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Kosova Hora s programem k 750.
výročí nezklamala, z hostů přijeli
na motorce dva senátoři, z nichž
jeden kandiduje na prezidenta

K auditu se
na zastupitelstvu
nečekaně rozpoutala
slovní přestřelka

Letopočty
1272 a 2022 jsou pro Kosovu
Horu velmi důležité. V sobotu 11. června, kdy si tato obec
připomínala 750 let první
písemné zmínky, se objevovaly v různých podobách
na panelech, propagačních
materiálech, ve ﬁlmovém
dokumentu, ve vystoupení
domácích i hostů...
Program hlavního dne
oslav se odehrával v Parku
generála Karla Mareše, na jehož vybudování i využití
jsou místní obyvatelé právem pyšní. V parku byla pod

p o d á ř sk é h o v ý s l e d k u
města Sedlčan za rok 2021
a jeho přezkoumání nezávislým auditorem, který
neshledal v účetnictví
žádné pochybení, zaplnilo
na jednání zastupitelstva
v pondělí 6. června místo několika minut daleko
více času. Kolem tohoto

KOSOVA HORA

Pokračování na straně 8

„Pro dnešní středověký den vám představuji měšťany naší obce
Lenku Havlíčkovou ze Štěpnice, Jitku Váňovou z Lhoty Dohnalovy,
Františka Belzu z Pukličárny a Ladislava Hodíka z Horní Pukličárny,“ představil starosta stylově svoje nejbližší spolupracovníky,
členy obecní rady. Sebe uvedl jako Martina z Hejné Hory.

Na farmářském trhu byla v nabídce slezská
zeleninová bašta a nechyběl máselník
z dubu a dokonce trilobit z Maroka
Pravidelní návštěvníci farmářských trhů,
pořádaných Sdružením obcí
Sedlčanska, si jistě všimli, že
mezi již zavedenými stánky
se na náměstí vždy objeví
také několik zcela nových. Jinak tomu nebylo ani v sobotu 11. června, kdy se v Sedl-

SEDLČANY

čanech konal letošní druhý
farmářský trh.

Od Žermanické
přehrady
do Sedlčan
Nový byl například stánek s označením Fojtka. Prodejci zde nabízeli slezskou

Radnice chce vyškrtnout
Mrskošovnu ze systému
ekologické stability
SEDLČANY Pro sportovní

areál v Luční ulici (Mrskošovnu) nechala radnice
vypracovat odborný posudek na ekologickou stabilitu. Sedlčanského starosty
Miroslava Hölzela jsme se
zeptali, o jaký dokument se
jedná a jaký má tato investice pro město význam.
„V Luční ulici byla v minulosti, kdy se v tomto místě
nacházelo prameniště pitné
vody, podle územního plá-

zeleninovou baštu, konkrétně sterilizovanou směs s hořčicí vlastní výroby. A pokud
Pokračování na straně 6

SEDLČANY Schválení hos-

bodu se rozpoutala nečekaná slovní přestřelka.

Rozpaky
zastupitele
Soukupa
Do rozpravy k závěrečnému účtu vstoupil nejprve zastupitel Josef Soukup,
který nezpochybňoval práci
Pokračování na straně 4

Zastupitelku mrzí
malá účast veřejnosti
na jednáních: Proč občané
nadávají na ulici, v hospodě
nebo píší na Facebook
a nepřijdou sdělit svoje
názory osobně a otevřeně?
Barbora Kelichová se v komunální
politice pohybuje první
volební období – na rozdíl
od matadorů, kteří v jed-

SEDLČANY

nadvacetičlenném zastupitelstvu města Sedlčan pracují od konce totalitního
režimu. Přesto, nebo právě
proto, se může na čtyřleté
období, které za několik
měsíců skončí, podívat bez
předsudků a spontánně se
rozdělit o svoje zkušenosti
a pozorování.

Zklamání
s politikou

nu část pozemku zařazena
do biokoridoru. V současné době je reálně toto území využíváno jinak. Proto
chceme posudek na plochy,
které jsou dosud územním
plánem vymezeny pro plnění funkce územního systému
ekologické stability a již ji
neplní, opravit. Potom by její
zařazení v územním plánu
odpovídalo skutečnosti. Biokoridor by pokračoval dál

„Politika mě zklamala.
Především v době, kdy jsem
jako zastupitelka začínala.
Postup při řešení některých
záležitostí je pro mě jako laika nepochopitelný. Myslela
jsem si, že v malém městě
funguje rozhodování trochu
jinak než ve velkém. Domnívala jsem se, že je úplně
jedno, kdo je v zastupitelstvu
za jakou stranu. Věřila jsem,
že záleží jen na tom, zda jde
o dobrý nápad a dobrou akci,
do níž půjdeme všichni společně. Tak to ale především

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 5
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Radnice chce vyškrtnout Petr Krch bude před zastupiteli
Mrskošovnu ze systému obhajovat v návrhu kolektivní
ekologické stability
smlouvy některé beneﬁty
Dokončení ze strany 1

podél potoka a začleňoval
by plochy, které do tohoto systému skutečně patří.
K tomu, aby nám Středočeský kraj odsouhlasil zmíněnou změnu ve stávajícím
územním plánu, potřebujeme mít odborné posouzení
a doporučení autorizované
osoby.“
Jednání radnice není

žádným rozmarem. Územní systém ekologické stability se řídí určitými pravidly. Pokud jsou plochy
územním plánem vymezeny tak, aby plnily tuto funkci, je na nich především
nepřípustné umisťovat
stavby, proto bývají vymezovány nejčastěji na lesním nebo zemědělském
území.
Marie Břeňová

Kdo převezme
péči o věžní
hodiny?
SEDLČANY Věžní hodiny

na budově muzea po velké opravě začaly opět
správně odměřovat čas.
Při změnách teplot by
se již neměly opožďovat
nebo předcházet. V péči
měla stroj několik měsíců
společnost Hainz z Lysé
nad Labem, která renovaci
provedla za cenu 83 tisíc
korun. Kdo nyní o věžní
hodiny převezme péči?
„Od ﬁrmy jsme dostali nabídku na pravidelný
servis za 4 500 korun ročně. Zvažujeme ještě i druhou možnost s tím, že by
ﬁrma proškolila námi určeného pracovníka, který

by dvakrát ročně zajišťoval promazání a nutnou
údržbu stroje. O tom, čemu
a proč dát přednost, se nyní
domlouváme s ředitelem
muzea Davidem Hrochem
a Jiřím Daňkem, jednatelem Sedlčanských technických služeb,“ sdělil starosta Sedlčan Miroslav Hölzel.
Připomněl, že v Sedlčanech se o hodiny na budově muzea i na kostele sv.
Martina dosud staral hodinář Jaroslav Pospíšil a podle potřeby „léčil“ jejich
vrtochy. V současné době
po jeho odchodu do penze
žádný jiný hodinář ve městě není.
Marie Břeňová

V neděli 19. června uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Josef Kabát
z Rybníčku.

Nikdy nezapomeneme. Děti s rodinami

Počet zastupitelů se
nezmění
PETROVICE Na posledním

zasedání petrovického zastupitelstva došlo i na otázku schválení počtu zastupitelů pro další volební
období. Návrh zněl počet
neměnit a zachovat v zasedacím sále 15 židlí. Současní zastupitelé jednohlasně

zvedli ruku pro souhlas.
I nadále tedy bude Petrovice politicky reprezentovat
patnáct zastupitelů obce.
Letos dojde i k výměně
starosty, což současný starosta a senátor Petr Štěpánek avizoval již na začátku
roku.
Jana Motrincová

SEDLČANY Strážníci Měst-

ské policie (MP) Sedlčany
jsou členy odborové organizace, kterou zastřešuje
Unie bezpečnostních složek. Petr Krch, velitel MP,
který je zároveň předsedou založené odborové
organizace, předložil starostovi Sedlčan Miroslavu
Hölzelovi návrh kolektivní smlouvy. Od té doby
uplynula řádka měsíců
a k jejímu podepsání dosud nedošlo. Proč?

Starosta
rekapituloval
Téma smlouvy města
s odbory bylo otevřeno
také v pondělí 6. června
na zastupitelstvu, kde
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel zrekapituloval sled
událostí: „Petrem Krchem
jsem byl začátkem roku
2020 informován o založení odborové organizace,
což je jejich právo. Jedenáctého prosince téhož
roku mi zaslal e-mailem
návrh kolektivní smlouvy.
Znění jsme členům zastupitelstva rozeslali. K návrhu 16. prosince 2020 jsem
předsedovi odborů Krchovi odpověděl. Uvedl jsem,
že považuji za nezbytné,
aby mi některá ustanovení
návrhu odůvodnil. Také
jsem ho upozornil, že
zaslaný návrh nemá formální náležitosti, které by
měl tento dokument mít.
Dodnes jsem ale nedostal
odpověď. Původní návrh
jsem od něj opětovně dostal 29. října 2021 s tím,
že požaduje projednání
kolektivní smlouvy. Odpověděl jsem mu, že to bude
předmětem
projednání
rady a skutečně jsme se
tomuto tématu 24. listopadu a 8. prosince loňského
roku věnovali. Znovu jsem
panu Krchovi připomněl,
že požadujeme odůvodnění požadavků.“

Sick days pro
strážníky
Starosta

Hölzel

do-

plnil o informaci, že
v mezidobí s účinností
od 1. července 2021 byl
vydán vnitřní předpis,
který rozšířil některé
benefity MP.
„Městská policie,
na rozdíl od ostatních zaměstnanců radnice, kteří
se řídí vnitřním předpisem, tím získává dva dny
volna nad rámec všech
ostatních – takzvané sick
days, kdy zaměstnavatel
hradí mzdu,“ argumentoval starosta. „Sick days
jsme zavedli vnitřním
předpisem, protože kolektivní smlouva ještě podepsána nebyla. Část jejího
textu mám zvýrazněn
červeně u těch požadavků, které nepovažujeme
za podstatné a důvodné.
Nemůžeme jednu skupinu
našich zaměstnanců zvýhodnit benefity a druhou
tak diskriminovat,“ zdůvodnil starosta, že dosud
zdůvodnění požadavků
od odborů MP neobdržel,
a tak si nedovolil návrh
smlouvy předkládat 6.
června ke schválení zastupitelstvu. „Nepopírám,
že se celá záležitost vleče, o řadě věcí se s panem
Krchem bavíme, protože
ke mně chodí do kanceláře každý týden, aby mě
informoval o aktuální
bezpečnostní situaci. Samozřejmě se věnujeme
i těmto koncepčním záležitostem,“ dodal.
Vyjádřil se také, že nepovažuje za ideální, aby
vrchní strážník byl zároveň předsedou odborové
organizace. Starosta Hölzel podal návrh, kterým
by zastupitelstvo uložilo
radě města úkol – dokončit do příštího zastupitelstva revizi návrhu kolektivní smlouvy. Zároveň
do té doby chtěl mít k dispozici od odborů dokument, který by obsahoval
řádné odůvodnění předkládaných požadavků,
aby mohly být do kolektivní smlouvy zapracová-

ny. „Zastupitelům potom
předložíme vše jako materiál k jednání,“ avizoval
sedlčanský starosta.

Podpořen byl
protinávrh
Zastupitel Pavel Švagr
se zamyslel nad tím, zda
musí kolektivní smlouvu
s c hva l ova t z a s t u p i te l stvo. Podle jeho názoru
jde o vztah a dohodu
mezi radou města a příslušnou odborovou organizací. „Souhlasím s argumentací starosty, že jedna
skupina zaměstnanců nemůže mít výrazně lepší
benefity než jiná. V každém případě bych ale
navrhoval pozvat na příští jednání zastupitelstva
pana Krcha, aby nám
přiblížil, jakou jako odborová organizace představují přidanou hodnotu
pro město, jaké benefity
požadují a aby nám osvětlil, proč který konkrétní
navrhují.“
Švagr předložil protinávrh, aby nebyla zaúkolovaná rada města, ale aby
se předseda odborové
organizace zúčastnil příštího zastupitelstva a představu o odborové činnosti
všem objasnil osobně.
„Nejdřív je potřeba získat
tuto širší informaci,“ poznamenal Švagr, jehož
navržený postup získal
podporu většiny přítomných. Starosta ještě upozornil, že před případným
schválením
kolektivní
smlouvy radou města je
potřeba si uvědomit, že
všechny benefity se promítají do rozpočtu města.
„A o rozpočtu města hlasuje zastupitelstvo. A některé by se do něj promítly
výrazně,“ doplnil.
Marie Břeňová
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Sociální odbor
Postupnému ničení památky
prověřuje žadatele mají u morového sloupu
zamezit vrátka
o umístění
v domově
s pečovatelskou
službou
S E D LČ A N Y S e z n á m e n í

s aktuálními informacemi
na úseku výkonu státní
správy prostřednictvím
odboru sociálních věcí
Městského úřadu Sedlčany bylo tématem červnové
rady města. Agendu pod
vedením Věry Skálové
zvládá devět zaměstnanců.
Dotýká se například úseku sociálně-právní ochrany dětí, činnosti na úseku
mládeže, potřebám rodin,
ale věnuje se také nemalou
měrou seniorům.
Ke každoročním úkolům těchto úředníků patří
mimo jiné prověřování žadatele o umístění v domově s pečovatelskou službou (DPS). Posuzuje se
jeho sociální potřebnost,
kdy klient dokládá zdravotní doporučení od lékaře. „Pokud se některé místo
v DPS uvolní, mívá o něj
zájem kolem pěti uchazečů. O přidělení konkrétnímu zájemci rozhodne rada
města na základě doporučení sociálního odboru,
který vyhodnotí potřebnost
podle určitých kritérií,“
přidal stručný komentář
k této činnosti sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel.
Potvrdil, že přednost dostávají místní žadatelé
a v rámci solidarity je
někdy vyhověno i žádostem v rámci Sdružení obcí
Sedlčanska. „Šanci ale

nemá ten, který je mimo
Sdružení,“ dodal.
Do kompetence odboru
také patří ověřování k žádosti o uzavření žádosti
o poskytnutí pečovatelské
služby. „Na tu má právo
klient, který splňuje zákonné požadavky a není
schopen si některé činnosti
zajišťovat sám,“ poznamenal dále.
Věra Skálová starostu
a radu města informovala
také o tom, že se dosud
nepodařilo získat novou
předsedkyni klubu důchodců, který v současné
době stagnuje. „Klub není
funkční, občas se v muzeu
schází jen několik seniorů,
ale nikdo z nich se nechce
předsednictví ujmout a převzít organizování činnosti,“ podotkl starosta s tím,
že sociální odbor zastupující v tomto případě město, potřebuje mít nějakého
konkrétního partnera. Potvrdil, že stále trvá výzva
radnice k získání nového
předsedy. Připomněl, že
negativně do činnosti klubu zasáhla v posledních
dvou letech pandemie
koronaviru, kdy byla omezena nebo zakázána setkávání. „Senioři tak byli delší
dobu izolováni a zřejmě
nebude snadné je k aktivnímu životu zase vrátit,“
dodal starosta Hölzel.
Marie Břeňová

SEDLČANY

Zdeněk Šimeček, místostarosta Sedlčan,
avizoval v březnu letošního roku, že vedení radnice
zadalo zhotovení vrátek,
kterými bude osazena balustráda morového sloupu
na sedlčanském náměstí.

Víkendové městské slavnosti ROSA budou první
větší prověrkou, zda splní
účel. Cíl je jasný – ochránit
jednu z nejvýznamnějších
církevních a kulturních památek Sedlčan před její postupnou devastací. Téměř

Zakázka, kterou získala
společnost ZEOS za nabídkovou cenu 54 377 korun, je
hotova.

denně jsme byli svědky nevhodného chování – zejména dětí, které jejich dospělý
doprovod v jejich hrátkách

podporoval nebo k nim byl
netečný. Pobíhání po kamenném ochozu, konzumace jídla a pití na kamenném ochozu, nebo šplhání
na vzácné sochy památku
z 18. století poškozovalo.
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel s vedením
města dali přednost této
úpravě před písemnými
nařízeními ve smyslu „zákaz vstupu“ nebo po vzoru Třeboně a jiných měst
ohrazením celé památky
řetězy. Vsadili na to, že
morový sloup z roku 1713,
který byl dokončen v roce
1772, budou obyvatelé
chránit a že stávající opatření postačí. Mariánský
sloup odolal i nejtěžším
chvílím, kterými město
v průběhu několika století
prošlo, byl svědkem střídání generací a měl by být
zachován i pro ty příští...
Marie Břeňová

Levnější odvoz
komunálního odpadu
má zatím 88 seniorů
SEDLČANY V letošním roce

byl dosud poskytnut ﬁnanční dar jako kompenzace na odvoz tuhého komunálního odpadu (TKO)
88 seniorům, což znamená
celkem čerpání 44 tisíc korun výdajů z městského
rozpočtu.
Zatímco vloni každý žadatel, který si uhradil známku na popelnici, zpětně
získal 800 korun, pro letoš-

ní rok činí podpora na jednotlivce 500 korun. Splnění
podmínek žadatelů pro poskytnutí daru na snížení dopadu poplatkové povinnosti
za svoz TKO prověřují pracovnice sociálního odboru
Městského úřadu Sedlčany
a žádosti schvaluje rada
města. Určen je osamělým
seniorům, jejichž jediným
příjmem je starobní důchod
a žijí v rodinném domě.

Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel vysvětlil, proč
se maximální výše daru
snížila oproti minulým letům o 300 korun. „I když
je dar města nižší, na druhé straně sami zaplatí
za 14denní vyvážení popelnic méně peněz. Ve výsledku jde tedy o stejnou částku,
jakou platili do konce roku
2021, kdy ještě platila stará
vyhláška.“
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
KAMÝK NAD VLTAVOU De-

vatenáctiletého
mladíka
zastavila v obci 7. června
v odpoledních hodinách
policejní hlídka. Nepředložil jí řidičské oprávnění
a jak se ukázalo, ani ho

nevlastní. Auto mělo téměř
dva roky propadlou technickou kontrolu a navíc si
ho vzal bez vědomí jeho
majitele, tudíž neoprávněně užíval cizí věc.
KRÁSNÁ HORA NAD VL-

TAVOU Zatím nezjištěný pa-

chatel vnikl v městečku 8.
června během dopoledne
do rodinného domu. Z vnitřních prostor odcizil šperky
v hodnotě sto tisíc korun.
Po zloději policisté pátrají.

ŠTĚTKOVICE V katastru
obce vběhla srna 8. června v nočních hodinách
do jízdní dráhy projíždějícímu vozidlu. Řidič již nestačil zareagovat a srazil ji.
Usmrcené zvíře si násled-

ně převzal člen mysliveckého sdružení. Způsobená
škoda byla vyčíslena na 80
tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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K auditu se na zastupitelstvu nečekaně
rozpoutala slovní přestřelka
Dokončení ze strany 1

auditora, ale prosazoval a obhajoval svůj nápad pro jinou
formu auditu pro rok 2022:
„Všichni žijeme ve složité
době, musíme řešit celou řadu
problémů, které jsme si ještě
před několika lety či měsíci
vůbec nedokázali představit.
Pomalu denně slyšíme pojmy
jako inﬂace, stagnace, krize,
raketový nárůst cen. Ekonomové tvrdí, že nás čekají hubené roky. Vyrovnat se s tím
musí domácnosti, ﬁrmy a instituce, i naše město. Pro nás
je tady ještě jeden významný
aspekt – meziroční pokles počtu obyvatel Sedlčan na 6799
bude znamenat pokles daňových příjmů v rozpočtovém
určení daní o 1,5 milionu
korun. To všechno bude mít
negativní dopad na hospodaření města a bude nás nutit
přemýšlet, zda jsme schopni
nějak kompenzovat naše příjmy, redukovat naše výdaje
a hledat úspory i tam, kde
bychom je třeba za normální
situace nehledali.“
Vysvětloval, že právě
z tohoto důvodu přišel
na radu města s návrhem,
aby přezkoumání hospodaření za rok 2022 provedl
krajský úřad a neuspěl...
Argumentoval, že by v tom
případě náklady za tento úkon nebyly hrazeny
z rozpočtu města. Připomněl, že svůj návrh zaslal
všem zastupitelům, aby se
s ním mohli seznámit. Současně však konstatoval, že
debatu o tom, jakou formu
pro přezkoumání zvolit,
považuje za bezpředmětnou, protože rada města
již uzavření s auditorkou
na další rok schválila.
„Zůstávají zde ale dvě
otázky, na které mám
na rozdíl od pana starosty
jiný názor. První můj dotaz
je, který orgán obce může

rozhodnout o přezkoumání hospodaření obce? Podle mého názoru rozhodnutí o způsobu přezkoumání
patří do zbytkových pravomocí rady města a tudíž si
tyto pravomoci může zastupitelstvo vyhradit.“
Druhý dotaz zaměřil
zastupitel Soukup na to,
zda kromě zastupitelstva
může i jiný orgán města
rozhodovat o zařazení či
nezařazení návrhu zastupitele do programu připravovaného jednání. Odkazoval na zákon o obcích,
kdy podle jeho výkladu
návrh podaný členem
zastupitelstva musí být
zastupitelstvu předložen
a o jeho nezařazení do připravovaného jednání nemůže rozhodovat městská rada. Takový postup
v jeho případě prý nebyl
dodržen.

Odpověď
starosty Hölzela
„Na dopis zastupitele Soukupa, který jste
obdrželi, jsem reagoval.
Ve stručnosti jsem mu sděloval hlavní argumenty,
na nichž se rada shodla.
Když jsme konzultovali
možnost provedení auditu
krajským úřadem, našemu
požadavku by podle zákona musel vyhovět. Dopředu
však kraj odmítl jakoukoliv metodickou a poradenskou činnost, která je pro
nás i v průběhu roku velmi
důležitá. Protože jsme téměř v polovině hospodářského roku, tak řadu věcí
jsme s auditorkou Jitkou
Licinbergovou konzultovali a osobně projednávali i 17. května při předání
auditorské zprávy. Přitom
jsme předjednali uzavření smlouvy i na rok 2022,
a to i s ohledem na to, že se

V pátek 17. června vzpomeneme
nedožité 90. narozeniny pana

Petra Gerčáka
ze Sedlčan.
Stále vzpomíná rodina.

paní auditorka za uplynulé
dva roky detailně seznámila s hospodařením města,
se všemi problémy a vazbami ekonomiky i na evidenci majetku,“ odůvodnil
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel, proč považuje
za dobré ve spolupráci
s ní pokračovat.
„Jde o prostředky, které neohrožují žádným
způsobem hospodaření
města a my bychom stejně
museli hledat daňového
poradce, s nímž bychom
mohli v průběhu roku
některé nejasnosti konzultovat. Naše ekonomky
v auditorce mají partnera,
s nímž se mohou o všech
změnách v účetnictví poradit,“ dodal.
Zdůraznil, že kolegu
Soukupa neokrádá o právo předkládat zastupitelstvu jakýkoliv návrh, ale
celá záležitost byla projednávaná v radě a většina
se k ní vyjádřila. „Jestliže
návrh nebyl odhlasován radou, nepovažuji za možné,
aby toto bylo předkládáno
zastupitelstvu jako stanovisko rady,“ argumentoval
starosta.

Švagr se připojil
k názoru rady
Dalším diskutujícím byl
Pavel Švagr, který se k Josefu Soukupovi obrátil se
slovy: „Pane kolego, vy jste
čtyři roky členem rady. Je
zajímavé, že teprve letos,
když se blíží komunální
volby a já předpokládám,
že hodláte kandidovat, tak
jste objevil kouzlo externího auditora. Proč jste s touto myšlenkou nepřišel v minulém období? Mě nikdo
nemůže podezírat z toho,
že vedení města chválím.
Jsem vždy velmi kritický,
ale v tomto směru se pana
starosty i rady zastanu.“
Připomněl, že v minulých volebních obdobích
kritizoval zprávu auditora,
ale že v tuto chvíli hodnotí
vypracovanou
závěrečnou zprávu jako mnohem
kvalitnější. „Nejsem pro
to, aby nám zprávu audi-

toval krajský úřad. To by
znamenalo, že nás budou
auditovat úředníci. Kvalita
běžných úředníků je zcela
odlišná od práce auditora,
který má kulaté razítko,
musí mít auditorské zkoušky a také si za svoji práci
zodpovídá. Jeho výrok,
pokud by byl špatný, můžeme navrhnout na přezkum
a takový člověk by mohl
přijít o licenci,“ vysvětloval Švagr.
Současně sdělil, že rozumí tomu, když malé
obce s jednodušším účetnictvím o audit kraj požádají. „Pane kolego, hospodaření města Sedlčan je ale
komplikované a má celou
řadu zákoutí. A já jako zastupitel chci mít jistotu, že
na zprávu o přezkoumání
dal ‚palec‘ někdo, kdo má
zkoušku, kdo je odborník na účetnictví a kdo je
schopný se za svoje závěry
plně postavit,“ zakončil.
Také skutečnost, že
byl Josef Soukup přehlasován radou, považuje
Švagr za naprosto legitimní. Také Soukupa poučil
o znění jednacího řádu,
kdy nevyužil svoje právo,
aby v úvodu zastupitelstva předložil svůj návrh
na zařazení jeho podnětu
do jednání. „Pokud jste tak
neudělal, tak tady ztrácíme
čas,“ uzavřel svoje vystoupení Švagr.
S argumenty souhlasil také Rostislav Hefka.
„Radě jste předložil návrh,
je vás tam sedm, šest hlasů
bylo proti, proto rada jako
orgán nepředložila do programu ten bod, který jste
chtěl. Nic vám ale nebránilo zvednout ruku na začátku při dotazu starosty, kdo
chce něco dodat k předloženému programu. Nerozumím, proč si stěžujete,
že vám bylo upřeno toto
právo,“ sděloval ve svém
vystoupení mimo jiné
Hefka. Také on částku 70
tisíc ročně za kvalitní audit a možnost kdykoliv se
poradit s Jitkou Licinbergovou považuje za účelně
vynaloženou.

Další výměna
názorů
O slovo se opět přihlásil
Švagr, který upozornil, že
příští zastupitelstvo, které
vzejde z podzimních komunálních voleb, si může
plně vymínit kompetenci,
co do programu jednání
zařadí či nezařadí. „Ale
současné zastupitelstvo by
tomu budoucímu nemělo
přinášet takové názorové
záležitosti.“
Zastupitel Soukup
v dalším svém vstupu
odmítl, že by z jeho strany šlo o populismus
a vybízel k ověření, že
o této záležitosti hovořil
již 17. dubna 2019, krátce
po svém zvolení do rady
a zastupitelstva. Nesouhlasil také s tím, že audit
kraje by nebyl vhodný pro
Sedlčany. Argumentoval,
že z 228 měst s počtem pět
až dvacet tisíc obyvatel
jich požádalo o bezplatné
přezkoumání krajem 103.
„Nechci, abychom hráli
ping-pong. Ale našel jsem
si zápis z rady z data zmíněného kolegou Soukupem
a tam je napsáno pouze:
‚V diskuzi – pan inženýr
Soukup – výdaje s auditem
spojené.‘ Nic víc, nic méně.
Měl jste protestovat, aby to
bylo v zápise důkladněji,“
neodpustil si poznámku
Švagr a také zapochyboval
o Soukupově dobré znalosti jednacího řádu.
Tím ale přestřelka neskončila. Mikrofon si ještě
několikrát předávali zastupitelé Soukup se Švagrem
a diskuzi zakončil starosta
Hölzel dotazem, zda existuje protinávrh k předloženému usnesení. „Pokud
ne a do rozpravy se nehlásí nikdo další, tak přečtu
návrh usnesení k závěrečnému účtu hospodaření
města za rok 2021,“ sdělil
a dokument byl v trochu rozjitřené atmosféře
schválen s tím, že k 31.
prosinci 2021 činily příjmy
211,678 milionu a výdaje
182,521 milionu korun.
Marie Břeňová
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Zastupitelku mrzí malá účast veřejnosti na jednáních: Proč občané
nadávají na ulici, v hospodě nebo píší na Facebook a nepřijdou sdělit
svoje názory osobně a otevřeně?
Dokončení ze strany 1

v začátcích nebylo, i když
musím uznat, že oproti dřívějšku nastal v průběhu několika let velký posun k lepšímu. To je můj osobní názor,“
říká zastupitelka Kelichová
(STAN). „Teď jsou zasedání
daleko víc o diskuzi a stranická příslušnost není už tak
důležitá,“ dodává.
„Hodně mě mrzí, že obyvatelé města nechodí na jednání zastupitelstva. Měli by
využít možnost vyjádřit se
v určitý čas nejen k projednávaným bodům, ale i k věcem, které mají na srdci.
Nemusí se svým námětem
čekat, jak to bylo zvykem, až
na otevření diskuze na konci
jednání. Proč nadávají na ulici, v hospodě nebo se rozčilují a píší na Facebook místo
toho, aby přišli svoje názory
sdělit osobně a otevřeně? To
se děje jen velmi zřídka. A to
je škoda,“ dodává ke komunikaci kriticky.

Trochu jiné
představy
„V zastupitelstvu jsem se
chtěla soustředit především
na oblast sportu, což mi nebylo úplně umožněno, protože jsem nebyla do sportovní
komise zvolena. Působila
jsem v kontrolním výboru,
kde jsme spolupracovali
s kolegy zastupiteli Pavlem
Švagrem a Petrem Stoupou.
Ale s nástupem covidu i tato
činnost trochu utichla. Chtěla

jsem se věnovat i sociální oblasti, to se také příliš nepodařilo,“ bilancuje.
Vysvětluje, že měla
trochu jinou představu
o vítání nových občánků
města a také o svatebních
obřadech. „Měla jsem určité nápady a vize, ale k tomu
jsme se nesešli vůbec.“ Doufá v brzké obnovení osobních setkávání při těchto
slavnostních příležitostech
– přebírání pamětních listů
a dárků na recepci radnice
přímý kontakt nenahradí.
„Je pravda, že například při
vítání občánků v podobě
před pandemií koronaviru
bývá hezké vystoupení dětí,
líbí se mi také kolébka jako
dekorace, ale před obřadní
síní na radnici bych dala
přednost prostředí v kulturním domě nebo v knihovně.
Nebylo by to tak škrobené
a děti tam víc patří,“ přemýšlí.

Svatební příběh
Otázka, zda si myslí, že její
působení v zastupitelstvu
města nějakou oblast posunulo, Barboru Kelichovou
trochu zaskočila, ale bez
odpovědi ji nenechá: „Asi
ano. Za uskupení Starostové
a nezávislí jsme společně
prosazovali promítání letního kina, a to se povedlo. Přínosem je, že právo oddávat
a vykonávat další slavnostní
obřady může od roku 2018
každý z jednadvaceti zastupi-


Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
139/22

Pronajmu garsoniéru 1+kk v Sedlčanech, solidní jednání a pravidelné platby.
Tel.: 732 279 705, e-mail: martin.carabus@
tiscali.cz.
140/22

Koupím moped Stadion/Jawetta/Pionýr. Tel.: 771 221 112.
141/22
 Koupím srovnávačku/hoblovku

telů. Sama jsem měla tu čest
několikrát snoubence oddat.
Snažím se zjistit si dopředu,
zda do manželství vstupují
poprvé nebo ne, jestli mají už

Barboře Kelichové je
blízká zejména oblast
sportu, životního prostředí a sociální oblast.

děti a další údaje, abych svůj
proslov přizpůsobila konkrétnímu páru,“ říká. Z míst, kde
si vyměnili snoubenci prstýnky, si vybavuje sedlčanskou obřadní síň na radnici,
rezort Hulín, zámek v Radíči
a Osečanech a z těch méně
obvyklých lokalit zmiňuje
lom v Solopyskách. „Obřad
v přírodě a v blízkosti vodní
hladiny byl moc pěkný, včetně brány vytvořené z břízy,“
podotýká Kelichová. „Poněkud podivně působilo, že
se do lomu přišel jeden pán
vykoupat. Nevadilo mu, že
je všude kolem všechno načančané, nehodlal změnit
svůj program a skákal si klidně do vody šipky,“ směje se.

Co občánek, to
nový strom?
„Obnova polních cest

Převedu záznamy
z videokazet
na DVD nebo flešku. Levně.
Tel.: 777 554 484
s protahem KDR nebo ROJEK aj. stroje
do truhlářské dílny. Tel.: 774 707 147. 142/22

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

pro výlety pěšky i na kole
a osazení ovocnými stromy, to byla jedna z oblastí,
na kterou se zaměřoval Filip Růzha a já na to chtěla
navázat nápadem, že by
se u polních cest vysazovaly v souvislosti s vítáním
občánků stromy. Každý
nový strom by tak patřil
konkrétnímu dítěti. Zapojit
jsme chtěli i školy, kroužky
keramiky. Plánovala jsem
s kolegy, že by děti k takové příležitosti zhotovily
destičku se jménem nového
občánka. Tak by se vytvářel
k přírodě úplně jiný vztah,“
rozvíjí myšlenky, jak by šlo
provázat víc věcí dohromady. „Než se přijde s dalším
projektem, tak se musí nejdřív provést obnova některé nebo některých polních
cest,“ připouští.
Také si paní Barbora myslí, že by se příští zastupitelstvo mělo vrátit k tomu,
aby mohli občané rozhodovat o části městských
peněz formou vlastního
projektu a takzvaného
participativního rozpočtu.
„Hodně mě mrzí, že se dosud nepodařilo dotáhnout
do konce projekt požární
nádrže Na Potůčku tak, jak
to navrhovala při prvním
ročníku participativního
rozpočtu 2. ZŠ Propojení.
Problémy, které tam vyvstaly například s přívodem
vody, by se daly podle mého
názoru dořešit,“ myslí si.

Nesnadné
rozhodování...
Barbora Kelichová připouští, že řeší dilema, zda
usilovat o místo v zastupitelstvu Sedlčan v dalších
čtyřech letech. „Těžko se
rozhoduji. Uvědomuji si, že
je víc věcí, které bych musela
skloubit. Nechci ošidit rodinu, ani kroužek AKR Atletika Sedlčany, který jsem vloni
na podzim založila. Abych
se do zastupitelstva chtěla
dostat jen proto, že přijdu jednou za čtvrt roku na jednání,
při hlasování zvednu nebo
nezvednu ruku a nic víc..., to
určitě nechci. Čas k sestavení
naší kandidátky běží, ale ještě je,“ usmívá se.
Jedním dechem však
dodává, že témat, na která
se lze v zastupitelstvu zaměřit, je hodně. Například ji
pálí stagnující rozvoj města
a snižující se počet obyvatel
Sedlčan. „Nejsou městské pozemky, které bychom mohli
zájemcům na výstavbu rodinných domků nabídnout.
Není v plánu ani výstavba
bytů – i když naštěstí díky
soukromému investorovi
vzniká v Tyršově ulici bytový dům Mastník,“ zmiňuje
některé vize, ke kterým by,
coby komunální politička,
také měla co říci. „Jak vidíte,
je pro mě rozhodování, zda
kandidovat nebo ne, obtížné,“ dodává.
Marie Břeňová

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
P LO Š N Á I N Z E RC E od 14 Kč vč. DPH/cm 2
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Vývoj nákazy
covidem dává
za pravdu těm,
kdo varují, že
tady s námi
bude stále
REGION V posledních několika týdnech

sledujeme jen velmi malý nárůst či pokles jak celkového stavu nakažených
v našem regionu, tak v jednotlivých obcích. Aktuální realita tak dává za pravdu těm, kteří již dlouhodobě upozorňují na potřebu začít chápat covid–19 jako
běžnou součást našich životů.
V rámci celého regionu přibyli
v mezitýdenním srovnání dva nakažení. Na jedničku se změnila nula v Kosově Hoře, na dvojku z jedničky stav
v Krásné Hoře nad Vltavou. Ostatní
obce se zdají jako okopírované z 6.
do 12. června.
V sobotu 11. června bylo v obci
s rozšířenou působností Příbram 33
nakažených. Téměř polovina přitom
spadala do věkové kategorie 75+, přes
dvě třetiny nakažených byly zároveň
ve věku nad 65 let. Na Sedlčansku bylo
celkem 15 nakažených. Zde byla nejvyšší věková kategorie dokonce nadpoloviční, jen dva nakažení byli mladší
65 let. Voticko i nadále vykazuje nulu,
tedy stav bez nákazy koronavirem.
Olga Trachtová Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz
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Na farmářském trhu byla v nabídce slezská zeleninová bašta
a nechyběl máselník z dubu a dokonce trilobit z Maroka
Dokončení ze strany 1

se některý z účastníků sobotního farmářského trhu o tuto
pochutinu zajímal podrobněji, dozvěděl se, že se jedná
o deset druhů zeleninových
směsí podle rodinného receptu, oceněných v soutěži
Regionální potravina 2014
a cenou Spokojeného zákazníka 2015 až 17.
„Já jsem se dnes v Sedlčanech ocitla tak trochu náhodně,“ řekla nám Jaroslava
Fojtíková, která ve stánku
nabízela své produkty. „Tereza Kuchařová z místního
sdružení mě zve už asi pět let,
a protože jsem z oblasti Těrlicka a Žermanické přehrady
na severní Moravě, mám to
sem k vám daleko a spíše
objíždím tamější farmářské
trhy. Protože se ale můj výrobek stává už docela známým
a dostal se i do Čech, dávám
si vždy kolečko ve vzdáleněj-

ších místech a s výrobkem
lidi seznamuju. A tak jsem
se přece jenom po letech dostala i do Sedlčan a až tady
farmářský trh skončí, pojedu
do Telče (úsměv). V mém výrobku jsou rajčata, paprika,
cibule, česnek a je v něm deset procent hořčice. A protože
je to nastavené zeleninou, je
výrobek určen i lidem, kteří
hořčici nemusí. Směs je vhodná k masu, párkům, na tousty
i do baget a na pomazánky.
Ingrediencí používám skutečně hodně, a protože z toho co
potřebuji se u nás na vrchu
Moravy pěstuje akorát zelí,
mrkev, cibule a česnek, další
zeleninu mám z Lednice.“

zivity. Zřejmě zcela poprvé
si mohli zájemci koupit ručně broušené ﬁgurky slonů
a také některý z drahých
kamenů, například ametyst,
pyrit nebo obsidián, které
na náměstí vystavoval Václav Kolařík z Křeče u Tábora.
„Tyto kameny sbírám už delší dobu, a proto jsem si řekl,
že když mě to baví, mohl

bych je zkusit i nabídnout
dalším zájemcům,“ svěřil se
prodejce. „Jsou dnes místa,
kde lidé o mně už vědí a sami
se ptají. Většinou se ale prodávají menší kamínky, třeba
do náramků. Dnes tady mám
i trilobity, kteří jsou z Maroka.
Ne, opravdu nejsou ze sádry,
jsou skuteční.“
Hodně daleko to měl

Ametyst, obsidián
a trilobiti
Na sobotním farmářském
trhu byly k vidění a také
ke koupení i další pozoruhodnosti, dokonce i exklu-

V množství trvalek a skalniček se prodejce na sobotním farmářském trhu doslova ztrácel.

na farmářský trh i Milan
Antropius. Přijel z obce
Daskabát u Olomouce, ale
na náměstí nabízí trvalky
a skalničky už několik let.
A byl jimi doslova zaplaven
hned z několika stran. „Trvalkám a skalničkám se věnuji
přes dvacet let a Sedlčany
znám velice dobře, protože
pocházím z Příbrami a vždy,
když jedu za svojí rodinou,
tak se tady na náměstí stavím.
Jinak ale prodávám hlavně
na velkých zahradnických
výstavách.“
Na druhém letošním farmářském trhu bylo celkem
dvaadvacet stánků, v nichž
prodejci nabízeli také ručně
vyráběné šperky, svíčky,
košíkářské výrobky, brambory, česnek, uzené speciality a v nabídce nechyběl
dokonce ani máselník z bukového dřeva.
David Myslikovjan
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Libor Nulíček a Honza Kraft:
Hrajeme si pro radost
REGION Kapela SHB hraje
převážně převzaté bluesové i rockové skladby
a sedlčanskému publiku
se představuje i ve své folkové sestavě. Kapela má
však i svou mladší odnož
– seskupení s názvem První káva. A při naší první
kávě jsem si v Sedlčanech
povídala se dvěma členy
kapely Liborem Nulíčkem
a Honzou Kraftem, kteří
hrají v obou formacích.
Kolik mají vaše uskupení členů a na co hrají?
Libor: V obou skupinách hraji já, Honza
a baskytarista Martin Hamáček. Pak se to trochu
liší. V První kávě hraje
ještě na bicí Martin Holeček a na kytaru Miloš
Jelen. V naší starší kapele
SHB pak hraje na bicí Miloš Linhart a zpívá Adéla
Plátková.
Honza: Libor je náš kapelník. On má múzy, já zajišťuji technické odvětví.
Libor dává dohromady
písničky. Texty, hudbu.
Jinak já hraji na elektrickou kytaru a zpívám
druhý hlas u některých
písniček. Libor hraje doprovodnou kytaru a je
hlavním zpěvákem.
Odkud jste a kolik let
fungujete?
Libor: Docela dlouho
(smích). SHB funguje asi
od roku 1997.
Honza: První káva letos bude hrát sedm let.
Jinak jsme všichni z okolí
Sedlčan.
Kdo vymyslel název
kapely?
Libor: SHB neboli Secondhand Band. Tak tenhle název vznikl proto, že
jsme hráli převzaté věci.
V té době byla velká obliba různých sekáčů neboli secondhandů. Tak my
jsme se pustili do Secondhand Bandu.
Honza: Pr vní káva
vznikla z nutnosti
(smích).
Jak to? Je to snad ně-

jaká romantická vzpomínka?
Honza: To ne. K tomu
nás podstatě dohnal ředitel muzea v Sedlčanech
David Hroch. Měli jsme
hrát v trochu jiném seskupení, ve kterém jsme
si sem tam pro sebe za-

Honza: Byl naší tvorbou potěšený! Libor dělal
vlastní hudbu i na další
autory, ať už to jsou nebo
byli básníci, textaři nebo
hudebníci jako například
Jiří Suchý, Pavel Šrut, Petr
Kalandra, Vlasta Redl, Jan
Spálený a další. Ví o tom

na Sedlčansku věnujete,
konkurenci?
Libor: Konkurenci vůbec neřešíme, ale já si myslím, že nemáme. Ale je
fakt, že my hrajeme od začátku hlavně pro radost.
Honza: Nikdy jsme neměli ambice takové, aby

hráli. On nás pozval jako
doprovod na jednu akci
v muzeu. Jenže my jsme
tenkrát neměli žádný název, ale museli jsme se
nějak pojmenovat, aby to
mohl napsat na pozvánky
a plakáty. A tak vznikl název První káva.
Libor: Ano, tak nějak
to tenkrát bylo. Ale těch
názvů padlo hodně. Ale
První káva byla nejhezčí.
Ta napadla mě.
Jaký styl hrajete?
Honza: Blues, rock,
folk.
Libor: Svoje věci i převzaté.
Kdo všechno se podílí na skládání písní?
Honza: Pokud jde o vlastní tvorbu, tak ta je z hlavy
Libora. Máme ale i převzaté
texty. Například Janu Burianovi jsme řekli, že hrajeme
písničky na jeho texty, jen
to hrajeme na jinou – naší
– hudbu. On si to poslechl
a byl pro!
Libor: Vyloženě nenadával (smích).

ale i Pavel Šrut, kterého
také hrajeme. S tím jsme
se setkali náhodně. Bylo
příjemné, že oba autoři
originálu jsou pro a naše
tvorba se jim líbí.
Kde berete inspiraci?
Libor: To nevím, prostě
přijde. Teď ale už dlouho
nepřišla...
Máte svůj hit, který
fanoušci vyžadují?
Libor: Máme dva. První skladba se jmenuje
Pejsek a druhá skladba se
jmenuje Pahýly. V originále je to písnička od divadla Sklep. Písnička z filmu Pražská 5, kde ji zpívá
Tomáš Hanák. My jsme si
tenhle song upravili podle sebe. A má to takový
úspěch, že je nejen vyžadován našimi fanoušky, ale hraní se opakuje
několikrát za večer. Před
každou přestávkou. Je to
taková naše přestávková
píseň.
Jak vás tak poslouchám,
máte
vůbec
ve stylu, kterému se

nás hraní živilo nebo nám
nějak výrazněji zasahovalo do našeho soukromí.
Takhle nás to baví. Jak
říká Libor, nám hraní přináší radost. A když mají
radost i lidé, kteří na nás
přijdou, ať cíleně nebo
třeba omylem, těší nás,
když se jim naše vystoupení líbí. A máme příjemnou
fanouškovskou
základnu. Jde hlavně
o kamarády, kteří už nás
za ta léta znají.
S jakým obecenstvem
se potkáváte a jaké akce
hrajete?
Libor: Obecenstvo
bývá vždy v pohodě.
Hrajeme soukromé
akce. Hodně hrajeme ale
i v místním muzeu, v čajovně nebo třeba na Vysokém Chlumci. Třeba
v sedlčanském muzeu
jsme měli dokonce vyprodáno. Také už jsme hráli
například na parníku,
na to máme moc hezké
vzpomínky.
Máte i nějakou

horší vzpomínku?
Libor: Mě se jednou,
jsem totiž truhlář, podařilo uříznout si poslední
články u pár prstů, což je
pro muzikanta velký problém. Ale naučil jsem se
hrát i bez nich. Měl jsem
radost, že to jde.
Honza: No a já měl radost, že se do toho Libor
pustil. A po prvotním
šoku, kdy jsme mysleli,
že budeme muset kapelu
rozpustit, nás překvapil,
že trénuje a na kytaru
zvládá nadále hrát!
Mají hudební sklony
i vaše děti?
Honza: Ano, moji dva
synové chodí do ZUŠ
v Sedlčanech.
Libor: U nás se potatil
můj dnes již dospělý syn.
Už má svojí vlastní kapelu: Generace Y.
Máte nějaké CD?
Honza: Tak ten nápad
už jsme měli několikrát,
ale zatím jsme ho neuskutečnili. CD není aktuálně
v plánu, ale nikdy neříkáme nikdy…
Máte nějaký muzikantský sen?
Honza: Ten už se
v podstatě splnil. Zahráli jsme si na společném
pódiu s Janem Spáleným
a kapelou ASPM. On hrál
před námi a naše formace
po něm. To je moc hezká
vzpomínka.
Libor: Máme v repertoáru i jeho dvě skladby
a čekali jsme, zda se mu
naše podání bude líbit.
A líbilo. To nám udělalo
velkou radost.
Kde budete vystupovat v nejbližší době?
Libor:
Osmnáctého
června v Židovně na Vysokém Chlumci.
Honza: A šestnáctého
července budeme na akci
Folkování v podhradí
ve Skanzenu na Vysokém
Chlumci. Na obou akcích
budeme hrát s kapelou
Secondhand Band.
Jana Motrincová
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Kosova Hora s programem k 750. výročí nezklamala,
z hostů přijeli na motorce dva senátoři, z nichž jeden
kandiduje na prezidenta
Dokončení ze strany 1

názvem Řemeslný jarmark
z doby Přemysla Otakara II.
rozmístěna stanoviště, kde
plnily děti úkoly. Na prvním z nich dávala instrukce
k takzvané tovaryšské stezce
půvabná klíčnice Petra Ipatova. Ražení mincí, rýžování
zlata nebo lukostřelbu si rádi
vyzkoušeli i někteří dospělí. V průběhu odpoledne
předvedly svoje vystoupení
děti místní základní školy,
šikovnost v šermu potvrdila
skupina Páni ze Zvěřince,

v průběhu odpoledne i večera nechyběly gratulace
v podobě hudebních vystoupení Blue Orchestra, Holečkovy party nebo bubenická
show...

Potleskem se
nešetřilo
Hned u vchodu do parku vítali návštěvníky, kteří
přicházeli v hojném počtu,
místní skauti. Kromě přání hezkého dne od nich
dostávali i nafouknuté
balónky, které tu měly

Dětem ze základní školy to jako skřítkům a vílám moc slušelo.

splnit později svoji roli.
Působivý byl ve 14 hodin
nástup starosty obce Martina Krameše a „jeho družiny“
v historickém oblečení. Martin Krameš přednesl svoji
řeč z „pergamenu“. Po přivítání sděloval: „Obec Kosova
Hora není pouze obcí s bohatou a dlouhou historií, ale je
hlavně obcí žijící současností
a nadcházející blízkou budoucností. Nicméně dnes, jak
to na oslavách bývá, si budeme připomínat naši historii,
vyhodnocovat
současnost

a plánovat budoucnost. Věřím, že milovníci historie mi
odpustí, že není cílem před
zahájením číst historická fakta, která jsou dostupná z knih
a internetu... Díky autorům
knihy Historie Kosovy Hory
máme již naši historii dobře
popsanou. Pro dnešní speciální příležitost je velice čtivě
zpracován několikastránkový dokument a video o naší
obci s názvem Kosova Hora
– historie a současnost.“ Potlesk sklidili autoři – kronikář
Jiří Němec a Ivana Lomozová za svůj literární a badatelský přínos. Připomněl i práci
na video dokumentu manželů Valentových a dalších lidí,
kteří se na něm podíleli.
„Pokud jde o současnou
Kosovu Horu, jsem vděčný, že
jsem mohl být součástí několika posledních zastupitelstvech
naší obce a společně s dalšími
zastupiteli jsme ji mohli budovat a tvořit tak, aby byla Kosova Hora lepším místem pro
život,“ podotkl Krameš a zároveň přidal vzpomínku na bývalého starostu obce Františka Pilíka a dlouholetého
zastupitele Jana Dlouhého,
kteří se oslavy výročí 750 let
nedožili. „V uplynulých dvaceti letech se velmi zasloužili
o rozvoj Kosovy Hory a patří
jim tam nahoru velké poděkování za všechno, co vykonali.
Kamarádi, děkujeme,“ řekl
a souhlas s tím vyjádřili návštěvníci opět potleskem. Ten
zazníval ostatně ještě častěji.

Z historie skok
do současnosti

„Pro dnešní středověký
den vám představuji měšťany
naší obce Lenku Havlíčkovou
ze Štěpnice, Jitku Váňovou
z Lhoty Dohnalovy, Františka
Belzu z Pukličárny a Ladislava Hodíka z Horní Pukličárny,“ uvedl starosta stylově
svoje nejbližší spolupracovníky, členy obecní rady. Sebe
představil jako Martina z Hejné Hory. Z historie opět skočil v projevu do současnosti
a připomněl některé z akcí.
Zmínil výstavbu základní
školy, rekonstrukci sokolovny, výstavbu vodovodu a kanalizace, opravy místních
komunikací, investici do veřejného osvětlení, pořízení
hasičské techniky nebo zasíťování více než 90 stavebních parcel.
Nevynechal ani připomenutí kulturního a společenského života v obci
a aktivního přístupu spolků
k pořadatelství. „Buďme hrdí,
že jsme občany této krásné
a aktivní obce, učme této
hrdosti i naše děti a vnuky,
tak bude budoucnost Kosovy Hory v těch nejlepších
rukách,“ vyzval v závěru
projevu a požádal o pár vět
Roberta Bena Štěpánka, vikáře římskokatolické farnosti Sedlčany. Vikář navázal
na starostova slova o hrdosti
a hovořil o významu dobrého sousedství a zaměřil
se na duchovní stránky lidí
a společnosti.

Senátoři přijeli
na motorkách
Atmosférou i prostředím

Součástí tovaryšské stezky byla také lukostřelba.

Dobrou náladu měl starosta Martin Krameš i senátoři Petr Štěpánek a Marek Hilšer (zleva).
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v parku byli mile překvapeni dva hosté – senátoři Petr
Štěpánek, který je současně
starostou Petrovic a Marek
Hilšer, který také potvrdil
svoji kandidaturu na prezidenta České republiky.
Oba přijeli z Nečína, kde se
zúčastnili výročí místních
hasičů, na motorkách. Nejprve přednesl svoji zdravici
Štěpánek. V ní mimo jiné
řekl: „Pan farář hovořil o sousedech, tak já bych vás oslovil jako sousedy. Přestože je

mezi námi pár obcí, do Petrovic je to odtud coby kamenem
dohodil. A hlavně se tu cítím
jako doma. Byl jsem s vámi
při všech větších slavnostech,
ať už se otvíral tento park,
nebo když se u něj postavilo
sociální zázemí a jsem rád,
že jsem tu také dnes, kdy slavíte tři čtvrtě tisíciletí. Když
vidím, jak vaše obec za poslední roky vzkvétá, mám
obrovskou radost. Vidím, že
jste progresivní, roste i počet
vašich obyvatel, zastupitel-

stvo vám připravuje možnost
i rozvoje stavebního...“
„Dámy a pánové, když
jsem sem přijel, myslel jsem
si, že jsem se ocitl v nějaké rajské zahradě. Takový
úžasný park bych tady vůbec nečekal,“ poznamenal Hilšer a k 750. výročí
udělal poznámku: „To je
vaše obec vlastně starší než
Karlův most.“ A sděloval
další myšlenky: „Myslím,
že všichni si dobře uvědomujeme, že domov jsou ty
nejcennější hodnoty, které
máme, a to zvláště v dnešní době. Kořeny, to je to,
co nás dělá společenskými
tvory a co ukazuje, jakým
způsobem máme směřovat
do budoucnosti.“

Balonky nesly
znak obce

Na panelech, které si prohlédl také Stanislav Rataj, byly zachyceny
přehledně klíčové momenty z historie Kosovy Hory.

Oﬁciální část ukončilo
vypuštění balonků. K obloze
vynesly znak obce a symbol
na jeho cestě vyprovodily
i stovky dalších balonků, kterým uvolnili sevření svých
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rukou návštěvníci. „Kdo
najde znak a odevzdá jej
na obecním úřadu, získá jako
odměnu knihu Historie Kosovy Hory,“ avizoval starosta.

Vztah ke Kosově
Hoře
Několika návštěvníků
jsme se zeptali na jejich
vztah ke Kosově Hoře. „Jsem
rodák z Prčice, do obce jsem
se přistěhoval, odtud jsem
měl ženu a postavili jsme si
tady dům. Žiju zde přibližně
od roku 1977. Jsou tu dobří
lidé,“ odpověděl Stanislav
Rataj, jeden ze zakladatelů
pochodu Praha-Prčice.
„Kosovku máme rádi moc,
jezdíme sem řadu let. Vztah
k ní máme přímo srdeční a už
sem bereme i vnučku,“ řekla
nám Marie Mandíková.
„Já jsem se tady narodila.
Mně se líbí, že se obec zvelebuje. Z dokumentu, který byl
v pátek 10. června promítán
před ﬁlmem Srdce na dlani
bylo zřejmé, co všechno se
změnilo. Obec žije,“ nešetři-
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la chválou skautská vedoucí
Pavla Pittnerová.
„V Kosově Hoře v kostele sloužím mše svaté. Bylo
tomu tak také dnes. Bývám
tu téměř každý týden. Občas
projíždím i dál do Štětkovic...
Jsem tady rád, je tu hezké
prostředí. Kosova Hora se mi
líbí,“ souhlasil s ní Robert
Beno Štěpánek.
Dárek pro jubilující obec
připravilo také počasí.
Na program „pod širákem“
bylo naprosto báječné.
Marie Břeňová

Cíl Běhu pro válečné veterány jsme měli v Sedlčanech,
říká Ivana Nikitinská
SEDLČANY Od začátku
května se konal na mnoha místech republiky
charitativní Běh pro válečné veterány, pořádaný
Armádou ČR, 22. základnou vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou.
Výtěžek z běhu podpořil
Vojenský fond solidarity.
„Cílem s námi ve sportovním areálu v Luční ulici
při příležitosti Bezpečného dne proběhli naši přátelé z Velitelství teritoria
v Táboře a místní skupiny
Červeného kříže města
Sedlčan,“ připomněla Ivana Nikitinská Čermáková
z Libíně, ředitelka a zakladatelka spolku Avalone,
který sdružuje a pomáhá
popáleným dětem a dětem s poruchou krvetvorby ze Sedlčanska i z dalších míst.
Hlavním cílem akce,
která skončila v první dekádě června, je připomínat
vojenské tradice a válečné veterány jako nositele
těchto tradic a morálních
hodnot, jež se staly pevným základem pro budo-

vání svobodné a demokratické České republiky. Tyto
morální hodnoty zahrnují
pět základních vlastností: odpovědnost a smysl
pro povinnost, nezištnost

odstartoval v den jeho
celorepublikového zahájení, a to 8. května. Běhu
se za Avalone zúčastnilo
celkem 163 bojovníků.
Kromě popálených a těž-

bojujících s následky popáleninových úrazů – Filip,
Maruška, Šimon a Sebastian. Při běhu nás doprovázeli naši patroni a přátelé,
vojáci z Velitelství teritoria.

Nezbytná rozcvička před startem závěrečného běhu, vedená vojákem z Velitelství teritoria Armády
ČR, majorem Petrem Šturcem, který také běh odstartoval.

a obětavost, loajalitu,
odvahu a jako nejvyšší
vojenskou hodnotu čest.
„Protože jsme v Avalone
také bojovníci, plně s těmito vlastnostmi souzníme
a i proto jsme se běhu podruhé zúčastnili,“ dodala
Ivana Nikitinská.
Běh spolek slavnostně

ce nemocných dětí to byli
i jejich kamarádi, přátelé
a všichni, kdo jim fandí.
Děti běhaly na hřištích,
na loukách, i v nemocnici
po celé republice.
„Při slavnostním zakončení běhu v Sedlčanech běželo třiatřicet dětí a třicet
jejich rodičů, včetně dětí

Celkově jsme ve dnech osmého až dvacátého května uběhli 2 369 kilometrů,“ připomněla ředitelka
spolku Avalone a dodala:
„Velký obdiv patří všem
účastníkům a speciálně našim největším bojovníkům,
tříletým prckům Nikolce
a Vašíkovi, devítiletému

Toníkovi a šestnáctiletému
Davidovi, kteří v současné
době vedou ten nejtěžší
boj, jaký si lze představit.
Boj s leukémií. Přesto našli
sílu a nadšení a svými dětskými krůčky, které mají
váhu tisíců kilometrů, podpořili válečné veterány. Jejich metry běhu patří k nejvzácnějším metrům Běhu
pro válečné veterány. I letos můžeme směle říci, že
jsme oběhli celou Českou
republiku proto, abychom
podpořili vojenské tradice a hodnoty a abychom
vyjádřili naši úctu a velké
poděkování válečným veteránům a zároveň všem
vojákům. Lidem, kteří zasvětili svůj život ochraně
našich životů. Vážíme si
vás, máme vás rádi a jsme
rádi, že vás máme. Opatrujte se a držte se.“
Ivana Nikitinská také
připomněla, že nyní se
spolek připravuje na blízký start Běhu pro trpaslíky,
kterým Avalone pomůže
těžce nemocným a popáleným dětem.
David Myslikovjan
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Pohádkové postavy
chytily druhý dech
zelné říše novou mladou
fotbalového hřiště patřil krev a letos tak opět po třív neděli 12. června
dětem. Na jedno odpoledne se proměnil
na pohádkový. Akci
připravil Spolek divadelních ochotníků
spolu s dalšími dobrovolníky.
V roce 2017 už to
vypadalo, že krásná
dlouholetá tradice
v obci zanikne. Pohádkovým postavám
se už po více než třiceti letech nechtělo Dlouhý vyhlíží děti, které zkoušel
účinkovat, přece jen v chůzi na chůdách.
vlhké lesní prostředí není leté covidové pauze udělavhodné pro každého. Po- ly velkou radost lidské drodařilo se jim ovšem chytit botině z Petrovic i okolí.
Jana Motrincová
druhý dech, přijaly do kou-

PETROVICE Les nedaleko

Indiáni, pravěcí lidé
a Robinsoni přepadli
Častoboř
NALŽOVICE Žáci a pracov-

níci ZŠ Propojení Sedlčany vyrazili v týdnu od 6.
června na školu v přírodě
na Častoboři, kde je vítali
chatky, řeka, sluníčko, kuchařky a kuchaři. Po dlouhých třech letech se zase
mohli sejít a učit v přírodě,
propojit se.
První polovina týdne patřila žákům a učitelům z druhého stupně. Jejich pobyt
se nesl ve znamení tématu
zdravý životní styl, který děti
zkoumaly jak teoreticky, tak
i prakticky. Cvičily jógu, absolvovaly orientační závod,
soustředily se na chování
člověka za mimořádných
situací, jezdily na pramicích
i kanoích. Nechyběl ani bobřík odvahy a simulovaný

poplach, který ohlašoval
nutné sbalení evakuačního
zavazadla. Vedle zmíněných
aktivit se paralelně konal
tradiční sportovní kurz pro
deváťáky.
Ve čtvrtek došlo k operaci kulový blesk – druhý
stupeň vystřídali žáci stupně prvního. Jejich příjezd
mohl zaskočit nezávislého
pozorovatele – jednalo se
totiž o nájezd indiánů, pravěkých lidí i osamělých
naklonovaných Robinsonů. Vstup dětí do těchto
rolí podnítil jejich zapálení
plnit všechny nachystané
úkoly a táborové aktivity.
Pro mladší žáky bylo připraveno také divadelní
představení pod širým nebem.
-prop-

www.sedlcansky-kraj.cz

Vysokochlumecké ženy mají
nový spolek a spoustu aktivit
VYSOKÝ CHLUMEC Od le-

tošního
roku
působí
na Chlumci Spolek přátel
městyse Vysoký Chlumec,
který pokračuje v započaté tradici pořádání kulturních, sportovních i jiných
akcí předchozím Spolkem
Vysokochlumeckých žen.
Poslední akcí z dosud uskutečněných bylo
v sobotu 11. června vítání občánků. Konalo se
poprvé v nové obřadní síni městyse. Členky
spolku přivítaly tři nové
občánky a popřály jim
do života jen to dobré.
„Během pohádky o narozeném děťátku ke kolébce
přitančily i tři roztomilé
sudičky, které daly děťátkům do vínku lásku, štěstí
a moudrost. Miminkům se
v kolébce spokojeně leželo. Při vítání ve velmi slavnostní a dojemné atmosféře ukáplo i pár slziček.
Dojetí zúčastněných je pro
organizátorky odměnou
a důkazem, že se vítání
děje v láskyplném duchu.
Všechny se těší na další
setkání s rodiči děťátka.
Pozvaní byli velmi překvapeni krásou zdejší nově
zrekonstruované obřadní síně a někteří nahlédli
i do nových prostor pivovarnické expozice, která
za to rozhodně stojí,“ popsala akci jedna ze členek
spolku Soňa Sedláčková.
První akcí spolku bylo
tradiční MDŽ v březnu
na velkostatku u Matoušků. Další akcí byla účast
na celorepublikové akci
s názvem Ukliďme Česko.
Na začátku dubna se sešla
skupina asi třiceti dobrovolníků. Ti se podělili
o padesátku velkých pytlů i trasy kolem Chlumce.
„Již po první hodině byly
první pytle naplněné a muselo se jet pro další várku.
I přes veškerou snahu již
nebylo kam odpad dávat
a tak se účastníci, ač neradi, museli vrátit do cíle bez
toho, aniž by se jim podařilo celou zvolenou trasu
uklidit,“ popisuje Soňa
Sedláčková. Za pomoci

starosty Jiřího Svatka byl
svezen veškerý odpad
do připraveného velkoobjemového kontejneru,
který se zcela naplnil.
Na konci vyčerpávajícího
dne čekala zúčastněné
odměna v podobě opékání špekáčků.
Poslední květnovou
sobotu pořádal spolek
za podpory městyse Vysoký Chlumec a dalších
místních sponzorů dětský
den s názvem Cesta kolem
světa. Trasa plná úkolů
z různých světadílů vedla

torického šermu Corpus
Bellatores. „Ti měli připraveno několik soutěží a šermířské vystoupení, při kterém děti fandily jako při
fotbalovém zápase. Což
si poté velmi pochvalovali
samotní šermíři. V rámci
programu se se svým vystoupením představil i taneční klub Slimka Sedlčany, který předvedl několik
svých taneční sestav, které
zatančily malé i velké tanečnice. Roztancovaly pak
na svou hudbu všechny
děti. Hasiči Vysoký Chlu-

Vysokochlumecké ženy přivítaly i Jana Procházku rodičů Emy
a Michala.

labyrintem na louce nad
fotbalovým hřištěm. Malebnost prostředí umocňovala rozkvetlá louka,
ve které byly vysekané
pouze cestičky vedoucí
k jednotlivým stanovištím. Na prvním z nich,
které účastníky poponeslo do Severní Ameriky,
si děti mohly vyzkoušet
svou zručnost při střelbě
z luku. V Jižní Americe si
procvičily myšlení, v Antarktidě po překonání
ledových ker lovily něco
k snědku, v Africe si trénovaly balanc, v Evropě
se učily nejen mlít mouku, v Číně si vyzkoušely
i přenášení rýže hůlkami,
v Austrálii skákaly jako
klokani. Za každý splněný úkol dostaly razítko
do startovní listiny a v cíli
je čekala sladká odměna.
Ani tím ale odpoledne
nekončilo. O další zábavu
se postarala skupina his-

mec umožnili dětem prohlídku hasičského vozu.
Nechybělo ani výborné
občerstvení, a tak si mladí
i starší pochutnávali třeba
na palačinkách, ovocném
fondue či domácích koláčcích. Nakonec všichni měli
možnost upéct si špekáčky
u společného táboráku,“
vzpomíná Sedláčková.
„Podle ohlasů návštěvníků se dětský den velmi
vydařil,“ pochvaluje si
Lenka Kaprálová, předsedkyně spolku. A dodává, že akcí, kterých se
ženy ze spolku účastnily,
je mnohem více.
Spolek chystá v blízké
době například setkání
jubilantů, či poslední srpnový víkend Prázdninové
putování. Nejbližší akcí
spolku ale je soutěž o nejlepší pouťový koláč v sobotu 18. června.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Za každým úspěšným umělcem
stojí osvícený pedagog
SEDLČANY/LITOMYŠL Na ce-

lostátní výstavě Smetanova
výtvarná Litomyšl byla v sobotu z regionu dvě, potažmo
čtyři želízka v ohni v oboru
výtvarné a divadelní sekce:
studentka Eliška Hegerová
s pedagožkou Dianou Sayehovou a student Filip Špale
s pedagožkou Jájou Trojanovou. Završili tím roční stipendium MenART. Zní to jako
protimluv, nicméně Litomyšl
se skutečně letos opět stala
centrem umění nejen hudebního. Známý hudební festival Smetanova Litomyšl je už
18 let doplňován výtvarnou
složkou.
Účast MenARTu na festivalu začala tím, že před
pěti roky založila Magdalena
Kožená nadační fond, který podporuje nadané děti
a zároveň i jejich pedagogy.
V rámci nadačního fondu
pak vznikl i program akreditovaného vzdělávání Akademie MenART. Studentovi
spolu s pedagogem uděluje
na dobu jednoho školního
roku stipendium. Poskytuje
oběma možnost pracovat

z nich je Inspirativní setkání
jsou v životě zásadní.
Eliška Hegerová byla
vybraná jako stipendistka
a měla možnost setkat se čtyřikrát v průběhu roku spolu
se svou pedagožkou s ilustrátorkou Lelou Geislerovou.
Ta byla mentorkou skupiny
zaměřené nejen na ilustraci,
ale i na komiksovou tvorbu,
o kterou je v současnosti
u mladších generací vzrůstající zájem. Eliška vytvořila
pod vedením své mentorky Lely a pedagožky Didi
komiksový příběh na téma
vysněné dívčí kapely. Naučila se pracovat s novým
počítačovým programem,
a jak sama řekla, nejtěžší
pro ni bylo vytvořit příběh
samotný. Výtvarná stránka
pro ni byla snadnější, i když
se musela naučit pracovat
s počítačovým programem.
Nad tvorbou strávila asi osmdesát hodin...
Multižánrový umělec Petr
Váša byl mentorem studentů
všech divadelních oborů.
V této skupině studenti zpracovávali společná zadání

Lela Gaislerová a Eliška Hegerová

v úzkém kontaktu s mentorem, některou z výrazných
osobností české umělecké
scény a prozkoumat více
do hloubky svůj obor.
Vernisáž výtvarné sekce Smetanovy Litomyšli se
odvíjela v duchu zásad MenART. Jsou to kupříkladu nesoutěžní prostředí, respekt
k cestě jedince, atmosféra
důvěry a vlídného sdílení
zkušeností. Akademie má
také dvě motta. Prvním

pomocí prostředků různých
uměleckých disciplín. Jak si
tady vedl stipendista Filip?
Mentor Petr i pedagožka
Jája ho podpořili k nalezení
vlastní cesty vyjadřování
toho, co vnímá bezprostředně ve svém okolí. Řekl, že
na prvním setkání v Bechyni to byl materiál starých
dveří, které tam objevil.
A do Litomyšle pak přenesl kousek svého prostředí
z Cholína, když vystoupil

s rytmizovaným slovem.
Přeneslo přítomné k Vltavě,
k rytmu střídání sezón spojených s koupáním a klidem,
i rytmu pravidel života těch
sezón. V rámci studia vytvořil i videoprezentaci.
Druhým mottem akademie MenART je Za každým
úspěšným umělcem stojí
osvícený pedagog. Podpora pedagogů je významnou
součástí celého vzdělávání
a jejich výběr se také zohledňuje při udělování ročního
stipendia.
Didi Sayehová vytvořila
na základě konzultací s Lelou sérii kreseb uhlem a sépií a ještě prořezávaný obraz
– tvar, na téma své životní
etapy. To pro ni bylo přirozeným vyjádřením, výzvou
se pak pro ni stalo doplnit
tvorbu haiku, lyrickým slovním útvarem, nejznámější
formou japonské poezie.
Jája Trojanová ve spolupráci s mentorem Petrem
vytvořila slovní útvar doprovozený snímky stromu, který denně fotografovala. Tedy
vztah, který s ním navázala.
Je o ní známo, že slovem
vládne, pro ni se výzvou stalo
zpracovat technicky obrazem
to, co má talent sdělit slovně.
Obě sedlčanské pedagožky ocenily práci mentorů,
která je nad rámec jejich
výtvarného i divadelního
života. Váží si, že pro mentory je motivací, že také vzešli
ze ZUŠ a dobře vědí, že je
zapotřebí podpořit jinakost
nadaného dítěte. Poskytnout
mu volnost a podporu ve vyjadřování jeho talentu.
Společná vášeň pro umění není konečně jen zásadou
MenARTu. Celá Litomyšl,
nevelké české město, které
má přibližně dvojnásobek
obyvatel Sedlčan, dýchá
uměním. Pro své bohaté kulturní dědictví je na seznamu
památek UNESCO a zároveň
mu tep současné kultury přináší bohatý život. Litomyšl
je doslova kulturním kadlubem současného českého
prostředí, tříbí se a vznikají
tu nové kulturní formy. Eliška, Didi, Filip i Jája k tomu
svou účastí přispěli.
Iva Fišerová
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Hospodářský
dvůr ožije v létě
výstavami
i tradičním setkáním
KLUČENICE V roce 2011 se

pár nadšenců v Klučenicích rozhodlo vytvořit malou výstavu. Šlo o několik
historických fotograﬁí, které měly být prezentovány
na krátkodobé výstavě
v místní základní škole.
Jenže tehdy se objekt školy rekonstruoval…

která začíná 25. června
ve tři hodiny odpoledne.
Jeho obrazy budou u nás
v muzeu k vidění po celou
sezónu,“ poodhaluje Žirovnický letošní letní aktivity.
„Další naší velkou událostí, bude zahájení putovní
výstavy s názvem Vltava –
proměny historické krajiny.

Součástí Hospodářského dvora je Klučenické muzeum a infocentrum.

„Slovo dalo slovo
a místní zemědělská společnost nabídla zapáleným občanům prostory.
Vzniklo Občanské sdružení Klučenice, čítající kolem
deseti osob. Na uskutečnění projektu Hospodářského dvora se tehdy podílelo
více firem a mnoho dobrovolníků,“ vzpomíná jeden
ze členů sdružení, Oldřich Žirovnický.
První turistická sezóna
začala v roce 2012 výstavou o historii Klučenic.
V letech následujících
se pak projekt postupně
zvětšoval – představil expozici obcí a osad v katastru Klučenic, motocykly
a bicykly, staročeskou
světničku, stodolu, kuchyň z let čtyřicátých, kuchyň a obývací pokoj z let
šedesátých i sedmdesátých, kovárnu, truhlárnu,
ženský koutek.
„Sezónu jsme zahájili
minulý víkend a budeme
pokračovat až do konce
září. Naší letošní první kulturní akcí bude vernisáž
obrazů Václava Kabíčka,

Výstavu připravilo ČVUT
ve spolupráci s Univerzitou
Karlovou a Ministerstvem
kultury. Expozice byla poprvé vystavena v budově
samotné fakulty. Klučenické muzeum má tu čest vystavit expozici jako druhé.
Výstava u nás bude k vidění
od druhé hodiny odpolední
26. června.“
Na sto metrech čtverečních budou návštěvníkům
představeny Lipno, Orlická
přehrada a Slapy. Návštěvník si může prohlédnout
unikátní modely řeky a jejího okolí a průvodní materiál, který čítá přes padesát
informačních tabulí.
„Ve čtvrtek 30. června
od jedné hodiny odpolední začnou ve dvoře muzea Klučenické slavnosti,
na kterých vystoupí folklorní soubor Plzeňský mls,“
láká Oldřich Žirovnický
na tradiční setkání. „Dnem
budou provázet šikovní lidé
se svými výrobky, které budou také prodávat. Součástí
programu budou i auto-moto veteráni.“
Jana Motrincová

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – kult. dům
15. 6. King’s College
London Symphony Orchestra
koncert symfonického
orchestru hudební fakulty
King’s College v Londýně;
18:00
 Vysoký Chlumec – Židovna
18. 6. Hudební odpoledne
 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
 Sedlčany – areál U Chovatelů
19. 6. Sedlčanka
koncert dechové hudby; 14:00
26. 6. Dechová hudba
Míly Nováka
koncert dechové hudby; 14:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
19. 6. Raduj se již andělský zástup
koncert Obraz Kristova utrpení a vzkříšení v liturgické hudbě českého utrakvismu 15. století; 16:30

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Na březích Vltavy – Vladimír Stibor
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora
 Sedlčany – muzeum
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.
 Sedlčany – knihovna
Matlámo patlámo
výstava výtvarného kroužku pro malé děti (4–7 let);
do 4. 7.
Sedlčanské střípky
výstava „na chodbě“ příběhů a ilustrací žáků 4. tříd
sedlčanských ZŠ; do 31. 8.
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
Vznik a dvě desetiletí budování Skanzenu Vysoký
Chlumec
etnograﬁcké předměty
a fotograﬁe Čeňka Habarta;
31. 10.

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
19. 6. Intimní příběhy
z ráje
česká premiéra komedie;
19:00
24. 6. Spojeni tancem
závěrečné představení
žáků Tanečního studia
ELPÉ; 16:30, 19:00
25. 6. Úvěr
inteligentní komedie; 19:00
 Sedlčany – kult. dům
24. 6. Charleyova teta
uvádí divadelní spolek
DEHHET; 19:30

KINO
 Sedlčany
16. 6. Nezanechat stopy
ﬁlmový klub, polský ﬁlm;
20:00
18. 6. Chinaski: Každej ví
kulový
český dokument; 20:00
24. 6. Ženy a život
česká romantická komedie;
20:00
25. 6. Mimořádná událost
česká komedie; 20:00
 Sedlec-Prčice
17. 6. Vyšehrad – Fylm
česká sportovní komedie;
20:00
24. 6. Poslední závod
české životopisné drama;
20:00
 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný

17. 6. Letní kino: Betlémské světlo
česká komedie; 21:45
 Kosova Hora
19. 6. Můj soused Totoro
japonský animovaný ﬁlm
nejen pro děti; 15:00

SPORT
 Petrovice – hřiště
15. 6. Fotbalové utkání
SK Petrovice – TJ Sokol
Nová Ves pod Pleší; 18:30
 Sedlčany – přehrada
17., 18. 6. Závody dračích
lodí
doprovodný program
městských slavností ROSA;
9:00–13:00, 18. 6. 11:00–16:00
 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
 Sedlčany – autobusové
nádraží
18. 6. Pochod Amerika
(Velká a Malá)
turistický pochod k lomům
Velká a Malá Amerika,
trasa 12 km; 6:00
 Sedlčany – kotlina
18. 6. Rallycross
Rallycross cup
25. 6. Rallycross
Hoby rallycross
 Mezihoří

www.sedlcansky-kraj.cz

18. 6. Pochod z Mezihoří
do Mezihoří
trasa cca 12–15 km, poté
zahraje k poslechu country
kapela Fanda Tomášek
a přátelé; 9:00
 Kosova Hora – hřiště
18. 6. Turnaj přípravek
fotbalový turnaj družstev
přípravek; 9:00
 Kosobudy – Divišák
18. 6. Rybářské závody
10:00
 Kvasejovice – hřiště
18. 6. Chobot Cup
soutěž v požárním sportu;
10:00
 Sedlčany – areál KDS
18. 6. Silák Sedlčan
25. ročník, doprovodný
program městských slavností ROSA; 13:00
 Vysoký Chlumec – hřiště
18. 6. Pouťový fotbalový
zápas
Hořejšáci vs. Dolejšáci; 15:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
18. 6. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Nová Ves pod Pleší B; 17:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
18. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – SK
SENCO Doubravka; 17:00
 Dublovice – hřiště
19. 6. Fotbalové utkání

Pochod kolem Mezihoří
a setkání rodáků
SDH Mezihoří pořádá
18. června 1. ročník Pochodu kolem Mezihoří.
Start je v Mezihoří od 9 do 11 hodin. Cíl je tamtéž.
Po skončení pochodu bude
od 14 do 20 hodin vyhrávat country kapela
Fandy Tomáška.
Po celou dobu pochodu bude zajištěno občerstvení.
Kdo bude mít zájem, může k odvozu během celého
odpoledne využít služeb taxi GO.
Další akcí mezihořských hasičů je tradiční setkání
rodáků a přátel dechovky
v zámeckém parku v Petrovicích
v neděli 24. července od 14 hodin.
Tentokrát bude celé odpoledne vyhrávat vynikající
moravská kapela Boršičanka.
Máte-li rádi dechovku a rádi se bavíte, těšíme se
na vás na tomto setkání.
Na obě akce vás zve SDH Mezihoří

TJ Sokol Dublovice B – SK
Obory; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
15. 6. Hajánek
podvečerní čtení pro děti
z knih Daniely Krolupperové; 17:00
20. 6. Svatojanská výtvarná dílna
výtvarná dílna pro nejmenší; 10:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
17. 6. Městské slavnosti
ROSA
vystoupení ZUŠ Sedlčany,
Blue Orchestra, Lágrima,
Napořád, The Beautifuls,
závody dračích lodí na přehradě; 16:00
18. 6. Výstava historických vozidel
doprovodný program městských slavností ROSA; 8:00
 Sedlčany – hvězdárna
17., 18., 24., 25. 6. Pozorovací program
20:00–23:00
 Kamýk nad Vltavou –
za kulturním domem
18. 6. Den otců 2022
soutěž mužských trojic ve vaření v kotlíku na ohni; 12:00
 Petrovice – lesopark
18. 6. Myslivecký dětský
den
naučná myslivecká stezka,
střelba ze vzduchovky,
ukázka práce loveckých
psů a další; 13:00
 Vysoký Chlumec – budova úřadu
18. 6. Soutěž o nejlepší
pouťový koláč
příjem koláčů 13:00–13:45,
minimálně 3 náplně; 14:00
 Nechvalice, Štětkovice,
Vysoký Chlumec
19. 6. Pouť
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
19. 6. Slavnost těla
a krve Páně
Boží tělo – čtyři oltářní
zastavení; 10:00
 Sušetice – u Domu
hasičů
19. 6. Pohádkový les
pohádkový les na téma
Dvanáct měsíčků; 13:00

SPORT
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Na Tavernách na jeden den vzplál
olympijský oheň
SEDLČANY Přáním každého pořádného sportovce
je zažít atmosféru olympijských her. Žáci druhého
stupně sedlčanské 1. zá-

častněných států, z nichž
každý reprezentovali žáci
šestých až devátých tříd,
ale dokonce i k zapálení
olympijského ohně. „Se-

kterým pomáhala i část
našich žáků, a nechybělo
ani vztyčení vlajky s pěti
kruhy. Olympijský oheň zapaloval ředitel Sportovních

to bylo ale i teď v červnu.
Tak velká akce pod širým
nebem se totiž nemůže
konat za nepříznivého
počasí a jeho předpověď

Nejúspěšnější účastníci školního projektu 1. ZŠ Sedlčany, kteří se na jeden den stali olympioniky.

kladní školy si ji ve čtvrtek 9. června na lehkoatletickém stadionu Taverny
užili měrou vrchovatou,
a vůbec nevadilo, že se
jednalo o olympiádu, při
které o stupně vítězů bojovali výhradně školáci.

Jako na skutečné
olympiádě
Jednodenní olympiáda
totiž měla všechny aspekty celosvětového svátku
všech sportovců, který se
koná jednou za čtyři roky.
A tak na Tavernách došlo
nejenom k nástupu zú-

šli jsme se ráno před naší
školou a všechny státy
vyrazily v průvodu na stadion, kam postupně vstupovaly bočním vchodem,“
připomněl hlavní organizátor akce, učitel Petr
Novotný. „Na Tavernách
hrála hudba a představeny
byly jednotlivé zúčastněné
země. Děti měly za úkol
v přípravných hodinách
napsat k danému státu
jeho krátké představení,
jako to vidíme při zahájení
olympiády v televizi. Četly se také olympijské sliby
za sportovce i pořadatele,

areálů Sedlčany, účastník
letních olympijských her
v Atlantě v roce 1996, Pavel Bednář.“

Tradiční
i méně obvyklé
disciplíny
Olympiádu sedlčanská
1. základní škola v minulosti pořádala vždy v době
skutečných olympijských
her, nebo těsně před ní, ale
tentokrát musela být z důvodu covidu hned několikrát odložena.
Tak trochu napínavé,
zda se bude konat nyní,

na minulý čtvrtek rozhodně příznivá nebyla. Nakonec však byly klimatické
podmínky celkem dobré,
a tak mohlo nastoupit kolem dvaceti skupin žáků,
reprezentujících Česko,
Kanadu, USA, Filipíny,
Jamajku, Brazílii, Uruguay, Austrálii, Jihoafrickou
republiku, Francii, Chile,
Japonsko, Finsko, Španělsko, Velkou Británii, Itálii, Čínu, Vietnam a další
země.
Státy byly rozděleny
do sedmi skupin a dozorem nad každou z nich

byl pověřen vždy jeden
pedagog. Sportovci soutěžili v tradičních i méně
obvyklých disciplínách,
které na velké olympiádě
zatím nejsou. Závodníci se
poměřili ve skoku do dálky, trojskoku, v běhu
na šedesát metrů, v driblingu s basketbalovým míčem, v disciplíně sed-leh,
ve skoku přes švihadlo
a dokonce nechyběl hod
vzad medicinbalem. Jednalo se o vybrané disciplíny z disciplín Odznaku
olympijských vítězů. Pokud se týká mimořádných
výkonů, jeden z atletů zaběhl šedesát metrů za 7,2
vteřiny.
Celkovým vítězem
olympiády se stala Čína,
na druhém místě skončilo Česko a třetí příčku
obsadila Velká Británie.
To jistě potěšilo přítomnou královnu, ve kterou
se kupodivu proměnil
místo jedné z dívek chlapec. Olympiáda na Tavernách se vydařila, školáci
i pedagogové byli s jejím
průběhem spokojeni, ale
ještě se s ní pro letošní
rok definitivně neloučí.
Ve čtvrtek 16. června se
totiž obdobná akce bude
konat také pro žáky prvního stupně školy.
David Myslikovjan

Starší žáci slaví titul okresního přeborníka
JESENICE V místním fotba-

lovém dolíčku propukla
v neděli 12. června vlna radosti a oslav, jelikož starší
žáci TJ Sokol Jesenice se
stali vítězi okresního přeboru. Titul získali již čtyři
zápasy před ukončením
fotbalového ročníku, a tak
závěr soutěže postrádal
fotbalovou zápletku.
Výkonný výbor OFS Příbram doporučil využít konání jesenické pouti k předání
poháru. Fanoušci družstva
a rodiče žáků tak měli možnost na jesenickém trávníku
sledovat slavnostní ceremoniál. Předáním poháru

byl pověřen předseda OFS
Příbram Pavel Chán. Předání medailí se ujal starosta
obce Jesenice Miloslav Hrazánek a Matěj Polidar, český
fotbalový univerzál hrající
za klub AC Sparta Praha,
který svou fotbalovou kariéru zahájil právě v místním
Sokole Jesenice.
O vynikající úspěch
jesenické žákovské kopané se rozhodující měrou
zasloužili trenéři Martin
Zrůbek a Jindřich Hájek.
Po předání poháru a medailí došlo na focení a bujaré bouchnutí sektu.
František Vávra

SPORT
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Ragbistům končí
sezóna, čeká
je už jenom
několik turnajů
SEDLČANY Pomalu končí

sezóna nejenom členům
s e d l č a n sk é h o ra g byo vého klubu, ale i všem
jeho odchovancům, kteří
v současné době působí
na jiných místech. O konci sezóny naši redakci informoval předseda a trenér RC Sedlčany Miloš
Vodrážka.
„Prakticky všechny soutěže jsou již ukončené,“
uvedl Vodrážka. „Extraligu
vyhrály Říčany, kde jsou
naši dva odchovanci, Robert Trefný a Václav Calta.
Kategorii juniorů vyhrály
také Říčany. I v tomto mistrovském týmu máme dva
hráče, Richarda Houdka
a Bohouše Švagra. Oba jsou
rojníci, hrají v první řadě
pilíře. Pro ty, kdo se zatím
s ragby blíže neseznámili, si
mohou vše vyhledat na internetu.“
Další hráči v kategorii U12 odehráli sezónu
ve společenství AMMOR se
střídavými úspěchy. Jedna-

neřeší a mohou tak doplnit
jiný tým. Mirka si odnesla
medaili za třetí místo v mistrovství republiky,“ doplnil
Miloš Vodrážka a připomněl, že „Piškoti“, čili kategorie dětí do šesti let, již
mají také sezónu ukončenou. Podávali ve skupině
A velice hezké výkony.
Také mladší přípravka
U8 se v turnajích ve skupině A mohla pochlubit
v y r ov n a n ý m i v ý ko ny
a byla vyrovnaným soupeřem ostatním týmům.
Tato kategorie byla také
na celostátním turnaji,
v němž hráči obsadili
jedenácté místo. Výkon
nebyl podle slov sedlčanského trenéra takový
jako v regionálních turnajích. „Asi byla špatná
konstelace hvězd, postavení planet a byly i erupce
na slunci. Prostě tentokrát
to nebyl nejlepší den,“ krčí
rameny Miloš Vodrážka.
„U10 ukončila ve skupině
B a teď už nás čekají jen
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Veteráni mydlili do pingpongového
míčku jako by jim bylo dvacet
SEDLČANY V sokolovně se

v sobotu 11. června konal
turnaj ve stolním tenise,

Sedlčany), druhý Míra Barda
z Bratřejova a palmu vítězství si odnesl provozovatel

v Sedlčanech a je otevřený
pro všechny stolní tenisty.
Mohou se jej tedy zúčast-

Účastníci turnaje veteránů ve stolním tenise, který se konal v sobotu v sokolovně.

určený neregistrovaným
hráčům, kteří již oslavili
padesátku. Nakonec všechno dopadlo tak, že za stoly
s nízkou síťkou se sešlo devět hráčů, z nichž padesátník nebyl ani jeden. Všem
bylo šedesát a více.
Zato skoro všichni jsou
v Sedlčanech a okolí města
hodně známí. Svoji dobrou
obrannou hru předvedl příčovský řezník a uzenář Jaromír Dvořák, po letech vytáhl
svoji retro pálku předseda TJ
Tatran Sedlčany Martin Havel a svůj známý bojový pokřik Body! Body! připomněl
pořadatel turnajů v mariáši
František Pejša.
Na čtvrté místo se probil Jaroslav Havlín, známý
pod přezdívkou Šulcík, třetí
skončil Pavel Bláha (oba

obchodu textilem a obuvi
v obchodním domě Rozvoj
Kamil, který pochází z Vietnamu. Nejúspěšnější účastníci turnaje, v němž se hrály
i čtyřhry a do párů byli obsazeni nejlepší hráči s těmi
méně úspěšnými, si odnesli
masné výrobky a vítěz si
mohl i bouchnout bublinky.
„Dnes se jednalo o zkušební nultý ročník turnaje
veteránů a věříme, že se
nás v příštím roce sejde
více,“ uvedl po skončení hracího dne rozhodčí
a aktivní stolní tenista Pavel Poslední. „Na tuto akci
naváže v sobotu 18. června
pátý ročník turnaje O pohár
místostarosty města, který
se hraje vždy v rámci slavností Rosa. Tento turnaj je
nejlépe obsazený turnajem

nit i hráči A týmu Tatranu.
Každý zájemce se ale musí
předem včas přihlásit.“
Duchovním otcem sobotního veteránského turnaje
ve stolním tenisu je František Urner, který jak je jeho
dobrým zvykem, připravil
pro hráče pikantní chuťovky a sám i zasáhl do hry, než
ho začala zlobit záda. Přesto
byl nadšený, jak se akce vydařila, a po vyhlášení vítězů
se svěřil: „Mám radost, že se
nám podařilo turnaj uspořádat a že si chlapi nejenom
dobře zahráli, ale že si mezi
zápasy i pěkně popovídali.
Na tuto myšlenku jsme přišli při jednom přátelském
posezení, slovo dalo slovo,
a nakonec měl turnaj velmi
pěknou úroveň.“
David Myslikovjan

Dorost postupuje do celostátního kola
Dorostenky
z SDH Petrovice a dorostenci z SDH Počepice vybojovali v tvrdé konkurenci

ČELÁKOVICE

v krajské soutěži požárního sportu uplynulý víkend
11.–12. 6. v Čelákovicích
krásná druhá místa a po-

Bohouš Švagr (vlevo) a Richard Houdek se zlatými medailemi
po ﬁnálovém utkání s Petrovicemi

lo se o Matyho Kabrhela,
Ondru Patzaka, Davida Rataje a Lukáše Chýleho. „Nesmíme zapomenout na naši
zástupkyni v dívčí soutěži.
Mirka Švagrová poslední
turnaj hrála v uskupení
Olymp+Wie, protože Babice
k posledním turnajům nenastoupily. U dívek se v kadetech ještě hostování nijak

neoficiální turnaje. V Kralupech nad Vltavou tzv.
Havran Cup pro U8 a U10
a v Českých Budějovicích
Budvar Weiser Cup pro
U10 a U12. Mirka Švagrová čeká, jestli bude nominovaná na mezinárodní
turnaj olympijských nadějí v kategorii kadetů.“
David Myslikovjan

Dorost zabojoval a přivezl domů stříbro.

stupují tak do celostátního
kola, které se bude konat
1.–2. 7. v Ústí nad Labem.
Jana Motrincová

SPORT
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I přes snahu byl
konečný výsledek krutý
FK Hvězda
Cheb – TJ Tatran
Sedlčany 5:0
(1:0)
CHEB Tatran zavítal v so-

botu 11. června ve 29. kole
divize do Chebu, se kterým měl pozitivní bilanci
a všechny tři předchozí duely vyhrál. V kádru chyběli
brankář Dřevojan, Čipera,
Krůta, Kouklík, Sochůrek
a v týdnu se k tomu všemu
zranil Haas.

Neproměněné
pokusy
Na rozpáleném umělém
trávníku se od úvodu hrál
fotbal bez větších šancí.
Domácí, kteří mají reálnou
šanci na záchranu, byli důraznější ve středu pole, získávali více míčů a z toho
pramenila většina faulů.
Mírný tlak soupeře tak byl
podpořen řadou standardních situací. Do první šance se dostal hostující tým.
V 18. minutě zakombinoval
na levé straně Dvořák s Lípou. Ten hledal v ideální
pozici před bránou Repetného, přihrávku ale zachytil domácí brankář Mácha.
Ve 21. minutě odvrátil
Brotánek nebezpečný míč
na roh po centru z pravého
křídla. Ve 26. minutě dostal
Kubinec míč za obranu,
postupoval z úhlu sám
na brankáře Glogara, zakončení se ale mezi tyče
nevešlo. Ve 35. minutě vyslal Brotánek do křídla Repetného, ten dobře zasekl
do středu a našel na vápně

Haška. Jeho prudké zakončení skončilo nad bránou.
Nad bránou skončil také
ve 40. minutě střelecký
pokus Kdolského. Ve 41.
minutě se po standardní
situaci dostal míč do malého vápna, který sedlčanská
obrana odvrátila jen na penaltu, kde byl úplně volný
chebský Anděl a neměl
problém otevřít skóre – 1:0.

Kůň se rozjel
Tatran šel do druhého
poločasu s vůlí zápas co
nejvíce zdramatizovat. V 56.
minutě měl štěstí, nejdříve
se mu podařilo po skrumáži před brankou odvrátit
míč na roh. Následná rozehrávka z pravé strany
prolétla jen kousek kolem
zadní tyče. V 60. minutě
si střídající Habart narazil
na levé straně s Kdolským
a při pokusu o zakončení se
ocitl na zemi. Penalta se ale
nepískala. V 64. minutě se
k dlouhému míči nedostal
Hašek. Domácí stoper ho
poslal zpět k sedlčanskému
vápnu, kde si nejlépe počínal Kubinec a po zasekávačce do středu prostřelil Glogara – 2:0. Druhá inkasovaná
branka jako by roztříštila
veškerou dosavadní snahu
Tatranu a poslala na koně
domácí tým. Od 68. minuty se ten kůň rozjel. Před
prázdnou bránou číhal neuhlídaný Kubinec – 3:0. V 77.
minutě Tatran mohl snížit,
ale Hanušův trestňák z rohu
vápna na pravé straně skončil těsně nad. V rozmezí 80.
a 86. minuty přišly tři fatál-

ní chyby v obraně. Jednou
sice zasáhl brankář Glogar,
ale dvě další nabídky domácí využili, konkrétně Anděl
a Macháček, kteří zvýšili
na konečných 5:0. V 89.
minutě ještě mohl snížit
Hofman, kterého hlavu našel z pravé strany Kdolský.
Brankář Mácha byl ale proti.

li na krásném 9. místě.
Když jsme s touto dvojicí hovořili v březnu po jejich úspěchu na Mistrovství České republiky, kde
ve své kategorii zvítězila,
trenér ambice komentoval
slovy: „Máme vysoké cíle
a uděláme všechno pro to,
abychom je naplnili. Chceme se dostat mezi nejlep-
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Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
29. kolo divize A
FK Hvězda Cheb – TJ Tatran Sedlčany 5:0 (1:0)

14. kolo krajského přeboru I. B třídy
skupina E
Union Cerhovice – SK Petrovice 3:1 (2:1)
Branka Petrovic: 39. O. Štemberk
TJ Tatran Sedlčany B – MFK Dobříš B 1:5 (1:1)
Branka Sedlčan: 19. J. Chocholoušek

Ohlas k utkání

15. kolo okresního přeboru

Trenér Tatranu Vlastimil
Zelenka: „Ve vyrovnané
první půli jsme nepohlídali jednu z mnoha standardních situací a domácí
šli těsně před odchodem
do šatny do vedení, což se
ukázalo jako rozhodující
moment zápasu. V aktuálním rozpoložení, s jistotou
sestupu, nemá mančaft
mentální síly na otáčení
skóre. Soupeři pak darujeme další branky, z nichž by
se některé mohly vysílat
na Silvestra pro pobavení.“
Sestava Tatranu: Glogar – Repetný, Krotil, L.
Brotánek, P. Lípa (64. Hofman) – Kdolský, Hanuš,
Dvořák (57. Habart), Novotný, Sirotek – Hašek (76.
Sosnovec).
Tatran je po 29. kole
na šestnáctém místě s 18
body a skórem 38:83. Další a tudíž poslední utkání
nejen před letní pauzou
od fotbalu, ale minimálně
i roční pauzou od soutěže divize A, hraje v sobotu 18. června od 17 hodin
na svém hřišti se čtvrtým týmem v tabulce,
Doubravkou.
David Štverák

SK Třebsko – TJ Tatran Sedlčany C 6:2 (4:1)
Branky Sedlčan: 24. M. Štemberk, 49. D. Janoušek
TJ Sokol Dublovice – TJ Sokol Nečín 5:1 (1:1)
Branky Dublovic: 6. a 48. P. Vystyd, 46. a 71. P. Lengyel,
50. J. Lomoz,
TJ Sokol Počepice – SK Jince 1921 0:2 (0:1)
SK Kosova Hora – FK Sparta Luhy 3:5 (3:3)
Branky Kosovy Hory: 15. J. Růzha, 37. M. Staněk, 39. T. Sůva

Deváté místo na mistrovství světa
je splněným snem tanečního páru
REGION Alici Maškové
z Chramost a jejímu tanečnímu partnerovi Dominiku Novákovi z Příbrami
se splnil sen. O prvním
červnovém víkendu zabojovali na Mistrovství
světa v latinskoamerických tancích v kategorii junior 2 v německém
městě Brémy a skonči-
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ších dvanáct párů světa. To
je náš sen a pokud se to povede, tak to bude po dvaceti letech v českém tanečním
sportu největší úspěch.“
A jeho svěřenci Alice
a Dominik dokázali v top
žebříčku vyšplhat v konkurenci 68 párů z 35 zemí
světa ještě výš...
Marie Břeňová

15. kolo III. třídy skupina B
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Dublovice B
3:2 (2:1)
Branky: 2. (p) M. Viskup, 90. K. Macháček, 90. T. Mol – 26.
a 48. M. Dudek
TJ Sokol Sedlec-Prčice B – TJ Stará Huť 1:0 (0:0)
Branka Sedlce-Prčice: 82. Z. Všetečka
TJ Sokol Jesenice – TJ Krásná Hora 7:1 (2:1)
Branky: 20., 33., 47., 56. a 66. P. Čejda, 54. J. Šika, 84. L.
Pomahač – 14. V. Čanda
TJ Vltavan Hřiměždice – SK Velká Lečice 11:0 (4:0)
Branky: 4. J. Boháč, 14. J. Řezanina, 27. J. Černý, 34. R.
Šíma, 60., 62. a 65. J. Januška, 67., 78. a 86. M. Jílek, 85. M.
Matějka

14. kolo IV. třídy skupina D
TJ Krásná Hora B – SK Sokol Kytín 2:3 (2:1)
Branky Krásné Hory: 7. a 45. M. Hubička
SK Vysoký Chlumec – FK Drevníky 5:6 (2:3)
Branky Vysokého Chlumce: 10. L. Kutnar, 38. a 56. J. Mrázek, 58. P. Lípa, 86. T. Čejda

14. kolo IV. třídy skupina E
SK Přestavlky – SK Klučenice 4:2 (2:1)
Branky Klučenic: 45. H. Holan, 85. S. Žák
FC Višňová B – TJ Vltavan Hřiměždice B 4:0 (1:0)

15. kolo III. třídy skupina A – Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Sokol Miličín 6:3
(3:2)
Branky Vrchotových Janovic: 14., 36. a 65. J. Dvořák, 22.
a 48. A. Sochůrek, 90. M. Bursík

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

Skupina 4. – 5. kolo nadstavby
krajského přeboru mladšího dorostu
skupina A
SK Kosmonosy – TJ Tatran Sedlčany 4:0 (3:0)
David Štverák
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GLOSA

Vyhrál Johny nebo
spravedlnost?

Orloj moderně

Bulvár se týdny krmil
pikantnostmi ze sporu
Johnyho Deppa a jeho
b ý v a l é m a n ž e l k y. To
jsem skutečně nesledoval. Hlavně proto, že lidé
kolikrát ani u vlastního
vztahu nechápou, proč
nevyšel, natož aby mohli
soudit na dálku jiné. Zajímavý byl až ten závěr,
kdy Johny vyhrál. To byl
totiž výsledek, který se
některým lidem nelíbil.
To se může stát, ovšem
v argumentaci těchto lidí
nezaznělo ani jednou
slovo spravedlnost nebo
pravda. Jako by to pro ně
nebylo vůbec podstatné.
Zaprvé zaznělo, jaký že
to je vzkaz týraným ženám.
Čtu správně mezi řádky, že
tento hlas si přeje, aby Deppa odsoudili, i kdyby byl
nevinný, jen aby to vyslalo
ten správný vzkaz? Zadruhé zaznělo, že hnutí Me

Too ztrácí svoji sílu. Dřív
přece ženě stačilo ukázat
prstem na libovolného
muže a bylo vymalováno.
Tak proč teď najednou nějaké soudy?
Depp je výjimečný herec a zároveň velmi zvláštní člověk, abych se vyjádřil
jemně. Rozumná žena vyznávající tradiční hodnoty
by do vztahu s ním nejspíš
nešla. Z toho usuzuji, že
Amber také nebude žádná
čistá lilie. A že si pravděpodobně navzájem nemají
co vyčítat. Vyprali své špinavé prádlo na veřejnosti,
ale šlo o miliony dolarů,
tak aspoň měli proč. Další
rozhádaný pár, jako kterýkoliv jiný. Avšak i takový
má právo na to, aby jejich
při rozhodl soud podle důkazů, a ne podle toho, co si
kdo myslí, že je ten správný výsledek.
Bohumil Vohanka

FOTOFEJETON

No, kde se ten taxík courá? Autem nemůžu, když jsem si dala pivo.
Ale je to doba! Na ty lidi vůbec není spoleh… Holt na mě bude
muset ten můj starý kačer chvíli počkat. Foto: Hana Procházková

Zachytil jsem téměř bizarní
zprávu o tom, že akademický malíř, který měl za úkol
restaurovat na orloji malby
Josefa Mánesa, to vzal pěkně od podlahy. Fotograﬁe
srovnávající původní malbu s její „moderní“ verzí
působí tak šíleně, že si
většina čtenářů myslela, že
jde o vymyšlenou zprávu.
Novináři začali spekulovat,
že jde možná o žert a malíř
přemaloval původní postavy svými známými.
Obecně vzato, nic proti. Od toho umělci jsou.
Ovšem od restaurátora by
jeden očekával, že se bude
až úzkostlivě držet původní verze. To bych dělal já
nebo vy. Umělec má pocit,
že prostě musí přidat dílu
něco ze sebe, aby dělal to
umění. A tak se díváme
na podivné ﬁlmy a seriály

natočené na základě dokonalých knižních předloh,
protože tvůrci chtěli tvořit.
Vypůjčili si základní zápletky, jména postav a pak
pod původním názvem vyrobili něco vlastního. Naši
hokejisté hráli se znakem
automobilky Scania, místo
se státním znakem České
republiky, protože umělec
se nespokojil s daným.
Měli jsme tu pokus předělat státní hymnu, po novu,
umělecky, jinak. V divadlech můžete zajít na tak
moderní adaptace klasiků,
že by člověk nepoznal,
o jakou jde hru, kdyby si to
nepřečetl v programu.
Ko n ze r va t i vc i , j a ko
jsem já, brblají. Vedle nás
ale existuje masa lidí, kteří a priori vítají vše nové.
Byla by to nuda natočit
ﬁlm podle knížky tak, že

by se odehrával stejně jako
v knížce. Nebo podle pravdy? Nezapomeňme, že je
to „na motivy skutečných
událostí“. To v praxi znamená, že umělec doručí
příběh zcela jiný, než jak
se stal. To by bylo fádní.
Chce to ten dramatický
oblouk. Proto, co se skutečných událostí týče, se
dívám zásadně jen na seriozní dokumenty. Bez oblouku, zato podle pravdy.
A ta pravda je pro mě mnohem dramatičtější, než co
se zrodí v hlavě umělcově.
Nevím, co vedlo pana
malíře, že přemaloval původní postavy tak kreativně. Ale vůbec bych se
nedivil, kdyby se nakonec
ukázalo, že to byla prostá ambice umělce tvořit.
Koho zajímá Mánes, že…
Bohumil Vohanka

POZNÁMKA

Stávková pohotovost je pro
Středulu lacinou volební
kampaní
Po nečinnosti v době Babišova vládnutí došlo
k probuzení odborových
svazů úředníků. Některé
ještě váhají, protože jim je
žinantní v této době nové
vládě honem okopat kotníky a dávat nesplnitelné požadavky s hrozbou stávky.
Po Babišovi, kdy bylo líp
na dluh, mají ti soudnější
pocit, že by zadlužování
mělo zpomalit.
Když odborářský šéf
Josef Středula s tragickým
pohledem Hamleta vyslovil, že doba je vážná, tak
tím měl na mysli zvyšování
mezd státních zaměstnanců pod úrovní inﬂace. O jiném důvodu nemluví. Takže budou úřady oblepeny
plakáty s nápisem Stávková pohotovost. Pro Středu-

lu, který nedávno ohlásil
svůj zájem o Hrad a rozhodl se požádat o podporu
občanů (alespoň padesáti
tisíci podpisů), je to velice
laciná volební kampaň.
Když za odbory někdo
jedná v tripartitě (vláda,
zaměstnavatelé, odbory),
mám dojem, že odboráři
jednají striktně jen o platech. Snad ještě o nějakých
stravenkách a jiných výhodách pro zaměstnance.
Kdysi za socialismu chodili zástupci odborových
organizací pokorně sdělovat straně a vládě, jak překračují svojí pílí stanovené
úkoly, kolik směn odpracovali o sobotách zdarma
a jak na svých školeních
vedou zaměstnance k proletářskému internacionali-
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smu. Bylo to samozřejmě
k ničemu, ale snad mělo
být za tím něco, co viděl
tehdejší premiér Lubomír
Štrougal v Japonsku. Totiž
vztah zaměstnanců k jejich ﬁrmě. Snahu přispět
tvůrčím způsobem k prosperitě podniku a konkurenceschopnosti ve světě.
Japonci často přetahují
pracovní dobu, pro podnik
žijí a pracují. U nás se tehdy „chodilo do práce“.
V tom se skrýval rozdíl
v produktivitě. To Štrougal
pochopil.
Na rozdíl od Středuly,
který ani po poznámce
prezidenta Miloše Zemana
na nedávném sněmu odborů o potřebě zvýšit produktivitu práce netuší, co to znamená... Vladimír Roškot

