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V Nechvalicích mají
krátce před volbami
nového starostu
ce místostarosty zůstala
nadále neuvolněnou. Veřejným hlasováním přítomných zastupitelů se
stal od 1. května novým
starostou Nechvalic Jaroslav Mašek, který svůj
úřad bude vykonávat
do konce volebního období a od stejného data
se stává místostarostkou
Alena Tuháčková.
Marie Břeňová

Cena 20 Kč

Tel.: 604 761 657

Teplárenská doporučila
všem klientům
zvýšit zálohy, aby je
vyúčtování nezaskočilo
SEDLČANY Ceny energií as-

tronomicky rostou. Proto
Městská teplárenská společnost doporučila všem
klientům zvýšení záloh

tak, aby je ﬁnální vyúčtování za rok 2022 nezaskočilo. Cena za gigajoule
bude podle předběžných

Na dubnovém jednání zastupitelstva
obce Nechvalice složil starosta Jiří Hejhal svoji funkci. K 30. dubnu letošního
roku odstoupil z pozice
místostarosty obce také
Josef Konopa. Dosavadní starosta okomentoval
svoje rozhodnutí, že tak
činí z rodinných důvodů.
Jeho zástupce Konopa
uvedl jako důvod svoji vy-

tíženost v zahraniční ﬁrmě.
Zastupitelé rozhodnutí
obou čelných představitelů obce, ke kterému došlo
několik měsíců před novými komunálními volbami, vzali na vědomí. Před
volbou, která následovala, dal odstupující Hejhal
návrh, aby příští starosta
vykonával svůj úřad jako
uvolněný ve smyslu § 71
zákona o obcích a funk-

Májové
slavnosti
byly
velkolepé

Na vesnici se cítíme doma,
říká Jindra Polák

NECHVALICE

K Ř E P E N I C E O b n ove n é
Májové slavnosti v Křepenicích, spojené s jarmarkem, přinesly v sobotu
14. května bezpočet příležitostí k radosti. I když
se našlo mezi návštěvníky pár poutníků, většina přijela po vlastní ose
a nemusela na takovou
jarmareční slávu putovat pěšky za vozem jako
naši předci. Slunce slavnostem přálo, a když už
ho pro někoho bylo moc,
mohl se na návsi zchladit
ve stínu starých stromů.
O slavnosti jsem rozmlouvala s majitelkou
pekárny a hlavní organizátorkou v jedné osobě
Alenou Kramešovou-Křížkovou.
Co pro vás bylo podnětem k uspořádání Májových slavností?
V době před covidovou
epidemií jsem zavedla
Pokračování na straně 9

Lídr známé
kapely Jelen Jindra Polák
se s rodinou rozhodl odstěhovat z Prahy na vesnici.
Autor hitů Magdaléna, Ještě
jednu noc, Buď tichá jako

PETROVICKO

voda a dalších, které si běžně většina z nás prozpěvuje
s rádiem, je spolu s kolegy
z kapely držitelem mnoha
prestižních hudebních ocenění. Jak se neuvěřitelně

www.sekacky-traktory.com

zahradní
traktory

Pokračování na straně 2
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pozitivnímu zpěvákovi žije
po přestěhování z Prahy
na vesnici? Na to jsem se
ho ptala jedno květnové
odpoledne.
Jindro, jak vás napadlo
usadit se s rodinou zrovna
na rozhraní Jihočeského
a Středočeského kraje,
kousek od Petrovic?

    

Byla to vlastně úplná náhoda. Chtěli jsme se přestěhovat pryč z Prahy a měli
určitou představu, jak by
náš pozemek měl vypadat.
Vlastně jsme ani moc nehledali. Jednou jsem pracoval dlouho do večera a potřeboval si trochu vyčistit
Pokračování na straně 10

Jarní školní jarmark
v učilišti potěšil oči i chuť
a povzbudil zahradnickou
činnost návštěvníků
SEDLČANY Jednou z pra-

videlných akcí ve Středním odborném učilišti
v Bezručově ulici je školní
jarmark, který však také
na delší čas přerušil covid.
O to větší přízni návštěvníků se těšil v sobotu 14.
května, kdy se mohl konat
bez jakýchkoliv omezení.
Do areálu již od ranních hodin přicházely desítky lidí
a většina z nich mířila nej-

dříve k cukrářkám a také
ke skleníku, kde zahradníci
nabízeli sadbu a květiny.

Cukrářky se
nezastavily
Program jarmarku byl
ale samozřejmě ještě daleko
pestřejší. Otevřena byla restaurace, příchozí ochutnávali míchané nápoje, konala
se dražba květin a kadeřnice
Pokračování na straně 9
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Teplárenská doporučila všem
klientům zvýšit zálohy, aby je
vyúčtování nezaskočilo
Dokončení ze strany 1

propočtů jednatele společnosti Ondřeje Sůvy několikanásobně vyšší než
v roce 2021. „Je to dáno
tím, že pro rok 2021 se
nakupoval plyn v celkové
výši zhruba za 7,4 milionu
korun a v současnosti jde
o náklady 25,5 milionu korun,“ poskytl sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel
předběžnou infor maci
s tím, že téma bude blíže
komentovat na radě města
jednatel Sůva 18. května.

Menší krajíc
na investiční akce
Starosta potvrdil, že
v í c e n e ž t roj n á s o b n é
zvýšení dělá obrovské
problémy i v městském
rozpočtu. „Již v rozpočtovém opatření číslo 1 jsme
museli s ohledem na zvýšené zálohy navýšit rozpočet
města řádově o pět milionů
korun na služby spojené
s dodávkami tepla do městských budov, ale i do organizací města. Opět se tak
zmenšuje krajíc, který zbývá na investiční stavební
akce,“ poznamenal. „Není
to tak, že bychom nějaké
plánované akce ze schváleného rozpočtu vyřadili,
ale nemohli jsme zařadit
další – konkrétně například rekonstrukci školní
jídelny nebo výdejního pultu školní jídelny na 2. ZŠ
Propojení Sedlčany. Což je
akce, která se již několik
let odsouvá,“ okomentoval stručně přímý dopad
do městského rozpočtu.
Podle mínění starosty je zlepšení cen energií
v nedohlednu. Pokud se
v průběhu léta Evropská
unie nedohodne na regu-

lativech nebo na podpoře dodávek energií, tak
situace uvrhne čím dál
tím víc lidí v členských
státech do chudoby. Odtržení státu na energetickou
soběstačnost
negativně
dopadá i v případě elektrické energie.

Desetikorunové
úspory při
kogeneraci
St arost a př ipomněl,
že v sedlčanských centrálních kotelnách trochu
náklady pro spotřebitele
snižují instalované kogenerační jednotky, které využívají teplo, které je odpadem při výrobě elektřiny.
Zároveň ale sdělil, že jde
o desetikorunové úspory
za GJ, zatímco plyn narostl
o stokoruny.
Starosta Hölzel uvedl,
že konečná cena v Sedlčanech, včetně daně z přidané hodnoty za GJ v roce
2021 byla 541 korun, kterou označil za příznivou
vzhledem k tomu, že
v minulých letech se cena
pohybovala až u 700 korun za GJ. „Této ceny jsme
dosáhli díky úsporným
opatřením, včetně zmíněných kogenerací, které
se příznivě projevily, ale
pro rok 2022 je kalkulace
za GJ 1351 Kč. Ostatní stálé
náklady Městské teplárenské společnosti se vůbec
nemění, včetně režijních
nákladů zůstávají stejné.
V kalkulaci se výrazně promítá jen nárůst ceny paliva,“ dodal.
Doplnil, že jednatel společnosti Sůva spolupracuje
s Energetickým regulačním
úřadem a je také členem
Sdružení
energetických

manažerů měst a obcí, jehož posláním je provádění energeticky úsporných
opatření, využití obnovitelných zdrojů apod.

Alternativní
zdroje tepla
Starosta potvrdil, že se
vedení města a teplárenské společnosti zabývají
alternativními možnostmi
k získávání tepla. „Necháváme si posoudit možnost
jednotlivých městských objektů pro umístění fotovoltaických panelů. Ne všechny budovy a střechy jsou
ale pro tento účel vhodné –
kvůli únosnosti nebo expozici střechy, ale i názoru památkářů. V tuto chvíli jsme
ve fázi zpracování vhodnosti jednotlivých objektů
a chceme určitě co nejdříve
rozjet modelovou stavbu –
možná to bude bytový dům
ve Strojírenské ulici čp. 791.
To znamená na budově
bývalé ubytovny, která má
rovnou střechu. Musí se ale
posoudit statika, celková
investice a její návratnost...
Pokud by na investici nebylo možné získat dotaci,
nejsem si jist, zda návratnost bude reálná. Měl by
ale vzniknout státní nový
dotační program na fotovoltaiky a bateriová úložiště
pro překlenutí času, kdy fotovoltaika elektřinu nevyrábí – to jsou například noční
provozy. Má to svoje složitosti, ale určitě o to bude
obrovský zájem – jedna věc
je dotační program a druhá
výrobní kapacity, jak budou
dodavatelé schopni potřeby
pokrývat. Stát se k tomuto problému musí postavit
s koncepčním řešením...“
Marie Břeňová

Čtvrťáci si pohladili agamu
PŘÍBRAM Čtvrťáci ZŠ Pro-

pojení navštívili ve středu
11. května expozici Živá
příroda v Domě NATURA
v Příbrami. Školáci zde zahlédli pestrou škálu obojživelníků a plazů žijících

v našich podnebních podmínkách. Prošli také částí
věnované CHKO Brdy. Zde
si vyzkoušeli i pár zajímavých kvízů. Jako bonus
bylo pohlazení agamy, která však svůj výskyt svým

exotickým vzezřením nezapře – jejím domovem je
Austrálie. Přírodovědnou
výpravu školáci ukončili
procházkou kolem Hořejší
Obory, kde krmili kapry.
-gg-
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Žena se obávala
o bezpečnost dětí
SEDLČANY U obchodního

domu Rozvoj v Sedlčanech
ve čtvrtek 5. května budili
pozornost dva muži, kteří
byli zjevně pod vlivem alkoholu nebo omamných
látek a svým počínáním
znepokojovali lidi v okolí.
Hlášku přijali strážníci
městské policie a volající
se obávala, aby neublížili
dětem, které se na náměstí pohybovaly a vyzvala
je, aby proti nim zasáhli.

Zvlášť podivně se z dvojice choval jednapadesátiletý muž. „Strážníci na místo
dojeli a postarali se o to,
aby nebudil dál veřejné pohoršení a nikoho neohrožoval. Tato osoba byla silně
ovlivněna návykovými látkami a měla i krvavé zranění na obličeji. Zavolali jsme
zdravotní záchrannou službu, která si muže převzala
a odvezla ho k ošetření,“
dodala žena.
-mb-

Kraj podpoří
zateplení budov pro
seniory 200 miliony
Za skvělou
zprávu považuje ředitelka
sedlčanského domova seniorů Jaroslava Kocíková
schválení dotace Středočeského kraje ve výši 200
milionů korun na zateplení
budov v areálu. Tuto investiční akci se snažila prosadit u zřizovatele téměř
deset let, kdy je ve funkci
a o úspory v energiích touto formou se snažili už její
předchůdci.
„Myslím, že tato informace, o níž se chci se čtenáři
rozdělit, už není žádným
tajemstvím. Potvrdili nám
zprávu o dotaci již pracovníci kraje, kteří naše
zařízení navštívili – Martin
Hrabánek, radní pro oblast
sociálních věcí, Pavla Karmelitová, vedoucí odboru
sociálních věcí i Viktor Zadák, který je pověřen vedením ekonomického oddělení,“ sdělila ředitelka.
„Původní projekt na zateplení před lety nechal
zpracovat ředitel Antonín
Pešek, existuje i další, který
byl příliš velkolepý a protože nebyla vypsána očekávaná státní dotace, tak byl neproveditelný. Nechali jsme
si zhotovit studii, ve které
jsou zakomponovány naše
požadavky – například, aby
bylo počítáno se vzduchotechnikou a klimatizací pro
horní poschodí, dále například požadavek na zacho-

SEDLČANY

vání balkónů... Nyní začneme upravením původního
projektu, budou následovat
další kroky, včetně výběrového řízení na dodavatele.
Začít se zateplováním bychom chtěli už příští rok,“
avizovala.
Prioritu by podle mínění ředitelky Kocíkové
měla mít budova, v níž se
nachází i kuchyně. „Celá
kuchyně si vyžádá rekonstrukci, v havarijním stavu
je elektřina a voda, musíme instalovat novou vzduchotechniku...,“ vypočítávala ředitelka. Potvrdila,
že tato akce se musí vejít
do uvedených 200 milionů korun. Upozornila, že
nebude jednoduché najít
po dobu prací za kuchyň
jiné vhodné stravovací
možnosti a prostory. „Zatím se poptáváme. Odstavení naší kuchyně plánujeme na letní prázdniny,
tak se chceme domluvit
s naším zřizovatelem –
krajem, zda by nám nevypomohlo některé školské
zařízení. Musíme uvařit
kolem 550 obědů denně,
jídlo od nás odebírá i sedlčanská nemocnice a nemůžeme
argumentovat,
že na dva nebo tři měsíce
kuchyň bez náhrady odstavíme,“ ukázala ředitelka,
že i dobrá zpráva má jak
líc, tak i rub.
Marie Břeňová
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Noční fantom ujel
VILASOVA LHOTA Ke kuriózní nehodě došlo v obci
z 8. na 9. května. Bližší
informace nám sdělila příbramská policejní mluvčí
Monika Schindlová.
„Zatím nezjištěný řidič
při projíždění levotočivé
zatáčky v obci sjel vpravo

mimo komunikaci, pokračoval jízdou přes pole,
kde narazil do oplocení
pozemku domu. Poté jel
dál přes daný pozemek,
vyjel z něj a z místa následně ujel, aniž by věc
nahlásil na policii.“
-red-

Konﬂikt na ostří
nože...
SEDLČANY „Dobrý den, při-

jeďte ke kašně na náměstí,
perou se tady dva chlapi
a je tam nůž. Snad to vidíte na kamerách, přijeďte to
sem vyřešit!“
Tak znělo naléhavé
oznámení, které přijali
strážníci městské policie
v pondělí 9. května kolem
druhé hodiny odpolední.
„Okamžitě jsme reagovali
a vyjeli na místo konﬂiktu.
Svědci, kteří se zdržovali
na místě, označili shodně
za výtržníky dva muže.
Nejprve se slovně hrubě
uráželi a pak se vzájemně
napadli. Hlídka strážníků
na místo přivolala kole-

gy z Obvodního oddělení
Policie ČR Sedlčany. Ti je
odvezli, aby provedli další
šetření a opatření,“ popsal
stručně kauzu, která vzbudila na náměstí rozruch,
Petr Krch, velitel sedlčanské městské policie.
Jeden z mužů byl místní, druhý s bydlištěm v Hořovicích, starší měl uveden
v dokladu ročník narození
1961 a druhý 1986.
Marie Břeňová

Ručičky věžních
hodin se „proběhly“
SEDLČANY Rafičky hodin
na budově městského
muzea změnily nedávno
polohu. „Proběhly“ se
od číslice 12, kde setrvávaly po vyjmutí hodinového stroje několik týdnů.
Ta malá dorazila ke dvojce a větší až k desítce.
Na své pozici ale neodpočívaly dlouho. V pátek 6.
května se zase vrátily obě
na dvanáctku. Jak to dokázaly, když společnost
Hainz z Lysé nad Labem
má hodinový stroj ve své
dílně?
„S ﬁrmou jsme domlouvali i vyčištění prostoru
a předělání elektrického napojení pro hodinový stroj,
protože už neodpovídá
současným normám. Zřejmě při tomto zásahu došlo
k posunu v čase tam a zase

zpět,“ nabídl jednoduché
vysvětlení starosta Sedlčan Miroslav Hölzel. Připomněl, že po zrenovování,
které zřejmě ještě několik
týdnů potrvá, by měly hodiny ukazovat přesný čas
a nepodléhat vlivům počasí, jak tomu bylo dosud.
Marie Břeňová
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Dubový trám z 15. století neskončil
na skládce a čeká na svoji příležitost
Při demolici
a výstavbě nového objektu
v blízkosti autobusového
terminálu v Sedlčanech se
podařilo díky zastupiteli
města Filipu Růzhovi a řediteli sedlčanského muzea
Davidu Hrochovi zachránit
před vyvezením na skládku dubový trám, který byl
v zemi zakonzervován několik století.

SEDLČANY

Zásah
na poslední chvíli
Filip Růzha se dělí o jeho
příběh: „Byli jsme zrovna
s rodinou na výletě v Beskydech. A právě jsme dělali výstup na Radhošť, když
mi na telefon přišla zpráva.
V ní mi kamarád Pavel Jarolímek, který blízko budoucího doktorského domu
bydlí, sděloval, že při kopání
základů se zřejmě něco zajímavého našlo. Poslal mi
fotku jakéhosi hnědého marastu, ale byl v něm rozpoznatelný předmět pevného
tvaru připomínající pražce.
Podařilo se nám zkontaktovat stavbyvedoucího, který
se právě chystal vše odvézt
na skládku. Požádal jsem
ho, aby to nedělal a obsah
vyklopil na naši zahradu.“
Při návratu z hor tak Růzhu
vítal na jeho pozemku asi
třímetrový trám.
„Po nějakém čase jsem
kontaktoval ředitele muzea
Davida Hrocha a upozornil
ho na nález. Požádal jsem
ho o radu, co s ním dál. Pan
ředitel se toho iniciativně
chopil s tím, že je pomocí
metody dendrochronolo-

gického datování možné
zjistit stáří nálezu. Sehnal
experta z Mendelovy univerzity v Brně. Ten přijel,
odebral vzorky,“ přibližuje
další postup. Nepopírá, že
k odebrání vzorků dřeva
došlo invazivní metodou –
jednoduše řečeno, expert
uřízl motorovou pilou kousek trámu. „Z vzorku bylo
zřejmé, kdy strom přestal
růst a že konkrétní trám
byl vyroben z dubu, který
byl pokácen mezi lety 1455

výstavbě, byl postaven až
po roce 1879, ale předtím
zde stál menší dřevěný dům
a z toho by měl trám pocházet,“ sděloval.
Filip Růzha má představu, že by trám v budoucnu
mohl doplnit expozici sedlčanského městského muzea, což nyní jeho ředitel
Hroch zvažuje. Nepředpokládá, že by byl vystaven
v celé svojí současné délce,
ale i ve zkráceném rozměru by mohl být ve sklepe-

Při kopání základů tohoto domu byl nalezen několik staletí
starý dubový trám.

až 1467, což je u dřevěného výrobku, který podléhá
zkáze, až neuvěřitelné,“
podotýká. Zachovalý stav
trámu vysvětluje tím, že
byl pod hladinou podzemní vody, kde dubové dřevo
zakonzervovalo. „Nevím,
zda to byl základ nějakého domu. Ředitel Hroch
a jeho tým ještě zjišťovali
další údaje v mapách stabilního katastru a jiných
historických podkladech.
Dům, který na místě donedávna stál a ustoupil nové

ní zajímavým předmětem
doplněným informacemi
o nálezu. Návštěvníci by se
tak mohli vrátit v čase zpět
o více než pět století. „Byl
by to kus živé historie a pro
návštěvníky zážitek, když
si uvědomíme, že je to část
stromu, který vysemenil
v době Karla IV. nebo dříve
a přestal růst v čase vlády
Jiřího z Poděbrad,“ podotýká Růzha s tím, že taková je
zatím jen jedna z vizí, kterou si umí představit.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Petr Krch: Práci městské policie pozitivně vnímá nový policejní
prezident i generální ředitel hasičů
SEDLČANY Petr Krch, veli-

tel Městské policie Sedlčany, se zúčastnil ve čtvrtek
5. a v pátek 6. května jako
jeden z pozvaných zástupců bezpečnostních složek
setkání na Policejní akademii v Praze. Měl tak možnost pohovořit s novým
policejním prezidentem
generálmajorem Martinem
Vondráškem a s generálním ředitelem Hasičského
záchranného sboru ČR
Vladimírem Vlčkem.
„Předmětem jednání
byly požadavky ze strany
Unie bezpečnostních složek ve vztahu k vedení
jak Hasičského záchranného sboru, tak i Policie ČR.
Zastoupeni byli i strážníci
městské policie, kteří jsou
součástí zmíněné Unie. Bavili jsme se o podpoře odborových organizací, o tom,
jakým způsobem zlepšit
pracovní podmínky jednot-

livých složek. Snažili jsme
si vyjasnit v diskuzi některé

chranného systému (dále
IZS) a strážníci jsou povinni

Velitel Městské policie Sedlčany Petr Krch měl možnost se osobně
setkat a pohovořit s novým policejním prezidentem generálmajorem Martinem Vondráškem.

záležitosti. Za nás – strážníky městských policií – tam
bylo jednoznačně řečeno,
že je městská policie další
složkou integrovaného zá-

plnit svoje úkoly, ale mají
i plnou podporu jak ze strany hasičského záchranného
sboru, tak od Policie ČR,“
sdělil k jednání Krch. „Zna-

mená to, že když jsme při
výjezdech na společných
akcích, tak nás IZS zaštiťuje a koordinuje spolupráci,“
uvedl velitel.
Připomněl, že sedlčanská městská policie je členem Unie bezpečnostních
složek a že strážníci by rádi
s městem Sedlčany uzavřeli za odbory smlouvu, což
se jim na rozdíl od většiny
kolegů z jiných měst dosud nepodařilo. „Neznám
jediné město, které by neuzavřelo kolektivní smlouvu s odborovou organizaci, protože je to v zájmu
obou stran a navíc by měla
být tato záležitost řešena
i podle platného zákona.
Nevnímám jako přežitek
doby spolupráci odborové
organizace se zaměstnavateli. Jak víme, i zdravotníci, školská zařízení, hasiči
i Policie ČR svoje odbory
mají,“ argumentoval Krch.

„Zejména v dnešní době
je potěšující slyšet, jak
si města práce strážníků
váží. V Praze zazněla i slova policejního prezidenta
v tom smyslu, že za třicet
let působení udělala městská policie obrovský kus
práce a že kvalitativně se
přesunula její práce úplně
jinam než v době vzniku.
Generálmajor Vondrášek
dokonce konstatoval, že by
se Policie ČR v některých
oblastech bez městské policie neobešla nebo by rozhodně poskytované služby
nebyly na takové výši. On
i generální ředitel HZS Vlček hodnotili spolupráci
velmi dobře po lidské i odborné stránce. Jejich uznání znamená nepochybně
povzbuzení pro další práci
strážníků, a to platí i pro
mě a moje kolegy v Sedlčanech,“ dodal velitel Krch.
Marie Břeňová

Festival na Mrskošovně stmelil volnočasové
aktivity na jednom místě
SEDLČANY Součástí dosud

největší akce v areálu na Mrskošovně, která se konala
v první dekádě května, byl
festival prezentovaný pod
názvem Volnočasuj. Do zákulisí čtyřhodinového programu, do něhož se vešla
spousta aktivit, jsme zavítali
společně se spolupořadatelkou akce, trenérkou klubu
Aerobic studio Dvojka Kristýnou Faktorovou.
Jak vznikla myšlenka
uspořádat v Sedlčanech
tento nový festival?
Jeho pořadatelem je město Sedlčany, které zastupovala manažerka prevence
kriminality Ludmila Farová,
a právě ona mě oslovila, protože již v roce 2018 jsme myšlenku na pořádání podob-

ného festivalu začaly rozvíjet
společně s Petrou Kolkovou
a Blankou Vilasovou. Přemýšlely jsme o akci, která
by stmelila na jednom místě
všechny volnočasové aktivity, které se v Sedlčanech konají pro děti i dospělé. Potom
ale přišel covid a naše plány
musely být na čas odloženy.
Loni na podzim mě Lída Farová oslovila s tím, že také jí
se naše myšlenka líbí, protože svůj prostor dostanou zástupci nejrůznějších odvětví
a dohromady předvedou
svoji činnost. Začali jsme
proto oslovovat jednotlivé
spolky, dávali jsme si s nimi
schůzky a společně jsme ladili představy, jak akci uspořádat. Velký podíl na organizaci akce měli také členové

Veliké díky patří všem, kteří akci
podpořili:
Město Sedlčany, Biopekárna
Zemanka, firma Bobo Blok,
U Radešínka – rodina Hejhalů,
Plus Na Potůčku, Mars

klubu Aerobik studio Dvojka
a rodinní příslušníci závodnic i organizátorů.
Vyšly vám oslovené organizace vždy vstříc?
Já osobně jsem byla nad-

níky, aby si jednotlivé činnosti vyzkoušeli a nejenom
aby se dívali. Každý ze stánků měl proto připravenou
svoji aktivitu, za její splnění
děti dostávaly razítko, a když

Ve stáncích festivalu Volnočasuj nechyběla dobrá nálada.

šená, jak vstřícně tyto spolky
a kluby reagovaly na naši
nabídku. Akce se jim líbila,
spolupráce byla naprosto
bezproblémová a já jsem
nikdy neměla pocit, že by si
jednotlivé spolky nějak konkurovaly. Jenom výjimečně
se některé z nich musely
z účasti na festivalu omluvit,
protože v době konání naší
akce měly už dopředu naplánovaný svůj program někde
jinde. Přemýšleli jsme také
o tom, jak motivovat návštěv-

jich nasbíraly minimálně deset, dostávaly odměnu v prezenčním stánku.
Našel se také někdo,
kdo obešel všechna vaše
stanoviště a uspěl v nich?
Ano, těchto dětí bylo asi
tak deset, možná i patnáct.
Všichni tito nadšenci dostali navíc speciální odměnu.
O zahájení a průvodní slovo
se postaral mladý moderátor
David Krůta, a bylo hezké
sledovat, když uvedl nový
program, jak se celý dav lidí

přesouval na jiné stanoviště.
Už jste se domlouvali s jednotlivými spolky
a kluby na pokračování vašeho festivalu?
Pokud bude dobrá vůle
na městě, určitě bychom
rádi akci v příštím roce
opět uspořádali. Pozveme za čerstva zástupce
zúčastněných organizací
na schůzku a budeme chtít
po nich zpětnou vazbu, aby
nám sdělili, co jim na festivalu vyhovovalo a co ne.
Jsme rádi, že ohlasy na festival jsou vesměs pozitivní.
Bude přesto nutné
do příště něco vylepšit?
Určitě ano. Nečekali jsme
takovou návštěvnost, takže
bude potřeba zajistit občerstvení na více místech. Také
nedostatek hracích karet
jsme museli na místě operativně řešit, celkem jsme
jich vydali čtyři sta padesát.
Věřím, že se nám povede
co nejvíce nedostatků „vychytat“ a znovu uspořádat
příjemné aktivní odpoledne
pro celé rodiny.
David Myslikovjan
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Kladrubský rehabilitační ústav seniorům rehabilitaci zpříjemňuje
pomyslným mícháním těsta, řezáním dříví a dalšími cviky, které
z domova znali
Pilotní projekt
Rehabilitačního ústavu
Kladruby Telereh jako první
v republice spustili v sedlčanském domově seniorů.
Odzkoušení by mělo trvat
do podzimních měsíců letošního roku. Skupinky seniorů při něm rehabilitují prostřednictvím videonahrávek
a za použití různých pomůcek, ve které se může proměnit i běžný ručník. Ale mohou to být i míče nebo tyčky,
které pro ně vyrobili místní
zaměstnanci v truhlářské
dílně. Procvičují různé partie
těla podle pokynů a toho, co
sami vidí na velkém plátně.

SEDLČANY

Pomohla náhoda
Ředitelka sedlčanského
domova seniorů Jaroslava
Kocíková podotkla, že k tomuto typu rehabilitace jim
pomohla šťastná náhoda.
„V loňském roce pořádala
sedlčanská nemocnice odborný seminář, kterého se
účastnil také ředitel kladrubského rehabilitačního ústavu Josef Hendrych. Nebylo
to naše první osobní setkání, a tak jsme se vzájemně
informovali o svých pracovních plánech. Zmínil se také
o novince – telerehabilitaci
vhodné pro jejich klienty,

ale i seniory nebo domovy
se zvláštním režimem... Ho-

jí cvičení na míru a vědí, že
zkušenosti, které jim poctivě

Aktivizační pracovnice a pečovatelky se při Telereh střídají, ale
klienti ve skupinkách zůstávají většinou stejní. „Následně vyhodnocujeme pro Kladruby, jak jim cvičení pomáhá a prospívá. O tom,
jaké cvičební nářadí si máme připravit, se většinou dovídáme den
předem,“ uvedla Monika Vlásková, pracovnice sociální služby.

vořil o tom, že by potřebovali k projektu zhodnocení
a především mít zpětnou
vazbu... Zmínil se mi, že
oslovil již několik zařízení
poskytujících sociální péči
a neuspěl. Samozřejmě jsme
i my věděli, že to bude práce
navíc, ale rozhodli jsme se,
že do toho s Kladruby půjdeme. Pro naše zaměstnankyně to znamená nejen účast
na cvičeních, ale vyplňování
různých tabulek a průběžné
posílání zpráv podle požadavků,“ nastínila Kocíková,
co spolupráce pro Domov
obnáší. „Kladruby ale zase
na oplátku pro nás připravu-


Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
111/22

Koupím auto 4x4 Jeep, Mitsubishi nebo podobné i v horším stavu. Tel.:
722 422 223.
112/22

Pronajmu byt 3+1 v RD v Sedlčanech,
možnost využívat zahradu. Cena a podmínky dohodou. Tel.: 721 882 000. 113/22

Mladá rodina hledá dům/chalupu/
statek ke koupi – Sedlčany a do 40 km
kolem nich. Za nabídky děkujeme. Tel.:
733 521 752.
114/22

Koupím moped Stadion/Jawetta/Pionýr. Tel.: 771 221 112.
115/22
 Koupím srovnávačku/hoblovku
s protahem KDR nebo ROJEK aj. stroje
do truhlářské dílny. Tel.: 774 707 147. 116/22

Prodám králíkárnu, cena 10 000 Kč.
Tel.: 318 851 223.
117/22

vypracováváme a předáváme, jim poslouží k dalšímu
využití,“ dodala.

Jiskřičky zájmu
a radosti
„Se skupinovým cvičením
jsme začali asi v polovině
března. Zapojilo se na třicet
zájemců, kteří rehabilitují
ve skupinách po deseti – každá jednou týdně. V uvedenou
hodinu v malé tělocvičně,
kam si podle svého zdravotního stavu buď sami dojdou
nebo je tam zaměstnanci
dovezou na invalidních vozících,“ vysvětlila ředitelka
Kocíková. „Telereh trvá dva-

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

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek

cet minut. Náš požadavek,
kterému Kladrubští vyhověli
byl, aby komentáře ke cvikům takzvaně zlidštili. A tak
se v pokynech objevily prvky
typu zamícháme těsto, budeme ve dvojici řezat dříví
a podobně,“ vysvětlila Kocíková. Potvrdila, že u lidí,
kteří na Telereh dochází,
pozoruje ona i její kolegyně
pozitivní výsledky – fyzické, ale i psychické zlepšení. A každá jiskřička zájmu
a spokojenosti, kterou vidí
v jejich očích, ji potěší.
„ N a c v i če n í c h o d í m
od počátku. Musím se dát
trochu do formy. Víte, já
jsem po pádu byla docela
špatná a neměla jsem na nic
chuť a cítila jsem se taková
nedotažená. Proto jsem se
zapojila do této rehabilitace
a věřím, že zase bude lépe,“
řekla nám při středeční videorehabilitaci klientka Marie Barhoňová.
Ve skupince byl jediným
mužem, který se zapojil
do cvičení s tyčí, Pavel Matys. „Je to dobré pro protažení těla. Prodělal jsem mozkovou mrtvici, nevzdávám se
a zkouším, co všechno zvládnu,“ poznamenal s tím, že
postupné zlepšení kondice
za trochu námahy jistě stojí.

Pojišťovny
na rehabilitaci
neslyší
Ředitelka Kocíková avizovala, že tuto videorehabilitaci, ale individuální formou,
by ráda umožnila i klientům,
kteří jsou částečně imobilní
a většinu času tráví na lůžkách. „Vhodné by pro ně
byly dýchací cviky, obraty,
protažení rukou, nohou – prostě toho, co jim funguje. S tím
nyní chceme teprve začít, protože i po technické stránce je
to dost náročné,“ připustila
ředitelka.
Zda bude projekt pokračovat i v příštím roce, na to
nyní nedokáže ředitelka
odpovědět. „Nevíme, zda
na to budou ﬁnanční prostředky. Letos díky tomu, že
jde o pilotní projekt, tak jej
máme z Kladrub zdarma.
V sociálních službách rehabilitace nikde neplatí zdravotní
pojišťovny, což je veliká škoda. I na vyšších místech jsem
na to opakovaně upozorňovala, ale marně. Přitom je
rehabilitace pro seniory hodně důležitá. Proto asistentku
i rehabilitační sestru platíme
z našich provozních prostředků, ale jinak to nejde,“ posteskla si.
Marie Břeňová

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

Po tel. dohodě kdykoliv: 736 446 094
Práce domů

Přijmu pracovnici
(pracovníka)
na výrobu slaměných kruhů
na brigádu i HPP
Podmínkou vlastní prostory
např. garáž

Bližší info na tel.:
605 121 784

Krmiva značek:
De Heus – Energys hobby
Venkov a tradice
(Krmiva pro: drůbež, králíky, holuby, křepelky atd.)

Nově v prodeji granule a konzervy pro psy a kočky

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

Rekreační středisko Prosaz Líchovy
přijme

kuchaře, uklízečku, provozního
(možno na HPP, dohodu nebo brigádu)

Tel.: 737 815 906

 čištění  frézování
 vložkování
 revizní zprávy  sanace
 stavby a opravy komínů
 zajišťování revize
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Ve sledované
oblasti nebyl
s covidem
nikdo
v nemocnici
REGION V námi sledovaném regionu kle-

sl počet potvrzených případů z 28 na 23,
tedy o 18 %. Pouze v Sedlčanech a Klučenicích je o dva případy více, než tomu
bylo o týden dříve.
V neděli 15. května byl na Příbramsku 51 aktivní případ, který byl odhalen
z 91 případů. Mezi pozitivně testovanými
bylo 18 seniorů nad 75 let. Sedlčansko
evidovalo 19 nakažených, z toho 9 jich
bylo v nejvyšší věkové kategorii. Za posledních sedm dnů tady byl proveden 31
test. Poslední obcí s rozšířenou působností, které dlouhodobě sledujeme, jsou
Votice. Mezi 19 vzorky, které tady prošly
laboratoří, nebyl žádný s pozitivním výsledkem. Ani jeden z výše uvedených
nakažených našeho širšího regionu nebyl v nemocnici.
Olga Trachtová Hadáčková

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

www.sedlcansky-kraj.cz
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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
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629 418 238 174 148 149 165 157 140 132
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61

54

28

23

Mezi takzvaným harampádím se
občas nacházejí klenoty
VYSOKÝ CHLUMEC Skanzen
na Vysokém Chlumci se
zapsal do povědomí veřejnosti a zvláště o víkendech
je to znát. Návštěvníci,
kteří sem zavítají ze všech
koutů republiky a někdy
i ze zahraničí, mohou
v podhradí absolvovat samostatnou nebo komentovanou prohlídku areálu.
Druhou možnost vedoucí tohoto muzea lidové
architektury Klára Posekaná doporučuje především.
„Při samostatné prohlídce
jsou ochuzeni o vjemy,
protože je nemůžeme pustit do jednotlivých stavení, kde jsou velice krásné
předměty i mimo vitríny.
Proto nevidí to nejzajímavější, co jim průvodce
může o interiérech po-

vědět,“ poznamenává.
Na otázku, jaký předmět
od veřejnosti by ve skanzenu jako dárek uvítali,
reaguje: „Na to je těžká odpověď. Já bych otázku obrátila a uvedla bych, co již
určitě nepotřebujeme – jsou
to mlátičky, vozy a pluhy.
Tím jsme byli zahrnuti, byli
jsme za tyto stroje rádi, ale
už jich máme hodně a žádný další většinou nepřinese
návštěvníkovi přidanou
hodnotu. Zajímavé pro nás
naopak je jakékoliv vybavení domácnosti nebo zemědělské nářadí, které není
vyrobeno strojově, ale ručně,“ říká Posekaná.
Doporučuje, že nejlepší je předmět, kterým
by někdo chtěl obohatit
muzeum, vyfotografovat

a foto do Hornického muzea v Příbrami nebo přímo do Muzea vesnických
staveb středního Povltaví
na Vysoký Chlumec poslat
mailem nebo klasickou
poštou. „Někdy jsem opravdu překvapená, jaké věci
a jak dlouho si je lidé ještě
uchovávají. Stává se nám,
že jedeme pro nějaký konkrétní nabízený předmět
a jsme vyzváni, abychom
se ještě podívali na ‚harampádí‘ do stodoly. Majitel
přitom prohodí, že to tam
má připraveno na spálení.
Nedávno jsme například
z takové hromady vytahovali krásné motovidlo, které jsme dosud ve sbírkách
neměli, dostali jsme k němu
také kartáče na rozčesávání vlny a lnu. A když jsme

kartáč očistili, tak na něm
byl vyznačen letopočet
1836,“ říká vedoucí, nad
čím jí v poslední době lidově řečeno zasvítily oči.
Podotýká, že to byl neočekávaný a příjemný zážitek.
„Ručně tkané textilie, nádobí – ale ne prvorepublikové talíře, to není z našeho
pohledu až tak zajímavé...
Radost by nám udělaly talíře a jiné nádobí, které točil
hrnčíř na kruhu. Za takové
nabídky jsme moc vděčni,“
dodává.
Ještě přidává jedno doporučení: „Návštěvník by
se neměl spokojit jen s jednou prohlídkou. Snažíme
se, aby k vidění ve skanzenu bylo pořád něco nového. To, co uvidí například
letos o prázdninách nebo

na podzim, bude zase jiné
než vloni nebo před pěti
lety. Lidé by se neměli bát
přijít do muzea znova.“
V p ř í p a d ě ková r ny
skanzen plánuje novinku.
„Chceme zpřístupnit další
prostory tohoto objektu,
které byly dosud po většinu
roku zavřené. Klasického
průvodce bychom chtěli postupem času nahradit zajímavými texty přes QR kódy.
Pořád je co zlepšovat,“ nepopírá Klára Posekaná.
Doplňuje aktuální otevírací
dobu skanzenu – od úterý
do pátku je otevřen od 9
do 17 hodin a o sobotách
a nedělích od 9 do 18 hodin
s tím, že poslední prohlídky jsou umožněny hodinu
před uzavřením objektu.
Marie Břeňová
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Zdeněk Vlček byl obětavým kulturním pracovníkem,
laskavým manželem, tátou i dědečkem
SEDLČANY Na Zdeňka Vlč-

ka, jehož 90. výročí narození si 25. května připomíná
jeho rodina a přátelé, jistě
ráda zavzpomíná i řada
lidí z regionu. Vybaví si ho
jako obětavého pracovníka
sedlčanského kulturního –
tehdy osvětového – domu
v Sedlčanech, kam byl přijat v červnu 1956 na místo
ředitele.
Kultuře, kterou vnímal
jako svoje životní poslání,
sloužil věrně dál i po roce
1969, kdy byl za svoje otevřené názory na okupaci
Československa sovětskou
armádou a armádami
Varšavské smlouvy z vedoucího místa sesazen.
Nikdy se s tímto vpádem
vojsk na naše území nesmířil. Na pozici osvětového
pracovníka ale zůstat mohl,
díky tomu i v následujících
letech pracoval s nasazením v oboru, kterému rozuměl a zanechal za sebou
v Sedlčanech zřetelnou
stopu. Vedle svého zaměstnání byl aktivní v místní zahrádkářské základní organizaci, připravoval zájezdy,
zajišťoval propagaci Sedlčanské kotliny...

Vlčkova „dítka“...
Z rodáka z Podivína
na jižní Moravě, se stal
sedlčanský patriot. Pro
město bylo štěstím, že nezůstal u obuvnického řemesla, kterému se ve Zruči
nad Sázavou vyučil. Splnil
tím přání otce, který neschvaloval synovi studium
na Janáčkově akademii
múzických umění, kam
měl úspěšně našlápnuto.
S budoucí manželkou,
která pocházela z Jetřichovic, se seznámili na bramborové brigádě. Nešlo o náhlé
vzplanutí, stali se celoživotními partnery a vychovali
spolu čtyři děti a užívali si
i vnoučata. Za Vlčkova „dítka“, která piplal od kolébky,
lze považovat i hudební festival Sukovy Sedlčany, k jehož vzniku dal v roce 1964
podnět. V roce 1970 začal
vydávat Kulturní kalendář,
který přetrval až do roku
1995. Zavedl také předpla-

titelské cykly divadel, koncertů a poezie, v nichž účinkovali slavní umělci. Pro
mládež připravoval výchovné koncerty, na školách soutěže v recitaci, zpěvu a výtvarné činnosti.

Příjemný hold
umělců
„Táta pomáhal instalovat
obrazy či sochy při organizování výstav, maloval a stavěl
kulisy pro divadelní představení, staral se s úctou o umělce, kteří přijeli do Sedlčan
vystupovat. S mnohými měl
velmi dobrý vztah. Maminka vzpomínala, že když už
byl otec v důchodu, vraceli
se z večerního představení
a u kostela zastavilo auto.
Vystoupil herec Radovan
Lukavský. Přešel ulici, aby se
s tátou přátelsky pozdravil.
Nebo při zájezdu ve Vídni
ho ve skupině turistů zahlédl Josef Suk, houslový mistr a přišel s ním pohovořit.
Jen se divil, proč se trmácejí
autobusem v noci domů, že
nejdou na hotel (úsměv),“
říká na tátovu adresu syn
Zdeněk. A dcera Milena
doplňuje: „Známý folkový
zpěvák Pavel Žalman Lohonka na něho pochvalně
vzpomínal v sedlčanském
kulturním domě před plným
sálem. Když koncert skončil,
byla jsem mu za to osobně
poděkovat.“

Přítel Břetislav
Benda
Návštěvníci kulturního
domu mohli při výstavách
vidět díla Oty Janečka,
Adolfa Zábranského, Čeňka
Kvíčaly, Otakara Nejedlého
a dalších malířů. Od šedesátých let minulého století
se datovala Vlčkova spolupráce a přátelství s akademickým sochařem Břetislavem Bendou. Jejich dobré
vztahy obohatily Sedlčany
o významná díla – Benda
vytvořil pro kulturní dům
reliéf hudebního skladatele Josefa Suka. Z iniciativy
Zdeňka Vlčka bylo v roce
1969 zhotoveno a odhaleno další Bendovo dílo
– sousoší matky s dítětem
na Novoměstském náměstí

s názvem Za mír a svobodu
– připomínající občany města, kteří zahynuli za 1. i 2.
světové války. Stejný umělec je autorem sousoší Lidé
bez domova. Vzniklo na památku vystěhování Sedlčan
v letech 1943 až 1945. Odhaleno bylo na Sukově náměstí v roce 1978.
Poznat akademického
sochaře měly možnost i Vlčkovy děti. Jak tuto osobnost vnímaly? „Byly jsme
v té době ještě malé a pana

stávce, kdy se měnily cívky
s ﬁlmem, si návštěvníci chodívali k výčepu pro pivo,“
vypráví syn Zdeněk a jeho
sestra Milena doplňuje:
„Občas nás brával s sebou.
Tátovi jsme pomáhali nosit
reprobedny a natahovat šňůry, převíjeli již promítnuté
části ﬁlmů zpět na začátek,
nebo svítili, když bylo potřeba slepit přetržený ﬁlm. To
promítání mělo úžasnou atmosféru, diváci si často chodili s tátou popovídat a dob-

z toho kraje pocházel. Jenže v Lednici jsme nezůstali
dlouho, přejeli jsme k jezeru
Balaton. A z Maďarska jsme
pokračovali do Rumunska
a do Bulharska, k černomořskému pobřeží. Máma o tom
nevěděla! Jen žasla, odkud
jí chodily pohlednice. Nejmladšímu z nás tehdy bylo
3,5 roku! A táta se o nás
dokázal tři týdny postarat.
Vařil nám a my mu ve všem
pomáhali, spali jsme pod
stanem, poznávali památky
a užívali si moře. Nic nebylo
předem zajištěno, cestovali
jsme skromně, cestou často
po rozbitých silnicích jsme
si zpívali a museli jsme se
sami na sebe spolehnout.
To se psal rok 1973. Dodnes
řešíme, do jaké míry to měl
naplánované, připravené
a nakolik improvizoval.“

Splněný sen

Zdeňka Vlčka při oslavách narozenin zachycuje snímek v domácím
prostředí. Zcela vlevo je jedna ze sošek, kterou rodině daroval
Břetislav Benda.

Bendu jsme znaly pouze
jako hodného, dobrého otcova přítele. Ale když do naší
rodiny přibylo třetí dítě v pořadí – sestra Olinka, projevil
radost, pogratuloval mamince a věnoval jí krásné sousoší matky s dítětem, které má
stále vystavené v obýváku,“
říká syn Zdeněk.

Nezapomenutelné promítání
Dodnes někteří senioři
při setkání s členy Vlčkovy
rodiny hovoří s nostalgií
o promítání ﬁlmů, kterému
se Zdeněk Vlček věnoval.
„Pro nás, pro tátu a lidi
na vesnicích bylo promítání
ve své době hodně důležité.
Odpoledne vyzvedával táta
na nádraží plechové bedny
s ﬁlmy, navečer nakládal
promítačku a příslušenství
a jezdil po okolních i vzdálenějších obcích promítat. Většinou to bylo v hospodských
sálech nebo klubovnách.
Býval to jeden krátký a jeden celovečerní ﬁlm. O pře-

rovolně pomáhali techniku
sklízet a odnášet. I o spoustu
let později se nás lidé ptali:
To byl váš otec, kdo k nám
jezdil promítat?“

O čem máma
nevěděla
Děti i vnoučata Zdeňka Vlčka jsou zajedno
v základní charakteristice
jeho povahy: „Byl laskavý
a kamarádský, ale měl autoritu a uměl si nás srovnat.
Na veřejnosti byl velmi komunikativní. Případné spory se snažil řešit domluvou,
přátelsky.“
Sourozenci Vlčkovi dávají k dobru vzpomínku
na velký výlet. Vypráví:
„Když se narodil Víťa, nejmladší z nás, maminka
s ním zůstala doma a taťka nás tři – Mílu, Zdeňka
a Olinku – vzal na letní
dovolenou autem. Dorazili jsme do Lednice na jižní
Moravě, kam jsme jezdili
každoročně na rodinnou
dovolenou, protože táta

Po roce 1989, kdy se
otevřely hranice, si začal
Zdeněk Vlček plnit svoje
cestovatelské touhy. „Byl
šťastný, že mohl navštívit
místa jako Atény, Řím či
Gibraltar. Dokonce si splnil
jeden životní sen: Pompeje!
Místo, o kterém nám nadšeně vyprávěl, když jsme
usínali pod stanem. A že
jako recitátor uměl mluvit
velmi působivě! Vždyť nám
vyprávěl pohádky takovým
způsobem, že muzikanti
z České ﬁlharmonie, také
ubytovaní v lednickém
kempu, chodili za stan poslouchat. Druhý den pak
tátovi přišli složit poklonu,“
podotýká zjihlým hlasem
syn Zdeněk. Vyprávění by
mohlo pokračovat dál, o cizojazyčných kurzech, které organizoval s profesorem na gymnáziu Čejkou,
o kurzech tance, které vedli v Sedlčanech manželé
Petrlíkovi, pro které vždy
jezdil do Příbrami a vozil je
zas zpátky...
Sudičky mu dopřály
po jeho osmdesátých narozeninách jen pár měsíců
života, stihl za tu dobu vykonat mnoho dobrého. Zemřel
při převozu do nemocnice
v sanitce 19. listopadu 2012.
Marie Břeňová
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – kult. dům
19. 5. Zlatá desítka
koncert pořádaný televizí
Šlágr; 18:00
30. 5. Absolventský koncert ZUŠ Sedlčany
17:00
31. 5. Lucie Bílá – Recitál
koncert několikanásobné
české slavice za hudebního
doprovodu Petra Maláska;
19:00
 Sedlčany – Červený
Hrádek
20. 5. Sukův komorní
orchestr
tradiční koncert hudebního
festivalu Sukovy Sedlčany;
18:00
 Petrovice – Obecní dům
20. 5. VII. Školní ples
hraje skupina Signál, předtančení deváťáků; 19:30
29. 5. Sedlčanka
veřejná zkouška dechové
kapely Sedlčanka; 13:30
 Sedlčany – Pohoda club
21. 5. Třetí Slunce – Časosběr
koncert kapely Třetí Slunce
a křest jejího CD Časosběr,
hosté Dominik Sosnovec
a Duo Valeri; 21:00
 Sedlec-Prčice – kulturní
sál ZŠ
29. 5. Koncert komorních
souborů ZUŠ
17:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Záboj – 160 let
výstava věnovaná 160. výročí
jednoho z kulturních spolků
v Sedlčanech; do 25. 5.
Na březích Vltavy – Vladimír Stibor
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora; zahájení výstavy
26. 5. v 18:00
 Sedlčany – knihovna
Výstava ZUŠ Sedlčany
výstava absolventských žákovských prací výtvarného
oboru; do 1. 6.
 Sedlčany – muzeum
Vesnice
výstava fotograﬁí Milana
Dlouhého a Martina Zemánka; do 12. 6.

 Drážkov – Váchův
špejchar
Výstava obrazů rodiny
Hellerových
výstava obrazů Jana Hellera (otec), Evy Hellerové
(dcera) a Františka Hodinky (vnuk); do 30. 6.
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
Vznik a dvě desetiletí budování Skanzenu Vysoký
Chlumec
etnograﬁcké předměty a fotograﬁe Čeňka Habarta; 31. 10.

česká komedie; 20:00

SPORT
 Sedlec-Prčice – Vítkovo
náměstí
21. 5. Pochod Praha-Prčice
55. ročník tradičního turistického pochodu s cílem
v Sedlci-Prčici. Přihlašovat
se lze pouze předem do 19.
5. V den pochodu bez QR
kódu není možné startovat
 Sedlčany – kotlina
21. 5. Rallycross
hobby rallycross

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
20. 5. Sexem ke štěstí
bláznivá komedie Jakuba
Zindelky; 19:00
22. 5. Na poslední chvíli
komedie s vynikajícím hereckým obsazením; 19:00
25. 5. Vaříme z vody
(U nás v Evropě)
listování s moderátorem
Lukášem Hejlíkem; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
21. 5. Michal je kvítko
pořad Michala Nesvadby
pro nejmenší diváky a jejich rodiče; 15:00
25. 5. Sedlčanská vonička
tradiční jarní pořad ZUŠ
Sedlčany v duchu pohádkové hudby; 18:00
 Sedlec-Prčice – kulturní
sál ZŠ
28. 5. Klíče na neděli
třaskavou komedii uvádí
Divadelní spolek Háta
Praha; 19:00

KINO
 Sedlčany
20. 5. Test
francouzská komedie,
drama; 20:00
21. 5. Amélie z Montmartru
francouzská komedie,
drama; 20:00
26. 5. Chlast
dánský ﬁlm, ﬁlmový klub;
20:00
27. 5. Halloween zabíjí
americký horor; 20:00
 Sedlec-Prčice
20. 5. Chyby
české romantické drama;
20:00
27. 5. Kurz manželské
touhy

 Sedlčany – Taverny
21. 5. Fotbalové utkání
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 Sedlec-Prčice – hřiště
22. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice – FC
Čechie Velká Dobrá; 17:00

 Petrovice – hřiště
29. 5. Fotbalové utkání
SK Petrovice – FK Lety;
17:00

 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
22. 5. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Vysoký Chlumec; 17:00

 Počepice – hřiště
29. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Spartak Příbram B; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
22. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Ligmet Milín; 17:00
 Chotětice
28. 5. Nohejbalový turnaj
a dětský den

Pochod kolem Mezihoří
a setkání rodáků
SDH Mezihoří pořádá
18. června 1. ročník Pochodu kolem Mezihoří.
Start je v Mezihoří od 9 do 11 hodin. Cíl je tamtéž.
Po skončení pochodu bude
od 14 do 20 hodin vyhrávat country kapela
Fandy Tomáška.
Po celou dobu pochodu bude zajištěno občerstvení.
Kdo bude mít zájem, může k odvozu během celého
odpoledne využít služeb taxi GO.
Další akcí mezihořských hasičů je tradiční setkání
rodáků a přátel dechovky
v zámeckém parku v Petrovicích
v neděli 24. července od 14 hodin.
Tentokrát bude celé odpoledne vyhrávat vynikající
moravská kapela Boršičanka.
Máte-li rádi dechovku a rádi se bavíte, těšíme se
na vás na tomto setkání.
Na obě akce vás zve SDH Mezihoří
TJ Tatran Sedlčany C – FK
Sparta Luhy; 17:00
 Dublovice – hřiště
21. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Zduchovice; 17:00
 Jetřichovice – u dolní
stanice lanovky na Monínec
22. 5. Cyklistický závod
24. ročník cyklistického
závodu pro závodníky
celostátní Extraligy Masters
a Jihočeské amatérské ligy;
10:00
 Jesenice – hřiště
22. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Obory; 17:00
 Kosova Hora – hřiště
22. 5. Fotbalové utkání
SK Kosova Hora – TJ Sokol
Dublovice; 17:00

7. ročník nohejbalového
turnaje spojeného s dětským dnem v Chotěticích
 Dobrošovice
28. 5. Dobrošovka CUP
noční hasičská soutěž v požárním útoku; 17:00
 Vysoký Chlumec – hřiště
28. 5. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Pičín B; 17:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
28. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Velká Lečice; 17:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
29. 5. Vzhůru do pedálů
XV. ročník otevírání cyklistické sezóny, rodinná trasa
20 km, vytrvalostní trasa
40 km; 13:00

 Vrchotovy Janovice –
zámek
17.–21. 5. Řetězové provádění
26. ročník projektu, kdy
se žáci stanou průvodci
na zámku; 9:00–12:00,
13:00–17:00
 Sedlčany – kult. dům
18. 5. Výroční členská
schůze místního Svazu
diabetiků ČR; 13:00
 Sedlčany – knihovna
18. 5. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
20. 5. Setkání po sousedsku
ukrajinsko-český večer
s typickými ukrajinskými
a českými jídly; 18:00
27. 5. Píšu, píšeš, píšeme
program pro mladé budoucí autory, kteří chodí na 2.
stupeň ZŠ nebo na SŠ;
16:00
 Sedlčany – hvězdárna
20., 21., 27., 28. 5. Pozorovací program
20:00–23:00
 Svatý Jan
22. 5. Pouť
 Sedlec-Prčice – zahrada
ZUŠ
23.–29. 5. Májové tančení
tradiční program tanečního
oboru ZUŠ formou otevřených venkovních hodin
 Žemličkova Lhota –
náves
28. 5. Setkání rodáků
a přátel Vilasovy a Žemličkovy Lhoty
mše, harmonikáři, ukázka historické hasičské
techniky, promítání fotek,
od 20:00 zábava se skupinou Relax; 14:00
 Kamýk nad Vltavou –
za kult. domem
29. 5. Kamýcký blešák
bleší trh; 9:00–13:00

SPOLEČNOST
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Májové slavnosti byly velkolepé
Dokončení ze strany 1

v roce 2018 a 2019 tradici Podzimních slavností u pekárny v Křepenicích. Mým cílem bylo setkat se
s místními obyvateli u společné
akce, podpořit lokální farmáře
a výrobce a přispět do kulturního
života obce. Společně s pekařkami jsme chtěly po uvolnění protiepidemických opatření na tuto
tradici setkávání navázat, lidský
osobní kontakt je pro nás důležitý,
to žádné sociální sítě nenahradí.
Byla to skutečně velkolepá
slavnost. Kdo další se spolu
s vámi do příprav zapojil?
Na přípravách participovaly
pekařky z pekárny, které pekly
celou noc před akcí, dále dobrovolníci a přátelé z místních
obyvatel a provozovatelé stánků. Slavnosti obrovsky podpořil
také starosta obce Jaroslav First.
Posloužila k nim celá náves a fotbalové hřiště se proměnilo v parkoviště.
Jak dlouho se taková slavnost připravuje?
Akce rozměru Májových slav-

ností vyžadovala dva měsíce intenzivních příprav. Věřím, že úsi-

Vytočit na keramickém kruhu vlastní
kousek je skutečný um. Vlastně umění

lí a energie vložená do slavností
nepřišla nazmar, a že návštěvníci
byli s nabídkou kultury i produktů spokojeni. Počasí nám vyšlo
na jedničku.
Kdo z producentů se jarmarku účastnil?
Vedle místních producentů
jako firma MilTom vyrábějící řep-

né produkty pod značkou Bezva
řepa, to byly například ukrajinské
kuchařky s krajovými specialitami, výrobci kožených produktů
nebo textilních obalů na potraviny, pivovarníci a výrobkyně zdravých sušenek Zemanka. Velkému
zájmu se těšil i stánek Vinařství
Baraque z Velkých Pavlovic. Vinná víla Blanka Marková zásobuje
naši pekárnu víny už pravidelně.
V létě chystáme třetí ročník série
ochutnávek vína a párování s lokálními produkty – především
sýry, uzeninami a pečivem z pekárny. Degustace budou doplněny také hudební produkcí.
Jak jste den Májových slavností prožila vy?
Pro mě jsou slavnosti zejména
možností potkat se a popovídat si
s obyvateli Křepenic a také zákazníky naší pekárny, protože během
roku vzhledem k nikdy nekončící
práci v pekárně není na osobní setkání příliš mnoho času. Jsem vděčná za podporu pekárny našimi zákazníky a prostřednictvím slavností
jsem chtěla svůj vděk vyjádřit.

Ke skvělé náladě přispěla
spousta živé hudby. V dopoledních hodinách zahrála místní
country skupina Fandy Tomáška
doprovázená i country tancem
zdejších tanečníků. Tóny kapely Káji a Kristýny Maříkových
odpoledne rozveselily zejména
děti. Ty se spontánně pustily
hned do tance. Vyvrcholením
hudebního programu bylo bezesporu vystoupení sedlčanského
hudebního uskupení Repete.
Slavnostní den obohatil návštěvníky nejen báječnými produkty, děti měly možnost samy si
vyzkoušet točit keramiku na kruhu, vyrábět záložky do knížek
a skutečně všichni přítomní mohli nechat oči na řezbáři Václavu
Křížkovi starším.
A tak měli návštěvníci Májových slavností bohatě příležitostí sousedsky se poradovat, naplnit bříška skvělými dobrotami
a užít si živou hudbu. Alena Kramešová-Křížková hodlá v tradici
setkávání pokračovat.
Iva Fišerová

Jarní školní jarmark v učilišti potěšil oči i chuť a povzbudil
zahradnickou činnost návštěvníků
Dokončení ze strany 1

vytvářely módní vlasové kreace. A třešničkou na dortu
byla módní přehlídka, ve které nechybělo několik skutečně extravagantních modelů.
„Náš jarmark se nemohl
konat dva roky,“ uvedl ředitel SOU Sedlčany Jiří Kolín. „V prosinci jsme měli
pouze prodej vánočních
výrobků bez jakéhokoliv
dalšího programu. Teď jsme
po dvou letech jarmark obnovili s tím, že něco je nové-

určitě i o čem si povídat.“
A bylo nejenom o čem si
povídat, ale také co ochutnávat. Vždyť například
sladké dobroty se podávaly hned na dvou místech,
a jak si návštěvníci jarmarku jistě všimli, cukrářky
byly v pořádném zápřahu.
„Na dnešek jsme toho připravily skutečně hodně,“
potvrdila za kolektiv cukrářek učitelka odborného
výcviku oboru cukrář Jana
Květová. „V kiosku máme

Na školním jarmarku byl velký zájem o výpěstky zahradníků.

ho a další jeho část zůstala
tak, jak bývala. Při příležitosti jarmarku nás navštěvují také dřívější absolventi
a budoucí studenti, takže je

veškeré naše druhy zákusků a vedle starších trendů
nechybí ani ty nové. Máme
dostatečnou nabídku ovocných zákusků a z těch no-

vých nabízíme například
jablečné chlebíčky z tiramisu se šlehačkou. Ve stánku
na dvoře nabízíme všechno
balené a trvanlivé. Jedná se
o čajové pečivo, biskupské
chlebíčky, jablkový závin,
koláče, třené banánky, linecké koláčky a cukrářské
piškoty.“

O řemeslo je stále
zájem
Důležitou součástí sobotního školního jarmarku
učiliště byla prezentace
školy, kterou měli na starosti učitelé Jana Pilařová
a Petr Havel. Oba pedagogové seznamovali zájemce
s tím, co všechno učiliště
nabízí. „Máme obory kadeřník, zámečník, kuchař-číšník, potravinářská výroba
a cukrář, instalatér, opravář
zemědělských strojů, lesní
mechanizátor a zahradník
plus zahradnické práce,“
vypočítal Petr Havel a dodal: „Pokud se týká žáků,
přijímaných letos do prvních
ročníků, jejich počty jsou stabilní a je znát, že o řemeslo
je stále zájem.“

Napilno měli
i zahradníci
a modelky
Příjemného, již skoro letního počasí, využili v areálu
učiliště také zahradníci, kteří
svoje výpěstky vystavovali
nejenom ve svém skleníku,
ale i před ním. Práci zahradníků nám přiblížila učitelka
odborného výcviku Lída
Vítová, která ochotně poskytovala kupujícím i odborné
rady. „Dnes nabízíme společně se sedmi našimi žáky
hlavně sazenice rajčat, okurek, přepichovanou sadbu
a kytky. Všechno stíháme tak
trochu se zpoceným čelem,
ale bereme to jako odměnu
po dvou letech, kdy se náš
školní jarmark konat nemohl
(úsměv).“
Také tentokrát byl program v učilišti obohacen
o módní přehlídku, kterou
společně s osmičlennou skupinou děvčat připravily, pokud se týká účesové tvorby,
učitelky odborného výcviku
oboru kadeřnice Jana Kloudová a Marcela Zdvihalová
společně s vedoucí domova

mládeže Marií Suchanovou.
Ta nám řekla: „V našem domově mládeže máme výtvarný kroužek, v němž spolupracujeme právě s kadeřnicemi
a se zahradníky. My připravujeme oděv, kadeřnice účesy
a zahradníci květiny. Dnešní
módní přehlídku jsme společně začali chystat po částech
už v závěru loňského roku
a intenzivně spolupracujeme
asi tak měsíc.“
Potlesk na otevřené scéně si zasloužila všechna
děvčata, která vstoupila
na módní molo tvořené červeným kobercem na dvoře
učiliště s květinami v náručí. Dvě z nich ale vzbuzovaly přece jenom ještě větší
pozornost. Fantazie zahradníků totiž ozdobila i jejich
účesy a šaty. Na otázku, zda
by v těchto extravagantních
šatech přišly i na ples nebo
na jinou slavnostní událost,
studentky druhého ročníku
oboru kadeřník Adéla Šimůnková a Michaela Vršecká s úsměvem odpověděly,
že asi ne. Na karneval by si
je ale určitě vzaly.
David Myslikovjan

ROZHOVOR

10 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Na vesnici se cítíme doma, říká Jindra Polák
Dokončení ze strany 1

hlavu, tak jsem zašel na stránky
s realitami a zadal okruh, ve kterém hledat. Náš pozemek na mě
vyskočil mezi prvními a hned mě
zaujal, protože splňoval všechny
naše požadavky – kraj vesnice,
výhled do kraje, kopcovitá krajina.
Hned druhý den jsme se sem zajeli
podívat a okamžitě jsme si to místo
zamilovali. Láska na první pohled!
Okolo domu máte velikou zahradu. Staráte se o ni více vy nebo
manželka?
Jak kdy. My jsme opravdu postavili, jak se říká, na zelené louce. A to
doslova. Takže pokud jde o mě, snažím se většinu času hlavně udržet
na uzdě trávu. Zahrada mě obecně
baví, ale speciálně přes jaro a léto
hodně hráváme a jsem často pryč,
takže toho na manželku zbude hodně. Naštěstí ji zahradničení baví, ráda
se stará o květiny i ovoce a zeleninu.
Snažím se jí pomáhat, jak to jde, aspoň s těmi náročnějšími pracemi.
Vrátil byste se ještě někdy žít
do města nebo už dnes víte, že
malá vesnice je pro vás to pravé
ořechové?
Často si se ženou říkáme, jak je
to zvláštní – oba jsme rodilí Pražáci
– na vesnici bydlíme tři roky, ale oba
vnímáme, že jsme se nikdy nikde necítili tak moc doma, jako právě tady.
Vždycky nás to táhlo do přírody. Už
dřív jsme každé léto trávili na chalupě mého tchána v západních Čechách, takže jsme věděli, jak moc je
tam nám i naší dceři Lucince dobře,
ale až tady nám to docvaklo naplno.
Navíc máme opravdu štěstí na skvělé sousedy a vztahy po celé vesnici.
Myslím, že jsme se docela rychle
aklimatizovali a zapadli, mám z toho
velkou radost. I Lucinka tu má víc
kamarádek, než kdy měla v Praze.
Myslím, že můžu zodpovědně říct, že
už bychom zpátky neměnili.
Je zde něco, co vám oproti městu chybí, nebo na co jste si s rodinou hůře zvykali?
Vůbec. Museli jsme si samozřejmě zvyknout na takové ty drobnosti,
jako že nemáme večerku pět minut
od baráku a že obchody v okolí nemají otevřeno do osmi, devíti večer.
(smích) Ale to šlo rychle. Zajeli jsme
se prakticky okamžitě.
Jste zpěvák úspěšné kapely,
vznikla nějaká písnička i tady
na domácí půdě?
Rozhodně. Vzhledem k situaci,
která byla ve světě poslední dva
roky, jsme museli velkou část našeho
posledního alba Věci a sny psát a nahrávat v izolaci. Napřed jsme z toho

byli trochu otrávení, protože jsme
byli zvyklí tvořit společně ve studiu,
ale nakonec se ukázalo, že je fajn občas vystoupit ze zaběhlých kolejí a ze
své komfortní zóny a vyzkoušet nové
postupy. I díky tomu je myslím nové
album pestřejší, barevnější. A minimálně polovina skladeb na něm
vznikla z velké části právě v mém
domácím studiu.
Máte tady nebo v okolí nějaké
své oblíbené místo?
Spoustu. Rádi se procházíme a objevujeme nová místa, navíc máme
hyperaktivního neunavitelného psa,

Jindra Polák, úspěšný zpěvák žije na vesnici rád. Foto: Kateřina Poláková

takže už jsme prolezli skoro každý
kout v blízkém i vzdálenějším okolí.
Moc rádi máme třeba okolí Jalovčí
s krásným lesem a sochou Buddhy
na nádherné vyhlídce. Pak třeba turistická stezka kolem Žebrákovského
potoka, rozhled z Onoho Světa, nebo
rybníčky v okolí Voltýřova. Moc nás
baví objevovat samoty, poschovávané po okolí. A pak trochu vzdálenější
cíle – park u zámku Orlík nebo třeba
Maková hora a Solenická podkova.
No, jak říkám, je toho spousta!
Co je pro vás inspirací pro vaši
tvorbu?
Všechno. Já vždycky říkám, že
písničky prostě lítají kolem a když
má člověk ve správnou chvíli otevřenou hlavu a pustí je dovnitř, píšou se
vlastně samy. Důležité je nestát jim
v cestě. Inspirace je ve všem – jsou to
příběhy, které člověk sám zažívá, vidí
kolem sebe nebo třeba odposlechne
v dopravních prostředcích. Tak například vznikla Magdaléna. Jel jsem
jednou ráno tramvají a přede mnou
seděla mladá žena a telefonovala
svému příteli nebo snad manželovi.

Zatímco já jel do práce, ona se teprve
vracela domů a snažila se mu vysvětlit, kde celou noc byla. No, trochu se
do toho zamotávala a mě v té chvíli
došlo, že to je hlavní postava písničky, na které jsme zrovna s klukama
pracovali a nedařilo se nám dopsat
refrén. V té tramvaji to do sebe všechno zapadlo a než jsem dojel do práce, refrén byl hotový a naše Magdaléna na světě.
Koho si sám rád pustíte?
To je jedna z nejtěžších otázek
na světě! (smích) Poslouchám
strašnou spoustu muziky, mám rád
spoustu kapel, interpretů a žánrů,
od popu, přes country až po tvrdý
rock. Teď mě třeba ohromně baví
nová deska Finnease, což je brácha
Billie Eilish, který jí produkoval
všechna alba. Pak mě ze současné
scény baví třeba Ed Sheeran, nezávislá americká písničkářka Brandi
Carlile, countryoví Brothers Osborne, Taylor Swift, LP nebo třeba tvrdší klasiky jako Foo Fighters, Ozzy
Osbourne, Kiss, Alice Cooper…
A spousta a spousta dalších. Baví
mě objevovat nezávislou světovou
scénu, ale i dobré české muzikanty. Za poslední dobu mě hodně
zaujala autorská deska naší kamarádky a jelení skorosestry Kateřiny
Marie Tiché, nebo prvotina Terky
Balonové, kterou jsme objevili
na Portě asi dva nebo tři roky zpátky. A samozřejmě písničky našeho
skvělého kamaráda Davida Stypky,
který nás nečekaně a tragicky před
rokem opustil. Jeho tvorba nemá
za poslední roky na české hudební
scéně obdoby a zbyla tu po něm
obrovská díra.
Manželka a dcera vás poslouchají rády nebo potají poslouchají
někoho jiného?
Žádné tajnosti se nekonají… Alespoň myslím. (smích) Dcera Lucka
poslouchá spoustu zajímavé muziky,
mladé umělce, o kterých bych se jinak asi vůbec nedozvěděl. Moc mě
baví, když si občas společně sedneme a ona mi pouští svoje oblíbené
písničky, má skvělý vkus. Zrovna
nedávno mi třeba pouštěla písničku Pretty’s On The Inside od Chloe
Adams – nezávislé youtube písničkářky. Je skvělé jaké možnosti (a obrovský talent) dnes mladí umělci mají.
A taky máme společnou slabost pro
Billie Eilish. A pokud jde o moji ženu,
tam máme playlisty hodně podobné.
Jen u ní je asi míň tvrdé muziky a víc
českých klasik, jako je třeba Hana
Hegerová, Jiří Suchý nebo písničky
pánů Hapky a Horáčka.
Jsme na vesnici. Neplánujete

krom pejska pořídit třeba kozu,
kravku, prase či slepice?
Zatím ani ne, i tak toho máme až
nad hlavu. Uvažovali jsme o slepicích, ale zatím o vajíčka nemáme
nouzi. Navíc je to trochu složité
v tom, že jsme s manželkou oba vegetariáni, takže jakékoliv zvíře, které se
u nás ubytuje, dostane okamžitě jméno a máme ho napořád, nedokázali
bychom ho zabít nebo dát někomu
na maso. Takže by to nakonec dopadlo tak, že by se nám tady po zahradě
šouralo stádo prastarých slepic, koz,
ovcí a krav a my bychom jim kupovali dietní granule, platili veterináře
a pouštěli jim před spaním Mozarta.
Myslím, že ten náš malý tryskopes
nám úplně stačí…
Zažil jste tady už něco, co vás
fakt překvapilo ať už v dobrém
nebo špatném?
Asi nejvíc mě překvapily právě
dobré vztahy a koncentrace milých
lidí u nás na vesnici. Něco takového
se často nevidí. Rádi se zapojujeme
do místních akcí – rozsvěcení stromečku, zpívání koled, pálení čarodějnic, zdobení májky a spousty dalších.
Člověka to nabíjí pohodou a energií
skoro jako na koncertě.
Chystáte se s rodinou někam
na dovolenou nebo budete léto trávit na pódiu s kytarou v ruce?
Léta jsou u nás už devět let ve znamení festivalů a open air koncertů
a letošní léto je zatím asi nejnabitější,
jaké jsme zatím měli. Čeká nás kolem
šedesáti koncertů, každý týden tři
až pět hraní. Jsme za to samozřejmě
ohromně vděční, ale pokud jde o dovolenou, musíme většinou plánovat
spíš od podzimu do jara.
Jaké máte plány do budoucna?
Musím říct, že poslední dva roky
mě naučily nic moc neplánovat. Pokud jde o kapelu, užíváme si, že zase
můžeme normálně hrát a doufáme,
že už to tak bude napořád. Příští rok
uběhne deset let existence Jelena,
pomalu začínáme vymýšlet, jak to
jubileum nejlépe oslavit. Moje největší přání ale je, aby nám pořád vydržela ta dobrá nálada, kamarádství
a energie, kterou společně na pódiu
vytváříme. To je to, co mě na muzice baví nejvíc. A samozřejmě zájem
našich fanoušků a to, že naše písničky vzali za své a chodí si je s námi
na koncerty zazpívat. Bez toho by
to nešlo. Co se týče rodiny, tam je to
stejné: abychom se měli pořád rádi,
byli spolu, spokojení a zdraví. No
a pokud jde o dům a zahradu, tam
bude pořád co dělat. Jenom ta tráva
by mohla trochu zpomalit!
Jana Motrincová
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Fotbalové víkendové
výsledky
25. kolo divize A
TJ Tatran Sedlčany – Český lev – Union Beroun
1:2 (0:1)
Branka Sedlčan: 90. F. Hofman

25. kolo
krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
SK Chlumec – TJ Sokol
Sedlec-Prčice 2:0 (1:0)

23. kolo
krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
SK Petrovice – SK Tlustice 3:3 (2:1)
Branky Petrovic: 5. P. Podlipský, 6. P. Chlasták, 58. O.
Štemberk
TJ Spartak Rožmitál pod
Třemšínem – TJ Tatran
Sedlčany B 1:5 (1:4)
Branky Sedlčan: 21. a 28. V.
Lípa, 39. M. Sirotek, 42. D.
Čipera, 90. J. Špaček

24. kolo
okresního
přeboru
TJ Tatran Sedlčany C –
SK Jince 1921 2:1p (1:1)
Branka Sedlčan: 22. R.
Krůta
TJ Sokol Dublovice – SK
Nový Knín 5:1 (3:0)
Branky Dublovic: 22. a 66.
M. Vondrák, 27., 29. a 85. J.
Lomoz
TJ Sokol Počepice – SK
Kosova Hora 3:0 (1:0)
Branky: 38. M. Skalický, 47.
J. Hájek, 76. J. Chyle

24. kolo III. třídy
skupina B
TJ Stará Huť – TJ Sokol
Dublovice B 7:1 (4:1)
Branka Dublovic: 19. J.
Kutil
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Jesenice
1:2 (0:0)
Branky: 54. M. Viskup – 82.
D. Voslář, 52. P. Čejda
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Hřiměždice 3:1 (0:0)
Branky: 62. M. Slezák, 85. J.
Janda, 86. J. Kakeš – 60. J.
Januška

10. kolo IV. třídy
skupina D
TJ Krásná Hora B – SK
Tochovice B 3:4 (0:3)
Branky Krásné Hory: 75. J.
Krůta, 79. a 90. A. Kropík
TJ Sedlice – SK Vysoký
Chlumec 5:3 (3:3)
Branky Vysokého Chlumce: 17. a 21. L. Kutnar, 23. O.
Kopka

strana

11

Vítězilo fotbalové
nadšení
uspořádala ve spolupráci

tři z Dobříše, dva z Nové
Vsi a po jednom z Koso-

míčem. S rodiči děti sdílely
radost z výhry a zklamání

s OFS Příbram v sobotu 14.
května na svém výborně
připraveném travnatém
fotbalovém hřišti turnaj
malých forem v kategorii
minifotbal pro začínající
fotbalisty.
Turnaje se zúčastnily čtyři týmy z Jesenice,

vy Hory, Lázu, Dalekých
Dušníků a FK Příbram.
Za slunečného počasí se
nejmladší fotbalisté skvěle
bavili. Divákům předvedli
spoustu fotbalových soubojů a gólů. Vítězilo fotbalové nadšení a radost z každého dotyku s fotbalovým

z prohry, které k fotbalu
patří. Všichni účastníci dostali pamětní medaili.
Na organizaci turnaje se
podíleli členové jesenické
TJ Sokol Miloš Jirásek, Pavel Zavadil, Pavel Čejda,
Jiří Neužil a Tomáš Šrajer.
František Vávra

JESENICE Místní TJ Sokol

10. kolo IV. třídy
skupina E
TJ Slavoj Obecnice – SK
Klučenice 8:2 (4:1)
Branky Klučenic: 1., 31.
a 81. H. Holan, 25. L. Řezník, 37. J. Pecka, 48. O.
Vlna, 78. M. Zápotočný, 89.
K. Sember
TJ Vltavan Hřiměždice B
– Obořiště 5:6 (2:3)
Branky Hřiměždic: 4. T.
Nový, 20. V. Paris, 56. (p),
63. a 78. (p) D. Poslušný

23. kolo III. třídy
skupina A –
Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – FK Soběhrdy 1:1
(0:1)
Branka Vrchotových Janovic: 68. P. Němec

Nadstavba
o 13. až 16.
místo krajského
přeboru staršího
dorostu skupina
A
TJ Tatran Sedlčany – Sokol Hostouň 1:0 (1:0)
Branka Sedlčan: 36. D. Hadáček

4. nadstavba
krajského
přeboru
mladšího dorostu
skupina A
TJ Tatran Sedlčany – Sokol Hostouň 2:1 (1:0)
Branky Tatranu: 7. J. Brunclík, 67. F. Plachý

27. kolo krajského
přeboru mladších
žáků skupina A
TJ Tatran Sedlčany – TJ
Viktoria Vestec 0:7 (0:1)
David Štverák

Tatran podlehl na domácí půdě
poslednímu celku tabulky
TJ Tatran
Sedlčany – Český
lev – Union
Beroun 1:2 (0:1)
SEDLČANY V neděli 15. května zavítal ve 25. kole divize
A do Sedlčan poslední tým
tabulky Český lev z Berouna. Nad kým jiným a v domácím prostředí už vyhrát,
než nad posledním týmem
tabulky? Otázka má jasnou
odpověď. Jak pro samotné
hráče, tak pro fanoušky.
A v případě Tatranu nutnost v boji o záchranu v divizi, když Hořovice i Cheb
vyhrály a domácímu celku
tak bodově odskočily.

Tlak se nekonal
Tatran však inkasoval
jako první a to hned v 8.
minutě, když se strefil Tomáš Lhotka – 0:1 Zmrazil
tak optimismus fanouš-

kům, kterých si našlo
cestu na stadion přes 200.
Ve 12. minutě mohl vyrovnat Marek Hanuš, ale
proti jeho pokusu bylo
břevno berounské branky. Zbytek poločasu se
spíše skládal z nepřesností, takže balon lítal mimo
tři tyče. Nezměnil to ani
hlavičkující Petr Haas.

Beroun hrál tvrdě
Druhý poločas se odhodlal jako první ke střele soupeř, jeho pokus
brankář Lukáš Dřevojan
kryl. K jednobrankovému manku přibyla v 59.
minutě ještě jedna komplikace a to červená karta,
kterou dostal vyloučený
Matěj Hrabák. Tatran dohrával v oslabení o 10
hráčích. Berounští se
s tvrdostí nemazlili a bylo
to znát i v počtu obdržených žlutých karet, které

jejich tým viděl z ruky
rozhodčího Michala Klátila hned čtyřikrát. Domácí útočili, ale branku
nedali. Tu naopak vsítil
v 83. minutě soupeř z kopačky Marka Vorela – 0:2.
Na prohraném utkání už
nic nezměnil ani v 90. minutě skórující František
Hofman – 1:2.
Sestava Tatranu: L.
Dřevojan – Kdolský (63.
Kouklík), Repetný (46.
Hrabák), Hanuš, Dvořák
(71. Sirotek), Haas (87. Hofman), Krůta, Sosnovec
(71. Hašek), L. Brotánek,
Habart, Novotný.
Tatran je po 25. kole v tabulce na patnáctém místě
s 18 body a skórem 36:70.
Další utkání hraje v sobotu
21. května od 10.30 hodin
na hřišti rezervy Českých
Budějovic, která je v tabulce na druhém místě.
David Štverák

PUBLICISTIKA
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Kecy o hodnotách

Kdo jsou?
Velká
záhada

Aktivní
koníček je
lékem proti
stárnutí

Miliardář se plácnul přes
kapsu a usiluje o pět krásných let bezpečí a klidu
na Pražském hradě. Takže
až do prezidentských voleb budeme všude slýchat
a vídat, že za Babiše bylo
líp. Já dodávám, jak komu.
Za komunistů bylo taky líp,
jak komu. Za protektorátu
bylo taky líp, jak komu.
Tak nějak to v životě chodí,
že když přijde změna, pro
některé je k lepšímu, a pro
jiné naopak.
Pro některé z nás bylo
za Babiše líp. Jako slogan
kampaně je to povedené.
Jen jsem zahlédl jeden
z mnoha klonů, který tento
slogan uváděl slovy: „Kecy
o hodnotách“. To mi přijde
naprosto geniální. Lámal
jsem si hlavu hodně, ale
výstižněji ve třech slovech
deﬁnovat ignorantství prostě nejde.
Neberte si nikoho, kdo
o manželském slibu prohlásí, že to jsou jen takové

kecy. Nebo smlouva. Pro
koho to je jen papír plný
keců, na toho se nikdy nebudete moct spolehnout.
Jestli jsou pro někoho
hodnoty jen kecy, tomu
stačí strčit do huby koblihu a je mu líp.
Díky hodnotám se
Ukrajinci nesložili, ale bojují. Hodnoty jako svoboda, pravda a lidství jsou
přece to podstatné. Kdo
má hodnoty, ten nekrade, nepodvádí, nelže. Pro
Babišův elektorát jsou to
ale jenom kecy. Dej buřta,
ať je co žrát, to je politika
pro lidi.
Co si pomyslíte o někom, kdo přenáší haldu
naštípaného dříví na zimu
po jednom polínku? Řekli
byste: „Pojďme vymyslet
způsob, jak toho přenést víc
najednou a tolik se u toho
nenadřít.“ – „Jo? Pán je nějakej chytrej. My tady nekecáme, ale makáme.“
Bohumil Vohanka

FOTOGLOSA

Neznámý motocyklista si na svůj stroj, který byl k vidění v Sedlčanech, umístil oblíbenou cimrmanovskou hlášku: „Varuj se hazardu,
vzpomeň si na Jardu!“ Moudrost nejen pro motorkáře...
Foto: Jana Motrincová

V tomto volebním
období je situace
ve sněmovně zvláštní – chybí tam demokratická opozice.
O všech pěti vládních stranách lze
říci, že fungují na demokratickém principu. Oba opoziční
subjekt y naopak
fungují jako majetek
jednoho muže s odlišnou zkušeností. Jeden osm let ve vládě,
druhý s předchozím
Úsvitem má delší,
ale jen opoziční zkušenost. Tedy pokud
ignorujeme skrytou
podporu minulé vlády. Oba subjekty asi
zmizí, jak se zjevily,
až to jejich majitele
přestane bavit. A je
zřejmé, že se v učebnicích politologie
nebudou těšit dobré
pověsti.
Nynější opoziční subjekty získaly
velkou
popularitu
v době, kdy nastalo
stěhování národů
z míst, kde se válčilo.
Získávaly body tím,
jak lidi vystrašily, že
se sem hrnou samí
zločinci, ale oni sem
nevpustí jediného
uprchlíka. V Sedlčanech v Kozlovně
chtěl mít tehdejší
Úsvit besedu, ale
že už jim i s penězi
zmizel Tomio Okamura, nebyl zájem.
Byl jsem tam sám.
Tak jsme si povídali
jen krátce a vlastně
jsem se dověděl jen
to, co jsem si myslel.
Od počátku byli prů-

hlední, jejich vůdce neměl program.
I tehdejší premiér
Andrej Babiš se „proslavil“ v Evropě svou
ochotou pomoci. Ale
jen v místě válečného utrpení. Tady
nepřijal ani pár lidí
s dětmi.
V současnosti jde
o pomoc Ukrajincům. To je jiná káva.
Opozice chvíli tušila,
že opakovat stejnou
taktiku by nemělo
úspěch. Když ale
nová vláda pracovala v klidu, s přehledem a nezmatkařila,
musela opozice vyrukovat s „pomocí“.
Ve sněmovně zaznělo, že se vláda nestará o naše občany.
To začalo sem tam
padat na úrodnou
půdu a už si to žije
vlastním životem.
A protože to bylo
ještě málo, začaly
obstrukce ve sněmovně. Zoufalé.
Okamurův blábol
byl tak nenávistný
a sprostý, že slušným lidem bylo fyzicky špatně a odešli. Tím zase došlo
k nařčení z hrubé
nedemokratičnosti,
protože vláda přece
musí vyslyšet opozici...
A v tom pro mne
vězí zatím velká záhada. Kdo jsou ti,
jichž je podle průzkumů několik desítek procent, kterým
se líbí to trapné opoziční jednání?
Vladimír Roškot

Když byla vzpomínána činnost sedlčanského pěveckého sboru Záboj,
trvající s přerušeními 160 let, myslel
jsem na význam zpěvu pro člověka.
Co přináší tato záliba amatérským zpěvákům a zpěvačkám, proč si váží možnosti ve sboru spolupracovat.
A není to pro každého snadné. Partitura skladeb pro sbory je většinou
pro čtyři hlasy, takže nový zájemce se
někam zařadí a pak studuje ten jeden
svůj part. Jsou zpěváci, kteří dobře
intonují jednohlasou píseň s nějakým
doprovodem, ale ve sboru je ostatní
hlasy zpočátku pletou. A právě proto
je možná sbor zajímavý, jak v každém
okamžiku zpěvák vydává ze sebe jeden z tónů vyladěného akordu.
Po sametové revoluci v Sedlčanech
obnovil činnost také Chrámový sbor
sv. Martina, který po válce zpíval Rybovu mši Hej mistře na půlnoční mši
za doprovodu muzikantů kapelníka
Štěpánka. A tak pod vedením sbormistryně Marie Kopáčové s nadanými
členy její rodiny začala v devadesátých letech velmi plodná práce také
„Rybovkou“. Hned se ale nacvičovalo
i mnoho krásných a náročných duchovních skladeb. V průběhu roku
pak byly využity při všech různých
svátcích. I když Marie Kopáčová nyní
nemá na sbor čas, snahou jejího manžela a nyní i skvělého hudebníka – nového kaplana, sbor v menším počtu
stále pravidelně pracuje.
Někteří zpěváci dokonce působí
i ve sboru Záboj. A oběma sborům
by opravdu neuškodilo, aby se včas
zaučovali mladší lidé. Tradici je třeba
udržet a bez generační obměny to nejde ve sborech, ani ve sportu. Zájmová
činnost všeho druhu udržuje dobrý
společenský život i přátelské vztahy
mezi lidmi. Nestačí být jen pasivním
divákem v divadle, v kině či sportovišti. Věnovat se některému koníčku aktivně, znamená také jakýsi osobní boj
proti stárnutí. Troufám si tvrdit, že omezení činnosti na pasivní sledování televizních seriálů, je nezdravé. Jak pro
fyzické zdraví, tak po stránce duševní.
Tak se nebojte. Přijďte. Budete vítáni.
Vladimír Roškot
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