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Jiří Burian: Obce Sedlčanska
doplácí nejvíc na čtyři autobusové
linky. Jsem přesvědčený, že
enormními spoji do Prahy se řeší
doprava ze Štěchovic
REGION Jiří Burian, před-

seda Sdružení obcí Sedlčanska (dále Sdružení),
se netají tím, že dotování
dopravní obslužnosti bude
pro obce regionu znamenat obrovskou ﬁnanční
zátěž. Snaží se jednat dále
s krajem i dopravci a dopad tak zmírnit...

Katastroﬁcké
výpočty
„Integrovaná doprava
Středočeského kraje (IDSK)

vypracovala v loňském roce
standardy veřejné dopravy
jak autobusové, tak železniční. Rada kraje je schvalovala na přelomu loňského
a letošního roku. Sdružení
obdrželo v září 2021 prvotní podklady k tomu, jak by
měla ztrátovost dopravy
vypadat od letošního roku.
Předpokládané výpočty pro
nás znamenají obrovskou
zátěž. Z dosavadních ﬁnančních prostředků, které v celkové výši hradilo Sdružení

Stavba vodovodu
je hotová
DUBLOVICE V Dublovicích

byla úspěšně dokončena
stavba vodovodu, který
zajistí dostatek kvalitní
pitné vody. Dobrou zprávu oznámil starosta obce

Otakar Jeřicha občanům
s tím, že byly provedeny
tlakové zkoušky i rozbory
vody, které předcházely
kolaudaci. Zhotovitelem
Pokračování na straně 2

a následně je rozúčtovávalo
obcím, se budeme vracet
o deset let zpátky. Celková roční ztrátovost za naši
oblast vychází kolem 1,3
milionu korun. Znamená to
desetinásobný nárůst proti
tomu, co se nám podařilo
kdysi domluvit a vyjednat,“
vysvětluje předseda Burian situaci, která má v plné
výši dopadat na obce.
„Ztráty v autobusové dopravě jsou vyčísleny pro obce
Pokračování na straně 3

Nešvar,
který stojí
peníze
SEDLČANY Nesmyslné vý-

mluvy slýchávají strážníci, když chtějí postihnout
nešvar, s nímž se setkávají nejen oni, ale i návštěvníci města a není právě
lichotivou vizitkou Sedlčan. Jde o polepování
značek různými podnikatelskými sděleními. Stejně
tak narážejí na argumenty
pořadatelů kultur ních
akcí, kteří lepí plakáty
na jiná místa než ta, která
jsou k tomu určena.
Příkladem nedovoleného
Pokračování na straně 9

Na populární pochod všech generací se letos vydalo 17 508 turistů.
Foto: František Vávra. Více na str. 8

Studie potvrdila
dostatečnou kapacitu
přivaděče pitné vody
SEDLČANY Přivaděčem se

přes Benešov z přehrady
Želivka vloni dopravilo
do Sedlčan 290 tisíc kubíků pitné vody. Po ukončení výroby Povltavskými
mlékárnami jde přibližně
o poloviční množství než
předtím.

Hudba
budoucnosti
„Objednávali jsme hydraulické posouzení, abychom zjistili, zda je přivaděč schopen dodávat vodu
pro všechny plánované odPokračování na straně 2

Čtrnáct deváťáků se loučilo
závěrečným plesem
PETROVICE Obecní dům
v Petrovicích v pátek 20.
května již posedmé ožil
společenskou událostí,
kterou pořádala místní základní škola. Konal se zde
školní ples, který se netradičně již podruhé kvůli

covidu posouval na teplejší měsíc, kterým se stal
právě květen. Že se jedná
o oblíbenou akci, potvrdilo totální vyprodání míst
k sezení i ke stání A nebylo
divu, na zajímavý program,
Pokračování na straně 13

Setkání po sousedsku se na ukrajinskočeském večeru neslo v duchu silných emocí,
státní hymny vykouzlily housle a dudy
S E D LČ A N Y K n i h o v n i -

ce měly dobrý nápad
– uspořádat ukrajinsko-český večer, na němž by
oba národy přiblížily svoje zvyky, písně, rodné jazyky a v neposlední řadě

přinesly na ochutnávku
něco dobrého z tradičních receptur. Nazvaly
jej Setkání po sousedsku
a desítky lidí o něj projevily zájem a zaplnily
v pátek 20. května sedl-

čanskou knihovnu. Stoly
se s příchodem hospodyněk lákavě plnily koláči,
buchtami, jednohubkami, domácími sýrovými
t yč i n k a m i , n e c hy b ě l a
Pokračování na straně 11
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Stavba vodovodu je hotová
Studie potvrdila
provozovatele vodovodu, podél silnice I/18. Od křistavby,
která
napojuje
bude společnost žovatky u Solopysk se oddostatečnou kapacitu Dublovice k vodáren- kterým
1. Středočeská vodáren- klání k velkému kaštanu
systému města ská. U ní musí každý maji- u lesa Deštno. Vodojem
přivaděče pitné vody skému
Sedlčany, je Sdr užení tel domu uzavřít smlouvu je u kamenolomu a od toDokončení ze strany 1

Dokončení ze strany 1

běratele v předpokládané
nebo nasmlouvané výši. Výsledek je pozitivní, tedy bezproblémový. Dokonce jsme
obdrželi návrh technického
řešení. Spočívá v tom, že
kdyby se na výtlačné části
před vodojemem ve Voračicích doplnila automatická
tlaková stanice, mohlo by se
čerpání do vodojemu ještě
zvýšit a vznikla by rezerva
přibližně 20 vteřinových litrů,“ upozornil sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel
na případnou možnost při
napojování dalších subjektů. Zdůraznil, že pokud by
k tomuto kroku Sedlčany
přistoupily,
požadovaly
by, aby náklady hradili ti,
kteří by o dodávky vody
měli zájem. Současně ale
podotkl: „Legislativa je
nastavena tak, že pokud
bychom měli vody dostatek, přivaděč by vykazoval
dostatečnou kapacitu a přihlásil se další subjekt, tak
jej musíme připojit. S tím
problém nemáme, ale investovat musí obec, ﬁrma
či případný developer. To
je ale jen představa o možném technickém řešení. Je
třeba se především nejprve
zabývat tím, na jakém pozemku by se tlaková stanice
postavila, ale to je zatím jen
možná představa – hudba
budoucnosti – přicházející
v úvahu v roce 2030 a dalších letech,“ dodal starosta.

Paradox
Středočeského
kraje
Miroslav Hölzel na květnové tiskové besedě potvrdil, že teoretickým zájemcem je město Bystřice.
„Z jednání se starostou a vedením tohoto města vím, že
mají developerské zájemce
o výstavbu satelitních městeček, ale jde o velmi nekonkrétní plány. Požadavek
o napojení na přivaděč také
není dosud jasný,“ uvedl
s tím, že jde zatím o úvahy
o případné další bytové zástavbě a není ani aktuální

odpověď na otázku, zda by
se taková lokalita zásobovala vodou z vrtů nebo napojením na přivaděč. „Situace se ale vyvíjí, do jednání
vstoupí asi i zamýšlený přivaděč podél D3. Zatím vzniká koncepce zásobování
vodou v dosahu přivaděče
u D3, případně přivaděče
našeho. S těmito možnostmi pracuje při vypracování
studie
Vodohospodářský
rozvoj a výstavba. Je ale
dobře, že se tyto studie připravují. Středočeský kraj patří paradoxně mezi ty kraje,
u nichž je nízké zásobování
obcí pitnou vodou z centrálních přivaděčů. Podstatná
část středočeského venkova
je závislá na vlastních vrtech,“ podotkl.

Zbývá doplatit
kolem 20 milionů
Sedlčanský starosta pro
úplnost připomněl některé
subjekty, které se na přivaděč již napojily: „Od začátku jeho provozu odebírá
vodu Kosova Hora, v roce
2018 k odběratelům přibyla
společnost Alpla z Petrovic
u Bystřice, o rok později
obec Vojkov, v roce 2020
další společnost z Petrovic
u Bystřice, v roce 2021 Štětkovice a letos v dubnu byl
zahájen zkušební provoz
pro Dublovice a Příčovy.
Projektuje se napojení dalších částí Bystřice a obcí
Janov a Dohnalova Lhota.
Vydáno bylo stavební povolení pro napojení Kňovic
a také stavební povolení
pro Božkovice u Bystřice.
Zahájena byla výstavba
v Nesvačilech,“ vypočítával. „Přednostně hlídáme,
aby přivaděč vedl vodu
do Sedlčan. Byl městem vybudován a také ještě splácíme dluhy a úvěry s tím spojené. Zbývá ještě i s úroky
doplatit kolem 20 milionů
korun,“ bilancoval starosta. „Stále blokujeme rezervu, která nastala odchodem
Povltavských mlékáren,“
dodal k tématu.
Marie Břeňová

Dublovice, tvořené společníky Zepris, s. r. o.,
a akciovou společností 1.
Středočeská vodárenská.
Zbývá jen, aby si každý
zájemce zajistil připojení
svojí nemovitosti. Obec
Dublovice také vybrala

o odběru vody. „Následně
bude zaměstnanci 1. SčV
osazena domovní přípojka vodoměrem a potom
teprve bude možné vodu
odebírat,“ sděloval starosta Jeřicha.
Trasa vodovodu vede

hoto nejvyššího bodu je
vedena voda do Dublovic
a další větví do Příčov.
Sedlčanský starosta Miroslav Hölzel doplnil, že už
Dublovice zahájily zkušební provoz, stejně jako
obec Příčovy.
-mb-

Pro motorkáře letěl vrtulník
Ž I VO H O ŠŤ N a s i l n i c i
u slapské přehrady našli
v pondělí 23. května odpoledne lidé zraněného
motorkáře. Jeho motocykl byl o třicet metrů níž,
v lese pod srázem, jen pár
metrů od vody. Řidič jel
podle nich od Neveklova.
Po přejezdu mostu vjel

pravděpodobně na štěrkové parkoviště.
Podle mluvčí zdravotnické záchranné služby
Moniky Novákové utrpěl
muž středně těžká zranění. „Měl poraněné rameno a stěžoval si na bolest
hrudníku. Po ošetření byl
l et e c k y t r a n s p o r t ov á n

do pražské nemocnice
v Motole,“ uvedla. Příčiny nehody zjišťovala policie. Jejím úkolem také
bylo vyprostit motorku.
Podle prvních zpráv
k tomu měli využít motorového člunu.
Olga Trachtová
Hadáčková

Senior po nehodě
zemřel
DUBLOVICE V pondělí 16.
května večer vyhasl život řidiče osobního vozu.
„Po silnici I/18 od Příbrami
směrem na Sedlčany jel
69letý řidič s vozem VW
Amarok. Následně, z dosud
nevyjasněných příčin, vjel
do protisměru na vyfrézovaný úsek silnice a tam narazil do pracovního stroje,

který zde byl zaparkovaný,“ informovala policejní
mluvčí Vlasta Suchánková.
Vážně zraněného muže
ošetřila přímo na místě
zdravotnická záchranná
služba. Senior ale i přes
poskytnutí okamžité pomoci a resuscitaci provedenou záchranáři svým
zraněním podlehl. Proč

k nehodě došlo, prověřují kriminalisté, kteří
rovněž nařídili soudní
pitvu. Škoda způsobená při dopravní nehodě
byla předběžně vyčíslena
na čtvrt milionu korun.
Silnice I/18 byla uzavřena
od 21.45 do 23.55 hodin.
Olga Trachtová
Hadáčková

Český hydrometeorologický
ústav vydal výstrahu kvůli
bouřce. Byla namístě
REGION V pátek 20. května
odpoledne očekávali meteorologové silné bouřky.
Původní výstraha s nízkým stupněm nebezpečí se
během odpoledne změnila
na vysoký, místy dokonce
extrémní stupeň. Vysoký
stupeň platil mimo jiné
na Sedlčansku a Voticku,
Příbramsko bylo v červené části mapy s extrémním
stupněm.
I když nebyly následky ve Středočeském kraji
tak velké jako na západ

od nás, hasiči měli napilno. Bouřky provázely silné
poryvy větru, které znamenaly zejména technickou
pomoc v podobě odstraňování popadaných stromů.
K největšímu nárůstu událostí došlo mezi 21. a 22.
hodinou, další následovaly
ještě do 23. hodiny.
N ej v í c e z a s a ž e n ý m
okresem bylo Benešovsko
se 76 událostmi, Příbramsko obsadilo na pomyslném žebříčku kraje pátou
pozici se 34 událostmi

hlášenými mezi páteční
15. a sobotní 6. hodinou.
Sedlčansko v této statistice ﬁguruje s 13 výjezdy.
„Ve všech případech šlo
o popadané stromy přes
pozemní komunikace,“ popsala situaci mluvčí hasičů Tereza Fliegerová s tím,
že šlo o zásahy například
u obcí Drážkov, Nechvalice, Klučenice nebo Sedlčany. Nejvíce jich bylo
na Kosohorsku.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Jiří Burian: Obce Sedlčanska doplácí
nejvíc na čtyři autobusové linky. Jsem
přesvědčený, že enormními spoji do Prahy
se řeší doprava ze Štěchovic
Dokončení ze strany 1

Sdružení přes 700 tisíc korun. Největší zátěž se týká
čtyř autobusových linek,
kdy nejvíc doplácíme na linku 360 Sedlčany–Praha
a zpět. Jde o spoj, který jsme
dříve vůbec neﬁnancovali.
Do hlavního města jezdí
denně ve všední dny dvacet
spojů, což je enormní počet.
Osobně jsem přesvědčený,
že se tím řeší Pražská integrovaná doprava od Štěchovic do Prahy,“ tvrdí Burian.

České dráhy mlčí
Jiří Burian doplňuje, že
na obce dopadají také ztráty na železniční přepravě.
„Vlakové spoje jsme předtím vůbec neﬁnancovali.
Chceme je samozřejmě zachovat, ale nesouhlasíme
s tím, že ztráty dopadají

Do dnešního dne nemáme
informaci o tom, zda se budou na ztrátovosti podílet
také Vrchotovy Janovice
nebo Olbramovice, kde je
koncová zastávka takzvané sedlčanky.“

Další jednání
nepočká!
Burian poznamenává,
že v pátek 13. května se
tématem dopravy zabývali
starostové Sdružení na své
valné hromadě podrobněji. „Vysvětloval jsem jim situaci, protože je to takzvaně parketa, kterou jsem se
v minulých letech hodně
zabýval a dosud jsem ji
neopustil. Mám pro zástupce IDSK připraveno deset
otázek. Schůzka se musí
uskutečnit do konce května, protože od 12. června

a od 12. června musíme mít
smlouvu s IDSK – přesněji řečeno se Středočeským
krajem, který objednává
službu u dopravců bez
účasti Sdružení,“ sděluje.

Potřebují obce
tolik spojů?
Z „desatera“ znovu
označuje Jiří Burian jako
nejvážnější problém linku
č. 360. „Nechceme, aby se
vyškrtaly spoje, které se
vážou k cestám za prací,
za studiem, za službami.
Vítaný je také půlnoční spoj
z Prahy, který si pochvalují
především návštěvníci tamních divadel. Umím také
pochopit, že se odjezdy posunuly na 4.20 hodin. Další
odjíždí po půl hodinách
a od osmé hodiny jsou přibližně
šedesátiminutové

vyžádal podklady k lince
Kamýk–Příbram. Podle
jeho názoru doplatek pro
Kamýk ve výši 122 tisíc
korun je nehoráznou částkou. „Autobus Kamýkem
a jeho správním územím
jezdí jen několik kilometrů,

Jiří Burian má k dotování dopravní obslužnosti
vážné připomínky.

dále obsluhuje obce jako je
Višňová, Hbity... až do Příbrami. Vyžádal jsem si, aby
nás seznámili s tím, kolik
na tuto linku doplácí ostatní obce. Tyto podklady jsme
obdrželi, ale zatím je stále
nemáme k dispozici u linky 360. To je závažný problém. Jak se na ztrátovosti
podílí Štěchovice, Měchenice, Davle, Zbraslav?“ trvá
na jasné odpovědi.

Připomínky
k výpočtu
ztrátovosti
Přepravu na železnici na úseku Sedlčany–Olbramovice by měly dotovat tři obce částkou 660 tisíc
korun ročně, ale díky modelu solidárnosti se o náklady podělí Sdružení.

jen na několik obcí Sedlčanska,“ argumentuje. „Tři
obce ze Sdružení – Sedlčany, Kosova Hora a Štětkovice – by měly doplácet 660
tisíc korun ročně. České
dráhy takové prostředky nikdy od nás nepožadovaly.

má začít integrace dopravy
zbývajících linek v tomto
regionu. Nám se v závěru
loňského roku podařilo domluvit, že od 1. ledna do 11.
června máme takzvaně postaru uzavřenou smlouvu
s Arrivou coby dopravcem,

intervaly. Podobné je to
odpoledne. Potřebují obce
tolik autobusových spojů?“
pokládá předseda Burian
otázku, kterou konzultuje
i se starosty Sdružení.
Zmiňuje i další příklad,
kdy si na minulém jednání

Burian dále uvedl, že
nyní v rámci „integrace“
přichází IDSK navíc s novinkou, že by tři ranní
spoje do Prahy – v 5.30,
v 6 a 8 hodin, které jsou
plně ze Sedlčan vytíženy,
jezdily přes Dobříš. „Úmysl je zrychlit cestu tím, že
by autobus jezdil po D4

od Voznice na Dobříš. A já
mám poznamenanou otázku, zda se tím nebude řešit
problém Dobříšska,“ přidává další příklad.
„Celá léta jsme ve Sdružení byli zvyklí, že jsme
s dopravcem uzavírali
smlouvu na základní dopravní obslužnost na jeden rok. Nyní má smlouvy
uzavírat pouze kraj a ten
podle standardů a různých
teoretických údajů rozpočte
ztráty jednotlivým obcím.
My jsme se ale vloni dohodli, že ztrátovost půjde přes
Sdružení i nadále v rámci
solidárnosti – to znamená,
že na ztrátovosti se budou
podílet naše obce, které
jsou členy Sdružení stále
stejným způsobem. Vycházíme z průměrných ztrát
na kilometry, které jsou
ujety na správním území,
a podle průměrné ztráty
na obyvatele, z toho uděláme průměr. Tak to chtějí
naši starostové a starostky,
a tak to i zachováme. Myslíme si, že je to rozumné, aby
velké částky nebyly účtovány malým obcím, protože
by některé ﬁnančně příliš
zatížily. Náš systém je naprosto přehledný, obcím vyhovuje a má hlavu a patu,“
je přesvědčen předseda
Sdružení Burian.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
LÍCHOVY Škoda ve výši

80 tisíc korun vznikla při
dopravní nehodě, která
se stala u obce 17. května
ve večerních hodinách.
Dvaadvacetiletý řidič vyjel

v levotočivé zatáčce vpravo mimo silnici, kde bočně
narazil do kmene stromu.
Ke zranění lidí nedošlo.
REGION Řidičce jedoucí
13. května v noci z obce

Libčice směrem na Ředice vběhla bezprostředně
před vozidlo lesní zvěř.
Po střetu zraněná srna
z místa odběhla. Vzniklá škoda byla stanovena

na pět tisíc korun. Obdobná nehoda se stala také 18.
května dopoledne mezi
obcemi Svatý Jan a Třebnice. V tomto případě škoda
činila 31 tisíc korun. Usmr-

cená zvěř byla následně
předána členovi mysliveckého spolku.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram

4

strana

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

Zastupitel Filip Růzha: Když člověk přichází s nápadem,
měl by si ho také odpracovat
SEDLČANY Filip Růzha patří k těm
z jednadvaceti sedlčanských zastupitelů města, kteří věnují přípravám na jednání nadstandardní
množství svého času a při projednávání programu nebo v diskusi
mívá k některým z bodů svoje
návrhy, připomínky a komentáře... A když má odlišný názor
než většina, otevřeně ho sdělí.
Pro rozhovor s ním jsme vybrali
několik témat, o které se zvláště
během právě končícího čtyřletého volebního období zajímal.
„Moje ﬁlozoﬁe je taková, že když
je vůle, řešení se najde,“ poznamenal v průběhu setkání.
Kamenný mostek u Klimětic se především zásluhou vaší
a vašeho otce podařilo vyhlásit
kulturní památkou. Cestu, která
k němu vede, zaměstnanci Sedlčanských technických služeb
zplanýrovali. V současné době
po ní lze projít od silnice až
k místu, kde navazuje na Krčínovu cyklostezku. Jak jste s chůzí
po upravené, snad až příliš široké, cestě spokojen?
Byl jsem rád, že nápad nezůstal jen ve stádiu úvah a že se zaniklé polní cestě začaly technické
služby věnovat. Cesta v minulosti
byla také velmi široká, což je patrné. I mostek je v podstatě zbytečně široký, ale věřím, že obojí
mělo v minulosti nějaký svůj
význam. Příkopy bylo nutné vyčistit nejen kvůli záplavě kopřiv,
ale také proto, že byly zanesené
a voda z nich cestu rozbahňovala. Současný stav má nepochybně ještě svoje nedostatky. Když
jsem tudy projížděl nedávno s kočárkem, ve kterém jsem vezl dvě
malé děti, byl to fyzicky dost velký výkon (úsměv). Až se trochu
povrch ušlape a vytvoří se vyježděná cestička, bude to příjemnější pro pěší i cyklisty. Zvažoval
jsem ještě, zda by nebylo dobré
dát před most do cesty kámen,
aby bylo jasné, že pro auto cesta nikam nevede... Při procházkách jsem ale dosud žádné koleje
od aut ani neviděl. Určitě však
k výraznému posunu došlo, ale
je stále na čem pracovat a věřím,
že současná podoba cesty ještě
není ﬁnální stav. Rozhodně bych
ale nebyl pro to, aby se tato cesta
zpevňovala nebo aby se na ní sypal štěrk. Ale opakuji, že si vážím
každého posunu vpřed.
Hovořil jste také o podrobnějším průzkumu mostu, na který

by však bylo potřeba zajistit peníze. Povedlo se to?
Zatím ne, a to z důvodu, že jsem
tuto záležitost nezvládl posunout
dál. Beru to jako osobní odpovědnost, protože když člověk přichází
s nápadem, měl by si ho také odpracovat. Já jsem věnoval víc času
jednání, aby se do rozpočtu zařadila položka a peníze na studii pro
budoucí postupnou rekonstrukci
Komenského náměstí a celého
okolí kostela sv. Martina.
A jak jste uspěl?
Sedlecká ulice je prašná a když
tudy v létě člověk prochází, je nepříjemně rozpálená. Chybí tam stín.
Už před lety jsem měl nápad, že by
bylo vhodné udělat menší úpravu
vysázením uličního stromořadí
a to tak, aby se pokud možno nezmenšovala kapacita stávajícího
parkoviště. Na facebooku mě Irena
Hrušková upozorňovala na další věci – například, že ke kostelu,
který je nejvýznamnější památkou
Sedlčan, neexistuje ani přechod.
Přivedlo mě to na myšlenku uchopit řešení tohoto území koncepčně,
včetně prostranství mezi kostelem,
obchodním domem Rozvoj a školou. Je tam extrémně špatně řešené parkování, nelíbí se mi hned
za kostelní opevněnou zdí nadzemní kontejnery na odpad. Zůstává tam v podstatě stav, jaký byl
po normalizaci po zbourání celé
čtvrti kvůli výstavbě obchodního
domu. Cílem i mého snažení není
udělat obří akci, ale mít plán, který by mohl být dělán po etapách
– aby například při výměně potrubí nebo jiném zásahu do inženýrských sítí se už počítalo s tím, jak
bude vypadat situace nad zemí,
kde bude například lavička, kde
se zasadí strom, kde a jak by šly
lépe umístit kontejnery. Nebylo by
to perfektní? Vím, že bylo počítáno
například s předlážděním parkoviště před farou. Pokud k tomu dojde, tak bychom už měli mít jasno
v tom, kde lze vysadit stromy. Vím,
že takový postup bude ﬁnančně
náročnější, ale investice se nám
vrátí formou lepšího prostředí
a to zejména v blízkosti památky,
kterou považuji za vstupní bránu
do města.
Když zastupitelstvo schvalovalo v prosinci rozpočet na rok 2022,
neodvážil jsem se s tímto plánem
přijít, protože příjmová část nevypadala dobře. Rok 2021 ale skončil
oproti původnímu předpokladu
výrazně lépe s přebytkem kolem

27 milionů. V tu chvíli jsem vynaložil síly k tomu, že má smysl
za nápadem jít dál – kontaktoval
jsem jedno architektonické studio,
které znám podle realizací. Chtěl
jsem získat představu o tom, kolik
zpracování studie úpravy celého
území, včetně projednání s dotčenými orgány, může stát. Dozvěděl
jsem se, že by šlo o částku kolem
300 tisíc korun. Připravil jsem

Filip Růzha říká: „Mým programem je
životní prostředí města, architektura,
územní plánování. V komunálních
volbách kandidovat chci, pokud bych
mohl jako zastupitel pokračovat, budu
samozřejmě rád. Pokud ne, zůstanu
aktivním občanem.“

na jednání s radními odůvodnění, zakreslení do mapy a všechny
podklady jsem odeslal na radnici.
Radní mě pozvali, abych přišel vše
osobně v polovině února představit a obhájit. Jsem rád, že se mi je
podařilo nápadu naklonit a peníze
na uvedený účel dát do rozpočtového opatření číslo 1, které pak
schválilo zastupitelstvo. Teď bude
potřeba naformulovat požadavky třeba i díky zapojení stavební
komise – to je přesně úkol pro
ni. Následujícím krokem by bylo
oslovení architektů, kteří mají dobré reference, k podání nabídky
na zpracování.
Přišel jste také s nápadem
předzahrádek na náměstí. Je
schválený manuál, v němž jsou
uvedena pravidla, která by měl
žadatel dodržet. Přihlásil se
pouze jeden zájemce s tím, že
v záhonu před Vltavanem je
v zemi plynové vedení, což brání
v realizaci... Nejste tím zklamán?
Myšlenka vznikla z podnětu
provozovatelů několika kaváren
na náměstí. Schválili jsme funkční manuál, nabídl jsem zájemcům
i případnou metodickou pomoc,
ale zbytek, včetně ﬁnancování,
je už samozřejmě na nich. Navíc

je vegetační období, tak by přicházely předzahrádky v úvahu
až příští rok. Jsem přesvědčen,
že náměstí podobným způsobem
oživit potřebuje.
Byl jste také mezi zastupiteli, kteří se zajímali o možnost
rekonstrukce a většího využití
sokolovny. Nejnutnější náklady
na záchranu této budovy vycházely na pět milionů, celková rekonstrukce střechy, kanalizace,
sanace vlhkosti a další práce
na desetinásobnou částku a to
ještě v době před výrazným
zdražováním ve stavebnictví.
Jaký je váš současný názor?
Je to tak obří projekt, že nedokážu posoudit, kde začít a zda se
do toho vůbec pouštět. Ideální by
bylo vypracovat kvalitní projekt
a ten mít připravený na postupnou
rekonstrukci po jednotlivých krocích tak, aby práce na sebe logicky
navazovaly. Sokolovna je zvenku
zanedbaná, jeden přílepek střídá
druhý. Jistě to v minulosti byla
hezká budova a potenciál v ní stále
dřímá. Nejsem si ale jistý, zda existuje přímá cesta ke změně a jak
s tím město naloží.
Jaká další místa v Sedlčanech by podle vašeho pozorování bylo dobré vylepšit?
Vynikající se mi zdál projekt,
který při prvním ročníku participativního rozpočtu představil
ředitel 2. ZŠ Propojení Jaroslav
Nádvorník. Týkal se zkulturnění
bývalé požární nádrže Na Potůčku. Je to časově i ﬁnančně náročná
záležitost. Podařilo se už zdárně
nakročit tím, že zahradník Martin
Čihula osázel nádrž vodními rostlinami, funguje tam i provzdušňování vody, ale řešení by nemělo
ustrnout.
Dalším příkladem by mohl být
park za nemocnicí. Jsem moc rád,
že tu je, mám velmi rád i dílo autora tohoto parku, zahradního
a krajinného architekta Ferdinanda Lefﬂera, ale v krásném parku
mi chybí vodní prvek – například
kámen, z něhož vyvěrá voda – uzavřený okruh.
Naopak velmi pozitivně vnímám Novoměstské náměstí a snahu spolku Luční kvítka toto území
vylepšit. To, že se chopily úkolu
vylepšit toto prostředí už jen tím,
že zasadí keře, zřídí oblázkoviště, broukoviště... nebo že plánují
v prostoru sluneční hodiny a další
prvky, to mi připadá skvělé.
Marie Břeňová

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


Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
118/22

Koupím auto 4x4 Jeep, Mitsubishi nebo podobné i v horším stavu. Tel.:
722 422 223.
119/22

Mladá rodina hledá dům/chalupu/
statek ke koupi – Sedlčany a do 40 km
kolem nich. Za nabídky děkujeme. Tel.:
733 521 752.
120/22

Celoročně pronajmu chatku na okraji Osečan s vlastním oploceným pozemProdám palivové dřevo měkké 900 Kč/prms
a tvrdé 1 300 Kč/prms nařezané a naštípané.
Dovoz zdarma. Tel.: 730 529 545

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

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

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

kem takřka bez sousedů. Chatka má jednu místnost, špajz a úložný prostor, dvě
verandy a sklípek. Je orientovaná na jih,
ve svahu. V místnosti jsou kamna na tuhá
paliva, dvě palandy, plynová bomba s vařičem a solární panel na elektřinu. Voda je
přivedena na verandu chatky. Záchod suchý. Vhodné pro zahrádkáře. Hledáme někoho se zájmem o dlouhodobý pronájem
a to za účelem rekreace. Cena 4 500 Kč/
měsíčně a 200 Kč/měsíčně záloha na vodu.
Tel.: 605 344 748.
121/22

Řádková
inzerce

15 Kč/řádek

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

Domov seniorů Vojkov
hledá pracovníky na pozici

ZDRAVOTNÍ
SESTRA
na celý úvazek dle variabilního plánování 12hodinových směn

Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování
nastavení osobního ohodnocení dohodou, pravidelné
odměny 2x ročně, příplatky za směnnost a náročnost,
obědy zdarma, příjemné pracovní prostředí

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

www.dd-vojkov.cz
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

PŘIJMEME DĚLNÍKA
na pilu v Osečanech
Více info na tel.: 734 833 925 – Kučerová

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 %
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Covidu je
v celém regionu
méně, než
bylo prvního
května jen
v Sedlčanech
REGION Pohled na naši tabulku na-

bízí otázku, zda je sledování počtu
pozitivních případů koronaviru
ještě zapotřebí. Jiné číslo, než je
nula, už vidíme pouze v Kamýku
nad Vltavou, Krásné Hoře nad Vltavou, Nalžovicích, Nedrahovicích,
Nechvalicích, Petrovicích, Sedlčanech, Sedlci-Prčici a Zduchovicích.
Ve všech obcích, kromě Sedlčan,
je to jen jeden nebo dva případy.
V Sedlčanech bylo v neděli 22. května nahlášeno šest onemocnění.
Ani statistiky za obce s rozšířenou působností nemluví jinak.
V pátek 20. května bylo v rámci
74 obcí Příbramska jen 52 nakažených. Z toho 16 bylo v kategorii nad
75 let. Hospitalizován nebyl nikdo.
Dvaadvacítka obcí Sedlčanska dala
dohromady sedmnáct nakažených.
V nejstarší věkové kategorii jich
bylo devět. Ani tady neležel s covidem nikdo v nemocnici. ORP Votice, kam spadá patnáct obcí, neměla
ani jednoho evidovaného s covidem. Olga Trachtová Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

6.
2.

13.
2.

20.
2.

27.
2.

6.
3.

13.
3.

20.
3.

27.
3.

3.
4.

10.
4.

17.
4.

24.
4.

1.
5.

8.
5.

15.
5.

22.
5.

OBEC
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Hřiměždice
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Klučenice
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Krásná Hora nad Vlt.
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Křepenice
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Prosenická Lhota
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Radíč
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Štětkovice
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Zduchovice
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Radioaktivní haldy a možné důsledky jejich probuzení
hlídá od počátku senátor Petr Štěpánek
PETROVICE Státní podnik

Diamo uzavřel smlouvu se
společností Eurovia, jejímž
předmětem jsou dodávky
kameniva z radioaktivních
hald u Příbrami. Vytěžený
materiál bude využit při
stavbě dálnice D4. Ministerstvo životního prostředí
k závěru sdělilo, že těžba
odvalů životní prostředí
neohrozí a „probuzení“
odvalů z šachet 11 a 19 nezhorší výrazněji ani kvalitu
bydlení v blízkosti plánované těžby. Jedním z aktivních lidí, který se proti těžbě stavěl od začátku, byl
petrovický starosta a senátor Petr Štěpánek. Poukazoval na zdravotní rizika
a kromě toho také na vyšší
hlučnost a prašnost související s přepravou kameniva. V rozhovoru jsme se
ho zeptali, jak vnímá celou
situaci v současné době.

Ztotožňujete se s názorem ministerstva, nebo
máte jiný názor? Co vám
na plánu těžby vadilo
nebo vadí?
Největší problém jsme
spatřovali v dramatickém
nárůstu dopravy těžkými

Senátor a petrovický
starosta Petr Štěpánek
se dlouhodobě zajímá
o zamýšlenou těžbu
z radioaktivních hald.

nákladními soupravami.
Ve špičce projekt počítal
se 172 soupravami, což je
344 jízd nákladního auta
s vlekem denně – počí-

táno s tím, že se prázdná souprava vrací. Při
osmihodinové pracovní
době by to znamenalo 43
jízd za hodinu, tedy každých 1,5 minuty průjezd
náklaďáku. Další obava
byla ze zavlečení radioaktivních rud a polymetalických sloučenin do okolí
a následně hrozba kontaminace vod.
A co se podařilo dohodnout? Budete iniciovat ještě v souvislosti
s haldami nějaké jednání?
S Diamem a Eurovií
za účasti zástupců dotčených měst a obcí průběžně jednáme. Bylo
dohodnuto, že se využije
kamenivo z odvalu č. 11
a částečně z odvalu č. 19,
ale za splnění určitých
podmínek. Ty jsou následující: Doprava bude jen

v pracovní dny od 8 do 16
hodin, auta budou plachtována a při výjezdu omývána z důvodu zabránění
prašnosti. Trasa odvozu
z odvalu č. 19 bude mimo
obec Dubenec. Silnice
byla před zahájením odvážení vyspravena a opraví
se i po ukončení. Třídící
linka monitoruje odvalový
materiál a v případě výskytu radioaktivních částí tyto oddělí. V případě
výskytu polymetalických
sloučenin nebudou tyto
použity – dají se snadno
poznat podle barvy kameniva. Obec Dubenec
obdrží po ukončení odtěžby odvalu ﬁnanční kompenzaci. Tyto podmínky
byly vzájemně dohodnuty
a odsouhlaseny. Namátkově bude jejich dodržení
kontrolováno.
Můžete ještě doplnit

k tématu nějakou zajímavou informaci?
Do budoucna se jedná
o vybudování dopravníku
z odvalu č. 19 u obce Dubenec na úpravnu na odvalu
č. 11. Tento dopravník by
mohl vést přes les a nad
dálnicí D4, další varianta
se nabízí pod zemí v již
vyražených štolách. To je
ale vše zatím jen ve fázi
úvah. Nejproblematičtější
je odval č. 15 u obcí Lešetice a u Brodu, který je
částí města Příbram. Zde
se jedná jen o zabezpečení
této haldy a od myšlenky
jejího využití na kamenivo
se ustoupilo. Stejně tak se
odstoupilo od záměru vybudovat vysutý dopravník
na odval šachty č. 11 kolem
Hájů, kde měl vzniknout
„superodval“ nevyužitelného materiálu. To je naštěstí
minulost. Marie Břeňová
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Sdružení obcí Sedlčanska chystá podání žádosti o dotaci na kompostéry
SEDLČANY Jednou ze záležitostí, kterou projednávali
v pátek 13. května účastníci
Valné hromady Sdružení
obcí Sedlčanska (dále Sdružení), bylo podání žádosti
o dotační prostředky. Z operačního programu Životní
prostředí – předcházení
vzniku odpadů tak chtějí
zareagovat na výzvu, která
měla být původně vypsána

již v červenci. Podle informací, které Sdružení má,
se ale tento proces odkládá
na září nebo říjen letošního
roku. Dosáhnout je možné
až na 85procentní dotaci,
a na spoluúčast z vlastních
zdrojů by tedy připadlo
pouze 15 procent. „Ze získaných peněz by se tak pořídily kompostéry pro obce
zapojené do tohoto projektu.

Celkem o dotaci pro tyto účely projevilo zájem jedenáct
obcí – Kamýk nad Vltavou,
Nalžovice, Nedrahovice,
Nechvalice, Počepice, Prosenická Lhota, Sedlec-Prčice,
Svatý Jan, Radíč, Osečany
a jedna partnerská obec,
která není členem Sdružení,
a to jsou Křečovice. Pokud
uspějeme a všechno dobře
dopadne, tak bychom v jar-

P LO Š N Á I N Z E RC E od 14 Kč vč. DPH/cm 2
Tel.: 774 414 225

ních měsících příštího roku
pořídili 1 550 kompostérů
a předali je do jednotlivých
obcí,“ uvedla Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení.
„Na tomto projektu bychom
spolupracovali s firmou
Epron Consulting, s. r. o.,“
dodala.
Doplnila, že se Valná
hromada zabývala hned
v úvodu ekonomickými

záležitostmi Sdružení: „Uzavírali jsme výsledky hospodaření za loňský rok, včetně
výsledku auditu za rok 2021,
který skončil bez výhrad.
Příjmová část rozpočtu byla
naplněna na 4,247 milionu
korun, výdajová část byla
ve výši 4,245 milionu korun
s tím, že přebytek hospodaření tak činil 1 500 korun.“
Marie Břeňová

Meritage, spol. s r. o.
Kňovice 116, Sedlčany 26401

Přijme operátorky
na obsluhu tiskových strojů
Praxe v oboru není nutná – nástup možný ihned
Kontaktní osoba: Jana Rybařová, tel.: 734 757 425
e-mail: jana.rybarova@meritage.cz

Kemp Andělská Laguna Častoboř
Nalžovické Podhájí 61, Nalžovice okr. Sedlčany

www.kempslapy.cz

Přijmeme číšníka nebo servírku
u

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

Tel.: 606 731 978

přijme zaměstnance na pozice:

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ – MECHANIK
Požadujeme: zkušenosti se svařováním podmínkou, spolehlivost,
pracovitost a zručnost, (vyučení ve strojírenském nebo
příbuzném oboru výhodou)
Nabízíme: příjemný kolektiv, čisté a vybavené pracoviště, mimořádné
odměny, případně příspěvek na dopravu
Náplň práce: příprava a výroba konstrukčních dílů a sestav strojů
Práce zahrnuje: řezání, broušení, svařování a montáž

POMOCNÝ DĚLNÍK DO KOVOVÝROBY
Požadujeme: spolehlivost a pracovitost
- vhodné pro brigádníky, zkrácený úvazek, DPP
Náplň práce: příprava dílů. Práce zahrnuje: řezání, broušení, číštění

Více informací na tel.: 732 240 341, info@lisy-dvorak.cz

Požadujeme: pozitivní přístup k hostům i ke kolegům,
vyučení a praxe v oboru výhodou, ne však podmínkou
Nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení, v době práce zajištěno
ubytování, příjemné pracovní prostředí, pracovní jistotu
v zavedené restauraci na Slapech, směny v týdenních turnusech
Pracovní poměr: brigáda, DPP, DPČ, plný úvazek, možnost
karierního růstu

V případě zájmu – více informací na tel.: 603 878 996
nebo lze zaslat CV na e-mail: info@andelskalaguna.cz
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V Sedlčanech na startu pochodu do Prčice
zněla kromě češtiny i slovenština
SEDLČANY Po dvou odml-

kách způsobených covidem v sobotu 21. května
opět vyrazili nejenom
na nejdelší, více než sedmdesátikilometrovou
trasu Karla Kulleho z Prahy, ale i na dalších dvacet
tras včetně cyklistických
a pro vozíčkáře, tuzemští
„dálkoplazové“ i jejich kolegové ze zahraničí. Zvlášť
v Sedlčanech na startu
dvaatřicetikilometrové
Robinovy trasy u gymnázia jich byl značný počet,
protože zde svoji registraci
potvrdilo hned několik desítek turistů ze Slovenska.

Do Sedlčan ze
Strečna i ze Žiliny
„My jsme z Klubu slovenských turistů Uhlík Strečno,“
hlásila ze středu dobře čtyřicetihlavého davu mluvčí
Adriana a upřesnila: „Celkem
je nás ale asi tak sedmdesát.
Deset našich členů vyrazilo
také na padesátikilometrovou trať. V Sedlčanech jsme
dosud sice ještě nikdy nebyli,
ale pochod jsme už několikrát absolvovali z jiných míst.
Při této příležitosti si necháváme potisknout trička, která
mají vždy jinou barvu.“ Při
povídání se slovenskými

turisty nás oslovili další dva
jejich krajané, kteří do Sedlčan dorazili ze Žiliny. „Do Pr-

jednotlivci, ale na startu se
objevila i spousta dalších
klubistů. Docela daleko to

každý rok. Dokonce máme
mezi sebou jednoho našeho
rekordmana. Ten už šel po-

bradech, protože to tu není
ani velké ani malé. Sedlčany
jsou prý zkrátka akorát.

Pán s králíkem
chybět nemohl

Fronty se na startu Robinovy trasy tentokrát netvořily, ale přesto bylo prostranství před gymnáziem pěkně zaplněné.

čice jdeme poprvé a i jinak se
pochodů zúčastňujeme velmi
málo. Hodně jsme toho ale už
pochodili po horách. Trasu ze
Sedlčan nám doporučili rodiče, kteří ji už absolvovali. Teď
půjdeme většinou po rovině
a uvidíme, jak to s námi dopadne,“ svěřili se s úsměvem
partneři Karol a Michala.

Sedlčany jsou
zkrátka akorát
Na Robinovu trasu v sobotu zavítaly nejenom partnerské dvojice, kamarádi či

do Sedlčan měli turisté, kteří přijeli z Plzně, Kroměříže,
České Lípy, a také z Chomutova-Jirkova. „Každou sobotu vyrážíme v našem okolí
na dvaceti- až třicetikilometrové trasy a teď jsme si chtěli
vyzkoušet i trasu Sedlčany–
Prčice,“ řekla nám jménem
svých jirkovských kolegů
Svatava Tesařová. „Dnes
je nás tady kolem patnácti.
Někteří z nás tento pochod
na různých trasách absolvovali už vícekrát, ale do Sedlčan naše výprava jezdí

chod pětatřicetkrát a dnes vyrazil na trasu z Votic.“ Trojice
turistek v sestavě Katka, Eva
a Veronika dorazila z Poděbrad, přičemž dvě z dívek
absolvovaly trasu již potřetí
a pro jedno z děvčat se jednalo o premiéru. Jednou šla
dvojice turistek z Bystřice,
podruhé z Tábora, postupně by si chtěly všechny tři
vyzkoušet všechny trasy
a v Sedlčanech se shodly, že
se jedná o velice hezké městečko. Je to tady podle jejich
názoru jako u nich v Podě-

V letošním roce nebylo
možné nahlásit svoji účast
přímo na startu na příslušné trase, ale pouze předem
elektronicky. Proto se ani
v Sedlčanech netvořily
před gymnáziem dlouhé
fronty a odbavování probíhalo mnohem rychleji. „Zaregistrováno bylo na naší
trase dva a půl tisíce turistů, což je nižší počet oproti minulým letům,“ řekla
nám ve vestibulu gymnázia Alena Kalvasová. „Už
po týdnu byla Robinova
trasa obsazena. Opět přišel
i pán s králíkem v nůši, který přichází každý rok jako
jeden z prvních. Vždy má
nůši vyzdobenou spoustou
botiček a v ní má malého
králíka. Ani nevíme, odkud
je. Je nám líto lidí, kteří se
nemohli letos přímo u nás
zaregistrovat a museli vyrazit na trasu bez mapy, ale jinak to pro nás byla paráda,
protože se netvořily žádné
fronty a všechno fungovalo
mnohem rychleji.“
David Myslikovjan

Pochod Praha–Prčice po dvouleté covidové pauze
přilákal tisíce turistů
SEDLEC-PRČICE V sobotu
21. května se uskutečnil 55.
ročník legendárního pochodu Praha–Prčice. Přinesl
radikální změnu v registraci.
Na trasy se tak vydali jen
ti, kteří se dopředu elektronicky zaregistrovali. Odbor
Klubu českých turistů Praha-Prčice pro letošní ročník
připravil 21 tras. Pro pěší jich
bylo určeno šestnáct v délce
od 23 do 70 kilometrů, jednu
trasu měli připravenou malí
chodci. Pro cyklisty byly
navrženy čtyři trasy, z nichž
jedna byla dětská. Pražská
organizace vozíčkářů zajistila speciální trasu pro vozíčkáře. Barevná podoba
aktuální botičky je vždy až

do dne konání pochodu
zastřena tajemstvím. A tak
mnozí tipují a někteří se
i vsázejí, jaká bude. Letošní
měla barvu žlutou. Zaslouženou pozornost na trasách
a v cíli pochodu přitahovali
mnohonásobní účastníci pochodu ověnčení svou sbírkou plastových botiček.
Pěší turisté startující
z Prahy, Týnce nad Sázavou,
Pikovic, Petrovic, Milevska
a Sedlčan procházejí katastrem obce Jesenice. Poprvé
mohli využít Krčínovu cyklostezku. Také letos členové
Sboru dobrovolných hasičů
Martinice a Mezné změnili
své hasičské zbrojnice na jeden den v občerstvovací sta-

nici. Pro účastníky připravili
posezení pod pivními sety
a nabídli klasický sortiment
rychlého občerstvení.
Po pětapadesáté se Prčice
stala hlavním městem české
turistiky. Jindy poklidné Vítkovo náměstí se proměnilo
k nepoznání. První přijížděli
cyklisté a „divoši“, kteří svou
trasu běhají. V obležení se
nacházely prodejní stánky s občerstvením a cílové
stánky Klubu českých turistů, kde účastníci pochodu
po předložení mapy s kontrolními razítky získali tradiční suvenýr – botičku zvanou
Prčický škrpál a Horalku
od sponzora pochodu. Mnozí si také pořídili pamětní fo-

tograﬁi u kamenné plastiky
Prčického škrpálu.
Na populární pochod
všech generací se letos
vydalo 17 508 turistů, mezi

nimi i skupina turistů ze
slovenské obce Horné Naštice. Počasí pochodu přálo
a „zdrávi došli“.
František Vávra
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Nešvar, který stojí
peníze
Dokončení ze strany 1

počínání může být i jedna ze značek
na sedlčanském autobusovém terminálu
v blízkosti služebny městské policie. Svoje vyjádření redakci poskytl Petr Krch,
velitel sedlčanských strážníků: „Podobně
polepené značky nás trápí dlouhá léta.
Na území města Sedlčan je jich, bohužel,
více. Pokud chytíme pachatele při činu,
řešíme celou záležitost na místě v rámci
příkazu – tedy pokutou nebo předáním
ke správnímu řízení. Je to však pouze
zlomek činů, protože se většinou stávají na místech, kde to kamera nezachytí,
anebo osoby, které se toho dopustí, jsou
neznámé totožnosti.“ Potvrdil, že podobné zkušenosti mají strážníci i v případě
výlepu plakátů mimo k tomu vyhrazené
a zpoplatněné prostory. „Organizátoři se
dušují, že nevědí, kdo plakáty vyvěsil, protože si je lidé mohou koupit nebo vytisknout sami. Argumentují tím, že za takové
počínání svých příznivců nemohou odpovídat,“ sdělil Krch s tím, že se chce obrátit na „vylepovače a přelepovače“ s touto
žádostí: „Neničte veřejný majetek, stojí to
peníze a jsou zbytečně vyhozené.“
Marie Břeňová

Dopravní značky, sloupy veřejného osvětlení,
stromy a další plochy si pletou někteří podnikatelé nebo pořadatelé akcí s inzertní plochou.
Dokazuje to i snímek ze sedlčanského autobusového nádraží. Foto: Hana Procházková

Do Domova nastoupí
další Ukrajinky
SEDLČANY Sedlčanský do-

mov seniorů zaměstnával
dosud dvě ženy z Ukrajiny a pochvaluje si jejich
pracovní nasazení. Očekává nástup dalších dvou
Ukrajinek, z nichž jedna
by měla mít lékařský titul.
Vzhledem k české legis-

lativě nemůže být žádná
z těchto posil nasazena
na kvaliﬁkovanější pozici,
které by odpovídalo dosaženému vzdělání v jejich
vlasti.
„Velmi nám pomohly
v komunikaci s nimi kurzy češtiny, které pořádají

knihovnice. Patří jim velké
poděkování, že takovou
aktivitu vymyslely a že je
výuka bezplatná, protože
příliš ﬁnančních prostředků azylanti nemají. Je to
super,“ uvedla ředitelka
tohoto krajského zařízení
Jaroslava Kocíková. -mb-

Tradiční bazar opět bude
OBDĚNICE Také letos se hasičky z Obděnic rozhodly
uspořádat charitativní bazar. „I přes nejistou dobu,
ve které se nyní nacházíme,
si myslíme, že taková akce
má smysl a spoustě lidem
pomůže,“ říká Jitka Vanišová, členka SDH Obděnice
a hlavní organizátorka.
Tentokrát bude celý
výtěžek věnován domácímu hospicu Křídla v Sedlčanech. Jeho základním
cílem je podpora důstoj-

ného doprovázení umírajících v domácím prostředí
v okruhu blízkých lidí,
kteří mají možnost smíření
se s odchodem milovaného člověka. „Budeme rádi,
když tuto organizaci podpoříte spolu s námi,“ říká
Vanišová.
Věci k prodeji bude
možné přinést v pátek 27.
května od 16 do 19 hodin,
v sobotu 28. a v neděli 29.
května od 9 do 13 hodin
do sálu místního hostince.

Mělo by jít o čisté a funkční sportovní vybavení,
oblečení, knihy, keramiku
či domácí potřeby. Prodej
těchto věcí se pak uskuteční ve dnech 4. a 5. června
od 9 do 15 hodin na stejném místě. „Podpořte dobrou věc a přijďte si k nám
koupit něco pro sebe nebo
pro své blízké. Těšíme se
na vaši návštěvu,“ láká Jitka Vanišová.
Olga Trachtová
Hadáčková
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STRUČNÉ DĚJINY
SEDLČAN (5)

Sedlčanští poddanými
Lobkowiczů II
Také osmnáctý věk začal
pro Sedlčanské neslavně.
Vltavský kraj, rozlohou
nejmenší ze všech, oﬁciálně správní centrum neměl, přesto některé funkce
krajského města plnily
po staletí Sedlčany. Vltavský kraj byl r. 1714 sloučen
s Podbrdským krajem, čímž
vznikl Berounský kraj.
O rok dříve v Čechách
řádil mor, který si i v Sedlčanech vyžádal mnoho
životů. Od té doby stojí
v horní části náměstí tzv.
morový sloup jako ochrana před epidemií. Dal jej
postavit tehdejší děkan
Antonín Ferdinand Girth.
Sloup je žulový, pískovcová socha Panny Marie
na vrcholku pochází z dílny B. Spinettiho. Zanedlouho přibyla balustráda,
sochy sv. Josefa a sv. Anny
byly přidány až v r. 1772.
V témž století dostal
svou dnešní podobu také
kostel Nanebevzetí Panny
Marie, pro místní Církvička. V letech 1732–1735 byla
přestavěna do raně barokního stylu nákladem kněžny Vilemíny z Lobkowicz.
Ovšem hřbitov bychom tu
hledali marně, v té době se
ještě pohřbívalo výhradně u kostela sv. Martina.
A děkanství naproti svatomartinskému kostelu prošlo o pár let později také
zásadní přestavbou. Nevyhnutelně, protože po třicetileté válce a požáru v r.
1680 byla budova pro tehdejšího děkana prakticky
neobyvatelná.
Jak jsme viděli, požáry
byly v dřívějších dobách
poměrně běžné a až do 2.
poloviny 19. století museli být sousedé připraveni
bojovat s ohněm vlastními silami a pomáhat si navzájem. O dalších velkých
požárech, které si můžeme
přidat do našeho výčtu, se
dochovala svědectví z let
1748 a 1783.
Mnozí vědí, že Šiberných vrchů je třeba jen
na Sedlčansku hned něko-

lik. Název to obvykle není
nahodilý, v Sedlčanech se
na Šiberném vrchu skutečně uplatňovalo hrdelní
právo. Ty doby připomínají boží muka Na Faráskách
v dnešní ulici Víta Nejedlého, kudy biřici odsouzence
vodili. Poslední poprava se
zde uskutečnila v dubnu
1748, odsouzená byla sťata
za krádež.
To už se samozřejmě
bavíme o době vlády Marie Terezie. Za ní se také
v nedalekých Třebnicích
narodil v listopadu 1766 Josef Václav hrabě Radecký
z Radče, který pak sloužil
dalším pěti císařům. A r.

Lobkowiczkou vrchnost zažila
i cínová cechovní konvice
datovaná do r. 1730. Zdroj foto:
Městské muzeum Sedlčany

1771 znamenal zásadní
předěl v organizaci města,
byla totiž zavedena čísla
popisná.
Škoda, že 80. léta přinesla konec vzdělaného
sedlčanského literátského
bratrstva a v r. 1789 zrušil
děkan František Tischler
slavnosti Rosa jako historicky nepodložené veselí,
které se navíc každoročně
konalo na Hod boží velikonoční. Sedlčanská kronika vykresluje Tischlera
jako kněze ovlivněného
osvícenskými ideály, který
zkrátka Sedlčany do nového moderního století dovede, ať se jim to líbí, nebo
ne…
Pavel Žak

ZPRAVODAJSTVÍ
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Do pedálů při otevírání cyklistické sezóny šlápnou
účastníci na Krčínově cyklostezce poprvé, charitativní
jízdu Na kole dětem Toulavou o měsíc později povede
opět Josef Zimovčák
REGION „Vzhůru do pe-

dálů“ – tak zní také letos
jasná výzva pořadatelů
k otevření cyklistické sezóny. Patnáctý ročník akce
pořádá, po dvouletém výpadku způsobeném opatřeními v době pandemie
koronaviru, Sdružení obcí
Sedlčanska. Start je naplánován na neděli 29. května mezi 13. a 14. hodinou
na sedlčanském náměstí.
Za organizátory Štěpánka
Barešová potvrdila, že opět
jsou vybrány dvě trasy.
Rodinná je dlouhá kolem
20 kilometrů a vytrvalostní
představuje dvojnásobnou
porci kilometrů.

Cyklostezka je
uklizená
„Krčínovu cyklostezku
pro otevírání cyklistické sezóny využijeme v letošním
roce poprvé, přestože byla
zkolaudována již v červnu loňského roku. Dlouhá
čtyřicetikilometrová trasa,
ale i kratší, povede alespoň
částí okruhu po Krčínovce,“ sdělila Barešová. „Cyklostezka je uklizená. Přibližně před měsícem byly
v celé její délce vyřezány
nežádoucí náletové dřeviny
a následně byla zametena.
Mohu osobně potvrdit, že je
v pořádku, protože jsem ji

v pátek celou na kole projížděla,“ dodala. „Zhruba
do dvou až tří týdnů nás
čeká další sekání a zametání,“ avizovala.
„Cíl cykloakce je v Sedlčanech v restauraci na tenisových kurtech, kde pro
účastníky bude připraveno
příjemné zázemí. Budou
si moci opéct buřty, dát si
pivo, nealko a další občerstvení. Aby si užili odpočinek
a pohodu po námaze, kterou museli zvládnout, tak
jim zahraje i živá hudba –
sourozenci Žakovi,“ dodala
hlavní organizátorka.

S pelotonem
poputuje kasička
B a re š ová av i zova l a
i další cyklistický počin,
k němuž se Sdružení
obcí Sedlčanska i Toulava
hlásí. „Charitativní akce
na podporu onkologicky
nemocných dětí s názvem
Na kole dětem Toulavou se
pojede na Sedlčansku pod
naší záštitou již počtvrté.
Cyklojízdu povede v sobotu 25. června Josef Zimovčák, osminásobný mistr
světa a účastník například
Tour de France na historickém vysokém velocipedu,“
potvrdila Barešová. „Velice ho obdivuji, že ve svém
věku a na takovém kos-

titřasu tohle vše dokáže,“
usmála se. Připomněla, že
celou dobu s pelotonem
putuje kasička, do níž mohou přispívat jak účastníci
cyklojízdy, tak i diváci,
kteří budou na místech
zastavení – ta budou čtyři. „V Sedlčanech by měl
být celý peloton přibližně
v 11.20, ve 12.40 hodin je
plánována další zastávka,
a to v Počepicích U Radešínka čili u Hejhalových,
v Petrovicích očekávají
cyklisty ve 13.30 a poslední
zastavení je v Sedlci-Prčici
kolem 15.20 hodin. Potom
se účastníci vrátí do Votic, kde svoji jízdu v 9.30
zahájili a v odpoledních
hodinách také zakončí,“
poznamenala Barešová.
„Občerstvení při zastávce
v Sedlčanech podporuje
kromě Sdružení obcí Sedlčanska také město Sedlčany,“ podotkla.

Připojit se je
možné kdekoliv
Dosud váhavým cyklistům paní Štěpánka
vzkazuje, že není nutné
absolvovat celý okruh, ale
třeba jen jeho část. I to je
chvályhodný počin. „Můžete se připojit kdekoliv,
tím projevíte symbolickou
podporu této akci,“ sděli-

la. Pro úplnost jmenovala
kromě čtyř hlavních míst
i další obce a osady, který-

vyzkoušet si celou trasu,
ale kvůli pořadatelským
povinnostem to zůstalo

Charitativní akci z roku 2019 připomíná tento snímek. Následující
dva roky se nemohla kvůli proticovidovým opatřením uskutečnit.

mi trasa povede: „Z Votic
pojede peloton na Nazdice,
přes Vojkov a Kosovu Horu
do Sedlčan, odtud na Vysoký Chlumec, Petrovice,
Nechvalice, Nové Dvory,
Sedlec-Prčici, Heřmaničky
a zpět do Votic.“ Na dotaz, zda sama šlápne při
humanitární akci do pedálů, Štěpánka Barešová
měla pohotovou odpověď:
„Vždycky jsem měla chuť

ve stadiu úvah. Letos bych
ale ráda dojela alespoň ze
Sedlčan do Petrovic a zpět.
Musím se ale zároveň přiznat, že to bude malý švindl, protože už i já mám
elektrokolo.“
Při akci se dbá i na bezpečnost jezdců, proto bude
opět celý peloton pod bedlivým dohledem policistů
a doprovodných motorek.
Marie Břeňová

Kolébka pohoupala nové občánky
JESENICE V zasedací míst-

nosti obecního úřadu se
v neděli 22. května uskutečnilo vítání občánků
– čtyř chlapců a dvou
děvčátek. Slavnostní akt
pro nejmladší děti a jejich
rodiny připravily členky
místního sboru pro občanské záležitosti Martina Dřevojanová a Hana Čiháková.
Atmosféru vítání dotváří
motivované vystoupení žákyň ze základní školy.
Starosta obce Miloslav
Hrazánek ve své promluvě k rodičům mimo jiné

uvedl: „Vaše děti jsou nadějí nás všech. Za to, že jste
nám ji dali, vám ze srdce
děkujeme a jménem obce
slibujeme, že budeme podle
svých sil a možností pomáhat vám i vašim krásným
dětem. Věřím, že naše obec
bude pro vaše děti dobrým
a bezpečným místem. Vytvořili jsme podmínky, aby
tu vyrůstaly v místní školce
a základní škole. Pro nejmenší a školní děti jsme
vybudovali tři dětská hřiště
s dřevěnými prvky a pískovištěm. Pevně doufám,

že i když se vaše děti v budoucnu odstěhují do jiného
regionu, budou se rády vracet do naší obce Jesenice.
Populace obce vykazuje
vzestupný trend a od obnovení tradice vítání občánků
v roce 2001 bylo do života
obce uvedeno 93 občánků.“
Rodiče vítání svého občánka potvrdili podpisem
do Knihy zápisů o uvítání
do života, převzali pamětní list, upomínkový věcný
dar a hračku věnovanou
obecním úřadem.
František Vávra

SPOLEČNOST
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Setkání po sousedsku se na ukrajinsko-českém
večeru neslo v duchu silných emocí, státní
hymny vykouzlily housle a dudy
Dokončení ze strany 1

bublanina nebo obložené
chlebíčky. Mezi dobrotami zvláště přitahoval pozornost dort s želatinou,
v níž byly naaranžovány
různé druhy ovoce, nebo
dort, který by mohl být
spolehlivě i ozdobou svatební hostiny...

Mimořádný
hudební zážitek
Sousedské setkání nezačalo u bohatě prostře-

Označil Putina
zrůdou
Svoji podporu ukrajinskému národu přišel
vyjádřit sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.
Slovo mu předala hned
po hudebním úvodu ředitelka knihovny Blanka Tauberová. Překladu
jeho myšlenek do ukrajinštiny se ujala Natálka.
„Samozřejmě bychom vás
rádi uvítali v Sedlčanech

vytvořit, jsou pro vás přijatelné. Velmi bych si přál,
stejně jako vy, naši ukrajinští přátelé, abychom se
mohli vrátit do normálního světa, do normálního
života,“ sděloval starosta
a zároveň ukrajinské běžence ujistil, že jim město
Sedlčany bude pomáhat
tak dlouho, jak to bude
potřeba. Starosta také
vysoce ocenil aktivitu
všech pracovnic knihovny a dobrovolníků při kur-

Ukrajinky rozhodně nezůstaly při přípravě sladkostí za českými návštěvnicemi pozadu.

né tabule, ale u pódia vyzdobeného ukrajinskou
a českou vlajkou. Účastníci povstali, aby vzdali
hold ukrajinské a české
hymně. Prvním emotivním zážitkem, kdy se
nejednomu posluchači
draly slzy do očí, byl společný zpěv ukrajinských
žen a dětí, který doprovázelo houslové provedení
ukrajinské hymny Evou
M aye rovo u , u č i te l ko u
Základní umělecké školy
v Sedlčanech, a její mladou žačkou, houslistkou
Verunkou. Unikátním zážitkem také byla česká
hymna, kdy se k houslím
Evy Mayerové přidaly
zvuky dud dudáckého
dua Jaromíra Kunce a Julie Nevlidové.

v normálních časech jako
turisty. Bohužel se ale stala
obrovská tragédie a Rusko
pod vedením – já si to dovolím říci – zrůdy Putina
vyvolala tuto ukrutnou nešťastnou válku. Jsem velmi
rád, že i město Sedlčany
vám, alespoň malé skupině Ukrajinců, může pomoci jak ﬁnančně, tak ubytováním. Je to minimum,
co jsme schopni pro vás
v tuto chvíli dělat. Velmi si
vážíme toho, že vaše země
bojuje o svobodu Evropy,“
řekl současně s omluvou
za svoje zjevné pohnutí
nad nesmyslnou válečnou
situací a utrpením, které
s sebou tento stav nese.
„Doufám, že se vám v Sedlčanech líbí, že podmínky,
které se pro vás snažíme

zech češtiny, ale i dalších
činnostech, které mají
běžencům usnadnit život
na našem území a připravují tak českou i ukrajinskou stranu na společné
soužití: „Jsem rád, že spolupráce je na dobré úrovni
a všechno funguje, jak má.
Věřte tomu, že moje slova jsou upřímná... Ať žije
Ukrajina! Ať žijí Sedlčany!“

zaměstnavatelů, kteří dávají sousedům z Ukrajiny
práci. To vyjádřila v dalším příspěvku také Oksana. „V březnu jsme přišli
do Sedlčan. Cítíme se tady
dobře. Někteří již chodí
do práce. Snažíme se učit
češtinu... Děkujeme vám
za vaši dobrotu a laskavost...“ Potom vyzvala ředitelka knihovny, aby se
představila Natálka, která
našla bydlení na Severním sídlišti. Ta hovořila
o ukrajinských tradicích
a svátcích, z nichž každý
je spojený s určitou písní. „Existuje také mnoho
speciálních písní, které se
zpívají, když se nevěsta
obléká, když se jí upravují
vlasy…, a tak je to po celou
dobu svatby. Ukrajinci znají spoustu písní o přírodě,
lásce, rodičích a dětech.
Píseň díků vyjadřuje přání
zdraví a dlouhého života.
Nesmí chybět na svatbě
nebo rodinné oslavě, ani
na ﬁremních večírcích,“
vysvětlovala Natálka a pak
společně se svojí maminkou Píseň díků zazpívala.
Slova písně, kterým bylo
možné rozumět i bez překladu, opět vyvolávala
vlny emocí i u silnějších
povah.

Co mě zaujalo
v Sedlčanech
Návštěvníci měli možnost si po oﬁciální části
programu prohlédnout

práce, které svým studentům češtiny knihovnice
průběžně zadávají za domácí cvičení. Odpovídají
v nich písemně například
na otázku, co je zaujalo
v Sedlčanech. „V Sedlčanech mě zaujalo centrum,
kde jsou krásné stavby
a fontána. Líbilo se mi také
muzeum, kostel svatého
Martina. Bylo zajímavé si
vyslechnout i historii kostela. Zdejší příroda je velmi
krásná. Zde si můžeme odpočinout tělem i duší,“ vyznává se ze svých postřehů
jedna azylantka. Další práce je zase vyznáním Ukrajině. Pisatelka si vybavuje
lvovskou tramvaj, která jí
voní romantikou, babiččiny ukolébavky, na které
bude vzpomínat celý život, nebo na vůni chleba
právě vytaženého z pece.
Na malé výstavce nechybí
také pro inspiraci některé
ukrajinské recepty. Jedním z nich jsou „kozácké
kudrny“ připravované z telecího masa, tvrdého sýra,
rajčat, česneku a několika
ingrediencí na dochucení.
Ředitelka Tauberová českým návštěvníkům před
pozváním k tabuli plné
dobrot ještě doporučila,
aby si výstavku „domácích
prací“ ukrajinských přátel
prohlédli ještě v jiný den,
kdy se na ni lépe a v klidu
soustředí než při této páteční akci.
Marie Břeňová

Pochvala pro
zaměstnavatele
Ředitelka Tauberová
při trochu opožděném příchodu Ukrajinek do sálu
vysvětlila, že je zaměstnal místní domov seniorů
a právě ukončily směnu.
Pronesla lichotivou poznámku na adresu nejen
„Domova“, ale i dalších

Natálka s maminkou zazpívaly společně Píseň díků.
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – Pohoda club
28. 5. Jagermaister party
hrají W.A.M., Wertyﬂy, support ThomasOXY; 21:00
 Petrovice – Obecní dům
29. 5. Sedlčanka
veřejná zkouška dechové
kapely Sedlčanka; 13:30
 Kosova Hora – Park
generála Mareše
29. 5. Odpoledne s českou písničkou
na harmoniky zahrají a zazpívají Klenováci; 14:00
 Sedlec-Prčice – kulturní
sál ZŠ
29. 5. Koncert komorních
souborů ZUŠ
17:00
 Sedlčany – kult. dům
30. 5. Absolventský koncert ZUŠ Sedlčany
17:00
31. 5. Lucie Bílá – Recitál
koncert několikanásobné
české slavice za hudebního
doprovodu Petra Maláska;
19:00
7. 6. Zpívaná
pořad zpěváka Štěpána Kojana, člena kapely KEKS; 19:30
 Sedlčany – Červený
Hrádek
3. 6. Mladota Ensemble
Prague
tradiční koncert součástí 56.
ročníku hudebního festivalu
Sukovy Sedlčany; 18:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Na březích Vltavy – Vladimír Stibor
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora; zahájení výstavy
26. 5. v 18:00
 Sedlčany – aula 1. ZŠ
Sedlčany
Výstava modelů
Krajský přebor mládeže
a Memoriál gen. Mareše;
28. 5. 10:00–14:00
 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.

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
25. 5. Sedlčanská vonička
tradiční jarní pořad ZUŠ
Sedlčany v duchu pohádkové hudby; 18:00
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
25. 5. Vaříme z vody
(U nás v Evropě)
listování s moderátorem
Lukášem Hejlíkem; 19:00
28. 5. Vzpomínka
na Hanu Maciuchovou
Divadlo Ungelt uvádí ﬁlmovou projekci 4000 dnů; 19:00
29. 5. Prachy!!!
komedii uvádí Divadlo
Palace; 19:00
4. 6. Mlčeti zlato
česká premiéra francouzské komedie; 19:00
 Sedlec-Prčice – kulturní
sál ZŠ
28. 5. Klíče na neděli
třaskavou komedii uvádí
Divadelní spolek Háta
Praha; 19:00

KINO
 Sedlčany
26. 5. Chlast
dánský ﬁlm, ﬁlmový klub;
20:00
27. 5. Halloween zabíjí
americký horor; 20:00
28. 5. V létě ti řeknu, jak
se mám
česko-slovenská komedie;
20:00
3. 6. Promlčeno
český thriller; 20:00
4. 6. Notre-Dame v plamenech

francouzské drama; 20:00
 Sedlec-Prčice
27. 5. Kurz manželské
touhy
česká komedie; 20:00
3. 6. Myši patří do nebe
česká rodinná animovaná
komedie; 16:00, 20:00

SPORT
 Chotětice
28. 5. Nohejbalový turnaj
a dětský den
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
 Sedlec-Prčice – hřiště
28. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Prostřední Lhota; 17:00
29. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice – TJ
Viktoria Vestec; 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
 Petrovice – hřiště
29. 5. Fotbalové utkání
SK Petrovice – FK Lety; 17:00
 Počepice – hřiště
29. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Spartak Příbram B; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
29. 5. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Borotice; 17:00
4. 6. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Zduchovice; 17:00
 Dublovice – hřiště
29. 5. Fotbalové utkání
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TJ Sokol Dublovice – SK
Březnice 1918; 17:00
4. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Sedlec-Prčice B; 17:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
29. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ Sokol Daleké Dušníky; 17:00
5. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – SK
Petřín Plzeň; 17:00
 Kamenice
4. 6. Okrsková hasičská
soutěž
soutěž v požárním sportu;
10:00
 Kosova Hora – hřiště
4. 6. Fotbalové utkání
SK Kosova Hora – SK Nový
Knín; 17:00
 Sedlčany – Taverny
5. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Rosovice; 10:15

OSTATNÍ
 Sedlec-Prčice – zahrada
ZUŠ
23.–29. 5. Májové tančení
tradiční program tanečního
oboru ZUŠ formou otevřených venkovních hodin
 Sedlčany – knihovna
27. 5. Píšu, píšeš, píšeme
program pro mladé budoucí
autory, kteří chodí na 2.
stupeň ZŠ nebo na SŠ; 16:00
30. 5. Májová koťata
výtvarná dílna pro nejmenší; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
27. a 28. 5., 3. a 4. 6. Pozorovací program
20:00–23:00
 Sedlčany – Mrskošovna
(Luční ulice)
28. 5. Dětský hasičský
den
soutěže a hry, vyprošťovací
vůz, historická i současná
technika, vystoupení TK
Slimka; 13:00
 Vysoký Chlumec – zahrada domu Alois u pivovaru
28. 5. Dětský den na téma
Cesta kolem světa
soutěžní okruh s odměnou,
vystoupení TK Slimka
a Corpus Bellatores, osvěže-

ní hasičským vozem; 13:30
 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
 Nechvalice – hřiště
29. 5. Den dětí v pohádkovém světě
malování na obličej, zábavné úkoly, balónkový ráj,
fun park, auto z Dakaru
a další; 13:30
 Sedlčany – muzeum
2. 6. Sedlčanská muzejní
noc – Řeč krajiny
netradiční a interaktivní
prohlídka expozic, hudební,
taneční a literárně dramatické vstupy; 18:00–20:00
 Kamýk nad Vltavou
3.–10. 6. Kamýcké prášení
 Kamýk nad Vltavou –
zřícenina hradu Vrškamýk
4. 6. Pohádkový les 2022
trasa vhodná i pro kočárky;
9:00–12:00
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
4. 6. Vojáci na vsi
program, během kterého
vojáci, sedláci a řemeslníci
přenesou Skanzen do počátku 17. století; 10:00
 Kojetín – náves
4. 6. Sraz rodáků a přátel
Kojetína
mše, divadlo, historie Kojetína, dechová hudba Kovačka, večer taneční zábava
s kapelou Axiom; 13:00
 Sedlčany – kotlina
5. 6. Burza
všeobecná auto moto
burza, pořádá Veterán klub
Sedlčany
 Dublovice – u školky
5. 6. Dětský den
trasa s úkoly „Po stopách
zvířátek“, sportovní aktivity
včetně jízdy na koni; 14:00

SPOLEČNOST
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Kapela Třetí slunce křtila svoji hudební prvotinu.
Před koncertem naznačila, kdo by jednou mohl
být jejím šestým členem
SEDLČANY V Pohoda clubu

se v sobotu 21. května konal
koncert sedlčanské kapely
Třetí slunce, jehož součástí
byl křest CD, které dostalo název Časosběr. Album
obsahuje devět skladeb,
na nichž se větší či menší
měrou podílelo všech pět
členů skupiny.
Třetí slunce již delší
dobu vystupuje ve složení
Radek Strnad (kytara), Martin Pešek (kytara, zpěv), Jaroslav Repetný (bicí a zpěv
bez mikrofonu), Anička
Strnadová (zpěv) a Stanislav Máša (klávesy a zpěv).
Nejenom o cédéčku jsme
si povídali před zahájením
koncertu s téměř všemi
členy kapely, jenom Standa
měl na starosti ještě nějaká
zařizování.
Jak dlouho je činná
vaše kapela?
Radek: V tomto složení hrajeme asi tak šest let,
ale vystupovat jsme začali
už před deseti roky. Kapelu jsem založil já a Daniel
Hamberger, který s námi
potom přestal hrát.
Jak dlouho vznikalo
cédéčko, které je vaší prvotinou?
Radek: Od té doby, co
s námi hraje Martin, tak-

že vlastně sedm let. Křest
se původně měl konat
v Pohoda clubu ještě před

hochuť. Tím, jak to Radek
vytvoří na kytaru, a také
Standa skládá spoustu pís-

a vždy o Vánocích hrajeme
jednu skladbu od Jablkoně.
Jarda: Mix všeho zařa-

Kapela Třetí slunce pokřtila svoje CD v sestavě Stanislav Máša (zleva), Anna Strnadová, Jaroslav
Repetný, Radek Strnad a Martin Pešek.

covidem. Na jeho devíti
skladbách se podílíme zcela všichni.
Martin: Já s tím tak úplně nesouhlasím. Základem
alba je Radkova tvorba, a to
pokud se týká hudby i textů. A taky Standova. Občas
k tomu někdo z nás ostatních něco „přišolíchal“.
V jakém stylu jsou
vaše písničky?
Martin: Je to taková vše-

niček, začíná to folkem.
Jak se na to nabalujeme
dalšími nástroji, výsledkem
je potom pop. Dnes zahrajeme osmnáct našich písniček, a pokud bychom šli
do historie, máme jich kolem třiceti. Některé z nich
na vystoupeních už ani
nehrajeme. Převzaté skladby se snažíme moc nehrát,
a když ano, tak zařazujeme
písničky Zuzky Navarové

zujeme tehdy, když si nás
někdo pozve na celý večer.
Na hodinovém koncertě ale
čerpáme z naší tvorby.
Kde všude jste v poslední době hráli?
Radek: V pražském klubu Prostor Země, dvakrát
v Rock Café a několikrát
také na svatbách.
Jaká jsou vaše zaměstnání?
Radek: Máme hodně

barvité a rozdílné profese.
Já jsem elektro projektant,
Jarda obchodní zástupce,
Martin je technologem v kovohutích, Standa programátorem a Anička je historičkou umění.
Můžete podrobněji
představit svoji profesi
historičky umění?
Anička: Pracuji v Praze
v Národní galerii jako lektorka programů pro veřejnost. Teď čekáme narození
potomka, takže se budu
věnovat hlavně mateřským
povinnostem.
Znamená to, že kapela
na čas přeruší svoji činnost?
Anička: Ne, miminko si
zavěsím v šátku a budeme
hrát dál (úsměv).
Radek: A potom půjde
do „zušky“ a ve dvanácti
letech nastoupí do kapely
jako náš šestý člen. Takhle
jsme si to s Aničkou naplánovali (smích).
Na koncer tě kapely
Třetí slunce vystoupilo
rovněž několik hostů. Dominik Sosnovec zahrál
na kytaru a představila
se také dvojice kytaristek,
která vystupuje pod názvem Duo Valeri.
David Myslikovjan

Čtrnáct deváťáků se loučilo závěrečným
školním plesem
Dokončení ze strany 1

který si připravilo čtrnáct
deváťáků, pomalu se loučících se základní docházkou, v čele s třídním učitelem Filipem Staňkem, se
těšili nejen rodinní příslušníci, ale i široká veřejnost.
Úvodního předtančení se
ujaly děti z mateřské školky patřící pod školu základní. Spolu s učitelkami
secvičily zajímavé představení s letním nádechem,
po kterém se strhl v sále
obrovský potlesk. Večerem provázela mluveným
slovem ředitelka školy

Hana Vošahlíková. Ta při
následném nástupu žáků
končících devátou třídu
představila nejen deváťáky samotné, ale i studium, kam se po prázdninách vydají. Poté bylo
připnuto čtrnáct stužek
a následoval slavnostní
přípitek. Kdo se zadíval
pozorně do sálu, zjistil, že
mnohé maminky si utírají
oči kapesníčkem a tatínci na tom byli podobně.
Z rozjařených puberťáků
se nejen díky slavnostním
róbám a atmosféře najednou staly mladé krásné

slečny a z mladých pánů
gentlemani. To potvrdili
při následném předtančení, kde předvedli, co se
při důkladném nácviku
naučili oni sami. A že se
bylo na co dívat. Po dojemné chvíli už sáhla
do strun kapela Signál.
V tuto chvíli se deváťáci
ujali svých rodičů a následovala volná zábava.
S půlnocí přišlo i losování tomboly, ve které bylo
440 pěkných cen. O občerstvení se postaral SDH
Dobrošov.
Jana Motrincová

Deváťáci měli dopoledne generální zkoušku. Na společenskou
událost se bylo třeba důkladně připravit.
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Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
26. kolo divize A
SK Dynamo České Budějovice B – TJ Tatran Sedlčany 4:1 (4:0)
Branka Sedlčan: 90. F. Hofman

26. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
TJ Sokol Sedlec-Prčice –
FC Čechie Velká Dobrá
1:1 (1:1)
Branka Sedlce-Prčice: 20.
(p) M. Hájek

24. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
TJ Sokol Čisovice – SK Petrovice 2:1 (2:0)
Branka
Petrovic:
69.
P. Chlasták
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Ligmet Milín 2:1 (0:0)
Branky Sedlčan: 72. L. Matoušek, 92. M. Havel

25. kolo okresního
přeboru
TJ Tatran Sedlčany C – FK
Sparta Luhy 2:3p (2:1)
Branky Sedlčan: 22. F. Hofman, 23. P. Sirotek
SK Kosova Hora – TJ Sokol Dublovice 1:7 (0:5)
Branky: 63. J. Květ – 11. (p),
39. a 44. M. Vondrák, 28., 29.
a 60. J. Lomoz, 51. D. Míka

25. kolo III. třídy
skupina B
SK Velká Lečice – TJ Sokol
Sedlec-Prčice B 2:0 (0:0)
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Zduchovice 2:1 (0:1)
Branky Dublovic: 48. R. Pecháček, 70. P. Vystyd
TJ Sokol Jesenice – SK
Obory 2:0 (1:0)
Branky Jesenice: 44. a 84. L.
Pomahač
TJ Stará Huť – TJ Krásná
Hora 5:0 (2:0)
TJ Vltavan Borotice – TJ
Vltavan Hřiměždice 0:2
(0:0)
Branky Hřiměždic: 80. a 90.
J. Černý

11. kolo IV. třídy
skupina D

TJ Krásná Hora B – SK Vysoký Chlumec 3:8 (1:4)
Branky: 2. M. Paulus, 65. J.
Kříž, 89. V. Čanda – 16. S.
Tůma, 23. S. Havel, 40. a 90.
Z. Tichý, 45. a 79. F. Hron,
52. R. Otradovec, 54. L. Kutnar

11. kolo IV. třídy
skupina E
TJ Vltavan Hřiměždice B
– SK Přestavlky 0:7 (0:1)

24. kolo III. třídy
skupina A –
Benešov
SK Pyšely – TJ Sokol Vrchotovy Janovice 1:6 (0:3)
Branky Vrchotových Janovic: 7., 31. a 74. P. Kocourek,
37. P. Borkovec, 58. T. Kubíček, 90. P. Němec

2. kolo nadstavby
o 13. až 16. místo
krajského přeboru
staršího dorostu
skupina A
TJ Tatran Sedlčany – SK
Kosmonosy 0:6 (0:2)

Skupina 4. – 2
kolo nadstavby
krajského přeboru
mladšího dorostu
skupina A

www.sedlcansky-kraj.cz

Rezerva Budějovic
byla nad síly Tatranu
SK Dynamo
České Budějovice
B – TJ Tatran
Sedlčany 4:1
(4:0)
JIŽNÍ ČECHY V sobotu
21. května zavítal Tatran ve 26. kole divize
A do Českých Budějovic.

Do poločasu
bylo hotovo
Od prvních minut si
domácí rezerva Budějovic vytvářela šance. První
branku vsítil střelou, která se ještě otřela o břevno, Libor Bastl – 1:0. Ten
samý hráč se prosadil
o dalších 6 minut pozdě-

ji a zvýšil náskok svého
týmu už na 2:0. A když se
k němu gólově do konce
prvního poločasu přidali
ještě spoluhráči, konkrétně ve 42. minutě Bečvář
a ve 44. minutě i Robin
Polanský, svítil na ukazateli výsledek 4:0.

Alespoň jeden
čestný gól
Druhý poločas pokračoval stejně jako ten
p r v n í . B ra n k á ř Lu k á š
Dřevojan se měl co ohánět a zneškodňoval šance
domácích. Tatran mohl
vstřelit branku z přímého kopu v 80. minutě, ale
proti byl brankář Daniel

Kerl. Ten však svoji vychytanou nulu na svém
kontě neudržel a v 90.
minutě ho překonal František Hofman – 4:1.
Sestava Tatranu: L.
Dřevojan – F. Hofman,
Kouklík (46. Hanuš), Kdolský (61. Hašek), Habart,
Dvořák, Krůta, Sosnovec,
L. Brotánek, Haas (71. Novotný), Sirotek
Tatran je po 26. kole
v tabulce na patnáctém
místě s 18 body a skóre 37:74. Další utkání se
hraje v sobotu 28. května od 17 hodin. Tatran
zavítá na hřiště čtrnáctých Hořovic.
David Štverák

Rodinné klání 2022
se vrátila atletická soutěž
rodinných párů do života
naší 2. ZŠ Propojení. Covid, ten zákeřňák, nepřál
ani rodinnému sdílení!
V sobotu 21. 5. se vše vrátilo do normálu.
Do soutěže se přihlásilo 42 týmů a jedna „nerodinná“ dvojice mimo

i zkrácený běh ze sta
na šedesát metrů.
Samozřejmě se jedná
o sportovní soutěž, nemohl chybět adrenalin,
boj, snaha, průběžné sledování výsledků, spokojenost nebo naopak kroucení hlavou. Vynechám
nějaké to pivo a půjdu
si častěji zaběhat… Příš-

Ty sledují své výsledky
průběžně při tělocviku,
asi žádné výrazné překvapení se nekonalo, radost z prvních běhů, skoků a hodů přímo čišela.
Děkujeme všem sportovcům za účast, děkuji
všem učitelům za organizaci. Je fajn, že ve škole
máme rodiny, které baví

soutěž. Poprvé jsme měli
premiéru na krásném
tartanu, na rekonstruovaných Tavernách. K dobré
náladě přispělo počasí

tě do fitka a ne na dvojku… nebo Paráda, to jsem
nečekala…, zněly odposlechnuté věty z úst soutěžících rodičů. A děti?

společné zápolení a které dají této aktivitě přednost před mnoha jinými
sobotními lákadly. Příště
na shledanou!
-jn-

SEDLČANY Po třech letech

TJ Tatran Sedlčany – SK
Kosmonosy 3:4 (2:1)
Branky Sedlčan: 30. J.
Chlasták, 40. A. Vybíral, 42.
(p) J. Jiráček

28. kolo krajského
přeboru starších
žáků skupina A
FK Králův Dvůr – TJ Tatran Sedlčany 0:9 (0:4)
Branky Sedlčan: 4. (p) V. Tatek, 7. T. Hodouš, 11. (vl.) V.
Vrba, 14. a 64. M. Pešta, 36.
J. Hodouš, 45. D. Vovsík, 60.
M. Macháček, 69. O. Ballon

28. kolo krajského
přeboru mladších
žáků skupina A
FK Králův Dvůr – TJ Tatran Sedlčany 2:1 (0:1)
Branka Sedlčan: 28. J. Vávra
David Štverák
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Ragbyový klub dává prostor nováčkům
SEDLČANY Ragbyová sezóna jede stále na plné obrátky a o tom, jak si vedli
sedlčanští vyznavači šišatého míče ve druhé dekádě května, naši redakci
informoval předseda RC
Sedlčany a trenér dětí Miloš Vodrážka.
„Naši noví borci v kategorii U12 hráli se společenstvím AMMOR v C skupině
v Babicích,“ uvedl trenér
a upřesnil: „To je skupina
vesměs pro nováčky. První dva zápasy odehrálo
céčko famózně. Nějakým
malým chybám se sice kluci samozřejmě nevyhnuli,
posílali malé přihrávky
dopředu, což se musí zlepšit a také je potřeba mít
větší chuť hrát s balónem.
Ve třetím zápase už byli

naši hráči hodně unavení
a tomu odpovídal i vý-

mněl ještě dodat, že Maty
Kabrhel hrál v áčku s ob-

S hráči kategorie U6 byl v Přelouči trenér Miroslav Kaše.

sledek. Praga byla u všeho dřív a z toho vyústila
i její jednoznačná výhra.“
Miloš Vodrážka nezapo-

dobnými výsledky, a poté
již trenér přešel k věkové kategorii U10. „Místo
konání hracího dne bylo

v Plzni, na Božkovském
ostrově. Kluci zde odehráli čtyři utkání ve skupině
B, vybojovali dvě výhry
a dvakrát prohráli. I zde
jsme si vyzkoušeli nováčky. Pochopitelně se náš
klub nevyhnul ani dalšímu
cestování, kategorie U6
hrála v Přelouči. Na hru
tohoto týmu se můžete podívat na videu prostřednictvím našich internetových
stránek.“
V Říčanech se konal
Den ženského sedmičkového ragby. Na dvou hřištích se hrála utkání od kategorie U15 až po Elite
skupinu žen. „Naše Mirka
Švagrová byla v týmu U17
Barbarians, který je složený z hráček z celé České republiky a hraje pod

vedením trenéra Sedlčan
a trenérky z Havířova.“
připomněl Miloš Vodrážka. A děvčata hrála jak
o život. Sice možná s nepatrnými chybami, které
vždy trenér vidí, ale i tak
hráčky podaly obdivuhodný výkon a všechna
utkání vyhrály. Jen je trochu potrápil tým Donau
Wien z Rakouska, ale i ten
nakonec podlehl.
„Naši hráči Bohouš Švagr a Richard Houdek hostují v Říčanech v juniorce.
Ani jeden z nich neleští jenom lavičku, ale oba jsou
platnými hráči. Dopomohli k vítězství nad Petrovicemi a blíží se k boji o mistra
České republiky,“ uzavřel
sedlčanský trenér.
David Myslikovjan

Odchovanec sedlčanského fotbalu Roman
Květ rozhodl první barážové utkání o první
ligu v Opavě
OPAVA V prvním fotbalovém barážovém utkání,

Sedlčaňák Roman Květ byl jediným střelcem gólu barážového zápasu Opava–Bohemians.

které mohlo hodně napovědět o tom, zda by tým
pražských Bohemians měl
na to, aby setrval v první lize, se ve čtvrtek 19.
května blýskl hráč „klokanů“ Roman Květ. Čtyřiadvacetiletý středopolař,
působící v hlavním městě
od předloňského roku,
už ve čtvrté minutě hry
rozhodl o vítězství svého
týmu v Opavě.
Hosté využili špatné
rozehrávky opavských
fotbalistů a po centru ze

strany Roman Květ, který
začínal svoji fotbalovou
kariéru v Kosově Hoře
a v Sedlčanech, dal přesně
umístěnou hlavičkou k tyči
jediný gól utkání. Romana
jsme kontaktovali bezprostředně po skončení zápasu a díky jeho ochotě jsme
získali několik zcela čerstvých informací.
Mohl byste pro naše
čtenáře popsat ze svého
pohledu, jak vypadala
gólová situace z úvodu
utkání?
Do zápasu jsme šli s tím,
že soupeře budeme presovat vysoko, nenecháme

domácí fotbalisty rozehrát
v klidu jediný balón, což
se nám právě vyplatilo
u našeho gólu. Dobrým
napadáním jsme získali
balón, Dosty (spoluhráč
Romana Martin Dostál –
pozn. redakce) dal krásný
centr do vápna, já jsem si
ho dobře našel a šlo jen
o to, treﬁt balón na bránu,
což se podařilo.
Věřil jste už před tímto utkáním, že by „klokani“ mohli udržet prvoligovou příslušnost?
Já tomu věřím po celou
dobu. Věřil jsem i v časech, kdy jsme prohrávali

spoustu zápasů v sezóně
a už se schylovalo k baráži. Také věřím, že mluvím
za celý tým, který tomu
bezpochyby věří také!
Teď na konci fotbalové
sezóny máte zvlášť napilno. Dostal jste se přesto
domů do Sedlčan za svojí
rodinou a za kamarády?
Upřímně řečeno, byl
jsem od Vánoc v Sedlčanech snad jenom jednou,
takže je pravda, že je to teď
časově náročné. Doufám,
že zvládneme i odvetu,
udržíme se v lize a o pauze
se za rodinou a kamarády
podívám.

Povídáme si ve chvíli,
kdy vás čeká poslední
a nejdůležitější zápas
sezóny. Máte už plány
na léto, jak budete odpočívat?
Nejspíš pojedeme s přítelkyní odpočinout si
k moři za teplem. Také nás
čeká, troufnu si říct, jeden
z nejdůležitějších dnů v životě, tedy svatba, která se
bude konat právě kousek
od Sedlčan. Takže když
se udrží liga a užijeme si
dovolenou a svatbu, tak
to bude asi nejhezčí léto
v mém životě.
David Myslikovjan
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Příklad vývoje vědeckého
poznávání

Od kalhotek
po overal

Málokterý vědecký problém
prodělával tak zajímavý vývoj,
s tolika zastánci a odpůrci, jako
problém počátku „našeho“ vesmíru. Z některých pozorování
a výpočtů vycházelo, že snad náš
vesmír, o kterém již hodně víme,
se stále rozpíná. Takže logicky
ten děj musel mít nějaký počátek v jednom bodě, jako úžasný
výbuch. Již koncem čtyřicátých
let se o téhle otázce diskutovalo
v Anglii v rozhlasovém vysílání.
A zastánce stacionárního vesmíru se vyjádřil posměšně, jak si
neumí představit ten zázračný jakýsi Big Bang. Ale tato tehdy pouhá hypotéza měla hned zastánce,
kterých s pokrokem v technice
přibývalo.
Každý se od té doby ptal,
když velký třesk jako počátek,
tak tedy kdy? Jaký čas od té doby
uplynul? Ani matematické, natož
technické řešení samozřejmě

nebylo jednoduché. Ale metoda
byla dobrá, technika se zdokonalovala, takže tomu bude nyní tak
padesát let, kdy bylo většinově již
přijato, že velký třesk byla reálná
událost před reálnou dobou. Jen
počítání toho času bylo zatíženo
chybami. Dokonce se připouštělo
rozmezí mezi 15 a 30 miliardami
roků. Dnes jsme už tak daleko, že
se čas zpřesňuje v řádu desetin
na 13,8 miliardy roků.
V roce 1979 byla vydána
krásná vědecko-populární kniha „Vesmír“ (Grygar, Horský,
Mayer), nákladem 44 tisíce výtisků. Tam zmiňuje Jiří Grygar čerstvé poznatky astrofyziky, včetně
velkého třesku. Tenkrát byl časový průběh toho procesu již dobře popsán, jen doba vycházela
asi na 18 miliard roků. Ale vědělo se, jak je ještě ten údaj nejistý.
Čtenář zakletý v mezích materialistického světového názoru

z marxismu-leninismu, byl zděšen. Tehdejší cenzor nemohl přece pustit takovou knihu do prodeje, aby byl náš lid zmaten. Jak
si má člověk představovat, že
z jednoho místa se rozletí materiál potřebný na všechny galaxie,
hvězdy a další objekty, pozorované z naší planety v okolním
prostoru. A opravdu tenkrát bylo
rozhodnuto, že bude raději celý
náklad zničen. Naštěstí se našli
komunisté, vědci, kteří věděli
aspoň něco o stavu astrofyziky
v té době, že zatajování pokroku
nemá smysl, a tak jsem mohl vzít
150 Kčs a knihu zakoupit. A protože vývoj v takových oborech
nebude nikdy končit, buďme
smířeni s tím, že zatím je lidstvo
stále nedaleko od toho počátku.
A pokud se válkami samo nezničí, bude trvale prožívat to dobrodružství poznávání.
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Výročí atentátu
Pozítří, v pátek 27. května před
polednem uplyne již 80 let
od útoku dvou československých výsadkářů – po výcviku v Anglii – na říšského protektora Reinharda Heydricha
v našem Protektorátu Čechy
a Morava. Na tyrana, který bez
skrupulí plnil úkol v podstatě
likvidovat nebo částečně poněmčit náš národ. Jako první
chtěl Josef Gabčík střílet samopalem, ale náboj se vzpříčil
v hlavni, jako druhý Jan Kubiš
hodil na auto upravenou protitankovou bombu. Výbuch rozbil okna projíždějící tramvaje,
zasáhl zadní část auta a Heydricha poranil střepinami. Byl
v nemocnici na Bulovce operován, ale snad na otravu nebo
embolii pak 4. června zemřel.
Atentátem tuto událost označili Němci, stejně jako se nazývá v podobné situaci zločinná
vražda politika. Ale uznejme, že

v tom je rozdíl, tím zločincem
byl Heydrich. Proto jsem napsal útok dvou vojáků. Vojáků
hrdinů. V té době jsme jako národ byli ve zvláštní situaci. Československá exilová vláda byla
v Anglii a poslouchali jsme,
i s rizikem zastřelení, vysílání
„volá Londýn“. V Obděnicích
k nám jednou vnikla německá hlídka, rovnou k přijímači
a hleděla na stupnici. Voják jen
zakroutil hlavou, pohrozil prstem, a pak mě pohladil. Nebyli
to jen vrazi.
Musí se přiznat, že tenkrát
u nás odporu proti Němcům
příliš nebylo, a proto exilová
vláda byla dost pod tlakem.
To až po válce se náhle hlásilo
podezřele mnoho „hrdinných“
partyzánů.
Význam likvidace tak vysoce postaveného Hitlerova
oblíbence byl u nás posuzován různě. Dlouho se diskuto-

valo, i u nás doma, jak mnoho
i přátel bylo popravených pro
schvalování, mnoho rodin zastřelených pro pomoc parašutistům, Lidice, Ležáky, jestli to
stálo za to. Ale politicky nebo
pohledem z Evropy vlastně šlo
o něco ojedinělého. Už nebylo
pochyb, na jaké jsme straně.
K tomu později hrdinné osvobozující Pražské povstání. Tím
pak bylo ovlivněno poválečné
rozhodnutí, že platnost Mnichovské smlouvy bude zrušena od samotného počátku
a českoslovanské hranice budou uvedeny do stavu před ní.
Jen naše Podkarpatská Ukrajina připadla Sovětskému svazu,
k nelibosti obyvatelstva.
V současnosti už je jisté, že
si nevalnou pověst málo statečných, málo ochotných pomáhat
trpícím dosti značně napravujeme. A neptejme se, jestli se nám
to vyplatí.
Vladimír Roškot

Francouzské město Grenoble uvolnilo
pravidla pro koupání ve veřejných bazénech. Ženám je do nich nově povoleno
vlézt v burkinách nebo nahoře bez. Jinými slovy tímto radní vzkázali lidem, že
se mohou koupat, v čem chtějí. Jen bylo
potřeba explicitně vyjmenovat, co se smí,
protože kdekomu jinak vadí kdeco. Člověk
si říká, proč je nutné takové věci oﬁciálně
povolovat, dokud se neponoří do názorových proudů. Po takové exkurzi do hlav
hlasatelů jednotlivých jediných pravd si
naopak kladu otázku, jestli jsem v pořádku já, když mi nevadí nic.
Paní omotaná látkou od hlavy až
k patě by mě, pravda, poněkud zaskočila, ale chápu, že to nedělá z plezíru, ale
z náboženského přesvědčení. A pokud je
nějak přesvědčená, ať je, dokud nebude
chtít omotávat i všechny ostatní a bude si
v poklidu splývat jako medúza. Paní bez
horního dílu plavek si také vyslouží nějakou tu extra pozornost. Přívětivou od přívětivých, nepřívětivou od nepřívětivých.
Tak už to je.
Tolerantní člověk nebude chtít svlékat
muslimku do bikin ani oblékat svobodomyslnou Evropanku do nějakého hábitu.
Jenže tolerance nám lidem není úplně
vlastní. Rádi si stěžujeme, odsuzujeme
a přesvědčujeme ostatní o své pravdě. August Kubizek byl v mládí jediným přítelem
Adolfa Hitlera. Vzpomínal na to, že Adolf
už jako teenager zuřivě nesouhlasil prakticky se vším a dokázal o tom plamenně
řečnit celé hodiny. Od sociálního systému
přes výchovu dívek až po vzhled uniforem
rakouských vojáků. Holt, měl toho hodně
co napravovat, a tak se stal vůdcem.
Adidas dostal v Británii zákaz reklamy pro sportovní podprsenky. Vyfotil
na billboard 25 párů ňader, aby demonstroval jejich různorodost a tedy i potřebu se tomuto kousku oblečení náležitě pověnovat. Odpůrci podali stížnosti.
Adidas prý sexualizuje ženské tělo. Pro
nás muže je sexualizované tak nějak implicitně, s tím žádná komise beztak nic
nenadělá. Navíc to nebyla plejáda výjimečných zázraků přírody či exhibice
pokroku v designu silikonových implantátů, ale krutá realita. Za druhé trápila
stěžovatele obava, že by odhalená poprsí mohly vidět děti. Nevím, co by se jim
potom stalo, chudákům, ale bylo potřeba je před něčím tak strašlivým ochránit. Na plovárně v Grenoblu to naživo
vadit asi nebude.
Bohumil Vohanka
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