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Do komunálek půjdou
v Sedlčanech čtyři
volební uskupení
S E D LČ A N Y Z a s t u p i t e l é

města při svém posledním jednání dali za úkol
radě města, aby stanovila pravidla pro využití
městských plakátovacích
ploch a vymezila před
komunálními
volbami
přiměřený prostor stranám a uskupením v městském zpravodaji tak,
aby vytvořené podmín-

ky odpovídaly zásadám
rovnosti všech subjektů.
Jak jej radní splnili? Na to jsme se zeptali
sedlčanského st arost y
Miroslava Hölzela. „Rada
ve středu 27. července
se znalostí toho, že jsou
podány k registraci čtyři
kandidátky volebních subjektů, rozhodla a uložila
redakční radě zpravodaje

Radnice, aby v zářijovém
čísle vyhradila pro každý volební subjekt jednu
stranu formátu A4. Termín
dodání podkladů pro tisk
je do 5. srpna. Předpokládám, že tuto možnost využijí všichni. Do jakékoliv
grafické úpravy nebudeme
vstupovat. Samozřejmě se
zpravodaj řídí legislativou
Pokračování na straně 3

Nově vystavěný motopatník má
přinést štěstí všem motorkářům
a jejich příznivcům
SEDLČANY „Na počátku
bylo slovo boží a pár svařených trubek,“ říká motorkářský klub Černá smečka,
který z lásky k motorkám
založil 29. července motopatník. Ten má sloužit pro
všechny motorkářské nadšence jako místo setkávání.

Nachází se u silnice 105 poblíž sedlčanské přehrady.
Na tomto místě je rozcestí staré a nové silnice,
které má pro zakladatele symbolický význam
– ukazuje, že na věku
motorkáře nezáleží, jezdit může každý, kdo má

Jan Holub dává život dřevěné husopasce při Petrovickém řezbování o uplynulém víkendu. Více na str. 6

rád zvuk motoru a vůni
benzínu. K silnici, kde se
motopatník nachází, mají
silný vztah – rádi po ní už
roky jezdí na svých motorkách, stejně jako zde
jezdili jejich předci i jejich děti. K propojení generací došlo i při samotné
tvorbě pomníku – pracovali na něm společně tři

Zastupitelé
schválili koupi fary

Pokračování na straně 5

Pokračování na straně 8

OBDĚNICE Obec Petrovice

dostala nabídku na odkup
fary v Obděnicích. K faře
patří i pozemky a další
menší objekty, které jsou
taktéž součástí nabídky.
Celková odhadní cena

činí 5 286 040 Kč. Budova
i pozemky jsou v majetku
Římskokatolické farnosti
Petrovice.
Rada obce nákup doporučila s plánem, že by fara

Majoritním vlastníkem větrného mlýna
u Příčov se stal Petr Kopidlanský
P Ř Í Č OV Y D o m i n a n t o u

okolní krajiny je torzo
větrného mlýna u Příčov.
Tato památka se může
pyšnit označením největší
stavby tohoto druhu v Evropě. Takový posudek obdržela v roce 1995 obec
od specialistů na holandské větrné mlýny.
Vznik samotné stavby je datován do 16. až
17. století s tím, že podle
některých análů jej mohl
nechat postavit Jakub
Krčín z Jelčan a Sedlčan nebo někdo z rodu
Lobkowiczů. Kolem „vě-

tráku“ se stále vyskytuje
mnoho otazníků. Mylně
se náhodní návštěvníci,
ale především většina
lidí z regionu Sedlčanska,
domnívají, že památka
je majetkem obce. Věřili
tomu donedávna i příčovští zastupitelé obce. Tak
tomu ale není. Majoritním
vlastníkem větrného mlýna a okolních pozemků je
Petr Kopidlanský z Hostivic. O něm a jeho vztahu
k Příčovům přinesl přibližně před rokem týdeník Sedlčanský kraj kratší
informaci. Nyní jsme měli

možnost se s ním a jeho
manželkou Ivanou poznat
osobně, kdy nás seznámil
se svými názory, plány,
připomínkami a doporučeními...

Praděda
pocházel
z Příčov
„Původně bylo vlastníků
větrného mlýna asi devatenáct, podíly většiny z nich
jsem odkoupil, tak jsme už
zůstali jen tři s tím, že jde
o vzdálené příbuzné a já
mám majoritní podíl,“ uvedl
Pokračování na straně 4
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Docházku končí
ve školce 76 dětí, nově
jich bylo přijato 82
SEDLČANY Ředitelka mateř-

ské školy Milena Říčařová
předložila radě města Sedlčany zprávu o zajištění tohoto předškolního zařízení
a o tom, s jakými výsledky
skončil květnový zápis. V ní
bylo připomenuto, že vzdělávání a školní jídelna fungují na třech adresách, a to
v Šafaříkově ulici, v Sokolovské ulici a Na Severním
sídlišti. Nejvyšší povolený
počet dětí v mateřské škole
je 270 a nejvyšší povolený
počet stravovaných ve školském zařízení je 375.
„Ve školním roce 2021 až
2022 bylo ve všech deseti
třídách zapsáno 240 dětí
a docházku ukončuje 76
dětí. V květnu se uskutečnil zápis, kdy bylo přijato
k předškolnímu vzdělávání
celkem 82 dětí a 15 žádostí
bylo zamítnuto,“ vybral ze
zprávy několik údajů sedlčanský starosta Miroslav
Hölzel. Vysvětlil, že přijati
byli ale všichni zájemci
s právem přednostního
přijetí v souladu se školským zákonem. Zmínil, že
ve škole se uskutečnil také

takzvaný zvláštní zápis
do mateřské školy pro děti
z Ukrajiny. Se zákonnými
zástupci se ale dostavilo jen jedno dítě a o jeho
přijetí bude rozhodnuto
ve správním řízení.
V MŠ v Šafaříkově ulici je v provozu třída pro
dvou až tříleté děti a její
kapacita je zcela naplněna.
„Výuku v mateřské škole
stabilně zajišťuje celkem
21 učitelek, provoz má
na starost šest zaměstnankyň, všechny děti se stravují
ve školních jídelnách, které
jsou součástí mateřských
škol. O chod školních jídelen se stará sedm zaměstnankyň,“ citoval starosta.
Potvrdil, že prázdninový
provoz je zajištěn po celou dobu letních prázdnin
a jako každý rok se pracoviště střídají v chodu podle
předem stanoveného rozpisu – otevřena je nejprve
školka v Sokolovské, po ní
MŠ na Severním sídlišti
a poslední srpnové týdny
přebírá tuto povinnost MŠ
v Šafaříkově ulici.
Marie Břeňová

Sukovy Sedlčany
podpořila krajská dotace
S E D LČ A N Y Na če r ve n covém zasedání radní
podpořili přijetí dotace
z Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 100
tisíc korun pro Kulturní

dům Josefa Suka v Sedlčanech. Tato částka je výhradně určena na náklady
letošního 56. ročníku festivalu Sukovy Sedlčany.
Marie Břeňová

Mateřská škola zvýší
ceny za stravování
SEDLČANY Rodiče dětí na-

vštěvujících v Sedlčanech
mateřskou školu musí počítat od nového školního
roku s vyšším vydáním
za jejich stravování. Uvedl
to sedlčanský starosta Miroslav Hölzel při poslední
tiskové besedě. „Měsíční
platba dosud představovala
za celodenní stravné 350
korun, což bylo zhruba 30
procent neinvestičních provozních nákladů. Při růstu
cen tento výpočet vychází

přibližně na 452 korun.
Ředitelka školky Milena Říčařová rozhodla o zvýšení
na 450 korun, rada města
proti tomu neměla námitky,“ sdělil. Zároveň upozornil, že bylo možné uplatnit
úhradu až padesát procent
nákladů, kdy propočet by
vyšel přibližně na 750 korun. „To ale nepožadujeme.
Podíl rodičů na úhradách
tak držíme stále na třiceti
procentech provozních nákladů,“ dodal Hölzel. -mb-
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Krásnohorskem se ve čtvrtek
ozývala hasičská siréna
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU V Žákovci, který je

z městečka vzdálen necelé tři kilometry, vypukl
ve čtvrtek 28. července
v podvečer požár nízké
budovy. Plameny byly
vidět široko daleko. Výbuch motocyklů způsobil
požár dílny i obydlené
části budovy.
Podle tiskového oddělení hasičů Středočeského
kraje byl vyhlášen druhý
stupeň pohotovosti. Požár
rodinného domu a přístavku byl hlášen v 16.25.
Zasahovali zde Hasičské
záchranné stanice Sedlčany a Příbram a jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí Kamýk nad Vltavou, Solenice, Klučenice
a Petrovice. „Po příjezdu
velitele zásahu na místo
bylo průzkumem zjištěno,
že dům i přístavek je v pla-

menech a uvnitř se nachází tlakové lahve,“ uvedla
službu konající tisková
mluvčí Dagmar Zemanová
s tím, že byl vydán požadavek na další síly a prostředky a zkontaktovány
rozvodné závody.
Požár byl uhašen před
osmou hodinou večerní. Do rána pak drželi
dohled na místě krásnohorští dobrovolní hasiči.
Vyčíslená škoda přesahuje jeden milion korun.
Na místo byli přivoláni
také záchranáři. Podle
jejich mluvčí Moniky
Novákové se jedna žena
lehce nadýchala kouře.
„Záchranáři ji ošetřili
na místě, převoz nebyl
nutný,“ uvedla.

Hasiči
zasahovali
i jinde

Kromě výše popsaného požáru zasahovali hasiči na Sedlčansku ještě
čtyřikrát. V jednom případě šlo o dopravní nehodu
v obci Přibýška u Kosovy
Hory. Podle Dagmar Zemanové zde skončilo 26.
července auto na střeše.
Jedna zraněná osoba byla
ošetřená ZZS, sedlčanští
hasiči provedli protipožární opatření. Vyproštění nebylo potřeba.
Tentýž den bylo třeba
odstranit strom přes cestu v obci Suchdol. Sedlčanští hasiči si tedy vzali
na pomoc své motorové
pily. Dvakrát v uplynulém
týdnu byla také jednotka
HZS Sedlčany požádána o technickou pomoc.
V obou případech šlo
o transport pacienta.
Olga Trachtová
Hadáčková

V červenci moc nepršelo,
ale roční úhrn není špatný
SVATÝ JAN Teplotně se
červenec na Svatojansku
s teplotou 19,62 °C nijak
nevymykal desetiletému
průměru, jak vyplývá z dat
amatérské meteorologické

stanice Miroslava Votruby.
V prvním prázdninovém
měsíci spadlo 38,2 mm srážek, což je oproti loňským
rekordním 112,2 mm málo,
ale celkový úhrn srážek

od začátku roku se dostal
na 343,1 mm, a to je v poslední dekádě třetí nejvyšší hodnota. Úplně nejvíc to bylo
na konci července v roce
2013 (414,2 mm).
-red-

Červenec

meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr
v m/s

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

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

4

2

11

2

3

11

7

3

1

5

letní – teplota max.
rovná nebo vyšší
25 st. C

17

22

20

19

17

25

19

16

12

16

nejnižší v měsíci

8,2

7,2

6,5

8,4

8,2

4,8

8,3

6,6

9,4

7,5

dne

13.

2.

11.

4.

14.

2.

10.

13.

20.

17.

nejvyšší v měsíci

36,2

32,7

37,6

33,4

33,1

34,1

36,7

32,2

30,7

34,1

dne

28.

20.

22.

11.

30.

31.

1.

28.

6.

25.

měsíční průměr

20,62

19,98

22,51

19,92

20,37

21,88

20,96

18,95

18,92

19,62

za měsíc

36,7

66,6

12,8

77,5

48,4

28,1

47,8

38,2

112,2

38,2

nejvyšší v měsíci

18,5

26,5

4,2

18,7

8,4

12,2

11,4

9,8

36,9

8,8

dne

3.

8.

25.

24.

27.

27.

30.

2.

14.

8.

úhrn od počátku
roku

414,2

297,4

188,4

320,0

282,8

202,0

227,6

312,0

391,1

343,1

deštivé dny v měsíci

5

18

7

13

18

8

11

15

17

11

nejvyšší náraz větru
v měsíci

11,8

13,8

9,1

9,5

11,1

10,9

6,9

5,4

5,6

dne

23.

17.

6.

13.

25.

19.

20.

18.

14.
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Výběrové řízení radní
anulovali
Výsledky výběrového řízení na nové
povrchy na komunikaci
u osady Roudný byly zrušeny s komentářem, že...
„se vyskytly vážné důvody,
pro které není vhodné pokračovat.“
Sedlčanský st arost a
Miroslav Hölzel k obsahu
sdělení vysvětlil: „Důvod
je jednoduchý. Společnost
ČEZ nás požádala o vyjádření ke kabelizaci dalších
pozemků s tím, že v Roud-

SEDLČANY

ném budou zakopávat kabely nízkého napětí pro
případné další parcely. Je
proto nesmysl, abychom
v tuto chvíli asfaltovali
povrch, když mají energetici v plánu tam provádět
výkopové práce. Proto dokončení rekonstrukce ulice
u Roudného odkládáme
a vrátíme se k ní až po položení kabelů.“ Starosta
odhaduje, že k tomu dojde
nejdříve příští rok.
Marie Břeňová

Do komunálek
půjdou
v Sedlčanech čtyři
volební uskupení
Dokončení ze strany 1

o obecních periodikách,
tak v prezentaci nesmí
být nic hanlivého, urážlivého,“ potvrdil. Upřesnil
zároveň kandidující strany a uskupení: Šance pro
Sedlčany, ODS, Sdružení
nezávislých kandidátů
Sedlčany a KDU-ČSL.
Starosta sdělil, že radu
města informoval o tom,
že nechá vyhradit dvě
vývěsky – bývalé úřední
desky – u přechodu před
obchodním domem Rozvoj, kdy každý subjekt
dostane k dispozici půlku
vývěsky. Takové rozhodnutí nepodléhá schválení radou města, ale je
v jeho kompetenci. „Budou tak na stejném místě,
stejně pohledově umístěny do průchodu tak,
abychom nebyli nařčeni
z nějakého znevýhodnění. Řazeny budou podle
čísel, která budou násled-

ně vylosována,“ uvedl.
Doplnil, že pro předvolební mítinky platí obdobná pravidla jako pro jiné
akce konané na veřejné
ploše. Ze zákona podléhají oznamovací povinnosti.
„Nemáme žádnou kompetenci shromáždění nepovolit – samozřejmě za dodržení všech podmínek
slušnosti. Pokud budou
chtít kandidující uskupení
umístit na náměstí nějaké zařízení – ať reklamní
nebo například stánek, tak
to bude řešeno standardně
– vyhláškou o poplatkové
povinnosti za užívání veřejného prostranství,“ doplnil informaci starosta.
Marie Břeňová

strana
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Opravený most u Votic je
od neděle v provozu
REGION Most na silnici první třídy I/3 na okraji Votic,
který překlenuje silnici
druhé třídy a Konopišťský
potok, je od neděle 31. července opět provozu.
„Opravu za 18,2 milionu
korun, bez daně z přidané
hodnoty, jsme zahájili začátkem dubna tohoto roku z důvodu nefunkčního izolačního
systému – zatékalo na krajní
nosníky v oblastech pod
chodníky, nefunkční bylo odvodnění dilatačních závěrů
a projevovala se i zvýšená
hlučnost,“ informoval aktuálně Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Upřesnil, že po zjištění nevyhovujícího stavu
nejprve silničáři v rámci
bouracích prací odstranili
příslušenství mostu, chodníky, izolaci pod chodníky

a odfrézovali souvrství
na vozovce a mimo jiné
demolovali původní římsy.

pod mostem jsme očistili
a kompletně přespárovali.
Mostní opěry, úložné prahy,

Most na silnici první třídy u Votic je od neděle 31. července opět
v provozu. Foto: ŘSD

„To vše je nyní na mostu
nové,“ sdělil. Pracovalo
se i na očištění stávajících
ložisek a jejich konzervaci proti korozi. „Dlažbu

pilíře i líc nosné konstrukce byly očištěny tlakovou
vodou a sanovány,“ dodal
k úspěšně zakončené akci
u Votic Buček.
-mb-

Výběrové řízení na lékaře skončilo
neúspěchem, pacienti by měli sami
hledat náhradu
SEDLČANY Sedlčanský starosta Miroslav Hölzel na tiskové besedě ve čtvrtek
28. července konstatoval:
„Na výběrové řízení, které
bylo zveřejněno na náš podnět na úřední desce krajského
úřadu, bohužel nikdo z lékařů nezareagoval. Na místo
praktického lékaře se nepřihlásil žádný uchazeč a stejně
tak není náhrada za zubaře.
Samozřejmě se budeme snažit shánět dál. Město může
pomoci poskytnutím ordinace za velmi vstřícný nájem.
Doktoři ale prostě nejsou.
Na úřední desce kraje je vypsána stále řada výběrových
řízení na lékaře z různých
měst a obcí Středočeského
kraje, málokdy se podaří někoho získat.“

Připomněl, že náhradu za zubní lékařku llonu
Šauerovou, která odešla
na jaře letošního roku
do důchodu, shánělo město prostřednictvím kraje
poprvé, ale o praktického
lékaře, který by převzal pacienty doktorky Burianové,
usilují už několik let.
„Zdravotní karty jejích klientů převzal kraj. Pokud si někdo najde jiného lékaře, tak
nové ordinaci dokumentaci
předá,“ dodal starosta. Nepopírá, že v Sedlčanech a v nejbližším okolí hledá pacient
náhradního lékaře velmi
těžko, protože každý praktik
má plně obsazenou kapacitu. „Někomu se podařilo najít
lékaře v Praze, jinému v Příbrami... Pokud se občan ob-

rátí na zdravotní pojišťovnu,
která podle zákona zodpovídá za to, aby péči zajistila, tak
úředníci nabízejí i nesmyslnou náhradu. Vím, že jim byla
například nabídnuta ordinace
v Jesenici u Prahy, což je místo dopravně těžko dostupné,“
podotkl.
„Řada lidí zatím náhradu
neřeší, protože vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu
ji v současnosti nepotřebuje.
Ono to ale časem dožene každého. Recept na léky nenapíše
nikdo jiný než obvodní lékař.
Podobné to bude i v případě
zdravotních prohlídek kvůli
zbrojnímu průkazu nebo dokladu k dalšímu řízení motorového vozidla, který se vyžaduje u seniorů nad 65 let,“
zmínil další případy.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
DOUBRAVICE Lehkým zra-

něním skončila dopravní
nehoda, která se stala
26. července dopoledne
v katastru obce. Pětadvacetiletý řidič po projetí

zatáčky dostal na mokré
vozovce s vozem smyk
a poté vjel do protisměru, kde sjel mimo komunikaci. Automobil zůstal
v konečném postavení

na střeše. Sanitka muže
převezla do nemocnice
k ošetření.
DUBLOVICE
V nočních hodinách 27. července vběhla do jízdní

dráhy autu jedoucímu
po silnici I/18 ve směru
od Dublovic na Líchovy
lesní zvěř. Řidič nestačil střetu zabránit a srnu
srazil. Usmrcené zvíře

bylo následně předáno
č l e n ov i mys l i ve c k é h o
spolku.
Informace v této rubrice pocházejí ze svodek
PČR Příbram
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Majoritním vlastníkem větrného mlýna
u Příčov se stal Petr Kopidlanský
Dokončení ze strany 1

Kopidlanský. Na otázku, jak
jeho předkové tento majetek získali, sdělil: „Můj praděda, o němž nemáme zprávy,
odkud původně pocházel,
v Příčovech bydlel a koupil
tam nějaké polnosti – někte-

prostředky a podle toho
se chovali,“ vzkázal. To
se ale vždycky neděje.
Například k lavici, kterou
tam ještě v minulosti instalovala – zabetonovala –
obec, tak zakoupil masivní stůl. Stůl ale nepřečkal

Manželé Kopidlanští by si přáli, aby se místní i turisté chovali
k významné památce u Příčov tak, aby zůstávala příjemným
výletním místem.

ré pozemky byly u Deštna,
další u ‚větráku‘, včetně
stavby. Všude tam hospodařil,“ sdělil Petr Kopidlanský
s tím, že pozemky během
času získali někteří z pradědových potomků – s výjimkou toho, na němž stojí
větrný mlýn. „To byl pozapomenutý majetek, k jehož
vypořádání došlo asi před
třemi lety,“ dodal. „Stále
má ale veřejnost zažitou
informaci, že jde o majetek
obce,“ poznamenal.

Úcta k cizímu
majetku
pokulhává
Petr Kopidlanský potvrdil, že jako většinový
vlastník se chce o větrný
mlýn starat. „Přál bych si,
aby i lidé vnímali, že jde
sice o soukromý majetek,
ale o ten pečujeme proto,
aby i oni jej mohli užívat
podobně jako dosud,“
poznamenal. Zmínil, že
existuje ještě druhá varianta – celé místo oplotit
a umístit ceduli o zákazu
vstupu a soukromém majetku.
„Podobná opatření ale
zavádět nechceme. Ale
byli bychom rádi, aby lidé
pochopili, že údržba okolí
nás stojí nějaké finanční

ani rok, někdo ho ukradl.
Netajil se tím, že se mu
nelíbí, že do zdí mlýna
byla umístěna keška. Souhlas by k tomu nedal. Takový nezodpovědný čin
vede ke šplhání hledačů
po zdivu, které se drolí
a navíc je to pro ně i nebezpečné.
Nemá nic proti tomu,
když se na něj obrátí snoubenci s prosbou, zda by
se mohl u větrného mlýna konat svatební obřad.
Spojení na majitele získají v Příčovech u starosty
a v Sedlčanech u matrikářky Mileny Barešové.
Náklady spojené s obřadem řeší s každým individuálně, záleží vždycky
na dohodě a konkrétních
požadavcích snoubenců.
„Chci být o takových
plánech informován. Požaduji, aby člověk, který
tam svatbu nebo jinou
akci pořádá, dodržoval
určitá pravidla a převzal
zodpovědnost, včetně následného úklidu. To jsou
základní pravidla pro to,
aby památka a její okolí
zůstaly v takovém stavu,
o který se snažíme,“ vysvětlil. „Jsme k jednání
otevření a nevyžadujeme
přece nemožné. Snažíme

se, aby dominanta byla
příjemným místem pro
lidi. Ale chtěl bych předem
znát, co a kdy se tam má
dít,“ doplnil.
Upozornil, že to se například nestalo v případě
čer tovského prosincového rejdění. „Bylo to
bez mého vědomí a bez
toho, abychom si domluvili s pořadateli nějaké
podmínky. Nikdo mi nenahlásil, že tam chce podobnou akci pro veřejnost
organizovat,“ postěžoval
si. Nabídl zároveň příklad: „Já bych podobnou
neúctu k cizímu majetku
přirovnal k zahradě. Co
by asi majitel zahrady
řekl na to, kdyby mu tam
někdo za jeho zády připravil třeba soukromou
oslavu?“

Další plány?
Petr Kopidlanský sdělil, že by v nejbližší době
chtěl s konečnou platností dořešit majetko-právní vztahy. „Hovořil jsem
v Sedlčanech s pracovnicemi odboru památkové
péče. Doporučily mi, abych
objekt zachoval jako bezpečné torzo větrného mlýna. To souzní i s mými
plány. Nemám v úmyslu
na stavbě nic měnit, přistavovat. Lidé jsou na podobu mlýna zvyklí tak, jak
vypadá v současné době
a na tuto zajímavost se
jezdí dívat turisté i z jiných
částí republiky. Jde o zajímavé výletní místo, kde
si mohou dát svačinu, odpočinout si, na informační
desce si něco zajímavého
přečíst o historii. Mají tam
k dispozici i nádobu na odpadky,“ sdělil. „V plánu
ještě máme zpevnit místa
na zaparkování a zkulturnit je. Doufám, že nám ničením nebudou vandalové
brát elán do naší další práce. Zatím jsme odhodláni
bojovat,“ podotkl.
Pochválil vstřícnost
starosty Příčov Pavla
Kymly, který je ochoten
pomoci i s odvozem a li-

kvidací odpadků. „Myslím
si, že i Příčovští chtějí, aby
to místo bylo udržované,“
podotkl.

S úklidem
pomohla zatím
rodina
I va n a Ko p i d l a n sk á
vzpomněla na dvě brigády, které podnikli spolu
s rodinnými příslušníky.
„Zapojily se všechny naše
tři dcery a jejich manželé. Byla to dřina. Vyřezali, vysekali a spálili jsme
společně náletové dřeviny,
posbírali odpadky, kterých
nebylo málo. Je s podivem, co všechno mezi
odpadem skončí... Jedna
dcera tuto naši činnost
i zdokumentovala na instagramu @vetrnymlynpricovy, který založila a kam
mohou čtenáři dát i nějaký svůj podnět. Zmínila se
tam mimo jiné i o ukradeném stolu. Při další brigá-

měli hausbót. Dobře to
znám například na Cholíně, u Čeliny... Od útlého dětství jsme pobývali
na Častoboři, na Sejcích...
Babička, která už dlouho
nežije, pobývala v Příčovech a moje maminka často vzpomíná, jak
v okolí větráku pásávala
husy,“ připomněl některé
vazby na region Petr Kopidlanský. „V penzi, která se blíží, bychom chtěli
na Sedlčansku zakotvit,“
avizoval. „Sedlčansko je
mi celé blízké. Když projíždím kolem hradu Vysoký Chlumec, jízdu si užívám, vzpomínám a znovu
objevuji tento kraj,“ vyjádřil Petr Kopidlanský spontánně svůj obdiv ke krajině středního Povltaví.
Jeho manželka to vyjádřila ještě výstižněji:
„Řeknu vám to asi takhle.
Když kamkoliv s manželem vyjedeme autem,

Větrný mlýn u Příčov je dominantou krajiny.

dě jsme umístili stojan se
stříškou a informační cedulí, kterou jsme nechali
na svoje náklady vyrobit.
Jsme v kontaktu s inženýrem Doubkem, který je
fanda do větrných mlýnů,
vydal o nich i knihu a spolupracuje s technickým
muzeem v Brně. Informace jsme využili,“ doplnila
manželovo vyprávění.

V penzi chtějí
na Sedlčansku
zakotvit
„Narodil jsem se sice
v Praze, ale vyrůstal jsem
na Slapech, kde jsme

dělám mu navigátorku.
Vymýšlím, kudy pojedeme, kde má zatočit doleva
a kde doprava. Když jedeme na Sedlčansko, mlčím a kochám se, protože
manžel to tu zná – Líchovy, Chramosty... všechny
vesničky a žádné rady ode
mne nepotřebuje.“
Manželé nám sdělili prosbu, s níž se obrací
na čtenáře: „Uvítáme jakékoliv historické informace
nebo fotograﬁe mlýnu.“ Předání dokumentů je možné
také prostřednictvím redakce Sedlčanského kraje.
Marie Břeňová

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

Nově vystavěný
motopatník má přinést
štěstí všem motorkářům
a jejich příznivcům
Dokončení ze strany 1

generace motorkářů. Podle Černé smečky nehraje
roli ani to, jakou má kdo
motorku nebo jaký má
obsah, důležité je srdce
motorkáře. Černá smečka
plánuje, že každá motor-

návštěvníci odkryjí na podstavci ten správný kámen,
naleznou zápisník, kam se
mohou podepsat či zanechat
krátký vzkaz pro ostatní návštěvníky, motorkáře.
Motopatník má podle Černé smečky své místo v Sedl-

První motorkář, který navštívil nově vzniklý motopatník.

kářská sezóna bude začínat právě u tohoto motopatníku.
Podstavec motopatníku
je kamenný a na něm jsou
umístěny díly z motorky staré 70 let. Dílu vévodí zkřížené
písty, jejichž pohlazení má
přinést štěstí motorkářům
i jejich příznivcům. Celé dílo
váží 292 kilogramů a skrývá
i jedno překvapení: pokud

čanech i díky tomu, že město má velkou motorkářkou
tradici, například díky tomu,
že na kotlině má svou tradici motokros. Černá smečka
děkuje městu za poskytnutí
místa a také všem, kdo se
na výstavbě motopatníku
podíleli. Do Černé smečky
je možné se přihlásit a jezdit
s nimi na výlety.
Denisa Bartůňková


Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
159/22

Hledám bydlení v rodinném domě
za výpomoc, údržbu domu, zahrady atd.
Tel.: 602 809 870.
160/22

REGION O více než 600 ti-

síc korun oškubali za poslední měsíc podvodníci
důvěřivé lidi na Příbramsku. Doplatili na neopatrnost při objednávání zboží
nebo na údajnou nabídku
výhodných investic na internetu.
„Ano, počty podvodů
v kyberprostoru přibývají.
I když v žádném ze sedmi
případů z poslední doby,
které vyšetřují policisté,
nebyl mezi poškozenými
nikdo přímo ze Sedlčanska, může se stát kořistí
nepoctivců příště,“ varuje
policejní komisařka Monika Schindlová z Územního odboru z Příbrami.
Nemusí jít o konečný počet, protože někteří občané svoje důvěřivé chování, na které doplatili, ani
policii nenahlásí. Vede je
k tomu například obava
z nelichotivé reakce partnera nebo okolí.
Schindlová vysvětluje,
že nejčastěji k podvodnému jednání došlo při prodeji zboží. „Pachatel se vydá-

BRUTUS Příčovy
letní parket

pátek 12. srpna od 21:00
pořádá Hospoda a penzion u Šimků

Kominictví Tuháček
 čištění  frézování
 vložkování
 revizní zprávy  sanace
 stavby a opravy komínů
 zajišťování revize
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Pozor na podvodníky!
Počet případů
v kyberprostoru přibývá


Pronajmu byt 2+kk s balkonem v Sedlč.
Nekuřák. Nájem 8 500 Kč/měs. + služby 2 000
Kč/os. Energie převod na nájemce. Kauce
21 000 Kč. Tel.: 606 465 853.
161/22

Koupím československé dukáty a jiné

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

strana

val za zájemce o nabízené
jízdní kolo, o klimatizaci
nebo o loď a zaslal prodávajícímu odkaz na údajnou
stránku kurýrní služby, kam
poškozený zadal následně
informace ke své platební
kartě a ještě platbu potvrdil
kódem prostřednictvím sms
zprávy,“ vysvětluje.
Nepoctivci jsou vynalézaví a vymýšlí další
a další způsoby, jak se nezákonně obohatit. Policejní komisařka se zmiňuje
i o podvodech týkajících
se údajných investic, vracení daní nebo převodu
peněz z bitcoinového účtu
na ten běžný. K poslednímu zmíněnému případu
vysvětluje, jak si pachatel
počínal: „Prostřednictvím
webkamery si udělal fotograﬁi občanského průkazu
a platební karty své oběti,
která mu navíc umožnila
i vzdálený přístup do svého
počítače.“
Velké riziko představ uj e b e z my š l e n kov i t é
kliknutí na zadaný odkaz
– tim dojde k přesměrová-

zlaté mince. Tel.: 778 080 060.
162/22

Hledám zedníka jen na drobné opravy. Tel.: 737 150 640.
163/22

ní na podvodné stránky,
které mají velmi podobný
vzhled jako stránky internetového bankovnictví.
„Poškození tam poté zadají své přihlašovací údaje,
a tím je předají podvodníkům. Následně ještě zadají
do podvrženého formuláře
i sms potvrzovací kód nebo
ho přepošlou. Pak už mají
účet v rukou pachatelé,“ seznamuje komisařka s nekalými praktikami.
„Jednou z možností
obrany proti této trestné
činnosti je nezasílat platby
za zboží předem, ale vyžádat si úhradu na dobírku,“
doporučuje. „Rozhodně je
velmi riskantní klikat na odkazy do internetového bankovnictví obdržené v sms
zprávě či e-mailu. Každý by
se měl vyvarovat přeposílání autorizačních kódů, které
přišly formou sms zprávy,“
zmiňuje Schindlová některé z hlavních zásad a dodává: „A za žádných okolností neposkytujte vzdálený
přístup k počítači.“
Marie Břeňová

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

ZD Krásná Hora a. s.
přijme pracovníka
na úsek přidružené
výroby do Petrovic
na pozici

OBSLUHA A SEŘIZOVÁNÍ
SOUSTRUŽNICKÝCH AUTOMATŮ
jednosměnný provoz, pevná pracovní doba Po-Pá 6:00–14:45
Požadujeme: mechanickou zručnost při seřizování soustruhu, broušení
vrtáků a nožů, samostatnost, praxe v obdobném provozu výhodou
Nabízíme: zaměstnanecké benefity, jistý výdělek, valorizaci mzdy,
5 týdnů dovolená, placené náhrady, závodní stravování, volné víkendy,
příjemný kolektiv, prohlídka pracoviště na místě možná

Bližší informace na telefonu: 728 561 023
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Hvězdní řezbáři
tvořili pod širým
nebem
Park na náměstí patřil
od pátku 29. do neděle 31. července
podvanácté tvůrcům s motorovými pilami a dalším nářadím potřebným k vytvoření soch ze dřeva. Před zraky kolemjdoucích zde vznikala pod rukama
šesti hvězdných řezbářů díla z kmenů
různých druhů dřeva, nejčastěji bylo
použito dřevo z lípy a javoru.
Třídenní akce odstartovala v pátek
zábavou v petrovickém zámeckém parku s kapelou Axiom. V neděli po druhé
hodině odpolední se zde konala vernisáž hotových děl. Jako první byla představena husopaska Jana Holuba. Ten
je jedním ze členů sdružení Humbuk,
které společně s obcí Petrovice celé
řezbování zaštiťuje a pořádá. Druhým
představeným dílem se stal šnek Michala Štěpánka. Třetí socha, dřevěná
konvička, vzešla z rukou řezbáře Josefa
Čermáka. Jiří Baloun přijel na řezbování posedmé v řadě. Vytvořil stoličku
s kaprem. Prozradil, že původně chtěl

PETROVICE

velmi náročné. Řezbářům necháváme
naprosto volnou ruku, co z připraveného
dřeva vytvoří. O to zajímavější je posléze
sledovat, jak pod jejich rukama vzniká
originální dřevořezba. Dají dřevu svoji
duši i přidanou hodnotu. V předchozích
ročnících s námi vždy tvořil i Jiří Nekola, který má moc hezké heslo, že vrací
dřevu život. Myslím, že to platí pro každého řezbáře.“ Poté dodal, že stromy, ze
kterých dřevěná umělecká díla vznikají, nejsou záměrně káceny pro potřebu
řezbování. Letos bylo využito dřevo ze
stromů, které před rokem 24. července
zničil v zámeckém parku v Petrovicích
orkán. Následky jeho řádění se likvidovaly ještě skoro půl roku poté.
Poslední představená socha vyšla
z rukou Honzy Busche. Drtivá většina
jeho děl je spojena s ženstvím, protože
jak Štěpánek konstatoval, řezbář a zároveň další člen sdružení Humbuk, má
velmi kladný vztah k něžnému pohlaví
a tímto směrem se většina jeho děl ubírá.

Regionální řezbář Filip Šíma vytvořil krásnou žirafu, na níž pracoval v sobotu a v neděli.

kaprů udělat více, ale kvalita dřeva dovolila udělat jen jednoho. Předposledním představeným řezbářem se stal Filip Šíma. Ten dal duši žirafě a vzhledem
k tomu, že se dostal k práci na svém
nápadu až v sobotu, čekalo žirafu ještě
drobné dočištění.
U poslední představené sochy konstatoval petrovický starosta Petr Štěpánek: „Málokdo si umí představit, jaká
dřina je dřevořezby vytvořit. Není to
jako krájet pilou špalek, určený následně
ke štípání. Fyzicky je tvoření dřevořezby

Mezi jeho prvotiny představené v Petrovicích jsou oblíbené dřevěné šaty umístěné před zámečkem, kde se návštěvníci
rádi fotí – dají se totiž napůl obléct. Letos
se Busch účastnil řezbování pojedenácté
a vyřezal sochu, která představuje linie
v pohybu ženského těla.
Vytvořená díla projdou nezbytným
napuštěním a ošetřením proti dřevokazné houbě a dalším škůdcům. Své
umístění najdou po veřejné rozpravě
12. září před zasedáním zastupitelstva.
Jana Motrincová

www.sedlcansky-kraj.cz

Pomyslná křivka nadále
stoupá, pro očkování jsou
určena konkrétní data
REGION Mezi 24. a 31. červen-

cem došlo v regionu našich 29
obcí k nárůstu prokázaných případů koronaviru o dvanáct procent. Čím dál častěji ale zaznívá,
že počet pozitivních výsledků
testů je jen zlomek oproti tomu,
kolik je aktuálně nákazy mezi
obyvateli naší země.
Oproti minulému týdnu je
méně pozitivně testovaných
v Dublovicích, Hřiměždicích,
Jesenici, Krásné Hoře nad Vltavou, Nedrahovicích, Sedlci-Prčici, Svatém Janu a Vrchotových
Janovicích. Čtrnáctka obcí má
stejný počet nakažených, jako
tomu bylo o týden dříve. A sedmička, včetně Sedlčan, má
o jednoho až šest více.
Obec s rozšířenou působností Příbram měla v sobotu
30. července 220 aktivních případů, z nichž osm leželo v nemocnici. Padesát jich bylo nad
75 let. Z 82 aktivních případů

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

Sedlčanska byli hospitalizovaní
čtyři a v nejstarší věkové kategorii jich bylo 16. Třetí námi
dlouhodobě sledovanou oblastí
je Voticko. Zde bylo ve stejný
den 16 nakažených, z nichž ani
jeden nebyl v kategorii nad 75
let. Jeden nemocný byl v nemocniční péči.
V čísle 28 našeho týdeníku
jsem chybně uvedla očkovací
dobu v sedlčanské nemocnici, za což se tímto omlouvám.
Úterky od 8 do 12 hodin pravda
jsou, nikoli ale vždy. Prozatím
jsou stanoveny jako očkovací
dny 8., 16. a 23. červenec. „Při
vyšším zájmu máme možnost
rozšíření do čtyř dnů v týdnu
s kapacitou do osmdesáti očkování denně,“ upřesnil provozní
ředitel Filip Zítko s tím, že aktuální informace budou na webových stránkách nemocnice
i na portálu ÚZIS.
Olga Trachtová Hadáčková

6.
6.

12.
6.

19.
6.

26.
6.

17.
7.

24.
7.

31.
7.

0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
6
3
0
0
0
0
0
0
1
17

0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
6
3
0
0
0
0
0
0
1
19

0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
8
3
0
0
0
0
1
0
1
21

0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
9
4
0
1
0
0
0
0
1
23

0
1
2
1
2
0
3
2
0
0
1
2
1
1
0
3
0
0
0
0
10
6
1
0
1
0
1
1
1
40

2
1
2
1
0
1
0
4
1
0
0
1
3
1
1
9
1
0
2
0
23
9
0
2
0
0
1
0
1
66

1
0
1
2
0
1
2
3
4
0
2
1
2
1
1
9
1
0
2
0
29
7
0
1
0
0
0
2
2
74
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Iva Nesvadbová jezdí na chalupu do Velběh už
padesát let, setkávala se zde i se svým strýcem,
výtvarníkem a hercem Milošem Nesvadbou
VELBĚHY Iva Nesvadbová
organizuje jediný výtvarný
veletrh v České republice
pod názvem Art Prague.
V loňském roce, ačkoliv ještě stále bylo vše ovlivněno
epidemií koronaviru, se konal jeho již dvacátý ročník.
Art Prague uvádí na scénu
průřez umělecké činnosti
soukromých galerií a v Praze se koná vždy jeden týden. Galerie jsou z osmdesáti procent české, ale
také z Německa, Itálie, Holandska a Dánska. Nechybí
rovněž průřez tvorby zahraničních umělců, žijících
v Praze, kteří jsou z Anglie,
USA, Kanady a Francie.
Iva Nesvadbová je dcerou režiséra Jiřího Nesvadby a neteří kreslíře pro
děti, herce Miloše Nesvadby, známého například
z pohádek Pyšná princezna, Hrátky s čertem nebo
z ﬁlmu Dobrý voják Švejk.
Je sestřenicí Michala Nesvadby, který se rovněž věnuje tvorbě pro nejmenší
publikum. Iva má po dlouhá léta blízký vztah k Sedlčansku a právě o něm byla
hlavně řeč při našem setkání na zahradě její chalupy
ve Velběhách.
Ivo, odkdy se datuje
váš vztah k regionu?
Vznikl po rodové linii,
protože moje babička Kristýna Humhalová, maminka mého otce, pocházela
z Nalžovic. Měli tam statek, celkem velké polnosti
a my jsme tam už v mém
dětství často jezdili. Jednu
dobu jsme také měli chalupu na Chlumu v Podhájí.
Potom moje rodina našla
útočiště ve Velběhách
v bývalé malé zemědělské
usedlosti a dnes jsme tady
už padesát let. Region proto dobře známe s mým bratrem již od našeho dětství.
Můj tatínek se strejdou Milošem sem jezdili na prázdniny už v době, kdy byli
ještě kluci a například
v hospodě v Nalžovicích
společně hrávali divadlo.

Váš tatínek se později
stal divadelním a televizním režisérem. Vnímala jste jeho profesi už
ve svém dětském věku?
My jsme v podstatě
v divadle vyrůstali. Maminka byla herečkou a tatínek režisérem, ačkoliv
vystudoval UMPRUM, byl
architektem a věnoval se
scénograﬁi. Potom začal
dělat asistenta režie reži-

ve Velběhách zeleninovou
zahradu, kytičky, a rád
tady nedaleko na Mastník
nebo na rybník pod Velběhami chodil na ryby. Jediné co dělat nechtěl, byla
myslivost, protože nerad
zabíjel zvířata. I ty ryby
pouštěl zpátky do vody.
Trávil u ní ale hodně času.
Strýc Miloš také
do Velběh jezdil?
Také je měl rád a často

na kole a na svých vyjížďkách se tady zastavoval.
Jak dlouho se vy věnujete své umělecké činnosti a jak jste se k ní
dostala?
Jak už jsem se zmínila,
v uměleckém prostředí
jsem vyrůstala, a proto
jsem výtvarné umění brala vždy jako samozřejmou
součást svého života.
Spoustu let jsem pracova-

Organizátorka výtvarného veletrhu Art Prague Iva Nesvadbová na zahradě své chalupy ve Velběhách

sérovi Frejkovi a my jako
děti jsme proto účinkovali
v různých hrách. Poté tatínek začal režírovat také
v televizi, ale pokračoval
i v divadle. Dokonce režíroval i v příbramském divadle. Tatínek byl i výtvarně nadaný a byl výborným
kreslířem.
Já jsem ho znal osobně a nebylo těžké vypozorovat, že má Velběhy
velice rád. Je tomu tak?
Určitě. Byl člověkem,
který uměl skoro všechno
a pro ledacos se dokázal
nadchnout. Ve Velběhách
se věnoval včelám, rouboval stromy lidem v širokém okolí a dodnes lidé
vzpomínají, že mají od něj
jabloně, hrušně a ořešáky
(úsměv). Vedle toho měl

sem zajížděl. Měl s tátou
moc hezký vztah. Já když
jsem byla ještě hodně
malá, podle mě ještě předtím, než začal připravovat
knížky pro děti, vytvořil
postavičku Evičky pro animovaný ﬁlm Evička a monoklíček. Monoklíček byl
můj kokršpaněl, který byl
černošedý a srst kolem
jednoho jeho oka skutečně vypadala jako monokl.
Strýc Miloš byl po celý
svůj život moc fajn a byl
velice hravý. Tvorbu pro
děti po něm zdědil jeho
syn Michal, který už mnohokrát vystupoval i v Sedlčanech. Michal také jezdil
do Velběh, ale protože je
neustále velice zaneprázdněn, častěji je navštěvoval jeho bratr, který jezdil

la v Montrealu, kde jsem
dělala ředitelku a zajišťovala produkci při realizaci
různých pavilónů. Pořádali
jsme spoustu výstav a poprvé jsem tam prezentovala české sklo. Vlastní galerii jsem si mohla založit až
po revoluci. V roce 1990
jsem si pronajala nádherný prostor v Nerudově
ulici v Praze a založila galerii pod názvem Gambit.
Uváděla jsem především

české umělce, protože
do té doby neměli tolik
možností ke své prezentaci. Potom jsme se s kolegyní rozhodly, že bychom
založily výtvarný veletrh,
což v zahraničí bylo běžné,
ale u nás to tehdy obvyklé
nebylo. Na začátku nového
milénia jsme proto založily Art Prague. Součástí
tohoto výtvarného veletrhu byla malba, socha,
kresba, graﬁka a fotograﬁe.
Fotograﬁi jsme ale potom
vyjmuly a založily ještě
jeden veletrh pod názvem
Prague Photo. Prezentujeme na něm vedle galerijních prezentací a one man
show také školní prezentace a obvykle uvádíme osm
odborných škol z Čech
i Moravy. Velkou participaci máme každý rok z Říma
ze speciální galerie, která
k nám do Prahy každý rok
přiveze díla až čtyřiceti fotografů z celé Evropy, což
je velice zajímavé. Bohužel
moje kolegyně před několika lety zemřela, takže každoročně se oběma přehlídkám věnuji sama. Protože
naše sídlo ve Velběhách
je poměrně veliké a máme
stodolu, která má dva mlaty, teď po padesáti letech
ji vyklízíme. Je to velice
náročné, protože ve stodole je spousta zajímavých
i nezajímavých věcí. Ráda
bych v budoucnosti do stodoly nainstalovala část
naší sbírky, především sochy a velkoformátové obrazy. Lidé, kteří mají zájem
o výtvarné umění, potom
budou mít možnost po domluvě v letní sezóně tuto
výstavu navštívit.
David Myslikovjan

Děkuji všem sestřičkám a celému
personálu následné intenzivní péče
nemocnice Sedlčany za vzornou
a příkladnou péči mojí matce až
do posledního dne. Ještě jednou děkuji!
František Calta

8

KALENDÁŘ

strana

KONCERTY,
ZÁBAVY

Výstava Tomáše Záborce
autorská výstava dřevomaleb

 Solopysky – parket
6. 8. Pouťová zábava
hrají Podříci; 20:00

 Sedlčany – knihovna
Rozmarné léto ve fotograﬁi
výstava fotograﬁcké soutěže; dernisáž s vyhlášením
výsledků 29. 8. v 18:00,
do 31. 8.
Sedlčanské střípky
výstava „na chodbě“ příběhů a ilustrací žáků 4. tříd
sedlčanských ZŠ; do 31. 8.

 Zvírotice – restaurace
a penzion Maják
11. 8. KJ Sax
živá hudba na saxofon,
letní koktejly a jídlo z grilu;
20:30
 Petrovice – zámecký
park
12., 13. 8. Parkfest 2022
8. ročník hudebního festivalu, vystoupí Beach Bum,
Glad For Today, Prádelní
Koš, Dreimouse, Nezdvořák Brothers a další; 18:00
 Příčovy – letní parket
12. 8. Brutus
letní zábava s bigbítovou
kapelou Brutus; 20:00
 Sedlec-Prčice – zámecký park
12. 8. Prčické posvícení
vystoupí rapper Renne
Dang, DJ Basslicker; 21:00
13. 8. Prčické posvícení
koncert dechové hudby
Hošna Band; 14:00
13. 8. Prčické posvícení
vystoupí kapely Argema,
ATD, Matyas; 21:00
14. 8. Prčické posvícení
dechová hudba skupiny
Poprask; 10:00
 Sedlčany – Pohoda club
12. 8. Madbassbeats DNB
Summer Night
hraje DJ Kymyk, Dr. Lomez
a Dessouse; 22:00
 Krásná Hora nad Vltavou – náměstí
13. 8. Sedlčanka
koncert dechové hudby;
14:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
13. 8. Taneční zábava
hraje skupina Midi; 20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Na březích Vltavy – Vladimír Stibor
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora
 Drážkov – Váchův
špejchar

 Petrovice – knihovna
Tvoření pro radost
výstava kreseb, maleb a výtvarných objektů místních
tvůrkyň; do 2. 9.
 Sedlčany – muzeum
Sanctus Benedictus
výstava fotograﬁí středověké architektury v muzejním sklepním prostoru
Krysáci
výstava animovaného
večerníčku; do 2. 10.
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
Vznik a dvě desetiletí budování Skanzenu Vysoký
Chlumec
etnograﬁcké předměty
a fotograﬁe Čeňka Habarta;
31. 10.

DIVADLO
 Osečany – zámek
3. 8. Kalifornská mlha
obnovená premiéra, detektivní komedie o umění;
20:30
12., 13. 8. Úča musí pryč!
hořkoostrá komedie o boji
rodičů s třídní učitelkou;
20:30
14. 8. Všechny báječné
věci
tragikomedie o hledání
důvodu, proč žít; 20:30
 Štětkovice
3. 8. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo; 18:00
 Prosenická Lhota
4. 8. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo
 Osečany – náves

5. 8. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo; 18:00
 Příčovy
6. 8. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo

KINO
 Sedlec-Prčice
5. 8. Tři tygři ve ﬁlmu:
Jackpot
česká akční komedie; 20:00
 Sedlčany
5. 8. Co jsme komu všichni udělali?
francouzsko-belgická komedie; 20:00
12. 8. Tlapková patrola
ve ﬁlmu
animovaná komedie; 20:00
 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
3. 8. Letní kino: Po čem
muži touží 2
česká komedie; 21:15
17. 8. Letní kino: Střídavka
nová česká komedie; 21:00
 Svatý Jan – hřiště
5. 8. Letní kino: Po čem
muži touží 2
česká komedie; 20:30
 Kamýk nad Vltavou –
zahrada ZŠ
13. 8. Letní kino: Kdyby
radši hořelo
české drama, komedie; 21:00

www.sedlcansky-kraj.cz

ženy : FK Příbram ženy,
TJ Sokol Sedlec-Prčice :
FK Táborsko B, TJ Sokol
Sedlec-Prčice B : Sokol Lom
B; 11:00
13. 8. Posvícenský fotbal
TJ Sedlec-Prčice – FC Chyšky; 15:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
13. 8. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – SK Petrovice; 17:00

OSTATNÍ

14. 8. Pouť
 Kamýk nad Vltavou –
přístaviště
Plavby na vltavském
voru
plavby se konají o víkendech za příznivého počasí
ve dvouhodinových intervalech; 10:00

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno denně; 9:00–19:00

 Sedlčany – hvězdárna
5., 6. 8. Pozorovací program
20:00–23:00

 Osečany
Drahoušek
otevřeno denně; 10:00–
17:00

 Svatý Jan
6. 8. Traktoriáda
VII. ročník, jízda zručnosti,
zábava pro diváky; 13:00

 Přední Chlum
Milada
otevřeno denně; 10:00–
19:00

 Kamýk nad Vltavou –
vrch Čeláková
7. 8. Odhalení sochy sv.
Jana Nepomuckého
15:00

 Mokrsko
Veselý vrch
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–18:00

 Krásná Hora nad Vltavou – náměstí
13. 8. Krásnohorský
jarmark
regionální potraviny a výrobky, soutěž o nejlepší
buchtu, klaunské vystoupení, balónková dílna, posezení s harmonikou; 8:00
13. 8. Prohlídka nově
opravené tvrze
výstava fotograﬁí města
a uměleckých děl žáků
ZUŠ, zahraje kytarista
Matěj Mužík; 12:00

SPORT
 Obděnice

 Petrovice
Kuníček
otevřeno denně mimo
pondělí; 11:00–12:00,
12:30–18:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

 Prosenická Lhota
6. 8. Lhotecký pětiboj
 Sedlčany – kotlina
6., 7. 8. Rallycross
Zóna Střední Evropy Rallycross
13. 8. Rallycross
hobbyrallycross
 Jesenice – hřiště
6., 7. 8. Brdská liga
soutěž v požárním sportu;
9:00
 Sedlec-Prčice – hřiště TJ
Sokol Seldec-Prčice
6. 8. Den sedlecko-prčické kopané
FC Sellier & Bellot Vlašim

Zastupitelé
schválili
koupi fary
Dokončení ze strany 1

byla po přestavbě využita
na turistickou ubytovnu
a v části by se vybudovala expozice o Jakubu
Krčínovi a organizaci Černý lev 777. Budovu dle

dostupných informací postavili farníci z Obděnic
a okolí před zhruba 120
lety, proto se zastupitelé
vzájemně shodli a koupi
fary podpořili.
Jana Motrincová

www.sedlcansky-kraj.cz
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Renata Volková potvrdila, že tátovo
zapálení pro ochotnické divadlo se
promítalo do života celé Liškovy rodiny
SEDLČANY Jedna z medailí, kterou přebírali

za svůj přínos pro divadlo zasloužilí členové při
příležitosti 180 let sedlčanského ochotnického
spolku, byla udělena in memoriam. Na společenském večeru ji převzala za svého otce Mílu
Lišku před několika měsíci jeho dcera Renata
Volková. Zavzpomínala na něj v rozhovoru.
Co všechno vám při přebírání medaile
táhlo hlavou?
Původně měla ocenění převzít mamka, ale
požádala mě, abych jí zastoupila, že se na to

Renata Volková zavzpomínala na svého otce Mílu
Lišku, ale i na dědu a babičku, kteří se ochotnickému
divadlu také věnovali.

psychicky necítí. I když si myslím, že jsem takový velký „držák“, tak jsem při tom měla slzy
v očích. Kdybych měla mluvit, tak by se mi každopádně třásl hlas. Na tátu si vzpomenu každou chvíli, zvláště když jsem na místech, kam
jsme s ním jezdili nebo chodili. Každopádně
v srdci stále je. Především jsem měla radost, že
si divadelní ochotníci na tátu vzpomněli. Ono
není ale přesné mluvit v minulém čase, protože
oni na něj vzpomínají pořád. Jsem ve výboru
spolku a myslím, že při každé schůzce padne
jeho jméno. Potěšilo mě, že když mi současný
mladý režisér Richard Otradovec pro tátu ocenění předával, tak poznamenal, jak ho mrzí, že
se s ním osobně nepotkal a že je přesvědčen, že
by oba byli naladěni na stejnou notu.
Vy jste se „potatila“ a diváci na Sedlčansku vás znají jako představitelku řady rolí.
To asi ale neplatí o vašem bratrovi Petrovi.
Snažil se ho otec také pro ochotnické divadlo získat?
Brácha se také takzvaně potatil, jen má některé dovednosti v sobě více skryté. Například
odmala hezky kreslí a má velký výtvarný cit.
A k mému překvapení se účastnil castingu,
ve kterém uspěl a objevil se pak ve ﬁlmu Vybíjená, který se v roce 2015 natáčel na Častoboři.

Pokud mám dobré informace, tak i letos jej ﬁlmaři oslovili, když natáčeli na Častoboři další
snímek a zahrál si roličku policisty.
Vzpomenete na svoje ochotnické začátky a na oblíbenou roli, do které vás otec
obsadil?
Já jsem hrála už s dětským souborem vedeným Věrou Zemanovou. Když začal táta režírovat, řekl si, že to se mnou také zkusí. Obsadil
mě v roce 1995 do představení Uličnice a moc
ráda na tuto svoji první a komickou roli vzpomínám. Zážitkem už pro mě bylo, že mohu hrát
s ochotníky, kteří už na těch prknech tady něco
dokázali. Byla to hra s písničkami a já si dodnes
úryvky některých z nich zazpívám i doma. Užila jsem si také v roce 2006 Tetu z Bruselu, kde
jsem hrála Evu Adamovou, majitelku módního
salónu a dobře se pamatuji na Hrátky s čertem
roce 2007, kde jsem už neměla hlavní roli, ale
představovala jsem anděla Teoﬁla a čertíka dělala moje dcera Bára.
Nedával vám někdo z členů souboru najevo, že máte jako dcera režiséra určitou
protekci?
Ostatní mi nedávali najevo žádnou zášť. Je
pravda, že na začátku jsem byla obsazována
do hlavnějších rolí. Bylo to asi i tím, že mě táta
hodně znal a už věděl, co ode mě může čekat
a doma jsme každou moji divadelní postavu detailněji probírali. Na jevišti mě okřikl stejně jako
všechny ostatní. Výhody jsem nějak nepociťovala, spíš závazek, abych spolku, ale především
tátovi, neudělala ostudu a že musím ukázat, že
na tu roli mám.
Byl jako režisér kliďas nebo dokázal být
i vznětlivý?
Táta byl docela výbušný. Generálku obvykle
v klidu ustál, ale při zkouškách dokázal křiknout, zkoušku přerušil, vběhl na jeviště a když
viděl, že něco není zahráno dobře, tak předvedl, jak by si to představoval on.
Jak se promítal obrovský tátův koníček
do rodiny Liškovy?
Táta pocházel ze Sedlce-Prčice. Už tam hrával divadlo a dělal scénograﬁi. Ostatně oba jeho
rodiče měli k divadlu blízko – hráli v tamním
ochotnickém souboru. A jak jsem se o mém dědovi dozvěděla, byl to také režisér, a dokonce
napsal pár divadelních her. Kromě toho maloval obrazy, uspořádal i několik výstav a jednu
dokonce společnou s mým taťkou. Táta měl nadání po něm. Než začal v Sedlčanech režírovat,
tak pro divadlo připravoval scénu – nejprve pro
dětský soubor, později i pro ochotníky. Hrát začal v roce 1972, ale i v té době scénu připravoval. A já mu přitom aktivně pomáhala – chodili
jsme spolu o sobotách a nedělích do kulturního domu a já se přitom naučila takové ty taje
- malovala jsem, tapetovala kulisy. Myslím, že
základy mám. Otec byl profesí aranžér a pamatuji se, že jsem mu pomáhala upravovat i výlohy. Do života rodiny se jeho nadšení promítalo

asi tak, že v obýváku měl na stole psací stroj
a pořád na něj něco souvisejícího s divadlem
ťukal. Myslím si, že jsme byli všichni k jeho zálibě tolerantní, že jsme viděli ty hezké výsledky.
Mě divadlo bavilo a těšila jsem se, že mě jako
režisér obsadí.
Zmínila jste dceru Báru. Získalo si ochotnické divadlo i vaše děti?
Bára v sobě určité nadání má, protože ve škole vyhrávala různé recitační soutěže, ale nehraje. V Sedlčanech téměř celý rok není. Nejprve
studovala mezinárodní evropské vztahy v Brně
a nyní se stejnému oboru věnuje v zahraničí –
konkrétně studuje zahraniční italskou univerzitu. Absolvovala různé stáže v Americe, v Itálii...
Mladší dcera Eliška navštěvuje gymnázium, ale
ta je spíš uzavřenější povahy. Možná bude pokračovatelem můj nejmladší syn - sedmák Lukáš, který se mnou rád chodí na zkoušky a baví
ho to. Uvidíme...
Vzpomenete si, kdy jste byla na tátu nejvíc pyšná nebo naopak on na vás?
Všechna divadla, která režíroval a kde si třeba i zahrál, se podle mého názoru povedla a při
všech jsme vzájemně na sebe byli pyšní.
Zmínila byste ještě nějakou jeho zálibu?
Táta neuměl nikdy sedět. Když nebyl v zaměstnání nebo nepřipravoval něco pro divadlo, byl celé hodiny na zahrádce. Když jsme
ji koupili, byla to spíš taková holá stráň. On

Míla Liška – legendární sedlčanský režisér

na pozemku pořád něco kutil a zušlechťoval.
Na záhonkách pěstoval zeleninu i květiny... Zalíbení měl ve vnoučatech. Jako dědeček si jich
užíval a s mojí dcerou Bárou nebo bráchovým
synem Filipem jezdil hodně po okolí na výlety.
Zažívali s ním spousty legrace, podobně jako já
s bratrem, když jsme byli malí a jezdili s partou
na dovolenou. Nikdy žádnou srandu nezkazil...
Chcete ještě něco doplnit?
Snad taková zajímavost. Když můj děda zemřel, táta po něm zdědil hodně rámů. A vždycky
nám říkal: „Až budu v důchodu, dám se na malování a všechny je použiji.“ Bohužel se to nevyplnilo. Zemřel před 14 lety ve věku 66 let.
Marie Břeňová

POUŤ

10 strana

Pouťové odpoledne
rozpohybovala
Rožmitálská venkovanka
OSEČANY Nedělní odpo-

ledne na osečanské pouti
již po dlouhá léta patří

Vystupuji také s Ešner
bandem, tam hraju právě
na saxofon, a potom hraju

Klára Caltová hraje s Rožmitálskou venkovankou rok.

koncertu některé ze známých dechových kapel.
Ať už to byli v minulosti
jihočeští Babouci, kteří
se prostřídali například
s Malou muzikou Nauše
Pepíka nebo s Toulavou
kapelou, vždy na návsi
panovala dobrá nálada.
Jinak tomu nebylo ani
v neděli 31. července,
kdy k poslechu i k tanci
početnému publiku zahrála Rožmitálská venkovanka. V jejím středu
vystoupila Klára Caltová
ze Sedlčan, která hraje
ve více kapelách. V kolika? Také o tom jsme si
povídali v pauze jedné
z hudebních sérií.
Klárko, jak jste se
ocitla v kapele z Rožmitálu pod Třemšínem?
Byla to tak trochu náhoda. V kapele jsem původně měla zahrát jenom
jako záskok na jednom
vystoupení, ale nakonec
si mě nechali (úsměv).
Mým nástrojem je jinak
saxofon, ale tady hraju
na klarinet.
V kolika kapelách
v současné době působíte?

rovněž v sedlčanské Dechové hudbě Míly Nováka
pod vedením Václava Zelenky. Jsem také v Sedlčance, což je bývalá Dechová
hudba Rudy Ešnera.
Jak spolupráci s tolika kapelami stíháte?
Musím říci, že s Rožmitálskou venkovankou

Byla jste překvapená, že v Osečanech
publikum nejenom poslouchá, ale také hodně
tančí?
Překvapená jsem nebyla. Rožmitálská venkovanka má dokonce svůj
fanklub, který s ní jezdí
a hodně ji podporuje.
Kláru doplnil kapelník
Rožmitálské venkovanky
Pepa Janoušek, který připomněl, že kapela, která
propaguje nejenom svoje
město, ale i celé Podbrdsko, letos slaví třicáté
výročí svého založení.
Tento rok je pro ni mimořádný ještě v jednom
směru, protože vydala
nový CD disk a připravuje i nové DVD. Kapela ale
má i nadále z čeho čerpat, takže se její fanoušci mohou těšit i na další
hudební nosiče. „V Osečanech nevystupujeme
poprvé, takže víme, že je
tady vždy úžasná atmosféra, a my si moc vážíme
pozvání na tuto akci,“ vyznal se kapelník.
Součástí poutě také
letos byla mše svatá.

Příznivci dechovky si koncert kapely užívali.

je těch vystoupení opravdu hodně. Cestujeme
všude možně. Především
po Rožmitálsku, ale například příští týden jedeme do Tachova. Teď to
byl rok, co jsem s kapelou začala vystupovat.

V předchozích letech
se věřící scházeli při
této příležitosti rovněž
na návsi u svaté Anny,
tentokrát se mše konala
v sobotu 30. července
v zámecké kapli.
David Myslikovjan
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Pouťový nohejbalový
turnaj v Osečanech
má dlouholetou
tradici, nyní se hraje
jako Memoriál Ládi
Perníčka
OSEČANY Ve sportovním
areálu u rybníka se v sobotu 30. července konal
nohejbalový turnaj trojic,
který je již po dlouhá léta
součástí osečanské poutě.
O historii turnaje i o jeho
posledním ročníku jsme si
povídali s organizátorem

dostal radu, aby za Láďou
došel a zeptal se ho, co
a jak. Láďa taky po dlouhá
léta nohejbal hrával.
Kolik týmů se vašeho
nohejbalového
turnaje zúčastnilo tentokrát
a které z nich byly nejúspěšnější?

Sportovní areál v Osečanech se v sobotu zaplnil hráči a pořadateli
nohejbalového turnaje.

a rozhodčím Josefem Průchou, který bydlí v Praze
a do Osečan jezdí padesát
let, protože jeho rodina
má chatu v osečanském
Podskalí.
Jak dlouho se v Osečanech hraje pouťový nohejbalový turnaj?
Původně se konal dole
u potoka v Podskalí, kde
byla dvě krásná hřiště,
která ale bohužel smetla
povodeň. Tradice pořádání těchto nohejbalových
turnajů byla založena jistě
před třiceti, možná i před
pětatřiceti lety, ale přesně
si na tyto roky nevzpomenu. Potom se tato akce
přesunula na nové obecní hřiště naproti rybníku.
Turnaj se v posledních
letech hraje na památku
zesnulého Ládi Perníčka,
který byl členem obecního zastupitelstva v Osečanech a zdejším dobrovolným hasičem. Hlavně
to byla také dobrá duše
naší obce. Vždy, když někdo něco potřeboval, tak

Hrálo jedenáct trojic,
které byly rozlosovány
do dvou skupin. Dva nejúspěšnější týmy z každé skupiny postoupily
do play off. Hrálo se semiﬁnále, ﬁnále a utkání o třetí
místo. Po několikaleté snaze se letos podařilo vyhrát
trojici s účastí hlavního organizátora turnaje Michala
Řepy, jehož tým nastupoval pod názvem To je jedno. Na druhém skončil tým
Otíci, což byli reprezentanti vesničky střediskové,
tedy Křečovic. Evidentně
to byl rodinný tým, který tvořili otec a jeho dva
synové. Třetí byli kluci ze
Štětkovic pod tradičním
názvem Štětky a čtvrté místo obsadilo družstvo z Jablonné nad Vltavou.
Družstva na prvním až
pátém místě obdržela, jak
je již tradicí, sadu pohárů
a členové nejúspěšnějších třech týmů si na památku odnesli i medaile
a diplomy.
David Myslikovjan
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Nohejbalisté podpořili
vážně nemocné děti
SKOUPÝ Poslední červen-

covou sobotu patřila skoupecká náves příznivcům
sportu. Celý den se zde

konal charitativní nohejbalový turnaj, při kterém
se vzpomínalo na Zdendu
Vanžuru.

V nohejbalovém turnaji pro dobrou věc se poměřilo deset družstev.

na dvou atypických asfaltových hřištích pošesté

Po deváté hodině dopoledne se začalo hrát

ve tříčlenných družstvech,
kterých letos dorazilo deset. První místo již po několikáté v historii obhájil
tým nohejbalistů, kteří
dorazili z Klučenic. Pomyslnou stříbrnou medaili
získal tým z Obděnic a třetí
příčku vybojovali sportovci z Vysokého Chlumce.
Pořadatelům – rodině
Vanžurových a SDH Skoupý – se podařilo na dobrou
věc získat obdivuhodných
63 090 Kč. Výtěžek ze vstupného, prodeje občerstvení
i dobrovolných příspěvků,
pořadatelé věnují organizaci
Donor, jejímž prostřednictvím peníze poputují k onkologicky nemocným dětem.
Jana Motrincová

Ondřej Čermák pokořil
další metu ve své kariéře
sajdkárkrosového spolujezdce
BELGIE/ESTONSKO/HOLANDSKO Několikanásobný světový šampión v sajdkárkrosu
Etienne Bax a jeho spolujezdec Ondřej
Čermák z Dublovic, mají za sebou dva závody mistrovství světa. Jak se holandsko-české posádce vedlo, nám sdělil Ondra.
„V belgickém Lommelu jsme měli pád,
který se naštěstí obešel bez zranění i bez
bodové ztráty a stále jsme si drželi první

Ondra Čermák (vlevo) se svým parťákem Baxem
jsou mistry Holandska v sajdkárkrosu.

místo v šampionátu. Závod v estonském
Lange byl ale velmi zajímavý, protože těžká náročná trať nám dala skutečně zabrat.
Po prvním závodě jsme dojeli třetí, a tím
jsme začali ztrácet jeden bod na posádku

z Estonska Varik/Kunnas. Bylo tedy jasné, že druhý závod musíme vyhrát. Tím
bychom si zajistili opět první místo v mistrovství světa. Do druhé jízdy jsme dali
všechno a vyhráli ji. Měli jsme obrovskou
radost. Ale bohužel nám ji zkazili, když
na nás někdo podal protest za údajné nerespektování vlajky, se kterou mával pořadatel. Dostali jsme proto patnáctibodovou
penalizaci, což nás odsunulo v celkovém
pořadí na druhou pozici za estonskou posádku Varik/Kunnas. Další závod nás čeká
tady u nás v Kaplici třetího a čtvrtého září.
Budeme se rvát co to půjde, aby prvenství
bylo zase naše. Momentálně jsme se odvolali a podali také protest na změnu výsledku. Nesouhlasíme s penalizací a čekáme,
zda to klapne nebo ne.“
O minulém víkendu startoval Ondřej
Čermák s Etiennem Baxem na předposledním závodě holandského mistráku v Lichtenworde, který se konal jako součást
festivalu Zwarte cross. Podle slov Ondry
tam panovala skvělá atmosféra a deset
tisíc diváků jeho posádce vytvořilo nezapomenutelné zážitky. „Absence našeho
největšího konkurenta Veldmana s Janssenem z důvodu zranění na estonském
GP nám napomohla k celkovému vítězství
v NL šampionátu. Vítězství v obou jízdách
nám zajistilo titul mistra Holandska 2022,“
doplnil Ondra, který tak pokořil další metu
ve své sportovní kariéře.
David Myslikovjan
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U Tatranu přetrvávají
problémy se
zakončením
TJ Tatran
Sedlčany – SK
Chlumec 5:2
(2:0)
SEDLČANY Po dvou týd-

nech nastoupil Tatran
do druhého přípravného
utkání s účastníkem I. A třídy SK Chlumec. Tým měl
velký problém s absencemi hráčů a z kádru A týmu
dal dohromady pouze
úvodní jedenáctku, kterou
doplnili jmény z béčka.
Úvod zápasu tradičně
nebyl ideální. Soupeř, který chce usilovat o postup
do krajského přeboru, začal velice svižně a v první
čtvrthodině byl jasně lepší.
Domácím se nedařilo zachytávat náběhy po křídlech a pouze díky jistému
Dřevojanovi udrželi čisté
konto. Největší šance přišla v 11. minutě, kdy se
hostující útočník objevil
sám před sedlčanským
brankářem, který mu ale
včasným vyběhnutím nedovolil skórovat. Sedlčany
prvně zahrozily v 18. minutě a hned se radovaly
z vedení. Nejdříve uvolnil
Haas do levého křídla Marka Sirotka, ten šel do kličky
obránci a po hraničním zákroku se kopal pouze roh,
který rozehrál Kdolský,
na první tyči našel přesně hlavu Brotánka. Ten
přes celou bránu otevřel
brankový účet – 1:0. Ve 22.
minutě se objevil ve velké šanci Haas, hostující
gólman zakončení vyrazil
k Hanušovi, ten ještě posunul na Kdolského, který
treﬁl po zemi levou tyč.
V následující minutě byl
před vápnem faulovaný
Haas. K exekuci trestného
kopu se postavil Hanuš,
jehož střelu k pravé tyči
vyrazil brankář na roh.
Po jeho rozehrání odvrátila obrana k Hanušovi,
jehož vysoký míč skončil
odrazem od zadní tyče
v síti – 2:0. Ve 28. minutě
posunul Sochůrek krásně
na Haase, jeho zakončení

vyrazil brankář reﬂexivně
na levou tyč. Ve 42. minutě
si oba vyměnili pozice.
Haas posunul Sochůrkovi
do vyložené pozice, ten
ale zase nechal vyniknout
hostujícího gólmana.
Úvod druhé půle zase
patřil spíše hostům. V 53.
minutě využili špatné komunikace a postavení domácí obrany a po přenesení míče na levou stranu
a zaseknutí do středu nedal
křídelní útočník Dřevojanovi šanci – 2:1. Odpověď
přišla po pěti minutách.
Hanušův roh na první tyč
umístil do sítě Haas – 3:1.
V 64. minutě našel Brotánek
dlouhým pasem do levého
křídla Marka Sirotka, který
dal před prázdnou bránu
Haasovi – 4:1. V 79. minutě
byl před vápnem sražený Radek Krůta a z ideální pozice z 18 metrů treﬁl
Kdolský krásně přes zeď
– 5:1. Hosté v 85. minutě
korigovali po rohu, když si
jejich stoper počínal nejdůrazněji a hlavou překonal
Dřevojana – 5:2. V 87. minutě posunul Sochůrek
do vápna Haasovi, ten
zasekl a obránce ho podrazil. K penaltě se postavil
Radek Krůta, ale s nepříliš
důraznou střelou k levé
tyči si brankář poradil.

Ohlas k utkání
Trenér Vlastimil Zelenka: „Po špatném začátku jsme zápas ovládli.
Na soupeře platila jednoduchá hra po stranách hřiště.
Bohužel opakovaně se projevují problémy v předﬁnální části hry a hlavně v zakončení. Gólů v soupeřově
bráně mohlo a mělo být
mnohem více.“
Sestava: Dřevojan F. –
Hrabák, L. Brotánek, Krotil,
M. Krůta – Kdolský, Kouklík,
Haas, Hanuš, M. Sirotek –
Sochůrek. Střídali: Z. Janoušek, R. Krůta, Sirotek.
Poslední přípravný zápas hraje Tatran v sobotu
6. srpna s béčkem Vlašimi
na jeho hřišti.
David Štverák
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POZNÁMKA

KO M E N TÁ Ř

Jako by toho nebylo
málo

Ať s tím vláda něco
dělá

To si nějaký bezstarostný
turista odhodí za naprostého sucha vajgla nebo udělá
ohníček, který neumí dokonale zneškodnit a přes tisíc
hektarů překrásné přírody
je spáleno. Díky mezinárodní spolupráci hasičů se
podařilo v sobotu zabránit šíření ohňového pekla
do dalších hektarů a k budovám, z nichž byli obyvatelé (asi 450) vystěhováni
preventivně. Obětaví hasiči,
záchranáři i vojáci při takové
katastrofě šli do akce s jakou
nikdo nemůže mít mnoho
zkušeností.
Hned mě napadlo, jak
i z tohoto daleko největšího
lesního požáru v České republice vyplývají nové povinnosti pro vládu. V první
řadě jde o povinnosti ministra vnitra Víta Rakušana, člo-

věka s mnoha zkušenostmi
z města Kolína, Středočeského kraje a Poslanecké sněmovny. Jeho dosavadní práci ve funkci ministra musel
kladně hodnotit chtě nechtě
i prezident Miloš Zeman,
zejména za organizaci systému při uprchlické krizi. Nyní
Rakušan okamžitě jednal se
správou oblasti, hejtmanem
Ústeckého kraje, požadoval
postupně širší pomoc, včetně zahraniční.
Je poučné sledovat snahu opozičních stran zadupat
Rakušana do země, když
vtloukají voličům takové
myšlenky, jako že je hlavou
nějaké maﬁe. Holt je příliš
dobrým ministrem, jakého
samy neměly. Jako by toho
vláda snad měla na starost
málo, tak ještě tento požár...
Vladimír Roškot

Znáte člověka, jehož
příběh je zajímavý?
Inspirujte nás!
Můžete nás kontaktovat e-mailem:
tisk@sedlcansky-kraj.cz nebo zavolat
na telefonní číslo: 774 414 225

Růst cen. Inflace požírající úspory. Zvyšující se
úrokové sazby. Není to
hezké čtení. Zvykli jsme
si na stálé pěkné počasí.
Zajistil nám jej klid a mír
v Evropě a také štědré
roky života na dluh, kdy
se do ekonomiky mohutně pumpovaly levné
proinflační peníze. Obojí
na začátku tohoto roku
pominulo. Probouzíme
se zpátky do reality a voláme po tom, aby se problémy řešily jako dřív.
Tedy ať všem pomůže
vláda, od toho ji přece
máme.
Reportáž Českého rozhlasu začínala ponuře.
Zoufalé matky jsou kvůli
inﬂaci nucené nakupovat
dětské oblečení už jen
po bazarech. Toto aranžmá „zabila“ maminka
hned svou první větou:
„Chci tady dnes nakoupit
nějaké letní věci, protože
zítra odlétáme na dovolenou k moři.“ Kdo létá
na dovolenou k moři,
nejspíš nepřepočítává poslední drobné, jestli může

dětem koupit rohlík. Ledaže by… Ledaže by letecký zájezd k moři patřil
mezi základní lidská práva a nejde o to, zda letět
či neletět, ale jestli lidem
zbyde po takové dovolené dost peněz na takzvaně důstojný život.
Podle květnové analýzy CzechTourism plánovalo vyjet letos v létě
na dovolenou do zahraničí 54 % Čechů. Ve stejném
období roku 2021 to bylo
41 %. Jsou to ti samí, kteří
očekávají od vlády, že je
ochrání před vyššími výdaji za energie? Neměla
by vláda zachraňovat jen
ty, kteří mají nulové rezervy a zvýšení cen energií pro ně znamená existenční problémy? A lidé,
kteří mají dost peněz
v majetku anebo ve zbytných výdajích, by si měli
umět poradit sami?
Rozdáme všem peníze
na úsporný energetický
tarif a bude nás to stát desítky miliard státního dluhu navíc. Proč to vláda
dělá, když sama kritizo-

vala štědré rozhazování
během covidu? Protože
tu obchází strašák Babiš
a blížící se prezidentské
volby. V tuto chvíli všechny analýzy ukazují stejný
výsledek. Jasný postup
v prvním kole a debakl
v kole druhém. Andrej
Babiš má dost příznivců
na to, aby pohodlně postoupil do druhého kola.
Ve druhém kole ale většina lidí bude volit doslova
kohokoliv jiného.
Avšak to nemusí vydržet věčně. Pokud by
vláda apelovala na vlastní zodpovědnost lidí
a chránila jen ty nejslabší, byla by to čerstvá
voda na Babišův mlýn,
respektive na jeho volební heslo, že „za Babiše
bylo líp“. Vláda tedy volí
menší zlo a proti svému přesvědčení raději
zadluží náš stát o pár
desítek miliard navíc,
protože ty peníze aspoň
skončí u lidí. Je to lepší
než kropit živou vodou
stíny minulosti.
Bohumil Vohanka

FEJETON

Dobrý člověk
Mnohým z nás se stává,
že nemůžeme najít svůj
telefon. I když může být
chytrý, sám se neozve. Naštěstí jsem měla po krásně
prožitém dni s návštěvou
možnost požádat, aby mě
prozvonila. Vlastně jsem
chtěla telefon už jen na noc
vypnout. Ale i když tu tahle
možnost byla, telefon se
stejně neozýval. A tak jsem
šla spát s pocitem, že stejně
teď už nic nenadělám a ku-

podivu jsem klidně usnula.
Ráno jsem se vzbudila s jasnou myšlenkou,
že jsem telefon nechala
na Hluché. Kochali jsme se
předešlého dne námi oblíbeným výhledem do kraje
oplývajícího jedinečným
bohatstvím – tvářností krajiny. Člověku se ani nechce
odcházet. A tak se stalo, že
telefon, který jsem na chvíli
vzala do ruky, zůstal. Asi
aby se mohl kochat dál.

Ta myšlenka, že vím,
kde je telefon, byla jasná.
Ale než jsem se na Hluchou
vypravila, řekla jsem si, že
přece jen ještě zkusím někoho požádat přes aplikaci
v notebooku, aby mě znovu
prozvonil. Nic. Místo toho
mi přišla od kamarádky
zpráva s adresou, kde si
mohu telefon vyzvednout.
Když jsem tam přišla,
pan Janota mi povyprávěl
svou část příběhu. Před-

chozího dne šel ze Sedlčan
do Vítěže k bratranci svou
oblíbenou cestou přes Hluchou. Jak už to tak bývá
mezi těmi, kdo na kopec
vyjdou, sedl si na tu lavičku
a kochal se. Pak si všiml, že
má vedle sebe telefon. Nejen že ho vzal k sobě, aby
třeba přes noc nezmokl,
vzal si navíc od bratrance
tužku a papír a cestou zpět
zanechal na Hluché vzkaz,
kde telefon je.

Týdeník vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 11 hodin. Vedoucí redakce: Hana Procházková, tel.: 774 414 225 (tisk@sedlcansky-kraj.cz). Redaktoři: David
Myslikovjan, tel.: 721 784 743 (david.myslikovjan@sedlcansky-kraj.cz); Olga Trachtová Hadáčková (olga.hadackova@sedlcansky-kraj.cz), Jana Motrincová,
tel.: 702 286 184 (janamotrincova@seznam.cz), Michaela Faktorová (kalendar@sedlcansky-kraj.cz). Inzerce: tel.: 774 414 225 (reklama@sedlcansky-kraj.cz).
Adresa redakce: Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany. Návštěvní hodiny v redakci: pondělí, úterý, středa 8–12 hodin. Korektura: Radka Hodysová. Sazba: redakce.
Tisk: Van druck Sedlčany. Vydavatel: Zdeněk Kolář. Registrační číslo: MK ČR E 11724. Internet: www.sedlcansky-kraj.cz

Radovali jsme se oba,
i paní Janotová, společná
radost byla převeliká. Vyprávění nebralo konce. Telefon
byl jeden z nejlevnějších,
o cenu skutečně nešlo. Ani
o to, o co všechno by dnes
člověk ztrátou telefonu přišel. Vyvstala mi ta cenná lidská potřeba být tu pro druhé.
Nezištně. Vyvstalo mi prostě
to, co dělá člověka člověkem. Láskyplná pozornost.
Iva Fišerová

