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Slavnostnímu otevření
zrekonstruované tvrze
předcházela rána z děla
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Pro slavnostní pře-

dání zrekonstruované bývalé tvrze v Krásné Hoře
do užívání zvolil starosta
městečka Jiří Urban a místostarostka Jana Mašková
pátek 5. srpna dopoledne.
Uvítali návrh pana Lišky
z nedalekých Krašovic, že

vystřelí z děla, které vlastní. Postaral se tak v historickém obleku o zajímavé
zpestření celé akce. Někteří hosté, včetně Petra
Štěpánka, petrovického
starosty a senátora v jedné
osobě, se nechali s dělostřelcem na památku také
vyfotografovat.

Budova dostala
šanci k novému
životu
Úvodní slovo patřilo
starostovi Urbanovi, který
připomněl, že tvrz městu
předává zhotovitel díla
– ﬁrma S-B v zastoupení
Pokračování na straně 13

Přívěs se řítil nekontrolovaně
Havlíčkovou ulicí

Utržený přívěs se zastavil přibližně metr od výlohy Dvořákova řeznictví.

SEDLČANY V Havlíčkově

ulici v Sedlčanech došlo
14. července krátce po poledni k velmi nebezpečné
situaci. „Přívěs, který měl
s nákladem váhu 45 tun, se
odpojil od tahače a ujížděl
nekontrolovaně dolů ke kři-

žovatce a zastavil se blízko
Dvořákova řeznictví 1,2
metru od výlohy,“ popsal
stručně případ Petr Krch,
velitel městské policie.
„Oznámení jsme přijali
na tísňové lince. Bylo velké
štěstí, že právě v tu dobu ni-

kdo nepřecházel přes komunikaci, že se v těch místech
nepohybovala například
maminka s kočárkem a neprojíždělo tudy žádné auto.
To by dopadlo velmi špatně,“ konstatoval Krch s tím,
Pokračování na straně 3

Účastníci English campu se kromě výuky
jazyka učili o tom, jak změnit svět
SEDLČANY Tradiční gril
party, na zahradě modlitebny v Havlíčkově ulici, byl v pátek 5. srpna
ukončen šestnáctý ročník
English campu, který pořádá Církev bez hranic
Sedlčany. Jak uvádějí pořadatelé, tento kemp je
určen dětem i dospělým.
Na kempu se mohou zlep-

šit ve znalostech anglického jazyka, ale i v uměleckých a sportovních
dovednostech.

Ti, co změnili
svět
English camp Sedlčany
2022 byl zahájen 31. července nedělní registrací.
Každý rok pořadatelé

kempu vybírají jiné téma
a to letošní znělo World
changers – ti, co změnili svět. „Povídali jsme si
o lidech, kteří nějakým
způsobem ovlivnili historii,“ uvedla hlavní organizátorka tábora Kamila
Oubrechtová, která je
nyní učitelkou na prvním
Pokračování na straně 6

Cena 20 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

V blízkosti Orlíku
bylo v pátek slabé
zemětřesení
Ústav fyziky
Země Př írodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zabývá
především monitorováním
seismické aktivity. Právě
díky jejich monitoringu

KLUČENICE

byla 5. srpna zaznamenána
dvě zemětřesení východně od vodní nádrže Orlík
(M 0,9 a 1,2).
K zemětřesení došlo
v pátek kolem poledne.
Pokračování na straně 2

Světec se vznášel
nad krajem…
Že by zázrak?
KAMÝK NAD VLTAVOU Mra-

venčí práce někdy přináší
výsledky, které se rovnají
zázraku. A na začátku musí
být nápad. Dostal ho Lubomír Spálenský z Kamýka
nad Vltavou.
Pro někoho je každodenní cesta do práce otrava, pro
jiného inspirace. Cesta do ﬁrmy Spálenský – dřevěné
lišty vede kousek od Vltavy,
kterou lemují vysoké skály.
Pod skalami po několik staletí proplouvaly vory s plavci,

kteří spoléhali na ochranu
patrona sv. Jana Nepomuckého. Lubomír Spálenský je
aktivním příznivcem místní
historie. Stejně jako jeho tatínek vždy rád dokumentoval
události v tomto kraji a dovede se správně fotograﬁcky
rozhlížet. A tak ho jednou
napadlo: „Co takhle postavit
na skálu patrona – ochránce
před velkou vodou, a současně udělat klidné místo k rozjímání?“ Manželka Jarka měla
Pokračování na straně 8
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V blízkosti Orlíku
bylo v pátek slabé
zemětřesení
Dokončení ze strany 1

Během dvou hodin byla
zaznamenána dvojice slabých zemětřesení u Klučenic východně od vodní
nádrže Orlík. Silnější otřes
byl v blízkosti epicentra v Klučenicích. Otřes
zřejmě nezpůsobil žádné
škody. Pokud však obyvatelé zemětřesení přece jen
pocítili, prosí odborníci
o vyplnění makroseismic-

kého dotazníku na internetových stránkách vědeckého ústavu.
Dle dostupných informací jsou slabá zemětřesení v tomto regionu pozorována poměrně často.
Dosud nejsilnější zemětřesení z oblasti vodní nádrže
Orlík z 13. ledna 2007 mělo
sílu 2,3 a bylo pocítěno
mnoha lidmi v okolí.
Jana Motrincová

Splněný sen
ředitelky znamená
opláštění budov
Dlouhodobým
záměrem v sedlčanském
domově seniorů, který se
dosud nedařilo kvůli velkým nákladům provést, je
opláštění budov. Nyní se
díky štědré dotaci zřizovatele, kterým je Středočeský
kraj, má sen stát skutečností. Jaroslava Kocíková,
ředitelka tohoto krajského
zařízení, upřesnila, v jaké
je vše fázi.
„Upravený projekt bude
hotov do prosince a dou-

SEDLČANY

fám, že do konce letošního roku se podaří vyhlásit
výběrové řízení na zhotovitele, abychom vše mohli
v roce 2023 uskutečnit,“
uvedla. Připomněla, že se
zateplením je spojena i rekonstrukce gastro budovy
a také instalace centrální
klimatizace. „Na všechny
tyto úpravy nám Středočeský kraj vyčlenil krásných 200 milionů korun,“
sdělila ředitelka.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Radní dali zelenou projektu
nového sportovního parku
Radě města
předložil Michael Beran
za subjekt Lifebyreal projektový záměr na vybudování parku pro sporty
patřící do skupiny freestyle. Radní spolu se souhlasným stanoviskem uložili
zaměstnancům radnice
z odboru investic a odboru majetku, aby poskytli
investorovi parku potřebnou součinnost a zajistili
podklady pro další stupeň
rozhodování.
Sedlčanský st arost a
Miroslav Hölzel vysvětlil,
že se spolkem již byla uzavřena dohoda o výpůjčce

SEDLČANY

části pozemku o velikosti
tří tisíc metrů čtverečních ve volnočasovém
areálu v Luční ulici (Mrskošovně). „Jde o plochu,
kde dříve bylo softbalové
hřiště. Město Sedlčany žadateli bezplatně poskytne
podle dohody pozemek
a spolek Lifebyreal zajišťuje na vlastní náklady
zhotovení prvků,“ uvedl
starosta.
Zmínil, že Michael
Beran, který se v této záležitosti především angažuje, je několikanásobný
mistr Evropy ve freestyle
na kolech BMX. „Nyní ten-

to sportovec žije v Sedlčanech a má zájem tento
sport ve městě provozovat,
založit kroužek a vychovávat v něm mládež a učit
je tomuto v současné době
atraktivnímu sportu,“ dodal Hölzel s tím, že dalším
krokem pro Michala Berana je v současné době získání nemalých ﬁnančních
prostředků na vybudování jednotlivých sportovních prvků.
K tématu se vrátíme
podrobněji v některém
z dalších čísel Sedlčanského kraje.
Marie Břeňová

S postupující výstavbou obchvatu
u Olbramovic je doprava vedena
objízdnými trasami
REGION Ředitelství silnic

a dálnic ČR stále pracuje
s termínem, že obchvat
kolem Olbramovic, který značně uleví dopravě
přes obec, bude uveden
do provozu do 30. září letošního roku.
V souvislosti s postu-

ky silnic č. I/3 a III/1116 je
silnice III. třídy od srpna
úplně uzavřena a provoz
je převeden na objízdnou
trasu,“ informoval aktuálně Martin Buček za investory. Připomněl, že od začátku června letošního
roku až do začátku srpna

Olbramovice – rozcestí Zahradnice a Olbramovice,“
upozornil Buček.
Doplnil, že kromě stavby zmíněné nové tečné
křižovatky nadále silničáři
pracují na mimoúrovňové
křižovatce, stavbě protihlukové stěny ve směru

Věžní hodiny ještě
nemají stálého
správce
SEDLČANY Věžní hodiny

na budově muzea i po nedávné rekonstrukci ﬁrmou
Hainz z Lysé nad Labem
v červenci opět „pozlobily“. Podle ujištění dodavatele neměl stroj již reagovat
na výkyvy teplot jako v minulosti, přesto se krátce raﬁčky úplně zastavily.
Mechanismus je opět
v pořádku, ale potřebuje
stálého správce. Podle
sdělení starosty Sedlčan
Miroslava Hölzela ještě
ve čtvrtek 28. července
nemělo vedení radnice
jasno, kdo bude o údržbu hodin pečovat. „Stále
tuto otázku řešíme s ře-

ditelem muzea Davidem
Hrochem, kterého jsme
oslovili, zda si toto břímě
na sebe vezme nebo ne. To
by byla jedna z možností,
druhou variantou je, že
do Sedlčan bude dojíždět
ﬁrma z Lysé nad Labem,“
sdělil starosta. „Péče není
zas tak jednoduchá, jak
by se na první pohled zdálo. Ve stroji je řada bodů,
které se musí zkontrolovat
a přiměřeně mazat. Tuhle
činnost musí dělat pečlivý
člověk, nejlépe takový, který by to měl jako koníčka.
Takového jsme však nenašli,“ vysvětlil starosta.
Marie Břeňová

Výstavba obchvatu u Olbramovic, který má ulevit dopravě přes obec, zdárně pokračuje. Pro řidiče to
však znamená v některých úsecích odklon na objízdnou trasu. Foto: ŘSD

pem výstavby obchvatu
na silnici I/3 dochází v této
době ke změnám ve vedení dopravy na silnici třetí
třídy ve směru na Tomice.
„Z důvodu zahájení prací
na propojení hlavní trasy
obchvatu v tomto místě
a výstavby nové křižovat-

se tímto úsekem jezdilo
obousměrně po provizorní komunikaci.
Také u veřejné autobusové dopravy došlo
k odklonu spojů. „Po dobu
uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky
Olbramovice – Tomice II,

podél obytné zástavby
Olbramovic a podél místní
části obce Městečko. Vidět
je možné v činnosti dělníky také na mostě přes Konopišťský potok a na dalších místech souvisejících
s obchvatem.
Marie Břeňová
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Přívěs se řítil
nekontrolovaně
Havlíčkovou ulicí
Dokončení ze strany 1

že strážníci místo zajistili
do doby příjezdu policistů
z Obvodního oddělení Policie ČR Sedlčany, oddělení
dopravních nehod a následně hasičského záchranného sboru.
Krch potvrdil, že opatrnosti není dost. Vzpomněl
si na hororovou nehodu
před několika lety, k níž
došlo ve stejné ulici, kdy

nákladnímu autu naloženému kamením selhaly brzdy.
„Řidič se snažil křikem upozornit chodce, aby zmizeli
z vozovky. Auto se zastavilo
až po najetí do zahradního
objektu hotelu Florián. Řidič, který nehodu nezavinil,
na její následky zemřel,“ dodal k tehdejší tragédii.
Červencový případ naštěstí skončil bez zranění
a škod na majetku.
-mb-

Vojkov rozšiřuje
kolumbárium
VOJKOV Na místním hřbi-

tově bude kolumbárium,
místo pro uložení pohřebních uren, rozšířeno o dvacet míst. Zastupitelé obce
již znají zhotovitele. Za na-

bídkovou cenu 398 tisíc korun zakázku získala ﬁrma
se sídlem ve Zvíroticích.
Podpisem smlouvy byl
pověřen starosta Vojkova
František Baťha.
-mb-
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Dvě holčičky bez
dozoru
Na autobusovém nádraží v Sedlčanech
vzbudily 27. července pozornost jedné cestující dvě
holčičky bez dozoru někoho z dospělých, které se
pohybovaly na dopravním
terminálu.
Ž e n a z e S l ove n s k a
to oznámila strážníkům
v obavě, aby se jim něco
nestalo. Ti informovali o situaci kolegy z Obvodního
oddělení Policie ČR a kontaktovali zároveň pracovni-

SEDLČANY

ce odboru sociálních věcí
Městského úřadu Sedlčany. Úřednice obě malé
„cestovatelky“, z nichž
mladší byla pětiletá, poznaly a také znaly jména
a adresu rodičů. Matka si
dcery na služebně městské
policie osobně převzala.
„Oznamovatelka, která
situaci vyhodnotila jako
nebezpečnou a takto zareagovala, jednala správně.
Pamatuji se dobře na jiný
případ, z kterého běhá až

mráz po zádech. Stal se
před osmi lety, kdy tříleté
děvčátko jezdilo na odrážedle po silnici I/18 u kruhového objezdu v Sedlčanech.
Prohánělo se tam tenkrát
bosé a jen v noční košilce.
Díky upozornění jsme věc
urychleně řešili a naštěstí se
malé díky reakci veřejnosti
a rychlému jednání strážníků nic nestalo,“ podotkl
velitel sedlčanských strážníků Petr Krch.
Marie Břeňová

Kraj podpořil činnost
pečovatelské služby
Rada města
schválila v červenci s krajem formou dodatku číslo
3 dotaci na činnost pečovatelské služby.
„Dokud nebyl schválený
státní rozpočet, tak nemohl
kraj poskytovat v plné výši

SEDLČANY

částky, které schválil. Posunuli jsme se nyní o dalších
472 tisíce a znamená to, že
v tuto chvíli je letos poskytnutá na tento účel celková
dotace 1,17 milionu korun,“
uvedl starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel s tím, že

celkové náklady na pečovatelskou službu ročně
představují 3,3 milionu
korun. Po odečtení dotace
a plateb za služby poskytované klientům, hradí zbytek nákladů město.
Marie Břeňová

měsíce řešíme problémy
s místním vodovodem
ve Vojkově. Během této
krátké doby došlo už k šesti poruchám. Vždy se jedná
o stejnou závadu – polyetylénové potrubí se prodře
o kameny,“ postěžoval si
starosta obce František
Baťha.
„Obec to stojí nemalé
ﬁnanční prostředky a pře-

devším poruchy, při níž dochází k omezení dodávky
vody, znepříjemňují lidem
život,“ podotkl. Na dotaz,
co je podle jeho názoru příčinou, zareagoval:
„V době budování vodovodu nebylo v některých
místech potrubí dostatečně
podsypáno, někde je uloženo přímo na skále...“
Marie Břeňová

Mladíci
vyhazovali láhve Obec má problémy
ze sedmého patra s vodovodem
SEDLČANY Dvojice mladíků

se bavila 7. července po 22.
hodině tím, že házela láhve
z oken v sedmém patře panelového domu na sídlišti
Za Nemocnicí. Přivolaná
hlídka městské policie nacházela mezi zaparkovanými vozidly střepy.
„Naštěstí nezasáhli žádného chodce. Snažili se je
ale umravnit lidé, kterým
se jejich počínání nelíbilo.
Výtržníci však reagovali
tvrzením, že si mohou dělat, co chtějí,“ uvedl k jednomu z prázdninových
případů velitel strážníků
Petr Krch s tím, že se samozřejmě mýlili. „Případ
byl kvalifikován jako přestupek, protože žádný
řidič nenahlásil škodu
na majetku. Pro pachatele
vše skončilo příkazem zaplatit na místě pokutu, oba

ji uhradili,“ dodal s tím, že
šlo o pachatele ve věku
19 a 18 let. „Svůj čin nijak
nezdůvodňovali, zřejmě
si tímto nevhodným způsobem zpestřovali nudu
bez toho, že by uvažovali,
že mohou někoho vážně
zranit nebo poškodit majetek.“
Za dobu existence městské policie zažili strážníci
řadu případů, kdy předměty létaly z oken. „Namátkou to byl televizor,
židle, křeslo, rádio a další
věci. Většinou šlo o vyřizování manželských nebo
porozvodových akcí. Zažili
jsme také, že jeden z partnerů pálil uprostřed obývacího pokoje jak nějakou
elektroniku, tak nechal
shořet i oddací list,“ zmínil
některé z nich.
Marie Břeňová

VOJKOV

„Poslední

dva

František Baťha

Sportovní hala dostane nový
nátěr stěn
Místní sportovní hala, umístěná vedle Obecního domu v Petrovicích, má v interiéru
štítové panely v bílé barvě. Sportovci, kteří sem
chodí hrát tenis konstatovali, že proti této stěně

PETROVICE

špatně vidí světlé tenisové míčky.
Byly sice instalovány
zelené ochranné sítě,
ale toto opatření se neosvědčilo. Návštěvníci haly proto požádali
o natření stěn tmavší

barvou. Obcí Petrovice
byla poptána malířská
firma Lhota–Mlčovský,
která přes prázdniny
provede nátěr v modré
barvě za nabídkovou
cenu 60 000 Kč vč. DPH.
Jana Motrincová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Starosta připustil:
Vyhlídkový ochoz k výročí
hvězdárny nebude
SEDLČANY Př ipomenutí šedesátiletého výročí
hvězdárny na Cihelném
vrchu je naplánováno
Fra n t i ške m L o m o ze m ,
vedoucím tohoto zařízení a Martinem Severou,
ředitelem sedlčanského
kulturního domu, pod jehož správu hvězdárna patří, na září letošního roku.
Stavba sice byla dokončena o rok dříve, ale až
od roku 1962 je v ní funkční dalekohled, který dodnes slouží pro potřeby
amatérského pozorování
hvězdné oblohy, které je
v některých případech
na profesionální úrovni.
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel připomněl,

že podle plánu měl být
do výročí postaven kolem stavby vyhlídkový
ochoz s tím, že se nepočítalo s jeho propojením
se vstupem do objektu
hvězdárny. Tento záměr
se však podle vyjádření
starosty v původním termínu s největší pravděpodobností nepodaří uskutečnit.
„Uložil jsem našemu
zaměstnanci Tomáši Langrovi, aby zaurgoval proj e k t a n t y S e d l č a n sk ý c h
strojíren, kteří upravovali
návrh schodiště a ochozu
tak, aby splnil podmínky statika. Zatím nemám
žádnou informaci o tom,
že naše vize jsou nereál-

né, ale čekáme na finální
projektovou dokumentaci.
Jsme předběžně se Strosem domluveni, že schodiště vyhotoví a nainstalují.
Nestihne se to ale do září,“
dodal realisticky starosta.
Počítá s tím, že při příležitosti výročí dojde v kulturním domě k setkání
a besedě se zájemci o astronomii, a to i za účasti
profesionálů z hvězdárny
Ondřejov. „Oslav k 50.
výročí se v Sedlčanech
zúčastnil také Jiří Grygar,
známý astronom a astrofyzik, držitel několika prestižních ocenění. Věříme,
že přijme pozvání i tentokrát,“ dodal starosta.
Marie Břeňová

Nejvyšší položka navýšeného
rozpočtu řeší havarijní stav
podlahy v mateřské škole
SEDLČANY Rada města
se zabývala ve středu 27.
července vývojem financí v rozpočtu Sedlčan.
Po rozpočtových opatřeních celkové příjmy činí
212,99 milionů korun.
Z toho je naplněno k 30.
červnu 126,23 milionu,
což představuje přibližně
59 procent, což je pro pololetí pozitivní výsledek.

U daní kontrolka
nebliká
„V ý n o s y d a n í j s o u
ke stejnému datu naplněny
z 53 procent a částce 60,63
milionu,“ sdělil na tiskové
besedě starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel s tím,
že „červená kontrolka“
ohledně nízkého plnění
daní nebliká. „Celkově daňové příjmy, včetně místních a správních poplatků,
jsou v pololetí na 55 procentech,“ okomentoval, že
v příjmové části se rozpočet města vyvíjí pozitivně.
Výdaje jsou čerpány
dosud na 42 procent, což
je dáno tím, že investiční

akce, včetně fakturace,
teprve nabíhají. „V radě
jsme provedli ve výdajové části drobnější úpravy.
Odsouhlasili jsme rozpočtové opatření číslo 5, které výdaje navyšuje o 245
tisíc korun. Znamená to,
že v současné době jsou
po této změně plánované
výdaje radními odsouhlaseny na 212,41 milionu
korun, což při příjmech
zmíněných 212,99 milionu korun představuje 575
tisíc korun jako jakousi rezervu,“ komentoval současný stav městské kasy
Hölzel.

Vlhkost odstraní
místní firma
Vysvětlil, že nejvyšší
položka navýšení se vztahuje k havarijnímu stavu,
který byl zjištěn v Mateřské škole v Sokolovské
ulici, kde se v jedné třídě
v přízemí objevila vlhkost.
„Po odkrytí se zjistilo, že
není způsobena například
únikem vody z vodovodu
nebo z topných těles. Pří-

činou je takzvaně již odžitá hydroizolace. Nutná je
stavební úprava tak, aby
se vzlínání vlhkosti zamezilo,“ informoval starosta
s tím, že nabídku radnice
získala od místní firmy
S-B Barták a začátkem
srpna by práce v hodnotě kolem 155 tisíc korun
měly být hotovy.

Více peněz také
do nemocnice
O 40 tisíc rada města
navýšila rozpočtovanou
položku, s níž se počítá
na odvlhčení budovy ředitelství nemocnice, kde
se odkopávaly a odizolovávaly základy. „Domluvili jsme se, že opravíme
fasádu do výšky oken
v prvním podlaží a provedeme po vyspravení nátěr,
čímž dostane estetičtější
vzhled. Předpokládáme
totiž, že po odvlhčení
bude dva tři roky budova
vysychat a potom teprve
by se provedlo zateplení
a nová fasáda,“ vysvětlil.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Jesenice poštu
zachová
JESENICE Zastupitelé Jese-

nice řešili před několika
týdny dilema. Česká pošta
hodlala pobočku v obci
zrušit. Nabídnuta jim byla
i druhá možnost – udržovat tyto služby dál a provozovat je na základě smlouvy a modelu pošta Partner.
„Po zvážení všech možností zastupitelstvo došlo
k závěru, že poštu v Jesenici každopádně zachová

a přistupuje na poštu Partner,“ zaznělo v usnesení,
které bylo všemi přítomnými deseti zastupiteli
schváleno. Pro občany by
se nemělo při provozování
služeb obcí nic zásadního
měnit. Obec v základních
podmínkách souhlasí
s tím, že zachová otevírací
dobu pro veřejnost minimálně v původním rozsahu.
-mb-

V druhé polovině
srpna začne druhá
etapa obnovy
lipové aleje
VOJKOV Základní organiza-

ce Českých ochránců přírody z Vlašimi vysoutěžila
zakázku, která byla vypsána na obnovu lipové aleje
ve Vojkově. Starosta obce
František Baťha zdůraznil,
že cílem projektu je udržení biotopu, maximální
ošetření stávajících stromů
lip a dubů, které tvoří biotop s výskytem některých
vzácnějších druhů hmyzu,
v čele se zlatohlávkem
skvostným.
„V lokalitě byl předtím
proveden orientační entomologický i dendrologický
průzkum, na základě kterého byla učiněna opatření.
Pokud by například nedošlo
ke stabilizaci korun stromů
zdravotními řezy, hrozil
by jejich postupný rozklad
s důsledkem zániku biotopu nebo jeho významných
částí,“ podotkl starosta.
Za samozřejmé považuje
i další součást projektu –
výsadbu nových stromů.
Zajímali jsme se, v jakém stadiu práce na ploše 399 metrů čtverečních
v současné době jsou.
František Baťha připomněl nabídkovou cenu
dodavatele 1,483 milionu
korun. Zároveň uvedl, že
došlo k několika změnám.
Jednou z nich je posunutí
termínu dokončení ze září
letošního roku na 31. prosi-

nec roku 2023. Také dotace Ministerstva životního
prostředí ČR se změnila,
a to v neprospěch obce –
z avizovaných 1,433 milionu na současných 1,410
milionu korun, kdy výpadek v přibližné výši 200
tisíc korun není pro obec
velikosti Vojkova, kde žije
do 500 obyvatel, zanedbatelnou částkou.
„Došlo i ke změně
v počtu kácených dřevin.
Původně jsme předpokládali, že pokáceno bude 47
stromů. Bohužel ale došlo
k odumření dalších devíti
vzrostlých lip,“ konstatoval
Baťha. „V březnu pracovníci vlašimské organizace pokáceli dřeviny určené podle
projektu k odstranění, některé byly pouze zakráceny tak, že byla ponechána
jejich torza, která budou
k užitku zejména hmyzu,“
podotkl. „V druhé polovině
srpna má na práce navázat
další etapa, a to prořezávání lip, kdy budou odstraňovány suché větve, zkráceny
ty přerostlé, což se provádí
v době po odkvětu lip. Díky
prodlouženému termínu
dokončení bude nová výsadba provedena až na jaře
roku 2023, což představuje
pro dodavatelskou ﬁrmu
dostatek času k dokončení,“
dodal Baťha.
Marie Břeňová
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Ivan Okrouhlý je jedním z nejstarších
aktivních pamětníků na Nové Živohošti
NOVÁ ŽIVOHOŠŤ Zatímco

někteří rekreanti jsou zde
v této sezóně zcela noví,
spoustu z nich sem přijíždí rok co rok už po dlouhá desetiletí. Do druhé
skupiny rekreantů patří
dvaaosmdesátiletý Ivan
Okrouhlý, který může
porovnávat, nakolik se
to na březích Nové Živohoště za posledních více
než padesát let změnilo.
Dodnes vitálnímu Ivanovi už v mládí učarovala
voda a stále je na ní jako
doma, což vyplynulo
i z našeho rozhovoru.
Pane Okrouhlý, kde
bydlíte?
Zásadně tady na Nové
Živohošti, ale potom
mám ještě jednu adresu
jinde (úsměv).
Jak dlouho sem jezdíte?

Můj tatínek měl rád
rozhled, takže tady v še-

Dvaaosmdesátiletý vodák Ivan
Okrouhlý na břehu „své“ Nové
Živohoště

desátých letech nahoře
u lesa postavil v chatové
oblasti
zděnou
chatu. Bohužel se tam
ale už na penzi nestihl přestěhovat. Já teď
ten barák rekonstruuji,


Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
164/22

Hledám zedníka jen na drobné opravy. Tel.: 737 150 640.
165/22

Prodám kari síť 6 mm 10x10 3x2m
počet kusů 9 a kari síť 6 mm 15x15 3x2m
1 kus. Prodej kompletně, cena dohodou.
Tel.: 602 393 400.
166/22

Hledám klidnou velitelku do RD
a vejminku 1+1 se zahradou na vesnici pro

aby náhodou nespadl.
Než jsem vás oslovil,
mluvil jsem s jedním
rekreantem, který sem
jezdí třicet let, a on
mi říkal, že vás tady
pravidelně vidí jezdit
na plachetnici. Byl jste
vodákem?
Dělal jsem sport, kterému je potřeba se věnovat
naplno, a proto jsem dříve ani na Novou Živohošť
nejezdil každý víkend.
Dělal jsem vodní slalom
a sjezd. Za sezónu jsem
absolvoval až osmadvacet slalomů, teď už si to
ani nedovedu představit,
že bych něco takového
dokázal.
Jezdil jste v barvách
nějakého klubu?
První kroky jsem dělal ve Slavoji Vyšehrad,
to bylo na začátku šede-

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

muže 62 let, 180 cm, 93 kg, ŘP vítán. SMS
na tel.: 607 419 777.
167/22

Med přímo od včelaře: květový smíšený (ovocné stromy, lípa, akát) 180 Kč.
Tel.: 721 022 411.
168/22

sátých let. Když mně to
začalo jezdit lépe, dostal
jsem se do prestižnějšího
klubu, do Tesly Žižkov.
A když se mi začalo zdát,
že už jim tam pomalu
budu dělat ostudu, přešel
jsem do pražského Slavoje. Pak jsem jim odkázal
všechno, co jsem měl,
lodě i pádla, a skončil
jsem. Ani nevím, jak to
s nimi dopadlo (úsměv).
Teď mám na Nové Živohošti běžnou plachetnici,
se kterou se tady dá jezdit jediný druh závodů,
v nichž jsou všechny kategorie dohromady. Dodnes se proto účastním
závodů Slapského poháru, který zahrnuje kolem
deseti závodů v sezóně.
Všechny se konají tady
na Slapské nádrži a pro
mě je to taková dětská

zábavička. Když s touto
svojí skládačkou předjedu normální loď, tak se
její posádce omlouvám,
že za to nemůžu, protože
mi to právě pořádně fouklo a může za to moje loď.
Zažil jste při svém
závodění na vodě také
nějakou nebezpečnou
situaci?
Vždy jsem si uvědomoval, že člověk je na vodě
jako na návštěvě a že
nejdůležitější je neutopit
se. Když jsem jezdil disciplínu tříčlenných družstev, v tom zmatku mezi
brankami, kdy se jeden
druhému musel všelijak
vyhýbat, tak tam často
hrozilo, že by mohl někdo
propíchnout špičkou lodě
někomu žebra. Naštěstí
jsem to však nezažil.
David Myslikovjan

BRUTUS Příčovy
letní parket

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

Řádková inzerce 15 Kč/řádek

Kominictví Tuháček

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

KUCHAŘ(KA)
Požadavky: výuční list v oboru, zájem o práci
v kuchyňském provozu, řidičský průkaz sk.B,
bezúhonnost
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zkušební
době osobní příplatek, pravidelné odměny 2x ročně,
po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou, obědy
zdarma, příjemné pracovní prostředí
Pracovní doba: 8 hodin, pracovní směny pondělí – pátek

Své nabídky společně s životopisem zasílejte
na e-mail: kucerova@dd-vojkov.cz, tel.: 605 850 809

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

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

Přijme operátorky
na obsluhu tiskových strojů
Praxe v oboru není nutná – nástup možný ihned
Kontaktní osoba: Jana Rybařová, tel.: 734 757 425
e-mail: jana.rybarova@meritage.cz
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Účastníci English
campu se kromě
výuky jazyka učili
o tom, jak změnit svět
Dokončení ze strany 1

stupni 2. ZŠ Propojení Sedlčany.
„Například o Martinu Lutherovi Kingovi, Tomáši Baťovi a jeho vizi, že
jednou obuje celý svět. Také o Rose
Parks, což byla černoška, která ovlivnila černošské hnutí v Americe svou
odvahou se vzepřít nesmyslným
pravidlům, o Terry Foxovi, který ne-

využívána modlitebna v Havlíčkově
ulici, její zahrada a také sportovní
areál na Mrskošovně. Účastníkům
English campu se věnoval tým lektorů z Kanady a Spojených států.
Kamila Oubrechtová nám také
představila Benjamina z amerického
státu Mississippi, který přijel na tábor na poslední dva dny pomáhat se

Část programu se konala v modlitebně v Havlíčkově ulici.

přestal běhat, ačkoliv mu z důvodu
rakoviny byla amputována noha,
a sponzoroval výzkum léčby této
nemoci. Snažili jsme se povzbudit
děti v tom, aby viděly situace a momenty, kdy mohou změnit ne třeba
celý svět, ale svoje okolí. Že mohou
někomu pomoci a být vnímavé k někomu, kdo něco potřebuje.“
Kamila připomněla, že na jazykovém kempu jsou kromě výuky angličtiny tradičně pořádány také různé
workshopy a sportovní aktivity. Letos bylo přihlášeno přes devadesát
účastníků s tím, že se jich zapojilo
pětaosmdesát. Jednalo se o jednu
z nejvyšších účastí v historii tohoto
příměstského tábora. Jeho účastníci byli většinou ve věku od šesti
do třiadvaceti let, avšak zúčastnili
se i rodiče. Většina účastníků tábora
byla ze Sedlčan a okolí, ale někteří
přijeli i z větší dálky. Dokonce ze
Šluknovského výběžku nebo Hodonína. Program se opět konal na sedlčanském gymnáziu. Jídlo zajišťovala
jídelna 1. ZŠ Sedlčany. Hojně byla

sporty. Benjamin má nejbližší příbuzné Američany a Čechy. Česky rozumí
a nebyl pro něj žádný problém říci
česky, jak se mu líbí v Sedlčanech, které navštívil poprvé. „Já mluvím česky,
ale s chybami ve skloňování,“ svěřil se
s úsměvem Benjamin a dodal: „Sedlčany jsem poznal jenom trošku, hlavně
náměstí. Líbí se mi, že je tady všechno
blízko a že ulice mají kameny, tedy dlažební kostky. To ve Spojených státech
vůbec není, tam je všude asfalt.“

Grant pro studenty
z Ukrajiny
Na několik dní se na kemp
do Sedlčan přijíždí podívat misionářka z Jižní Koreje Grace Kim,
která přišla s myšlenkou založení
anglického tábora. Grace tentokrát
pobývala v Sedlčanech od pondělí
do středy, účastnila se programu
a také zaplatila grant, aby se kempu mohla zúčastnit čtyřčlenná skupina Ukrajinců. Grace i její domácí
církev podporují tento kemp již několik let.
David Myslikovjan
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V Sedlčanech
klesl počet
aktivních případů
téměř na polovinu
chvalic, Sedlce-Prčice, Štětkovic,
Vysokého Chlumce a Zduchovic. Ve všech případech jde ale
o jednotky osob, nejvíce o čtyři
případy.
Při pohledu na statistiky
za obce s rozšířenou působností
vidíme pokles na Příbramsku,
Sedlčansku i Voticku. V pátek 5.
srpna bylo na Příbramsku 183
pozitivně testovaných, z toho
dva v nemocnici. Na Sedlčansku bylo evidováno 68 aktivních
případů, z toho tři byli v nemocniční péči. Votice a jejich okolí
měly 11 prokázaných aktivních
případů. Ani jeden z nich nebyl
v nemocnici.
Olga Trachtová Hadáčková

REGION První srpnový týden

přinesl snížení potvrzených
případů covidu–19 na Sedlčansku o necelých sedm procent.
Bez prokázané nákazy jsou
obce Hřiměždice, Jesenice,
Kňovice, Křepenice, Milešov,
Počepice, Prosenická Lhota,
Radíč, Solenice, Vojkov a Vrchotovy Janovice.
Největší počet nakažených je
pochopitelně v největším městě
regionu, tedy Sedlčanech. Ani
zde jich ale není mnoho a navíc
došlo v mezitýdenním srovnání
k poklesu o 45 %. Nárůst vidíme
v případě Dublovic, Kamýku
nad Vltavou, Klučenic, Krásné
Hory nad Vltavou, Nalžovic, Ne-

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

6.
6.

12.
6.

19.
6.

26.
6.

17.
7.

24.
7.

31.
7.

7.
8.

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

5
0
0
5
1
0
1
5
1
0
0
2
1
3
1
7
0
0
2
0
16
10
0
1
2
0
0
3
3
69
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Díky tesařskému
mistrovi plují
po Vltavě vory
KAMÝK NAD VLTAVOU Čtvrtým rokem zpestřuje v Kamýku nad Vltavou zájemcům plavba na vorech.
„V červenci na projížďku
jely vory čtyřikrát a v srpnu
dvakrát – 6. srpna a plavbu
by měly uzavřít 14. srpna.
Repliku voru, kterým se plavili voraři ze šumavských
hvozdů až na Výtoň do Prahy, sestavil umělecký řezbář
a tesař Jiří Zdislav Jankovský. Kamýcká plavba je
kratší – od přístaviště v Ka-

mýku ke vzdutí přehrady.
Vyjížďky vždy začínají v 10
hodin a trvají až do podvečera, plavba na voru trvá
hodinu až hodinu a půl a je

o to velký zájem,“ uvedl
Petr Halada, starosta obce.
Zájemci mohou být
i z řad neplavců, protože
v případě pádu do vody
by je ochránily před utonutím plovací vesty, které
všichni dostanou. „Ještě
do Vltavy, kromě mě, nikdo nespadl,“ smál se starosta a dodal, že do vody
skočil sám úmyslně. „Pan
Jankovský umí úžasné
věci – například opravuje
krovy na katedrále sv. Víta

v Praze nebo na Týnském
chrámu,“ poznamenal ještě k osobě mistra tesaře
a zkušeného voraře.
Marie Břeňová
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Soutěž o nejlepší
buchtu pořádá
město poprvé
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Krásnohorský jarmark s nabídkou regionálních potravin a výrobků není v povltavském městě Krásná Hora novinkou
– uskuteční se jeho třetí ročník. Poprvé
se ale v sobotu 13. srpna na něm odehraje soutěž o nejlepší buchtu.
Klání, které radnice zařadila jako
bonus do programu, nám přiblížila
místostarostka Jana Mašková: „Mohou
to být takové buchty, s nimiž se vydal
pohádkový Honza do světa, ale není to
podmínkou. Buchta musí být upečena
a přinesena na plechu, aby se dala dobře nakrájet na kousky. Bude následovat
ochutnávka. Každý hodnotitel dostane tři žetony a vybere, co jemu nejvíc
chutnalo. Samozřejmě budou vzorky
bez jmen soutěžících.“ Pro výherce
mají pořadatelé připraveny poukázky do místní restaurace, samoobsluhy
i prodejny masa a masných výrobků.
Jana Mašková potvrdila, že kuchařským
uměním se nemusí pochlubit jen místní
občané, ale do „buchtování“ se mohou
přihlásit i zájemci z jiných obcí a měst.
Sama také zadělá těsto. „Zřejmě upeču
na plech ovocný koláč,“ zamyslela se.
„Jarmark pořádá Místní akční skupina Sedlčansko s podporou Středočeské-

ho kraje. Pro děti bude připraven program, pobavit je přijede klaun, mohou

Jana Mašková upozornila na Krásnohorský jarmark, který začne na náměstí v sobotu 13. srpna
v osm hodin ráno. Veřejnost se může zúčastnit
nejen programu, ale prohlédnout si také nově
zrekonstruovanou tvrz.

se rozhodnout pro bezbolestné tetování, které vydrží jen dočasně nebo si
v balonkové dílně vyzkoušet kroucením
různá zvířátka,“ dodala.
Marie Břeňová

Tradiční pouť nabídne festiválek jídla, koncerty,
chovatelskou výstavu a soutěž hasičů
SEDLČANY Pouťové atrakce a stánky budou mít
už několikátým rokem
zázemí v Jateční ulici –
v areálu V kole a před
sokolovnou. „Toto místo
bylo zvoleno z toho důvodu, že nejméně omezí dopravu,“ uvedl sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel.
Upřesnil, že uzavírka postihne část Tyršovy ulice
a také úsek od výjezdu
ze zadní části nemocnice,
který slouží pro zdravotnickou záchrannou službu, až ke křižovatce.
Sedlčanskou pouť kromě toho doprovodí v sobotu 20. a v neděli 21.
srpna další akce. „Pouť
nabídne pestrost programů různých žánrů,“ podotkl starosta. V areálu

v Luční ulici (na Mrskošovně) bude oba víkendové dny pod názvem
Sedlčanský pouťový
mejdan odpolední i noční zábava. „Současně se
tam uskuteční Brdská liga
– soutěž dobrovolných
hasičů v požárním útoku,“ sdělil k programu
starosta. Pro návštěvníky bude atraktivní druhý
ročník Street Food Fest
– čili festiválku jídla,
který začne na náměstí
T. G. Masaryka v 10 hodin a potrvá do 20 hodin. Hudební doprovod
při této akci zajistí od 10
do 11.30 hodin Infinity
Melody a od 12.30 do 16
hodin skupina Marion.
V areálu chovatelů
Pod duby nepřijdou pří-

znivci chovu drobného
zvířectva o výstavu krá-

líků, holubů a drůbeže.
Základní organizace Čes-

Sedlčanská pouť je také svátkem pro chovatele drobného zvířectva.

kého svazu chovatelů
Sedlčany připravila 37.
ročník Povltavské výstavy, která je opět spojena
s okresní chovatelskou
soutěží.
Po celu dobu bude Pod
duby zajištěno občerstvení a pro zpestření jsou
pro návštěvníky připraveny koncerty. V sobotu
20. srpna od 10 hodin
zahraje skupina Fanda
Tomášek a přátelé, od 14
hodin ji vystřídá dechovka Sedlčanka, následující
den od 10 hodin si připraví nástroje Dechová
hudba Míly Nováka a odpoledne od 14 hodin se
na přírodní pódium vrátí
hudební formace Fanda
Tomášek a přátelé.
Marie Břeňová

8

REPORTÁŽ

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Světec se vznášel nad krajem… Že by zázrak?
Dokončení ze strany 1

pochopení a tak do toho šli.
Následovaly mnohé cesty
do ateliéru do obce Karlík,

„Pozvánky nám vytiskl
Václav Kabát z ﬁrmy Bobo.
Do propagace se iniciativně zapojila celá rodina

Světec Jan a donátor Lubomír

na úřady, ale taky výpravy
s nářadím „do džungle“ – zarostlého místa na skalách.
Lubomír Spálenský neponechává nic náhodě. Vytipovaným příznivcům historie
a místní kultury včas rozeslal
nejen půvabné pozvánky
(na kterých je i kresba zdejší krajiny od autora sochy),
a také rozesílal precizní plánky přístupových cest.

pana Váni; z rukou potomků Anežky, Elišky a Lukáše Váňových tak vzešly
krásné upoutávky na facebooku, videa i pozvánky,“
vyzdvihuje zásluhy ostatních Spálenský.
„Pozemek skalního výběžku je v majetku rodiny Bambouskových z Příbrami, dříve
z Blatnice u Kamýku. Majetku
se nechtěli zbavovat, ale dali

laskavý souhlas s úpravou
pozemku a s instalací sochy.
Moc jim za to děkuji. Sochu
nyní převádím do majetku
farnosti, protože až tady s Jarkou nebudeme, aby ji nikdo
neodstranil,“ dodává.
4. srpna tedy světec
přiletěl vrtulníkem a v neděli 7. srpna se uskutečnilo
na skále slavnostní odhalení
a žehnání. Na místě, které
bylo původně zarostlé trním
a hložím, je dnes prostor,
který je určen k rozjímání
v tichu a odpočinku. Zde se
sešli donátoři manželé Spálenští, akademický sochař
Petr Váňa a jeho pomocník
kameník Hynek Schejbal,
starosta obce Petr Halada,
P. Zbigniev Grzyb, P. Tomáš
Roule a probošt kapituly
ve Staré Boleslavi P. Libor
Bulín, krojovaní zástupci spolků Vltavan z Davle
i z Prahy, převozník pražský
Zdeněk Bergmann, hasiči
a několik set zájemců o slavnostní okamžiky – z Kamýka
nad Vltavou a z Velké, Drážkova, Svatého Jana, Brsiny,
Drásova, Karlíka, Sedlčan,
Příbrami, Prahy i z dalších
míst. Slavnostní akci sledovali někteří diváci přímo z řeky.
Jak řekl Tomáš Daněk,
člen obou zúčastněných
spolků Vltavan, svatý Jan
Nepomucký je mimo jiné
patronem mostů i všeho,
co souvisí s vodou. O hudební doprovod se postarala skupina se stylovým
názvem Bárka s neméně

Páter Zbigniev Grzyb kropí sochu svěcenou vodou, vlevo P. Libor Bulín ze Staré Boleslavi.

stylovými písněmi, jako je
Široký hluboký ty vltavský
tůně či skladbami různých
žánrů, včetně Smetanovy
Vltavy. Violoncello a harfa
v rukou umělců z renomovaných těles si vysloužily
bohatý potlesk.
Sochu odhalily manželky – Jarka Spálenská a Pavla
Váňová.
Výčet osob, které jakkoli
pomohly k uskutečnění bohulibého záměru byl dlouhý,
a tak dojatý donátor svěřil
děkovací řeč svému příbuznému – profesionálu Miroslavu Marešovi, který také
celou akci uváděl.

tojanských proudů na místě
původní sochy, která byla
přemístěna pod hráz Slapské přehrady. Krom toho je
Petr Váňa věřícím člověkem
a dává svým sochám další dimenzi,“ oceňoval.
„Záměrem Petra Váni je,
aby se sv. Jan díval na Kamýk
nad Vltavou, a současně aby
ti, kteří přicházejí k němu, byli
přivítáni, a tak je se sv. Janem
i anděl. Je tam zpodobněno
i Palladium země české. Sv.
Jan je muž ticha. Nezradil
zpovědní tajemství, a zároveň socha vyjadřuje ticho,
které člověk na tomto místě
pociťuje. Nechybí ani prosba

Ve čtvrtek 4. srpna přepravil vrtulník sochu na své místo.
Foto: David Štverák

Při přijímání gratulací
po vydařeném odpoledni
Lubomír Spálenský skromně
dodal: „Vyhlídka je krásná, to
je dáno krajinou… a k té pohodě přispěli všichni ti, co se
zúčastnili, cítil jsem to a potvrdili mi to všichni ostatní. Pan
Váňa to také vnímal.“
Při pohledu na tuto
pěknou sochu si člověk
řekne: „To je dobře, že byl
vybrán za autora akademický sochař Petr Váňa.“ Podle
čeho se iniciátor a donátor
Lubomír Spálenský vlastně
rozhodoval?
„Petr Váňa je zkušený sochař, má na svém kontě už
spoustu církevních objektů
včetně obnovy Mariánského
sloupu v Praze na Staroměstském náměstí, a asi sedm svatých Janů. Jeden je umístěn
dokonce více než 40 metrů
pod vodou u bývalých sva-

ke sv. Janu, aby se přimlouval
za všechny lidí žijící u Vltavy,“ dodává Spálenský. Nad
obcí, která se octla před dvaceti lety z části pod vodou,
je přímluvce za tichou vodu
vskutku žádoucí.
Socha byla s pomocí kameníka Hynka Schejbala
zhotovena z božanovského
pískovce. Petr Váňa prozradil, že světec nejen že se
vznášel nad řekou, ale také
před tím „navštívil“ sběrné
suroviny. To proto, aby ho
tam před letem mohli zvážit,
protože vrtulník má jen určitou nosnost.
Socha i s podstavcem
měří tři metry. Je tedy vidět
i z velké dálky. Ušlechtilý
počin manželů Jaroslavy
a Lubomíra Spálenských tak
přinesl do Kamýka nad Vltavou novou dominantu.
Hanka Synková
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Martin Herian: Chci lidi znovu naučit trávit čas společně v přírodě
ČASTOBOŘ Kdo z našeho

malého regionu se alespoň jednou nejel koupat
na Častoboř? Úsek pravého
břehu Vltavy od Tatranu
po Brandejsák je nejednomu „Selčaňákovi“ důvěrně známý. Na Tatranu řádí
téměř celé léto děti podle
odkazu legendárního táborového vedoucího Jardy
Muchy. O pár desítek metrů po toku níže (cestičkou
mezi travnatými břehy
obleženými kanoisty a příležitostnými stanaři) stojí
mezí břízkami občerstvení
U Bobříka – milé zastavení
již několikáté generaci žíznivců. A ještě o pár kroků
dále, dříve, než se objeví
les a kotviště hausbótů, otevírá se za průchodem v keřích široká upravená pláž,
dětské i beachvolejbalové
hřiště a řady chatek v novém kabátku. Donedávna
prázdný, zpustlý a zchátralý Brandejsák zažívá již třetí
sezónu svou obnovu. Dnes
již jako Andělská laguna
Martina Heriana.
Martine, jak si ke kempu přišel?
Jsem vášnivý rybář.
Hledal jsem místo na ryby.
V úvahu pro mne přicházely Slapy, Orlík nebo Hracholusky. Oslovil mě známý
s tím, že na Slapech našel
takový menší kemp a jestli ho nechci. Tak jsem ho
chtěl. To místo jsem si okamžitě zamiloval.
I přestože byl na první
pohled ve špatném stavu a evidentně větší než
malý?
Když jsem sem poprvé přišel, byl únor 2019.
Všechno bylo zarostlé,
zničené. Kemp devět let
nepoužívaný. Já mám
od mala takovou vlastnost,
že hned vidím, jak budou
věci ﬁnálně vypadat. Ať už
šlo o tesařinu, kterou jsem
se vyučil, anebo o plány
do budoucna. I tady hned
naskočila vize, začal jsem
investovat. Ještě týž rok
jsme 1. června otevírali.
Opravili jsme pár chatek
a zřídili u vody stánek.
Kemp první sezónu fungoval tak z jedné šestiny.
Dnes už funguje restaurace a všech čtyřicet zre-

konstruovaných chatek je
k dispozici. K tomu dvě
plně vybavené kuchyňky
a nové, perfektně udržované, sociální zařízení. Pěkné
vybavení a čistota prostředí je pro mne priorita.
Vlastně mohu říci, že moji
vizi se už dnes v podstatě

Azurit nebo Snickers. Organizoval jsem promo akce.
Bylo mi něco přes dvacet,
vypracoval jsem se z asistenta na manažerskou
pozici. Byla to práce snů.
Úspěšný jsem byl také jako
sportovec. Mojí celoživotní
vášní vedle rybaření jsou

Martin Herian vzkřísil léta zpustlý kemp na Častoboři. Bývalý Brandejsák tak již třetí sezonu vzkvétá a láká k dovolené.

podařilo naplnit. I když je
tu ještě spousta věcí, které
plánuji udělat.
Jak v tom všem ﬁguruje populární herec Ondřej Vetchý? Svého času se
tu v souvislosti s kempem
jeho jméno proslýchalo.
Když jsem kemp kupoval, o žádném Ondřeji
Vetchém jsem vůbec nevěděl. Byl to jeden ze zakopaných kostlivců, kteří se při
převodu majetku začali objevovat. Mezi nimi i mimo
jiné velký dluh právě vůči
panu Vetchému. Musel
jsem ho samozřejmě vyplatit. Ondřej Vetchý byl jednoduše investor. Půjčil svým
kamarádům, předchozím
majitelům, peníze, aby
mohli kemp rozjet. Také oni
měli svoji vizi, jenže nikdy
nic takového předtím nedělali. Neměli zkušenosti.
Ty zkušenosti máš?
Dost těžce vykoupené.
Když to vezmu retrospektivně, zkušenosti jsem
sbíral celý profesní život.
V devadesátých letech
jsem pracoval pro reklamní agenturu. Uváděl jsem
na trh nové výrobky. Ať
už šlo o značkový alkohol,

bojové sporty. Pak ale přišel náhle zlom. Srazilo mě
auto na chodníku. Opilý
řidič mě ve stovce prakticky vystřelil z bot. Zlomil
mi páteř, vytrhnul rameno.
Ale to tam nepiš.
Proč? Když se na tebe
podívám, vidím zdravého
aktivního chlapa. Asi ses
dokázal odrazit ze dna, to
může inspirovat…
Byl to pro mne opravdu konec všeho ze dne
na den. Z fatálních poranění jsem se dostával několik let. Nejdříve rok a půl
v nemocnici a pak dva
a půl roku v rehabilitačním ústavu v Kladrubech.
Měl jsem mít na první
pohled zřejmé doživotní
následky, nikdy jsem už
neměl hýbat levou rukou.
Abych nemyslel na svůj
osud, jen co to trochu šlo,
začal jsem pracovat. Jednomu bohatému človíčkovi v Praze jsem dohlížel na provoz jeho heren
a restaurací. Nechtěl jsem
se litovat, tak jsem se plně
položil do práce. Do práce
a do cvičení. Chtěl jsem
především sám sobě, ale
i těm doktorům, co mi ří-

kali, že už nebudu nikdy
hýbat rukou a tak podobně dokázat, že se dokážu
vrátit plnohodnotně do života.
Shrnu-li to, organizační schopnosti sis utužoval coby manažer reklamních party. Po úrazu jsi
získával zkušenosti s provozem restaurací a zpět
do kondice ses dostával
pravidelnými tréninky
v tělocvičně?
Parťákům z tělocvičny
vděčím za to, že na mě
nekoukali jako na invalidu
a přijali mne mezi sebe.
Makal jsem, abych o sobě
moc nepřemýšlel. Nervy
v ruce se začaly postupně obnovovat. Vrátil jsem
se k thai boxu. Začal jsem
znovu vydělávat nějaké
peníze, postupně jsem se
osamostatňoval a pořídil si
dva lepší nonstopy v Praze.
Sport je skvělá nepostradatelná záliba. Když člověk
trénuje, věnuje se tu hodinu jen sám sobě, srovná si
myšlenky a pak se na ostatní věci dokáže podívat
s nadhledem.
Odtud tedy vítr vane?
Srovnával sis myšlenky,
až jsi z hektické Prahy
přesídlil do přírody?
Možná ano. Prvotní myšlenkou byly ty ryby a pak
nadšení místem. Ale já už
měl dlouho v sobě myšlenku, že chci lidi znovu naučit
trávit čas v přírodě, tak jak
jsme to měli my, když jsme
byli malí. V létě jsme vyjeli
třeba na Lipno a tam jsme
lítali celé dny venku, bavili
jsme se společně. Pozoruji
mimochodem velkou změnu v chování lidí po covidu.
Jsou takoví uzavření, svou
dovolenou tráví v chatce
nebo jen okolo ní. Moc se
nesetkávají. Navíc mám
pocit, jako by se lidi styděli za to, že svou dovolenou
tráví v Čechách. Cestují
hekticky osm hodin, aby
se mohli pochlubit fotkami
z Chorvatska. Kolik lidí se
chlubí fotkami z dovolené
z Česka?
Jak to chceš udělat?
Především chci lidem
nabízet perfektní služby.
Venku, v přírodě, mimo
chatku. Chci, aby děti lítaly

celý den venku, koupaly se,
hrály fotbal, volejbal, chodily do lesa. Aby večer plápolal oheň. Ale zároveň, aby
byla k dispozici vybavená
kuchyňka, grily na půjčení,
perfektně čisté sociální zařízení a otevřená restaurace.
Daří se ti to?
Myslím, že ano. Lidé se
vrací. Ubytovávají se u nás
opakovaně. Já ani nechci
dělat nějakou masovou reklamu. Pro mě je nejlepší
reklamou právě když se
lidé vrací anebo když o nás
řeknou někomu známému.
Vlastně jsem už začal brát
jako beneﬁt zdánlivý nedostatek kempu. Je tu špatný
signál. Přijede k nám táta
s klukem a ptají se: Je tu
wiﬁ? Bohužel. Kluk se tváří
na tátu dvě hodiny kysele
a odpoledne už ho vidím lítat venku s ostatními dětmi.
Postupně zapomenou na tu
malou krabičku a na konci
týdne za mnou oba přijdou
a povídají: Pane Herian, to
byla skvělá dovolená!
Ty sám máš děti?
Mám, dvě. Kluka devět
let a dceru třináct a půl.
Jsou ve střídavé péči, takže
když je můj čas, jezdí sem
za mnou. Užívají si to tu.
A ty? Jsi spokojený?
Musím říct, že spokojený jsem. Zřídil jsem tu
tělocvičnu. Chceš se podívat? Na přelomu července a srpna pravidelně
hostím soustředění české
reprezentace v boxu. A co
se bojových sportů týče,
mám další vize. Snažím se
sezónu natáhnout na devět až deset měsíců. Mimo
prázdniny sem jezdí kanoisti nebo dračí lodě. Letos
v červnu jsme si prověřili
i schopnost spolupracovat
s ostatními podnikateli
z okolí. Organizoval jsem
víkendový workshop nového cirkusu. Byla to akce
pro tři sta lidí, na které
jsme se určitou měrou podíleli u vody všichni a myslím, že jsme nikomu nepřekáželi. Nekonkurujeme
si. Spolupracujeme. O to
tady jde. Aby se lidi mohli
jen tak v klidu projít. Tu si
dát zmrzku, tam si dát pivo
a být v klidu. Užívat si léto
u vody. Lucie Kakosová
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Kroniku města Sedlčany převzala
do péče další kantorka
SEDLČANY Eva Čekalo-

vá je novou kronikářkou
města Sedlčan – sedmou
v pořadí. Přebírá tak tuto
důležitou činnost po své
předchůdkyni Ladislavě
Beranové, která byla povoláním kantorka, stejně
jako ona. „Rada města ji
schválila již v únoru letošního roku poté, kdy paní
Beranová oznámila, že by
ráda po pěti letech s psaním skončila a chtěla by se
ve větší míře věnovat své
rodině, vnoučatům a zálibám,“ připomněl starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel
s tím, že Beranová by zaznamenávala události prvního pololetí roku 2022
a poté by se psaní věnovala již její nástupkyně, s níž
bude do té doby podle
potřeby spolupracovat tak,
aby mezi zápisky nevznikla mezera.

set let,“ říká s úsměvem.
„Pan Šimeček o mě
věděl, že mám úhledný
rukopis a asi při výběru
vycházel i z toho, že jsem
vedla kroniku gymnázia,“
dodává. „Psala jsem do ní
ne archivním, ale takovým

ním dechem ale dodává,
že má ve svých nejbližších
podporu. Dokonce už ví,
v jaké místnosti rodinného
domku bude v příštím roce
psát do kroniky první řádky v čistopise. „Na psaní je
potřeba se maximálně sou-

Kronikářkou již
na gymnáziu
Eva Čekalová zakotvila
hned po vysokoškolských
studiích na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy
v Praze na sedlčanském
gymnáziu. A svoji profesi,
kterou vnímá jako poslání,
se věnuje na této střední
škole dosud – dvaatřicet
let. Učí základy společenských věd a především
češtinu. Stejně tak je určitým bonusem pro její práci znalost města a prostředí, kde žije od dětství.
Na otázku, zda se o post
kronikářky zajímala sama
nebo ji někdo doporučil,
odpovídá: „Oslovil mě starosta Miroslav Hölzel i místostarosta Zdeněk Šimeček,
což byl můj bývalý kolega
na gymnáziu. Ale nečekala
jsem, že převezmu pomyslnou štafetu tak brzy – odhadovala jsem, že se tak
stane za pět nebo za de-

Eva Čekalová přebírá po Ladislavě Beranové vedení kroniky
města Sedlčan. Při setkání se zmínila, že by osobně dala přednost
medializaci později – až bude mít za sebou alespoň rok práce
kronikářky...

kvalitnějším inkoustem,
navazovala jsem na to, jak
školní kroniku vedl předtím Jiří Páv a jeho předchůdci,“ podotýká. Vysvětluje, že v současné době
se již školním zápiskům
nevěnuje, protože se změnil způsob vedení kroniky.
Není psána ručně, jako
dříve a dění ve škole je obsaženo ve výroční zprávě
ředitele, kterou doplňují
informace předmětových
komisí.

Klidné místo
na „čistopis“
Paní Eva nepopírá, že
manžela Marcela, který je
zaměstnán v sedlčanském
kulturním domě, ale i další členy rodiny, přijetím
funkce kronikářky trochu
zaskočila. „V žertu se mě
ptali, co jsem si to zase vymyslela,“ usmívá se. Jed-

středit a neutíkat myšlenkami jinam, protože v kronice
je zakázáno opravovat a již
napsané přepisovat. Mám
to vymyšlené. V pokoji syna
si všechno potřebné rozložím, abych měla naprostý
klid,“ plánuje. Za výhodu
považuje, že se dobře zná
se svojí předchůdkyní Ladislavou Beranovou. „Je
velmi ochotná. Nic mi nezamlčí a vím, že mi předá
i užitečné kontakty na konkrétní lidi, od nichž budu zís-

kávat informace například
o hospodaření nebo o zaměstnanosti ve ﬁrmách...
Konkrétní věci jsem se od ní
už dozvěděla a slíbila mi,
že se v nejbližší době sejdeme, abych viděla, jak vede
zápisky. Já bych měla začít
psát do úplně nové a čisté
kroniky Sedlčan, tak bych
potřebovala vidět tu dosud
poslední a její úvodní stránky,“ přemýšlí. Potvrzuje, že
podle legislativy některé
informace v kronice jsou
povinné, zápisky o akcích
si může doplnit každý kronikář sám.
Nová kronikářka si už
v těchto dnech a týdnech
víc všímá všeho, co se
v Sedlčanech děje. Počítá
s tím, že bude víc sledovat
jednání zastupitelstva města nebo se některých akcí
účastní osobně, aby se nemusela opírat jen o zprostředkované
informace.
„Ráda chodím na divadelní
představení do Kulturního
domu Josefa Suka a s vnoučaty na dětská představení.
Je tam hodně akcí, kterých
se mohu zúčastnit. Nejvíc
mě proto logicky bude blízká oblast kultury a samozřejmě školství, ale musím
zvládnout všechno, včetně
zápisků o počasí... Nebude
to úplně snadné, protože
jak Laďka Beranová, tak
před ní kronikářka Miluše
Pávová nasadily hodně vysokou laťku,“ zamýšlí se.

Online školení
S kronikami a jejich vedením v jiných městech se
Eva Čekalová obeznámila
prostřednictvím internetu,
kde bývají také k dispozi-

ci. Absolvovala také online
školení, kde se mimo jiné
dozvěděla, že v městské
kronice musí být údaje
o obyvatelstvu, o činnosti
zastupitelstva, rady města, jednotlivých komisí,
o hospodaření, veřejném,
politickém a spolkovém
životě, o průmyslu, obchodu, zemědělství, dopravě,
spojích, službách, životním
prostředí, kultuře, školství,
sociálních věcech, zdravotnictví, sportu, turistice
a o počasí...
„Je to dost obsáhlý záběr, každý rok to v kronice Sedlčan zabírá tak 50
až 60 popsaných stránek.
Za tím se skrývá dost hodin
strávených nad kronikou,“
uvažuje... Nahlédněme s ní
ještě do Wikipedie. Ta připomíná, že kronika (řecky
chronos – čas, chronika –
dějepisná kniha) je literární žánr vzniklý již ve středověku. Jedná se o jeden
z nejdůležitějších historiograﬁckých pramenů.
„Oproti letopisům je kronika ve své formě složitější
a bývá často označována
za takzvaně košatější letopis. Úlohou kroniky je chronologicky, tedy podle pořadí, v jakém se děj v časové
ose odehrál, popsat jednotlivé historické události...“
A jaké události bude
nová kronikářka v dalších
letech o Sedlčanech v úplně nové kronice dokumentovat, to záleží na řadě
okolností a přístupu a zodpovědnosti lidí. Její ruku
po bílém papíře do určité
míry tak povede každý
obyvatel Sedlčan...
Marie Břeňová

Stali jste se svědky zajímavé události,
či potkali mimořádného člověka?
Dejte nám hned vědět!
E-mail: tisk@sedlcansky-kraj.cz, tel.: 774 414 225
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Poslední akcí pro těžce
nemocného Kubíčka bude bleší
trh spojený s Cmundobraním
SEDLČANY Šest let za pomo-

ci svých kamarádů a dalších obětavých lidí pomáhal
František Urner ze Sedlčan
několika způsoby těžce
nemocnému, brzy čtrnáctiletému Jakubovi Fuňkovi
z Mokrovrat u Dobříše. Vybíral do zapečetěné lahve ﬁnanční příspěvky od dárců,
ve velkém organizoval sběr
plastových víček a několikrát také pořádal bleší trhy.
Veškerý ﬁnanční výtěžek
pravidelně předával při
některé ze slavnostních příležitostí mamince Kubíčka,
který onemocněl dětskou
mozkovou obrnou.
Sám Fanda, který vždy
říká, že získané peníze jsou
na ulehčení Kubíčkovy těžké nemoci, nyní bude muset
bohužel ze zdravotních důvodů svoji obětavou činnost
omezit. Jedním dechem
však dodává, že sběru víček
se bude věnovat i nadále.
„Síly mi ubývají a po dvou
varovných zdravotních indispozicích jsem se rozhodl,

že naši šestiletou sbírku oﬁciálně ukončím při domácím
pouťovém zápasu sedlčanského Tatranu. Pokud by se
našel někdo mladší, kdo by
měl zájem v pořádání sbírek
pokračovat, rád mu poradím,“ říká František Urner.
Přesto by ještě rád v polovině září uspořádal pro
Kubíčka bleší trh, a už dnes
ví, že se stůl poblíž hospody
U Dlabana znovu bude značně prohýbat. „Několik úžasných lidí mi opět přineslo
nejenom spoustu retro věcí,
ale i nových. Oblečení, sklo,
sady hrnků, konvice a další věci. Chtěl bych bleší trh
spojit s účastí sedlčanského
červeného kříže a společně
bychom na něm uspořádali
akci, nazvanou Cmundobraní. Brzy se pojedu podívat
na Polívkobraní do Krašovic,
chtěl bych to tam okouknout
a nabrat nějaké zkušenosti.
Bleší trh by tak byl poslední
mojí akcí,“ plánuje Urner,
který si tak ponechá organizování sběru plastových

víček. Další jejich nálož
bude odvezena v listopadu do specializované ﬁrmy
Plastožrout na Liberecku.
„Vedu si také evidenci lidí,
kteří mi dávají peníze pro
Kubíčka přímo na ulici. Potom budou ﬁnance před sčítací komisí vloženy do zapečetěných sklenic, do kterých
půjde i zisk z víček. Po celkovém sečtení bychom rádi vše
opět do koruny 8. prosince
předali Kubíčkovi. Toto datum není vybráno náhodně,
protože tento den bude mít
Kubíček svoje čtrnácté narozeniny. Tím bude ﬁnanční podpora po šesti letech
končit, ale ve sběru víček
pokračujeme, vždyť této činnosti propadly už stovky lidí.
Smekám před nimi. Víčka
už počítáme za dvanáct let
jejich sbírání na tuny. Jenom
za rok a půl jsme jich odvezli
bez tří kil dvě tuny. A co bych
si přál? Aby ti, co slíbili se přidat, svůj slib splnili,“ uzavřel
Fanda Urner.
David Myslikovjan

Alena Budková provedla děti říší pohádek
SEDLČANY Více než desítka

dětí využila nabídku prázdninového programu připraveného sedlčanskými
knihovnicemi a vydala se
v pondělí 1. srpna na cestu
do říše pohádek. Malé návštěvníky a jejich dospělý
doprovod do říše fantazie

vlk a kouří lulku, honem
vyskoč, chlupáči, dej si pozor na Karkulku. Ona chodí
do džuda, každé ráno vzpírá činku, čeká tě jen ostuda,
vypráší ti kožich, synku.“
Budková dokázala zaujmout a zaměstnat malé návštěvníky také aktivitami

a her spolehlivě vedla přes
devatery hory a devatery řeky knihovnice Alena
Budková.
Setkání začalo rozcvičkou, při níž se děti učily
opakováním žertovnou
básničku od Jiřího Žáčka:
„Na palouku v bodláčí leží

prostřednictvím dalších
pohádkových příběhů –
O Budulínkovi, Princezně na hrášku... Víte, jak
jde například zbavit jedu
otrávené jablko a zachránit Sněhurku? Jablíčka si
děti udělaly podle návodu
knihovnice zmuchláním

starých novin do kouliček
a poté jej „odčarovaly“
tím, že si je koulely po pažích, po krku, po bříškách.
„Budeme také sypat slepičkám zrní, nakreslíme si
říši pohádek, prostě z různých pohádek uděláme velkou spleteninu,“ avizovala
Budková.
Na dětském oddělení
to byl poslední program
před chystaným dočasným uzavřením knihovny.
Pro veřejnost bude mimo
provoz od 15. do 26. srpna.
Důvodem je malování, ale
především rekonstrukce
osvětlení, které již nevyhovuje platným normám.
„Uvítáme, když se čtenáři
před nutným uzavřením
knihami dobře zásobí
a také jim doporučujeme,
aby si zároveň včas zajistili
prodloužení výpůjční lhůty,“ vzkázaly Helena Kosařová a Daniela Pokorná.
Marie Břeňová
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Pořadatelé skloubili
setkání rodáků s loutkovým
divadelním představením
OSEČANY Při příležitosti 670.

výročí první zmínky o obci
se v hasičské klubovně
a na sousedním venkovním
prostranství v pátek 5. srpna
konalo setkání rodáků Osečan, z nichž někteří přijeli i ze
vzdálenějších míst. Obecní
úřad, který tuto akci pořádal,
v tomto případě ani nemusel
zvát živou kapelu, protože
muzikanti byli přítomni i tak.

stavení zůstanou a zahrají.“
Členové divadla Julie
a spol. skutečně zůstali a zahráli a přitom toho měli v nohách v posledních dnech
skutečně hodně. Svoje letní
putování po Sedlčansku
zahájili už ve středu 27. července v Křepenicích a den
co den uváděli svoji pohádkovou hru Dařbuján a Pandrhola až do soboty 6. srpna

Divadlo Julie a spol. se na Sedlčansku zastavilo na jedenácti místech.

Součástí slavnostního večera
totiž bylo vystoupení loutkového divadla Julie a spol.,
právě končící svoje letní putování po Sedlčansku, které
má ve svém středu hned několik hudebníků.
„Původně jsme zamýšleli
setkání rodáků uspořádat už
před poutí, která se u nás konala poslední červencovou
neděli,“ uvedl starosta Osečan Pavel Pechač. „Nakonec
jsme se rozhodli z několika
důvodů tuto akci posunout.
Jednak nás kontaktovalo
loutkové divadlo, a také
před poutí byla mše svatá
v kapli a po ní následovalo
v restauraci pohoštění a posezení s panem farářem a se
všemi, co přišli na mši. Program byl naplněný, a když
se nabídlo divadlo, rozhodli
jsme se, že lepší bude spojit
s tímto vystoupením právě
setkání rodáků. Já jsem tady
dnes vlastně ,cizí‘ a budu
pomocnou silou v kuchyni
(úsměv). Osečanské ženy
nám napekly, takže toto setkání bude podobné tomu,
které se před časem konalo
ve Velběhách. Kapelu jsme
nezvali proto, že kluci z divadelního souboru jsou muzikanty a po skončení před-

na jiném místě regionu. Postupně navštívili Nalžovice,
Kňovice, Solopysky, Vysoký
Chlumec, Jesenici, Vojkov,
Štětkovice, Prosenickou
Lhotu a derniéru měli v sobotu 6. srpna v Příčovech.
A kde se na jejich divadelní
představení přišlo podívat
nejpočetnější publikum?
„Bylo to v Prosenické Lhotě,
kde na nás včera přišlo kolem
sto třiceti lidí. Hodně dětí bylo
z blízkého tábora. Jinak jich
chodilo tak šedesát až osmdesát,“ uvedl principál loutkového divadla Julie a spol.
Jiří Šilhán.
Divadelníci se dále svěřili, že Sedlčansko si vybrali
za cíl svého putování proto,
že věděli, že se jedná o krásné místo, a také z toho důvodu, že tady dosud nevystupovali. A to je tak trochu
mrzelo, protože jejich divadlo je činné už od roku 1975
a oni s ním od té doby procestovali prakticky už celé
Čechy i Moravu.
Setkání rodáků v Osečanech se zúčastnilo kolem
stovky lidí. Akce se vydařila
a tak nebylo divu, že se při
dobré zábavě zcela všechno
vypilo i snědlo.
David Myslikovjan

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 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

zahrají skupiny Matyas,
Rocktom, Kaktus Verde
a Taranis; 20:00

DIVADLO
 Obděnice – letní parket
20. 8. Letní taneční
zábava
 Sedlčany – areál U chovatelů
20. 8. Fanda Tomášek
a přátelé
koncert; 10:00
20. 8. Sedlčanka
koncert dechové hudby; 14:00
21. 8. Dechová hudba
Míly Nováka
koncert dechové hudby;
10:00
21. 8. Fanda Tomášek
a přátelé
koncert; 14:00

VÝSTAVY
 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
 Pořešice – náves
13. 8. Klasik
taneční letní zábava; 20:00
 Sedlčany – Sportovní
areál Luční
19. 8. Sedlčanský pouťový mejdan
moderátor a DJ Evropy
2 Pavel Cejnar, DJ Sláva
Bloch, skupina ATMO
Music; 20:00
20. 8. Sedlčanský pouťový mejdan

a fotograﬁe Čeňka Habarta;
31. 10.

 Sedlčany – kult. dům
Na březích Vltavy – Vladimír Stibor
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora
 Drážkov – Váchův
špejchar
Výstava Tomáše Záborce
autorská výstava dřevomaleb
 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.
 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

 Osečany – zámek
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
19., 20. 8. Kalifornská
mlha
detektivní komedie o umění; 20:30
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
19. 8. Skotský syndrom
19:00

KINO
 Sedlčany
12. 8. Tlapková patrola
ve ﬁlmu
animovaná komedie; 19:00
19. 8. Řekni to psem
česká pejskařská komedie;
20:00
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
12. 8. Po čem muži touží 2
česká akční komedie; 20:00
19. 8. Co jsme komu
všichni udělali?
francouzská komedie; 20:00
 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
17. 8. Letní kino: Střídavka
nová česká komedie; 21:00
 Kamýk nad Vltavou –
zahrada ZŠ
13. 8. Letní kino: Kdyby
radši hořelo
české drama, komedie; 21:00

www.sedlcansky-kraj.cz

rovice; 17:00

14. 8. Pouť

 Poříčí nad Sázavou
13. a 14. 8. Mistrovství
zóny střední Evropy
v autocrossu
8:00

 Kamýk nad Vltavou –
přístaviště
13., 14. 8. Plavby na vltavském voru
plavby se konají o víkendech za příznivého počasí
ve dvouhodinových intervalech; 10:00

 Kamýk nad Vltavou
20. 8. Posvícenský koláč
tenisový turnaj pro smíšené
páry
 Sedlčany – nohejbalové
kurty v Hájku
20. 8. Pouťový nohejbalový turnaj
turnaj trojic; 8:00
 Kamýk nad Vltavou –
Duhové hřiště
20. 8. Memoriál Karla
Suchého
37. ročník volejbalového
turnaje; 9:45

 Sedlčany – nám. T. G. M.
20. 8. Sedlčanský Street
Food Festiválek
světová i česká kuchyně,
víno, pivo z malých pivovarů, výběrová káva a další;
10:00–20:00
 Sedlčany
21. 8. Pouť
 Milešov
21. 8. Pouť

ROZHLEDNY
OSTATNÍ
 Sedlčany – hvězdárna
13., 14., 19., 20. 8. Pozorovací program
20:00–23:00
 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
 Obděnice

 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno denně; 9:00–19:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno denně; 10:00–
17:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno denně; 10:00–
19:00
 Mokrsko
Veselý vrch
denně mimo pondělí;
10:00–18:00
 Petrovice
Kuníček
denně mimo pondělí;
11:00–12:00, 12:30–18:00

SPORT
 Sedlčany – kotlina
13. 8. Rallycross
hobbyrallycross
21. 8. Motocross
Motul Cup 2022
 Sedlec-Prčice – hřiště TJ
Sokol Sedlec-Prčice
13. 8. Posvícenský fotbal
TJ Sedlec-Prčice – FC Chyšky; 15:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
13. 8. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – SK Pet-

V sobotu 6. srpna se ve Svatém Janu konal 7. ročník Traktoriády.
Na své si přišli jak malí, tak velcí závodníci, kteří předvedli bravurní jízdy. Foto: Hana Procházková

SPOLEČNOST
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Slavnostnímu otevření zrekonstruované
tvrze předcházela rána z děla
Dokončení ze strany 1

Jiřího Bartáka a ocenil
odvedenou rychlou a kva-

o tom, zda stavební ﬁrma
dobře funguje nebo ne, ale
i o všech ostatních účastní-

do samého závěru, a jména dalších nejbližších pomocníků.

Dělostřelec
naládoval dělo
a prásk!

Při slavnostním předání zrekonstruovaného historického objektu
zazněla i dělová salva.

litní práci. „Celý objekt
s bývalou tvrzí jsme koupili za 1,9 milionu korun,
oprava stála přibližně 30
milionů korun a z toho
jsme získali dotaci 18 milionů korun,“ sdělil dále.
Jiří Barták mu kompliment vrátil se slovy:
„Jsem rád, že jsme dostali
šanci takovouto budovu
opravit a vážím si celkové spolupráce. To není jen

cích – důležitý je investor
a stavební dozor, který zajišťoval pan Jelínek. Pro nás
je důležitý takový dozor,
který skutečně pomáhá,
poradí a nefunguje tak, že
když jede kolem, tak podepíše nějaké papíry.“ Zmínil
i stavbyvedoucího Milana
Kolského, který měl celou
stavbu na starosti a řídil ji
od začátku oprav, kdy byl
objekt téměř ruinou, až

„Pane starosto, krašovická dělostřelecká jednotka
je připravena k vypálení
čestné dělové salvy,“ zareagoval na Urbanovo vyzvání
k salvě Liška. „Kanon vyčistit, nabít,“ poroučel sám
sobě. Prásk! – splnil svůj
úkol. Potom na řadu přišly
nůžky a přestřižení pásky
jako obvyklá symbolika
úspěšně zakončeného díla.
Nyní již může v přízemí
fungovat městský úřad –
kanceláře, zasedací místnost, informační centrum
a knihovna. V prvním
patře se nachází galerie,
v níž jsou v současné
době vystaveny fotograﬁe
Jiřího Jirouška a v dalším
poschodí je umístěn depozitář a spisovna. Přepravu
do vyšších pater zajišťuje
výtah.

Pomyslný
klobouk smekl
i sedlčanský
starosta
„Jsem příjemně překvapen, je to pěkná stavba,
moc se povedla,“ zhodnotil proměnu stručně mís-

tostarosta Sedlčan Zdeněk
Šimeček, který právě srovnával v galerii staré snímky budovy se současnou
realitou. Záchranu objektu pochválil také starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel.
„Je to super. Klobouk dolů,“
doplnil spontánně.
„Já už jsem v objektu
byla, je skvělé, že se celý
takhle vylepšil a že Krásná Hora má co nabídnout
turistům,“ poznamenala
návštěvnice výstavy Marie

Na leteckém snímku Krásné Hory hledal malý návštěvník místo,
kde mají postavený domeček.

Hubičková z Hostovnice,
jedné z částí Krásné Hory.
Pozvánku na slavnostní otevření dostal dále
například Jan Kundrlík
z Oříkova. „Dlouhá léta se
znám s místním starostou
Urbanem, který je spolehlivý, seriózní člověk a hlavně kamarád. Stavbu jsem
si prohlédl ještě dřív než tu
prvně dělníci kopli. Ve sklepích a v prvním patře byl
tak obrovský nepořádek,
že jsem si pomyslel, že by
snad bylo lepší všechno
zbourat a postavit znova,“
dodal Kundrlík a na základě těchto dojmů prý obdivuje o to víc výslednou
podobu. „Bartáci jsou šikovní a mají s historickými
objekty ve vysokochlumeckém skanzenu a dalšími památkami velké zkušenosti,“
zmínil dodavatele.

Nejobtížnější
byla asanace
krovů
Před přestřižením pásky starosta Jiří Urban (uprostřed) připomněl celkové náklady i dotaci, kterou se
podařilo získat.

„Krovy, jejich asanace. Řešila se ve chvíli, kdy se sundala krytina a procházeli
jsme vyšší poschodí se zástupci památkářů, řešily se
průzkumy a rozhodovalo
se o tom, jaká část krovu se
bude měnit.“ Potvrdil, že
přesto šlo o jednu z těch zakázek, kterou ﬁrma S-B stihla o několik měsíců dřív než
byl původní harmonogram.
„Stavebně jsme vše dokončili
v dubnu s tím, že se dodělávaly drobné práce. Nemohli

Jiří Barták na dotaz, co
bylo na celé rekonstrukci
nejobtížnější, nezaváhal:

jsme dřív udělat fasádu, než
na jedné straně dořešila ČEZ
umístění elektrického vedení, ale městský úřad měl
povolení, že se může v polovině května začít stěhovat,“
připomněl Barták.

Kronikářka
provedla zájemce
stoletími
Hodně toho o historii tvrze, později sýpky, ví účetní
městského úřadu Jitka Balounová, která vede kroniku
Krásné Hory. „Budova pochází z roku 1560–1570, kdy byla
přízemní a okolo byl vybudován vodní příkop,“ podotkla
s tím, že ale podle různých
indicií tvrz existovala na tom
místě již dříve – ve 13. nebo
14. století,“ uvedla mimo jiné
a zájemce provedla staletími
až do doby, kdy v roce 2020
objekt koupilo město Krásná
Hora a takřka ihned se pustilo do rekonstrukce.
K příběhu bývalé tvrze
se s kronikářkou v některém z příštích vydání vrátíme podrobněji.
Marie Břeňová

FOTBAL
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Zelenka: Rychlá hra po stranách
se nám docela dařila
TJ Tatran
Sedlčany – FC
Sellier & Bellot
Vlašim B 7:0
(3:0)
SEDLČANY Tatran sehrál
svůj poslední přípravný
zápas v sobotu 6. srpna
proti Vlašimi. V generálce na krajský přebor přijela do Sedlčan rezerva
Vlašimi, která tuto soutěž loni hrála a sestoupila o patro níže. Tatran
tentokrát postrádal pouze dva defenzivní hráče
Krotila a Hrabáka.

První gól v první
minutě
Úvod se domácím podařil na výbornou a hned
v první minutě určili ráz
celého zápasu. Hanuš poslal do levého křídla Matěje Sochůrka, jenž zatáhl
do vápna, levačkou našel
před bránou Matouška
a ten nezaváhal – 1:0. V 6.
minutě Matoušek uvolnil
Hanuše, který byl vlevo
sám před brankářem. Ten

ale vyrazil na roh. K rozehrání se postavil Kdolský,
obrana odvrátila míč jen
k Brotánkovi, který hlavou
zvýšil na 2:0. Ve 12. minutě
o sobě dali vědět i hosté,
ale po uvolnění útočníka
středem obrany skončil
míč jen na horní síti. V 17.
minutě posunul Hanuš
na Kdolského – treﬁl se
levačkou přes celou bránu
– 3:0. Ve 27. minutě dal Sosnovec krásně doleva na Sochůrka, ten si vylepšil pozici zaseknutím do středu,
ale treﬁl pravou tyč.

Demolice
soupeře
pokračovala
Po přestávce se
na hřiště dostali všichni
střídající hráči a Habart
mohl hned ve 48. minutě
skórovat. Sosnovec vybojoval ve středu hřiště
míč, posunul na Habarta, který jen těsně minul. V 53. minutě se už
ale nemýlil. Krásnou
akci rozjel Kdolský, dal
doprava na Repetného,
který na zadní tyči na-

šel Habarta a ten protlačil míč do brány – 4:0.
I u dalších gólových
situací byl Habart, ale
tentokrát měl vychýlenou mušku. V 56. minutě
uvolnil Habarta z pravé
strany Haas, ten však
pouze orazítkoval tyč.
V 76. minutě se skóre
opět měnilo. Habart dal
doleva na Sirotka a jeho
přesný míč před prázdnou bránu dorazil Haas
– 5:0. V 78. minutě Hofman našel před bránou
Krůtu – 6:0. Gólovou tečku za zápasem zařídili
Hanuš a Krůta. První ro-

zehrál roh z pravé strany
a druhý zakončil pravačkou na první tyči – 7:0.

Ohlas k utkání
Tr e n é r V l a s t i m i l
Z e l e n k a : „V y d a ř e n á
generálka z pohledu
výsledku. I rychlá hra
po stranách, kterou se
chceme prezentovat, se
nám docela dařila. Nutno ale říci, že mladíci
z Vlašimi nás příliš neprověřili a hrálo se prakticky jen na jednu bránu.
Varováním je určitě velké množství spálených
šancí. Teď už se těšíme

na sobotní start soutěže.“
Sestava Tatranu: L.
Dřevojan – Sosnovec,
L. Brotánek, Hofman,
M. Krůta – Repetný,
Kdolský, L. Matoušek,
Kouklík, Hanuš – Sochůrek; střídali: F. Dřevojan,
Haas, M. Habart, M. Sirotek, Chlasták.
Další utkání už bude
první soutěžní a hned
se ponese v duchu derby. Sedlčanský Tatran
zavítá na hřiště Spartaku Příbram. Zápas se
hraje v sobotu 13. srpna
od 10.30 hodin.
David Štverák

SPORT
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Hokejisté si zahráli
tenis, turnaj byl
součástí jejich přípravy
na novou sezónu

Šikmá plocha
svědčila Rumoplastu

SEDLČANY Až do polovi-

v Mokřici, známé pro své

ny srpna budou hokejisté
A týmu Tatranu absolvovat suchou přípravu
na novou sezónu krajské soutěže, která začne
ve druhé dekádě měsíce
září. V úvodním kole by se
sedlčanský tým měl utkat
s mužstvem HK Příbram.
Přípravu zahájili hokejisté už koncem května
a podle možností se začali scházet dvakrát týdně.
Měli k dispozici mimo jiné
kabinu na hřišti s umělou
trávou, na kterém pilovali fyzičku, a setkávali se
i o kus dál na kotlině. Protože brzy nastal čas dovolených, scházelo se obvykle dvanáct hráčů. Někdy
jich bylo i méně, a společně se věnovali posilování,

věnují tenisu pravidelně,
zatímco jiní jen výjimečně.
Turnaj ale není výhradně
součástí naší fyzické přípravy. Důležité pro nás také je
sejít se a utužit kolektiv,“
uvedl Dudek.
Šest párů hráčů se nejdříve střetlo na kurtu systémem každý s každým,
v semiﬁnále se utkal první
se čtvrtým a druhý se třetím. V závěrečném ﬁnále
zvítězili hokejoví obránci
Kryštof Švagr s Tomášem
Macháčem nad forvardem
Ondrou Spilkou a jeho
sestrou Michalou, jež nahradila jednoho z hráčů,
který nemohl turnaj dokončit. Vítězové na turnaji
neprohráli ani jeden zápas.
Hokejová činnost Michala Dudka nespočívá

MOKŘICE Fotbalové hřiště

ním hraní se stal vítězem
tým Rumoplast, složený

15

hráč, kterému to stále dobře
kope – dvaasedmdesátile-

Hráči Rumoplastu Memoriál Pavla Balouna vyhráli.

speciﬁcké zakřivení jako
Šikmá plocha, se v sobotu
6. srpna stalo dějištěm fotbalového turnaje – dvanáctého ročníku Memoriálu
Pavla Balouna.
A ač to nebylo v plánu,
šestý den v kalendáři přijelo
šest družstev. Po celoden-

převážně z místních i přespolních hráčů. Stříbrnou se
stala domácí AC Erekce Mokřice a bronz si odvezl tým
Kouty. Čtvrté místo obsadila
Marná snaha, páté Lašovice
a tabulku zakončil šestý tým
Draků. Při vyhlášení výsledků byl oceněn nejstarší

tý Josef Čihák. Nejlepším
střelcem turnaje se stal Petr
Šmejkal a nejlepším brankářem Josef Vítiska.
Fotbalovou sobotu uzavřela večerní zábava se
skupinou Fantom, která se
těšila hojné účasti.
Jana Motrincová

Účastnící dvoukola Brdské ligy se
popasovali i v netradičních disciplínách
rovolných hasičů uspořádal v jesenickém fotbalovém dolíčku o uplynulém
víkendu deváté a desáté
kolo prestižní hasičské
soutěže Brdská liga 2022.
Do devátého kola Brdské ligy v požárním úto-

celkem 30 týmů (17 týmů
mužů a 13 týmů žen). Hasičské klání přineslo skvělou podívanou a diváci nešetřili potleskem. Soutěž
moderoval Vilém Trčka
z Bezděkova.
Finále 9. kolo (sobota 6.
8.): kategorie muži: 1. ČHJ

ku na nástřikové terče se
zapojilo 26 amatérských
hasičských týmů (15 týmů
mužů a 11 týmů žen)
a v desátém kole se utkalo

Nalžovice, 2. ČHJ Radíč, 3.
SDH Křížkový Újezdec; kategorie ženy: 1. SDH Zahořany, 2. SDH Suchodol, 3.
SDH Střežimíř. Nejrychlejší

JESENICE Místní sbor dob-

Nejúspěšnější účastníci tenisového turnaje hokejistů. Michal Dudek stojí první zleva.

běhání a nácviku obratnosti. „Od poloviny srpna budeme mít čtrnáctidenní pauzu
a v závěru měsíce už vyjedeme na led, kdy budeme
absolvovat společné soustředění,“ informoval trenér A mužstva hokejového
Tatranu Karel Pospíšil.
Součástí suché přípravy
je každoročně také tenisový turnaj hráčů na jednom
z kurtů sedlčanského Sokola. Tentokrát se konal v sobotu 30. července a jeho
pořadatelem byl brankář
Michal Dudek. „Zpočátku
se jednalo o turnaj ve dvouhrách a teď v posledních
letech se hrají čtyřhry. Hráči losují, kdo s kým vytvoří
dvojici, protože někteří se

ale výhradně v tom, že je
pilířem v brance Tatranu
a že pořádá pro své spoluhráče letní tenisové turnaje. Společně s Dominikem
Chwastkem a Radkem Sosnovcem se věnuje v úloze
asistenta už delší dobu dětem, které mají zájem o hokej. A jak jinak, především
má na starosti malé adepty brankářského řemesla.
Většinou se s nimi teď přes
léto schází ve sportovním
areálu v Luční ulici a také
na hřišti v Příčovech. Je
zřejmé, že Michal neponechává nic náhodě a vychovává si své nástupce, kteří
by ho jednou mohli nahradit v hokejové brance.
David Myslikovjan

proudař: Tomáš Jouja (ČHJ
Nalžovice); nejrychlejší
proudařka Tereza Šafářová
(SDH Zahořany).
Finále 10. kolo (neděle
7. 8.): kategorie muži: 1.
SDH Horní Měcholupy, 2.
SDH Nahoruby, 3. Peklo
Vranovice; kategorie ženy:
1. SDH Smrkov, 2. SDH Suchodol, 3. SDH Vranovice.
Nejrychlejší proudař: Jan
Kubánek (SDH Nahoruby);
nejrychlejší proudařka
Barbora Martínková (SDH
Střezimíř).
Na sobotní podvečer
připravili místní hasiči
pro soutěžní družstva
sportovní klání pod názvem Jesenický trojboj.
Soutěžilo se v netradičních disciplínách – pivní
štafetě, hodu pivním sudem a zatloukání hřebíku
do dřevěného trámu.
František Vávra

PUBLICISTIKA
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ZAMYŠLENÍ

SLOUPEK

Když krev baví

Orel
mořský nad
Bobrníkem

Souhrn týdne. Třiadvacetiletý Nikhil
Suresh zemřel na následky úderu
do hlavy během kickboxerského
zápasu. Americké MMA bojovnici
Amandě Nunes její soupeřka rozmašírovala hlavu tak, že jí na čele chyběl
velký kus kůže. Skončila v péči lékařů
a nejspíš nadobro i v ringu. Český devítiletý MMA zápasník Nikolas Novák
míří do Nashvillu na svůj první šampionát. Dětské zápasy jsou prý normální, ale u nás čelí předsudkům, píše
autor článku.
Nevzpomínám si, že by v dobách
mého mládí v televizi cákala krev
na všechny strany z mužů, žen či dětí,
které do sebe buší pěstmi nebo se různě škrtí do bezvědomí. Mým hrdinou
byl Michael Jordan nebo Boris Becker
a holky ujížděly na našich pohledných desetibojařích.

Dnes na mě z televize i internetu
vyskakují ze všech stran potetovaní jedinci s pološílenými výrazy. Pár minut
mužských zápasů jsem viděl. Mě to
nebavilo asi stejně jako záběry zvířat
na jatkách. Budiž, aspoň to byli chlapi. Dívat se ale, jak se řežou dvě jinak
celkem pohledné dívky, to nedávám.
Nejspíš nemoc stárnoucích mužů. Já
bych si přál, aby všechny dívky byly
takové ty ušlechtilé víly. Vím, že to tak
nebývá a mívám smutné tušení, že
u mladších generací tou citlivější, slušnější a vychovanější polovinou lidstva
budou spíš kluci než holky. A děti? Já
ani nevěděl, že nějaké dětské MMA
zápasy existují. Myslel bych si, že to je
špatný vtip. Nejspíš jsem měkkota. Nevydržím se dívat ani na malé kuchaře,
které v televizi Gordon Ramsay seřvává, buzeruje, ponižuje, a výjimečně

nějaké dítě opatrně pochválí, načež
se to dítě rozpláče dojetím, protože čekalo cokoliv zlého, jen ne pochvalu či
povzbuzení.
Zajímavé je, že když si někdo
na někom slabším vyzkouší ten pocit bušit pěstmi do bezvládného těla
v takzvané vítězné pozici, nebo jaké
to je uspat někoho kopem do hlavy,
nezamýšlíme se, kde pro své touhy
bere inspiraci.
Když jsem si četl o tom, jak probíhaly pogromy Židů ve dvacátém století, byla neuvěřitelná hlavně brutalita
běžných lidí. Maminky zvedaly děcka
nad hlavu, aby pěkně zblízka viděla,
jak jeden člověk ubije k smrti jiného.
Byla to show, zábava, podívaná. Říkal
jsem si, že dnešní lidé žijí kulturněji, že
dnešní lidé jsou jiní…
Bohumil Vohanka

KO M E N TÁ Ř

Končí legrace
Končí neškodná setkání s politikem
formou lidové zábavy s hudbou, tancem, koláčky a knížkami. Na mítinky
Andreje Babiše přichází i zvědavci,
kteří vědí, že je mnohokráte usvědčený lhář. Ještě nedávno jsem souhlasil s názorem, že i kritická zmínka
je reklama a je tedy na místě trpělivé
ignorování.
Leč poslední dobou mi došlo, že
kdo má na to, aby si našel cesty a zaplatil lidi na svou reklamní předvolební kampaň, naší ignorancí netrpí.
Naopak, má tu svou cestu volnou.
Cirkus jede. Příznivci aplaudují – jen
tak dál, vy nás zachráníte. Co mě tedy
nutí nyní psát, je přesvědčení o nebez-

pečí fanatismu podníceného šířením
strachu poplašnými zprávami. To pokládám za vážný trestný čin. Člověk,
který si nikdy nemusel nebo neuměl
sám pomáhat z potíží, stále spoléhá
na pomoc. A když slyší, že na něj vláda kašle, že našim lidem vůbec nepomáhá, pomáhá hlavně Ukrajincům,
pocítí křivdu a hned nenávist. A už
se necítí sám, jde se zfanatizovaným
davem...
Situace dozrává. Příznivci a odpůrci jsou nepřáteli jako před občanskou
válkou. Příznivce Babiše nic nepřesvědčí, žádná prokazatelná fakta jim
nevyvrátí jejich víru. Odpůrcům již
došla trpělivost, leckdy začínají mít

na Babišových akcích převahu. Snad
ze setrvačnosti jsou před ním policisté
pořád v pozoru. Policejní prezident je
znechucen, když vidí žáka osmé třídy ležet tváří k zemi, jak je „zneškodňován“ třemi statečnými… Policejní
provokatér v civilu dostal facku, tak
odpůrkyni odvezl pro napadení veřejného činitele...
Jak kdysi zaznělo na obrovských
manifestacích spolku Milion chvilek
pro demokracii: „S voliči ANO jednejte
klidně, trpělivě, nenadávejte, ani je nezesměšňujte, jednou jim to dojde.“ Tak
buď se nejednalo, nebo se neuspělo.
A je tu boj. Legrace končí.
Vladimír Roškot

GLOSA

Nemalujme čerta na zeď
Velký a věrný přítel Ruska – Srbsko – je
patrně inspirováno Ruskem. Zaznělo
vyjádření o touze „denaciﬁkovat Balkán Srbskem“. Stejná slova, jaká použil
Putin ve vztahu k Ukrajině. Poslední
dobou se projevilo napětí na hranicích
mezi Srbskem a Kosovem. Mělo dojít
i ke střelbě. Zatím asi jen jiskra v souvislosti s administrativou ohledně poznávacích značek aut a průkazů.
Kdysi SFRJ (Socialistická federativní republika Jugoslávie) byla u nás
vnímána jako takový malý SSSR (Svaz
sovětských socialistických repub-

lik), kde byl prezidentem maršál Tito
vládcem v Bělehradě, asi jako Stalin
v Moskvě. Každé přirovnání kulhá,
ale vnější obraz tomu odpovídal. Jenže SFRJ byla budována na principu
bratrství a jednoty až po druhé světové válce. Prezident Tito si se Stalinem
v mnohém nerozuměl a Komunistickou stranu Jugoslávie nevedl po vzoru
Stalina. Stalinovi neustupoval zdaleka
tak ochotně, jako v Československu
prezident Klement Gottwald.
Koncem 80. let v touze o samostatnost republik, tedy o vystoupení

z federace, se schylovalo postupně
k nelítostným válkám, které se v různých místech a v různou dobu vlekly od roku 1991 dlouhých deset let.
Mnohé části bývalé SFRJ byly těžce
poškozeny, někde jsou následky znát
dodnes. Jako váleční zločinci bylo odsouzeno osm vůdců, někteří pro masové vraždy dostali doživotí.
Tak nyní by ještě scházelo, aby se
Srbsko zhlédlo v Putinově počínání.
Ten nesnesl, že neměl Krym. A Srbsko
je také odříznuto od moře. Ale nemalujme čerta na zeď. Vladimír Roškot

Hned úvodem podotýkám, nejsem ani rybářka, ani ornitoložka.
A poněvadž miluji přírodu, neodolala jsem přání mých přátel, kteří si
chtěli zajít k Bobrníku. Pokud nevíte co to je, stejně jako jsem nevěděla já, jedná se o nejnovější rozlehlý
rybník na Sedlčansku. Ale patrně
ho znáte, je vidět ze silnice cestou
ze Sedlčan na Kňovice.
Neznalá jeho jména, vypravila
jsem se k Bobrníku už dřív, poněvadž mě lákal vodním ptactvem,
které jsem do té doby pozorovala
jen ze silnice. Co ale s přáteli uvidíme, jsem opravdu nečekala. Nad
rybníkem se vznášel orel mořský.
Vím od mé příbuzné, ornitoložky,
že se na Sedlčansko zatoulává
z Třeboňska v zimním období. Dokonce jsem ho jednou na silvestra
viděla nad Mastníkem poblíž Vojkova. Ten vjem nikdy nezapomenete, jeho let je majestátný, rozpětí
jeho křídel je až dva a půl metru.
A tak jsem hned poznala orla
mořského i nad Bobrníkem. V létě
bych ho tu nečekala, ale dozvěděla jsem se, že má už nějakou dobu
po hnízdění a může se tu potulovat. Přesto jsem si chtěla výskyt
orla ještě ověřit, a tak jsem v našem informačním věku použila
ten nejčastější zdroj. Ujistila jsem
se nejen dotazem u příbuzné, ale
i na internetu, že mě zrak neklamal. Neklamal.
A ještě jsem navíc našla překvapivou informaci. Na Bobrníku se konají od letošního roku
závody sportovního rybaření.
A soutěžní pohár dokonce nese
název Two Eagels, tedy Dva orli.
Přišlo mi to skutečně úsměvné.
Kdyby se orel nebo raději orli
dva zatoulali nad Bobrník při
příštích závodech, měli by rybáři
ještě další soupeře v lovení ryb.
Ale zřejmě by orlům mořským
byl náš druh soutěžení přece
jen trochu cizí. Nehledě na to, že
po návštěvě orla jsme u Bobrníku neviděli ani ptáčka, ani rybičku. Všichni se stihli schovat.
Věřte mi, že oproti známému
úsloví budu ráda dál koukat,
kde co lítá.
Iva Fišerová
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