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Do Hesova zamíří jen
minimum lidí z mlékárny.
Stávka není řešení, říká hlavní
odborář Jaroslav Sládek
SEDLČANY Uzavření mlé-

kárny je deﬁnitivní. O tom
prý není sporu. Rozhodnutí
francouzského vlastníka je
deﬁnitivní a nikdo je nezvrátí. Ve shodě s představiteli vedení města o tom
mluví i předseda místních
odborů Jaroslav Sládek.
Ten zastupuje na mnoha
jednáních více než dvě
stě zaměstnanců a snaží
se, aby útlum výroby byl
důstojný a o zaměstnance
bylo alespoň částečně postaráno. Není to lehký boj,
ale je potřeba jednat, říká.

Jaroslav Sládek je rázovitý chlapík v důchodovém
věku, který více než čtyřicet let strávil v pohostinství
a nikdy by nevěřil, že skončí v sedlčanské mlékárně.
A dnes už tam pracuje
šestnáct let. I jeho pracovní
dráha v tomto podniku se
však blíží ke konci. Jako
odborář oﬁciálně končí
v listopadu, brány podniku se deﬁnitivně zavřou
v květnu příštího roku.
Jaká byla ve ﬁrmě atmosféra, když se lidé dozvěděli, že fabrika za rok

Stará poliklinika se
bourat nebude
SEDLČANY V někdejším

plánu na přestavbu nemocnice počítala společnost
Vamed Mediterra s tím, že

budovu staré polikliniky
zbourá a místo ní postaví
nový pavilon pro akutní
Pokračování na straně 2

a čtvrt skončí? „No, jaká by
mohla být. Informace o konci unikla předčasně, takže
na počátku bylo překvapení
i vztek. Když ale následující
den přijel na setkání s odbory i zaměstnanci generální
ředitel Maňásek, byli lidé
už klidnější. Z prvotního
šoku se vyspali,“ popisuje
Sládek, který od doby oznámení o konci výroby již
absolvoval řadu jednání, jejichž dílčí výsledky si zatím
pochvaluje.
„Sice ještě nemáme
Pokračování na straně 4

Magdalena
se stará
o místní
narkomany
S E D LČ A N Y Po d l e s l ov

místostarosty Miroslava
Hölzela se místní drogová
komunita stala uzavřenější, což souvisí i s tím, že
uživatele drog aktivně sleduje policie.
Narkomanům na Sedlčansku pomáhají terénní
pracovníci z Centra adiktologických služeb Magdalena v Příbrami. Vloni rozdali místním uživatelům
drog 940 injekčních stříkaček a zpět odebrali 528
použitých. Tuto službu poskytují jedenácti klientům,
kteří ovšem pomůcky předávají dále.
Za loňský rok eviduje
Městská policie v Sedlčanech tři nálezy infekčního
materiálu. Po jedné použité stříkačce našli strážníci
v Šafaříkově ulici, U Háječku a v Nádražní.
-jv-

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Přesně podle
předpokladu: Město opět
vyřadilo ﬁrmu Chládek
a Tintěra z výběrového
řízení, následovat bude
přezkum ÚOHS
SEDLČANY Ve shodě s oče-

káváním některých opozičních zastupitelů a podle
předpovědi ﬁrmy Chládek
a Tintěra rozhodla na konci měsíce března výběrová komise na dodavatele
nového autobusového
nádraží. Firmu s nejnižší
nabídkou odmítla a pro
nezdůvodnitelně nízkou
cenu ji vyřadila ze soutěže. Společnost, která již
jednou uspěla s odvoláním
k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),
se na něj obrátí znovu.
A je otázka, zda i tentokrát ÚOHS dá za pravdu
vyřazené ﬁrmě a vrátí ji
opětovně do hry, nebo zda
tentokrát město se svým
názorem a podklady uspěje. Výběrová komise a potažmo město, jakožto za-

davatel, však opakují svoje
přesvědčení, že vyloučení
ﬁrmy je přesně podle zákona a že ﬁrma některé cenové položky ze svojí nabídky dostatečně nepodložila.
Platí však, že komise se
ﬁrmy Chládek a Tintěra dotázala asi na třináct položek v součtu za necelé dva
miliony korun, což představuje ani ne pět procent
celkového rozpočtu plánované stavby. Firmu také
podezřívá, že nekalkuluje
ve své nabídce s žádným
ziskem. Ta to opakovaně
odmítá, pouze prý má nižší
marži než konkurenti.
Na staronovou situaci
jsme se zeptali zadavatele, tedy města. Na zaslané
otázky jsme až do uzávěrky nedostali odpovědi.
Pokračování na straně 2
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Stará poliklinika se I v březnu vládla zima
bourat nebude
SVATÝ JAN Naději na tep-

Dokončení ze strany 1

lůžka. Ale všechno je jinak.
„Radnice však demolici
nikdy neplánovala,“ uvedl
místostarosta Miroslav Hölzel. V současnosti je v budově staré polikliniky v provozu ambulance dětského
lékaře, další místnosti město využívá jako detašované

pracoviště sociálního odboru. Svoje zázemí tam našli
také pracovníci Střediska
výchovné péče z Dobřichovic, kteří poskytují terapeutická sezení pro nezletilé
i jejich rodiče. V dohledné
době začne v jiné místnosti
nabízet služby dětská psycholožka.
-jv-

Přesně podle
předpokladu: Město opět
vyřadilo firmu Chládek
a Tintěra z výběrového
řízení, následovat bude
přezkum ÚOHS
Dokončení ze strany 1

O stanovisko jsme také požádali obchodního ředitele
ﬁrmy Chládek a Tintěra
Pavla Stoulila. „Do datové
schránky nám bylo ve středu 28. března odpoledne
doručeno rozhodnutí o vyloučení z důvodu naší nízké
nabídkové ceny. Naše zdůvodnění nebyla akceptována. Je jasné, že tak zásadně
rozdílný pohled na zákonné zdůvodnění ceny musíme podat k přezkoumání
a věcnému rozhodnutí
na ÚOHS. Nejdříve se v patnáctidenní lhůtě odvoláme k zadavateli, následně
k ÚOHS a případně využijeme i dovolání k předsedovi
Úřadu,“ konstatuje Stoulil
a jen potvrzuje již dříve
nastíněný postup, který
ve ﬁrmě za pomoci najatých právníků zvolí.
„ Po ku d z a p o č í t á m e
všechny lhůty, průměrný
čas na rozhodování ÚOHS
a pokud se městu podaří
předat všechny potřebné
doklady, ﬁnální rozhodnutí
bude dle našich zkušeností
známo za tři měsíce, tedy
až v červenci. Je jasné, že
původní termín provedení
stavby ze zadávací dokumentace nebude stihnut
a bohužel ani potenciální
následný termín do konce tohoto roku již také dle
našeho názoru nejde stihnout,“ sdělil redakci Stoulil
a dodává ze svého pohledu

jasný závěr: „Tedy dle našeho názoru a zkušeností je
tato soutěž a tento dotační
titul mrtvý a již nejde o to,
kdo bude stavět. Nádraží
velice pravděpodobně letos
stát nebude. Rozhodnutí
ÚOHS o zákonnosti jednání
města je dle našeho názoru důležité spíše ve smyslu dalších právních kroků
a kompenzací,“ vidí další
vývoj obchodní ředitel Pavel Stoulil.
Podle neúspěšné ﬁrmy je od začátku znatelná
snaha představitelů města
a výběrové komise vybrat
již „osvědčené“ dodavatele, kteří se podíleli mimo
jiné na stavbě přivaděče
pitné vody. „Dle našeho
názoru se zásadním problémem stalo pochybení města a prosincové nepředání
všech podkladů na ÚOHS,
a v této souvislosti nemožnost Úřadu věcně rozhodnout. Pokud by město vše
předalo, mohl v lednu Úřad
věcně rozhodnout a stavba
nádraží mohla začít, ať již
jakoukoliv ﬁrmou. Smutné je to, že na tuto situaci
doplatil zase občan, ten občan, který se na nové nádraží těšil. Společnost Chládek
a Tintěra dle našeho názoru rozhodně mohla být vybrána a není pochyb o tom,
že bychom svým závazkům
dostáli a nádraží v termínu
postavili,“ uzavírá Stoulil.
Tomáš Vašíček

lejší březen po mrazivém
únoru začal brát už první
den v měsíci, kdy v meteorologické stanici Miroslava
Votruby naměřili 14,8 stupně Celsia pod nulou.

A nebyl to jediný den
s velmi nízkými teplotami. Ledových dnů bylo
pět, mrazivých osmnáct.
Přesto to nebyl za posledních šest let, kdy se
ve Svatém Janu meteoro-

logii věnují, nejstudenější březen. Chladnější byl
v roce 2013, kdy byla průměrná měsíční teplota půl
stupně pod nulou, oproti
letošním 1,74 °C nad nulou.
-red-

Březen

meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky
v mm

2013

2014

2015

2016

2017

2018

chladné – teplota max. nižší
jak 10 st. C

29

12

15

24

13

27

mrazivé – teplota min. nižší
jak 0 st. C

27

14

14

13

7

18

ledové – teplota max. nižší
jak 0 st. C

9

nejnižší v měsíci

-9,9

-3,8

-4,1

-2,6

-3,3

-14,8

dne

24.

26.

20.

2.

13.

1.

nejvyšší v měsíci

11,8

21,6

16,4

19,5

22,6

16,1

dne

10.

21.

25.

31.

31.

11.

měsíční průměr

-0,48

6,25

4,32

3,70

6,76

1,74

za měsíc

15,5

21,7

28,1

21,9

27,5

24,7

5

nejvyšší v měsíci

6,6

10,7

9,0

7,2

10,5

7,6

dne

18.

23.

31.

15.

18.

16.

úhrn od počátku roku

92,3

42

48,6

85,9

57,9

64,5

deštivé dny v měsíci

10

7

12

12

11

10

nejvyšší náraz větru v měsíci

13,7

14,7

11,4

12,7

8,1

dne

15.

31.

29.

6.

29.

vítr v m/s

Ryby z Vacáku putovaly
na velikonoční stůl
PETROVICE Výlov rybníka,
který se nachází v polích
mezi Petrovicemi a Kuníčkem, přišlo v sobotu dopo-

ledne 31. března navštívit
mnoho rodičů s dětmi,
aby si zpestřili velikonoční prázdniny. Jarní výlov

pokryl poptávku po rybách v době velikonočních svátků.
Jana Motrincová
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Městské muzeum uchovává hodnoty minulosti,
ale zve i na setkání se současnou kulturou
SEDLČANY Za poznáním,

inspirací i zábavou přišlo
do kultivovaného prostředí městského muzea
v loňském roce 10 923 lidí.
Někteří se chtěli podívat
na specializované výstavy v přízemí, jiní, zvláště
ti zdaleka, prohlíželi stálé
expozice, kde jsou k vidění
artefakty z nejzajímavějších
období historie Sedlčan,
doplněné třemi multimediálními ﬁlmy. Nově je část
trvalé expozice věnována
nejslavnějšímu období vývoje motosportu a sedlčanské Kotlině. Před Vánocemi
a Velikonocemi zase lákají
dny řemesel s typickou
sváteční atmosférou. To
jsou pak všechny místnosti zaplněny prodejci ručně
vyráběných drobnůstek
zbytných i nezbytných
a muzeem se táhne vůně
pečiva, jako tomu bylo
o minulém víkendu během
9. ročníku velikonočních řemeslných dnů.
Většinou dlouho dopředu bývají rezervovány
všechny vstupenky na besedy, přednášky nebo koncerty s hudebníky, literáty
či jinými kreativními lidmi,
kteří si mezi posluchači získali renomé. Už teď je jisté,
že další zájemci se nedostanou na dubnovou besedu
se spisovatelem Vlastimilem
Vondruškou, beznadějně
bývají vyprodány vstupen-

ky na koncerty manželů
Šafrových, které jsou součástí nesmírně populární
programové řady Večery při
svíčkách. Příští týden pokra-

Muzejní exponáty, které kdysi byly součástí amerického bombardéru sestřeleného nad Hradišťkem.

čuje cyklus Večer při svíčkách představením místní
kapely První káva.
Vloni dosáhla nejvyšší
návštěvnosti výstava, kterou
její kurátoři nazvali Pokrok
nezastavíš. Muzeum ji uspořádalo ve spolupráci se sedl-

Autobusový terminál opět
uvízl na mrtvém bodě
Rada města
na svém zasedání ve středu
21. března opět rozhodla,
že ﬁrma Chládek & Tintěra
nevyhověla požadavkům
na vysvětlení nejnižší ceny,
a proto byla ze soutěže vyloučena. Vítězem se stala,
jako už v loňském roce, ﬁrma
Sdružení Sedlčany Terminál,
čili Sládek Group a Pohl, a.s.
Místostarosta Miroslav
Hölzel uvedl: „Jsme si jisti
správností našeho rozhodnutí, neboť veškeré kroky konzultujeme s Ministerstvem pro
místní rozvoj. Očekáváme

SEDLČANY

čanským Veterán klubem
a během léta si ji prohlédlo
2 643 návštěvníků. Velký
zájem byl také o výstavu
regionálních betlémů. Zkrát-

však, že se neúspěšná ﬁrma
opět odvolá a celý proces se
bude opakovat.“
Společnost Chládek &
Tintěra je podle Hölzelových
slov uskupení právníků
a projektantů. Právní kancelář, která tuto ﬁrmu zastupuje, se zabývá výkladem zákona o veřejných zakázkách,
takže případ sedlčanského
terminálu je pro ně testovacím modelovým případem,
jak se bude právně řešit vyloučení uchazeče z důvodu
mimořádně nízké ceny.
Jindra Votrubová

ka nepřišli ani obdivovatelé
výtvarného umění a uměleckých řemesel. Až do 15.
dubna ještě potrvá výstava
lodních modelů, které jejich tvůrci Zdeněk Šťovíček
a Jindřich Mrštík ze Sedlčan,
Martin Heran z Jesenice

a Ladislav Hubač z Chotilska
postavili jako přesné kopie
originálů. Nepochybně zaujme třeba model Titaniku.
A není bez zajímavosti, že
taková precizní práce zabere i tři roky života a většina
vystavených lodí se může
okamžitě vydat na plavbu
po opravdové vodě.
V dubnu připomene
výstava dokumentů, dobových fotograﬁí, ale i dochovaných původních
předmětů 75. výročí vystěhování Sedlčanska v letech 1943–45. Návštěvníci
uvidí i část trupu amerického bombardéru, který
19. dubna 1945 havaroval
u Hradišťka. Vloni ho věnoval do sbírky muzea místní
dárce. A v létě si mladší
i starší určitě nenechají ujít
výstavu stavebnic Lego.
Na podzim se muzeum zaměří na téma významných
osmiček. Připomene nejen
založení Československa,
ale i pobyt prezidenta Masaryka v Sedlčanech v roce
1922, a smutné osmičkové
roky 1938, 1948 a 1968.
V podnětném prostředí
muzejní knihovny je zájemcům přístupná badatelna
se 3 708 svazky. Odborní
pracovníci muzea knihovní fond průběžně doplňují
o publikace vztahující se
především k regionálním
dějinám. K prostudování,
ale i ke koupi přibylo v po-

slední době nejnovější vydání sborníku Podbrdsko,
jehož spoluvydavatelem se
od roku 2016 stalo i Městské muzeum v Sedlčanech,
což ředitel David Hroch
považuje za prestižní záležitost. Na pultu u recepce
je v nabídce kromě dříve
vydaných knih a brožur
i nedávno uveřejněná kouzelná publikace kňovické
historičky Šárky Maškové
Janotové Vodní mlýny Sedlčanska.
Ředitel David Hroch
a jeho spolupracovníci
mají ještě spoustu dalších
plánů, jak poutavě přiblížit
dětem i dospělým minulé
události a osudy obyvatel
sedlčanského regionu, ale
třeba i poradit, jak se co
nejvíc dovědět o historii
vlastního rodu. I v tom je
David Hroch na slovo vzatý odborník. Spolu se svým
otcem, historikem Miroslavem Hrochem, totiž sestavili rodokmen příslušníků
rodu Hrochů sahající několik století do minulosti.
Vedení muzea se od loňska postaralo o prodloužení
otvírací doby. Snaží se tak
vyjít vstříc zájmu co největšího počtu návštěvníků.
Muzejní expozice jsou přístupné od úterka do neděle,
v době vrcholné turistické
sezony, tedy v červenci a srpnu, bude otevřeno denně.
Jindra Votrubová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
VLETICE V pondělí 26.

března navečer vběhla
mezi obcemi Bláhova
Lhota a Vletice lesní zvěř
do jízdní dráhy vozu Škoda Fabia. Vzniklá škoda
byla stanovena na 22 000
korun. Obdobná nehoda
se stala dva dny předtím
v katastru obce Dublovice. V tomto případě činila škoda 20 000 korun.
SEDLČANY Zatím nezjištěný pachatel vni-

kl v době od 30. října
loňského roku do 24.
března do kolárny v bytovém domě v ulici
Za Nemocnicí. Odcizil
zde červenobílé horské
kolo značky GT Avalan-

che. Způsobená škoda
byla majitelem vyčíslena na 8 500 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).

Blahopřejeme a přejeme vše nejlepší a pevné zdraví
k diamantové svatbě našim rodičům

Dagmar Rozsévačové a Jaroslavu Rozsévačovi
Jaroslav Rozsévač a Pavel Rozsévač s rodinami,
vnoučaty a pravnoučaty

4

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Do Hesova zamíří jen minimum lidí
z mlékárny. Stávka není řešení, říká
hlavní odborář Jaroslav Sládek
Dokončení ze strany 1

definitivní dohodu, také
ko l e k t i v n í s m l o u v a j e
ještě ve fázi návrhu, ale
podařilo se vyjednat narůst platů a cílem také je,
aby většina zaměstnanců
pracovala až do poslední chvíle. Postupně se jim
budou navyšovat prémie,
v součtu by měly kompenzace dosáhnout pro jednotlivé zaměstnance výše
až několika platů,“ popisuje podmínky Sládek,
který však zatím nechtěl
být konkrétnější. Podle
odhadů redakce by firma
měla zaměstnancům různou formou poskytnout
asi 80 až 100 000, tedy
pro představu zhruba
šest měsíčních platů. Ty
jsou totiž ve firmě, jak je
v potravinářství bohužel
zvykem, relativně nízké,
ačkoliv zaměstnanci mají
řadu benefitů, které se podařilo získat již v minulosti, a to také díky odborům.
„Snažíme se jednat tvrdě, ale musíme v určitých
bodech přistoupit na kompromis. Stávka není řešení,
navíc k ní nebyla vůle, lidé
se stávkovat bojí, většině jde
o každou korunu, na protesty a stávky u nás nejsme
zvyklí,“ vysvětluje mi dále
Sládek, který se poněkud
rozohní, když dojde řeč
na pomoc zastupitelky Blanky Vilasové, která byla v určité chvíli prezentována jako
zmocněnkyně a zástupkyně
zaměstnanců. „To nebyl
šťastný krok a vůbec se nejednalo o nějaké kolektivní
rozhodnutí a oﬁciální zmocnění. Byl to spíš nešťastný
návrh jednoho kolegy a paní

Vilasová tento nápad možná
chtěla využít v předvolební
kampani. Ale na interních
jednáních nebyla a také tam
být nemohla, to je nesmysl.“
Podobně hodnotí i přístup
starosty a senátora Jiřího
Buriana, který se lidí ve ﬁrmě prý málo zastal. „Neudělal pro nás nic,“ shrnuje
lapidárně Sládek, jak vnímá
přístup čelního představitele města a regionu.
Dobrou zprávou je podle odborářského předsedy,
který svoji funkci vykonává
čtyři roky, fakt, že ačkoliv si
ﬁrma odveze z fabriky technologie, je ochotná budovu
prodat, takže by ji mohl
převzít jiný zaměstnavatel
a zachovat v ní výrobu. „Jen
nesmí vyrábět sýry, ale jiný
potravinářský provoz by zde
být mohl. To je posun oproti
prvním informacím o tom,
že budova zůstane prázdná
a pro konkurenci nedostupná. Je možné, že budovu
někdo odkoupí a část lidí zde
bude pracovat, byť pro jiného zaměstnavatele,“ nastiňuje Sládek jednu z možností.
A kolik lidí podle něj přijme nabídku ﬁrmy Savencia
a odejde pracovat do Hesova? „Primárně je ta nabídka
nesmyslná. Je to daleko,
dojíždět je nesmysl. Lidé tu
mají rodiny, jsou tu zvyklí,
neopustí město, svůj dům,
domov. Dle mého odhadu
by do Hesova mohlo přejít
asi dvacet zaměstnanců,
jedná se o mladé, svobodné
lidi. Ti možná přejdou, ale
jinak nikdo.“
A co říká na názor, že
odbory jsou v mlékárně neaktivní, špatně zformované
a slabé? „Vůbec ne, tak to

V sobotu 7. dubna uplyne 10 let, co nás navždy
opustil pan

Slávek Humňal

ze Sedlčan, dlouholetý zaměstnanec KDS.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a synové s rodinami

není. U všech jednání je náš
odborový právník, od začátku jsem v kontaktu s dalšími
odboráři ve svazu, dokonce i s evropskou centrálou.
Jednáme na všech úrovních
a poradíme si sami, jako odbory máme dost odborníků,
kvalitní zázemí, víme, na co
mají lidi nárok a snažíme
se, aby vyjednané podmínky
byly co nejlepší.“
Jaroslav Sládek se však
obává o budoucnost i dalších potravinářských podniků v republice a bojí se, aby
současní dodavatelé mléka
z regionu měli skutečně
dlouhodobě zajištěný odbyt. „Nyní je slib takový, že
mléko se bude vozit do Hesova. Jasně, je kvalitní, tak
je o něj zájem. A bude tato
dohoda platit i za dva roky?
Neskončí mlékárenská a sýrařská výroba stejně jako
české cukrovary? V obojím
jsme patřili ke světové špičce. Pak přišla privatizace,
české podniky skoupila
konkurence ze zahraničí
a většinu podniků utlumila.
A dnes dovážíme potraviny
z Polska, jejichž kvalita je
často mizerná,“ vidí Sládek
problém i v širších souvislostech.
Podle odborářského
předsedy je potřeba myslet nejen na 250 lidí, kteří
přijdou o práci. Důsledky
uzavření podniku jsou podle něj mnohonásobně větší.
„Kdyby každý zaměstnanec
představoval čtyřčlennou rodinu, je to problém pro tisíc
lidí. Navíc klesne koupěschopnost lidí, nebudou tolik
utrácet, což bude znamenat
nižší tržby pro obchodníky
či řemeslníky. Je to škoda
pro všechny, i pro město,
které mimo jiné přijde o tradici.“
Malá část zaměstnanců navíc využívá služební
byty, kterých je asi deset.
Možnost jejich odkupu
zavrhli při krátké diskuzi
zastupitelé, podle staros-

ty Jiřího Buriana nejsou
v dobrém stavu, navíc jsou
napojené na elektřinu a další energie z fabriky, což situaci komplikuje. S tím částečně souhlasí i Sládek, byty
jsou podle něj však v dobrém technickém stavu. „Jasně, omítka je oprýskaná,
ale vevnitř jsou to normální
byty, mají plastová okna,
jsou víceméně v pořádku.
Napojení na elektřinu z budovy fabriky je problém, ale
řešením by mohl být odkup
bytů jedním soukromým
podnikatelem, který by vyřešil i napojení na elektřinu. Je
to však zatím vše v jednání,“
popisuje další linku příběhu Sládek, který vyjednává
nejen za dělnické profese,
ale snaží se o lepší podmínky i pro kancelářské pracovníky a navíc chce získat
určitou formu kompenzace
i pro lidi, kteří nepracují
na hlavní pracovní poměr,
ale jsou třeba dlouhodobými brigádníky. „Ti na žádné
odstupné či odškodné nárok
nemají, ale díky odborům
dostanou podle množství
odpracovaných hodin určitý
ﬁnanční bonus i oni,“ poznamenává s jistou hrdostí
Sládek, který ale dodává,
že vyjednávání podmínek
je o týmové práci a dobré
přípravě.
O názor na ukončení
tradiční výroby v Sedlčanech jsme kromě předsedy
odborů v mlékárně požádali i šéfa všech odborářů
v zemi, předsedu Českomoravské
konfederace
odborových svazů Josefa
Středulu. „Přesuny výroby

nikdy nevnímám pozitivně,
protože za tím vidím, že se
zaměstnanci a jejich rodiny
zpravidla této změně v českých podmínkách nemohou
bránit, protože nemají právo
na spolurozhodování jako je
tomu například v Německu.
Také proto, že to jsou změny, na které zaměstnanec
nemůže být připraven a už
vůbec ne rodina zaměstnance. Nefunguje totiž u nás systém celoživotního vzdělávání a zaměstnavatel nijak
nerozvíjí znalosti a dovednosti mimo obor a profesi,
kterou aktuálně zaměstnanec vykonává,“ konstatuje
úvodem Středula, kterého
přístup zahraničních vlastníků nikdy nenechává
chladným a ve svém komentáři pro SK naznačuje
i to, kolik platů by si podle něj mohli zaměstnanci
v Sedlčanech nárokovat.
„Zvláštní je, jak se na adresu
nových členských zemí vyjádřil francouzský prezident,
i když se nikdy nezajímal,
jak se francouzské ﬁrmy
chovají ve východní Evropě,
což je přesně tento sedlčanský příklad. Myslím si, že pokud jsou skutečně tak vážné
důvody pro uzavření provozu, tak mohou zaměstnancům nabídnout například
odstupné v podobě dvaceti
čtyř měsíčních platů, jak se
již v České republice nejednou stalo. Zaměstnanci pak
budou mít čas na přizpůsobení se nové situaci, a to
včetně případné rekvaliﬁkace,“ konstatuje pro Sedlčanský kraj Josef Středula.
Tomáš Vašíček

Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby každý vzpomněl, kdo měl Tě rád.
Jen my víme, co nám osud vzal, v našich srdcích žiješ dál.
V neděli 8. dubna uplyne 10 smutných
let, kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička paní

Ludmila Vršecká
z Hrachova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a dcery s rodinami
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Do Petrklíče a Hnízda za zábavou,
vzděláním, ale i pro pomoc
SEDLČANY Od roku 2004
využívá prostory bývalých jeslí na Jižním sídlišti
Rodinné centrum Petrklíč
a Volnočasové centrum
Hnízdo. „Veškeré náklady
na pronájem, energie, vytápění a vodu hradí město,“ podotýká místostarosta Miroslav Hölzel.
Vedoucí Ludmila Hegerová seznámila radní
na jejich schůzi s činností

obou center i s projekty
dotovanými z Evropských
sociálních fondů (ESF),
které Petrklíč organizoval
ve spolupráci s Úřadem
práce. Jejich cílem byla pomoc nezaměstnaným, především ženám po ukončení
rodičovské dovolené, při
začleňování do pracovního
procesu. Projekt dotovaný
4,9 milionu korun se uskutečnil v letech 2009–2011


Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
96/18

Rád bych se seznámil s dívkou okolo
25 let. Tel.: 776 228 647.
97/18

Žena 60 let hledá přítele, společná
dovolená. Tel.: 774 048 822.
98/18

Dlouhodobě pronajmu slunný byt

a zúčastnilo se ho 186 osob,
do druhé části projektu
v letech 2012–2014 s podporou 4,6 milionu korun z ESF
se zapojilo sto osob. Kromě
toho připravuje centrum
pravidelně i řadu menších
projektů.
V rodinném centru se
scházejí rodiče s dětmi i dospělí. Účastní se programu,
který je velmi různorodý.
Od her a cvičení pro děti

4+1 ve zdravém a klidném prostředí v Hrachově. Slušným lidem, nájem 5 000 Kč měsíčně. Tel.: 777 170 853.
99/18

nebo jógy pro dospělé až
po vzdělávací akce, jako
jsou lekce cizích jazyků pro
všechny věkové kategorie
či základy práce s počítačem pro seniory nebo burzy oblečení a hraček, výlety a soutěže. S rodinným
centrem také spolupracují
různě zaměření terapeuti.
Volnočasové
centrum
Hnízdo se nabídkou svých
programů zaměřuje na har-

monický rozvoj dětí školního věku formou zájmových
kroužků a výtvarných dílen.
„Rodinné centrum Petrklíč získalo akreditaci
na výkon sociálně-právní ochrany dětí, takže má
oprávnění pořádat kurzy,
přednášky, terapeutická sezení a semináře zaměřené
na poradenství rodičům při
výchově dětí,“ uvedl místostarosta Hölzel.
-jv-

Máme zájem o dlouhodobý pronájem
pozemků za 2 000 – 3 500 Kč za hektar

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

Okolí Sedlčan – lokalita Počepice, Skuhrov, Rovina,
Vysoký Chlumec, Nechvalice...

www.avt-servis.cz

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295
Coop Příbram,
družstvo
přijme

Tel.: 602 228 033



ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –



V případě zájmu vám pomůžeme s vyřízením smlouvy (právní poradce)
O pozemky je kvalitně postaráno, tudíž neztrácejí na hodnotě

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s.
přijme do pracovního poměru

STÁJNÍKA – KRMIČE
do kravína VKK Kosova Hora
Podmínkou je řidičské oprávnění na traktor

Kontakt: p. Roškot, tel.: 605 700 542, e-mail: ekonom@zskh.cz

Obec Nechvalice

PRODAVAČKU
pro prodejnu Kňovice
- praxe v oboru prodeje potravin výhodou
- znalost práce s PC
- samostatnost (po zaškolení)
Nástup možný dle dohody

Bližší informace: 318 492 031, 720 598 004

HK-Dřestav s. r. o.
přijme

TESAŘE, TRUHLÁŘE, ZEDNÍKA
Nabízíme: jednosměnný provoz, obědy a nápoje na pracovišti
zdarma, možnost práce i na IČ

Kontakt: 603 569 922, 739 706 193

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Nechvalice, okres Příbram
Termín pro podávání přihlášek je 23. 4. 2018 do 9 hodin

Více informací na www.obecnechvalice.cz
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Díky Strnadovým byla na velikonočním splutí Mastníku
zastoupena téměř celá republika
SEDLČANY Přestože o veli-

konoční neděli, která letos
vyšla na apríla, bylo jen
něco málo přes pět stupňů
a studenému počasí tak
odpovídala i teplota vody,
už v ranních hodinách se
začali sjíždět k sedlčanskému jezu místní vodáci
i jejich kamarádi ze vzdálenějších míst. Pořadatelé
z ﬁrmy Železný, z půjčovny lodí Samba a členové
vodácké skupiny, nesoucí
název Čábuze, už po půldruhé hodině od zahájení

akce hlásili, že vydali splavenky 273 osobám.
Je zvykem, že na startu se scházejí menší i větší party vodáků, ale aby
společně přijelo hned šest
rodin, jejichž členové jsou
rozeseti po celé republice, to obvyklé není. „Jsme
tady poprvé, ale o splutí
Mastníku uvažujeme už
delší dobu,“ uvedl jménem
početné skupiny vodáků
Jan Strnad. „Jsme z Prahy, Strakonic, Volyně, Brna
a Kladna. V Sedlčanech je

tak díky nám na dnešním
splutí zastoupená skoro celá
republika. Nejmladším z nás
je šest let a nejstarším kolem
čtyřiceti. Všichni jsme vodáci a už jsme sjížděli spoustu
vodních toků. Spíše by se slušelo připomenout, který jsme
nesjížděli. Ještě jsme nebyli
například na Labi. Jezdíme
i na vodácký tábor.“
Také letos se na plavbu
po posílené hladině Mastníku, kterou však hlavně
po startu obtížně zvládala
zvláště objemnější plavi-

dla, vydávaly posádky
v roztodivných kostýmech. Tentokrát pozornost
vzbuzovaly hlavně dvě
havajské krásky, kterým
sekundovaly hned tři posádky Mexičanů. Na své si
přišli také tři kluci s kulichy
na hlavách. Chudáci uvízli
hned pod jezem, nemohli své plavidlo podobné
neckám dostat na hlubší
vodu a pobavili tak početné přihlížející publikum,
protože je dál nechtěně popostrčila až další posádka,

která do jejich bárky ťukla.
Mezi posledními účastníky, kteří se letos vydali
na vodáckou pouť do Radíče, byl také Pavel Slaninka alias Špek ze Suchdola.
Mnozí z přítomných vodáků možná ani nevěděli, že
to byl právě on, kdo před
třiceti lety přišel s myšlenkou pořádat velikonoční
splutí Mastníku. Pomyslné
veslo předal svým následovníkům po dvaceti ročnících této vodácké akce.
David Myslikovjan
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Dřevokazná houba ohrožuje kostel
OBDĚNICE Obecní úřad
v Petrovicích vyhlásil kvůli
opravě stropní konstrukce
kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Obděnicích veřejnou sbírku. Kostel je chráněnou kulturní památkou.
Více nám sdělil člen místní
farní rady Vladimír Krejča.
Kdy a jak se přišlo
na dřevokaznou houbu
v kostele?
Už dvacet šest let chodím na pravidelné kontroly věžních hodin kostela
a mám na starost jejich
ladění a promazání. Celkově se mi při prohlídce
stavu nemovitosti nelíbil
stav trámů ve věži. Ty
nakonec v tak špatném
stavu nebyly, jak zjistili
odborníci. Přivolali jsme
technika arcibiskupství,
statika a stavebního technika, kteří provedli vloni
v červenci důkladnou prohlídku kostela, při které ale
zjistili mnohem horší věc
– trámy nad lodí kostela
jsou napadeny dřevokaz-

nou houbou. Následně
odborníci zhotovili projektovou dokumentaci, podle
které bude vybrán ve výběrovém řízení zhotovitel
opravných prací.
Jak se k tomu staví
vlastník kostela, tedy církev?
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je ﬁliálním kostelem římskokatolické farnosti
v Petrovicích. Církev hledá
nejvhodnější řešení, snaží
se zajistit ﬁnanční prostředky na opravu. Nyní pro tento účel získala významnou
dotaci ve výši 312 000 korun
z programu obnovy kulturních památek.
Je kostel za této situace přístupný veřejnosti?
Z důvodu bezpečnosti
věřících byl strop kostela
zajištěn lešením, aby se
mohly neomezeně konat
církevní obřady. Poslouží
také jako pracovní plocha
pro opravu dřevěného
kazetového stropu. Lešení bezplatně poskyt-

lo pražské biskupství.
Kolik je nyní ve sbírce
peněz?

vybrána potřebná částka.
Na sbírkových listinách
a speciálním účtu k tomu-

listiny v podatelně Obecního úřadu v Petrovicích nebo bezhotovostně

Stropní konstrukce památkově chráněného kostela v Obděnicích je napadená dřevokaznou houbou.

Sbírka byla povolena
krajským úřadem v listopadu v minulém roce
a bude ukončena, až bude

to účelu zřízeném je zatím
113 414 korun. Na opravu
kostela je možné přispět
v hotovosti na sběrací

na účet 2595562369/0800.
Jsme vděčni za každý finanční dar.
Jana Motrincová

Pobočka České spořitelny se proměnila v tržiště
SEDLČANY Ve středu 28.

Žáci 4. A z 2. ZŠ Propojení se na jarmark připravovali už od ledna.

března odpoledne vyvrcholila spolupráce žáků
2. ZŠ Sedlčany a České
spořitelny velikonočním
jarmarkem.
Třída 4. A ze školy
Propojení byla oslovena Českou spořitelnou,
aby se zapojila do jejich
projektu Abeceda peněz,
který hravou formou dětem objasňuje základy
finanční gramotnosti.
Nejprve navštívili zaměstnanci sedlčanské
pobočky České spořitelny žáky v jejich škole,
kde dětem vysvětlili základní pojmy týkající se
světa peněz, poté se děti
vydaly do pobočky, kde
viděly, jak funguje banka
v praxi.
Žáci zúročili nabyté
znalosti založením vlastní firmy. „Děti si vymyslely firmu Čtyřlístek na výrobu dárků. Ty si samy
děti navrhly a poté také
vyrobily. Z finančních
prostředků, které nám
poskytla Česká spořitel-

na, jsme nakoupili nějaký potřebný materiál,
ale spoustu si toho děti
donesly i z domova,” doplňuje třídní učitelka 4.
A Věra Hončíková.
Žáci pak v hodinách
pracovních činností
a ve výtvarných dílnách
postupně již od ledna
vyráběli výrobky, které
si sami také oceňovali,
takže pak v rámci matematiky propočítávali náklady a předpokládané
zisky z prodeje. „V duchu jména naší školy šlo
o vzájemné propojení
hned několika předmětů,” poznamenala Hončíková.
Děti nepodcenily ani
reklamu. Po Sedlčanech
několik dní před jarmarkem visely letáčky informující o akci. Pozvánku
obdrželi rovněž všichni
ostatní žáci Propojení.
„Snažili jsme se pojmout
tu propagaci opravdu ze
široka. Zvali jsme nejen
rodinné příslušníky a další žáky, ale i všechny

ostatní obyvatele Sedlčan,” dodává třídní učitelka.
Děti ve třech stáncích
prodávaly velikonoční
ozdoby, osení, drobné
šperky či sladké a linecké pečivo, které patřilo
mezi návštěvníky k nejoblíbenějším. Pro dospělé příchozí bylo připraveno svařené víno a káva,
pro ty mladší voňavý
čaj. Děti nadšeně vítaly
u stánků zejména své rodiče, prarodiče a sourozence, kterým dychtivě
nabízely výrobky.
A jak bude využit výtěžek z jarmarku? „Děti se
dohodly, že výdělek využijí na financování společného třídního výletu, který
je čeká na konci školního
roku,” vysvětluje Hončíková. „Největší přínos vidím v tom, že děti pochopily cenu práce a hlavně
pak spolupráce, jelikož to
byl třídní projekt, do něhož se zapojilo společně
všech dvacet osm dětí.”
Petra Hochová
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Martina Pilíková se po šestnácti letech
vrátila z Velké Británie do Čech
OSEČANY Martina Pilíková

je z Osečan, v současné
době bydlí v Praze, ale posledních šestnáct let žila
ve Velké Británii. Martina je

na lidi, a hlavně on byl úplně super. Také jeho manželka byla perfektní. Často se
mě oba ptali, jestli něco nepotřebuji a také jsem mohla

Martina Pilíková se po šestnácti letech v Anglii vrátila do Čech.

absolventkou sedlčanského
gymnázia a hned po maturitě odcestovala poznávat
novou zemi a jiné zvyklosti.
Kde všude jste ve Velké
Británii působila?
Zpočátku jsem žila ve Walesu, kde jsem pracovala dva
měsíce jako au pair. Potom
jsem se přestěhovala do Nottinghamu k jiné rodině. Otec
této rodiny v té době dostal
nabídku jít pracovat do Londýna, a tak se mě zeptali, jestli se tam chci stěhovat s nimi.
Souhlasila jsem a v Londýně
jsem bydlela zhruba třináct
let. Poslední tři roky jsem žila
ve městě Hitchin, které se nachází severně od Londýna.
Jak dlouho jste si
zvykala na život v jiné
zemi?
Otec rodiny, ve které jsem
působila, měl hodně podobný humor, jako má můj taťka. Pokud se říká o Angličanech, že jsou chladní, tento
muž byl velký srandista. Já
jsem tam celkově měla štěstí

volat domů vždy, kdy jsem
chtěla. Zpočátku jsem tam
neznala žádné Čechy, ale rodina na mě byla tak hodná,
že jsem jako osmnáctiletá
holka nepociťovala žádné
odloučení od něčeho, na co
jsem byla zvyklá.
Byla jste při svém příchodu na ostrov dobře vybavená jazykově?
Měla jsem na sedlčanském gymnáziu lektory angličtiny z Anglie i z Ameriky,
a hlavně jsem měla výbornou učitelku Marii Hodysovou. Myslím si proto, že
jsem měla angličtinu docela
dobrou.
Co jste dělala ve chvílích, když vám skončil
pracovní den?
Ze začátku jsem moc
volného času neměla.
Když jsem přijela do Londýna, poznala jsem, že je
tam velká česká komunita.
Vešla jsem do jednoho obchodu, v němž mě zaujala
nástěnka s různými inzerá-

ty. Mimo jiné tam nabízela
hlídání dětí jistá Alena, a já
jsem si řekla, že to určitě
bude Češka nebo Slovenka.
Napsala jsem si telefonní
číslo, zavolala jí a řekla, že
nic nechci, ale že bych si
s některou z krajanek zašla
na kafe. Alena mě seznámila s českou a slovenskou
komunitou, a už jsem byla
skoro jako doma. Společně
jsme jezdili na výlety, třeba
do centra Londýna podívat
se na památky, a chodili
i na kurzy angličtiny.
V Anglii jste strávila
hodně let. Nechtěla jste
tam zůstat už natrvalo?
Já jsem s tím počítala,
že tam zůstanu, ale přesně
před rokem na Velikonoce
jsem byla doma v Osečanech a zažila tady úžasný
týden. V té době jsem chtěla
změnit práci, v mé rodině
se vyskytly zdravotní problémy, takže když jsem se
vrátila z dovolené, řekla
jsem si, že když chci mít jiné
zaměstnání, mohla bych to
zkusit i v Čechách. Volala
jsem kamarádce, která také
dříve žila v Anglii, a ptala
se jí, jaké je to po letech se
vrátit do Čech. A ona mi předala svoje zkušenosti. Řekla
mi spoustu pro mě praktických věcí a vysvětlila mi
například, co je to inkaso
a jak se dělá bankovní účet.
Dala mi průpravu, hodně mi
pomohla a já jsem si v Čechách začala hledat práci.
Dnes dělám účetnictví, které jsem studovala v Anglii.
Vystudovala jsem tam dvě
školy a účetnictví se začala
věnovat po čtyřech letech
práce au pair. Obě školy
jsem dělala večerně a bylo
to pro mě dost pracné. Teď
dělám v Praze pro zahraniční ﬁrmu. Zkušenost z Anglie
mi hodně pomohla, protože
mým pracovním jazykem je
angličtina.
Nedělalo vám problém
si zpětně zvykat na český
styl života?
Díky tomu, že pracuji
v mezinárodní ﬁrmě a že
žiju v Praze, ve které je
spousta cizinců, přechod nijak obtížný nebyl.
David Myslikovjan
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RECEPTY (16)

Domácí toustový
chléb
Také máte pocit, že víc a víc
lidí se dnes s chutí pouští
doma do výroby potravin,
které jsou už naprosto běžně k dostání v obchodech?
Zkoušíte doma také péct
třeba pečivo, udělat si svůj
vlastní jogurt, kečup nebo
jiný výrobek? Domácí potraviny chutnají zkrátka jinak.
A není to jen tím, že jsou
použity poctivé suroviny
a jejich poměry, je to i tou
láskou a péčí, kterou do výrobků dáme. Stejně to mám
i s toustovým chlebem. Je
odlišný od toho kupovaného. Je hutnější, sytější a voňavější. Je také pracnější,
než vteřinové vložení do nákupního vozíku v obchodě.
Ale jako terapie pro zlepšení
nálady funguje dokonale.
Na toustový chléb potřebujete:
500 g hladké pšeničné mouky
275 g mléka
50 g rozpuštěného másla
40 g moučkového cukru
45 g vejce
10 g soli
7 g instantního droždí
vejce na potření
máslo na vymazání formy
Do mísy (nejlépe do robota) nasypte suché ingredience, které krátce ručně
promíchejte. Přidejte ohřáté
mléko s rozpuštěným máslem a vejcem. V robotu nebo
i ručně míchejte tak dlouho,

složte do pravidelného bochníčku ve velikosti vaší formy.
Nejprve ohněte kratší strany
do středu a poté delší strany opět do středu, až vznikne tvar toustového chleba.
Bochník vložte do máslem
vymazané formy, postříkejte
vodou z rozprašovače, přikryjte a nechte opět 60–90
minut kynout (do té doby,
než těsto nakyne na úroveň
formy). Vykynuté těsto potřete rozšlehaným vejcem
a pečte při 180 stupních cca
45–50 minut. Zda je hotový,
můžete vyzkoušet špejlí. Pokud by se povrch připaloval,
můžete zakrýt při poslední
fázi v troubě alobalem. Upečený chléb nechte chvilku
odpočinout, poté lehce
uvolněte okraje, vyklopte
na mřížku a nechte zcela vychladnout.
Můj tip: v nadcházející
sezóně zelených bylinek
si můžete na tento chléb
udělat i domácí žervé. Smíchejte 200 g tučného bílého
jogurtu, 80 g zakysané smetany a špetku soli. Připravte
si na sítko navlhčenou gázu
nebo čistou utěrku, do ní
přendejte směs a celé postavte do mísy nebo na širokou sklenici. Nechte přes
noc v pokojové teplotě odkapat. Druhý den směs ještě
tlakem vymačkejte, abyste
z ní dostali poslední tekutinu

až se těsto nelepí na stěny.
Nelepivé těsto vyklopte
na lehce pomoučněný vál
a krátce ještě zpracujte v bochánek. Dejte znovu do mísy
přikryté vykynout na 90–120
minut, dokud těsto neznásobí objem. Vykynuté těsto
vyklopte, lehce prohněťte
a vyválejte obdélník, který

– syrovátku, kterou můžete
vypít nebo použít na zadělání kvásku, případně použít
jako pleťovou masku. Hotové vymačkané žervé můžete
ochutit podle sebe nasekanými zelenými bylinkami,
kořením, česnekem apod.
Kateřina
Petržílková Vocová

TOULKY KRAJEM
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TA J E M ST V Í D O M Ů
S E D LČ A N S KA ( 74 )

Chlumský kostel byl kulisou
pověsti o podivných oddavkách
Selský synek Hřebejkův
z Křepenic zamiloval se
do děvčete Habar tova
z Kňovic. Přísahali si lásku
až za hrob, ale rodiče lásce

rat, dokud je smrt nerozdělí.
Po podivných oddavkách
se ženich tázal faráře, co že
je dlužen. Když farář řekl, že
nic, odvětil ženich: „S dob-

Kostel byl barokně přestavěn v roce 1707, upraven byl ještě v roce 1790.

nepřáli. Mladá Habartová si
musela vzít toho, kterého jí
rodiče domluvili, i Hřebejk si
vzal tu, kterou si rodiče přáli.
Snad žalem oba do roka zemřeli, zanechavše po sobě
jak mladou vdovu, tak vdovce, tak truchlící rodiče…
Ještě nebyl vypraven
pohřeb, když na okno fary
na Chlumu zaťukal mladý
muž oděný v černém. Faráře žádal, aby ho šel s jeho
nevěstou oddat. Farář dobře
poznal mladého Hřebejka.
Jít nechtěl. Vymlouval se,
že se noční hodina k oddavkám nehodí a že by kostel
musel nejdříve odemknout
a upravit. Hřebejk se odbýt
nenechal, a tak faráři nezbylo nic jiného než jít. Kostel
už byl odemčený, na oltáři, před nímž čekala mladá
Habartová, svíce rozsvícené. Za nevěstou dva svědci,
také umrlci. A tak si nevěsta
se ženichem před chlumským farářem slíbili, že se
budou milovat, chránit a sta-

rou ses potázalm, že jsi nic
nechtěl. Zaplať ti to Bůh!“
a i s nevěstou a svědky zmizel z kostela.
Těžko říci, kdo byl oním
farářem, který po noční mši
svaté ani pořádně nevěděl,
jak se dostal do postele
a ráno našel kostel zamčený
a na oltáři ani svíci. Třeba je
to jen pověst, která činí kostel svatého Václava na Chlumu tak nějak tajemnějším...
Chlumský kostel, jak ho
známe dnes, se liší od své
původní podoby. Býval gotický, hluboký, tmavý a studený. Kolem dokola byl popsán vně i zevnitř písmeny
gotickými, vyznačujícími
některá místa písma svatého. Měl sedm úzkých a vysokých oken, která nedokázala
prostor dostatečně osvětlit.
Z nerovné podlahy vystupovalo mnoho náhrobních
kamenů… Lepší kulisy k pověsti o nešťastné lásce až
za hrob si nelze představit.
Jana Špačková
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Pana řídícího za koupi Husovy
kazatelny málem ukamenovali
Dvaapadesátiletý obděnický řídící učitel je poněkud výstřední postavou.
„Blázen!“ nese se od jedné
obděnické chalupy ke druhé. „Naše děti učí blázen!“
„Kdo to jaktěživ viděl, aby
učitel kupoval kámen?“ pochybují o duševním zdraví
Františka Bobka Sedličanského obděničtí sousedé.
Je to nedlouho poté,
co se dozvědí, že koupil
pozemek kolem Husovy
kazatelny, dal jej ohradit
plotem z ostnatého drátu,
ten opatřil dvířky a zámkem a u silnice na Sedlčany nechal instalovat sloup
s ukazatelem Cesta k Husově kazatelně.
Na začátku 20. století
bylo toto jeho přičinění
se o rozvoj lokálního turistického ruchu odměněno
spoluobčany svérázně –
plot ukradli, ukazatel zničili a učiteli se nejenom
posmívali, jednou po něm
dokonce házeli kamením.
Prý proto, že uctíval kacíře. Kdyby se ho tehdy
nezastal jeden petrovický
obchodník a nedoprovodil
ho domů, kdo ví, jak by to

tišku Bobkovi Sedličanskému ze svých zad slepit
nepodařilo. Z Obděnic se
stěhoval do Petrovic. To už
ale opět zasáhla manželka,
Bobkovi byl úředně přidělen poručník. Nezbývalo
než odejít na odpočinek
a odstěhovat se z kraje někam hodně daleko – František Bobek nesl jméno svého rodiště – Sedličanský
– až do Prostějova, kde 15.
listopadu 1926 zemřel. Ale
nepředbíhejme…
František Bobek se narodil v revolučním roce 1848,
22. října, v Sedlčanech, kde
vychodil obecnou a tehdejší „hlavní“ školu. Jevil
se jako nadaný a zvídavý
chlapec, rodiče ho proto
nechali zapsat do městské
reálky u sv. Jakuba v Praze, později na Amerlingův
učitelský ústav. Podobného – rovněž učitelského –
vzdělání se dostalo i jeho
dvěma bratrům a sestře.
Aby se v Praze uživil, dával Bobek, jak tehdy bylo
u mladých studentů zvykem, hodiny dětem z bohatých rodin. Výsledky
jeho žáků byly vidět, pro-

ho to domů, na venkov –
na Sedlčansko. Přijal místo
podučitele v Nechvalicích,
pak v Jistebnici. Jenže vybočoval z řady. Nadřízené
rozlítilo jeho herecké umění v ochotnickém divadelním představení J. K. Tyla
Loupežníci na Chlumu. Ani
církev nebyla s vystupováním mladého pana učitele
spokojená. Zdálo se, že
by mohl Bobek nalézt klid
v Sedlci.
To však už manželka,
zřejmě se stydící za rázovitou a výstřední povahu
svého muže, prosadila
pro svého manžela pobyt
v ústavu pro choromyslné. Napsal tam ne zrovna
optimisticky vyznívající
knihu s názvem Zkušenosti ze živých hrobů. Ačkoli
byl z blázince propuštěn,
publikoval knižně i v časopisech pro mládež a dospělé, jeho žena ho stále
považovala za choromyslného. Těžko říci, jak se
stalo, že František Bobek
nakonec těžkou nervovou chorobou skutečně
onemocněl. Po dvouleté
dovolené ve Švýcarsku se

Husova kazatelna na Petrovicku je jedním z nejznámějších viklanů v Čechách.

s obděnickým panem řídícím dopadlo. Koupě Husovy kazatelny však byla pro
místní poslední kapkou.
Nálepku blázna se už Fran-

to mu jeden z pražských
městských radních nabízel stálé místo v Praze.
Po čem by jiní hned skočili, Bobek odmítnul. Táhlo

vrátil v roce 1900 do služby
– do Obděnic. Ani tady se
nešťastný pan řídící s pochopením nesetkal…
Jana Špačková

TÉMA

10 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Ráda se řídím hesly: V jednoduchosti
je síla a Méně je někdy více
SEDLČANY Veronika Čer-

nohorská se může zdát
průměrnou obyvatelkou
Sedlčanska. Štíhlá sedmatřicátnice pěstěného vzhledu, maminka tří dětí, podnikatelka. V tom je právě

ze maturitu jsem si udělala
v Praze.
Od té doby se už věnujete jen svému řemeslu?
Stříhat jsem začala
hned po škole. S pauzou,
kdy jsem vycestovala jako

Veronika Černohorská provozuje kadeřnický salon deset let.

její síla. Síla a inspirace pro
další maminky, co se chtějí postavit na vlastní nohy.
Nemusí být zrovna hned
ředitelkami velkých podniků, stačí založit vlastní živnost. I to nemusí být jednoduché, ale jde to. Veronika
Černohorská si tak splnila
hned dva osobní sny – být
ﬁnančně nezávislá a věnovat se svému řemeslu.
Spojila je vlastně v jeden.
Deset let provozuje moderní a svěží kadeřnický salon
v centru města.
Kadeřnicí jste chtěla
být takříkajíc odjakživa?
Už na druhém stupni
základní školy jsem měla
jasno, kam půjdu dál. Ani
nevím, kde se to ve mně
vzalo, žádnou kadeřnici
jsme doma neměli.
Šla jste tedy do učení.
V Sedlčanech?
Táhlo mne to do velkoměsta. Výuční list a poslé-

au pair do Londýna a taktéž se třemi pauzami pro
příchod mých dětí. Trendy
jsem však sledovala stále.
Co se dětí týče, i když byly
úplně malé, vždy jsem se
snažila udržet si alespoň
nejužší klientelu.
Jak se vám dařilo
a daří skloubit práci
a rodinu?
Bez pomoci rodičů
a prarodičů by to šlo jen
těžko. Když přišla na svět
má první dcera Karolínka,
salon v Sedlčanech jsem
ještě neměla. Ten jsem
s pomocí rodičů založila
až o tři roky později, to už
se na svět pomalu klubala
druhá dcera Sára. Tušila
jsem prodlevy ve své práci a snažila se salon zařídit
nadčasově. Tak, aby stále
působil novým, moderním dojmem. Kromě svého křesla, tu mám ještě
další dvě, která pronají-

mám externím kadeřnicím. Obě jsou tu se mnou
téměř osm let. Od svých
dvaceti. Přestože jsme se
našly na inzerát, skvěle
nám to funguje. Sžily jsme
se spolu. Jsme parta.
Kolik času trávíte
v práci?
Dcery už jsou hodně samostatné. Chodí do školy
a odpoledne mají vyplněná kroužky. Obě závodně
tančí. Pepíček je nejmladší, je to vlastně ještě takové odrostlejší batolátko.
V létě mu budou tři roky,
už ale chodí na dopoledne do školky. Právě tento dopolední čas věnuji
svým klientkám. Takovým
výjimečným dnem v týdnu je úterý. To si na celý
den vezme Pepíčka na starosti jeho úžasně vitální
prababička, babička mého
manžela. Je v neuvěřitelné kondici. Určitě v lepší
než já. (směje se) V úterý
se tedy své práci mohu
věnovat úplně celý den,
až do večera. Jak Pepíček
pomalu roste, i já se snažím postupně svůj salon
rozvíjet.
Zmínila jste, že sledujete trendy. Kdo je vaším
vzorem?
Bezesporu londýnské
kadeřnické studio celoev r o p s k é h o v ý z n a m u
TONI&GUY. Pravidelně
se školím u lektorů, kteří jsou přímo jejich žáky.
Sledovat trendy je nutné,
stejně jako používat profesionální vlasovou kosmetiku a barvy. V salonech je
to přirozené, myslím tím
běžný nákup v drogerii.
To co koupíte v drogerii,
byť pod stejnou značkou
jako v salonu, je kvalitou
nesrovnatelné.
Avšak mnohem více
ﬁnančně nákladné?
Není to tak docela
pravda. Často se u žen
setkávám se zbytečnými
obavami. Myslí si, pokud
vkročí do pěkného salonu, bude je to stát s mírnou nadsázkou polovinu

rodinného rozpočtu. Jistě, klientku neostříháme
ve dvaceti minutách za sto
padesát korun. Střih musí
být precizní, trvá obvykle
tři čtvrtě hodiny. Na vlasy
dáváme vždy výživnou
masku. Dokážeme i sladit čas při barvení vlasů
s časem pro úpravu nehtů. Káva a voda zdarma
jsou u nás samozřejmostí.
Náklady budou, podle rozsahu práce, několik stovek. Výsledkem je kvalitní
propracovaný střih, který
v běžném životě potřebuje jen minimální úpravu,
vlasy takzvaně drží. A drží
opravdu dlouho. S vlasovými přípravky je to vlastně stejné. Jsou o něco
dražší, avšak poskytnou
lepší službu.
Co za práci vás těší
nejvíce?
Změny. Nejsem kadeřnicí krátkých nebo dlouhých střihů. Na tom vcelku
nezáleží. Jsem ráda, když
si ženy nechají poradit.
Osobně jsem zastáncem
hesel: V jednoduchosti je
síla a Méně je někdy více.
Dávám spíše na přirozenost, barvení tón v tónu.
Ale i požadavek na extravagantní střih mne potěší.
Jako opomíjenou kategorii
vnímám česání. Sama se
chystám zdokonalit. V příš-

tích dnech vyrážím na školení ohledně česání drdolů.
Co vás naopak netěší?
Někdy může dát zabrat asertivně klientce
vysvětlit, že její požadavek na střih nebo barvu
vůbec neodpovídá její
barevné typologii nebo
kvalitě jejích vlasů. Měli
bychom více věřit odborníkům, i v této branži.
Sama jsem kdysi toužila
nosit oﬁnu, můj osobní
kadeřník mi ji však jednoduše neostříhal. Byl si
stoprocentně jist, že mé
vlasy se na to nehodí. Měl
pravdu. S vlasy, jaké mám
já, bych nikdy nemohla
docílit pěkné rovné husté
oﬁny, jakou jsem chtěla,
aniž bych ji každé ráno
zdlouhavě nefoukala přes
kartáč. Právě o tom kvalitní odborný střih je. Vypadat stále dobře s minimem
vynaloženého času.
Co vaše děti, napodobují vás?
Vůbec ne. Ani jedna
z dcer se zatím nechce
stát kadeřnicí. Jsou hodně sportovní. I já si ráda
zacvičím nebo vyrazím
na dlouhou vycházku
do přírody, když najdu
čas. A Pepíček? Ten zatím
jenom rád zlobí a to je
dobře. (směje se)
Lucie Kakosová

SPOLEČNOST
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Zahájení nové sezóny na rozhledně
se zúčastnili i jezdci na koních
OSEČANY Ani nepříznivé
počasí neodradilo více než
sedmdesát cyklistů, pěších, automobilistů a letos
dokonce i jezdců na koních, kteří se v sobotu 31.
března zúčastnili slavnostního zahájení nové sezóny
u rozhledny na vrchu Drahoušek.
O symbolické odemykání rozhledny se postaral
starosta Osečan Pavel Pechač, který připomněl, že
setkání je rovněž vzpomínkou na dva obecní zastupitele a dobrovolné hasiče
Láďu Perníčka a Miroslava
Nerada. „Oba dva udělali
pro naši obec spoustu práce a byli našimi dobrými
kamarády. Tito kluci nás
spojovali po stránce pracovní, zábavy a přátelství,“
dodal starosta.
Příchozí, kteří se vydali
po sto šedesáti osmi schodech na bezmála padesát
metrů vysokou rozhlednu,
která se nachází v nadmořské výšce 504 metrů,
se zastavovali u jejího
správce Miloše Pilíka, jenž
jim podal nejednu zajímavou informaci o stavbě,

tyčící se nad obcí Osečany. „Mimo sezónu přichází
k rozhledně spousta cizích
lidí, kterým se často hodí
něco, co si odtud odnesou,“
uvedl Miloš Pilík. „V minulosti to byl teploměr, umístěný na stěně a tentokrát si
někdo vzal samorost v podobě skřítka, kterého jsem
tady měl ještě po mém
předchůdci.“
Zahájení nové sezóny
na rozhledně se zúčastnila

nám na několik otázek odpověděla Marcela Jirotová
ze Sestrouně, která připomněla, že další členové
skupiny jsou z Radíče, Křepenic a dalších míst Sedlčanska.
Při jakých příležitostech se scházíte?
Při všech, na nichž můžeme předvést svoje koně.
Jsou to závody, hobby setkání a vyjížďky do přírody.
Vždycky se domluvíme, vy-

Na Drahoušek jste přijeli na čtyřech koních. Vyjíždíte i ve větším počtu?
Určitě. Mnohdy je koní
i dvacet. Dnes tady máme
mimo jiné desetiměsíční
kobylku Jackie a devítiletého valacha, který se jmenuje Descaro.
Na akce jezdíte oblečená ve western stylu. Kolik
stojí jeho jednotlivé části?
Oblečení se nechá udělat u sedlářů podle vlast-

Marcela Jirotová ze Sestrouně a její kamarádi přijeli na otevření rozhledny na koních.

také parta jezdců na koních, vyznávajících styl
western. Jejich jménem

tyčíme si trasu, zastavíme
se u dalších koňáků a pokračujeme dál.

ních návrhů. Klobouk se dá
pořídit od jednoho do dvou
tisíc, záleží na materiálu.

Nepromokavá americká
bunda s třásněmi stála dva
a půl tisíce korun. Nosím
také kalhoty, zvané chapsy,
které znají ﬁlmoví diváci
z indiánek. Ve ﬁlmech chránily jezdce před indiánskými šípy, ale já je nosím proto, aby mi nemrzly nohy.
Kdy jste se začala zajímat o styl western a co
vás k němu přivedlo?
Před patnácti lety.
Od malička se mi líbili koně, jenom jsem je
doma nemohla chovat.
Svůj sen jsem si splnila
až jako dospělá, kdy jsem
si koupila svého prvního
arabského koně.
U rozhledny na Drahoušku také tentokrát zahrála country kapela Fanda Tomášek a přátelé. Její
frontman upozornil přítomné, že pokud budou chtít
tančit, bude jim to v dešti
klouzat, ale brzy se ukázalo, že nepříznivé počasí
nikomu nevadí. Pro kapelu
bylo vystoupení přípravou
na country bál, který se
bude konat v Křepenicích
v sobotu 7. dubna.
David Myslikovjan

Při zahájení sezóny farmářských trhů voněly
čerstvě nařezané vrbové proutky
SEDLČANY Sobotní velikonoční dopoledne na sedlčanském náměstí patřilo
po zimní pauze opět farmářským trhům. Na první
trh roku se, pod taktovkou Sdružení obcí Sedlčanska a kavárny Káva
svět, sjelo kolem dvou
desítek prodejců.
Ač se trh konal v čase
velikonočním, kromě tradičních pomlázek, květinových výzdob a zdobených vajíček, zde byli
také prodejci nabízející
domácí ovocné marmelády, nejrůznější druhy
pečiva a uzenin, česnek,
bylinky či šperky a keramiku. Nechyběl ani stánek
s oblíbenými bramborami,

u něhož se často tvořila
dlouhá fronta. Novinkou
byly ručně šité peněženky, pásky a další výrobky
z kůže, stejně tak jako domácí škvarky.
Ve vzduchu se mísily
vůně velikonočních beránků i čerstvě nařezaných vrbových proutků
a lidé spokojeně přecházeli od jednoho stánku
k druhému, usrkávali lahodnou kávu a potkávali
se se známými. I když se
návštěvníci ani prodávající nedočkali slunečních
paprsků, letošní první
díl sedlčanských farmářských trhů byl vydařeným
zahájením další sezóny.
Petra Hochová

Kromě velikonočních výzdob byl velký zájem především o brambory.
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – kult. dům
5. 4. Adéla Jonášová
mladá zpěvačka, skladatelka a kytaristka, host Vilém
Roubíček; 19:30
10. 4. Ústřední hudba
armády České republiky
koncert na oslavu 100.
výročí založení republiky;
19:30
17. 4. Teď a tady
akustický komorní koncert
Báry Smejkalové, Dáši
Zázvůrkové a speciálního
hosta; 19:30
 Sedlčany – muzeum
6. 4. První káva
večer při svíčkách s kapelou První káva; 19:00
 Křepenice – kult. dům
7. 4. Jarní country bál
hraje Fanda Tomášek
a přátelé; 20:00
 Mokřice – kult. dům
14. 4. Sraz harmonikářů
v Mokřici
14:00
 Petrovice – kostel sv.
Petra a Pavla
15. 4. Pocta Emě Destinnové
varhanní koncert při příležitosti 140. výročí narození
Emy Destinnové; 15:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Začátky a konce
výstava 15. závěrečného
ročníku komunitního projektu Lukášek; setkání 5. 4.
v 17:00, výstava do 2. 5.
 Sedlčany – kult. dům
Daisy Mrázková: Malé
knihy o velkých věcech
výstava celoročního projektu výtvarného a literárně-dramatického oboru ZUŠ
Sedlčany; vernisáž 10. 4.
v 17:00
 Sedlčany – muzeum
Makety lodí
výstava místních modelářů;
do 15. 4.
75. výročí vystěhování
Sedlčanska v letech
1943–45
výstava od 19. 4. do 15. 6.
 Dublovice – radnice

Výstava kreslení forem
a poezie Olgy Pírkové
výstava místní autorky;
do 15. 4.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
6. 4. Kam létají poštovní
holubi?
beseda pro všechny věkové
kategorie s Janem Náhodou; 16:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
11. 4. Obsluhoval jsem

koncertní turné; 20:00
7. 4. Dukátová skála
český rodinný ﬁlm; 18:00
12. 4. Člověk z mramoru
polský ﬁlm; 20:00
13. 4. Darkland
akční drama, krimi; 20:00
14. 4. Suburbicon: Temné
předměstí
mysteriózní krimi; 20:00
 Sedlec-Prčice
6. 4. Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu
animovaná dobrodružná
komedie; 16:00, 20:00
13. 4. Zahradnictví:
Dezertér

Rockoví veteráni už
zase pilně nacvičují
SEDLČANY Zástupci tří

legendárních sedlčanských kapel Atlantik,
Houbeles a Mix mají
za sebou první informativní schůzku, na které
dojednávali další, v pořadí již třináctý ročník
akce, známé pod názvem Setkání po letech.
Te n t o v z p o m í n k o v ý
koncert se bude konat
na zimním stadionu
v sobotu 18. srpna.
„Sešli jsme se také
proto, abychom se vzájemně ujistili, že jsme
všichni živí a zdraví,“
uvedl člen kapely Houbeles, kytarista František Zeman. „Shodli
jsme se, že se opět pustíme do zkoušení a začali
jsme trénovat, protože
za uplynulé dva roky
jsme toho hodně zapomněli. Všechny tři kapely se připravují po svém
anglického krále
zajímavá adaptace novely
Bohumila Hrabala; 19:30
 Prosenická Lhota – kulturní sál
14., 15. 4. Švestka – Jevištní sklerotikon
divadelní spolek Zvonokaplička Prosenická Lhota
uvádí hru Járy Cimrmana;
19:00, 15. 4. od 18:00

KINO
 Sedlčany
6. 4. No Manifesto

www.sedlcansky-kraj.cz

TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
SK Klučenice; 16:30
 Vysoký Chlumec – hřiště
7. 4. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou;
16:30
 Jesenice – hřiště
8. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Sokol Kytín; 16:30
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
8. 4. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – TJ
Sokol Kosova Hora B; 16:30
 Sedlčany – kotlina
14. 4. Autocross
Košice cup

a už teď se na koncert
hodně těší. Měly by vystoupit ve stejné sestavě jako v předchozích
letech. Po technické
i pořadatelské stránce
přípravy směřují k dobrému závěru.“
Setkání po letech se
poprvé konalo v roce
1987 v kosohorské sokolovně, v roce 1991 si
pamětníci připomněli
hudbu svých oblíbených kapel na tehdejším přírodním parketu
sedlčanského Tatranu
a za další dva roky se sešli na Cihelném vrchu.
Akce se konala v polovině devadesátých let
i v areálu sedlčanského
koupaliště, potom v hale
firmy BOBO ve Voračicích, v kulturním domě
v Krásné Hoře a také
na Kotlině.
David Myslikovjan

 Sedlčany – nám. T. G. M.
14. 4. Cestou zlámaných
křídel
pochod k pomníku sestřelených amerických letců za 2.
světové války, 11 km; 9:00

česká komedie, drama; 20:00
20. 4. Spider-man: Homecoming
20:00

SPORT
 Petrovice – hřiště
7. 4. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Nový
Knín B; 16:30
 Sedlec-Prčice – hřiště
7. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Sokol Dublovice B; 16:30
15. 4. Fotbalové utkání

 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
14. 4. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – SK
Spartak Příbram B; 16:30
 Dublovice – hřiště
14. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Kovohutě Podlesí B; 16:30

kovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 13:30
9. 4. Pohádky pod peřinou
program pro rodiče s dětmi
zaměřený na batolata;
10:00
 Petrovice – zasedací
místnost OÚ
6. 4. Sobotní deskovky
herní odpoledne pro všechny věkové kategorie; 14:00
 Sedlčany – hvězdárna
6., 13. 4. Pozorovací
program
19:00–22:00
 Sedlčany – kult. dům
11. 4. Výroční schůze
STP, MO Sedlčany
13:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
12. 4. Veřejné čtení obětí
holocaustu
maraton čtení jmen a stručných osudů obětí holocaustu; 14:00
 Kamýk nad Vltavou –
hasičská zbrojnice
14. 4. Slavnostní předání
nového hasičského auta
pro SDH Kamýk nad
Vltavou
12:30

ROZHLEDNY

 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
14. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Petrovice B; 16:30

 Osečany
Drahoušek
otevřeno od dubna do června o víkendech a svátcích;
10:00–17:00

 Počepice – hřiště
15. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ
Prostřední Lhota; 16:30

 Mokrsko
Veselý Vrch
v dubnu otevřeno o víkendech a svátcích; 11:00–17:00

 Kňovice – hřiště
15. 4. Fotbalové utkání
FC Kňovice – TJ Krásná
Hora B; 16:30

 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno do června o víkendech; 9:00–18:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
4., 11. 4. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
4. 4. Nejlepší kniha
o fake news
listování v podání herců
Alana Novotného a Jiřího
Resslera; 20:00
6., 13. 4. Hrajeme des-

 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.
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Loutkové divadlo
neztratilo svůj půvab
SEDLEC-PRČICE Na louce
před základní školou v Sedlci se 27. a 28. března uskutečnilo představení putovního
loutkového divadla Jindřicha Dvořáka. V divadelním
stanu uvedlo pohádky Jak
drak dostal chuť na princeznu a Červená karkulka.

Když se v potemnělém
stanu rozhrnula opona jevišťátka a do barevného
světla vyšli malí hrdinové
z latexu, dřeva a textilu
na drátech a nitích, přivítaly
je děti nadšeným pokřikem.
Během představení spontánně reagovaly na vzniklé

situace na jevišti a nakonec
herce odměnily potleskem.
I když technický pokrok
jde neustále kupředu, ani
v době videí a počítačů
neztratilo loutkové divadlo
svůj půvab, přitažlivost,
podmanivou sílu a životnost.
František Vávra

Na velikonoční čas se kromě
kněze připravuje i farní sbor
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Největším svátkem

pro věřící nejsou Vánoce,
ale Velikonoce. Svatý týden je pro ně velmi důležitým obdobím připomínajícím ukřižování a vzkříšení
Ježíše Krista.
V krásnohorském kostele svatého Mikuláše se
uskutečnilo hned několik
setkání. Nejprve na Květnou neděli přišli všichni
s jarní ratolestí. Ta připomíná palmové větve, jimiž
byl Ježíš vítán při vstupu
do Jeruzaléma. Díky místnímu farnímu sboru mohli
věřící při této příležitosti
vyslechnout zpívané Pašije.
Na Zelený čtvrtek v podvečer sloužil místní kněz
Zbigniew Grzyb mši svatou
na památku poslední večeře Páně. Na Velký pátek se
konala nejprve pobožnost
Křížové cesty, poté památka umučení Páně. Zde za-

zněly Pašije podruhé, tentokrát podle Písma svatého
Jana. Vyslechlo je asi pět
desítek věřících.
Bílá sobota připomíná
den, kdy Ježíš ležel v hrobě. V krásnohorském
kostele s sebou přinesla
celodenní adorace, tedy
bdění u Božího hrobu,
a velikonoční vigilii. Ta
začala po západu slunce,
ve dvacet hodin. Nejprve
se věřící z okolí a mnoha
farností sešli před kostelem, kde u hořící hranice
začala bohoslužba světla. Po přesunu do kostela
následoval
velikonoční
chvalozpěv v podání hříměždického varhaníka Davida Zirhuta. Ten provázel
svým zpěvem žalmů také
čtení ze Starého zákona
v bohoslužbě slova. Po ní
následovala ještě křestní
bohoslužba a eucharistie.
Celé sobotní obřady trvaly

v prochladlém kostele více
než dvě hodiny. Farní sbor
přednesl litanie.
V neděli začala slavnostní velikonoční bohoslužba
tradičně v půl desáté dopoledne. Slavnost připomínala Zmrtvýchvstání Páně.
Jde o jednu z největších
slavností křesťanského církevního roku. Připomíná
Kristovo vítězství nad smrtí a v Krásné Hoře je tradičně opět doprovázena zpěvem místního sboru. Kněz
při ní připomínal význam
postního období: „Měli
jsme příležitost zpytovat
svědomí, zamyslet se nad
svým životem a nad tím, co
pro nás představuje Bůh.“
Velikonoční bohoslužby
byly zakončeny pondělní
mší, při které Zbigniew Grzyb udělil svátost křtu dvěma dospělým.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Pohádkovému
kouzlu venkovských
chalup nešlo odolat
VYSOKÝ CHLUMEC Se svát-

ky jara již tradičně ožil
s k a n z e n ve Vys o k é m
Chlumci, který na tříhektarovém pozemku spravuje Hornické muzeum Příbram. Jeho návštěvníci se
mohli od 26. března do 1.
dubna vrátit do starých
dob a vyzkoušet si tradiční
činnosti spjaté se slavením
Velikonoc ve středním Povltaví ve starých dobách.
Seznámili se například
s drátováním a výrobou
keramiky, kterou velice
ochotně předváděla hned
v prvním stavení Andrea
Nová ková . Ta n e m ě l a
do skanzenu daleko – je
přímo z Vysokého Chlumce. Dle jejích slov, nejsilnějším dnem v návštěvnosti
byl pátek, což ovlivnilo
hlavně krásné počasí. S rodinou se věnuje především
výrobě tmavě hnědé užitkové keramiky, kameniny,
která se dokonce může
mýt v myčce nebo použít v mikrovlnné troubě.

Ve stejném stavení si děti
mohly vyrobit skleněný
korálek.
Ne c hy b ě l a m ož n o s t
uplést si pomlázku, nebo
vyzkoušet, jak se proutkem hledá voda. Návštěvníci obdivovali výrobou
ve l i ko n o č n í c h o z d o b
z kukuřičného šustí. Pekař upekl ve staré peci
chleba, který bylo možné
ochutnat. Byl opravdu
dobrý – úplně jiný, než
ten, který si běžně kupujeme v obchodě. V prostorách vodního mlýna
z Radešic si kluci a holky vyzkoušeli výrobu
píšťalek a zdobení kraslic rozehřátým voskem.
Z Křepenic přijel i dřevořezbář Václav Křížek, který předvedl vyřezávání
dřevěných plastik a figur.
A včelař vytvářel svíčky
z včelího vosku.
Pohádkovému kouzlu
venkovských chalup, dvorků a zápraží nešlo odolat...
Jana Motrincová

Ve vysokochlumeckém skanzenu se také tradičně zdobily kraslice.
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Pohárová soutěž amatérských
hokejistů ﬁnišuje
SEDLČANY Na zimním sta-

dionu bude v sobotu 7.
dubna ﬁnálovým zápasem
první ligy ukončen třináctý
ročník dlouhodobé pohárové soutěže amatérských
hokejistů. Mač začne v sedmnáct hodin.
Ještě předtím ale budou sehrána ﬁnálová utkání druhé až čtvrté ligy.
Ve čtvrtek 5. dubna na led
v osmnáct hodin třicet
minut nastoupí dva nejúspěšnější týmy třetí ligy
a v pátek pouze o půl hodiny dříve začnou hrát ﬁnalisté druhé ligy. Ve 20.15
je v tento den do závěrečného programu soutěže
zařazeno ﬁnále čtvrté ligy.
Které týmy se do poslední fáze turnaje dostaly,
před naší uzávěrkou ještě nebylo známo, ale za-

znamenali jsme alespoň
všechny čtvrtﬁnálové a některé semiﬁnálové zápasy
ve všech čtyřech ligách.
Ve čtvrtﬁnále první ligy
poměrně dlouho odolávali favoritovi z Benešovska chlumští Bubáci, kteří
v prvním utkání prohráli
pouze 2:1 a ve druhém až
do druhé třetiny drželi nerozhodný stav. V závěrečné části hry se už ale tým
Genemusic začal prosazovat, nasázel svému soupeři čtyři branky a nakonec
vyhrál 8:2. Ve druhém
prvoligovém čtvrtﬁnále si
poradily Křepenice s příčovskými Kačery. Čerti vyhráli 6:3 a 4:2. Znamenalo
to, že v prvoligovém semiﬁnále se utkaly Štětkovice
s Křepenicemi a Zvírotice
s mužstvem Genemusic.

Stará garda potvrdila roli
favorita a v prvním semiﬁnále zvítězila nad Čerty
8:2. V repríze loňského
ﬁnále na led v neděli nastoupili další prvoligoví
semiﬁnalisté,
hokejisté
Zvírotic a Genemusic. Také
tentokrát byla úvodní třetina vyrovnaná, potom se
ale začal prosazovat tým
z Benešovska a nakonec
porazil chlapce od vody
8:3. Obě odvetná prvoligová semiﬁnále se hrála až
po naší uzávěrce.
Vyřazovací utkání dalších třech lig se hrála pouze na jeden vítězný zápas
a v lize druhé Kňovice
porazily ve čtvrtﬁnále Vršovice 3:1 a Solopysky
Olbramovice 4:3. Žabáci
ale postoupili do semiﬁnále až po nájezdech, když

v základní hrací době utkání skončilo nerozhodně.
V semiﬁnále Solopysky
prohrály s týmem AHC
Nový Knín 1:3 a hokejisté
Dalekých Dušník vyřadili
Kňovice po samostatných
nájezdech. V základní hrací době skončil tento duel
3:3. Ve třetí lize si ve čtvrtﬁnále poradil tým Domina
se sedlčanskými Medvědy
a postoupil po vítězství 6:2.
Ševci z Nového Knína porazili Dublovice 6:4. Ve čtvrtﬁnále čtvrté ligy Hrádek
vyhrál nad Draky 5:2 a petrovická Rumola Rybníkářům nastřílela čtyři branky
a inkasovala jenom dvakrát. V semiﬁnále Rumola
narazí na Neveklov a druhou dvojici vytvoří Kosova
Hora a Hrádek.
David Myslikovjan

Pro velikonoční vajíčko
letos pochodovalo šedesát
čtyři spokojených turistů
S E D L Č A N Y/ K Ň O V I C E

V sobotu 31. března vy-

razilo na Pochod za velikonočním vajíčkem

na šest desítek turistů.
Deset a půl kilometru

Přes šedesát účastníků Pochodu za velikonočním vajíčkem bylo v cíli nedaleko kapličky sv. Barbory
u Kňovic odměněno malovanými i čokoládovými vejci.

dlouhou túru od sedlčanského kulturního domu
ke kapličce sv. Barbory
u Kňovic lehce zvládli
i čtyři členové turistického kroužku při ZŠ Chlum
pod vedením učitelky
Markéty Peckové. Žačky
druhého ročníku Mája
a Valentýnka spolu s prvňáky Natálkou a Ramim
po cestě počítali praporky a papírové kraslice
vyznačující cestu: „Napočítali jsme osmdesát
čtyři fáborků a šestnáct
papírových vajíček,“ pyšní se. Odměnou dětem
z turistického kroužku,
stejně jako všem dalším
účastníkům pochodu,
byla v cíli malovaná vajíčka. Ta, stejně jako pochod, připravili členové
Klubu českých turistů při
TJ Tatran Sedlčany.
Lucie Kakosová

Fotbalové
víkendové
výsledky
regionálních
družstev
15. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
TJ Tatran Sedlčany B – FK
Králův Dvůr B 2:3 (0:1)
Branky Tatranu B: 68. M.
Sirotek, 76. J. Špaček
SK Petrovice – TJ Sokol
Sedlec-Prčice 1:0 (1:0)
Branky: 45. O. Štemberk

15. kolo okresního
přeboru
TJ Sokol Dublovice – SK
Spartak Příbram B 2:6 (2:2)
Branky Dublovic: 7. M.
Vondrák, 35. J. Lomoz
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Drahlín 3:1 (2:1)
Branky Tatranu C: 18. F. Stibor, 32. a 48. P. Sirotek

15. kolo III. třídy
skupina B
SK Nový Knín B – SK Vysoký Chlumec 10:0 (5:0)
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – Jesenice 5:1 (4:1)
Branky: 4. 6. a 15. M. Viskup, 10. a 65. M. Tatoušek
– 20. S. Lachout
TJ Sokol Kosova Hora –
SK Petrovice B 6:0 (4:0)
Branky: 15. T. Nosek, 25. J.
Růzha, 27. a 30. J. Nouzecký, 70. a 75. J. Kutil
SK Obory – TJ Krásná
Hora 2:4 (2:2)
Branky Hory: 1. V. Krůta, 24.
a 63. L. Hůla, 78. M. Turek
TJ Sokol Počepice – TJ
Vltavan Hříměždice 1:6
(1:4)
Branky: 9. J. Zdeněk – 3. 15.
a 81. D. Poslušný, 21. a 24. J.
Kahoun, 73. M. Matějka

Okresní přebor
15. kolo –
Benešov
Vrchotovy Janovice – Olbramovice A 0:1 (0:0)
David Štverák
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Tatran zažil poločasy rozdílné
jako den a noc
FK Slavoj Český
Krumlov – TJ
Tatran Sedlčany
1:2 (0:1)
ČESKÝ KRUMLOV V sobotu

31. března zajížděl Tatran
v devatenáctém kole fotbalové divize A do jihočeského Krumlova. Mimo jiné
byl zápas i o osobním souboji mezi brankářem Milanem Vančátem a krumlovským Tomášem Taubrem,
ze kterého vyšel vítězně
sedlčanský gólman.

Hosté ovládli
první poločas
Již od prvních minut
byla vidět rychlejší a aktivnější hra Tatranu. Domácí
celek musel zablokovat několik nebezpečných centrů
a náběhy zase zastavovaly
odmávané ofsajdy. Jeden
z mnoha centrů přišel v 7.
minutě, kdy Martin Hájek
vystihl soupeřovu špatnou

Připravený Říha zamezil
gólové radosti. Ta přišla
hned v zápětí. Martin Hájek
vybojoval balon, navedl si
ho přímo před Říhu, kterého prostřelil – 0:1. Po čtvrt
hodině hry zahrozil domácí tým, ale přízemní střelu
Tomáše Taubera k tyči vyrazil brankář Milan Vančát
na roh. Do dalšího zakončení, tentokrát lobem, se
dostal Dominik Němec, ale
mířil vedle. Dominik to pak
zkoušel razantní střelou,
ale opět neměl srovnaná
mířidla. Prvních dvacet
minut byli hosté jasně lepší a domácí celek hodně
zaostával a nedostával se
pořádně do šancí. Krumlov
se pomalu začal herně zvedat posledních dvacet minut prvního poločasu, kdy
ohrožoval Vančátovu branku skrumáží těl v soubojích o míč v šestnáctce, ale
bez pořádného zakončení.
Když se neujala střela Mi-

Soupeřovu snahu
zmrazil Kryštof
Kvěch
Jako obrácená strana
mince začal druhý poločas,
který se lišil jako den a noc
od toho prvního. Herní
aktivita Krumlova nejprve
vedla k chybné rozehrávce
Honzy Vystyda – namazal
balon do běhu Tauberovi,
který pádil sám na brankáře Vančáta. Jeho zákrok situaci zachránil. Jenže v 55.
minutě se už domácí radovali. Martin Svoboda našel
centrem z pravé strany
přesně hlavu naskakujícího
Taubera, který rybičkou dostal míč do sítě – 1:1. V 62.
minutě měl Tauber opět
obrovskou šanci, souboj se
sedlčanským brankářem ovšem prohrál – ten předvedl
výborný zákrok proti jeho
parádní hlavičce pod břevno a výskokem míč vyrazil
nad. V 75. minutě si nebez-

po souhře Michala Kdolského s Davidem Krůtou
dostal míč na kopačky Kryštofa Kvěcha, který přízemní
ranou na zadní tyč nedal
Říhovi šanci – 1:2. Byla to

voj: „První poločas jsme
nehráli nic moc, druhý byl
lepší, začali jsme hrát fotbal,
ale v té nejnevhodnější chvíli
jsme udělali chybu po naší
standardní situaci a dostali

Ladislav Šach, jako vždy, od lavičky emotivně povzbuzuje svoje
svěřence.

studená sprcha pro 150 domácích příznivců. Dílo mohl
dokonat ještě Dominik Němec, ale jeho střílený lob
letěl moc vysoko.

Ohlasy trenérů
Martin Hájek (vlevo) se právě elegantní kličkou zbavuje svého strážce.

rozehrávku, přihrál na Petra Haase, ten si udělal kličkou prostor ke střele, ale
treﬁl připraveného brankáře Františka Říhu. V 10. minutě přesprintoval Michael
Dvořák skoro celé hřiště až
do soupeřova malého vápna, kde z úhlu zakončoval.

chaela Dvořáka, která byla
zblokovaná, první rána Honzy Vystyda letěla kousek vedle tyče a druhou zase vyrazil s námahou brankář Říha,
což předvedl i proti pokusu
Michala Kdolského, skončilo první dějství výhrou hostujícího celku 1:0.

pečný Tauber udělal prostor ke střele před vápnem
na pravé straně, ale opět si
vylámal zuby na výborném
Vančátovi. Když už se zdálo,
že krumlovským hráčům
došel střelný prach a utkání
dojde k penaltovému rozstřelu, tak se v 83. minutě

Ladislav Šach, TJ Tatran: „První půli jsme hráli
velice dobře. Mohli jsme dát
i pět branek, bohužel naše
notorické neproměňování
nás nakonec stálo nervy.
Kdybychom všechny šance
proměnili, mohli jsme druhou půli v klidu dohrát, ale
mi si ještě necháme dát laciný gól na 1:1...“
Václav Domin, FK Sla-

gól. Za tu druhou půli bychom si ale bod zasloužili.“
Sestava Tatranu: Vančát – Repetný (87. Hofman), Vystyd, Lípa Pavel,
Kdolský, Kvěch (87. Lípa
V.), Dvořák, Hájek(67. Krůta), Haas, Němec.
Tatran je v tabulce
na šestém místě s 30 body
a skórem 34:33. Další utkání (dohrávku) sehraje již
tuto středu 4. dubna od 17
hodin, když doma přivítá
Klatovy. Hned v neděli 8.
dubna bude hrát Tatran
opět doma od 16.30 hodin
s Jankovem.
David Štverák
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KO M E N TÁ Ř

Proč někdo zavolal na místní studenty městskou policii?
Hanobení. Takové slovíčko
zvláštní, téměř nikdy jsme je
zatím neužívali, neslýchali,
nepsali. Cítíme v jeho významu jasné vyjádření procesu,
který vede k vytvoření hanby. Zřejmě udělat nějakou
hanbu, snad někomu, něčím,
asi nadávkou, pomluvou.
Nebo i sobě, nevhodným,
hloupým jednáním? Nebo
i našemu státu?
Nebudu to rozmazávat
bez potřebného jazykovědného vzdělání. Ale vrtá mi
hlavou, kdo může za to, že to
slovíčko je dosti frekventované. Je pravda, že se ve sněmovně pokusil právě onen
proslavený, nechvalně hrdinský poslanec Ondráček, asi
před dvěma roky navrhnout

jednoduché znění zákona
proti hanobení hlavy státu.
Tenkrát byl téměř všemi poslanci odmítnut. Nač takový
zákon, když proti pomluvám,
hrubostem, násilí, je již zákonem chráněn každý, pokud
žádá o zastání. A pokud si
někdo zasluhuje veřejnou
kritiku, zejména jako nějaká
veřejná osoba, pak přece nejde o žádné hanobení...
Když si představujeme
množství různých situací,
kdy bychom mohli to hanobení zvažovat, zda ano, či zda
ne, je asi konečné rozhodnutí nesmírně obtížné. Je možné nalézat vůbec hranici,
kdy soudce může říci podle
zákona (kdyby byl), ano, toto
již je hanobení, nebo toto

ještě ne. A toto je větší hanobení, na to je sazba jeden
rok, toto je také hanobení,
ale malé, za to je jen měsíc.
Jestliže řekl Anton Špelec, že
„císař pán je vůl“, pak i korunovanej, nebo ve Švejkovi
čteme „tady na císaře sraly
mouchy“, v obou případech
to asi za něco, jako hanobení,
mohlo vyznívat. Tehdy každé neslušné slovíčko bylo
i v hospodě jen obtížně přijatelné. Dnes jsou v některých
ﬁlmech ve slovníku drsných
chlapů pojmy již hodně vystupňované. Je to, jak se říká,
ze života.
Mile mě překvapilo, když
jsem se v Sedlčanském kraji
dočetl, že se místní studenti
v Sedlčanech přidali k ce-

POZNÁMKA

Menší muž na elektrokole, s knírem
a kulichem s bambulí
Nevím, zda popis v titulku je
dostatečný, aby v něm někdo
poznal předsedu odborové
organizace sedlčanské mlékárny Jaroslava Sládka. Snažil
jsem se s ním setkat od doby,
kdy v redakci reagoval na jeden z mých článků, kde jsem
se o situaci v mlékárně zmínil
jen okrajově, leč citlivě. Citoval jsem totiž jednu zastupitelku, která se o odborech
vyjádřila ne úplně pozitivně
a Jaroslava Sládka to, mírně
řečeno, rozladilo. Když jsem
navíc pro minulé číslo SK
napsal poznámku o tom, že
ve Francii, Itálii nebo Španělsku by zaměstnanci ihned
protestovali, stávkovali a házeli na management vajíčka,
dostal jsem následující den
od odborářského předáka
SMS tohoto znění: Pane Vašíček, přečetl jsem si váš blábol
a moc mě pobavil. Nechcete
do výboru? Akorát urážíte
nás odboráře, jestli vůbec
víte, kdo to je. Nepálíme pneumatiky ani neházíme vejce,
ale jako kultivovaní lidé vyjednáváme. Jste dosti silně
mimo mísu a protože mě urá-

žíte, dám vám možnost se se
mnou sejít. Napište kdy a kde
a budu tam. S úctou Sládek.
Novinářské srdce zaplesalo a je jasné, že této nabídce
nebylo možné odolat. Navíc
v situaci, kdy jsme se s panem Sládkem snažili najít
nějaký společný termín a on
pořád neměl čas. Měl jsem
radost, že jsem ho vyburcoval. Slovo dodržel a přišel
na smluvené místo ve smluvený čas. (Zní to spiklenecky
jako z ﬁlmu, ale setkali jsme
se v neděli dopoledne v jedné hospodě, kde jsme popili
kávu a vodu.) Drobné nedorozumění jsme si na úvod
našeho povídání vyjasnili.
Odborů si vážím a prudší
reakci jsem skutečně čekal,
na to mám právo. A pak Sládek mi na oplátku přiznal, že
od svých kolegů z Francie ví,
že oni by nejdřív zablokovali
vjezd do fabriky kombajnem
a hromadou hnoje, vyšli
protestovat a pak až jednali. Ví to stejně dobře jako já,
ale taky mi vysvětlil, proč
to v tomto případě vůbec
nepřipadá reálně do úvahy.

A já jeho argumenty chápu.
Přiznám se, že ač jsem
to nečekal, udělal na mě ten
chlapík na elektrokole, s taškou v odstínu reﬂexní žluté
a rudými deskami z dob dávno minulých, v červeném
kulichu s velkou bambulí,
opravdu silný dojem. Ačkoliv
jsme zástupci naprosto odlišných generací i profesního
zaměření, diskutovali jsme
kultivovaně a navzájem představovali tomu druhému svoje argumenty. Já jsem se trochu ptal a pak Sládek povídal.
Z toho, co jsem zachytil, jsem
vybral to podstatné a taky to
publikovatelné, protože jako
správný odborář a možná
nejen proto, mluví pan Sládek prostě trochu méně uhlazeně, než se dá v novinách
parafrázovat či citovat. Ale
sedí mi to k němu přirozeně.
Bylo to, aspoň myslím, klidné
a plodné hodinové posezení.
S výsledkem snad můžeme
být oba spokojení. Pro mě to
bylo velmi osvěžující osobně
a samozřejmě naprosto nutné
profesně. Jsem za to rád.
Tomáš Vašíček

lostátní demonstraci za demokracii. Nepřekvapilo mě,
že někdo, asi anonym, volal
místní policii. A hodně zvláštní mi přišlo, že po sdělení
o hanobení prezidenta, přijeli policisté do školy, kde se
již normálně pracovalo. Nějak mi nedochází, co vlastně
měli nebo mohli, dělat. Veřejnost by asi potřebovala být
informována, zda musí policie na podobné hlášení reagovat, zda má zjistit majitele
telefonu a vyšetřit jej, proč
obtěžoval. A nebo, kdyby
byl policista na místě v době
demonstrace, jestli by měl
nějak zakročit. Například,
že by uslyšel: „Prezident je
lhář“. Měl by vyšetřit, kdo
to zvolal a pokutovat? Nebo

vyšetřit, kterou to lež ten student myslel? A nebo kdyby
student řekl, že myslel toho
amerického? A oni by mu
řekli, že dobře vědí, kdo lže?
Rád bych podobné příhody bral s humorem, který využívali v době našeho
mládí ﬁlmaři. Bohužel však
začínám pociťovat samozřejmě jednak nedostatek lidské slušnosti a ptám se, kdo
vlastně s tím začal. A jednak
také pomalé omezování svobody, při slušných formách
vyjadřování skupinových
názorů. Konečně si také všímám, že někdo s použitím
drsného výrazu vyjádří svůj
názor přesněji, někdo je jen
sprostý zbytečně. Vyberme
si.
Vladimír Roškot

Fotofejeton

Majitel udírny by sice své domácí mazlíčky nedal ani za nic, ale
smysl pro humor mu nechybí. Foto: Hana Pechačová
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