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Zastupitelé odsouhlasili dotace, Kovotherm se stává
název ulice u Roudného
polovičním vlastníkem
nemovitosti
a projednali revize vyhlášek
S E D LČ A N Y Z a s t u p i t e l é

mohli na základě předané
zprávy auditora schválit
v pondělí 6. června závěrečný účet města Sedlčany za rok 2021. Rozpočet
prošel v průběhu roku
sedmi rozpočtovými opatřeními, z nichž pět úprav
bylo v kompetenci rady
a dvě odsouhlasilo zastupitelstvo. Příjmy tak
ke konci prosince dosáhly 211,687 milionu korun

a naplněny byly po zapracování rozpočtových
změn na 100,82 %, výdaje
skončily ve výši 182,521
milionu korun, což odpovídá po úpravách 94,13 %.
Z projednávaných bodů
v Kulturním domě Josefa
Suka označil starosta Sedlčan Miroslav Hölzel z majetkoprávních záležitostí
za důležité dva prodeje,
a to bývalé úpravny vody
v Kosově Hoře a čtvrtinu

nemovitosti čp. 4 v ulici 28.
října v Sedlčanech.

Prodej majetku
Na doporučení rady zastupitelé v pondělí odsouhlasili prodej bývalé úpravny
pitné vody v Kosově Hoře
včetně pozemků o výměře
1 469 metrů čtverečních.
Obec Kosova Hora za ni zaplatí cenu 1,528 milionu korun. Zastupitelstvo Kosovy
Pokračování na straně 2

SEDLČANY Kovotherm se

po zasedání zastupitelstva
města Sedlčany, které se
uskutečnilo v pondělí 6.
června, stává polovičním
vlastníkem nemovitosti čp. 4 v ulici 28. října
v Sedlčanech.
Město Sedlčany vyhovělo žádosti zmíněné ﬁrmy vyrábějící teplovzdušná kamna, která projevila
zájem odkoupit za 690 tisíc
korun čtvrtinu nemovitos-

ti v budově, kde provozovala a ukončila lékařskou
praxi doktorka Olga Burianová. Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel připomněl,
že jde z minulosti o součást židovského majetku
a že ve vedlejší budově,
kde sídlí Kovotherm, bývala kdysi synagoga.
„Pro nás tento majetek neměl žádný význam,
nemáme pro něj využití
Pokračování na straně 3

Rodáci byli
přítomni požehnání
historického praporu

Zázrak se nekoná, zubní
ordinace zůstává uzavřena

KOJ E T Í N S r a z r o d á k ů

zubních lékařů – to je
problém, který se v Sedlčanech s vyšším věkem
dentistů dále prohlubuje.
Sedlčanský starosta Miroslav Hölzel nemá ani
pro bývalé pacienty Ilony
Šauerové dobrou zprávu.
Nástupce, který by péči
o jejich chrup převzal, se
nenašel. Žádný zázrak se
zatím nekoná...
„Požádal jsem vedou-

a přátel Kojetína u příležitosti 800 let od první
písemné zmínky o obci
a 130 let od založení místního sboru dobrovolných
hasičů se v malé vesničce
nedaleko Petrovic uskutečnil v sobotu 4. června.

Na této dlouho očekávané
a místními pečlivě připravované události se sešli
nejen kojetínští rodáci
a přátelé, ale i ti z Mašova
a Porešína.
O s l av y o r g a n i z ova li členové SDH Kojetín
Pokračování na straně 10

S E D LČ A N Y Ne d o s t a t e k

cího zdravotnického odboru na Krajském úřadu,
aby vypsal výběrové řízení
na zubního lékaře a také
na praktického lékaře. Telefonicky jsme ještě hovořili
o tom, co jim můžeme nebo
nemůžeme nabídnout. Uvedl jsem, že pobídkou by pro
lékaře mohl být námi dotovaný nájem. V městském
objektu účtujeme přibližně
600 korun za metr čtvereční ročně, komerční nájmy

se pohybují kolem 1 000
korun a ještě výše. To znamená, že nabízíme prostory přibližně za poloviční
cenu,“ uvedl.
Zachytil prý kritické poznámky obyvatel poukazujících na to, že v odborném lékařském tisku jsou
uváděny příklady Znojma
a dalších měst, která poskytují pro získání lékařů
dotace. „Není pravda, že
Pokračování na straně 2

Řeč krajiny zazněla na několik
způsobů
SEDLČANY Učitelé ZUŠ

Sedlčany a zaměstnanci
sedlčanského muzea opět
sestavili program, který
spojoval historii s uměním – dostal název Řeč
krajiny. Ve čtvrtek 2. června dopoledne se uskutečnilo šest prohlídek
pro žáky škol a čtveřice
večerních prohlídek byla
určena veřejnosti.
„Svět kolem nás vnímáme všemi smysly. Tentokrát
jsme vám chtěli zprostředkovat venkovskou krajinu

především pomocí sluchových vjemů – napodobit
šumění lesa, zpěv ptáků, rozezvučené zvony… A samozřejmě také hudbou jako
takovou,“ vítal každou skupinku ředitel muzea David
Hroch. Hudba koneckonců
lákala k návštěvě muzea
už před vchodem, kde koncertovala dvojice harmonikářů. Uvnitř pak členové
Zábojáčku v lidové notě
pokračovali, čile se přitom
doprovázeli pomocí valchy, hrnců nebo kovadliny.

Ve sklepních prostorách
vyslechli návštěvníci píseň
s latinským textem, která je
přenesla o staletí nazpátek.
V prvním patře, po vážné
hudbě evokující krajinu
a přírodní jevy se rázem
ocitli na pastvině, kde děti
naháněly dobytek, odtud do krámu k řezníkovi
a hned vedle čekal zbytek
rodiny na příběh vyprávěný o černé hodince. V horním patře se připravoval
oběd, ale dvojice mladíků
Pokračování na straně 9
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Město
zajišťuje
„slušné
pohřby“
SEDLČANY Termín „slušné

pohřby“ se oﬁciálně používá při uzavírání smlouvy
města Sedlčany, pověřeného výkonem státní správy,
s Ministerstvem pro místní
rozvoj. K vypořádání vynaložených prostředků dochází vždy až zpětně.
„Jde o sociální pohřby,
které zajišťujeme v případě,
kdy se o zemřelé nepřihlásil
žádný příbuzný nebo jiný
pozůstalý. Vloni jich bylo
celkem deset, v letošním roce
jsem podepisoval již kolem
pěti smluv, v roce 2020 jich
bylo patnáct,“ rekapituloval
počty sedlčanský starosta
Miroslav Hölzel. Připomněl,
že zatímco před dvaceti lety
byl zmíněný druh pohřbívání na účet státu naprostou
mimořádností, v posledních
letech jich sociální odbor
Městského úřadu Sedlčany
běžně zajišťuje více než deset ročně. Zároveň podotkl,
že z části jde v těchto případech o klienty místního domova seniorů.
„Náklady, které můžeme
uplatnit, se pohybují kolem
15 tisíc korun na jeden pohřeb. Záleží na některých
vlivech, které výši mohou
ovlivnit,“ podotkl starosta.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Zastupitelé odsouhlasili dotace,
název ulice u Roudného
a projednali revize vyhlášek
Dokončení ze strany 1

Hory už tuto investici schválilo a čekalo jen na tento krok.
Zastupitelé Sedlčan dále
bez výhrad podpořili návrh
rady města prodat čtvrtinu
objektu č. 4 místní ﬁrmě Kovotherm za 690 tisíc korun,
což je částka, které odpovídá
znalecký posudek. Dalším
projednávaným bodem bylo
rozpočtové opatření číslo 4,
které reagovalo na schválení prodeje a zahrnutí těchto
položek do příjmové části
rozpočtu.

Dotace spolkům
Z a s t u p i te l s t v u by l y
předloženy návrhy na dotace spolkům a subjektům, jejichž náplní je
sp o r t , s o c i á l n í o b l a s t
nebo volnočasové aktivity. Navržené částky, které
převyšují 20 tisíc korun,
musí zastupitelé schválit.
U sportovních se jednalo o sedm subjektů – konkrétně o Tatran a částku 641
tisíc korun, Sokol a dotaci
80 tisíc korun, Pegas získá
60 tisíc korun, Aerobik studio Dvojka Aleny Novotné
85 tisíc korun, Rugby klub
40 tisíc korun, sportovní
klub Zlobr 44 tisíc korun
a šachový klub při kulturním domě 25 tisíc korun.

O dotaci nad 20 tisíc korun žádaly ze sociální oblasti Domácí hospic Křídla
– rada doporučila schválit
částku 80 tisíc korun, obecně prospěšná společnost
Mela získá 25 tisíc korun
a stejnou částku také Charita Starý Knín. V případě
žádostí u volnočasových
aktivit byly částky nižší
a jejich schválení měla
v kompetenci rada města.

Změna územního
plánu
Zastupitelé pokračovali v projednávání změny
územního plánu města č. 2.
Podpořili názor rady, aby
se bez ohledu na stanovisko kraje pokračovalo v přípravě dokumentu v plném
rozsahu tak, jak zastupitelstvo plochy a změny
jejich využití do územního plánu schválilo již dříve. Kolem tohoto bodu se
rozvinula velká diskuse
a zvláště ve vztahu k ploše označené P20 týkající
se požadované změny užívání pozemků na stavební
parcely na území Vítěže,
proti kterému se ohradili
v zastoupení Tomáše Zouzala trvale žijící obyvatelé
této osady. O tom, zda ji
vyřadit nebo v přípravě

územního plánu ponechat, se hlasovalo. Čtrnáct
zastupitelů hlasovalo pro
vyřazení, čtyři se zdrželi
hlasování a jeden byl pro
její ponechání.

Název nové ulice
Podpořen byl na zasedání také návrh radních,
aby se slepá ulice v nové
zástavbě u Roudného
(směrem od městské zástavby Sedlčan na Osečany) jmenovala Jasanová. V této lokalitě nejde
o první případ inspirovaný druhem stromů, existuje tu již ulice Ořechová.
Neuspěl protinávrh Filipa
Růzhy na pojmenování
ulice Nad Kotlinou.

Revize vyhlášek
Na zastupitelstvu se
projednávaly podklady
nutné k revizi vyhlášek.
„Jedna z nich byla například z roku 2013, kdy se
vzhledem k povodním
na tři roky prominula objektům poškozeným záplavami daň z nemovitosti.
Vyhláška je stále v seznamu s ostatními a proto je
potřeba ji zrušit,“ zmínil
sedlčanský starosta konkrétní příklad toho, že je
důležité v legislativních

předpisech udělat pořádek. Proto byla předložena také úplná verze
o regulaci provozování
hazardních her nebo další předpisy vztahující se
k zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, o užívání plakátovacích ploch
v majetku města nebo dokument o zřízení Městské
policie Sedlčany...

Počet zastupitelů
Jedním z bodů jednání
bylo také stanovení počtu
zastupitelů města na příští volební období (2022–
2026). Schválen byl návrh
na 21 členů, ze kterého
vyplývá možnost mít sedmičlennou radu. Bude tak
zachován systém, který
byl nastaven v roce 1990.
Nejprve však bylo hlasováno o protinávrhu, kterým by se počet zastupitelů snížil na 19 a počet
členů rady klesl na pět.
Tento návrh Rostislava
Hefky, který jej odůvodňoval úspornými opatřeními a klesajícím počtem
obyvatel města, nedostal
dostatečnou podporu.
K některým bodům
jednání se vrátíme podrobněji. Marie Břeňová

Zázrak se nekoná, zubní ordinace
zůstává uzavřena
Dokončení ze strany 1

my jim nenabízíme žádné
výhody. Finanční podpora
oproti komerčnímu nájmu
vychází na přibližně stejnou částku.“ Doplnil, že
všechna města, o která se
zajímal, mají podmínku,
aby lékař měl uzavřenu
smlouvu alespoň s dvěma
zdravotními pojišťovnami. „To znamená, že požadavek, na kterém jsme
trvali v případě zubního
lékaře Petra Čápa, který
se o uvolněnou ordinaci
již dříve zajímal, není ni-

jak nestandardní. Naopak
je logické, že pokud chce

někdo od města získat
nějakou úlevu, tak žádá-

me, aby základní péče
pro klientelu byla hraze-

na pojišťovnou,“ dodal.
Marie Břeňová

ZPRAVODAJSTVÍ
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Provoz mají do konce
července řídit semafory
REGION Silničáři pokraču-

jí v opravách komunikací
u Dublovic. Řidiči se budou muset podle našich

dáme na vozovku nové
živičné vrstvy. Nejpozději
v úterý 7. června chceme
navázat opravami na dal-
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Květen se obešel bez mrazíků
za posledních deset let.
Co je pozitivní, květen
se obešel bez mrazíků. Nejnižší teplota klesla na 2,1
°C. To v roce 2017 bylo 10.
května 1,8 °C pod nulou
a v letech 2020 a 2014 byly
shodně v květnu dva mrazivé dny.
-red-

dnů. Za posledních deset
let jich bylo nejvíc (23)
v roce 2013 a nejméně (9)
v roce 2017, kdy napršelo
pouze 31,7 mm. Letos to
bylo lehce nadprůměrných 71,5 mm. Přesto je
srážkový úhrn od počátku
roku zatím třetí nejnižší

SVATÝ JAN Co říkají data
z amatérské meteorologické stanice Miroslava Votruby o květnovém počasí
ve Svatém Janu?
Čtrnáct dní v měsíci
pršelo, což není nijak výjimečná hodnota. Květen
mívá hodně deštivých

Květen
2013

2014

2015

2016

horké – teplota max.
rovná nebo vyšší 30 st. C
meteorologické
dny

2018

2019

12

2020

2021

2022

2

3

4

3

1

2

letní – teplota max. rovná
nebo vyšší 25 st. C
chladné – teplota max.
nižší jak 10 st. C

2017

3
3

2

1

mrazivé – teplota min.
nižší jak 0 st. C

1

8

1

1

2

1

2

1

V Dublovicích silničáři pokládali minulý týden na komunikaci
živičné vrstvy. Foto: ŘSD

informací obrnit velkou
dávkou trpělivosti zřejmě až do poloviny letních
prázdnin.
K aktuální situaci nám
Martin Buček z Ředitelství
silnic a dálnic ČR sdělil:
„Dokončujeme první dva
úseky opravy mezi Líchovy a Břekovou Lhotou, kde
jsme práce zahájili v dubnu. Na průtahu Dublovicemi, kde opravujeme 355
metrů dlouhou část navazující na 315 metrů dlouhý
úsek dokončený na podzim
2021, momentálně poklá-

ším úseku, a to z Dublovic
na Sedlčany. Obdobně se
dokončuje také 869 metrů
dlouhý úsek podél osady
Líchovy směrem na Dublovice, aby i zde oprava pokračovala nejpozději od 7.
června dalším navazujícím
úsekem,“ sdělil Buček.
Předpokládá, že u zmíněných dvou částí budou
práce hotovy do konce
července. „I nadále se bude
pracovat po polovinách
vozovky a provoz v pracovních úsecích bude řízen
kyvadlově,“ doplnil. -mb-

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr
v m/s

nejnižší v měsíci

2,2

-1,1

2,7

3,2

-1,8

5,3

0,2

-0,4

-0,8

2,1

dne

24.

5.

16.

3.

10.

6.

7.

12.

8.

29.

nejvyšší v měsíci

24,6

28,6

26,4

29,1

33,1

29,9

25,5

24,8

28,7

29,1

dne

9.

22.

12.

22.

30.

31.

27.

9.

11.

20.

měsíční průměr

12,27

12,49

13,25

14,51

15,38

17,80

11,90

11,99

10,89

14,80

za měsíc

122,3

139,7

47,6

55,6

31,7

51,6

44,2

56,0

103,1

74,5

nejvyšší v měsíci

17,7

47,4

15,1

28,7

10,6

31,9

7,2

20,5

29,5

17,3

dne

30.

28.

20.

23.

15.

24.

20.

11.

13.

3.

úhrn od počátku roku

227,7

203,8

118,2

159

145,5

129,7

146,7

175,0

189,3

136,2

deštivé dny v měsíci

23

15

16

11

9

13

17

17

21

14

nejvyšší náraz větru
v měsíci

13,1

9,9

10,4

9,7

10,4

11,2

7,6

6,8

11,1

dne

16.

27.

24.

24.

3.

14.

23.

7.

17.

Kovotherm se stává polovičním
Ukrajincům
pomáhají pracovnice vlastníkem nemovitosti
sociálního odboru
Dokončení ze strany 1

SEDLČANY Ukrajinským bě-

žencům aktivně pomáhají
také pracovnice sociálního
odboru Městského úřadu
Sedlčany. Na tiskové besedě ve čtvrtek 2. června se
o tom zmínil starosta města Miroslav Hölzel.
„Pracovnice odboru komunikují s těmi, kteří jsou
ubytováni ve městě, navigují je především v začátcích,
aby věděli, kde se nachází
úřad práce, případně s nimi
řeší individuální problémy,
hlavně ve vztahu matek
a jejich dětí.“ Uvedl, že
v současné době je aktuální počet azylantů v Sedlčanech 123, z toho je 49 nezletilých dětí. „Díky spolupráci
s řediteli škol a překladatel-

kou, která tlumočí požadavky Ukrajinců, a velkým
aktivitám zaměstnankyň
knihovny se podařilo pro
uprchlíky vše potřebné zajistit celkem bezproblémově. Pokud má ukrajinská
komunita o pomoc zájem,
tak se má na koho obrátit,“
podotkl Hölzel.
Starosta sdělil, že podle posledního údaje, který
má k dispozici, se na území obce s rozšířenou působností v současné době
nachází 809 Ukrajinců,
z tohoto počtu je 337 nezletilých. „Rekordmanem
v počtu ubytovaných osob
je Sedlec-Prčice s počtem
kolem 200 lidí,“ dodal starosta.
Marie Břeňová

a především jsme jen čtvrtinovým vlastníkem. Kupující ﬁrma má zájem od ostatních, kteří jsou na listu
vlastníků, jejich podíly získat. Pro ně není podstatná
ani tak zmíněná budova,
která je ve špatném tech-

nickém stavu, ale součástí areálu jsou i pozemky,
které využívá, včetně míst
pro parkování,“ podotkl
starosta.
Připomněl, že existuje
ještě několik neznámých
vlastníků a pokud se
do deseti let žádný z nich

nepřihlásí, tak majetek
propadne státu a Kovotherm od něj může zbývající podíly odkoupit. „Jsou
rozdělené, pokud vím,
na osmnáctiny, proto jednání budou ještě poměrně
složitá,“ upozornil starosta.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
PŘÍČOVY O s m n á c t i l et á

řidička jela 29. května
v odpoledních hodinách
po silnici I/18 ve směru
od Sedlčan na Příbram.
V katastru obce Příčovy
po projetí zatáčky dostala
s vozem smyk, poté přejela vpravo mimo komu-

nikaci, kde čelně narazila
do vzrostlého stromu.
Ke zranění osob nedošlo,
hmotná škoda se však vyšplhala na 400 tisíc korun.
PETROVICE V katastru
obce došlo 31. května odpoledne ke střetu osobního vozidla s lesní zvěří.

Řidič jedoucí ve směru
od Týnčan již nestihl
na přebíhající zvěř zareagovat a narazil do ní. Vzniklá škoda byla stanovena
na 80 tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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Bezpečný den nabídl poučení,
zábavu i zamyšlení, co je pro
člověka nejcennější
SEDLČANY Areál v Luční

ulici, známý pod názvem
Mrskošovna, se v poslední době stal místem setkávání a pořádání různých
akcí. Jinak tomu nebylo
ani v sobotu 4. června,
kdy zde místní skupina
Českého červeného kříže
Sedlčany ve spolupráci
s městem uspořádala den
plný různých ukázek zásahů a techniky, hudebních
vystoupení, programů pro
děti a samozřejmě i dobrého jídla a pití pod názvem
Bezpečný den.

Oslovení neváhali
podpořit dobrou
věc
„Jedná se o první takto
velkou naši akci v Sedlčanech,“ řekla nám v úvodu
programu předsedkyně
místní skupiny Českého
červeného kříže Sedlčany
Jana Dostálová. Na otázku, na jakém základě akce
vznikla, odpověděla: „Spojili jsme se s Františkem
Urnerem ze Sedlčan, který
neúnavně dlouhou dobu
podporuje těžce nemocného Kubíčka z Mokrovrat
u Dobříše. Františka jsme
potkali zcela náhodou vloni, kdy jsme tady zprostředkovávali prodej kytiček
v boji proti rakovině. On
nám o Kubíčkovi vyprávěl
a my jsme se s jednatelkou
naší organizace Lenkou
Tomešovou rozhodly tohoto nemocného chlapce
podpořit. Začaly jsme přemýšlet o tom, jak, a nejdříve jsme vymyslely dětskou
pohádkovou cestu, kterou jsme ale nechtěly mít
jako všechny pohádkové
lesy okolo. Tak tady dnes
máme zraněné pohádkové
bytosti a děti je ošetřují. To

byl první moment. A potom jsme si řekly, že by to
chtělo oslovit i všechny integrované záchranné systémy, zda by mohly podpořit dobrou věc.“
Že nikdo z oslovených
neodmítl, bylo znát v sobotu na Mrskošovně na každém kroku. Svoji činnost
přišli předvést vojáci,
hasiči, městští i státní policisté, zástupci příbramského Červeného kříže
a zvlášť působivé byly
ukázky zásahové jednotky
Věznice Příbram. Doslova se zatajeným dechem
především malí účastníci
Bezpečného dne sledovali zásah speciální eskortní
skupiny při zlikvidování zvlášť nebezpečných
osob. Následovaly ukázky
výcviku služebních psů.
Diváci nejvíce tleskali
vstupu, kdy dva odsouzení na lavičce, která v tomto případě suplovala celu,
hráli karty, dali se nejdříve
do hádky a potom do pranice. Odsouzení nechtěli
poslechnout vězeňskou
službu, a tak musel udělat
pořádek perfektně vycvičený pes.
„Je to tady pěkné, zvlášť
pro menší návštěvníky poučné, ale z programu si vybereme i my dospělí,“ řekl
uznale Vladimír Šiffner ze
Sedlčan, který se přišel podívat se svojí partnerkou
a dětmi.

Tajemství
vydrželo až
do večera
Pořadatelé sobotní akce
zajistili i spoustu doprovodných programů. Na ﬁgurínách si za odborného
dozoru mohli zájemci vyzkoušet první pomoc při
záchraně člověka a svoji
činnost představilo několik
důležitých a potřebných
organizací v životě člověka
jako je sedlčanský Domácí
hospic Křídla nebo Avalo-

ne. Nechybělo ani malování na obličej a hudební vystoupení. V dopoledních
hodinách se o ně postaral
mladý hráč na ukulele Oliver Kolka, později zahrála
kapela Turkeys a o moc
krásné vystoupení se
od čtrnácti hodin postaral
sedlčanský patriot Patrik
Stoupa se svým bandem.
V rámci Bezpečného dne
na Mrskošovně nechyběla
také bohatá tombola, jejíž
výtěžek poputuje na podporu nemocného Kubíčka
a rovněž na podporu Avalone. „Nikdo z této dvojice ale
zatím neví, že tato charitativní akce je pro ně pořádána, a dozví se to až večer,“
prozradila nám výjimečně
dopředu a zcela tiše toto

a s následky svých vážných zranění se budou
potýkat do konce života.
Ve VZP se společně sešli
nad projektem prevence
úrazů dětí, který spočívá
v edukačních přednáškách
pro žáky a studenty na školách. Ve dvojicích navštěvují i mateřské školy a letní
dětské tábory.
Dva členové tohoto
týmu dorazili i do Sedlčan,
aby se v rámci Bezpečného
dne svěřili, že pokud se jim
podaří třeba jen jedinému
mladému člověku ušetřit
trápení způsobené úrazem,
pak to pro ně stojí za to.
Dvojnásobný účastník zimních paralympijských her
Pavel Bambousek přijel
z Mníšku pod Brdy a jeho

Ukázka ze zásahu byla působivá…

tajemství s úsměvem Jana
Dostálová, zatímco opodál
připravoval duchovní otec
sbírek pro nemocného Kubíčka František Urner sedm
set jednohubek s netradičními pomazánkami z cizrny, červené řepy, pohanky,
fazolí a kuskusu.

Úrazy se mohou
týkat nás všech
Jedním z prvních bodů
programu bylo představení projektu VZPoura úrazům. Tento projekt tvoří
osmičlenný tým aktivních
lidí, jimž se během jediné
vteřiny obrátil život zcela
naruby. Po těžkém úrazu se pohybují na vozíku

kolegyně Jarmila Onderková, která po úrazu vystudovala Fakultu tělesné
výchovy a sportu na Karlově univerzitě, přijela z Prahy. „V našem týmu jsme se
někteří z nás znali i před
projektem a další dal dohromady právě náš projekt.
Snažíme se působit zvlášť
na mladé lidi, protože víme,
že mladých životů se z důvodu úrazů změní spoustu.
Byli bychom rádi, aby si mladí lidé, kteří jsou nejrizikovější skupinou, uvědomili,
že ne vždy všechno končí
dobře,“ svěřil se Pavel a Jarmila doplnila: „Když mluvíme o tom, že jsme si poranili páteř a míchu, mnozí

si říkají, že se jich to netýká,
že se to stává jenom jednou
za čas. Podle statistiky to ale
vychází tak, že každý druhý
den si v České republice někdo poraní míchu. Proto se
to týká každého z nás.“

Předpověď
počasí nebyla
příznivá
Akce pod širým nebem
se obvykle vydaří v tom
případě, kdy jí přeje počasí. Jenomže sobota začala v Sedlčanech noční
bouřkou s průtrží mračen.
„Deště jsme se trochu báli
a hlavně jsme se obávali, aby
nám neprochladly pohádkové bytosti. Myslím si ale,
že bychom si poradili i tak
a vymysleli bychom nějakou
mokrou alternativu,“ svěřila
se Jana Dostálová, která bydlí v Dublovicích, předsedkyní místní skupiny ČČK je
druhým rokem a u červeného kříže je již od roku 2018.
Tehdy byla členkou humanitární jednotky v Praze
a po přestěhování na Sedlčansko se začala zajímat,
jestli i tady je činný Český
červený kříž. Když zjistila,
že nejbližší je v Příbrami,
byla jednou ze zakladatelek
místní skupiny, která se neustále rozrůstá a nyní v ní
působí čtrnáct členů. První
velkou akcí sedlčanské skupiny byla pomoc při tornádu na Moravě, kdy zajistila
za pomoci místních lidí kamion plný humanitární pomoci. Sedlčanská skupina
ČČK je také v úzkém kontaktu s ukrajinskými běženci.
V závěru našeho povídání s Janou Dostálovou
jsme se ještě vrátili na Mrskošovnu. Nakonec totiž
zde k mokré variantě málem došlo, protože zatímco
v prvních několika hodinách celodenní akce byl
program bez deště, nakonec se předpověď počasí
bohužel vyplnila.
David Myslikovjan
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Setkání v Milešově bylo zaměřeno na cestovní ruch u Orlické přehrady
REGION Turistická oblast
TOULAVA si nechala zpracovat od Sdružení obcí
Sedlčanska (SOS) Analýzu
potenciálu cestovního ruchu pravého břehu Orlické
přehrady v turistické oblasti
Toulava. Štěpánka Barešová,
tajemnice SOS a ředitelka
obecně prospěšné společnosti TOULAVA v jedné
osobě, uvedla, že na vypracování dokumentu se podíleli také starostové obcí,
ale i provozovatelé kempů,
stravovacích a ubytovacích
zařízení ve zmíněné oblasti.
„Prostřednictvím analýzy

jsme chtěli zmapovat, jak
vypadá současná situace
na toulavské části Orlické
přehrady. Abychom nepracovali jen na pravém břehu,
tak jsme oslovili i turistickou
oblast Písecko a rozbor tak
máme pro oba břehy,“ uvedla Barešová. Získaný materiál nezůstal jen v deskách
uložený ve stole. S jeho poznatky se v úterý 31. května
aktivně pracovalo na setkání
v zasedací místnosti obce
Milešov. Byli na něj pozváni
aktéři, kteří mají co do činění
s cestovním ruchem u Orlické přehrady – obce, provozo-


Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
131/22

Dlouhodobě pronajmu byt 3+1
v Sedlčanech, částečně vybaven. Tel.:
734 428 696.
132/22

Prodám kůzlata a králíky. Tel.:
773 445 417.
133/22

Prodám selata. Tel.: 732 149 464. 134/22

Pronajmu byt 3+1 v RD v Sedlčanech,
možnost využívat zahradu. Cena a podmínky dohodou. Tel.: 721 882 000. 135/22

Pronajmu garsoniéru 1+kk v Sedlča-

vatelé kempů, podnikatelské
subjekty...
„Chtěli jsme nastartovat
spolupráci a vyjasnit si, jakým
směrem by se měl ubírat cestovní ruch u Orlické přehrady,“ poznamenala Barešová.
„Důležitost schůzky vidím
v tom, že se změnila spousta
věcí, na které je třeba reagovat. Od loňského roku například nesmí přes zimu zůstávat v kempech karavany,
předzahrádky a veškeré stavby, které byly jejich součástí.
Karavany musí být přesunuty na zimoviště, které určí
provozovatel kempu, a s tím

nech, solidní jednání a pravidelné platby.
Tel.: 732 279 705, e-mail: martin.carabus@
tiscali.cz.
136/22

Pronajmu zahrádku s malou chatkou
v Sedlčanech. Tel.: 739 708 734.
137/22

Koupím československé dukáty a jiné
zlaté mince. Tel.: 778 080 060.
138/22
Prodám palivové dřevo měkké 900 Kč/prms
a tvrdé 1 300 Kč/prms nařezané a naštípané.
Dovoz zdarma. Tel.: 730 529 545

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

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 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

souvisí spousta změn. To byla
jedna z věcí, o níž jsme hovořili,“ sdělila tajemnice.
Dalším důležitým bodem
této schůzky byla domluva, jakým způsobem dál
pokračovat – zda kempy
modernizovat, a tak v kvalitě posouvat jejich služby, nebo naopak zachovat
současný stav. „Správci
kempů říkají, že lidé, kteří
jsou v karavanech coby starousedlíci, o změny nestojí
a přejí si, aby vše zůstalo tak,
jak je to v současné době.
Na druhou stranu si myslím,
že by měly kempy reagovat

na současný trend a rozvoj
karavaninku – na budování
přípojek na elektřinu a dalšího zázemí. Chtěli jsme zjistit
názory, abychom si vyjasnili,
jak turistická oblast Toulava
může s poznatky dál pracovat a pomoci. Například tím,
že budeme apelovat na kraje
a ministerstva, aby vypisovaly dotační tituly. Finanční
prostředky by více pomohly
obcím a provozovatelům
kempů s danou oblastí, kterou potřebují zlepšit a změnit,“ vysvětlila stručně Štěpánka Barešová.
Marie Břeňová

Nabízím sdílený pronájem nebytového prostoru
v Sedlčanech na nám. T.G.M. 2–3 dny v týdnu
Kancelář je vybavena nábytkem, tiskárnou, kopírkou, WiFi,
vč. sociálního zařízení

Tel.: 603 485 782

BOCA, spol. s r. o., Čím 94, 262 03 Nový Knín
hledá zaměstnance na pozici

MZDOVÁ ÚČETNÍ
zpracování mezd a související agendy, účtování a vystavování faktur
Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou
základní znalost anglického nebo německého jazyka
praxe na obdobné pozici výhodou
Nabízíme: hlavní pracovní poměr, pracovní doba 7:00–15:30 hodin
plat 32–34 000 Kč + roční prémie, stravenky, služební telefon

Kontakt: Blanka Veselá, tel.: 318 543 931, 775 775 915
e-mail: bvesela@boca.cz

www.boca.cz

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
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Celkový stav nakažených v regionu už Tulipánovník
se tři týdny nemění
nepřežil
REGION Již po třetí v řadě vidí-

me v součtovém řádku shodný počet nakažených. Jediná
změna, ke které od minulého
týdne došlo, je nárůst o jednoho nakaženého v Sedlci-Prčici
a naopak pokles o jednoho
v Počepicích.

V sobotu 4. června bylo v obci
s rozšířenou působností Příbram
32 nakažených na 74 obcí. Na jednu obec tak připadá 0,43 nakaženého. Jeden pozitivně testovaný
zároveň připadá na 1 048 obyvatel. Na Sedlčansku bylo v ten den
13 nakažených na 22 obcí, což

znamená 0,59 nakaženého na jednu obec a zároveň jednoho pozitivně testovaného na přibližně 1
538 obyvatel. V ORP Votice nebyl
opět ani jeden pozitivně testovaný z 15 obcí, ve kterých žije přes
4,5 tisíce obyvatel.
Olga Trachtová Hadáčková

6.
3.

13.
3.

20.
3.

27.
3.

3.
4.

10.
4.

17.
4.

24.
4.

1.
5.

8.
5.

15.
5.

22.
5.

29.
5.

6.
6.

OBEC
Dublovice
Hřiměždice
Jesenice
Kamýk nad Vltavou
Klučenice
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Kosova Hora
Krásná Hora nad Vlt.
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SEDLČANY Sedlčanské technické služby se

občas snaží zpestřit veřejná prostranství
také výsadbou méně obvyklých stromů.
Vloni byl před Kulturním domem Josefa
Suka vysazen jinan dvoulaločný čili Gingo
biloba, který má připomínat dlouhou historii místního divadelního spolku sahající
do roku 1841. Jde totiž o léčivý druh stromu
a používá se prý na dobrou paměť. Do Sedlčan byl strom dopraven z Kostelce nad Černými lesy.
Od roku 2014 na trávníku před kulturním
domem se měl čile k světu tulipánovník –
strom původem ze Severní Ameriky, který
v českém prostředí bývá obdivován zejména v parcích a arboretech a má nádherné
květy. Nadějně rostl, ale vloni se naklonil
při silném větru a i přes snahu zaměstnanců technických služeb se z toho nedokázal
vzpamatovat a další rok nepřežil. Na otázku,
zda jeho místo po něm zaujme opět tulipánovník nebo jiný druh stromu, sedlčanský

Tulipánovník má nádherné květy.

starosta Miroslav Hölzel odpověděl: „Domluvili jsme se předběžně s ředitelem TS Jiřím Daňkem, že pokud tulipánovník sežene,
dáme stejnému druhu ještě druhou šanci.“
Marie Břeňová

Skauti z Mnichovic našli na Sedlčansku jeden ze svých přechodných domovů
SEDLČANY Skautské středisko

Modrý květ sídlí v Mnichovicích
u Prahy, má čtyři oddíly, z nichž
jeden dívčí je činný pod názvem
Světlušky. Skupina děvčat ve věku
od osmi do jedenácti let společně se svými dvěma vůdkyněmi
v sobotu v dopoledních hodinách
obsadila lavičky u kašny na sedlčanském náměstí T. G. Masaryka
a po dotazu, zda jsou ve městě
náhodou, se ukázalo, že tomu tak
určitě není.
„Pravidelně v létě jezdíme
na Sedlčansko na tábor, a to
za Dubliny k Březinovu mlýnu,
který se vždy na čas stává naším
druhým domovem,“ uvedly vůdky-

ně skautek Méďa, její zástupkyně
Stáňa a společně dodaly: „Jezdíme
tam každý rok už asi pětadvacet

let. Víme, že je tady v okolí spoustu táborů, ale my jsme dostaly tenkrát dobrý tip a začaly jsme jezdit

Sedlčanské náměstí na své výpravě rozzářily Světlušky.

na louku, která patří zemědělskému
družstvu z nedalekých Křečovic.
Místní zemědělci nám vždy louku
před naším táborem posekají a my
ji máme pěkně připravenou k táboření. Dnes jdeme přes sedlčanské
náměstí za odměnu na zmrzlinu,
protože jsme po celou cestu vlakem
psaly po družinách detektivní pohádku, jelikož dobře víme, že nuda
je to nejhorší, co může být.“
Světlušky ale nevážily cestu
z Mnichovic na Sedlčansko výhradně proto, aby si tady daly
zmrzlinu. Výprava zde i nocovala, a to na soutoku Křečovického
potoka a Mastníka.
David Myslikovjan

ZPRAVODAJSTVÍ
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Den zdraví se opět
zaměří na prevenci
SEDLČANY Filip Zítko, pro-

vozní ředitel nemocnice
Sedlčany, s časovým předstihem avizoval, že ve středu 14. září se naskytne

viště a hlavním tématem
akce bude prevence.
„Zaměříme se na fyzioterapii – prevenci onemocnění pohybového aparátu,

V rámci Dne zdraví se na sedlčanském náměstí objeví různá stanoviště, hlavním tématem akce bude prevence.

občanům a návštěvníkům
města jiný pohled na náměstí T. G. Masaryka, než
na jaký jsou zvyklí. V rámci akce Den zdraví zde budou umístěna různá stano-

na správné držení těla a připomeneme mimo jiné, jak si
nejlépe počínat při zvedání
břemen. Dalším tématem
bude gastroenterologie – diagnostika a léčba onemocně-

ní zažívacího traktu,“ sdělil
Zítko s tím, že případné
dotazy návštěvníků zodpoví přítomný lékař. Při Dnu
zdraví bude také vhodná
příležitost nechat si zdarma
změřit krevní tlak nebo hladinu cukru v krvi.
Ředitel za pořadatele
přislíbil, že nezapomenou
ani na děti. Připraven pro
ně bude doprovodný program. Formou zábavné
aktivity se budou věnovat
nácviku první pomoci. Základní ošetření si vyzkouší
například na obvazování
ﬁgurek medvídků. „Rádi
bychom do Dne zdraví zapojili různé spolky, s některými už začínáme jednat,
čím by mohly do programu
přispět,“ dodal Zítko.
Rada města Sedlčany
na květnovém zasedání
s ohledem na charakter
akce vyhověla společnosti
Mediterra, která provozuje sedlčanskou nemocnici
a osvobodila ji od místního poplatku.
Marie Břeňová

Prázdninová stezka je
příspěvkem skautů k 750. výročí
Kosovy Hory
KOSOVA HORA Do progra-

mu oslav k 750. výročí Kosovy Hory se zapojili také
skauti KOS Kosova Hora.
Jejich nápad poskytne
zábavu i poučení při toulkách přírodou po celé
dva letní měsíce. O prázdninách bude návštěvníkům k dispozici Skautská
stezka.
Skautský vedoucí Jiří
Čihák, který vede spolu
s Pavlou Pittnerovou chlapecký a dívčí oddíl, uvedl,
že hlavní organizátorkou
letní hry je jeho kolegyně.
„Já sám se těším, že se jí zúčastním se svými dětmi především jako hráč a rodič,“
poznamenal. Vedoucí Pittnerová nám akci přiblížila:
„Během procházky po Kosově Hoře a jejím blízkém

okolí objeví poutníci dvacet
zajímavých míst, jejichž
historii mnoho, a to i místních, občanů nezná. Trasu
si může každý naplánovat
podle svého, případně rozdělit ji na více dní. Zajímavá místa budou vyznačena
na mapce společně se zeměpisnými souřadnicemi
a nápovědám o úkrytech
kešky. Keška (plastová zkumavka) bude obsahovat list
s informacemi o zajímavém místě a otázku. Otázka bude z daného místa –
jednoduchá, vhodná i pro
děti.“ Správné odpovědi
budou na závěr prázdninové hry slosovány. Doplnila, že bližší informace
společně s mapkou budou
k dispozici na webových
stránkách obce.

Luštitelé získají jako
odměnu knihu Historie
Kosovy Hory od autorů Jiřího Němce a Ivany Lomozové. V ní si přečtou mnoho zajímavých informací
o obci, mimo jiné i to, že
nejstarší nalezený dokument byl sepsán před 278
lety. Je jím listina Marie
Terezie ze 7. července
1744. Obnovuje městečku
zaniklá práva, obsahuje
její autentický podpis a ví
se, že kosohorští konšelé za ni zaplatili císařské
kanceláři 344 zlatých.
Byla přes 200 let uložena
na místní radnici a během
častého používání se stala
v některých místech nečitelná. Uložená je v Okresním archivu Příbram.
Marie Břeňová
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Kotlinu čeká nabitý
víkend s hudebním
bonusem
SEDLČANY Druhý červnový

víkend opět přiláká na sedlčanskou Kotlinu příznivce
motorsportu. Koná se tu
první ze dvou letošních
závodů FIA Zóna střední
Evropy. Ten druhý bude
první víkend v srpnu. Na co
se můžeme těšit, nám sdělil
předseda Autoklubu RAC
Sedlčany Miroslav Dvořák.
Jaký je program na víkend 11. a 12. června?
Vlastně program na Kotlině začne už v pátek, kdy
budou přejímky. Ty budou
pokračovat pro opozdilce
ještě v sobotu ráno. Pak už
to vypukne ve čtvrt na devět
volným tréninkem a před
jedenáctou hodinou by měl
být začátek kvaliﬁkací, které
budou v sobotu tři. V neděli
by měla pokračovat třetí kvaliﬁkace a pak čtvrtá. Od půl
třetí by mělo být semiﬁnále,
po něm ﬁnále a nakonec slavnostní předání cen. Jelikož je
přihlášeno velké množství
jezdců, protože závod je
součástí mistrovství Polska
a Poláků je přihlášených asi
padesát, tak uvidíme, jak se
to všechno stihne. Pojede
se pořád, takže musíme mít
i traťové komisaře na vystřídání. Záleží také na počasí
a na tom, jak často budeme
muset kropit. A pokud budou bouračky, bude se muset odtahovat...
Máte nějakou záložní
variantu pro případ, že
to všechno stihnout nepůjde?
Můžeme vypustit čtvrtou kvaliﬁkaci, podmínkou
jsou tři až čtyři. Vloni jsme
jeli čtyři kvaliﬁkace poprvé
a stihlo se to. Ale bylo o třicet až čtyřicet jezdců míň.
Letos mají Poláci tři svoje samostatné divize, které jedou
jenom v rámci Mistrovství
Polska. Jenom tam jich je
čtyřicet. Konkrétně to jsou
divize Seicento CUP (malé
Fiaty), RW CUP (zadokolky,
kde jsou samá BMW) a SuperCars light (slabší SuperCars). Normální SuperCars
mají pět set, šest set koní
a tohle má kolem tří set koní.
Rozjížďky všech divizí jsou

po pěti jezdcích, až ﬁnále je
v šesti.
Jaká známá jména se
objeví v závodním poli?
Přihlášen je loňský vítěz
Mistrovství Zóny střední Evropy Polák Zbigniew Staniszewski, což je hlavní favorit
divize SuperCars. Sekundovat mu jistě bude Aleš Fučík
i Alois Höller. Pravidelně jezdí Mistrovství Evropy v divizi Super 1600 jeho krajan Damian Litwinowicz, i náš Jiří
Šusta. Takže souboj v této
divizi určitě bude stát za to.
Kteří jezdci ze startovní
listiny jsou domácí?
V divizi Super 1600 pojede sedlčanský Petr Třešňák
a Tomáš Buda ze Sedlce-Prčice. V divizi Super touring
cars do 1600 je Tomáš Stránský z Neveklovska. Nad dva
litry jsou tam Matěj a Ondřej Šenkovi z Neveklova.
Domácí Sedlčaňák je také
Luboš Slaba v divizi ČT HA
do 1600. Michal Čermák se
svou partnerkou Lucií Pěknou žijí na Červeném Hrádku. V této kategorii startuje
také Filip Bejšovec z Počepic a Radek Pinkas z Nečíně.
Jako doma je v Sedlčanech
i Tomáš Slaba. V Kart Crossu
je domácím jezdcem Jakub
Mrvka.
Kdo je podle vás osobně největší osobností závodu?
Určitě Alois Höller. Pak
ve veteránech Pavel Koutný
s Markem Zemanem. To jsou
takoví tři jezdci, kteří jezdí
rallycross leta letoucí. Další
ikonou je Roman Častoral.
Můžeme se kromě samotných závodů a jezdců těšit ještě na nějaká
lákadla?
Tomáš Zajíc, komentátor, je zároveň muzikant.
A složil písničku přímo
o rallycrossu a Kotlině. Má
to být rocková pecka se samými super muzikanty. Natočil ji v Německu ve studiu
a udělal i klip. Měla by být
i velkoplošná obrazovka,
takže bude premiéra nejen
písničky, ale i klipu.
Olga Trachtová
Hadáčková
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Jeronýma
10. 6. Noc kostelů 2022
koncert duchovní hudby;
18:00
 Solopysky – parket
10. 6. Lucie Revival
Lucie Revival a jejich
celovečerní show s názvem
Dáme pohyby; 21:00
 Krásná Hora nad Vltavou – letní parket restaurace Na sále
11. 6. Taneční zábava
hraje Axiom; 19:00
 Jesenice – hřiště, letní
parket
11. 6. Pouťová zábava
20:00
 Sedlčany – areál U Chovatelů
12. 6. Dechová hudba
Míly Nováka
koncert dechové hudby; 14:00
 Týnčany – chalupa
Helena
18. 6. Týnčanský festival
hraje kapela Repete, After
Hours, Ddk, šermířské klání, program pro děti; 17:00
 Petrovice – hřiště SK
18. 6. Tři sestry open air
tour 2022
koncert kapely Tři sestry,
dále hraje E!E, Visací zámek, MZH; 18:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Na březích Vltavy – Vladimír Stibor
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora
 Sedlčany – knihovna
Matlámo patlámo
výstava výtvarného kroužku pro malé děti (4–7 let);
od 10. 6. do 4. 7.
Sedlčanské střípky
výstava „na chodbě“ příběhů a ilustrací žáků 4. tříd
sedlčanských ZŠ; od 10. 6.
do 31. 8.
 Sedlčany – muzeum
Vesnice
výstava fotograﬁí Milana
Dlouhého a Martina Zemánka; do 12. 6.

Sanctus Benedictus
výstava fotograﬁí středověké architektury v muzejním sklepním prostoru;
vernisáž 15. 6. v 18:00
Krysáci
vernisáž výstavy jako
doprovodný program
městských slavností ROSA;
18. 6. 10:30
 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.

PŘEDNÁŠKY
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
8. 6. Zábavná historie
umění
přednáška p. Šiky v rámci
Akademie 3. věku pro širokou veřejnost; 19:00

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
13. 6. Proton
jevištní rozhlasovou reportáž uvádí divadlo Vosto5;
19:00

KINO
 Sedlčany
10. 6. Známí neznámí
česká komedie; 20:00
11. 6. Srdce na dlani
česká komedie; 20:00
12. 6. Ušák Chicky a Zlokřeček
dětské představení; 15:00
 Sedlec-Prčice
10. 6. Betlémské světlo
česká komedie otce a syna
Svěrákových; 20:00
 Kosova Hora
10. 6. Letní kino: Srdce
na dlani
česká komedie, v úvodu
dokument Historie a současnost Kosovy Hory; 21:00

 Kamýk nad Vltavou –
zahrada ZŠ
11. 6. Jarní kino: Špunti
na vodě
21:30

www.sedlcansky-kraj.cz

 Sedlčany – přehrada
17., 18. 6. Závody dračích
lodí
doprovodný program
městských slavností ROSA;
9:00–13:00, 18. 6. 11:00–16:00

SPORT
 Sedlčany – kotlina
11., 12. 6. FIA Zóna Střední Evropa
rallycross; 9:00, 12. 6.
od 8:00
18. 6. Rallycross
Rallycross cup
 Sedlčany – sokolovna
11. 6. Turnaj ve stolním
tenisu neregistrovaných
hráčů nad 50 let
9:00
 Vysoký Chlumec – hřiště
11. 6. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – FK
Drevníky; 14:00
 Kosova Hora – hřiště
11. 6. Fotbalové utkání
SK Kosova Hora – FK Sparta Luhy; 17:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
11. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Dublovice
B; 17:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
11. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Stará Huť; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
11. 6. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Sokol Kytín; 17:00
 Jesenice – hřiště
12. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Krásná Hora; 17:00
 Počepice – hřiště
12. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Jince 1921; 17:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
12. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B –
MFK Dobříš B; 17:00
 Dublovice – hřiště
12. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Nečín; 17:00

 Sedlčany – Taverny
17. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Počepice; 18:00
19. 6. Fotbalové utkání
klub Velká Kobra vs. Výběr
Sedlčan; 14:00
 Mezihoří
18. 6. Pochod z Mezihoří
do Mezihoří
trasa cca 12–15 km, poté
zahraje k poslechu country
kapela Fanda Tomášek
a přátelé; 9:00
 Kosobudy – Divišák
18. 6. Rybářské závody
10:00
 Sedlčany – areál KDS
18. 6. Silák Sedlčan
25. ročník, doprovodný
program městských slavností ROSA; 13:00

kého prášení; 16:00–18:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
10. 6. Noc kostelů 2022
Detektiv v kostele – program pro děti, prohlídky
věže, hudební vystoupení,
beseda Dotek Mongolska
a Spiritualita manželství
ve 21. století; 16:30
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Jeronýma
10. 6. Noc kostelů 2022
koncert duchovní hudby
komorního chrámového
sboru EKOLA a ZUŠ Sedlec-Prčice; 18:00
 Kamýk nad Vlt. – kostel
10. 6. Noc kostelů 2022
vystoupení operního pěvce
Vladimíra Čedíka; 20:00
 Sedlčany – hvězdárna
10., 11., 17., 18. 6. Pozorovací program
20:00–23:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
11. 6. Farmářské trhy
8:00

OSTATNÍ
 Kamýk nad Vltavou
3.–10. 6. Kamýcké prášení
8. 6. Mokré odpoledne
pro děti i dospělé, soutěže
zajišťují kamýčtí a veličtí
hasiči, akce v rámci Kamýckého prášení
 Sedlčany – knihovna
8., 15. 6. Hajánek
podvečerní čtení pro děti
z knih Daniely Krolupperové; 17:00
10. 6. Turnaj v pexesu
souboj se soupeři a vlastní
pamětí, pro všechny věkové kategorie; 15:00
13. 6. Už víme, jak to
dopadlo
slavnostní vyhodnocení
18. ročníku Čtenářské ligy;
15:00
 Jesenice – ZŠ a MŠ
Jesenice
9. 6. Dětský den
9:00
 Kamýk nad Vltavou
– přístaviště na pravém
břehu
9. 6. Projížďky hasičským motorovým
člunem
projížďky v rámci Kamýc-

 Kosova Hora – náměstí
11. 6. Obecní slavnost
k 750. výročí Kosovy
Hory
mše v kostele, řemeslný
jarmark, vystoupení ZŠ,
bubenická show, Páni
ze Zvěřince, hraje Blue
Orchestra, Kaktus Verde,
Holečkova parta; 9:00
 Vrchotovy Janovice –
zámecký park
11. 6. Víkend otevřených
zahrad
cesta parkem s mapou
v ruce – 7 zastavení o Sidonii Nádherné, komentovaná
procházka, soutěž; 11:00
 Kosobudy – náves
11. 6. Kosobudský kotlík
XII. ročník soutěže o Putovní pohár, soutěž o nejlepší
kotlíkový guláš; 13:00
 Jesenice
11., 12. 6. Pouť
 Dublovice, Nedrahovice
12. 6. Pouť
 Petrovice
12. 6. Cesta pohádkovým
lesem
13:30

SPOLEČNOST
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Dudácké duo Julie
a Jaromír hrálo a zpívalo
naplno. Výsledkem je
druhé místo ve ﬁnále
SEDLČANY/MIKULOV Vý-

borným dudáckým duem
ve složení Julie Nevlidová a Jaromír Kunc se
může pochlubit Základní
umělecká škola Sedlčany.
Eva Mayerová je na svoje mladé žáky náležitě

Mikulov i atmosféra
soutěže byly prostě skvělé.
Do poroty zasedli muzikanti zvučných jmen – zmínila
bych alespoň Vlastimila
Konrádyho, syna známého
vypravěče a dudáka Antonína Konrádyho. Byl velmi

Úspěšnou dudáckou dvojici Julii Nevlidovou a Jaromíra Kunce připomínáme snímkem z nedávného vystoupení v sedlčanské knihovně, kde je na housle doprovodila jejich učitelka Eva Mayerová.

pyšná. Úspěch pro ně
znamenalo již vítězství
v krajském kole soutěže komorní hry na dudy,
v němž si zajistili postup
do celostátního kola. To se
uskutečnilo v posledních
květnových dnech v Mikulově. V ústředním kole
soutěže vybojovali prestižní druhé místo. Víc nám
v krátkém rozhovoru řekla
Eva Mayerová.
Jak silná byla konkurence?
Celá akce byla dost náročná, jak po stránce psychické, tak i fyzické. Soutěžili jsme ve 4. kategorii
určené pro nejmladší hráče ve věku od 14 do 18 let.
Konkurence byla značná.
Největší soupeře pro nás
představovalo Strakonické
kvarteto, Plzeňáci a trio
z Aše. Všichni hráli a zpívali zpaměti. Julie i Jaromír
také. Rozbalili to naplno.
A výsledkem byla druhá
cena! Myslím, že napoprvé
to byla výborná zkušenost
– jak pro oba dudáčky, tak
i pro mne jako pedagoga.
Cestou domů jsem již plánovala, co vylepšit na další
ročník soutěže, která bude
za tři roky.
Jaká vládla na soutěži
atmosféra? Měla k vám
porota nějaké výhrady?

milý a totéž platilo i o ostatních porotcích, soutěžících
a jejich kantorech. Na této
úrovni se již nic neřešilo,
při vyhlašování cen porota
pouze chválila. Byl to krásný pohled na krásné krojované mladé lidi, kteří došli
v interpretaci naší lidové
písně k dokonalosti. Bylo
na nich znát, že český folklor je baví a má jim co říci.
A c o n á s l e d ova l o
po vyhlášení?
Po vyhlášení cen jsme
jen spěchali na vlak a těšili se cestou domů, že
úspěch řádně v Sedlčanech oslavíme.
Uvidíte se s Julií a Jaromírem také o prázdninách? Jak časté cvičení
jim v době školního volna doporučíte?
Na léto si s mými žáky
plánujeme cestu do Strakonic na Dudácký festival.
Hudební zážitek spojíme
s výletem na moji chatu, kterou mám kousek
od Vimperka. A jak to bude
s cvičením na nástroj? To
je otázka, na kterou si každý z nich musí odpovědět
sám, aby se za svou hru
nemusel stydět. To se ale
Julie ani Jaromíra rozhodně netýká, zasluhují si moji
velikou pochvalu!
Marie Břeňová
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Brána do Země pohádek
se otevřela po třech letech
KAMÝK NAD VLTAVOU Sobotní dopoledne 4. června se otevřela kouzelným
klíčem Bílé paní Země
pohádek dětem z Kamýku i okolí.
A zájem veřejnosti
o pohádkový les, který
vedl okolo zříceniny hradu Vrškamýku a blízkého sousedství, byl letos
obrovský. O tom svědčila
i dlouhá fronta, která se
tvořila u vstupu a kolem
jedenácté hodiny dosahovala z prvního stanoviště, skoro až k hlavní
silnici. Nebylo se co divit,
na připravených čtrnácti
stanovištích si dali pořadatelé jako vždy opravdu
záležet.
Nikomu nevadilo, že
se brána do Země pohádek po složité epidemické situaci znovu otevřela
po třech letech. Vždyť kde
jinde lze za bílého dne
potkat Křemílka s Vochomůrkou, Pata a Mata, víly,
mušketýry, ježibabu či

hodné čerty a další nadpřirozené bytosti? Kde se
dá uvařit dort s Pejskem
a Kočičkou nebo zažít
vtipné vybírání blešek

měnu a v cíli po splnění
všech úkolů se mohly
občerstvit párkem v rohlíku zdarma. Kouzelnou
atmosféru dokreslovaly

Děti plnily úkoly pod dohledem bytostí ze světa pohádek.

z kožichu pejska Jonatána
z večerníčku Mach a Šebestová? Jedno stanoviště, ale přeci jen vrátilo
účastníky zpět do reality – to si vzali na starost
místní hasiči.
Děti za splněné úkoly dostávaly hezkou od-

výrobníky bublin umístěné na startu i v cíli a liška
tvořící obří bubliny na požádání. Na Vrškamýk se
vydalo 371 dětí, akci zajišťovalo 35 pořadatelů,
které podpořilo jedenáct
sponzorů.
Jana Motrincová

Řeč krajiny zazněla na několik
způsobů
se při bubnování na misky
a talíře bavila natolik, že
na hlad pravděpodobně
úplně zapomněla. Dvořákova Humoreska a Smetanova Vltava pak dovedly

střednictvím dobové nahrávky sám Josef Suk,
za klavírního doprovodu
improvizované variace
na jeho scénickou hudbu
k pohádce Radúz a Mahulena (Op. 13): „A pro-

dětských srdéčkách vzniklo přání říci mně asi toto:
‚Strýčku Suku, nám se to líbilo, víme, jak nás máš rád,
ale my děti tě máme též
rády.‘ To bych měl radost,
protože jsem vždy toužil

návštěvníky ke stanovišti,
kde se představil architekt
Jan Kotěra.
S každou skupinou se
na závěr rozloučil pro-

tože vás, milé děti, znám,
proto vás mám rád a hned
vám řeknu, co by mi udělalo velkou radost. Víte
co? Kdyby tak ve vašich

po tom, aby má hudba šla
z duše čisté a aby zase byla
chápána čistou duší. Tak
sbohem a na shledanou,
děti.“
Pavel Žak

Dokončení ze strany 1
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Hudba je mocnější než slovo
ČERVENÝ HRÁDEK Hudební festival Sukovy Sedlčany každoročně navštěvuje
jedno z nejlepších českých
koncertních těles – Sukův
komorní orchestr. Je to obrovská pocta. V roce 2003
po koncertním vystoupení
pěti členů tohoto orchestru
na zámku Červený Hrádek
propůjčila Henriette baronka Mladota tomuto novému
souboru jméno rodu. Na památku zesnulého manžela
Jana Nepomuka Mladoty
ze Solopisk se právě tehdy

stala patronkou Mladota Ensemble, který kromě svých
světových vystoupení zajíždí pravidelně i na Červený
Hrádek.

Život je jen náhoda
Páteční koncert započal
roztomilým poděkováním
bývalého senátora J. Buriana manželům Lobkowiczovým. Koncertní večer pak
otevřelo úchvatné provedení
Variací na Corelliho, G. Tarti-

ni-F. Kreisler. V podání Dany
Truplové na housle a Jana
Kosa na klavír nenechalo ani
laika na pochybách, že jde
o provedení skutečně mistrovské.
Klasickou část programu
se skladbami M. Brucha a J.
W. Mozarta završilo před
přestávkou poměrně neznámé Terzetto c-moll A. Dvořáka, jehož skladby vždy
chytnou Čecha za srdce.
Ke vzniku skladby se váže
historka. K napsání Dvořáka
inspirovalo, že slyšel svého

starého přítele, houslistu Národního divadla J. Pelikána,
dávat hodiny studentovi ze
sousedství. Chtěl si s nimi
jako violista zahrát nějakou
skladbu, ale při komponování se nechal příliš unést.
Ve výsledku byla skladba
pro studenta příliš obtížná,
on ji pak ještě později pro
výuku upravil. Nicméně my
jsme si to původní terzetto
mohli ve skutečně mistrovském podání užít, srdce ple-

salo nad Dvořákovými harmoniemi.
Druhá polovina koncertu přinesla skladby doslova
protikladné. Při současném
životním stylu přivedlo Adagio pro smyčce S. Barbera
posluchače svým pomalým
tempem a tklivě osvobozující melodií do jejich vlastních
hlubin. Jedna z nejznámějších skladeb na světě má
v sobě moc obrátit posluchače do sebe, vrstvu po vrstvě,
kam až dovolí.
Na závěr přišla perlička.

Nemusíte znát prvorepublikové Osvobozené divadlo
Voskovce a Wericha, ani
jeho hudební tvorbu Jaroslava Ježka. Ale budete znát píseň, kterou si často zpíváme
při různých příležitostech,
Život je jen náhoda. A právě k uctění autorovy tvorby
napsal současný skladatel
Luboš Sluka Suitu na paměť
Jaroslava Ježka. Geniální
synkopy si užívali nejen hudebníci, kterým se rozvrko-

čily i nástroje, v sále se vrtěl
kde kdo. Snad byly ještě přítomny i ty trochu větší děti
manželů Lobkowiczových,
nepřišly letos s rodiči posluchače jenom pozdravit, ale
seděly už mezi nimi.
Večer byl hudebním
sdělením lidským srdcím.
Hudby milovní posluchači
mohou s potěšením očekávat zářijové pokračování
letošního Sukova festivalu
jazzovým koncertem.

Komorní
atmosféra
Rytířského sálu
Položili jsme pár otázek
koncertnímu mistrovi Martinu Kosovi, uměleckému vedoucímu Mladota Ensemble.
Program večera byl
úžasně bohatý. Jak vybíráte skladby pro váš repertoár?
V době vzniku našeho
souboru na podzim 2003
bylo hlavním mottem objevování a uvádění nebo nahrávání skladeb, které běžně
nezaznívají. Skladby pro konkrétní koncerty vybíráme
společně tak, aby program
byl pestrý a posluchačsky
zajímavý. Snažíme se využít
možností od sólových výstupů po sexteta, podobně jako
na Červeném Hrádku, nebo
klavírní koncerty, například
Haydna a Mozarta, které
si v doprovodu vystačí se
smyčcovým obsazením.
V obecenstvu jsem za-

slechla, že hrajete s violistou bez pavouka. Co si pod
tím má obyčejný smrtelník
představovat?
Hrou bez pavouka máte
pravděpodobně na mysli
držení, položení, přiložení
houslí či violy k tělu hudebníka. Z pohledu historie hry
bychom za určitý výchozí
bod mohli označit hru bez
podbradku i bez podušky,
tedy bez pavouka. Postupně bychom pravděpodobně
objevili nejdříve podbradek,
později pak různé podušky,
vycpávky nebo podložky
pod šaty, saka, až po dnešní soﬁstikované pavouky.
Osobně vítám jakýkoli pokrok v čemkoli, ohledně přiložení nástroje se u hry bez
pavouka jedná o původní
uložení nástroje na klíční
kost. Ta je při hře podstatně
méně vystavená pohybu než
například levé rameno. To
by mělo zůstat pokud možno volné a při hře různého
pohybu schopné.
Prostředí Rytířského
sálu je skutečně komorní.
Nevadilo vám, že jsme vám
dýchali na noty?
Prostředí a atmosféra
na Červeném Hrádku jsou
neopakovatelně krásné, patří
k tomu i velmi blízký a vítaný
kontakt s posluchači. V praxi
jde o centimetry, které nás
dělí od obecenstva, zdrojů
světla a vzájemného hudebního kontaktu mezi hráči.
Iva Fišerová

Rodáci byli přítomni požehnání historického praporu
Dokončení ze strany 1

a zapojila se i řada místních občanů. Hodinu
po poledni sloužil u místní kapličky kněz Jack
Strachowski mši svatou
a došlo zde i k požehnání historického praporu.
Svým zpěvem slavnostní
akt obohatily místní ženy
za doprovodu kytary,
kláves a houslí. Následně byli oceněni zdejší
významní rodáci i hasiči.
Starosta místních hasičů
Václav Jankovský ml. vyprávěl přítomným zajímavosti z historie obce. K té
byla v místní hasičárně
připravena velice pěkná

výstava dobových materiálů, jež obsahovala množství unikátních dobových
i současných fotografií,
popisy jednotlivých stavení a rodů.
Program pokračoval
vystoupením petrovických divadelních ochotníků, které pro tento
den doplnili i někteří
z místních občanů. Jejich
vystoupení vyprávělo
příběh o vzniku obcí Kojetín, Petrovice a Obděnice. Poslední dvě zmíněné
obce totiž také oslavily
významná jubilea svého
vzniku, ale stihly to ještě
před epidemií koronavi-

ru. Účinkující si po vtipném představení vysloužili obrovský potlesk.
Otěže programu potom
převzala dechová kapela
Kovačka se známými lidovými skladbami, po jejichž první sérii předvedli
ukázku své činnosti mladí
hasiči SDH Kojetín. O večerní hudební zábavu se
postarala skupina Axiom,
která vydařené setkání
na kojetínské návsi provázela až do konce slavnosti.
S b o r d o b rovo l n ý c h
hasičů Kojetín patří mezi
nejaktivnější sbory na Petrovicku. Celoročně se
zabývá prací s dětmi a po-

řádá různé kulturně společenské i sportovní akce.
Nebylo proto divu, že se

jim významný den vyvedl
na jedničku.
Sabina Motrincová

Veřejnost si nenechala ujít požehnání historického praporu.
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Fotbalové víkendové
výsledky
28. kolo divize A
TJ Tatran Sedlčany – SK Petřín Plzeň 1:2 (0:0)
Branka Sedlčan: 90. P. Haas

28. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
SK Baník Libušín – TJ Sokol
Sedlec-Prčice 1:2 (1:0)
Branky Sedlec-Prčice: 73. M.
Davídek, 84. M. Raček

26. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
TJ Sokol Daleké Dušníky –
SK Petrovice 2:7 (0:4)
Branky Petrovic: 2. a 14. M.
Kudrna, 7., 53. a 80. P. Chlasták, 31. V. Schwarz, 70. O.
Štemberk
SK Černolice – TJ Tatran
Sedlčany B 2:1 (0:1)
Branka Sedlčan: 19. D. Čipera

14. kolo okresního
přeboru
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Rosovice 9:3 (6:1)
Branky Sedlčan: 6. a 50. L. Matoušek, 9., 13. a 43. F. Stibor,
15. T. Nováček, 44. a 86. Šťovíček, 77. P. Matoušek
SK Spartak Příbram B – TJ
Sokol Dublovice 1:4 (1:2)
Branky Dublovic: 12. J. Lomoz, 20. a 77. M. Vondrák, 87.
M. Ballon
TJ Sokol Nečín – TJ Sokol
Počepice 2:0 (1:0)
SK Kosova Hora – SK Nový
Knín 2:1p (0:0)
Branka Kosovy Hory: 75. T.
Sůva

TJ Krásná Hora – TJ Zduchovice 4:0 (2:0)
Branky Krásné Hory: 17. a 18.
M. Paulus, 67. J. Krůta, 80. M.
Koudelka

13. kolo IV. třídy
skupina D
SK Sokol Kytín – SK Vysoký
Chlumec 3:2 (2:2)
Branky Vysokého Chlumce:
25. a 27. (p) J. Mrázek
TJ Sokol Pičín – TJ Krásná
Hora B 2:3 (1:1)
Branky Krásné Hory: 8. M. Paulus, 47. F. Kakeš, 86. M. Hubička
13. kolo IV. třídy skupina E
SK Klučenice – TJ Sokol Dolní Hbity 3:2p (0:0)
Branky Klučenic: 52. a 88. H.
Holan
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Soutěžilo dvaadvacet družstev
z osmi obcí
hasičů uspořádal v sobotu 4. června
okrskovou hasičskou soutěž v požárním sportu. Představily se na ní hasičské sbory z Jesenice, Dobrošovic,
Martinic, Mezného, Nedrahovic, Boru,
Kamenice a hosté z Kvasejovic.
V požárním útoku se o nejvyšší příčky utkalo 22 družstev. Dobrou budoucnost požárního sportu v okrsku potvrzuje účast osmi družstev v kategorii
dětí. Regulérnost soutěže byla zajištěna
elektrickou časomírou poskytnutou

a tak diváci vytvořili skvělou závodní
kulisu. Mezi hasiči, kteří se důvěrně
znají, nescházelo vzájemné hecování
a panovala náramná nálada.
Vítězem okrskové soutěže a držitelem okrskového putovního poháru
v kategorii mužů do 35 let se stalo
družstvo SDH Mezné, druhé místo získalo družstvo SDH Jesenice a na třetím místě se umístilo družstvo SDH
Kamenice. V kategorii muži nad 35
let se na nejvyšší příčku probojovalo
družstvo SDH Mezné, 2. SDH Dobrošo-

SDH Kvasejovice. Soutěž provázelo
slunečné počasí, které dvakrát vystřídal vydatný déšť. Mokrý terén na trase
požárního útoku ale hasiče neodradil.
Místní závodiště poskytuje bezprostřední kontakt se soutěžními družstvy,

vice, 3. SDH Bor. V soutěži žen zvítězilo družstvo SDH Martinice, 2. SDH Nedrahovice, 3. SDH Bor. V kategorii dětí
vyhrálo družstvo SDH Dobrošovice I,
2. SDH Bor I, 3. SDH Dobrošovice II.
František Vávra

KAMENICE Místní sbor dobrovolných

26. kolo III. třídy
skupina A –
Benešov
Sokol Zaječice – TJ Sokol
Vrchotovy Janovice 4:4 (2:1)
Branky Vrchotových Janovic:
7. P. Borkovec, 55. P. Kocourek,
83. P. Němec, 89. T. Kubíček

4. kolo nadstavby
o 13. až 16. místo
krajského přeboru
staršího dorostu
skupina A
Sokol Hostouň – TJ Tatran
Sedlčany 3:0 (1:0)

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

Černá série nekončí, pátá
prohra v řadě
TJ Tatran Sedlčany – SK
Petřín Plzeň 1:2 (0:0)

14. kolo III. třídy
skupina B

Sokol Hostouň – TJ Tatran
Sedlčany 3:1 (2:0)
Branka Tatranu: 70. J. Chlasták

SEDLČANY Ve 28. kole divize přivítal Ta-

TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Sedlec-Prčice B 2:1
(1:1)
Branky: 36. a 72. P. Vystyd – 3.
F. Pech
TJ Prostřední Lhota – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 4:3
(1:3)
Branky Kamýku nad Vltavou:
8. a 12. O. Krůta, 28. J. Procházka
TJ Sokol Jesenice – TJ Vltavan Borotice 7:0 (2:0)
Branky Jesenice: 5., 74., 81.
a 88. P. Čejda, 37. M. Havel, 48.
T. Svoboda, 71. L. Pomahač

33. kolo krajského
přeboru starších
žáků skupina A

Brzy proti deseti

Sokol Hostouň – TJ Tatran
Sedlčany 6:1 (3:0)
Branka Sedlčan: 58. M. Pšenička

33. kolo krajského
přeboru mladších
žáků skupina A
Sokol Hostouň – TJ Tatran
Sedlčany 1:3 (1:1)
Branky Sedlčan: 28. a 32. M.
Haas, 57. J. Křížek
David Štverák

tran v neděli 5. června na svém hřišti
A tým z Plzně.

Do první šance se dostal domácí
útočník hned v 8. minutě, ale minul pravou tyč. Druhou brankovou příležitost
zmařila pozorná obrana Petřína. V 17.
minutě se předvedl pozorný brankář
Dřevojan proti pokusu hostující ofenzivy. Tatran se snažil, ale zakončení vázlo. Ve 35. minutě ukázal rozhodčí Havlík červenou kartu faulujícímu Klichovi
a domácí tým se dostal rázem do početní výhody. Těsně před poločasovou
přestávkou ještě zahrozil Hanuš. Jeho
pokus si však místo mezi třemi tyčemi
nenašel.

Pád až na dno
Druhý poločas začal Tatran snahou vsítit vedoucí branku. Ale dva střelecké pokusy z 51. a 54. minuty se minuly účinkem.
A tak se dostal do vedení soupeř, když
se v 56. minutě brankově prosadil Václav
Lisý. Ten samý hráč v 68. minutě zvýšil
hlavičkou na 0:2. Soupeř i o deseti hráčích dal dvě branky... Domácí se nevzdali.
Jejich úsilí se vyplatilo v 90. minutě, kdy
na konečných 1:2 snížil Petr Haas.
Sestava Tatranu: L. Dřevojan – Hofman, Habart (71. L. Brotánek), Kdolský
(61. Sirotek), Hašek (46. Dvořák), Repetný
(61. P. Lípa), Hanuš, Haas, M. Krůta, Sosnovec (71. P. Krotil), Novotný.
Tatran po 28. kole spadl v tabulce na úplné dno, tedy šestnácté místo s 18 body
a skórem 38:78. Další utkání hraje v sobotu
11. června od 16 hodin na hřišti dvanáctého
týmu tabulky – Chebu.
David Štverák
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Putin nemá šanci být úspěšnější než Hitler Krása se
Zachovat Svou
mentalitou má Putin videl a smluv. Jakmile Putin dobrých generálů popravit,
dotýkala
mnoho
s Hitle- nedávno ohlásil uznání dvou když vypadali moc chytří
kouzlo rem. Rádspolečného
by ovládal přinej- republik na území Ukrajiny a mohli být jeho potenciálnímenším tolik prostoru jako v oblasti Donbasu, byla to mi soupeři ve vedení země.
okamžiku Stalin a další. Sovětský svaz již nevyhlášená válka. NATO Přepadením SSSR narůstal našeho
srdce
Nedávno byla v KDJS zahá- měl plány, jak se svými sate- mělo už rozhodněji reagovat Hitlerem ovládaný prostor až
jena výstava fotograﬁí Vladimíra Stibora. Znal jsem
se dobře s jeho otcem novinářem Štěpánem Stiborem.
Jsou vzácní lidé, kterým
po svém říkám mnohovrstevnatí. Vladimír Stibor je
jistě dobrý fotograf, umí
vyprávět, jak jej krajina,
chalupa, člověk dokáže
oslovit a přitáhnout, aby
zachoval kouzlo okamžiku.
Tak nějak je také třeba hledět na jeho černobílé snímky a luštit je.
Stibor je aktivní člověk, který miluje svůj kraj
a po svém mu slouží tím,
co je mu vlastní. Je za ním
21 sbírek poezie a 15 básnických almanachů. V tom
posledním Chléb pouště,
k němuž psal úvodní slovo, když ruské tanky právě
týden rachotily po ukrajinských cestách, je shromážděno 76 básníků. Kouzelná
je dvoudílná práce Krajem
lidí a kamenů, věnovaná
vyprávění, rozhovorům,
v z p o m í n k á m , p ř í ro d ě
a objektům. Kronikáři, zastupitelé, pamětníci i současní obyvatelé vyjadřují
své city k petrovickému
regionu, který má pro citlivou duši nesporně zvláštní vliv.
Úvodní slovo na vernisáži přednesla básnířka,
spisovatelka a malířka
Alena Klímová Brejchová z Prahy. Citlivě, bez
bombastických slov a tím
přesvědčivěji mluvila
o Vladimírovi s obdivem.
Ne samým chlebem živ
jest člověk. Pro život potřebujeme sílu tělesnou
i duševní. Tu duševní lze
nalézt v dobré poezii, ale
i ve společnosti některých lidí.
Vladimír Roškot

lity „dobýt svět“.
Nabízí se srovnání se situací na konci třicátých let
minulého století, kdy Hitler
získal krutým terorem absolutní moc. Mohutné zbrojení
v hitlerovském Německu
bylo zjevné a naše demokratická ČSR připravovala obranu. Vyráběla kvalitní zbraně a budovala v pohraničí
opevnění proti pozemnímu
útoku, dodnes ty železobetonové bunkry můžeme obdivovat. Pamětníci tehdejší
nálady odsuzují kapitulaci.
Podobně připravovala obranu Ukrajina, když viděla
Putinovo jednání, jeho nedodržování jakýchkoliv pra-

na ruskou anexi Krymu.
Hitler téměř bratrsky se
Stalinem přemohl Polsko,
obsadil postupně Dánsko,
Norsko, v roce 1940 pokračoval Belgií, Holandskem,
Lucemburskem. Ani Francie
nebyla pro jeho postup těžkým nepřítelem. K obsazení
Francie dostal Hitler od SSSR
upřímné blahopřání. Itálie
již spolupracovala jako spojenec. Zvláštním způsobem
fungovala takzvaná Osa
Německo–Itálie– Japonsko.
Do války byly vtaženy USA,
když Japonsko napadlo havajský přístav Pearl Harbor.
Hitler nečekaně zaskočil
Stalina, který si stačil mnoho

k Leningradu, Moskvě a Stalingradu. Nemluvě o prostoru na severu Afriky a státech
považovaných za satelity
– Slovensku, Rumunsku,
Chorvatsku, Bulharsku,
Španělsku, Maďarském i Jugoslávském království.
Pokud se Putinovi zachtělo s hrozbou užití jaderných
zbraní ovládnout rychle
Ukrajinu, následně Pobaltské
státy a pak bývalé satelity
SSSR, případně rozštěpit EU
a jít dál, prostě být úspěšnější
než Hitler, tak nemá šanci. Je
tu naštěstí NATO zaručující
obranu každého člena a přibírá nové. To je prostě jiná
situace. Vladimír Roškot
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Ať žije královna
Alžběta II. slaví 70 let na trůnu. Ovšem neslaví tuto
významnou událost sama.
Společně s královnou ji slaví
celá Británie a další miliony
lidí Commonwealthu. Panovnice má přirozenou úctu
svých poddaných, aniž by si
ji musela nakupovat líbivými
gesty, rozhazováním peněz
nebo pitvořením se v televizi. A když používám slovo
„poddaný“, urazí to asi jen
malou část vztahovačných
hnidopichů. Přece sami
víme, že jde o vztah svobodných lidí a mimořádné osobnosti, který můžeme klidně
nazvat tradičním slovem,
a nic se tím na tom vztahu
nemění.
Už jen jméno Alžběta
v sobě nese tradici a důstojnost. V královské rodině
nenajdeme žádnou Cindy
nebo Mindy. Odkaz předků
a historie národa má přednost před módními trendy
z amerických seriálů, které
jsou dnes in a zítra už ne.

V roce 1947 Alžběta slíbila,
že celý svůj život, ať už bude
dlouhý nebo krátký, věnuje
službě svojí zemi. A právě 70
let tak činí. I když i před svojí korunovací zemi sloužila,
třeba jako vojačka Alžběta
Windsor v Ženském pomocném sboru. Dobře si pamatuje rakety V-2, kterými Němci bombardovali anglická
města, tak jako ruské rakety
nyní „osvobozují“ Ukrajinu.
Protože stejně jako ukrajinský
prezident, ani královská rodina neopustila svoji vlast v hodině nejtěžší. Už v roce 1940,
jako čtrnáctiletá princezna,
povzbuzovala v rozhlase národ slovy, která neztratila platnost ani pro dnešek: „Všichni
víme, že nakonec skončí vše
dobře, protože Bůh se o nás
postará a dá nám vítězství
a mír. A až nastane mír, pamatujte, že bude na nás, na současných dětech, abychom svět
zítřka udělali lepším a šťastnějším místem.“
Bezpodmínečná služba

vlasti, vysoká morální integrita, důstojnost, kráčení
k budoucnosti při vší úctě
k minulosti, stálost, skromnost. Když se dívám na Alžbětu, chápu argumenty
monarchistů, kteří tvrdí, že
k nobilitě musí být člověk
vychováván, že se nemůže
jen tak rozhodnout takovým
od zítřka být. Proto je nejspíš
naivní doufat, že takoví budou naši politici. Ti se učí,
jak se vlichotit co největšímu
počtu lidí s co nejmenším
úsilím a rychle měnit názory, podle toho, jak se vyvíjí
situace.
Královna Alžběta II. se
nepřizpůsobuje momentálním náladám, ani se nesnaží
si získat přízeň lidí lacinými
triky. Ona je zosobněním Británie. Nemůže být jiná, než
jaká je. A právě proto je tak
široce respektovaná. Přejme
si, aby podobní lidé v naší
zemi vzešli z nás. Abychom
si měli, koho vážit, a koho následovat. Bohumil Vohanka
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Sobota byla hezká pro mne
i mých deset ukrajinských
přátel. Jeli jsme na výlet
do Osečan na kopec Drahoušek. Byli jsme ohromeni krásou tohoto regionu.
Často jsme dělali zastávky
a rozhlíželi se na divoké
květiny, slyšeli jsme zpívat
ptáky a dívali se do kraje.
Doprovázely nás dvě
příjemné paní, Iva a Milena.
Říkaly nám mnoho zajímavého a odpovídaly na naše
otázky. Bylo jich hodně:
o vesnicích, stromech, květinách. Z rozhledny jsme
uviděli vše z výšky a s dalekohledem jsme vše lépe
viděli. Dozvěděli jsme se
o vesnicích, které známe,
i o těch, které byly nalezeny při vykopávkách. Našli
jsme naše město Sedlčany.
Krása byla všude a dotýkala se našeho srdce.
Vrátili jsme se zpátky
do Osečan jinou cestou, která byla taky krásná. Znovu
jsme se zastavovali a ptali
se. Když jsme se podívali
zpátky, uviděli jsme za zády
kvetoucí kopec, byly to
kvetoucí akáty. Jejich vůně
s námi šla pořád. Zastavili
jsme se u splavu u potoka.
Dozvěděli jsme se, že je to
náš Mastník, který známe ze
Sedlčan. Líbily se nám osázené skály. Domů jsme se
vrátili šťastní.
Jsme moc vděční lidem, kteří nás berou
na výlety, a kteří nám
velmi zajímavě vypráví
o historii i přírodě Česka.
Každá oblast je tu jedinečná. V každé vesnici, v každém městě jsou historické
památky i přírodní krásy.
Věděli jsme, že Česko je
moc hezké, ale nemysleli
jsme, že je tolik krásné.
Natalija Tychovska

