracovištích ÚP ČR, nemám.
Úřad práce ČR plní funk-

ce, které jsou mu uloženy
a není v jeho kompetenci
se vyjadřovat a hodnotit
jakékoli průvodní jevy. Zároveň je třeba upozornit,
že Úřad práce ČR dělá napříč republikou maximum,
aby zajistil poskytování
veškerých služeb v rámci
své působnosti, a to jak
v oblasti zaměstnanosti,
tak i nepojistných sociálních dávek.“ Beránková
doporučila požádat o podrobnosti orgány činné
v trestním řízení.
A tak jsme oslovili
i Vlastu Suchánkovou,
vedoucí oddělení Krajského ředitelství Policie
Středočeského kraje. Ta
se netajila tím, že pachatel dosud není znám
a popsala nám záležitost slovy: „Protiukrajinskými nápisy byly po-

psány dveře a elektrický
rozvaděč v objektu Úřadu
práce v Sedlčanech. Záležitostí se zabývají policisté z Obvodního oddělení
v Sedlčanech pro možné
podezření z trestného
činu poškození cizí věci
podle § 228 odst. 2 trestního zákoníku. Nápisy,
po jejich zadokumentování policií, již pracovníci
úřadu odstranili. Policisté
v dané věci provádějí šetření, která by vedla k objasnění skutku a odhalení
konkrétní osoby.“

Nejdřív
výhrůžky, poté
záblesk nože
Ke druhé události se
nám opět vyjádřily obě
zmíněné mluvčí. „Ano,
došlo ke zkratovému jednání klienta hmotné nou-

ze. Poté, co vyhrožoval
zaměstnancům verbálně
a následně vytáhl nůž, se
zaměstnanci zachovali
v souladu s vnitřními bezpečnostními pokyny a zabezpečili i bezpečnost
přítomných klientů. Tudíž
nedošlo k žádnému zranění. Naopak klient poškodil sám sebe. K incidentu
byla přivolána městská
a státní policie a záchranná služba,“ sdělila Kateřina Beránková za úřad
práce. Doplnila, že opatření, které Úřad práce ČR
přijímá, aby maximálně
zajistil bezpečnost svých
zaměstnanců, nepovažuje za vhodné veřejně publikovat.
V l a s t a S u c h á n kov á
za Policii ČR mozaiku ze
14. dubna doplnila: „Jeden z českých občanů se

na úřadu práce hrubým
způsobem domáhal vyplacení sociálních dávek.
Na úřednici nesrozumitelně křičel a současně
vyhrožoval, že má u sebe
nůž, který použije. Následně po tomto incidentu
vyšel na chodbu úřadu,
kde si sám způsobil zranění na ruce. Na místo
na základě oznámení
dorazila městská policie
a také zdravotnická záchranná služba, která
muže ošetřila. Událost
následně řešili policisté
z Obvodního oddělení
v Sedlčanech, kteří danou věc kvalifikovali jako
přestupek proti občanskému soužití, již po zadokumentování postoupili
k vyřízení Městskému úřadu v Sedlčanech.“
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz
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Senioři zakončili další semestry Lučním kvítkům
virtuální univerzity třetího věku pomáhá a fandí
při zvelebování
Po šesti semestrech
Novoměstského
následuje promoce
náměstí Koza
v petrželi. O koho jde?
SEDLČANY V Městské knihovně v Sedlča-

nech funguje Virtuální univerzita třetího
věku od roku 2011 a mezi seniory je o tuto
formu celoživotního vzdělávání organizovanou Provozně ekonomickou fakultou Čes-

Daniela Pokorná (vlevo) a Olga Jelenová musí teprve vyhodnotit, zda některý z účastníků univerzity
třetího věku splnil podmínky promoce.

ké zemědělské univerzity v Praze neustále
zájem. Nad účastníky bdí a pomáhají jim
ve studiu zejména dvě sedlčanské knihovnice – Olga Jelenová a Daniela Pokorná.

Od astronomie k houbám
a kulturním hodnotám
„První pilotní semestr začínal na jaře 2011,
který ještě zemědělská univerzita neuznávala do cyklu Svět okolo nás. Jednalo se tenkrát
o čtyři sezení – o čtyři lekce se zaměřením
na astronomii,“ zavzpomínala Olga Jelenová. Potvrdila, že v dalších letech témata nevybírali podle toho, co pražská univerzita
nabízela, ale na základě přání „studentů“.
„Velký zájem byl o historická témata, dějiny,
umělce, sochaře, stavební slohy. Houby byly
nosným tématem letošního semestru, který
skončil v úterý 19. dubna. Do konce dubna
ještě zbývá účastníkům dodělat si závěrečné
testy a uvidíme se s nimi zase až na podzim,“
pokračovala s tím, že během léta jako obvykle dojde k výběru nového tématu.
Letos studovaly dvě skupiny a v každé bylo kolem dvaceti seniorů. „Druhá
skupina se věnovala Evropským kulturním
hodnotám,“ doplnila Jelenová. Většina seniorů si úkoly zpracovává na počítačích
v domácím prostředí, ale někteří k tomu
využívají i studovnu v knihovně. V době
pandemie nastoupila jiná pravidla – většina studovala z domova, jednotlivci, kteří k počítači v knihovně neměli přístup,
plnili po každé přednášce testy s Olgou
Jelenovou telefonicky.
K organizaci vzdělávání univerzity
třetího věku podotkla: „Lekcí v každém
semestru je šest, každých čtrnáct dní je
jedna. Obvykle zahajujeme tak, že všichni přijdou do knihovny do centra Lukáš
na promítání, uděláme jeden test společně
a potom si každý pod svým přístupovým
heslem zpracovává doma podle svého času
a prostoru neomezený počet. Někdo jich tak
může zpracovat třeba i sto s tím, že nejvyš-

ší známka je ale deset,“ uvedla Jelenová.

Každý, kdo absolvuje na univerzitě třetího věku šest semestrů, završuje studium
promocí v Zemědělské univerzitě v Praze.
Pokud se takový student v Sedlčanech i letos vyskytne, bude ho Jelenová kontaktovat
a zároveň to oznámí v Praze. „Výzvu zemědělské univerzity jsem zahlédla dnes a jak
na tom jsme, musíme teprve vyhodnotit,“ dodala knihovnice Jelenová.
Na otázku, zda jde o bezplatné zájmové vysokoškolské seniorské vzdělávání,
vysvětlila, že poplatek činil pro jednotlivce za semestr, který obsahuje kolem šesti
lekcí, 300 korun. „Knihovně z této částky
neplatí nic, peníze posíláme České zemědělské univerzitě v Praze,“ podotkla.

Bonus, přednáška
o záludnostech internetu
Konec semestru, který v některých letech provázela jakási slavnostní tečka v podobě výletu nebo dokonce zájezdu do zahraničí, tentokrát nebude. Absolventi si ale
samozřejmě odnesou na závěr pamětní listy. Aby účastníci nevyšli zkrátka, byla pro
ně jako bonus připravena v úterý 19. dubna
přednáška o rizikové komunikaci na internetu zaměřená na seniory.
„Užitečné bylo dozvědět se, jak porozumět
informacím na internetu, jak je vyhodnotit,
najít si správné zdroje a ověřit si tak, zda jsou
skutečně pravdivé a před čím se mít na pozoru,“ přiblížila stručně náplň Daniela Pokorná.
Knihovnice podotkly, že o záludnostech internetu se mohli zájemci dozvědět v knihovně i následující den – kdy se lektor Václav
Pilecký zaměřil na kyberšikanu, prevenci,
obranu a ochranu osobních údajů, kde cílovou skupinou byli rodiče nejen malých dětí.

Přidat se může na podzim
každý
Téma dalšího semestru je dosud s otazníkem, ale přesto Olga Jelenová naznačila,
že by mohlo být o Arménii – o její historii
i současnosti. „První lekce bude opět v říjnu, začínáme se studiem podobně, jak je to
běžné na vysoké škole,“ usmála se Jelenová. Avizovala, že ráda s kolegyní přivítá jak
stálé příznivce o studium, tak úplně nové
tváře. „Vítaný je každý, kdo se k nám chce
přidat,“ shodly se knihovnice. Právě téma
„houby“ prý přilákalo nové studenty, vyslechli si rady, jak například bezpečně
rozeznat jedlé druhy od těch jedovatých.
Lektor je zásobil informacemi o tom, jak
se orientovat ve světě hub, jak je správně
upravit v kuchyni. Většina z nich se ale
netajila tím, že stejně raději zůstane u těch
svých osvědčených a léty prověřených...
Marie Břeňová

Dokončení ze strany 1

zvolila pro svoji činnost
název Koza v petrželi.
Ochotně se stala spolupracovnicí a odbornou
poradkyní sedlčanského
spolku Luční kvítka. Jak
jsme čtenáře opakovaně
informovali, vzala si tato
parta maminek s dětmi
za cíl dát parku na Novoměstském náměstí
hezčí vzhled a smysluplnější využití. Se sázením
stromků začali dospělí
a děti v sobotu 2. dubna, plán počítá s herními
prostory pro děti, příjemným místem pro setkávání, vyvýšenými záhony
pro pěstování zeleniny,
zhotovením slunečních
hodin v blízkosti sochy
a s dalšími originálními
úpravami.

Tři životní
milníky
Paní Iva alias Koza
v petrželi se čtenářům
může představit krátkou,
ale výstižnou osobní vizitkou. Jmenuje tři milníky, které ji k této profesi dovedly. Nejprve to
bylo pořízení domu se
zahradou, kde se i přes
minimální péči, kterou
zanedbávala kvůli přednostnímu zvelebování
domu, dobře dařilo cuketám. Nad výpěstky seslanými jako dar z nebe
pocítila hrdost. „Druhým
zlomem bylo založení
zahrady. Vysadili jsme
okrasné dřeviny, stromky a keře, vyseli trávník,
rozvezli mulčovací kůru
a založili tři záhonky.
Třetím milníkem byl okamžik, kdy se mi do rukou
dostaly knihy Karla Plobergera o zahradách pro
inteligentní lenochy. Tyto
mě jako první navedly
k uvědomění si, že nád-

hernou zahradu lze vytvořit i s ohledem na přírodu
a zvířata,“ upřesňuje důležité životní okamžiky.

Shoda šťastných
náhod
Na otázku, jak se obyvatelka obce Dušejov v kraji
Vysočina zkontaktovala
s maminkami ze středočeských Sedlčan, Iva Musilová odpovídá: „Na Sedlčansku kořeny nemám.
Ke spolupráci na revitalizaci sedlčanského parku
jsem se dostala tak trochu
jako ta ‚koza do petržele‘,
čili shodou hezkých náhod.
Nejprve mě oslovila jedna ze členek spolku Luční
kvítka paní Helena Housková s žádostí o pomoc
s jejich rodinnou zahradou a přes ni jsem se pak
dostala i k této možnosti.
Sedlčany jsou pro mě stále
ještě v pohodlné dojezdové
vzdálenosti.“
Iva Musilová si prý považuje za čest, že mohla
pro Luční kvítka zhotovit
výchozí návrh možné obnovy. Zdůrazňuje, že jí
to dále otvírá dveře pro
další navazující spolupráci při výběru konkrétních rostlin, osazovacích
plánů a při pomoci se
samotnou realizací a poradenstvím. Díky svojí
odbornosti má možnost
certifikovat sedlčanský
park jako veřejný prostor
plaketou Přírodní zahrada a zařadit jej do map
podobných, které také
splnily určitá kritéria.
„Byla to zatím moc příjemná práce a Lučním kvítkům velice fandím. Kéž by
jim jejich cíl vyšel! Moc se
mi líbí nadšení, se kterým
se do takovéto veřejně
prospěšné činnosti ‚kvítka‘
pustila,“ vzkazuje paní Iva.
Marie Břeňová
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Bohumil Kabíček včelaří, zajímá se
o automobily a podařilo se mu zaplnit některé
informační mezery z druhé světové války
MINARTICE Bohumil Kabí-

ček má zájem o historii,
zejména Minartic, kde žije.
Je to také včelař a fanda
do automobilů. Více nám
o sobě a svých aktivitách
řekl v rozhovoru.
Jste rodák nebo jste se
do Minartic přestěhoval
později?
Žiji v této místní části
Vojkova celý život. Myslím,
že o sobě mohu říci, že
jsem patriot.
Jste členem místního
zastupitelstva?
Zastupitelem nejsem. Je
ale pravda, že o kandidatuře v letošních komunálních
volbách uvažuji.
Farmaříte nebo jaká je
vaše profese?
Je pravda, že pozemky
naše rodina vlastní, ale
většinu z nich jsem pronajal. Obhospodařuji asi
hektar luk. Moje dlouholeté povolání je jiné – jsem
prodejcem vozů Citroën
v Benešově.

Jeden z 29 úlů včelaře Kabíčka
vyřezal Václav Křížek z Křepenic. Vtiskl mu podobu dcery
Aničky.

Staráte se o louky
hlavně kvůli včeličkám?
Včely mají všude bohatou pastvu. Květní louky,
to je spíš krása pro oko.
Je takzvaně pro oko
také dřevěný úl s motivem víly, který stojí blízko malého rybníčku?
Rybníček jsem vyčistil
a potom požádal o dřevořezbu Václava Křížka
z Křepenic. Víla, kterou
vyřezal a má místo ochraňovat, je v podstatě maje
dcera Anička. Je to pro
oko hezký, ale jinak normální funkční úl.
Kolik včelstev máte
celkem?
Devětadvacet.
Můžete krátce přiblížit
včelařův rok?
V lednu posíláme
na rozbor vzorky na varoázu a včelí mor. Ty dopadly dobře, přeléčovat
nemusím. V zimě dělají
včelky první prolety, aby
se vyprázdnily a přelezly
si na nové zásoby, které
mají v úle. Během března
si začaly sbírat první pyl
z lísek. Matka začíná plodovat. Je potřeba obnovovat
dílo tak, aby vše bylo připraveno na novou sezónu.
Každý včelař si proto začíná včas připravovat nové
rámečky a mezistěny. Med
se vytáčí dle snůšky, to
znamená tak od poloviny
května do července. Nejzdravější je první květový med. Na zahradě mám
hodně ovocných stromů
a také celá tato oblast je
na květy bohatá, tak výsledek nebývá špatný. Druhá
snůška – to jsou takzvané
medovicové medy, vytáčí
se na přelomu července
a srpna. Ideální je, když je
vlhko a začnou medovat
lesy – z toho bývá tmavý
med. Já to podporuji tím,
že si na políčka vyseji modrá kvítka svazenky, která
včely hodně přitahuje.
Někteří rybáři nejí
ryby, znám houbaře,
kteří houby nemusí...

Vy jako včelař máte
med rád?
Med přímo miluji.
A v kuchyni ho hodně
používáme. Dávám si ho
také nejen do čaje, ale dokonce i do kávy.
Včelaříte v Minarticích ze zdejších obyvatel
jako jediný?
Ne, jsou tady ještě dva
včelaři. Když se potkáme,
máme si o čem povídat. Já

historii. To jste nejlépe
dokázal tím, že jste dal
podnět zastupitelům Vojkova, aby v Minarticích
u železniční zastávky
umístili informační panel. Pojednává o dvou
tajně vybudovaných bunkrech a zejména o akcích a osudech odbojářů
v době druhé světové války. Jak vůbec vaše bádání začalo?

Bohumil Kabíček by potřeboval na svoje záliby, kam patří i fandovství do automobilů, mnohem víc času.

jsem organizován v Místní
organizaci Českého svazu
včelařů ve Vrchotových
Janovicích, což je jedna
z těch vůbec nejstarších
v regionu. Máme kolem
padesáti členů. Intenzivně
nyní společně připravujeme 140. výročí založení
organizace.
Jak výročí veřejnosti
připomenete?
Plánujeme uspořádat
na přelomu srpna a září
v zasedací místnosti městyse Vrchotovy Janovice
výstavu, na jejíž prohlídku by měli zájemci dva
tři týdny. V expozici bychom přiblížili například
staré a novodobé úly,
současné a dříve používané včelařské vybavení
a pokud to vyjde, tak jeden z úlů by byl prosklený. Intenzivně na přípravách ve čtyřech lidech
pracujeme. Už teď vidím,
že bude na slušné úrovni.
Zajímáte se o místní

Jeden z bunkrů byl
v lese mého dědy Jaroslava Kabíčka. Byl jedním
z místních lidí, kteří se
o partyzány starali. Když
jsem byl kluk, věděl jsem,
že do Minartic jezdí celé
třídy školáků a děda je
prováděl a vyprávěl jim
o historii. Já jsem chtěl
udělat něco pro to, aby se
na lidi, kteří riskovali životy a padli, nezapomnělo.
Nosil jsem nápad dlouho
v hlavě. Nejdřív to mělo
být jen několik informací.
Ale jak jsem se začal v historii vrtat, zjišťoval jsem
nové a zajímavé informace. Nechal jsem na tom
asi rok a půl práce. Nejvíc
jsem spolupracoval s profesorem Hojdarem ze Sezimova Ústí, který věnoval
tomuto válečnému období našich dějin celý život.
Troufám si říci, že jsme se
skamarádili. Poskytl mi
informace i fotograﬁe. Dalším, kdo mi poskytl infor-

mace, byl Stanislav Rataj
z Kosovy Hory. Byl tím,
kdo bunkr, který byl zavalený, někdy v 80. letech
znovu vykopal. Samozřejmě jsem také jezdil po archivech – benešovském,
táborském nebo v Praze
Chodově. Když jsem potřeboval něco z archiválií
zjistit, tak to bylo zejména v době pandemie covidu úspěšnější jménem
obce. A starosta František
Baťha mi v tom dost fandil. Shromáždil jsem plno
informací, které jsem ale
musel hodně ořezat, aby
se na panel vešly. Mám
radost, když jedu okolo
a vidím, že si je někdo čte.
Bádáním jste zaplnil
některé informační mezery z té doby. Můžete
uvést, z kterého poznatku máte opravdu radost?
V bunkru padli také dva
partyzáni, o nichž se kromě jména nebo jen jeho
části nevědělo vůbec nic.
Jako první úkol jsem si dal
zjistit jejich identitu. Podařilo se to u jednoho – Antonína Kučery. V publikacích se psalo, že tam padl
jakýsi Tonda od Loun. Trvalo to dlouho, nakonec
se podařilo vypátrat dům
v konkrétní vsi, kde bydlel. Ale ani tam o něm nic
nevěděli. Nakonec nám
jedna stará paní přinesla
kufr s věcmi a mimo jiné
tam byla fotka, kde měl
muž nad hlavou křížek
a letopočet 1944. Mezi dokumenty byl úmrtní, kremační list, další snímky
a také přesné datum, kdy
tady v Minarticích vojáci
SS bunkr přepadli.
Tím vaše pátrání
skončilo?
Ne, nechci to vzdát, rád
bych se dozvěděl alespoň
něco o tom druhém partyzánovi – Jaroslavu Davidovi. I když jsem věnoval pátrání mnoho času, nemám
ani jeho fotku, jakoby ten
člověk neexistoval...
Marie Břeňová
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Problém nedostatku zubařů trápí pacienty,
pojišťovny i samotné zubaře
Dokončení ze strany 1

několik zubních lékařů
ukončilo praxi a jejich
pacienti obtížně hledají,
kam přejít do péče.
Má konkrétně vaše
ordinace nějakou volnou kapacitu?
Nabraly jsme pacienty
na začátku, potom nějaké
další, pak přišel covid, zavírání škol a jiné zádrhele
a pořád jsme se ke stavu
‚pacienti sanováni‘ nedopracovaly. Když mi ordinační software vyjede počet u nás registrovaných
pacientů, vidím, že určitě
nejsme na definitivním
počtu, takže časem ještě budeme moci někoho
vzít. Budou to ale děti.
V čem vidíte největší problém? Proč tady
není zubařů více?
Problém nedost atku
zubařů je trápení. Trápí
se pacienti, my zubaři,
věřím, že i pojišťovny.
Prezident naší komory
s oblibou říká, že zubních
lékařů je dost, že jsou jen
nerovnoměrně rozloženi. Když hledáte v Praze,
Brně nebo Plzni, seženete hned na první dobrou
větší praxe bez pojišťovny. Při větší snaze možná
seženete praxi s pojišťovnami, která zrovna otvírá nebo nabrala nového
kolegu. Já to vnímám tak,
že v ČR je počet zubařů
momentálně hrubě nedostatečný na počet kazů.
Záměrně říkám na počet
kazů! Protože vytrženo
z kontextu počet zubařů
na počet pacientů u nás
by dostatečný mohl být.
Je podobný jako například ve Švýcarsku. Tam je
ale mnohem menší potřeba ošetření, protože lidé
mají zuby mnohem zdravější. To samé platí například pro severské země.
Téma prevence by ale
bylo na další povídání.
Určitě se k němu někdy příště dostaneme.
Teď vás ještě poprosím
o vyjádření k jednomu
z témat, o kterých se
hodně mluví a asi málo

ví. Jak vlastně funguje
financování zubního lékařství? Říkáte, že jsou
dostupnější ordinace,
které nejsou navázané
na pojišťovny. Je ale vůbec možné existovat bez
pojišťoven? Nebude taková péče pro pacienty
příliš nákladná?
Obecně lze říci, že zubní péče je velmi nákladná. A není to tím, že jsou
zubaři vydřiduši, jak se
o nich s oblibou říká. Je to
vysokým nákladem pořízení praxe, provozu praxe,
rychlým rozvojem oboru
a dalšími faktory. Pokud
je potřeba ošetření, stojí to
hodně a někdo to zaplatit
musí. Pojišťovna nebo pacient nebo v kombinaci.
Po revoluci se nastavil systém, kde se výkony a výrobky rozdělily na plně
hrazené pojišťovnou, částečně hrazené a nehrazené. U výplní, tedy plomb,
došlo k rozdělení na standardní a nadstandardní. Ty
standardní hradila pojišťovna, nadstandardní hradil pacient celé sám. Jakmile se jednou rozhodl, že
chce nadstandard, už mu
pojišťovna na konkrétní výplň nic nepřispěla. Tohle je
stále platné nastavení. Nastavení, které vzniklo před
více než třiceti lety.
Stejně jako celá medicína se i zubní lékařství
od těch dob velmi rozvinulo a posunulo. Co bylo
považováno za standard,
je dnes už často nedostatečným ošetřením. Jsou
pacienti, kteří ho stále
vyžadují, protože v je-

jich situaci jim připadá
dostatečné, a jsou zubní
lékaři, kteří ho stále poskytují, protože v něm
mají největší praxi. Když
se k sobě najdou, vyhovuje jim to. Ale takových
pacientů i zubních lékařů ubývá. Pacientům už
se takové ošetření nezdá
dostačující a nově vystudovaní zubní lékaři vidí,
čeho se dá dosáhnout.
Chtějí poskytovat nejlepší možnou péči, chtějí
pracovat s nejmodernější
technikou. Takovou péči
považují za standardní,
ne za nějaký zbytečný
nadstandard. Jejich optikou dříve běžná ošetření
nemusí být dostatečná.
Dostupné možnosti velí
modernějším zubním lékařům kromě nově vzniklých pacientových obtíží
řešit i ty starší, tak nějak
z a ko n ze r vova n é , h ro zící nějakou zánětlivou
komplikací nebo krátkou
životností. To zabere celkově mnoho času zubního lékaře i potřebný čas
na jednotlivá ošetření.
Celé to významně zvedá
náklad ordinace a zubaře
časově vytíží. Tenhle typ
péče je pro pojišťovnu
nemožné uhradit v celé
výši, veřejné zdravotní
pojištění na to nemůže
stačit. A je tomu tak všude
na světě. Tady si troufám
tvrdit, že původní nastavení hrazení zubní péče
už dlouhou dobu zcela
selhává. Navíc to z patřičných míst pacientům, rozumějme voličům, nikdo
nepřizná. Sdělení, že po-

jišťovna hradí standardní péči všem pacientům,
je z mého úhlu pohledu
přinejmenším zavádějící,
protože co tedy je standardem?
Snaha o vysvětlení,
jaké má tedy pacient možnosti, se přesunula k jednotlivým zubním lékařům,
kteří při přijímání pacientů do péče vysvětlují,
který typ péče poskytují.
Pacienti najednou neví,
jestli mají věřit tomu, co
jim tvrdí pojišťovna, tedy
že mají nárok na ošetření
na pojišťovnu, pokud s ní
zubař má smlouvu, nebo
tomu, co říká zubař, že
kvalitní ošetření za úhradu od pojišťovny v jeho
ordinaci nelze poskytnout, protože se do něj
nákladem nevejde. Představte si někoho, kdo otvírá praxi. Tohle neustálé
obhajování svého postoje
je unavující, frustrující.
Ubírá to síly, které by daleko raději směroval do samotné práce.
Pokud někdo otevírá
zubní ordinaci a uzavře
smlouvy s pojišťovnami,
nelze se vysvětlování
v současném nastavení
vyhnout. Ze zákona je
totiž povinen nabídnout
ošetření na pojišťovnu.
Takže když ho pro svůj
náklad nabídnout nemůže, protože by podle
svého nejlepšího vědomí
a svědomí lékaře neposkytoval dobrou péči,
musí vysvětlit vše, co
jsem před chvílí řekla,
každému pacientovi, který stojí o přijetí do jeho

péče, a musí si být jistý,
že tomu pacient rozumí
a že si vybere jeho. Tedy
zubního lékaře i s touto
nevýhodou, že některé
úkony na pojišťovnu prostě nenabízí.
Nebo pak má zubař
možnost smlouvy s poj i š ťov n a m i n e u z av ř í t .
Nic vysvětlovat nemusí,
může se věnovat své práci, zabývat se tím, které
přístroje, nástroje a materiály by jeho péči ještě
vylepšily, jezdit na vzdělávací semináře a svou
práci může mít ještě více
rád, protože se nemusí
obhajovat. Chce to ale
od něj odvahu a důvěru v to, že v okolí bude
dostatek pacientů, kteří
o jeho přístup budou stát,
přestože si budou hradit
například i preventivní
prohlídky. Tento postup
je snadnější ve velkých
městech. V malých městech všichni sice po zubaři touží, aby nemuseli dojíždět, ale neodpustím si
malé rýpnutí, překvapivě
ho pak nevítají tak nadšeně, když projeví odvahu
zcela vyložit karty na stůl
ohledně hrazení péče.
Paradox je, že když pak
by takovýto zubní lékař
nenastoupil a nebyl by
žádný, nakonec by stejně
pacienti dojížděli za někým stejně drahým nebo
dražším nejspíš do Prahy.
V dnešním rozložení zubařských sil je štěstí, když
chce některý nastoupit
tam, kde péče chybí.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Jana Smrtová patří k pilířům sedlčanského
ochotnického divadelního spolku
SEDLČANY Jana Smrtová

patří do okruhu těch nejzasloužilejších členů, kteří
při oslavě 180. výročí existence Spolku divadelních
ochotníků v Sedlčanech
byli oceněni medailí. Toto
vyznamenání převzal i její
manžel Stanislav.

Taťka se hodně angažoval
při svozu diváků z vesnic
ze širokého okolí na divadlo do Sedlčan. Zařizoval
jim autobusy, protože auto
nebylo v rodinách takovou samozřejmostí, jako je
tomu dnes,“ vypráví. Tato
strategie se osvědčovala.

jsme s panem profesorem
Miroslavem Hölzelem přednášeli. Byl to poeta a připravoval s námi veršovaná
pásma. Pauzu jsem měla
také při vysokoškolském
studiu v Plzni. V té době
jsem ale jezdila na Častoboř, kde býval na táborech

Kantor, kam se
podíváš...
Jana pochází z učitelské
rodiny. Její děda byl řídícím učitelem v Sedlčanech
a otec Václav Heller si zvolil stejné povolání. I ona
celý profesní život stála
za katedrou a pro kantořinu se rozhodl také bratr
Jiří. „I moje dcera je učitelka,“ jmenuje ty nejbližší.
„Začínala jsem v Chebu,
kde se otevírala plavecká
škola. Tak jsem se ‚zbláznila‘, myslela jsem si, že nemůžu nastoupit do Sedlčan,
kde mě všechny děti znají,“
usmívá se bývalá učitelka
tělocviku a matematiky.
Svoje tvrzení opírá o fakt,
že celá léta jezdila s otcem
na letní tábor Častoboř, nejdřív jako účastnice a později jako vedoucí. Častoboř
je velkou kapitolou v životě paní Jany. Otec Václav
patřil mezi ty nejvýraznější
osobnosti letních táborů,
které vedly mládež k lásce
a úctě k přírodě a všemu
živému. U Vltavy ho připomíná pomníček.

Začalo to
„mrňoulínkem“
v kroji
„V Chebu jsem byla rok.
Když taťka v roce 1970 zemřel, vrátila jsem se do Sedlčan a 35 let jsem tady působila,“ rekapituluje Jana
Smrtová učitelská léta.
Potvrzuje, že právě otec
ji hodně ovlivnil i pokud
jde o ochotnické divadlo.
„Hrál na housle a protože
v 50. letech měl ve městě
pan Štěpánek svoji kapelu,
hrával s ním i při divadelních představeních. Například to tak bylo v operetě
Mamzelle Nitouche, kterou
režíroval Antonín Krejčí.

„kouzlu šminek a potlesku“
a v některých představeních byli dokonce obsazeni
oba bratři. „Naposledy Pavel se Standou hráli v roce
1993 ve třetím nastudování
Našich furiantů,“ zapřemýšlí. Se zmíněným rokem se
jí vybaví představení Generálka, kde měla opravdu
takzvanou kládu. „Byla to
role jako hrom, ale hrálo se
nám hezky,“ zmiňuje.

Most, Komárov,
Praha, Zvíkov

Jana Smrtová miluje divadlo odmala.

Například představení Jak
přišla basa do nebe měla
deset repríz.
„A moje první role? To
snad nejde ani označit jako
roli. Bylo mi šest a v Perlách
panny Serafínky potřebovali ochotníci děti. Tak došlo
i na mě a byla jsem jeden
z těch mrňoulínků v kroji,
kteří se motali na jevišti,“
vzpomíná.
V 70. letech minulého století byla Jana – v té
době školačka – jednou
z mladých lidí, kterým otevíral dveře k múze Thalii
obětavý režisér Antonín
Har tman. „Hrála jsem
v pohádkách, které připravoval,“ říká a vzpomene
i na jméno další režisérky
paní Studničkové, která
měla na vytváření její herecké osobnosti vliv.
„Možná jsem ochotnické
divadlo za celá léta nehrála jen v době svých studií.
Nejdříve na gymplu, kdy

také pan režisér Stibor
zvaný Kulda a ten se stále
zajímal, kdy se už konečně
vrátím do Sedlčan,“ podotýká. Když se po promoci
a ročním působení v Chebu do Sedlčan vrátila,
ochotníci začínali zkoušet
hru Študáci a kantoři. „Tam
jsem hrála studentku Pařízkovou, Čuřila představoval
Jarda Mrvka, kantorské
role dostala Magda Matoušková, doktor Kuthan, Jana
Dolejší, Vašek Kálenský,
Míla Liška... A pak už to divadlo se mnou jelo a pořád
mě přitahuje, ale v 74 letech
mi text už hůře leze do hlavy. Když jsme hrávali Študáky, uměla jsem všechny
role zpaměti,“ usmívá se.
Paní Jana potvrzuje, že
s budoucím manželem Stanislavem se znali od malička, ale pověstná jiskra mezi
nimi přeskočila až při ochotnickém divadle. Její švagr
Pavel Smrt také propadl

R á d a J a n a S m r tová
vzpomíná na hostování
v Mostě, kde měl její kolega z jeviště Jiří Dundr známé. „Hráli jsme tam Na tý
louce zelený. Pro nás bylo
velice neobvyklé jejich velké jeviště, zatímco v Sedlčanech stačily k jeho přejití tři
kroky, tam jsme jich museli
hodně přidat. Účinkovali
jsme i v Komárově, úspěšní
jsme byli na festivalu ochotnických divadel v Praze
ve Studiu Dva. Krásné bylo
také představení na hradě
Zvíkov,“ ohlíží se za některými výjimečnými štacemi.

Podělaný žebřík
a schody do nebe
Žertíků a různých překvapení bylo během působení Jany Smrtové u ochotníků celá řada. Hned se jí
vybaví několik perliček.
„Učitel a ochotník Stanislav
Macák – to byla dvoumetrová persona. Míval takový
zvyk – na šálu si přiháčkoval papírek, kde měl napsáno, co bude říkat, až vyrazí
na jeviště. My jsme se mu
smáli a jak bych to dneska
potřebovala,“ připouští.
„Úsměvné to bylo na Chlumu. Tam jsme vystupovali
v hospodě V Jámě v představení režírovaném panem Hartmanem. Protože
tam nebylo žádné zázemí,
dali nám na dvě bedny žebřík, kde jsme se převlékli
do kostýmů. Tam jsme si
nechali všechno oblečení.
Než jsme dohráli, na žebřík vlezly slepice a všechen
civil nám tam podělaly,“

okomentuje nemilé překvapení. „Když jsme hráli
Jak přišla basa do nebe,
do ‚nebe‘ se chodilo po žebříku z orchestřiště. Bylo to
v době, kdy se jely na Sedlčanské kotlině závody. Motokrosáři za naším členem
a zároveň příznivcem motokrosu Standou Stiborem
přišli, že by si také chtěli
zahrát. Ten jim přání splnil.
Vyfasovali bílá prostěradla
a také si ten večer zahráli
– zahaleni stoupali po žebříku jako duše po schodech
do nebe,“ vypráví.

Pohostinný Vášův
mlýn
Jana a Stanislav Smrtovi
pobývají část roku v Sedlčanech a část ve Vášově
mlýně u Milevska. Tam
se také pořádají přátelská
setkání členů ochotnického spolku. „Otvíráme koncem dubna a býváme tam
do podzimu,“ vysvětluje,
že provozují kemp se třemi chatkami o 24 místech,
kam jezdí především rybáři. U objektu je malá hospůdka, v níž se ale nevaří.
„Koupání je možné v rybníku přímo u mlýna,“ říká
paní Jana a váží si toho, že
mají stálou klientelu.

Největší potěšení
Jana Smrtová zpívá
dobře a ráda nejen na jevišti, ale je také dlouholetou členkou sedlčanského
smíšeného sboru Záboj,
který si v těchto dnech
připomíná 160 let od svého založení. A zbývá čas
na další záliby? Jmenuje
zahradničení, „distancuje“
se od pletacích jehel a háčkování. „A tohle je to moje
největší potěšení,“ ukazuje
snímek nejmladšího z rodiny Smrtů, kterému je v den
našeho rozhovoru právě
rok a chystá se mu ještě
upéct na oslavu dort.
Tak už snad na závěr
povídání jen naše otázka
na životní krédo či poznatek: „Žij tak, aby ses
nemusel stydět.“
Marie Břeňová

ZPRAVODAJSTVÍ
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Když nasednu, lidé mě vždycky hned chtějí roztlačovat,
říká majitel Velorexu Jiří Benda
SEDLČANY Sobotní akce pořádané

knihovnou a muzeem se zúčastnili také členové sedlčanského
Veterán klubu, kteří na náměstí
předvedli svá historická vozidla.
Vzhledem k tomu, že v tento den
měli i jiný program, vozidel nebylo příliš mnoho, ale i tak bylo co
obdivovat.
Na náměstí byla vystavena škodovka ze začátku šedesátých let
minulého století, závodní motocykl z poloviny osmdesátých let,
a nechybělo ani populární vozítko,
známé pod názvem Velorex. A právě majitele dvou posledně jmenovaných strojů, jsme požádali, aby
nám je představili. Nejdříve jsme
oslovili člena Veterán klubu Sedlčany Jiřího Bendu.
Jezdíte se svým Velorexem
dodnes v normálním provozu?
Když mám na to čas, tak jezdím.
Velorex jsem koupil od jednoho
mého prastrýce, který s ním jezdil
v létě i v zimě po celý svůj život.
V zimě jenom obul ‚drapáky‘, čili
špunty jako na motokrosovou motorku, a jezdil s tímto zimním obutím dál, i do lesa. Dnes má tento
Velorex najeto třiaosmdesát tisíc
kilometrů.
Co je takové vozidlo víc? Auto,
nebo motorka?
Je sice dvoustopé, ale jedná
se spíše o motorku. Zepředu je to
auto, zezadu motorka, ale v technickém průkazu je to motocykl. Je

z roku 1969 a má nejsilnější motor,
který se do něho dával.
Když jedete, jak se na vás dívají řidiči moderních vozidel?

se svým vozidlem vyvinout a jakou má spotřebu?
Jel jsem už i stovkou, ale potom
už vůz není stabilní. Tvoří jej z velké

Člen Veterán klubu Sedlčany Jiří Benda a jeho Velorex z roku 1969

Velorex je ideální vozidlo, protože vás zdraví majitelé veteránů, motorkáři i řidiči současných
vozů. Poznal jsem, že mnozí lidé,
kteří viděli ﬁlm Vrchní, prchni, si
myslí, že se sám nerozjedu, a když
do Velorexu nasednu, chtějí mě
roztlačovat (smích).
Jede se vám v něm pohodlně,
nebo spíše trpíte?
Prezident Velorex klubu má dva
metry a přesto se dovnitř nasouká,
takže já určitě netrpím.
Jak velkou rychlost dokážete

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

části trubky, takže není ani bezpečný jako větší auta. Všechno okolo
řidiče je hodně slabé, takže ten se
nemůže nijak chránit. Spotřebu jsem

nikdy neměřil, ale na sto kilometrů
má asi tak dva a půl nebo tři litry, záleží na tom, jak byste jel rychle. Je to
hodně úsporné vozidlo.
Dovezlo vás vždy bezpečně
do cíle vaší cesty?
Když jsme loni v knihovně asistovali u předvedení rekordního leporela, vracel jsem se domů a zůstal nad Nedrahovicemi v lese. Už
byla skoro tma, vozidlo jsem strčil
do lesa, zamkl jsem ho zámkem
a domů se vrátil pěšky. Druhý den
jsem Velorex odvezl na káře. Takže
nedojedu vždycky (úsměv).
Svoji Jawu nám představil Jiří
Paroubek, který na těchto mašinách dodnes jezdí veteránské závody a hlavně se zúčastňuje akce
Strmý vrch v Chýnově u Tábora.
„Na starých motorkách tam jezdíme proto, aby dnes lidé vůbec měli
představu, jak dříve vypadaly,“ říká
Jiří Paroubek. „Vždyť v sedmdesátých letech jsme vyhrávali jednu
Šestidenní za druhou a byli jsme
motocyklová velmoc.“
David Myslikovjan

MFC IInvest
nvest 1. s.r.o.
hledá na HPP pro pracoviště v Sedlčanech
zodpovědné a spolehlivé zaměstnance:

 VEDOUCÍ JATEK
 DĚLNÍK DO PROVOZU JATEK
 DĚLNÍK NA ZPRACOVÁNÍ
DRŮBEŽÍHO MASA
 DĚLNÍK NA CHOV DRŮBEŽE
 MANIPULANT NA PŘÍPRAVU
ZAKÁZEK A SKLADNÍK
Nástup možný ihned
Tel.: 734 428 696

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách, Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska

Stáří: 16–20 týdnů Cena: 199–245 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
7. 5. – 13 50 hodin
12. 5. a 8. 6. – 9 00 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

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

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

KALENDÁŘ

12 strana
KONCERTY,
ZÁBAVY

ky (vnuk); zahájení 7. 5.
v 17:00, výstava do 30. 6.

 Sedlčany – kult. dům
1. 5. Štefan Margita –
Inﬁnity
koncert operního zpěváka
v doprovodu klavíristy
Michala Kindla a violoncellistky Iris Moris; 19:00

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

 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
1. 5. Májový koncert tónů
a křest veršů
májový koncert tónů Jaroslava Svěceného a křest
veršů Zdeňky Žádníkové-Volencové; 19:00
 Sedlčany – Pohoda club
7. 5. Live bands
hraje sedlčanská kapela
Kaktus Verde a AsBest, DJ
ThomasOXY; 21:00

PŘEDNÁŠKY
 Sedlec-Prčice – Komunitní centrum
9. 5. Bylinky a mastičky na potlačení bolesti
pohybového aparátu,
posílení imunity a detoxikaci
zdravotní přednáška s lázeňským lektorem a bylinkářem Karlem Štenbaurem;
14:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Vesnice
výstava fotograﬁí Milana Dlouhého a Martina
Zemánka; vernisáž 28. 4.
od 18:00
 Sedlčany – knihovna
Knižní sny Kamila Lhotáka
výstava knižních ilustrací
malíře Kamila Lhotáka;
do 4. 5.
 Sedlčany – kult. dům
Záboj – 160 let
výstava věnovaná 160.
výročí jednoho z kulturních spolků v Sedlčanech;
do 25. 5.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Výstava obrazů rodiny
Hellerových
výstava obrazů Jana Hellera (otec), Evy Hellerové
(dcera) a Františka Hodin-

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
28. 4. Už tě mám dost
předpremiéra mimořádné
komedie s britským humorem; 19:00
29. 4. Skleněný zvěřinec
slavná hra amerického
autora Tennessee Williamse; 19:00
8. 5. Turecká kavárna
Václav Vydra v hlavní roli
komických detektivních
příběhů z Paříže; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
4. 5. Recitál
osobitý písničkář Karel
Plíhal se svým pořadem Recitál, v doprovodu kytaristy
Petra Fialy
5. 5. Muži v offsidu
divadelní komedie Městského divadla Mladá Boleslav;
19:00

KINO
 Sedlčany
29. 4. Křížová výprava
francouzská komedie;
20:00
30. 4. Idiot
český tragický příběh; 20:00
6. 5. Betlémské světlo
česká komedie; 20:00
7. 5. Super-blb
francouzská komedie;
20:00
 Sedlec-Prčice
6. 5. Zátopek
životopisné drama; 20:00

30. 4. Běh na rozhlednu
Veselý Vrch
7. ročník, děti 1,4 km, dospělí 5,3 km; 9:00
 Sedlčany – Taverny
30. 4. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – SK
Spartak Příbram B; 17:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
30. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Vltavan Hřiměždice; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
30. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – SK Obory; 17:00
7. 5. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Tochovice B; 17:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
30. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
Vltavan Borotice; 14:00
8. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice – FK
Olympie Zdice; 17:00
 Petrovice – náměstí
1. 5. Veterány prvomájových Petrovic
5. ročník srazu historických
aut a motocyklů, včetně autobusu Tatra 500, vozidla
Ford Cosworth a Martina
Macíka s kamionem
 Zadní Boudy – zřícenina hradu Zvěřinec
1. 5. Na Zvěřinec za Máchou
výlet s doprovodným
programem konaný na památku K. H. Máchy, pěšky
z autobus. nádraží v Sedlčanech v 9:40 nebo na kole
od knihovny 11:45; 14:00
 Počepice – hřiště
1. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Litavan Bohutín; 17:00

SPORT
 Sedlčany – u Sokolovny
30. 4. Sukova stezka
51. ročník tradičního
pochodu, trasy 6, 11, 14, 16,
25 a 30 km, cyklotrasy 28
a 37 km; 9:00
 Prostřední Lhota –
objekt bývalé hospody
Na Křižovatce

 Petrovice – hřiště
1. 5. Fotbalové utkání
SK Petrovice – MFK Dobříš
B; 17:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
1. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – FC
Viktoria Mariánské Lázně;
17:00
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8. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – FK
Jinočany; 17:00
 Dublovice – hřiště
1. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Prostřední Lhota; 17:00
8. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Krásná Hora; 17:00
 Nahoruby – náves
7. 5. Zetor Nahoruby
2022
tradiční spanilá jízda traktorů, hudba, občerstvení;
12:00
 Sedlčany – Luční ulice
(Mrskošovna)
7. 5. I. Sedlčanská voříškiáda
soutěž o nejkrásnějšího
a nejšikovnějšího psího voříška, ukázka poslušnosti,
ﬂyballu a bull sportu; 13:00
 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
7. 5. Na kole sedlčanským terénem
cíl Nechvalická hospoda, tři
trasy včetně dětské 13, 23
a 6 km; 14:00
 Kosova Hora – hřiště
7. 5. Fotbalové utkání
SK Kosova Hora – Třebsko;
17:00
 Jesenice – hřiště
8. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ Sokol Sedlec-Prčice B; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
29. 4. Píšu, píšeš, píšeme
program pro mladé budoucí autory, kteří chodí
na 2. stupeň ZŠ nebo SŠ;
16:00
 Sedlčany – hvězdárna
29., 30. 4., 7., 8. 5. Pozorovací program
20:00–23:00
 Osečany – zámek
30. 4. Beneﬁce pro Ukrajinu
stánky s pravými ukrajinskými specialitami;
10:00–15:00
 Vrchotovy Janovice –
zámek
4.–8. 5. Řetězové prová-

dění
26. ročník projektu, kdy
se žáci stanou průvodci
na zámku; 9:00–12:00,
13:00–17:00
 Sedlčany – Luční ulice
(Mrskošovna)
7. 5. Festival volnočasových aktivit Volnočasuj
možnost vyzkoušet si
různé sporty a aktivity
nejen pro děti, streetwork
a parkour, skákací hrad
a další; 13:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
7. 5. Společenský večer
ke Dni matek
vystoupení dětí ZUŠ a ZŠ
a další, hraje Axiom;
17:00
 Sedlec-Prčice – před
budovou MÚ
7. 5. Květnová tryzna
za oběti 2. světové války
tradiční májová tryzna
u pomníku v Komenského
ulici v Sedlci; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kostel sv. Mikuláše
8. 5. Svatoﬂoriánská mše

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
o víkendech a svátcích;
09:00–18:00
 Osečany
Drahoušek
o víkendech a svátcích;
10:00–17:00
 Přední Chlum
Milada
o víkendech a svátcích;
10:00–18:00
 Mokrsko
Veselý vrch
o víkendech a svátcích;
11:00–17:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím, najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

SPOLEČNOST
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Vánoční besídka s jarním nádechem
zaplnila Obecní dům
PETROVICE Opravdu nejde

o překlep. V Petrovicích se

v sobotu 23. dubna v Obecním domě uskutečnila

Vánoční besídka. Poslední dva roky se oblíbené

Diváci u některých scének odložené vánoční besídky slzeli smíchy.

umělecké vystoupení plné
humoru kvůli koronaviru
bohužel nekonalo. Letos
si pořadatelé řekli: „A dost!
Kdoví co bude na podzim
a v zimě. Besídku uspořádáme na jaře.“
V necelých dvou hodinách ochotníci z Petrovic,
spolek Prase na koni a další umělci připravili nejen
básnická, ale i pěvecká
a taneční vystoupení. Veselá scénka tří hub v lese
nejen pobavila, ale mnohé i poučila myšlenkou,
že krása není všechno.

V pořadí čtvrté Prostřeno,
pozvalo diváky do kuchyně Kim Čong-una. V předchozích letech se vařilo
u Dědy Mráze, Santa Clause i Ježíška. Prostřeno tak
vždy získalo svá speciﬁka,
u mnohých diváci slzeli
smíchy. Na Vánoce, pokud tomu další epidemie
nebude chtít jinak, se tak
mají diváci zase na co těšit.
V Prostřenu v podání divadelních nadšenců z Petrovicka bude vařit poslední
soutěžící. Koza.
Jana Motrincová

Projekt Kamil Lhoták – malíř snů byl
slavnostně uzavřen na náměstí
SEDLČANY Na náměstí T. G.

Masaryka se v sobotu 23.
dubna konala závěrečná
akce projektu Kamil Lhoták – malíř snů. Původně
měl projekt trvat jeden
rok, ale z důvodu zrušení
všech akcí, které byly loni
naplánovány, se protáhl
na roky dva.

Okouzlen
technikou
Po ř a d a t e l é s e t k á n í
na náměstí, nazvané Loučení s Kamilem, Městská
knihovna Sedlčany a Městské muzeum Sedlčany, si
společně s hosty a diváky
celý závěrečný program
o to více užili. V jeho úvodu přivítala ředitelka městské knihovny Blanka Tauberová syna malíře, graﬁka
a ilustrátora, Kamila Lhotáka mladšího, a také Evžena
Škňouřila, předsedu Spolku přátel Kamila Lhotáka.
Pokud si některý z účastníků akce pozorně prohlédl
tvorbu malíře, jistě poznal,
že byl okouzlen vyvíjející
se technikou. V hojné míře
na svých obrazech zachycoval vzducholodě, horkovzdušné balóny, letadla,
bicykly i staré automobily. „Kamil Lhoták maloval
různé technické vynálezy
a vytvořil spoustu ilustra-

cí do knih,“ potvrdila tuto
myšlenku Blanka Tauberová a zároveň připomněla,
že výstavu ilustrací mohou
zájemci vidět v městské
knihovně až do 4. května.
Dodala také, že v uplynulých dvou letech zde byly
pokřtěny celkem tři knížky,
včetně jedné audioknihy,
sedlčanské spisovatelky
pro děti a ilustrátorky Markéty Vítkové, která byla
na náměstí také přítomna.
A právě v těchto publikacích jsou obrázky malíře
Kamila Lhotáka. Ředitelka
knihovny rovněž představila Autoklub ČR, který
přispěl do programu sobotního odpoledne formou
zábavných soutěží. V Sedlčanech jeho členové nebyli náhodou – zúčastnili se
křtu druhé knížky, která
dostala název Dávej pozor!, a je o dopravní výchově. Na náměstí nechyběli
ani členové Veterán klubu
Sedlčany. Ti byli přítomni
v knihovně loni na podzim
u rozložení nejdelšího leporela s motivem dopravních prostředků, které je
zapsané v České knize rekordů a kuriozit.

Slovo mají hosté
„Já jsem v Sedlčanech
poprvé a jsem velice po-

těšen, že se pořadatelům
povedlo zorganizovat tak
krásnou akci na počest Kamila Lhotáka, navíc na velice pěkném náměstí, jehož
součástí je i muzeum,“ svěřil se předseda Spolku přátel Kamila Lhotáka Evžen
Škňouřil. „V letošním roce
si v Galerii Kamila Lhotáka v Praze na Václavském
náměstí připomínáme sto
desáté výročí jeho narození. Zde jsou vystaveny
jeho obrazy a výběr z této
sbírky jsme zapůjčili právě do sedlčanského mu-

zea, takže občané města si
v posledních dvou měsících
měli možnost Lhotákovy
obrazy prohlédnout. Mě
osobně mrzí, že v době,
kdy jsem byl na volné noze
jako spisovatel a psal jsem
knihy o lodích, jsem se
na něj osobně neobrátil,
aby některé mé knihy ilustroval. Znám se velice dobře
s jeho synem. Poznali jsme
se v roce 2012, když jsme
uváděli do oběhu pamětní minci, věnovanou jeho
otci. V životopise malíře
Kamila Lhotáka mě zaujala

Předseda Spolku přátel Kamila Lhotáka Evžen Škňouřil (zleva),
Kamil Lhoták mladší a ředitelka sedlčanské knihovny Blanka
Tauberová

informace, že jeho ostatky
jsou rozptýleny na svazích
kopce Číčov v Českém středohoří. Inspirovalo nás to
k tomu, že jsme se tam s naším spolkem vypravili a připomněli si tehdy sté výročí
narození Kamila Lhotáka.“
Zatímco předseda
Spolku přátel Kamila
Lhotáka navštívil Sedlčany poprvé, Kamil Lhoták
mladší zná město a jeho
okolí hlavně díky návštěvám kotliny. „Byl jsem
tady mnohokrát, protože
v šedesátých letech jsme
se do Sedlčanské kotliny
s otcem a mým kamarádem jezdili dívat na závody motocyklů,“ zavzpomínal Kamil Lhoták mladší.
„V květnu mi bude jednaosmdesát let a i dnes se
v Sedlčanech po všech
stránkách cítím výborně.“
V závěru oﬁciální části
programu na náměstí oba
hosté předali ceny vítězů
dětem, které se zúčastnily
ve škole a také v knihovně
soutěžní přehlídky. Školáci malovali obrázky, inspirované tvorbou Kamila
Lhotáka. Po celou dobu
slavnostního odpoledne
na náměstí hrála kapela
Marion, jejíž členové jsou
z různých míst Sedlčanska.
David Myslikovjan

KULTURA

14 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Skoro všichni máme hudební nadání
Vždycky mi
vadilo, že jsem se nenaučil dobře hrát na některý
hudební nástroj. Rodiče
přihlásili mého staršího
bratra do hudební školy,
švihnul s tím do kouta, tak
u mě neopakovali stejný
proces. Jako samouk jsem
zkoušel kytaru, ale bolely
mě od ní prsty. V pozdějším věku jsem se trochu
naučil na harmoniku, takže
hraju doma kanárkovi, kterému se to docela líbí. Někdy mi přátelé dovolí zahrát na oslavě narozenin.
Zeptal jsem se v Základní
umělecké škole v Sedlčanech, jak se dá vyvarovat
chybě, jež se u mě stala.
Ujala se mě zástupkyně ředitelky Monika Podrázká,
která hudbu také vyučuje.
Mohou rodiče svoje
potomstvo k hudbě nějakým vhodným způsobem
směrovat?
Hudba nás obklopuje
a žijeme s ní stále, aniž bychom si to uvědomovali.
A určitě v každém z nás
dřímá nějaký skrytý talent.
Záleží jen na tom, zda dostaneme prostor a šanci
ho najít a dál rozvíjet. Je
dobré, když rodiče vedou
děti k hudbě od malička,
pro dítě je pak přirozené
si zazpívat písničku, kterou
zrovna někde slyší, doprovodit ji tleskáním nebo si
u ní zatančit.
Našim úkolem je si takové děti získat a předat
jim své poznatky a dovednosti. K tomu nám pomáhají nejen rodiče, kteří
chtějí, aby se jejich děti
dále rozvíjely v různých
uměleckých oborech, které naše škola nabízí, ale
také pravidelné průzkumy
hudebnosti u předškolních
dětí v mateřských školách
(z časových a organizačních důvodů zatím jen
sedlčanských MŠ). Myslím
si, že hudba a umění obecně je v životě člověka velmi důležité i z psychologického hlediska a z hlediska
formování osobnosti. Je to
prostředek ke komunikaci
mezi všemi lidmi a národy.
Hudbou můžeme vyprávět
příběh, sdělit pocity a ná-

SEDLČANY

lady nebo jen prostě někomu zlepšit náladu.
V kolika letech se
u vás dítě může přihlásit k výuce na hudební
nástroj?
To záleží na oboru, který si vyberete. Na taneční
nebo výtvarný obor se
mohou hlásit děti třeba
od pěti let. V hudebním
oboru začínají děti až s ná-

důležitá pro růst a posun.
A to je úkol právě rodičů,
vytvořit pro to podmínky
a zázemí.
Je vhodné volbu nástroje ponechat zcela
na dítěti nebo spíš na rodičích?
Snažíme se vyhovět přání dětí, přece jen si vybírají nástroj, který se jim líbí
nebo je jim nějak blízký.

Zástupkyně ředitelky sedlčanské ZUŠ Monika Podrázká

stupem na základní školu.
Obvykle na přelomu května a června na talentových
zkouškách zjišťujeme, zda
dítě má nebo nemá hudební vlohy, což ne vždy musí
být během tohoto krátkého setkání s jistotou prokazatelné. Na základě těchto
zkoušek a možností školy,
potažmo učitelů, jsou děti
přijímány na nástroje, které si vyberou. Pokud nestihnou nebo zapomenou
rodiče na termín zkoušek,
mohou se samozřejmě informovat a v případě volné kapacity vyjdeme rádi
zájemcům vstříc i jindy během školního roku.
Jak práce v ZUŠ zatíží
běžné povinnosti dítěte
spojené se ZŠ?
Myslím, že pokud člověk něco dělá rád, nezatěžuje ho to ani v případě, že
se musí připravovat – v našem případě cvičit na nástroj. A příprava by měla
být pravidelná a systematická. Ta pravidelnost je

Ale každý nástroj má nějaká speciﬁka, na která v případě potřeby upozorníme
a doporučíme konzultaci
s vyučujícím daného nástroje. Může ale nastat situace, že na vybraný nástroj
máme zcela naplněnou
kapacitu. V tom případě se
snažíme najít kompromis
v podobě výběru jiného
nástroje, nebo vést uchazeče jako náhradníka v případě uvolnění kapacity.
Pokud to během roku
dítě přestane bavit, je
lepší hned skončit?
Hned určitě ne. Vždycky je třeba hledat příčinu,
může to být i nevhodně
zvolený nástroj, a to se dá
napravit. Pokud ovšem dítě
úplně ztratí zájem a nadchne se pro něco jiného, třeba
sport, je zbytečné ho nutit,
pak je to spíš trápení. To už
vím z vlastní zkušenosti.
Ovšem v takovém případě doporučujeme ukončit
studium v pololetí nebo
na konci školního roku.

Musí mít dítě při zápisu svůj hudební nástroj?
U zápisu nebo spíš talentových zkoušek teprve
zjišťujeme zájem dítěte
o hudbu a vlohy, ne, jak
hraje na nástroj. Zde si děti
teprve ujasňují, na jaký
nástroj by se chtěly učit.
Pokud jsou přijaty, mají
možnost si u nás nástroje
zapůjčit. Výjimkou je klavír, zobcová ﬂétna, kytara
nebo klávesy.
Je nějaký rozdíl mezi
soukromým učitelem
a vaší hudební školou?
I když bych se tomu
raději vyhnula, protože
investice do vzdělání je to
nejlepší, co dítěti můžeme
dát, zmíním ﬁnanční rozdíl. Školné na naší ZUŠ je
vlastně pouze příspěvek
na provoz školy. U soukromého učitele rodiče zaplatí
přepočteno na vyučovací
hodinu mnohonásobně
vyšší částku. Jsme škola,
takže máme z ministerstva
školství daný rámcově
vzdělávací program, ze
kterého musíme vycházet.
To znamená poskytovat nejen výuku hry na nástroj,
později i komorní hry, ale
také výuku hudební teorie,
která nemusí dítě vždycky
bavit. Ale je potřeba vědět,
kdo byl Bedřich Smetana
a proč stojí dirigent před
orchestrem – že nehrozí
muzikantům rákoskou.
V zásadě učíme klasiku,
ale víme, že je potřeba jít
s dobou a přibližovat se žákům i posluchačům, a proto se snažíme zpestřovat
výuku i moderními skladbičkami či písněmi. To vše
může být rozdíl mezi ZUŠ
a soukromým učitelem.
A co přístup k dítěti?
Na rozdíl od kolektivních
oborů, jako je výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický, je výuka hry na nástroj
individuální – tedy jeden
žák na hodině. Pouze u zobcových ﬂéten, kytary nebo
zpěvu mohou být na hodině
společně i dva žáci. To nám
umožňuje věnovat se žákům
plně celou hodinu.
Myslíte si, že je některý nástroj neprávem opomíjený?

Nemám pocit, že by některý byl opomíjený. Ale
samozřejmě o určité nástroje je zájem obrovský
a je pro nás občas problém
uspokojit všechny zájemce. To je například klavír.
A jiné nejsou tolik in a přáli bychom si mít na tyto
nástroje více žáků. To se
týká třeba akordeonu, což
je nástroj, na který se dá
hrát nejen sólově, ale také
v různých seskupeních
i žánrech. Anebo také dechové nástroje – lesní roh,
trubka, klarinet nebo příčná ﬂétna.
Chodí na vaše koncerty a hudební akce
hodně lidí?
Po dlouhé covidové
odmlce jsme se pomalu
začali vracet k takovému
běžnému školnímu roku
a k akcím, které jsou tradicí už mnoho let. A spolu
s námi se na tyto akce vrací i naši příznivci a obecenstvo, na které si rozhodně
nemůžeme stěžovat. Troufám si říct, že jich máme
hodně, a to nejen mezi
rodiči. Ale vždy to může
být lepší. Vždyť pro malého i většího muzikanta je
jedinou a největší odměnou, když mu obecenstvo
na jeho vystoupení zatleská a my učitelé máme
radost z úspěchu dětí. Pokud by měl někdo ze čtenářů zájem se na nás přijít podívat, stačí sledovat
webové stránky školy.
Vnímáte nějaký hlubší
přesah vaší výuky?
Nevychováváme děti jen
k tomu, aby se z nich stali
profesionální umělci nebo
pedagogové. Ale pokud
v nich zůstane jen kousíček
toho, co se jim zde snažíme
dát a třeba to předají svým
dětem, je to úspěch a naše
práce má smysl. A pak budeme mít stále nové žáky
i své příznivce. Proto bych
si přála, aby to, co děláme,
přinášelo dětem radost
i poznání, pomohlo každému z nich si uvědomit
vlastní jedinečnost a také,
aby hudba a kultura vůbec
zůstala každodenní součástí našich životů.
Josef Macháček

SPORT
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Fotbalové víkendové
výsledky
22. kolo divize A
TJ Slavoj Mýto – TJ Tatran
Sedlčany 4:1 (2:1)
Branka Sedlčan: 6. M. Sochůrek

22. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
TJ Sokol Sedlec-Prčice – TJ
Sokol Nové Strašecí 0:3 (0:2)

20. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
SK Černolice – SK Petrovice
6:1 (2:0)
Branka Petrovic: 72. (p)
P. Chlasták
TJ Tatran Sedlčany B – Union
Cerhovice 2:3 (1:1)
Branky Sedlčan: 40. T. Čipera,
63. T. Nováček

21. kolo okresního
přeboru
SK Březnice 1918 – TJ Tatran
Sedlčany C 2:1 (1:0)
Branka Sedlčan: 82. R. Šťovíček
SK Kosova Hora – TJ Sokol
Trhové Dušníky 2:3 (0:2)
Branky Kosovy Hory: 48. T.
Kymla, 79. J. Květ
TJ Sokol Dublovice – TJ Sokol Počepice 3:0 (1:0)
Branky: 5. a 62. J. Lomoz, 52.
P. Vystyd

21. kolo III. třídy
skupina B
TJ Prostřední Lhota – TJ
Krásná Hora 2:3p (0:0)
Branky Krásné Hory: 61. V.
Krůta, 47. J. Kakeš
SK Velká Lečice – TJ Sokol
Dublovice 4:5 (2:3)
Branky Dublovic: 10. a 75. O.
Šimek, 23. a 25. D. Krůta, 80. M.
Dudek
SK Obory – TJ Sokol Kamýk
nad Vltavou 1:3 (0:1)
Branky Kamýku: 9. a 61. M. Viskup, 57. (vl.) D. Kelner
TJ Vltavan Hřiměždice – TJ
Sokol Sedlec-Prčice B 5:0
(2:0)
Branky: 7., 46., 59. a 88. M. Jílek,
14. R. Šíma
TJ Sokol Jesenice – TJ Zduchovice 1:0 (1:0)
Branka Jesenice: 38. L. Pomahač

20. kolo III. třídy
skupina A – Benešov
TJ Úročnice Benešov – TJ So-

kol Vrchotovy Janovice 0:2
(0:2)
Branky Janovic: 13. (p) a 33.
P. Němec

7. kolo IV. třídy
skupina D
FK Drevníky – SK Vysoký
Chlumec 6:3 (4:1)
Branky Chlumce: 17. J. Mrázek,
49. J. Koucký, 57. O. Kopka
SK Sokol Kytín – TJ Krásná
Hora B 5:2 (0:1)
Branky Krásné Hory: 20. F. Kakeš, 85. J. Krůta

7. kolo IV. třídy
skupina E
SK Klučenice – SK Přestavlky
4:0 (1:0)
Branky Klučenic: 35., 78. a 88.
H. Holan, 75. (p) M. Zápotočný
TJ Vltavan Hřiměždice – FC
Višňová B 4:2 (0:1)
Branky Hřiměždic: 60., 62. a 83.
D. Poslušný, 65. D. Šneller

18. kolo krajského
přeboru staršího
dorostu skupina A
TJ Tatran Sedlčany – Povltavská FA 1:2 (1:1)
Branka Sedlčan: 43. (p) M.
Hrabák

18. kolo krajského
přeboru mladšího
dorostu skupina A
TJ Tatran Sedlčany – Povltavská FA 1:3 (0:2)
Branka Sedlčan: 69. J. Pšenička

24. kolo krajského
přeboru starších
žáků skupina A
SK Spartak Příbram – TJ Tatran Sedlčany 1:3 (0:1)
Branky Tatranu: 4. D. Vovsík,
60. M. Stibor, 66. (p) M. Pešta

24. kolo krajského
přeboru mladších
žáků skupina A
SK Spartak Příbram – TJ Tatran Sedlčany 4:4 (3:2)
Branky Tatranu: 12. J. Křížek,
23. V. Hončík, 40. D. Šplíchal,
55. M. Rýdl

4. kolo Poháru OFS
FK Týnec nad Sázavou – TJ
Sokol Vrchotovy Janovice 3:1
(0:0)
Branka Vrchotových Janovic:
83. P. Němec
David Štverák
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Při oboustranně
útočném fotbale
se prosadilo Mýto
TJ Slavoj Mýto – TJ
Tatran Sedlčany 4:1 (2:1)
MÝTO Tatran zajížděl ve 22. kole divize A v sobotu 23. dubna do Mýta. Pro
Sedlčanské je každé utkání klíčové
a body potřebují jako sůl, aby utekli
v tabulce ze sestupových vod.

Svižný začátek
Začátek zápasu v Mýtě ale nezačal dobře. Hned ve 4. minutě Tatran
inkasoval branku zásluhou Michala
Nového – 1:0. Špatný začátek ho
však nezlomil a odpověděl v 6. minutě únikem a zakončením Matěje
Sochůrka – 1:1. Útočný fotbal byl
produkován od obou mužstev, ale
do poločasu se přece jen prosadil
domácí celek. Ve 40. minutě dostal
Mýto do vedení opět Nový – 2:1.

Nakonec bez šance

Domácí celek začal aktivněji
i druhé dějství. Jeden pokus šel
mimo a druhý vychytal brankář Lukáš Dřevojan. Po hodině hry byl slyšet zvuk tyče k nelibosti domácích
fanoušků, kterých si našlo cestu
na stadion 120. Radost jim přinesl
v 65. minutě Skopový, který se gólově prosadil – 3:1. Čtvrtá branka padla v 82. minutě, kdy na konečných
4:1 skóroval Renza.
Sestava Tatranu: L. Dřevojan
– Hofman, Kouklík (74. T. Čipera),
Hašek (46. D. Čipera) P. Lípa, M.
Dvořák, M. Krůta, Sosnovec, Sochůrek (82. Glogar) Sirotek (68. Krotil),
Novotný.
Tatran je po 22. kole v tabulce
na čtrnáctém místě s 15 body a skórem 31:60. Další utkání v neděli 1.
května od 17 hodin na svém hřišti,
kde přivítá Mariánské Lázně, desátý tým v tabulce.
David Štverák

Kuličkování se vrátilo
po covidové pauze
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Sobotní
den byl na sokolském multifunkčním hřišti ve znamení Kuličkování.
Od desáté hodiny dopolední zápolilo ve cvrnkání kuliček jedenáct dětí,
od jedné odpolední se pokoušelo
o dopravení kuliček
do jamky deset dospělých.
„Účast byla pěkná. Mezi dětmi zvítězil Michal Polák,
druhý skončil Tobiáš
Holub a třetí Václav
Čanda. V kategorii
dospělých si nejlépe
vedl Marek Slezák.
Druhý byl Miroslav
Turek a na třetím
místě skončil mladý Ondřej Chyška,
který dobrovolně
opustil kategorii dětí, aby se mohl utkat se svými
blízkými,“ popsal klání hlavní pořadatel, staronový starosta sokolské
jednoty Ivo Kašpar. Všichni úspěšní
cvrnkatelé si odnesli domů odměny,

mezi kterými nechyběly ani poháry.
Když akce v roce 2016 začínala,
konala se na antukovém hřišti. Nyní
je místo konání nedaleko. K tomu,
aby mohlo Kuličkování začít, je tře-

ba pouze vysadit sloupky, na nichž
je běžně umístěna síť. Herním povrchem je tak umělý trávník vysypaný
křemičitým pískem.
Olga Trachtová Hadáčková
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Snad opět svitne naděje
V dobách studené války
jsme byli sice členy „tábora míru“, ale odborníci
na válečné strategie měli
podle skutečnosti jasno.
Spolek armád Varšavské
smlouvy před nimi nemohl
zatajit, že většina kroků
při rozmisťování strategických zbraní neodpovídal
zabezpečování obrany. Šlo
o útočnou strategii.
Když se lidem po několik generací lže a naprostá
většina nemůže ten „tábor
míru“ přes ostnaté dráty
opustit, leda s rizikem zastřelení, přijímá se lež postupně za pravdu. Je potom
snad i v genech. Myslím tím
ty důvěřivce vůči hlasům
z Kremlu, kterých má být
podle průzkumů asi 10 %.
Paní učitelka v Praze 6 lžím
z Kremlu věří a šíří je mezi
děti. Šiřitelů mají být asi 4 %.
Ti pak zasluhují trest – lež
není názor.

Po rozpadu Sovětského
svazu byla naděje na klidný,
svobodný rozvoj všech náhle samostatných republik
podle jejich možností. Ale
to by nesmělo mít Rusko tu
svou tradici imperiálního
rozpínání a při své rozloze
to namyšlené velkopanské
chování vůči sousedům.
Proto jsme v moderní historii svědky seriálu ozbrojených zásahů všude, kde se
Rusku zlíbí. S nějakým tím
nesmyslným zdůvodněním.
Ruští sportovní reprezentanti jsou snad jediná malá
část obyvatel, která i v dobách SSSR cestovala po celém světě. Přestože tam byli
pod dozorem, nemohli přehlédnout rozdíly. Ale povídat o tom doma mohli leda
s maminkou a možná ani
to raději neriskovali. Nyní
jsme svědky, že se hokejista v NHL neodváží říci například: „Putin je vůl“. Což

by bylo takové minimální
lidové vyjádření nesouhlasu s Putinovým šílenstvím.
Profesionální sportovci mají
ohromné peníze, dokud
mají dobré výsledky. Proto
těm ruským ještě tak nevadil zákaz symbolů státní reprezentace. Ale nyní zákaz
účasti na turnaji ve Wimbledonu je velká ztráta. Proto
se bouří, jaká je to diskriminace. Jako sportovci by ovšem měli mít smysl pro poctivou hru. Nejen ve sportu.
A uplatňovat doma svůj
vliv při svých velkých zásluhách. Jako naše Věra
Čáslavská po ruské okupaci
roku 1968. Bylo by od nich
statečné šířit pravdu, v jakém opovržení je teď Rusko.
Spojením všech možných sil snad opět svitne naděje na klidný, svobodný život všech ruských sousedů.
Včetně Slovenska a Česka.
Vladimír Roškot

GLOSA

Pomocníci v nouzi
V titulku jde o neskrývanou
ironii. Po jmenování současné vlády slibovaly obě
opoziční strany, že budou
na rozdíl od minulé opozice konstruktivní opozicí,
přestože jim dnešní koalice
házela v roli opozice klacky
pod nohy.
Vzpomínám, jaké v opozici klacky házela pod nohy Babišově vládě třeba nyní dost
upozaděná středová strana
Piráti. Sledovala problémy
lidí v oblastech, z nichž jim
mnoho bodů nekynulo. Například prosadili zákon, aby
radnice mohly v obci zakázat podomní prodej energií. Nebo zákon o evidenci
vlastníků majetku ve svěřenském fondu, o spravedlivém
vyplácení důchodů, o dvou
týdnech otcovské dovolené,
o zrušení exekucí v případě
dluhů nezletilých atd. Zákony zdánlivě podružné, které

tehdejší vládě nestály za povšimnutí.
Pomoc nynější vládě
za ty čtyři měsíce vypadá
spíše jako rady k pokračování v drahém populismu. Jen
začala vláda konstruovat
složitou všestrannou pomoc
uprchlíkům, ozval se poslanec Andrej Babiš: „Ale vláda
musí myslet i na naše lidi.“
A poslankyně Alena Schillerová: „Jak na tom teď budou
třeba matky samoživitelky?“
Vloni lidovci navrhovali pro
samoživitelky i pro rodiny
s dětmi zvýhodnění… A ministryně Schillerová tehdy
rázně oponovala: „Víte, ony
pak ty dámy někdy zůstávají samy, aby si zachovaly ty
výhody.“ A další návrhy Babiše jsou rovnou cárem papíru prostě proto, že jeho
zásluhou na ty návrhy už
nemáme. Ani si nemůžeme
nyní dovolit snižovat daň

z příjmů, jako 27 států, kde
měli to štěstí, že tam nevládl Babiš.
Vláda musí nějak řešit
zdražování, rostoucí inﬂaci,
pomoc ukrajinské armádě,
problém budoucnosti plynu
i ropy, dohánět jádro, doplňovat zdravotnictví (nesmí
opomenout možný návrat
covidu v nové podobě), reformovat školství a nezapomínat, že už konečně nelze
jen valit před sebou penzijní
reformu. Aby toho všeho
nebylo málo, nezaspaly
odbory státních úředníků
a úřady práce mají od 1.
května stávkovou pohotovost. Měly přece s Ukrajinci
víc práce. To asi ano. Ale
všichni v celé republice?
Snad příslušní vedoucí vědí,
kdo má dostat za přesčasy
odměnu. Ale řekněte. Také
„pomocníci v nouzi“.
Vladimír Roškot
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Fotograf přichází a odchází,
fotograﬁe zůstává...

A smutné zprávy přichází nezvány. Ale život je,
byť si to nepřejeme, přináší. Ve věku nedožitých
91 let zemřel v sobotu 23.
dubna výborný fotograf
a dlouholetý spolupracovník Sedlčanského kraje,

člověk s velkým a dobrým
srdcem, Ladislav Hadraba.
Za všechno Ti, kamaráde, děkujeme. Budeš tu
stále s námi.
Za redakci a její
přátele Zdeněk Kolář,
vydavatel

ZAMYŠLENÍ

Umíte se napojit?
Často se mi stává, že na něco
myslím ve vztahu k jiné osobě a ona se v tu chvíli objeví
nebo ozve. Říká se, že s blízkými je to dobré znamení
o tom, že k sobě opravdu
patříte, že jste stejně naladěni. Mně se to ale někdy stává
i s lidmi, se kterými se potkávám méně často, třeba jen
pracovně.
Poslední takovou příhodu mám z tohoto pondělí.
V pátek jsem se konečně
po mnoha měsících plánování dostala na gymnázium.
Od počátku školního roku
jsme se zástupkyní ředitele
plánovaly rozhovor s rodilou mluvčí, ale vzhledem
k mému pracovnímu vytížení, které je pro mě v tomto
školním roce nové, se to doposud nezdařilo.
V pátek mi ale odpadla
jedna z pracovních povinností a tak jsme se ve čtvrtek
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narychlo domluvily. Alyssa
dokonce přišla do školy
i v den, kdy nemá výuku.
Čas měla i její kolegyně, kterou jsem potřebovala jako
tlumočnici. Anglicky jsem se
sice učila několik let a měla
jsem opravdu dobrou učitelku, ale už je to dlouho
a na plnohodnotnou práci
by to nestačilo.
Ale proč to píšu v této
souvislosti? V pondělí jsem
přemýšlela nad tím, že musím paní zástupkyni požádat ještě o nějaká průvodní
slova. Chyběla mi nějaká
fakta. A ve chvíli, kdy jsem
usedla k počítači, abych
ji o to mailem požádala,
měla jsem tam od ní zprávu, ve které bylo přesně to,
co jsem potřebovala! Jak
to celé dopadlo, si budete
moci přečíst v příštím čísle.
Olga Trachtová
Hadáčková

