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Koronavirus už je
i tady, přesto není
třeba podléhat panice
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Během minulého týd-

ne se rozšířila zpráva, že je
na území obce potvrzený
pacient s pozitivním testem na COVID-19. Zpráva je
pravdivá, i když další informace, které se v této souvislosti šíří, sám testovaný
dementuje.
„Na území obce jsem
od čtvrtka 12. března odpoledne. Lehké příznaky
se u mne objevily v sobo-

Šije
celé
Česko
REGION Jakkoliv jsme národem Švejků, pomiňme nyní
vtip, že vítězem celostátní
soutěže s názvem z titulku
je senior Miloš z Vysočiny,
který se zašil dokonale. Hrdinou akce „roušky“ jsou
totiž hlavně ženy, které koronavirová pandemie uvěznila
doma, namísto toho, aby
chodily do práce. Nelenily,
vyndaly mašiny a materiál
mnohdy zapomenutý hluboko ve skříňce nebo šuplíku
a pustily se do šití roušek.
Roušková horečka začala
na počátku minulého týdne.
Od té doby mizí materiál závratnou rychlostí. Tkaloun
již na internetu není k sehnání, stejně jako mnoho
dalšího materiálu, který by
snesl vyvaření. Další komplikací byl výpadek proudu.
V úterý odpoledne vypadlo
Pokračování na straně 10

tu 14. března odpoledne
a v neděli jsem byl v Praze
ve Střešovicích na testech.
Jel jsem tam sám na otočku
autem, protože dovolat se
na hygienu bylo nemožné.
Ve středu 18. března navečer mi volali z hygieny, že
jsem nakažený. Nakazil
jsem se v Rakousku na horách, kde jsem byl bez rodiny pracovně od pondělí 9.
března do středy 11. března,
tedy až po hasičském plese.

Jinak jsem měl v sobotu
kašel a lehkou teplotu 37,4°
jako při normálním nachlazení. Od neděle už teplotu
nemám,“ uvedl s tím, že už
vymizel také kašel. V pátek
20. března přijela sanitka
na otestování dalších členů rodiny. Výsledky nebyly do nedělního odpoledne
známy. „Trvá to až pět dní,
protože laboratoře nestíhají,“ doplnil.
Pokračování na straně 3

Cena 16 Kč

Noviny vychází v obvyklém
režimu

Sedlčaňák Pavel
Švagr, člen Ústředního
krizového štábu ČR,
vzkazuje: Dodržování
pravidel je základ
SEDLČANY Zastupitel měs-

ta Sedlčan Pavel Švagr

Pavel Švagr

(na snímku) zastává šest
let post předsedy Správy
hmotných rezerv České republiky. Do této funkce byl
jmenován Vládou ČR. Že
je právě on v posledních
dnech a týdnech enormně
pracovně vytížený, to nikoho nepřekvapí. Švagr a také
jeden z hlavních skladů
hmotných rezerv na Červeném Hrádku se nyní objevují v celostátních médiích
Pokračování na straně 8

V těžké situaci se poznají charaktery lidí, podotýká
ředitelka Kocíková. Dobrovolníci šijí roušky, na recepci
klienti a zaměstnanci nakoupí základní potraviny
SEDLČANY „Jako všude

jinde nám nastalo období,
s nímž se musíme vyrovnat,“ konstatuje ředitelka
sedlčanského domova seniorů Jaroslava Kocíková

v souvislosti s koronavirem, který zasahuje do života jak zaměstnancům, tak
klientům tohoto největšího
středočeského poskytovatele sociálních služeb. Jaro-

slava Kocíková je zároveň
od 1. září loňského roku
pověřena vedením dalšího
krajského zařízení – Nalžovického zámku, který je domovem pro dospělé osoby

se zdravotním postižením
a do jehož dalších služeb patří například také chráněné
bydlení v Příčovech nebo
Kamýku nad Vltavou...
Pokračování na straně 4

Obce pomáhají i nad
rámec povinností
REGION Vláda České republiky ve svém usnesení ze dne 16. března
doporučila osobám starším 70 let nevycházet
po dobu trvání nouzového stavu mimo svá oby-

dlí. Výjimkou jsou návštěvy zdravotnického
zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
Zároveň vláda tímto
Pokračování na straně 6

Ředitel Sedlčanských strojíren
říká: Řada našich zaměstnanců
pracuje z domova
S E D LČ A N Y S e d l č a n s k é
strojírny se stále řadí mezi
největší
zaměstnavatele
v regionu. Jejich výrobní
chloubou jsou speciální
výtahy pro průmyslové
provozy a umí si poradit
například i s výtahy do vý-

bušného prostředí. Stroje
ze Sedlčan se osvědčily
v abnor málně těžkém
prostředí také v šachtách,
dolech, v podmořském tunelu – znají je i v Ománu,
v Peru nebo na Sicílii....
Pokračování na straně 3
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Na hasiče je spolehnutí,
pomáhají všude, kde je třeba
ČERVENÝ HRÁDEK Je ne-

dělní podvečer. Ve skladu
hmotných rezerv na Červeném Hrádku se 22.
března potkáváme s partou hasičů z SDH Sedlčany II. Jsou to dobrovolníci

seniorům nebo vykládky
a uložení krabic s rouškami,
respirátory a dalšími pomůckami ve skladu na Červeném Hrádku. Podle toho,
o jaký konkrétní požadavek
jde, ozve se nám buď staros-

dodává. Potvrzuje zároveň,
že zatím žádný z členů jejich sboru není naštěstí
v karanténě.
Poznamenává, že dosud
se o seniory a nemocné
dokázaly postarat vlastní-

„Chlapi, tak zase zítra, dnes je hotovo,“ poděkoval a vyzval ke společnému snímku spolehlivé pomocníky Pavel Švagr.

v pravém slova smyslu –
je na ně spolehnutí a pomáhají v nelehké době
v boji s koronavirem tam,
kde je třeba.
„Naše výjezdy jsou teď
jiné, než na které jsme zvyklí,“ nepopírá starosta hasičského sboru Viktor Němec.
„Snažíme se pomáhat, jak
to jen jde. Svoji pomoc jsme
nabídli městu už před čtrnácti dny – ať jde o služby

ta Sedlčan Miroslav Hölzel
nebo šéf hmotných rezerv
Pavel Švagr,“ dodává Němec s tím, že tentokrát se
podle jeho informace postarali o zásilku milionu
kusů roušek a respirátorů.
„Byli jsme tu do půl hodiny.
Třídili jsme, ukládali... A je
hotovo. Máme avízo, že
v pondělí přijedou další kamiony, tak přijdeme pomáhat v co největším počtu,“

mi silami zaměstnankyně
Pečovatelské služby Sedlčany. „Ale pokud nápor
přijde a my ho ještě očekáváme, jsme na to připraveni,“ sděluje Němec. „Přeji
všem, aby měli pevné nervy
a vydrželi! Já mám doma tři
malé děti, vím, jak je situace psychicky náročná, ale
musíme držet pohromadě
a pomáhat ostatním. To je
priorita,“ dodává.
-mb-

Starosta situaci
sleduje, informace má
Vít Rakušan
za STAN tlumočil na schůzce předsedů parlamentních
stran a klubů žádost starostů, aby dostávali informace
o stavu nakažených. Může
to podle nich významně
pomoci v boji proti šíření
poplašných a nepodložených zpráv mezi obyvateli.
Bez konkrétních dat jim totiž starostové často nebyli
schopni čelit. Epidemiolog Roman Prymula mu to
přislíbil již v uplynulém
týdnu.

PETROVICE

Starosta Petrovic Petr
Štěpánek každopádně
informace o svých občanech má: „Zatím máme
jednu rodinu v nařízené
karanténě, vrátila se z Uničova. Další rodina je v dobrovolné karanténě po návratu z Asie. Jeden muž
testovaný pro závažné
respirační onemocnění byl
negativní,“ uvedl v pondělí ráno.
Nad rámec vládních
nařízení zřídilo vedení
obce nákupy s donáškou

do domu pro seniory i maminky s malými dětmi
a samozřejmě pro lidi v karanténě. Obec zajišťuje objednávky i vlastní nákup,
pečovatelky z Charity Starý Knín, zaměstnanci obce,
dobrovolní hasiči a dobrovolníci z řad studentů pak
vlastní roznášku. „Chceme
tímto opatřením zabránit
zbytečnému styku ohrožených skupin s veřejností,“
doplnil starosta.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Autobusové
stání do Petrovic
a Vysokého Chlumce
je pod střechou
SEDLČANY C e s t u j í c í

ve směru na Vysoký Chlumec a Petrovice na zreko n s t r u o v a n é m s e d l čanském autobusovém
nádraží nově nastupují
na svůj pravidelný spoj
na stanovišti číslo 2 namísto dřívějšího čísla 7.
„Sedmá stanice je mimo
zastřešení, od počátku s ní
bylo počítáno jako s náhradní nebo zájezdovou.
Bylo to z důvodů bezpečného nástupu do autobusu, když například odjížděly děti na hory nebo se
chystali diabetici na zájezdy. Stání nemělo být
ale využito pro pravidelné
spoje. Dopravci si to ale
zjednodušili tím, že rozmístili autobusy na všechna nástupiště, včetně čísla
7. Toto řešení se samozřejmě dostalo pod kritiku občanů, kdy směrem na Petrovicko odjíždí poměrně
hodně spojů a cestující stáli na otevřeném prostranství,“ vysvětlil sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel.
„Jednal jsem s představiteli dopravní společnosti
Arriva. Požadoval jsem
změnu. Navrhoval jsem,
aby případně na stanoviště 7 přesunuli linku s minimální frekvencí a počtem
c e st uj í c í c h . Ko n k rét n ě
jsem měl na mysli ‚vyhlídkový‘ autobus na Chramosty a Zvírotice. Dopravci to
vyřešili tím, že ‚sedmičku‘
úplně vyčlenili a spoje
z tohoto stanoviště přesunuli na zastřešené č. 2,“
dodal starosta s tím, že se

od té doby zatím k němu
nedostaly žádné další
připomínky ohledně cestování. „Je to víceméně
na dodržování pravidel
mezi řidiči,“ zdůraznil.
St a ro s t a Vys o k é h o
Chlumce Jiří Svatek potvrdil, že starostovi Hölzelovi dal podnět k jednání
právě na základě dotazů
obyvatel městyse, kteří se
ihned po otevření nového
autobusového terminálu
dotazovali, proč jsou právě oni v nevýhodě. „Starosta Sedlčan mi přislíbil,
že se o řešení při jednání
se zástupcem dopravní
společnosti pokusí, což se
nakonec podařilo a já mu
za to jménem občanů děkuji,“ vzkázal Svatek.
Pet rov i c k ý s t a ro s ta Petr Štěpánek měl
od cestujících podobné
nepříznivé ohlasy na nekryté stání. „Vděčně jsme
přivítali výstavbu nového
autobusového nádraží,
které jim skýtá v případě
nepřízně počasí útočiště.
Je ale pravda, že drobnou vadou na kráse byla
nekrytá zastávka a tak
čekající cestující byli opět
vystaveni dešti. To pro ně
bylo samozřejmě nepříjemné. V naší obci sice
nemáme autobusové nádraží, ale zastávky jsou
kryté a snažíme se je udržet ve stavu, kde se cítí
cestující příjemně,“ přidal
svůj komentář Štěpánek
s tím, že je rád, že dopravce připomínky uznal
a chybu napravil.
-mb-

Všude se šijí roušky
REGION Pro zaměstnance,
klienty, jejich rodinné příslušníky a také i pro občany Sedlčanska ušili podle
informace Jaroslavy Kocíkové, ředitelky krajských
zařízení poskytujících sociální služby, v Nalžovicích
a Kamýku do soboty 21.
března celkem 680 roušek.

„Od pondělí 23. března
šijeme roušky pro Domov
Sedlčany a obyvatele Sedlčan,“ uvedla Kocíková
s tím, že po dobu opatření
proti šíření koronaviru je
uzavřen týdenní stacionář
v Kamýku a sociálně terapeutické dílny v Příbrami
a v Nalžovicích.
-mb-

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

Nevhodné obrubníky od Rozvoje zmizí
SEDLČANY Vysoké obrubní-

ky z leštěné žuly, které jsou
po rekonstrukci náměstí
v roce 2012 dominantním
materiálem v centru města,

u parkoviště před Obchodním domem Rozvoj upozorňovali občané i regionální
novináři dlouhodobě. Parkující řidič tu má prakticky

konec. Usnesla se na tom
v březnu rada města. Informaci nám potvrdil i starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel.
Uvedl: „Rada města se sku-

strana

Ředitel Sedlčanských
strojíren říká: Řada
našich zaměstnanců
pracuje z domova
Dokončení ze strany 1

si vysloužily nemálo kritiky.
Nahradily z části klasické
lavičky u morového sloupu
nebo u kašny, lemují veliké
květinové záhony. Určují
také řidičům zaparkovaných vozidel a chodcům
směr, kudy se dostat dál
z „labyrintu“.
Na největší problém

dvě možnosti, aby se dostal
se na chodník – buď vstoupit do poměrně frekventované komunikace nebo žulovou překážku přelézt. Její
zdolání bývá obtížné zvláště
v zimě při minusových teplotách nebo pro seniory
a méně fyzicky zdatné lidi.
Teď by tomu měl být

tečně shodla na odstranění
zadních obrubníků na parkovišti před OD Rozvoj. Předpokládám, že k úpravě dojde do léta a umožní přístup
z parkoviště na navazující
chodník. Doba udržitelnosti
projektu, na níž bývá vázána
dotace, již pominula, takže
změna je možná.“
-mb-
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Podnik, který vznikl
před šedesáti lety, je výrazně zaměřený na export.
Zeptali jsme se ředitele Ladislava Filipa, jak se vypořádávají s tímto nelehkým
obdobím, kdy se svět kvůli
koronaviru uzavírá...
Jaká opatření v souvislosti s koronavirem
a uvalením karantény
od 16. března na celou
ČR jste udělali?
Těch opatření je celá
řada, vydali jsme už několik pokynů a směrnic.
Snažíme se samozřejmě
minimalizovat styk mezi
lidmi. Nejsou povoleny návštěvy našich pracovních
partnerů. Speciální postup
máme pro styk s dopravci
a podobně.
Jede provoz fabriky
v nezměněném režimu?
Samozřejmě v režimu
ﬁrmy došlo k řadě omezení. Výrobu se snažíme
udržet, protože stále máme
dost zakázek.
Dali jste možnost ně-

kterým zaměstnancům
pracovat z domova?
Ano, řada našich pracovníků tuto možnost
dostala a naši nabídku
využila.
Máte dostatek gelů,
rukavic a dalších ochranných pomůcek?
Něco máme, samozřejmě chybí roušky a respirátory.
Jak jste se postavili
k uzavření hranic?
Doprava zatím funguje.
Museli jste rušit účast
na veletrzích, která ze
zahraničních akcí na vás
dopadla nejcitelněji?
Naši lidé předčasně
ukončili návštěvu veletrhu v Las Vegas a všichni
už jsou doma. Stejně tak
se dopravili i zaměstnanci Sedlčanských strojíren, kteří pracovali v zahraničí.
Chtěl byste ještě něco
vzkázat čtenářům?
Přeji jim hodně zdraví
a věřím, že situaci „ustojíme“.
-mb-

Koronavirus už je i tady, přesto
není třeba podléhat panice
Průvodce studentů
Dokončení ze strany 1

Přestože až do neděle
15. března neměl nařízenou karanténu, od čtvrtka
se podle svých slov s nikým nepotkal. I jeho rodina
se podle jeho slov i svědectví sousedů po celou dobu
karantény zdržuje pouze
na chalupě, používá roušky a přísně dodržuje karanténu. „Nikoho jsme tím
pádem nemohli a ani nemůžeme nakazit. Uváděná
bezpečná vzdálenost venku

je dva metry, tady okolo nás
nikdo není na sto metrů,
takže nikomu nic od nás nehrozí. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka
po úzkém kontaktu, který
trvá delší dobu,“ uklidňuje
své spoluobčany.
„Spíše buďte všichni opatrní, protože lidí s nákazou
nebo příznaky je mnohem
víc než těch, kteří se ve skutečnosti nechali testovat.
Každý, kdo je nachlazený,
může být nakažený. Na test

se čeká dva až tři dny
a na výsledek pak dalších
pět dní. Upozorňuju, že já
kromě soboty odpoledne
jsem teplotu neměl a doteď
nemám. Takže lze být nakažený a bez teploty. Důležité
je hlavně být v klidu a zbytečně nepanikařit,“ dodává
s tím, že se již cítí dobře.
K léčbě používá hodně
vitamínu C, zázvorový čaj
s medem a kapky na kašel.
Olga Trachtová
Hadáčková

a pedagogů
Na možnost
využívat dočasný online
přístup k fondům Národní knihovny a jiných veřejných vysokých škol
upozorňují sedlčanské
knihovnice. Studenti či pedagogové veřejných a soukromých vysokých škol
mají od 19. března podle
jejich sdělení možnost
zvolit elektronické zdroje

SEDLČANY

dostupné na dálku prostřednictvím adresy aplikace Kramerius (kramerius.
nkp.cz).
„Je spuštěn webový
průvodce #Knihovnyprotiviru (protiviru.knihovny.
cz), kterým chceme lidem
usnadnit hledání i výběr,“
poznamenala ředitelka
knihovny Blanka Tauberová.
-red-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
OSEČANY V katastru obce

došlo 19. března krátce
po poledni k dopravní
nehodě, když čtyřiadvacetiletá motoristka začala
předjíždět traktor v době,
kdy jeho řidič odbočoval vlevo na polní cestu.

Ke zranění osob naštěstí
při střetu nedošlo. Vzniklá škoda byla stanovena
na 20 000 korun.
REGION Zatím nezjištěný
zloděj odcizil v době od 15.
do 17. března v jedné malé
obci na Sedlčansku motor-

ku. Násilím vnikl do garáže, ze které nakonec nic
nevzal, ale ve stodole objevil motocykl značky JAWA
ČZ 350/354 červené barvy,
jehož hodnota činí 300 000
korun.
SEDLČANY Jiný nene-

chavec zavítal 18. března po třetí hodině ranní
na myčku v Církvičské
ulici. Vypáčil dveře u chladícího automatu na nápoje a chemii a následně
odcizil věci v hodnotě
jednoho tisíce korun. Na-

víc ještě poškodil stojan
na ovládání ručního mytí
a způsobil škodu ve výši
80 000 korun.
Informace v této rubrice pocházejí ze svodek
od policejní mluvčí Moniky
Schindlové (PČR Příbram).
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V těžké situaci se poznají charaktery lidí, podotýká ředitelka
Kocíková. Dobrovolníci šijí roušky, na recepci klienti a zaměstnanci
nakoupí základní potraviny
Dokončení ze strany 1

Jasná pravidla
pro Domov
i Zámek
„Začali jsme se intenzivně připravovat od února
a 27. února jsme svolali
první společný krizový
štáb. Pro Domov Sedlčany
a Nalžovický zámek jsme
si stanovili jasná pravidla.
Ta jsou aktualizována podle usnesení vlády a pokynů
zřizovatele. V organizacích
jsme nastavili řadu opatření
jak pro klienty, tak pro zaměstnance. Všem je měřena
každý den tělesná teplota,
dodržují základní hygienická opatření, zvýšil se příjem
tekutin, ovoce a zeleniny.
Nakoupili jsme pro zaměstnance přípravky na zvýšení
imunity. Zásoby potravin,
léků a inkontinenčních pomůcek máme na dva měsíce,“ uvádí k současnému
stavu Kocíková. Podotýká,
že mobilním klientům, kteří
vycházejí z pokojů do dalších společných prostor,
byly rozdány roušky. Zaměstnanci mají ochranné
gumové rukavice nejen pro
výkon své práce, ale i pro
domácí potřebu.

Každý balíček je
dezinﬁkován
A jak žijí klienti obou
zmíněných zařízení, aby se
situaci nepoddávali? „Jsou
zařazeni do menších sku-

pin a střídají se při různých
zájmových činnostech v malých společenských místnostech. Odpoledne sledují projekci v jídelně. Přitom jsou
od sebe vzdáleni nejméně
tři metry. Další možností,
jak příjemněji strávit čas,
je poslech rozhlasového
čtení. Rovněž v malých skupinkách chodí do zahrady
areálu jednotlivých pavilónů. K pobytu na čerstvém
vzduchu využíváme terasy.
V Nalžovicích jsme uzavřeli
naši část zámeckého parku,“ odpovídá ředitelka.
Potvrzuje, že platí přísný
zákaz návštěv. Personál zajišťuje telefonické spojení
a přebírání balíčků od blízkých osob v rukavicích
a ústenkách. Každý balíček
je dezinﬁkován.

Dobrovolníci
vítání
V krajských zařízeních
v Sedlčanech i v Nalžovicích je omezena lékařská
péče. „V nutných případech
se telefonicky spojíme s našimi lékaři nebo voláme
rychlou zdravotnickou pomoc,“ říká Kocíková. Také
uvádí, že jim dochází dezinfekce a dále bilancuje:
„Máme v tuto chvíli k dispozici 44 respirátorů a 1 900
roušek. Potřebovali bychom
na dobu 30 dnů 2 100 respirátorů a 12 tisíc roušek. Naše
pracovnice i klientky ve volnu šijí roušky pro ostatní.

Jana Jochová, vedoucí našeho zdravotnického úseku,
přišla s nápadem vytvořit
jednoduše perfektní ústenky,“ potvrzuje, jak v tíživé
situaci pomáhá každý podle svých možností. Jedním
dechem dodává: „Velmi bychom uvítali padesát schopných dobrovolníků pro pří-

době se nejvíce poznají
charaktery lidí. Velmi si
prý váží podpory zaměstnanců a nasazení týmů ze
sedlčanského domova seniorů, ale i z kamýckého
nebo nalžovického zařízení a ostatních pomocníků
a dobrovolníků, kteří se
podílejí na zajištění soci-

dejem základních potravin,
ovoce a zeleniny u nás
na recepci. Zaměstnanci tak
nemusí do obchodů a chrání
tím sebe, rodiny, ale i občany města.“ Doplňuje, že balíčky se připravují v kuchyni a obsahují chléb, rohlíky,
salámy, sýry, jogurty a další
potřebné výrobky.

Slovo hejtmanky

Balíčky se základními potravinami si mohou zaměstnanci i klienti
nově nakupovat na recepci. Foto: Hanka Kubištová

pad karantény zaměstnanců
a nebo jejich zvýšené nemocnosti.“
Nepodceňuje také situaci, kdy by zaměstnanci
nemohli kvůli karanténě
opustit zařízení. Pro tento případ existuje záložní
plán se seznamem dobrovolníků z řad zaměstnanců a schopných klientů.
„Máme zajištěny izolace
i místnosti, včetně nafukovacích matrací na přespání
zaměstnanců. Všichni mají
na pracovišti osobní potřeby na několik dnů.“ Dobře
si uvědomuje, že v těžké

álních služeb v Příčovech
nebo v Příbrami. „Obě organizace Domov v Sedlčanech i Zámek Nalžovice si
vzájemně pomáhají,“ zdůrazňuje. „Klienti i zaměstnanci chápou nutnost opatření, vše jim vysvětlujeme
a včas je informujeme.“

Základní
potraviny
na recepci
Ředitelka Kocíková se
ještě zmiňuje o novince,
která má ulehčit nákupy zaměstnancům i klientům. Vysvětluje: „Začali jsme s pro-

Středočeská hejtmanka,
která je zároveň předsedkyní bezpečnostní rady kraje,
k situaci v zařízeních z pozice zřizovatele informuje:
„Do krajských 59 sociálních
zařízení posílá kraj ochranné pomůcky až ve chvíli,
kdy se jim tenčí zásoby,
protože byla předzásobena.
Předáno bylo do těchto zařízení již více než sedm a půl
tisíce roušek. Zásobujeme
zařízení just in-time, to znamená, že od jednotlivých
zařízení máme zpětnou
vazbu kolik a čeho mají aktuálně na skladě. Na druhé
straně, co obdržíme, ihned
odesíláme. Několik dní jsme
jeli z vlastních předzásobených skladů, ale po obdržení ochranných pomůcek
od státu jsme je okamžitě
distribuovali tam, kde byly
nejvíce potřeba.“
Buďme optimisté – a věřme, že zásobování vším, co
poskytovatelé služeb i běžní občané potřebují, se každým dnem zlepšuje...
Marie Břeňová

Kašna by měla fungovat již v létě
PETROVICE Po rozsáhlých

peripetiích, které provází

již po mnoho měsíců rekonstrukci kašny na ná-

Vizualizace vítězného návrhu petrovické kašny

městí, se zastupitelé rozhodli vypsat anketu. Její
výsledek ohlásilo vedení
obce v polovině března.
Už předem se zastupitelé zavázali, že budou při
svém následném rozhodování přání svých voličů respektovat. Hlasovat mohli
nejen občané Petrovic, ale
také chalupáři. Do hlasování byly zařazeny tři návrhy. První návrh z dílny
OTA ateliéru získal 39 hlasů
místních občanů, chalupáři
pro něj nehlasovali. Druhý
návrh byl z pera místního

architekta Jana Veselého.
Pro něj se vyslovili 43 místní občané a jeden chalupář.
Vítězem veřejného hlasování se stal návrh původní,
na kterém spolupracoval
starosta obce Petr Štěpánek
s Janem Kunešem. Získal
podporu 226 místních obyvatel a 6 chalupářů.
„O výběru vzhledu kašny měli rozhodnout zastupitelé v pondělí 23. března.
Zasedání bylo zatím přesunuto na středu 25. března.
Na lednovém zasedání se
zastupitelé zavázali, že bu-

dou respektovat rozhodnutí
veřejnosti vzešlé z ankety,
když se jí zúčastní alespoň
dvě stě oprávněných voličů.
Ankety se zúčastnilo tři sta
osm hlasujících a rozhodli
celkem jednoznačně, co se
jim líbí a co chtějí. Jestliže
dojde po roce dohadování
ke konečnému rozhodnutí,
můžeme prakticky okamžitě
rekonstrukci provést tak, aby
v létě byla v kašně na náměstí voda,“ zhodnotil situaci
starosta Petr Štěpánek.
Olga Trachtová
Hadáčková


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
88/20

Vykoupím počítače (klidně nefunkční), tlačítkové telefony, procesory, zubní
zlato. Tel.: 774 804 274, přijedu.
89/20

Koupíme byt 3+1 v Sedlčanech. Tel.:
604 473 944.
90/20

Koupím chatu u řeky v okolí Sedlčan.
Tel.: 736 217 855.
91/20

Koupím dům nebo hospodářské stavení i ve špatném stavu. Tel.: 728 529 372. 92/20

Prodám pračku se ždímačkou, gramofon + desky (80 ks), peří prachové 15 kg.
Tel.: 737 320 555.
93/20

Koupím zahradní traktor VARI nebo

podobné. Tel.: 722 422 223.

94/20

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

PLOŠNÁ INZERCE
od 13 Kč vč. DPH/cm2

Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz

Tel.: 774 414 225, E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz

Zápis do 1. tříd
1. ZŠ Sedlčany a 2. ZŠ Propojení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní
docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat
od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 a bez osobní
přítomnosti dětí ve škole.
Podání žádosti:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně
do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy
možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou
schránku)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen
poslat prostý email!)
3. poštou
4. osobní podání: zákonný zástupce dítěte se dostaví do školy
v úředních hodinách
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických
prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Doložení rodných listů: stačí jejich doložení prostou kopií
dálkovým způsobem.
Tiskopisy k zápisu naleznete na webových stránkách škol.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte
k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud
je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa.
Po znovuotevření škol obě sedlčanské základní školy zorganizují
pro zapsané žáky Návštěvní den. O termínu jeho konání budete
včas informováni.
Mgr. L. Novotný
ředitel 1. ZŠ Sedlčany

PaedDr. J. Nádvorník
ředitel ZŠ Propojení

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO
 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS,
PROTHERM, KOVARSON,
BENEKOV atd.

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva
AKCE na kompletní koupelny – sleva až 20 %

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup
 baterie auto i moto značky YUASA, FAAM, SZNAIDER
 motorové oleje pro benzínové i naftové motory - syntetické i minerální
 motorové oleje pro dvoudobé motory a motorové pily, křovinořezy, sekačky
 převodové a hydraulické oleje v obalech i stáčené do vlastních nádob
 plastická maziva na ložiska, čepy, pouzdra, řetězy
 brzdové kapaliny
kapaliny, směs do ostřikovačů, destilovanou vodu
 hadice hydraulické, vzduchové, palivové, horkovodní, olejové
 hadice na propan-butan, acetylen, kyslík, zahradní
 spirálové hadice na huštění pneumatik včetně měřáku
 hadice na mycí agregáty typu WAP, KÄRCHER a podobně
 rozvaděče na štípačky
štípačky, manometry, kulové ventily, mazací lisy
 rychlospojky
rychlospojky, šroubení, spony, těsnění Al, Cu
 koncovky hydraulických a vzduchových hadic

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz

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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Obce pomáhají
i nad rámec
povinností
Dokončení ze strany 1

usnesením nařizuje starostům
obcí zajistit těmto seniorům
pomoc při zvládání životních
potřeb včetně nákupů potravin
a léků. Občané města Krásná
Hora nad Vltavou mohou své
požadavky volat v pracovní dny
do 8:30 na telefonní číslo úřadu. Použít mohou také e-mail
města. Nákup jim je vyúčtován
při předání. „Péče o seniory je
teprve několik dní, prozatím byl
minimální zájem. Zajišťujeme
dle požadavku seniorů nákupy
potravin a léků a dovoz obědů,“
uvedla Jitka Balounová koncem
minulého týdne.
Také v Kamýku nad Vltavou
existuje systém péče o seniory.
Kromě toho obdržely domácnosti také tiskoviny. Jednou
z nich je doporučení, jak se mají
lidé v této nelehké době chovat.
Shrnuje aktuální situaci a nabízí
pomoc v řešení problémů. Nechybí zde ani kontakty na důležitá místa. „Děláme maximum,
abychom zajistili dodávky dezinfekce, roušek a dalších prostředků. Se všemi těmito prostředky
zacházejte šetrně a místo vnitřní
aplikace vysokoprocentního alkoholu jej šetřete na možné využití jako dezinfekčního prostředku,“ vyzývá starosta obce Petr
Halada. Dalšími materiály, které
domácnosti dostaly, je návod
na použití a vyrobení roušky
a také návod na použití jednorázových rukavic.
V Solenicích stejně jako v Petrovicích pomáhají s péčí o seniory místní hasiči. Zajišťují nákupy
i vyzvednutí léků. V Petrovicích
mohou této pomoci využít i maminky s malými dětmi.
„Pro seniory jsme zavedli
možnost zprostředkování nákupu základních potravin v místním obchodě a možnost vyzvednutí léků v lékárně v Sedlčanech.
Prozatím je tato služba využívána v řádu jednotek zájemců.
Službu zajišťujeme vlastními
silami a pomocí dobrovolníků
z místních občanů. Zároveň jsme
upravili i provoz naší pošty tak,
aby v čase od 8 do 9 hodin měli

možnost ji navštívit pouze senioři, kteří jsou nejohroženější
skupinou obyvatel. Pro všechny
občany se snažíme uveřejňovat
aktuální informace související
s vyhlášeným mimořádným stavem na našich www stránkách,
facebooku a zasílat je pomocí
mobilního rozhlasu,“ uvedl starosta městyse Vysoký Chlumec
Jiří Svatek.
Lenka Havlíčková z Kosovy Hory uvedla, že seniorům
nabídli pomoc formu výzvy
v obecním rozhlase a rozesláním informace pomocí infosystému Klubu seniorů. „Přihlásilo
se také několik dobrovolníků,
kteří nabídli pomoc. Jde o jednotlivce i skauty. Na obec zatím
žádný požadavek nedorazil,
předpokládám, že případná pomoc je poskytována individuálně příbuznými nebo sousedy,“
uvedla ve čtvrtek 19. března.
V Nalžovicích telefonicky kontaktovala starší osamocené občany sama starostka Jana Pšeničková. „Podle potřeby jsem jim
dovezla roušky a nákup zajišťuji. Zájem není velký, většinou
se o své seniory starají mladí,“
uvedla.
Kromě obcí vychází důchodcům vstříc také Česká pošta.
Důchody doručované na adresy
budou doručovány beze změny. „Nově k nim od pondělí 23.
března přibudou i důchody, které
měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách v pondělí 23. března a 24. března. Jde asi
o 75 000 plateb za každý výplatní den. Prakticky to znamená, že
v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na pošty,
všechny důchody se pokusí Česká
pošta doručit. Pokud by se stalo,
že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod
uložen na ukládací poště. Senior
si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum,
kdy mu pošťáci důchod doručí
domů. Pokus o doručení bude
učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes,“ uvedla
společnost v pátek 20. března.
Olga Trachtová Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Výrobna medových
perníků je dočasně
uzavřena, pochod odložen
POČEPICE Situace kolem koronaviru COVID-19 se negativně
podepsala na různých sférách
našeho života. Jednou z nich je
podnikání v některých oborech.
Do této kategorie patří i rodinná
výrobna perníků v Počepicích,
kterou provozují Hejhalovi již
více než třicet let.
Za celou tu dobu se nikdy
nestalo, že by museli zásadně
řešit existenční problémy. Až
nyní. „Jelikož je perník trvanlivá potravina, celý proces výroby
je rozdělen do několika ročních
období. Jsou to Velikonoce, Vánoce a celoroční provoz, tedy
perníková srdíčka na poutě. Právě poutě a společenské akce jsou
v celkovém podílu zastoupeny
největší měrou. Dělají asi devadesát procent produkce,“ popisuje Pavel Hejhal mladší.
Bohužel virus přišel přesně
v ten nejhorší okamžik. Vláda
zrušila veškeré společenské
akce včetně poutí. „Díky tomu
jsme přišli o možnost prodeje
našeho specifického sortimentu.
Od poloviny prosince vždy vyrábíme na sklad a v polovině března se začínají perníčky prodávat na Matějské pouti a dalších
akcích. Standardně nestíháme
výrobu, tak si děláme skladové
zásoby,“ říká o nastalé situaci.
Momentálně mají plné sklady a žádný odbyt. Veškeré objednávky jsou zrušené. „Museli
jsme rychle jednat. Výroba se
zastavila v pátek 13. března.
Zaměstnankyně, které mají děti,
šly na ošetřování člena rodiny.
Ostatní zaměstnance jsme museli dočasně propustit,“ uzavírá
Pavel Hejhal s tím, že všichni
věří, že se situace co nejdříve
uklidní, aby to nebylo pro celou
výrobnu likvidační.
Výrobna perníků je v areálu
U Radešínka. Kromě perníkárny je zde mimo provoz také Adventure golf s restaurací a penzionem s kapacitou 38 lůžek.
Jediné, co alespoň trochu drží
restauraci, je provoz kuchyně
pro rozvoz obědů. „Momentálně
rozvážíme asi sedmdesát jídel
denně. Se zpřísňujícími se pravidly od vlády počet obědů mírně
vzrostl. Rádi bychom ještě navýšili kapacitu na sto až sto dvacet

jídel denně, a proto nyní oslovujeme nové zákazníky či firmy,“
vysvětluje Pavel Hejhal.
Jediné, co mohlo zůstat otevřené pro veřejnost, je prodejna potravin Minimix. Ta musí
pochopitelně svou prodejní dobou upravit dle nařízení vlády.
I sem mohou ráno přijít pouze
senioři nad 65 let.

Pochod Hory doly
Počepice je také
v ohrožení
Aktuální situace se dotkla
i oblíbeného pochodu Hory
doly Počepice. Letos se měl konat 13. ročník. „Bohužel letošní
třináctý ročník pro nás opravdu
není šťastný. Nejvíce nás mrzí,
že jsme letos mohli někomu pomoci. Pokud se situace uklidní,
budeme hledat náhradní termín
a pokusíme se zvrátit tuto nepřízeň osudu,“ uvedli organizátoři
s tím, že zdraví nás všech je
nyní důležitější.
Původní záměr organizátorů
byl udělat ze třináctky šťastné
číslo. Rozhodli se uspořádat
tento ročník pochodu jako charitativní. „Monika Bartoňová
statečně bojuje s roztroušenou
sklerózou. Léčba je finančně
náročná. Bohužel, zdravotní pojišťovna nehradí veškeré náklady vynaložené na pomoc lidem
postiženým touto nemocí. Monice by v současné chvíli nejvíce
pomohly dva elektrické neurostimulátory WalkAide. Zakoupení
jedné základní sady WalkAide
pro pacienta stojí 131 139 korun.
Koupi zmiňovaných neurostimulátorů by musela řešit z vlastních
finančních prostředků. Proto
jsme se rozhodli zajistit finanční pomoc a minimální startovné
50 Kč za osobu věnovat Monice. Dále lze zasílat jakoukoliv
částku na transparentní účet
233522096/0600,“ vyzývají organizátoři.
V minulém roce se pochodu
zúčastnilo 711 lidí. Pokud se podaří zorganizovat jej letos v náhradním termínu, bude celý
realizační tým moc rád za rekordní účast. Heslem letošního
ročníku se stalo „Pojďme pro
dobrou věc“.
Olga Trachtová Hadáčková
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Zaměstnanci velkoobchodu
dělají vše, co je v jejich
silách, provozovatelé
restaurací sčítají ztráty
REGION Zatímco mnoho institucí je

v současné době uzavřených, případně
některé z nich mají pouze omezený provoz, všichni, kdo mají na starosti distribuci potravin, v posledních několika
týdnech museli zvýšit svoje pracovní
nasazení. Zákazníci už několikrát vzali
skoro útokem všechny tři sedlčanské
supermarkety, zvýšený ruch je i v některých dalších větších prodejnách
a samozřejmě také ve velkoobchodě
COOP v Sedlčanech na Lhotce.

Podle slov ostatních skladníků kolikrát
za paletami navršenými „toaleťáky“ jejich kolegové ani nejsou vidět. V sedlčanském velkoobchodu stále jdou
na odbyt veškeré cukrovinky, káva,
a hodně se zvýšil odbyt trvanlivých polévek. Zdejší zaměstnanci se zvýšeným
úsilím zatím vše zvládají a žádné prodejny COOP se neocitají bez zboží.
„Jsme zásobováni třikrát za den, takže o maso a uzeniny zatím nouzi nemáme,“ uvedly zaměstnankyně Řeznictví

Už od minulého pondělí, tedy ještě několik dní před nařízením, všichni řidiči, kteří přijížděli
do sedlčanského velkoobchodu COOP, vykládali zboží na rampu v rouškách.

„Některé dny připravuji na palety i třikrát více těstovin, než obvykle,
a také mouky vydávám větší množství,“
svěřil se skladník Petr Sirotek, který
má na starosti těžký koloniál. „O hodně více teď jde na odbyt i rýže a krmivo pro zvířata.“ Jeho kolegyně Lenka
Cvetková na stejnou otázku odpovídá,
že nejvíce vyskladňuje mléko, hotová
jídla a paštiky. Naproti tomu alkoholické nápoje vydává ve stejné míře, jako
dříve. Skladník Vítek Koval doplnil, že
nealko jde ve velkoobchodě na odbyt
dobře po celý rok, a teď se jeho odběr
zvýšil jen mírně. I jeho ale překvapilo,
že v posledních dnech je velký zájem
o rajský protlak. Zato po hygienických
potřebách je, jak jinak, nyní poptávka
mimořádná. Skladníci velkoobchodu
mají co dělat, aby uspokojili poptávku
a stíhali připravovat savo, domestos,
nebo antibakteriální mýdla. Nejvíce ale
na palety nakládají toaletní papír, kterého mají celou sérii s mnoha vůněmi.

Dvořák v sedlčanské ulici 28. října.
„Zvýšený obrat je znát, ale řekly bychom, že naši zákazníci jsou ukáznění,
takže žádné problémy jsme zatím nezaznamenaly.“
To bohužel však neplatí u provozovatelů restaurací. Podobné jako v Coloradu v Nádražní ulici v Sedlčanech
to zřejmě bude i v dalších podobných
zařízeních. „Také my máme od pondělí 16. března stolek ve vchodových
dveřích a přes něj vydáváme obědy,“
uvedl Milan Sirotek z restaurace Colorado. „Jejich výdej se teď snížil o polovinu, a protože výčep nemáme žádný,
naše tržba není ani poloviční, jako dříve. Vůbec nemám představu, jak tuto
situaci můžeme dlouho zvládat a jak
budeme přežívat. Pokud vím, zavřený
je teď Vyšehrad, Krčín i Cibich Pub.
Růžek jede stejně jako my, Kozlovna
taky, a o ostatních provozovnách nemám žádné informace.“
David Myslikovjan
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JAK TO VIDÍ
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Čím to je, čím to je – zpívá
skupina No name. Zkusme
na to přijít!
Mám dvě zprávy, jednu špatnou a jednu dobrou.
Tak nejdřív tu špatnou:
Lék proti koronaviru (zatím)
nemáme.
A teď tu dobrou: Jinou epidemii ovlivnit můžeme! Třeba
tu, při které zahyne osazenstvo
jednoho autobusu denně a jedno menší okresní město ročně.
Jasně, je to jen přirovnání, ale
pojďme se podívat na fakta:
„Ročně v Česku zemře na následky kouření 23 000 lidí, to je
šedesát obětí denně, tedy jeden
přeplněný autobus,“ přiblížila
rozsah tabákové epidemie odbornice na odvykání kouření
Eva Králíková už v roce 2003.
Uvítala tehdy, že Světová zdravotnická organizace přijala první mezinárodní úmluvu o kontrole tabáku, která umožní proti
novodobé epidemii účinně bojovat. Někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček si
na jednání o zákazu kouření
přinesl urnu a mluvil o tom,
že na následky kouření ročně
umře v Česku tolik lidí, kolik
žije v menším okresním městě.
Kašel, zadýchávání, únava
a vykašlávání hlenů… jako by
nám to něco připomínalo, že?
To jsou také základní příznaky
chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), se kterými se
už dávno potýká téměř 700 000
Čechů. Za hlavní příčinu odborníci považují – kouření!
Právě kouření totiž likviduje
plicní tkáň s velkou efektivitou.
Na tuto nemoc v České republice ročně zemře přes 3 500 lidí.
„Co teď zdržuje s kouřením,
když svět má důležitější práci –
bojovat proti koronaviru,“ nadáváte možná. Zvlášť ti, kteří boj
se závislostí zatím nevybojovali. Chci jen ukázat, že vše je relativní. A že možná bychom nemuseli být teď až tak omezeni
na svých právech, kdybychom
se už před časem dobrovolně
uskromnili třeba jenom docela
málo. V době epidemie koronaviru vláda zavřela, co mohla
– kromě pár výjimek. A k těm
patřily i prodejny tabáku…
Bylo by fajn, kdyby šli poli-

tici příkladem. Prezident Miloš
Zeman chtěl být kdysi vtipný,
když vyhlásil smrt vegetariánům, nekuřákům a abstinentům. (Mimochodem – právě
prezidentův poradce se po návratu z Číny přes zákaz vydal
do restaurace. Když bylo zdokumentováno, že tam byl, vytrvale odpovídal, že se na nic
nepamatuje…) Tak teď k onomu vysmívanému vegetariánství: Michael Greger se zmiňuje
o pandemii nikoli koronavirové,
ale o pandemii chronických
nemocí, které jsou způsobeny hlavně posunem ke stravě,
ve které převažují živočišné
a zpracované produkty. Zkrátka
– jíme příliš mnoho masa, mléčných výrobků, limonád, cukrovinek, raﬁnovaných obilovin.
Uvádí, že nejlépe prozkoumaným případem je Čína, kde byl
odklon od tradiční rostlinné
stravy doprovázen výrazným
zvýšením počtu chronických
onemocnění jako obezita, cukrovka, kardiovaskulární choroby a rakovina.
Jistě, i vegetariáni mohou
být ohroženi vysokou mírou
chronických onemocnění, pokud jedí hodně zpracovaných
potravin. Pomohlo by nám jíst
více rostlinné stravy a méně
zpracovaných potravin, plných éček a náhražek a bez enzymů. Greger uvádí také studii,
z níž vyplynulo, že zlepšením
stravování se snižuje pravděpodobnost vzniku rakoviny
prsu až o 90 %!
Na prevenci chronických
onemocnění by mělo obrovský vliv už jen to, kdybychom
dodržovali alespoň čtyři jednoduchá zdravotní doporučení:
nekouřit, nebýt obézní, půl hodiny denně cvičit, jíst zdravěji –
více ovoce, zeleniny a celozrnných obilovin a méně masa.
Zní to banálně, že? Ovšem
tyto čtyři faktory ovlivňují riziko
vzniku chronických onemocnění ze 78 %! Jistě, efektnější
a jednodušší by bylo slupnout
nějakou zázračnou piluli. Ale
taková neexistuje.
Hanka Synková
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Sedlčaňák Pavel Švagr, člen
Ústředního krizového štábu ČR,
vzkazuje: Dodržování pravidel je
základ
Dokončení ze strany 1

téměř denně. Obyvatelé
regionu si nemohli nevšimnout, že jim nad hlavami
krouží vrtulník. Požádali
jsme Pavla Švagra, aby události čtenářům Sedlčanského kraje detailněji přiblížil.
Ve středu 18. března přistával na „Mrskošovně“ v Luční ulici
v Sedlčanech dopoledne
vrtulník. Podle některých „svědků“ se jednalo o nakládání roušek
přivezených ze skladu
hmotných rezerv z Červeného Hrádku, podle
jiných informací šlo naopak o vykládku 150 000
rychlotestů na koronavir, který vojenský speciál dopravil v noci z Číny.
Co z toho je pravda?
Šlo o nakládku 19 000
rychlotestů na koronavir
a o zajištění rychlého dodání do šesti moravských nemocnic. Čas byl rozhodující,
proto byl povolán vrtulník.
Vedle těchto testů jsme posílali letecky také respirátory a další materiál. Prostě
vrtulník byl naplněn do posledního místečka. Současně vyjížděla ﬂotila aut se
zhruba 50 000 dalších testů
do nemocnic v Čechách.
Je pravda, že tyto rychlotesty se jen několik hodin
předtím vykládaly z letadla,
které přiletělo z Číny. Asistovala nám přitom i sedlčanská městská policie a patří
jí za to dík. Ostatně poděkování patří i místní Policii ČR,
protože policisté nám zase
pomohli se zajištěním urgentní dodávky pro Bulovku. Sedlčaňáci prostě fungují! Myslím, že o našem městě
ví každý v této republice.
Ve čtvrtek 19. března
přistával v Sedlčanech
vrtulník opětovně, přímo
v areálu skladu na Červeném Hrádku, protože bylo
potřeba urgentně dopravit
další testy do Olomouce.
Ale to byl vrtulník soukromé ﬁrmy, která let věnovala jako dar státu v sou-

časné situaci. A co ještě
dodat? Do celého procesu
distribuce do nemocnic
jsme se zapojili ihned.
Jste tedy s dodávkami
v současné době spokojený?
Řekl bych, že pro příští
dny – pokud dodavatelé dodrží termíny dodávek, které
jsou slíbeny, a bude fungovat doprava – tak z hlediska
zásobenosti budeme mít
snad to nejhorší za sebou.
Ale zase bych nechtěl být
moc optimistický, protože
vlastně žádné časy neplatí…
Jinak s ohledem na rozsah
potřeby zásobovat respirátory, rouškami, dezinfekcí
a podobně prakticky všechny, je fajn, že v tom nezůstáváme sami, ale že vedle nás
za podpory armády a policie se do distribuce výrazně
zapojí cestou ministerstva
vnitra také hasiči.
Nepochybně jste také
členem krizového štábu.
Můžete se zmínit o tom,
jak častá jednání ovlivnila váš osobní život?
Jsem členem ústředního krizového štábu, to je
pravda, chodím i na jednání
ústřední epidemiologické
komise a logicky i absolvuji
řadu dalších koordinačních
schůzek. Co se týká jednání
Vlády ČR, tam jdu prakticky
jen v případě, když si moji
přítomnost vyžádá. V posledních dnech je opravdu
času velmi málo, ale to asi
nikoho nepřekvapí. Prostě fakt nesedíme doma se
založenýma rukama v klíně. A asi je i pochopitelné,
že je poměrně náročné
skloubit zajištění běžného
chodu úřadu a podpisové
a schvalovací agendy se
zabezpečením úkolů, které nyní máme. Můj osobní
život nyní vypadá tedy zejména tak, že pendluji mezi
Prahou a Červeným Hrádkem a moc toho nenaspím.
Máme 24hodinovou pohotovost, schází se u nás spousta
informací, a to nejen z Ministerstva zdravotnictví ČR, ale

i požadavky ostatních – především na vydávání pohotovostních zásob. To sebou
nese vyhlášení nouzového
stavu, ve kterém nyní jsme.
Roušky stále nejsou,
lidé je šijí pro sebe, své
blízké a také se někteří
snaží suplovat stát a šijí
a rozdávají je zdravotníkům, prodavačkám
a dalším potřebným.
Tak například zareagovali dobrovolníci v Sedlčanech, v Petrovicích,
Nalžovicích, Kamýku...
Máte víc informací než
„běžný občan“. V jakém
časovém horizontu předpokládáte, že roušek
a dalších ochranných pomůcek bude dostatek?
Nejdříve se všude objevovaly informace, že
roušky nejsou a nakonec
ze dne na den má nějakou
tu roušku každý. A někdy
jsou ty doma šité velmi
pěkné. A vlastně i odborníci říkají, že textilní rouška
je výhodná, protože se dá
vyprat a je prostě jenom
vaše. Současný stav není
jen o rouškách a o respirátorech. Je to o udržení
chodu zdravotnictví, výroby, obchodu a nezbytných
služeb a podobně. Ale teď
vážně, celá Evropa, celý
svět je nyní díky koronaviru v komplikované situaci.
A dodržování základních
pravidel chování – tak jak
je doporučuje Ministerstvo
zdravotnictví ČR a Světová
zdravotnická organizace
– je základ. Myslím si, že
nikdo nemá radost z toho,
že koronavir způsobuje tak
ohromné problémy milionům lidí po celém světě,
ale prostě musíme ten boj
zvládnout a vyhrát! Už nyní
je ale jasné, že svět před koronavirem a po něm bude
úplně jiný. Držme si palce,
ať jsou Sedlčany v pohodě.
Jo a co se týká roušek –
když bude dodáno vše, co
má objednáno ministerstvo
zdravotnictví, tak jich bude
dost.
-mb-
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Radim Passer naváže
na biblický maratón
v Sedlčanech přednáškami
v provincii Papua
SEDLČANY Radim Passer

změnil výrazně vzhled Tyršovy ulice i sídliště Za Nemocnicí. Spolek Maranatha,
jejímž je zakládajícím členem, zde ﬁnancoval dvě
novostavby – modlitebnu
a společenské centrum.
Osmi miliony korun podpořil také výstavbu městského parku, který s novostavbami sousedí. Celek
působí moderně, příjemně,
promyšleně. Veřejnosti hotové dílo představil Passer
při dnu otevřených dveří
ve čtvrtek 17. ledna.
Od konce ledna až do soboty 7. března v modlitebně
uskutečnil celý maratón
přednášek. Protože je silně věřící člověk a hlásí se
k Církvi adventistů sedmého dne, byla taková i jejich
náplň. Před tou závěrečnou jsme požádali Radima Passera o zhodnocení
této aktivity. Z Prahy, kde
má developer ﬁrmu, nebo
ze Štětkovic, kde si postavil domek, téměř denně
do Sedlčan dojížděl.
Přednáškám a jejich
přípravě jste věnoval
spousty času. Splnil výsledek vaše očekávání?
Vždycky jsem vděčný
za každého člověka, kterého Bůh přivede. Je to pokaždé takový malý zázrak,
když lidé, kteří žili bez víry,
tak se pro Krista rozhodují.
Nejsou to zástupy. Žijeme
ve společnosti, která biblickým morálním hodnotám
není nakloněna, přesto nás
na přednáškách bylo v průměru kolem třiceti. Šedesát
posluchačů bylo nejvíc,
nejméně kolem dvaceti.
Které téma zaujalo nejvíc?
Myslím, že to první lednové o „(Ne)jednotné Evropě“, v únoru bylo silným
zamyšlením „Co se děje
po smrti?“, pro lidi bývá
vždy také atraktivní můj
životní příběh, který jsem
připomenul 9. února. A větší účast než průměrná byla
na biblických proroctvích.
Poslední
přednášku

jste nazval „Nejlepší development v dějinách
vesmíru“. Tím jste myslel
sebe?
(Úsměv). Ne, nejlepším
developerem v českých
zemích historicky byl Karel IV. A pokud to řeknu
s nadsázkou a platností
pro celý vesmír, tak je
jednoznačné, že se jedná
o Hospodina. A to je také
nejlepší přítel, kterého
můžeme v životě mít.
Chystáte na letošek ještě obdobné přednášky?
Letos je to za moji éru
věřícího poprvé, že jde
o cykly na čtyřech různých
místech. Tím prvním byly
Sedlčany, dalším bude Papua – největší indonéská
provincie, která se rozprostírá na většině západní
části ostrova Nová Guinea,
přednášet budu pro podnikatele ve Velkých Karlovicích na pomezí Moravy
a Slovenska a na podzim
plánuji ještě jednu sérii
v Praze.
Svěřovali
se
vám
v Sedlčanech lidi se svým
trápením?
To se stává dost často.
V průběhu pěti týdnů navážete s posluchači bližší
vztahy, a proto mají i tendenci říci něco o svých problémech. To se tady pochopitelně také odehrávalo.
Zaznamenal jste nějaké kritické připomínky na modlitebnu nebo
na šíření víry Církve adventistů sedmého dne?
Ke mně se nedostalo nic
podobného. Ohlasy čtenářů a knihkupců jsem zatím
nezaznamenal ani k čtvrtém dílu mojí autobiograﬁcké knihy, kterou jsem poprvé představil v Sedlčanech
a v Praze.
Dominantním prvkem
modlitebny je křtitelnice.
Kdy ji využijete?
Využita byla při prvním
křtu, který byl v únoru,
a vím, že několik místních
lidí o křtu uvažuje. Věřím
tomu, že v průběhu jara se
tedy uskuteční další. -mb-
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Stolním tenistům
Školy začínají zjišťovat
ještě oﬁciálně sezóna efekty vzdělávání na dálku
a připravovat elektronické zápisy
ukončena nebyla,
výkonný výbor
teprve rozhodne
REGION Po dvou týdnech

O uplynulém
víkendu se mělo dohrávat
poslední dvojkolo základní
části nejenom 2. ligy, ale
také krajských a regionálních soutěží ve stolním tenise. Nouzový stav v České
republice vše ale nasměroval zcela jinam. Jako všechny sporty, byl i stolní tenis
dočasně přerušen. Mnohé
z jiných sportovních soutěží se dočkaly v této sezóně
ukončení deﬁnitivně.
„Současný stav je ta-

SEDLČANY

v regionálním přeboru I. třídy pro C a D tým.“
Z pohledu A týmu samozřejmě všechny členy
druholigového kádru rozhodnutí výkonného výboru enormně zajímá. Vyrovnaná tabulka o konečné
pořadí a možnost baráže
s moravskou skupinou 2.
ligy – to vše mělo rozluštit
poslední dvojkolo soutěže.
Možností, jak by to mohlo
dopadnout, je hodně, ale
jak to dopadne dooprav-

Stolní tenisté nehrají, prázdná jsou všechna sedlčanská sportoviště.

kový, že jsme asi jediným
sportem kromě fotbalu, kterému zatím nebyla oﬁciálně ukončena či zrušena sezóna,“ připomněl vedoucí
hráč A týmu stolních tenistů sedlčanského Tatranu
Radovan Faktor. „Poslední verdikt České asociace
stolního tenisu je takový,
že je vše přerušeno do 30.
dubna. Byla již oﬁciálně
zrušena play-off, a pokud
by to situace dovolovala,
byla by základní část dohrána po 30. dubnu. Pokud
ne, rozhodne o dalším postupu výkonný výbor před
tímto datem. V současnosti
jsou na tom všechna naše
družstva velmi dobře. Kdyby výkonný výbor nakonec
rozhodl o ukončení soutěže, což předpokládám,
znamenalo by to pro A tým
setrvání ve 2. lize, pro B
tým klidný střed tabulky
v krajské soutěži I. třídy
a vítězství a druhé místo

dy, na to si musí všichni
počkat. „Snažili jsme se pro
záchranu dělat maximum,“
říká Radovan Faktor. „Vyhrané poslední čtyři zápasy
v naší původní, již asi dvacetileté sestavě, nám dávaly
veliké šance se baráži vyhnout. Zvláště, když jsme
poslední zápasy měli odehrát na domácí půdě, kde
jsme silní. Tak uvidíme.“
V soutěžích mládeže,
kde má Tatran dvě žákovská družstva v regionální
soutěži stolních tenistů
mládeže okresu Benešov,
byla dohrána kompletní
základní část. Nadstavba
o konečné pořadí v tabulce byla zrušena. „Tříčlenná družstva mládeže jsme
měli v soutěži po hrozně
dlouhé době, a jsem rád, že
jsme mohli jako jediný tým
z okresu Příbram doplnit
soutěž na okrese Benešov,“
uzavřel Radovan Faktor.
David Myslikovjan

vzdělávání na dálku nám
své zkušenosti sdělilo několik pedagogů z regionu.
Robert Kohout z Kosovy
Hory je hodnotí vcelku
pozitivně. Podle něj se
neprojevilo nic zásadního nebo překvapivého.
Zavést novinku, se kterou
původně nepočítali, nepotřebovali.
Také v základní škole
ve Vysokém Chlumci vše
klape podle původního
plánu. Jak uvedla ředitelka
školy Eva Buriánová, pouze došlo k výměně komunikačního prostředku: „Místo
Skypu využívám s páťáky
aplikaci Whatsapp,“ uvedla. Mateřská škola původně zůstala otevřená, ale
po odhlášení téměř všech
dětí jsou i zde vchodové
dveře zavřené.
Po d l e ř e d i t e l k y Z Š
Chlum Jaroslavy Procházkové ověřily první týdny
výuky na dálku možnosti
této metody. „Stále se musíme zamýšlet nad tím, jak
práci hodnotit, když nevíme, zda žákům s vypracováním úkolů někdo pomáhá či ne. Pracujeme ale
s důvěrou ve všechny a snažíme se získávat zpětnou
vazbu posíláním jednoduchých odpovědí na zadanou domácí práci jednotlivým učitelům. Systém určitě
všichni vylepšujeme a učitelé si sami stanovují, co
jim vyhovuje,“ popsala pro
naši redakci.
V Nechvalicích dostávají děti zatím spíše
opakovací práce. Jejich
zadávání se děje vždy
v pondělí přes emaily.
„V případě nového učiva
zejména u prvňáčků a druháčků je velká část práce
na rodičích. Za to jim patří velké poděkování. Děti
dalších ročníků dostanou
vždy v pondělí doporučené
stránky v pracovních sešitech a v učebnicích. Pokud
narazíme na nové učivo,
v emailu mají vysvětlený
postup a pak samostatné

procvičování v pracovních
sešitech. Žáci dostali také
odkazy na procvičování
učiva na různých webových stránkách. Na některé
se žáci přihlašují heslem
a učitel má tak zpětnou
kontrolu. Pokud něčemu
nerozumí, potřebují se
ujistit o správném postupu, mají možnost spojit se
s učitelem buď přes email,
WhatsApp nebo telefon.
Učivo prvouky, vlastivědy
a přírodovědy mohou zpracovat formou projektu,“
vysvětluje učitelka 1. až
3. ročníku Ivana Skalická.
Od tohoto týdne dostávají
žáci přes email i pracovní
kontrolní listy. Ty vypracují na počítači a pošlou
zpět učitelce.
Podle ředitelky petrovické základní školy
Hany Vošahlíkové je největší problém naplánovat
a někdy i vysvětlit učivo.
„Nejen pro děti a rodiče je
to situace nová, ale také
pro nás učitele. Nechceme
rodiče přetěžovat, ale určitá zodpovědnost na ně
přenesena prostě být musí.
Děti dostávají každý den
ráno úkoly podle rozvrhu.
Snažíme se posílat jen to
nejnutnější, přikládáme
výklad, někteří posílají
natočená videa s výkladem látky, jiní přikládají
výklad písemně. Většina
učitelů má zpětnou vazbu a na základě poznatků
děláme nejrůznější změny tak, abychom to všem
usnadnili. Je velká škoda,
že jsme v tom sami. Zatím
žádný metodický pokyn
ze strany MŠMT bohužel
nemáme,“ posteskla si.
Postupně začínají práci
žáků i hodnotit.

Zápisy budou bez
dětí
Novinkou ve školství
jsou elektronické zápisy
budoucích žáků prvních
tříd. Osloveným ředitelům
to připadá jako rozumné
řešení. „Ve škole spojené se
školkou máme tu výhodu,

že se s předškoláky potkáváme a známe je,“ uvedla
k tomu vysokochlumecká
ředitelka Eva Buriánová.
„Je velká škoda, že si
ho budoucí prvňáčci nemůžou zažít. I pro učitele
je seznámení s budoucími
prvňáčky důležité. Po uvolnění současné situace by
bylo příjemné se s dětmi
i rodiči sejít a vzájemně se
seznámit,“ navrhuje v této
situaci nechvalická učitelka Ivana Skalická.
Myšlenka zápisu bez
budoucích žáků prvního
ročníku je správná také
podle ředitelky ZŠ a MŠ
Petrovice Hany Vošahlíkové. Dodává ale jedno velké „ale“. „Zápis se může
uskutečnit elektronicky.
Prostřednictvím datové
schránky, ale kdo z rodičů ji má, prostřednictvím
emailu s elektronickým
podpisem, ale kdo má
elektronický podpis, poštou nebo osobně bez dítěte.
Předpokládám, že většina
rodičů využije poštu. Protože je ale většina rodičů
místní, není zbytečné, aby
běželi na poštu a zaplatili za to, že zásilka bude
na poště uložena a my si
ji vyzvedneme? Proto budeme instalovat poštovní
schránku na budovu školy,
kam rodiče budou moci své
žádosti dávat. Denně tuto
schránku budeme vybírat
a ihned budeme rodiče informovat o tom, že jsme jejich žádost přijali,“ vysvětluje své rozhodnutí.
Jaroslava Procházková v Chlumu měla podle
svých slov připravený
elektronický systém zápisu ještě dříve, než s tím
přišlo MŠMT: „Přišlo mi to
v současné nelehké době
jako nejlepší a nejzodpovědnější řešení. Zápis bude
se na naší škole uskuteční
elektronicky od 1. do 15.
dubna. Snad se podaří rodičům žádost o přijetí včas
doručit,“ uzavírá.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Šije celé Česko
Dokončení ze strany 1

25 trafostanic, takže ženy při
šití roušek musely zařadit
vynucenou přestávku.
V různých obcích regionu
se do šití pustily nejen bývalé nebo současné švadleny
a šičky. V Kamýku nad Vltavou šije podle starosty Petra
Halady roušky asi dvacet
dobrovolníků. Obec je pak
rozdává.
„Pro naše občany máme
díky obětavosti místních občanů připraveny šité roušky
k vyzvednutí v budově našeho úřadu, konkrétně na poště
partner, za což jim děkujeme.
Roušky poskytla Keramika
Novákovi, kolektiv restaurace
Židovna a fara Kosova Hora.
Občanům je můžeme díky
tomu nabízet zdarma a pomoct jim tak alespoň trochu
v těchto nelehkých časech.
Kontrola nošení roušek není
zapotřebí, neb vesměs všichni naši občané jsou vzorní
a bez roušky nevychází ven
ze svých domovů,“ odpověděl na dotaz redakce starosta městyse Vysoký Chlumec
Jiří Svatek. „Je krásné sledovat, jak jsou lidé v těchto
nelehkých časech hodně
solidární a ochotní nabízet
svou pomoc ostatním. Jsou
si tak nějak blíže, i když jsou
od sebe dále,“ doplnil.

Nezahálí ani
regionální ﬁrmy
V Petrovicích se zapojila
také ﬁrma B.E.S. Tradiční výrobce ložního prádla přešel
operativně na velkovýrobu
ochranných roušek. „Přes
prvotní organizační a systémové potíže se výroba v úterý 17. března rozjela na plnou
kapacitu. Hned první den výroby ﬁrma bezplatně poskytla místní samosprávě 300 ks
těchto roušek, které obec rozveze pečovatelkám, lékařům,
důchodcům v domě s pečovatelskou službou a budou k dispozici v lékárně a obchodě
potravin. Vyrobené roušky
budou přednostně dodávány
Ministerstvu
zdravotnictví
a složkám IZS,“ uvedl starosta Petr Štěpánek. Jednatel
ﬁrmy Ondřej Šimák mu předal 300 kusů roušek zdarma
pro potřebné. Roušky ušili
také zaměstnanci mateřské

školy nejen pro zaměstnance školky, ale také pro děti,
které ji navštěvují. Lucie
Singrová dostála svému příjmení a ušila hned v prvních
dnech 50 roušek pro místní
lékařku a její pacienty. Část
jich dala také do místní prodejny potravin. „Je to příkladný přístup domácí ﬁrmy a občanů v této složité době, kdy
vzájemná pomoc a solidarita
přispěje v boji s koronavirem,“ pochvaluje si starosta.
Také o předškolní děti
v Klučenicích bude postaráno. Pro jejich ušití se rozhodla jejich učitelka Stanislava Suchá: „Protože vím,
jak je někdy těžké přesvědčit
naše předškoláky, aby právě teď nosili roušku, našila
jsem pro ně barevné ze stoprocentní bavlny,“ vysvětlila
svou motivaci. V pondělí
od devíti do deseti hodin
dopoledne je zájemcům rozdávala okénkem u vchodu
do mateřské školy.
V Kosově Hoře se podle
Lenky Havlíčkové šijí roušky
v několika domácnostech.
„Poskytovány jsou v naprosté
většině zdarma. Využívají se
zbytky látek, povlečení, utěrky a podobně. Roušky šijeme
i v Klubu seniorů. Nastavily
jsme si dělbu práce. Jedna
stříhá, další žehlí a třetí šije.
Každá sama doma. Sháníme
materiál, dochází gumy i tkaloun. Kontrola nošení roušek a plnění všech opatření
není prováděna cíleně, jen
je samozřejmostí upozornit
každého, kdo tak nekoná.
Myslím, že zatím zvládáme
situaci dobře,“ uvedla.
Dobrovolnice šijí roušky
také v Solenicích. Podle starosty Jana Mátla jim materiál poskytují další obyvatelé
obce. Navíc měl k dispozici
zdarma roušky od manželky ze zubní ordinace. Rozdal je zájemcům.
V Nechvalicích usedly
za šicí stroje mimo jiné zaměstnankyně školy. S nůžkami pomáhal také ředitel
školy Jiří Neužil.
Ani nalžovická starostka
Jana Pšeničková není stranou. Zapojuje se osobně:
„V obci Nalžovice, jen co já
vím, ušily stovky roušek Jana
Ddejmková, Jaruška Ešne-

rová, Jitka Haníková, Lenka
Malendová, Pavlína Pšeničková s dcerou Nikolou. V menším množství šijeme zřejmě
všichni. V případě potřeby si
mohou lidé roušky na úřadě
vyzvednout nebo je doručíme. Musím občany naší obce
pochválit, nevidím, že by někdo chodil zbytečně po vesnici, bez roušky už vůbec ne,“
hodnotí situaci v obci.
Do šití se zapojil také Domov Svatý Jan. Přesto jich je
v obci málo. „Roušky se snažím sehnat od úterý 17. března, bohužel zatím neúspěšně.
Zatím mám slíbeno na úterý
24. března asi dvě stě šitých
roušek, ale je to pouze slib. Jakýkoliv kontakt na místo, kde
roušky lze sehnat, přivítám,“
sdělil naší redakci starosta
obce Václav Hrubý ve čtvrtek 19. března. Už v sobotu
vypadala situace i v této obci
lépe. Ruku k dílu, pochopitelně s jehlou, totiž přiložila
také přímo rodina starosty.

Krásnohorské
dobrovolnice šijí
už více než týden
V Krásné Hoře nad Vltavou se do šití zapojilo pár
dobrovolnic, materiál jim
ale poskytuje mnoho dalších. Zásobovat se tak daří
jak městský úřad, poštu, obchod s potravinami, lékárnu,
místní lékařky, dům s pečovatelskou službou i další
důchodce, ale také složky
Integrovaného záchranného
systému. Pro látkové roušky nejen pro sebe si přijela
i hlídka milínské Policie.
„Překvapilo mě, že ani
lékařky a záchranáři nemají,
čím se chránit. Ušily jsme tedy
i pro ně. Dodaly jsme roušky
do Zemědělského podniku,
do Laktosu, do školy, školky,
do lékárny, sousedům, jsou
k dispozici i v krámě. Lidi,
od kterých bych čekala, že
budou šít, tak nešijou. A stále
jsou ignoranti, kteří umí vylézt
bez roušky,“ řekla v sobotu
Eva Kirnig, která se spolu se
svou matkou Marií Čížkovou
a dvěma pomocnicemi Janou
Černou a Janou Máchovou
pustila do šití zcela naplno.
V prvních dnech minulého
týdne vynechávali i stravu.
Pak se to rozkřiklo a sem tam

někdo přinesl něco k obědu
nebo ke kávě. „Mile mě překvapila solidarita lidí. Každý
den sem přinese někdo materiál, který doma našel. A taky
dostáváme spoustu dobrot,“
pochvaluje si. „Za roušky nic
nechceme. Jen všechny moc
prosím, ať potom, co to skončí, podpoří místní podniky. Ať
nakupují u Šachů, sýry v Laktosu a tak podobně. A taky
ať přijdou ke mně do hospody, až bude otevřená,“
doplňuje se smíchem. Pak
ale zvážní a s o poznání
smutnějším výrazem dodává, že by rády šily i nadále,
ale materiál dochází. Chybí
hlavně šňůrky, ideálně tkalouny. I když jim materiál
přineslo už asi dvacet lidí,
mizí rychle. Za první týden
totiž z této improvizované
dobrovolnické dílny vzešlo
už asi šest stovek roušek.
Jitka Balounová z městského úřadu vyzdvihuje
hlavně Helenu Čandovou
z Krašovic: „Roušky má profesionální a každá má svůj
uzavíratelný igelitový sáček.
Má roušky dětské, dámské
a pánské. Dle svých možností nám poskytla roušky
také ﬁrma B.E.S. Petrovice.
Roušky předáváme občanům, kteří přijdou,“ popisuje. Také podle ní není kontrola nošení roušek potřeba:
„Každý může spoluobčana
bez roušky upozornit, že
porušuje nastavená pravidla
v dané době.“
Vedení města vyzvalo
k nošení roušek ještě před
tím, než ho nařídila vláda.
„Žádáme spoluobčany, aby
v současné době byli ohleduplní k sobě i ostatním a při nákupu v obchodech, lékárně,
při návštěvě pošty a dalších
míst, kde je možnost potkávat
se s ostatními spoluobčany,
dodržovali pravidlo a měli
roušku nebo alespoň měli
ústa a nos zahalená šátkem
nebo šálou,“ poslal obyvatelům starosta města Jiří Urban mobilním rozhlasem již
17. března.

Jak s rouškou
zacházet?
Mobilní rozhlas využil
také pro rozeslání stanoviska
Státního zdravotního ústa-

vu k nakládání s odpadem
v době epidemie COVID-19
a sdělení Ministerstva životního prostředí k nakládání
s ochrannými rouškami.
Domácnosti v karanténně
nebo s potvrzeným onemocněním koronavirem by měly
svůj veškerý odpad včetně
použitých jednorázových
roušek a kapesníků ukládat
do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, popřípadě na místo, které určí
obec. Pro domácnosti, které
nejsou v karanténně nebo
nejsou přímo infekční, se nic
ani v třídění odpadů nemění.
Pokud máme doma látkovou roušku, ať už vlastnoručně vyrobenou nebo od výše
zmíněných dobrovolnic, je
třeba se o ni správně starat.
Roušky je třeba se dotýkat
co nejméně a nikdy přední
části. Po sundání i před nasazením roušky si vždy umyjeme ruce mýdlem. Použité
roušky skladujeme v dobře
uzavřené nádobě a pereme
buď na 90°C nebo 5 minut
vaříme v hrnci. Pokud používáme hrnec, vyhradíme
jeden pouze na tyto účely.
Po uschnutí je třeba je ještě
po obou stranách vyžehlit.
Čisté roušky skladujeme
na vydezinﬁkovaném místě.
Roušku je třeba měnit vždy,
když zvlhne, tedy i několikrát denně. Prát je třeba
alespoň jednou denně. Není
vhodné na roušky stříkat
dezinfekci, může obsahovat
chemikálie. Pro vyvařování
nepoužíváme mikrovlnnou
troubu.

Výzva záchranářky
Během sobotního odpoledne se na sociální síti objevila ještě výzva sedlčanské
záchranářky Ivy Voháňkové:
„Ráda bych poprosila o ušití
roušek pro záchrannou službu Sedlčany. Zaměstnanci již
jsou vybaveni ochrannými
pomůckami, ale chceme mít
k dispozici při výjezdu pro veřejnost. Zjistili jsme, že starší
lidé nemají. Kontaktujte mě
prosím přes messenger nebo
na telefonu 737 181 706,“
žádá dobrovolníky.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Ředitel školy Nádvorník pevně doufá, že situaci zvládnou
nejen žáci s rodiči, ale celé lidstvo. Říká: Opět se potvrdilo,
že Češi, když jde do tuhého, se dokážou semknout
SEDLČANY J a r o s l av a
Nádvorníka, ředitele 2. ZŠ
Propojení, jsme oslovili

mace – texty, fotky, obrázky,
grafy, postupy práce nebo
kde se mohou podívat pří-

jsme se dohodli, že všechny
předměty se dají učit doma,
ne však jakékoliv učivo.

Sourozenci Vítek, Anetka a Eliška Skálovi každý vytvořil kresbu na zadané téma od paní učitelky.

s tím, aby nám přiblížil, jak
praktikují po uzavření škol
výuku na dálku?
Jakým způsobem komunikujete po uzavření
školy s žáky? Ukládáte
jim například domácí
úkoly s termíny, do kdy
je mají splnit?
Velkou výhodou naší
školy je, že máme na stránkách školy takzvané týdenní plány. Tam děti dostávají
v běžných „mírových“
dobách pokyny z většiny
předmětů na celý týden.
Tak vědí, co je naplánováno
se učit. Nyní je doplňujeme
podrobnějšími informacemi – odkazy na prostředí
Google Classroom, odkazy
na konkrétní web, You Tube,
kde jsou uloženy další infor-

mo na nějaké učivo. Tam
se také dozvědí o úkolech.
Kromě toho píšou učitelé
konkrétním žákům nebo
rodičům maily. V nich je
povzbuzují, radí jim, komunikují přes různá prostředí
individuálně. Doporučené
termíny vypracování učitelé uvádějí. Snažíme se děti
motivovat k učivu, karanténa prostě nejsou prázdniny.
Ale nezapomínáme na rodiče, protože víme, že oni se
dostali do nezáviděníhodné
role v situaci, kdy třeba přišli o místo, kdy mají možná
doma další děti školou povinné... Určitě se jim zdá,
že učiva je šíleně, ale chci
je ubezpečit, že je selektujeme, něco se prostě nedá
zvládat na dálku. S učiteli

U nejmladších dětí je při plnění domácích úkolů rodič
nezbytný, u starších se jedná spíše o dohled a případnou kontrolu.
Vaše škola bývá mnohdy „studnicí nápadů“.
Platí to i v tomto případě,
jak motivovat žáky k nějaké smysluplnější činnosti? Nepřemýšleli jste,
jak se například postarat
o prvňáčky či druháky
rodičů
zaměstnaných
ve zdravotnictví, u policie a podobně?
Z dopisu starosty Sedl-

Milovali jsme Tě, Ty jsi miloval nás, tu lásku v našich srdcích
nezničí ani čas. Sbohem nestihl jsi nám dát, jen žal v srdcích nás
všech zanechat. Že čas bolest zahojí, je jen velký klam, čím více
ubíhá, tím více chybíš nám. Spi sladce, tatínku, sni si svůj věčný
sen, ve vzpomínkách jsme s Tebou každičký den.

V sobotu 28. března tomu bude
5 let, co navždy odešel manžel
a tatínek pan

Vladimír Lukeš
ze Sedlčan.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka a dcery s rodinami
Ukázka výuky prvňáčků

čan Miroslava Hölzela
jsem se dozvěděl, že tyto
aktivity v případě zájmu
organizuje město. Osobně
chápu potřebnost hlídání
dětí zdravotníků a dalších,
kteří si jen tak nemohou
vzít ošetřovné. Ale je tady
jasný rozpor mezi školní karanténou – zákazem výuky
ve školách, kvůli ochraně
před koronavirem – a tím,
že někde v těch samých
školách se pracuje se skupinami dětí při jejich hlídání,
byť se s nimi přímo neučí.
Opět se potvrdilo, že
Češi, když jde do tuhého,
se dokážou semknout.
Na poradě rozdávala jedna kolegyně roušky, které
našila přes noc její tchýně,
další se nabídla a šije pro
rodiny učitelů další. Chci
jim moc poděkovat. Ovšem nemohu si odpustit
připomínku, že tu hasíme
hanebné selhání státu.
Jak uzavření škol dopadlo na vaše zaměstnance? Vybírají si náhradní volno nebo mají
přidělenou náhradní
práci?
Náhradní volno nepřichází podle ministra školství v úvahu, překážka je
na straně zaměstnavatele.
A je to úplně v pořádku.
Učitelé někdy z domova,
někdy ze školy, když potřebují dokumenty a další

pomůcky, zadávají učivo,
kontrolují obrovské množství úkolů a zpětných vazeb, které jim žáci posílají
na maily, přes Whatsapp,
někteří komunikují přes
Skype nebo jinou platformu... učí tedy dál na plné
obrátky jen v zásadě v jiných kulisách. A co se
týká projektu – bohužel
musíme až na příští rok
přesunout náš projekt
„Pečení chleba“. Nebudeme tedy s koňmi nyní
pluhem orat „naše“ pole
a sít jař, jak bylo v plánu,
ale až ozim. A zatím i naše
pravidelné „Učení v přírodě“ na Častoboři visí
ve vzduchu...
Chcete oslovit čtenáře
a něco jim sám vzkázat?
Je to výzva, mnohé
z nás tato situace posune
dál nejen ve využití techniky, ale i v pohledu na svět.
Nepřeháníme to už s naším
pohodlím, zabezpečením,
s naším životním stylem?
Není to varování? A kromě
toho, jedna z deﬁnic inteligence je, že je to schopnost
přizpůsobovat se novým
podmínkám. Pevně doufám, že to nejen se žáky
a rodiči dohromady zvládneme, ale že to zvládne
celé lidstvo. Že se přizpůsobíme. Učíme přece děti
cosi o homo sapiens.
-mb-
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Pro Jakuba Berana je práce se sportovními
daty koníčkem i druhým zaměstnáním
KŇOVICE Devětadvacetiletý

Jakub Beran, který pochází ze Sedlčan a nyní bydlí
v Kňovicích, je velkým příznivcem sportu, hlavně fotbalu a hokeje. Už ve svém
dětství si vedl různé statistiky ohledně těchto našich
nejpopulárnějších sportů,
a dnes ve svých záznamech už na mnohem detailnější a propracovanější
úrovni pokračuje. Svoji
práci nám Jakub, který je
jinak zaměstnancem sedlčanského velkoobchodního skladu COOP, přiblížil
v rozhovoru.
Co konkrétně děláte
ve sféře sportovních dat?
Vedle fotbalu a hokeje
hodně sleduji i basketbal.
Přes svého kamaráda jsem
se dozvěděl, že jeho kamarád pracuje pro společnost
Sportnet, která se zabývá
plněním dat. Dá se říci, že
zaměstnanci této společnosti spravují databázi pro
společnost Livesport. Zajímají se o všechny sporty.
Aby obsáhli celý světový
trh, zajímají se například
o ﬁnský národní sport, který je obdobou baseballu
a jmenuje päsapalo. V Indii
je zase populární kriket,
o který se společnost Sportnet také zajímá. Po světě je
kolem osmdesáti miliónů
uživatelů, kteří se buď přes
internet, nebo přes aplikaci v mobilu, mohou podívat do Livesportu. Kdo
hodně sport sleduje, určitě
tuto aplikaci ve svém telefonu má. Já jsem externím
zaměstnancem společnosti
Sportnet rok a půl a začínal jsem kontrolou dat.
Nejdříve jsem však musel
absolvovat školení a také
prokázat všeobecné sportovní znalosti. Dělal jsem
testy, v nichž byly například snímky světových tenistek, a já jsem k nim měl
přiřazovat jména. Vzpomínám si také na otázky ze
základních pravidel, jak
dlouho trvá zápas v házené, nebo jak se boduje
v baseballu. Dostal jsem
také otázku, za které kluby

v zámořské hokejové NHL
nikdy nehrál Jaromír Jágr.
Když jsem testy úspěšně
absolvoval, teprve potom
se konalo školení. Byl
jsem zasvěcen do systému
na zpracování dat, a také
jsem se dozvěděl, jaká
bude konkrétně moje činnost.
Zmínil jste, že jste začínal kontrolou dat. Jak
byste tuto práci přiblížil
laikovi?
Hraje se zápas a kmenoví zaměstnanci, kteří
pracují pro Sportnet, jej
live plní. Jsou dvě místa

víc sledují oﬁciální stránky soutěží na internetu
a weby na statistiky. Mají
tedy několik zdrojů. Kupříkladu v desáté minutě
udělí rozhodčí žlutou kartu
a oni za pomoci svého programu zaznamenají čas,
a kdo ji dostal. Mým úkolem je potom zkontrolovat
všechny údaje, které byly
v tomto utkání zaznamenány. Kromě karet se jedná
o góly, počet střel na branku, sestavy, kapitány, držení míče, střídání, rozhodčí,
rozestavení týmů, diváky
a místo konání zápasu.

Jakub Beran při své práci se sportovními daty využívá nejenom
notebook, ale také mobilní aplikaci.

se stálými zaměstnanci,
kde sídlí plnící střediska.
Jedno je v Třebechovicích
pod Orebem u Hradce Králové, kde jsem absolvoval
testy a školení, a druhé
v Brně. Běží například fotbalový zápas Sparty se Slávií a oni ho jednak sledují
živě v televizi, a také mají
vedle sebe monitory. Na-

Které soutěže kromě
českých kontrolujete?
Anglickou fotbalovou
ligu, německou i španělskou mám zkontrolovanou
docela rychle. V systému
jsou ale i nižší soutěže,
a to i u nás. Nejnižšími
jsou krajské přebory a potom divize. V nejnižších
soutěžích se plní jenom

výsledky a poločasy, ale
už od třetí ligy se zaznamenávají i autoři gólů a další
podrobnosti. Fotbal se
ale hraje prakticky všude, takže kontroluji třeba
i africké soutěže. Gabon,
Nigérii, Egypt, Pobřeží slonoviny a další. Při těchto
kontrolách je těžké i samotné live plnění zápasu
pro kmenové zaměstnance
společnosti, protože informace se těžko dohledávají.
V dnešní době je velkým
pomocníkem twitter oﬁciálních klubů, a už i africké
země mají ke svým soutěžím konkrétní stránky. Oﬁciální stránky mají i kluby.
Všude tam člověk musí
hledat. Na starosti jsem
měl i lotyšskou, kyrgyzskou a uzbeckou fotbalovou ligu. Mým úkolem bylo
třeba před začátkem těchto
soutěží dát dohromady
soupisky zúčastněných
týmů. Samostatnou kapitolou je dohledávání jmen
hráčů. U známých soutěží je to snadné, ale u těch
exotických to už je obtížnější. Oříškem jsou asijské
a hlavně arabské soutěže.
Je tam hodně Abdulů, Abduláhů a dalších podobných jmen. V databázi se
jich může klidně shodovat třeba deset, a potom
se to už dohledává podle
data narození, národnosti
a podle hráčské minulosti. Velkým pomocníkem je
web transfermarkt a soccerway, či obecně google.
Transfermarkt je německý
website s fotbalovou tématikou. Obsahuje informace
o bývalých i současných
hráčích a jejich odhadovaných tržních hodnotách,
fotbalových klubech, soutěžích, trenérech, novinkách, výsledcích zápasů
a podobně. Nezaměřuje se
pouze na německé prostředí, ale zahrnuje kopanou
z celého světa.
Kolik času vám zabere
tato práce?
Mám víkendovou
smlouvu, protože většina
soutěží se hraje právě o ví-

kendech. Je výhodou, že
můžu pracovat podle svého, ale udělat samozřejmě
svoji práci musím. Přihlásím se do systému a najdu
si činnost, která je potřeba
udělat. Byl jsem rád, že mi
kolegové sdělili, že jsem
zodpovědný pracovník,
takže jsem dostal na starost příchody a odchody
hráčů v konkrétních ligách,
které jsou teď ale bohužel
přerušeny. Hlavně se věnuji fotbalu a potom také
hokeji.
Komu ve fotbale fandíte?
Pražské Slavii, ale sleduji i divizi, protože v ní hraje
sedlčanský Tatran, kterému také fandím.
Jste jako většina kluků? Začal jste se o naše
d va n ej p o p u l á r n ě j š í
sporty zajímat už v dětství?
Ano. Fotbal jsem i chvíli
hrál, ale hlavně jsem sledoval v denním tisku všechny tabulky a dokonce jsem
si je začal zaznamenávat
do sešitu. Bavilo mě pátrat, jak se daří konkrétním
týmům. Proto je moje současná práce kolem sportu
ta pravá, která mě naplňuje a dává mi tu správnou
seberealizaci. Jsem rád, že
jsem se k ní dostal.
Víte, kolik je po republice takových externích
pracovníků, jako jste vy?
Soutěží se plní hodně,
takže zaměstnanci, kteří
jsou tam na plný úvazek,
nemůžou všechno stíhat.
Jejich externích spolupracovníků je proto určitě několik desítek. Pokud jsou
zodpovědní a tato práce
jim jde, mohou spolupracovat po dobu několika let.
Většinou se jedná o sportovní fajnšmekry, kteří tím
žijí. Já když ráno vstanu,
a vím, že se právě dohrávají zápasy zámořské hokejové NHL, hned se podívám
na výsledky. Hlavně sleduji
Boston s Pastrňákem. Myslím si, že i ostatní kluky tato
práce hodně naplňuje.
David Myslikovjan
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Jak dlouho zůstane hvězdárna z důvodu nebezpečí
epidemie koronaviru uzavřená, nikdo neví, amatérští
astronomové se ale i tak nudit nebudou
SEDLČANY Situace ohledně ko-

ronaviru je nadále vážná a uzavřená pro veřejnost tak zůstává
i Lidová hvězdárna Josefa Sadila
v Sedlčanech. Kontaktovali jsme
proto jejího vedoucího Františka
Lomoze a požádali ho o stručné
seznámení s hvězdárnou, které by
později mohl rozšířit o vyprávění

Dalekohledy na sedlčanské hvězdárně

o událostech, které se zde konaly
v minulých letech i o představách
budoucnosti této instituce.
Příznivci astronomie nemusejí
být vůbec smutní, v nejbližší době
je čeká několik pozoruhodných
úkazů, které mohou v případě
příznivého počasí pozorovat i pouhým okem. Na podzim bude Mars
nejblíže k Zemi a v květnu možná
uvidí kometu. K velice nevšední situaci se ale schyluje už teď, kolem
jarní rovnodennosti. Ta nastala 20.
března a jen o čtyři dny později se
nejjasnější planeta oblohy, kterou
je Venuše, ocitla přes 46° daleko
od Slunce. A právě v tomto období
se Venuše stává bezkonkurenčně
nejlépe pozorovatelnou od roku
2012 až do roku 2028. V sobotu 28.
března se k planetě na obloze přidá
srpek Měsíce, přičemž oba objekty
najdeme v blízkosti hvězdokup
Plejády a Hyády v souhvězdí Býka.
K unikátnímu pohledu nás naláká 3. duben. Právě o tomto pátečním večeru se jasná Večernice
na nebi ocitne v hvězdokupě Plejády a poskytne jeden z nejfotogeničtějších pohledů k nebi v celém
roce. V závěru dubna pozorovatele
čeká také aktivita 2 600 let známého meteorického roje Lyridy s poměrně ostrým maximem v druhé
polovině noci z jednadvacátého
na dvaadvacátého dubna. Velice
zajímavým úkazem může být i ko-

meta Atlas. Na počátku dubna
by mohla být pozorovatelná už
i menšími binokuláry, na jeho
konci pak na hranici viditelnosti
pouhýma očima.
S létem, kdy se dostaví teplé počasí, se nabídne spousta příležitostí
trávit čas pod noční oblohou s nejkrásnějším úsekem Mléčné dráhy.
Ten nízko nad jižním
obzorem doplní dvě
jasné planety, obří
Jupiter, a především
Saturn. Ten bude
v opozici se Sluncem 20. července
a jistě potěší svými
prstenci každého
majitele i menšího
hvězdářského dalekohledu. Nejoblíbenější kosmický
„ohňostroj“ roku,
meteorický roj Perseidy, který připadá
na noci z jedenáctého na dvanáctého a z dvanáctého
na třináctého srpna, bude bohužel
rušit Měsíc. Letošní rok je také jedním z nejpříznivějších pro pozorování planety Mars za posledních
čtyřicet devět let.
Dokonalým měsícem pro návštěvu hvězdáren je říjen, protože už se
brzy stmívá a obvykle ještě není
mrazivo. A nejenom to. Koncem října a začátkem listopadu bude možné spatřit v průběhu celé noci všech
pět očima viditelných planet. Jupiter se Saturnem večer, Mars celou
noc a Venuši s Merkurem na ranní
obloze před rozbřeskem. Mezi nimi
bude postupně „proplouvat“ Měsíc.
Na tmavé obloze by mohl být vidět
okem také Uran v souhvězdí Berana. Rozhodně by si tedy pozorování Marsu na sedlčanské hvězdárně
měli zájemci o astronomii vepsat
do svého kalendáře.
A to nejlepší na konec. Pondělí
21. prosince se zapíše do kronik
jako den s velkým „D“ pokud se
týká nejpozoruhodnějších a nejvzácnějších úkazů tohoto století.
Planety Jupiter a Saturn totiž již
za soumraku najdeme v neskutečně těsné blízkosti. Takto velká
konjunkce obou planetárních obrů
a rodin jejich Měsíců nastala naposledy 16. července 1623 a znovu
se podobného pohledu dočkají až
další generace 15. března 2080. Je
to tedy vskutku úkaz století! Doufejme, že 21. prosince už bude hvěz-

dárna v Sedlčanech otevřená a že
koronavirus už bude dávno pryč.
A jakou má hvězdárna historii?
„Kruhová budova hvězdárny se
od roku 1961 vzpíná do výšky patnácti metrů na vrcholu Cihelného
vrchu ve vzdálenosti přibližně jeden
kilometr západně od sedlčanského
náměstí,“ uvedl František Lomoz.
„Samotné otevření hvězdárny pro
veřejnost se uskutečnilo v následujícím roce po instalaci čočkového dalekohledu Zeiss coudé s objektivem
o průměru 200 milimetrů a ohniskovou vzdáleností tři metry. Dalekohled slouží dodnes, i když původní
pohon otáčení byl nahrazen modernějším provedením s krokovým motorem se třemi úrovněmi rychlostí
pro vedení dalekohledu za Sluncem
nebo Měsícem a nejčastěji za otáčející se hvězdnatou oblohou.“
František Lomoz redakci poskytl snímek, na němž je původní čočkový dalekohled s delším
tubusem, doplněný dvěma zrcadlovými dalekohledy, v jejichž
ohniscích jsou umístěny chlazené
CCD kamery. Na společné montáži
je rovněž umístěn malý čočkový
teleobjektiv, který slouží pro běžné
digitální fotoaparáty. „Zrcadlové dalekohledy a jedna z CCD kamer jsou
zapůjčeny od místních amatérských
astronomů, kteří je jinak využívají
na přenosných stativech při svých
aktivitách a pro svou odbornou činnost, zaměřenou na barevné snímky objektů noční oblohy, pořizování fotometrie proměnných hvězd
a také sledování exoplanet tranzitní
metodou,“ připomněl František Lomoz a dodal, že hvězdárna je součástí Kulturního domu Josefa Suka
v Sedlčanech, na jehož webových
stránkách lze vyhledat podrobnější informace o hvězdárně a aktuálních událostech.
Návštěvu hvězdárny lze spojit
s příjemnou procházkou po upravených cestičkách v areálu lesoparku Cihelného vrchu, nebo přímo
vyjet cestou až na parkoviště před
budovu hvězdárny. Od letošního
roku nově upravená otevírací doba
dává vybrat buď z pátečního, nebo
sobotního večerního času. Otevření je podmíněno počasím. Až odezní nebezpečí epidemie koronaviru,
pro hromadné návštěvy zejména
tříd škol nebo skupin dětí z letních
táborů, je možné využít předchozí
dojednání vhodného termínu s vedoucím hvězdárny.
David Myslikovjan
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Pomoc
seniorům,
chod úřadu
a výzva
dobrovolníkům
SEDLČANY Město Sedlčany nabízí po-

moc starším a nemocným občanům.
Pokud některý z této rizikové skupiny
obyvatel potřebuje zajistit nákup potravin, hygienických pomůcek nebo
léků a nemá možnost, aby se o zásobování postaral někdo z blízkých osob,
je na místě požádat o tuto službu. Kontakt je možný prostřednictvím mailové adresy: pomoc@mesto-sedlcany.
cz. Další možností je telefonické, a to
v době od 8 do 16 hodin od pondělí do pátku Janě Slancové na mobil
739 834 751 a Mileně Štěpánové na číslo 734 259 382.
Spojit se s Městským úřadem v Sedlčanech mají také lidé, kteří potřebují
ochrannou roušku. „Roušky sháníme,
kde se dá. Rádi samozřejmě využíváme
každé nabídky k samovýrobě,“ uvedl
starosta Sedlčan Miroslav Hölzel s tím,
že právě od dobrovolníků z řad občanů
města je k dispozici omezené množství
textilních roušek, které průběžně šijí
a na radnici dodávají. Zájemci nemají
chodit na úřad pro roušky osobně, ale
zvolit také telefonický kontakt. Rukou
ochotných pomoci není nikdy dost, což
platí v době zamezení šíření koronaviru
mnohem víc. „Dobrovolníci, hlaste se tajemníkovi Vojtěchu Hlaváčkovi, nejlépe
prostřednictvím mailu: tajemník@mestosedlcany.cz. Tajemník sdružuje kontakty,“ vyzval ke spolupráci.
Starosta k současným bezpečnostním opatřením dále informoval:
„Na úředníky se vztahují stejné povinnosti a doporučení jako na všechny
občany po vyhlášení nouzového stavu
a karantény pro ČR. Úřední hodiny jsou
omezeny na pondělí a úterý od 8 do 11
hodin a na středu od 12 do 16 hodin.
Budovy úřadu jsou uzamčeny a nezbytnou schůzku je třeba domluvit telefonicky nebo prostřednictvím mailu.“
Upozornil, že od 19. března jsou uzavřeny pobočky České spořitelny, Komerční banky a Moneta Money bank
v Sedlčanech. Až do odvolání, tedy
do znovuotevření poboček těchto společností, nemohou úředníci radnice
vybírat v pokladnách odborů finanční prostředky a ty následně odvádět
bankám. Proto lze provádět pouze bezhotovostní platby. Ty lze udělat v administrativních budovách Městského
úřadu Sedlčany v budově radnice čp.
32 na náměstí nebo v Nádražní ulici.
-mb-
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – kult. dům
27. 3. Durham University
Orchestral Society
koncert britského univerzitního orchestru; ZRUŠENO
31. 3. Koncert pěveckých
sborů
vystoupí sedlčanský Záboj,
Zábojáček a jako host Záboj Pelhřimov; ZRUŠENO

25. 3. Večer hudby a poezie
zazní poezie J. Seiferta, V. Nezvala, V. Renče
a skladby A. Dvořáka, G. B.
Cervetta a dalších; ZRUŠENO, BUDE JINÝ TERMÍN
29. 3. Veselé Velikonoce
divadelní představení pro
děti a rodiče uvádí divadlo
Pohádka z Prahy; ZRUŠENO
2. 4. Caveman
představení; ZRUŠENO,
BUDE JINÝ TERMÍN

 Sedlčany – zimní stadion
SEZÓNA UKONČENA

 Sedlec-Prčice – kulturní
sál ZŠ
2. 4. Osm žen
hraje divadelní spolek
Našlose Sedlčany; 19:00
ZRUŠENO

 Kosova Hora – hřiště
28. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora –
TJ Kovohutě Podlesí B;
ZRUŠENO

 Dublovice – hřiště
28. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ Tatran Sedlčany C; ZRUŠENO
 Sedlčany – vlakové
nádraží
28. 3. Za rusalkou
ke Spálenému
pochod, trasa dlouhá cca
12 km; ZRUŠENO

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Moje duše
výstava kreslení forem
a poezie Olgy Pírkové;
PŘESUNUTO NA PODZIM
 Sedlčany – muzeum
Střední Čechy za stavovského povstání
výstava u příležitosti čtyřstého výročí bitvy na Bílé
hoře; do 19. 4.; ZRUŠENO

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům

KINO
 Sedlčany
27. 3. Tenkrát podruhé
francouzská romantická
komedie; ZRUŠENO
28. 3. Chlap na střídačku
česká komedie; ZRUŠENO

SPORT

 Petrovice – hřiště
28. 3. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Vltavan
Hřiměždice; ZRUŠENO
 Počepice – hřiště
29. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Březnice 1918; ZRUŠENO
 Kamýk nad Vltavou –

www.sedlcansky-kraj.cz

hřiště
29. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Jesenice;
ZRUŠENO

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
UZAVŘENA
 Sedlčany – hvězdárna
27., 28. 3., 3., 4. 4. Pozorovací program
ZRUŠENO
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
27. 3. Křest knihy Gabriely Falcové
křest knihy Diagnóza
učitelka 2 – Úča na cestách;
ZRUŠENO
 Sedlčany – nám. T. G. M.
28. 3. Farmářské trhy
ZRUŠENO
 Osečany – rozhledna
Drahoušek
28. 3. Otevření rozhledny Drahoušek na sezónu

2020
hraje country kapela
Fanda Tomášek a přátelé;
ZRUŠENO
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00 do konce října

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Osečany
Drahoušek
od dubna otevřeno
o víkendech a svátcích;
10:00–17:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma.

Sedlčany se loučí s Evou Pilarovou
malou vzpomínkou
SEDLČANY Montiho čardáš, Mozartův Turecký pochod, spoustu jazzových
a swingových skladeb,
zcela jistě pak duet Láska
nebeská nazpívaný s Waldemarem Matuškou a jiné
ze stovek dalších hitů
máme spojeny s barevně
zajímavým hlasem Evy
Pilarové. Možná, že se čtenářům v souvislosti s trojnásobnou vítězkou ankety
Zlatý slavík vybaví píseň
Oliver Twist, Je nebezpečné dotýkat se hvězd či
úplně jiné skladby, které
zazněly na jejím vyprodaném koncertu před lety
v Kulturním domě Josefa
Suka v Sedlčanech.
Eva Pilarová opustila
národ 14. března ve věku
osmdesáti let. Její manžel Jan Kolomazník poté
oznámil, že poslední rozloučení se vzhledem k vyhlášenému nouzovému
stavu, který má zamezit
šíření koronaviru, neusku-

teční. Věnujme proto této
osobnosti osobní vzpo-

jí byl v době jejího nezapomenutelného koncertu

Fotoaparát byl věrným společníkem Evy Pilarové a neopouštěl ji
ani na cestách.

mínku. Udělal to také Jiří
Šibrava, bývalý ředitel
Kulturního domu Josefa
Suka v Sedlčanech, který

nablízku. „Na Evu Pilarovou vzpomínám rád a jenom v dobrém. Měla zde
krásný vánoční koncert

a její přístup byl stoprocentně profesionální. Začátek akce byl v půl osmé,
ale paní Eva přijela již kolem 15. hodiny. Po přivítání a krátkém popovídání se
omluvila, šla se připravovat. Na šatně si umyla vlasy, nasadila natáčky a takto ‚upravená‘ čekala, až jí
vlasy přírodně uschnou.
Pak se věnovala dlouho
účesu a líčení. Po těchto
procedurách se začala rozezpívávat a poté za námi
přišla na jeviště doladit
technické podmínky. Celé
její vystupování bylo přirozené bez hvězdných
manýrů a velice upřímné
a přátelské. No a hovořit
o úrovni koncertu by bylo
zbytečné – naprosto dokonalé vystoupení.“
Pod Šibravovo vyjádření bychom se mohli podepsat – měli jsme možnost
s redaktorem Davidem
Myslikovjanem s ní zažít
pár okamžiků v její šatně

i na jevišti u vánočního
stromku. V šatně ji právě
navštívila její dobrá známá ze Sedlce-Prčice a předala jí vánoční aranžmá.
Na jevišti, než do sálu
začali proudit diváci,
dala s laskavým úsměvem možnost fotografům
pořídit pár snímků. Je
všeobecně známo, že její
velkou zálibou bylo také
fotografování a fotoaparát měla proto i v Sedlčanech s sebou. Svěřila jej
na chvíli do cizích rukou
a požádala o pár snímků
na památku a zapózovala
tu především s ředitelem
Šibravou, který má snímek podobně jako redaktoři ve svém archivu.
Marie Břeňová

SPOLEČNOST
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Sedlčanská spisovatelka Michaela Burdová chce
během příštích týdnů dokončit nový fantasy román
Spojení duší – Znamení draka
SEDLČANSKO Michaelu
Burdovou, mladou spisovatelku ze Sedlčanska,
není třeba – a to především
mládeži – příliš představovat. Díky svojí obrovské
fantazii a píli se psaním
knih uživí. Navíc ji políbila
i výtvarná múza a proto si
svoje – většinou obsáhlá
díla – také ilustruje. Zajímá
vás, jaký titul chystá a zda
například současná opatření proti šíření koronaviru
ovlivnily její život? A proč
se právě ona například věnuje sběru a prodeji vajíček? Pak je tento rozhovor
připraven právě pro vás...
Určitě jste od vydání knížky Dcera hvězd
na podzim 2018 jako
spisovatelka takzvaně
nesložila ruce do klína.
Na čem právě pracujete?
Pracuji opět na fantasy
románu – půjde o novou
sérii pro mládež s pracovním názvem Spojení duší
– Znamení draka. Jedná
se o první díl plánované
trilogie. Příběh bych chtěla
během dvou měsíců dopsat a snad by mohl vyjít
ještě letos na podzim nebo
zkraje jara 2021. Také pracuji na druhém dílu Dcery
hvězd a průběžně vymýšlím i děj k thrilleru, což
bude moje premiéra.
Můžete několika větami přiblížit linii příběhu,
rozsah knížky a zda ji
opět sama ilustrujete?
Jedná se o fantasy pro
mládež, tedy young adult,
knižně by mohla mít něco
kolem 300 stran jako mé
předešlé knihy. Diara žije
jako služebnice v domě
víry, kde ji tyranizují kruté kněžky. Celý život se jí
ale obrátí vzhůru nohama,
když se sblíží s tajuplným

vězněm, který pochází ze
znepřátelené země za hranicí. Ze země, kde půdou
koluje magie, lidé ztrácejí
duši, ve stínech číhají stvů-

zrovna udělalo dotisk
Strážců dobra na Slovensku. Navíc je v jednání vydání i Křišťálů moci a Syna
pekel
ve
slovenštině.

jí žádný přirozený život.
Snad se konečně schyluje
k úspěchu, protože čekám
na schválení novely, podle
které by se měla zakázat

Spisovatelka a malířka ze Sedlčanska má na kontě třináct knížek a dokončuje rukopis čtrnácté.

ry a zemi zarůstá džungle.
Ze země, kde spí půlnoční
draci a zdejší strašlivý král
touží po jejich osvobození.
Diara netuší, jak moc je její
osud s osudem krále Narllany a půlnočních draků
svázaný...
Připomenete krátce
dosavadní tvorbu – kolik
knížek máte na kontě?
Spojení duší bude má
čtrnáctá kniha. Zatím jsem
napsala trilogii Poselství
jednorožců, tetralogii Křišťály moci, dilogii Syn pekel
a Volání sirény, Snížkova
dobrodružství a první díl
plánované série Dcera
hvězd. Poselství jednorožců vyšlo také jako komplet
tří dílů v novém vydání
a Nakladatelství Fragment

Ráda bych poděkovala paní Soně Davídkové
z Krásné Hory.
Po nákupu v Lidlu jsem zapomněla peněženku
v nákupním vozíku.
Paní Davídková ji našla, zjistila mou adresu a peněženku
se všemi doklady a penězi mi přivezla domů.
Chtěla jsem se podělit o skvělou zprávu v této těžké době.
Jaroslava Janská

Moc doufám, že to vyjde.
Syn pekel už je v prodeji
na Amazonu v angličtině,
bylo by super mít ho i pro
slovenské fanoušky.
Teď od knížek trochu
k dalším vašim aktivitám
– jak se v současné době
angažujete v ochraně zvířat? Co vás v tomto ohledu potěšilo?
Nedávno jsem se zapojovala do úžasného projektu Psí přání (psiprani.cz),
což je web s pejsky z útulků, kteří potřebují pomoc
– naplnit mističku nebo
peníze na důležité vybavení, třeba novou boudičku,
léky nebo další zdravotní
pomoc. Nějaké penízky
jsem posílala a sdílela s lidmi i na Facebooku.
Určitě bych chtěla zmínit za mě největší a jednu
z nejdůležitějších kampaní
Svobody zvířat proti drezuře divokých zvířat v cirkusech. Divoká zvířata jsou
v cirkusech vystavována
neustálému týrání, žijí
v malých klecích a nema-

drezura nově narozených
divokých zvířat a zároveň
zakázat množení zvířat
v cirkusech. Prosím proto
všechny čtenáře, aby se
podepsali pod petici Svobody zvířat proti drezuře
v cirkusech a zároveň nepodporovali cirkusy tím,
že je budou navštěvovat.
Jaká je vaše současná
spolupráce s Ochranou
fauny v Hrachově?
Bohužel do Hrachova
už nejezdím, nemám na to
čas, ale snažím se aspoň
o Vánocích za pejsky zastavit, i když v prosinci 2019
mi to nevyšlo. Chystáme se
ale se snoubencem v nejbližší době – až pomine karanténa – útulek navštívit.
Stejně tak i útulek v Maršovicích.
J a k ý m č t y ř n o hý m
mazlíčkům věnujete
v současné době péči
a připomenete jejich
jména?
Doma máme tři pejsky,
špice Jessíka, kterého
jsem si přinesla jako ma-

lou kuličku právě z útulku
z Hrachova, šeltii Charlíka,
takové mé princátko, a křížence huskyho a německého ovčáka Deníka. Deník patří partnerovi, měli
jsme trochu strach, jak se
hafani na počátku skamarádí, a i když na sebe kluci
trochu vrčeli, dneska jsou
nerozlučná trojka. Chodíme na dlouhé procházky
a Charlíček rád nahání
husy – pastevecký pes se
v něm nezapře. Žijeme se
snoubencem na statku,
takže máme spoustu hus
a slepic, za chvíli přibudou
křepelky a kachny a také
krůty. Já se starám o sběr
a prodej vajíček, připravuji nový web o naší farmě
a také chystám záhony zeleniny a ovocné stromky,
což budeme také nabízet
zákazníkům. Společnost
nám také dělá našich šest
kočiček.
A teď k tomu, čím žije
celý svět, ale z pohledu
obyvatelky regionu. Jak
vám osobně změnila –
do jaké míry ovlivnila –
hrozba a opatření proti
koronaviru život?
Mě se naštěstí hrozba
z koronaviru a celková
karanténa tolik nedotkla,
jelikož pracuji z domova
a bydlíme na malé vesničce skoro hned u lesa,
máme tu klid. Ale samozřejmě nelze se tomu úplně vyhnout a neprožívat
to, zpočátku jsem se hodně bála, hlavně o babičku
a rodiče, protože starší generace je přeci jen ve větším ohrožení, ale naštěstí všichni dodržujeme
nařízená opatření a zatím
je vše v pořádku. Omezení
ale i tak pociťuji, zejména
proto, že jsme byli nuceni
zrušit všechny naplánované besedy po knihovnách
a školách, a také některé
společné akce s přáteli
a naplánované aktivity
se snoubencem v Praze.
Také se chystám založit si
na zahradě skalku a nemůžu si nakoupit kytky. -mb-
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SLOUPEK

KO M E N TÁ Ř

Odečty
vodoměrů

Tak snad konečně už

Čtvrtým rokem mám trvalé bydliště v Sedlčanech, a tak mám za sebou troje odečty vodoměrů. Ačkoliv odečty jsou u nás v rozumný
čas (mezi 18 a 19 hodinou), stejně
nestíhám být doma – bydlím sám
v pronajatém bytě. Opakovaně
tak nacházím v poštovní schránce
i na bytových dveřích jednoduchý vzkaz: nebyl jste zastižen, domluvte si náhradní termín nebo
zašlete údaje o stavu vodoměrů
emailem, sdělte telefonem nebo
osobně u Městské teplárenské.
Sednu tedy k počítači, v bytové šachtici vyfotím vodoměry, jejich stavy opíšu do textu emailu,
připojím foto a krátké sdělení, že
jsem nebyl doma, a proto zasílám stavy touto cestou a poděkuji
za pochopení pracovníkovi odečtové služby.
Můj email, vyjma hodnot, je
každoročně prakticky totožný.
A technik mi vždy odpoví. Jeho
email je vždy též téměř totožný:
OK, díky, beru na vědomí. Váš
email přikládám k protokolu.
Rozesmálo mě, když jsem
v historii emailové schránky viděl vyﬁltrované zprávy, které si
vyměňujeme. Vždy stejný scénář
a téměř stejné datum, ať to bylo
v roce 2018, 2019, 2020. A pokud
svět poběží, jak běžel doposud,
bude to podobné i v roce 2021.
Tomáš Vašíček

Ještě před týdnem to vypadalo, že
naše vláda bude stále jen vyhlašovat
zákazy, příkazy, opatření, sankce...
Ale svoje povinnosti vůči obyvatelstvu – pomáhat kde je třeba a kde
na to vláda má prostředky, kde nic,
tu nic. Jen jakési tiskové konference
amatérsky vedené premiérem Andrejem Babišem.
Tento stav znamenal od konce ledna obrovskou ztrátu času. Tehdy se
snažil Bohuslav Svoboda (ODS) přimět ve sněmovně vládu k zamyšlení
nad státními rezervami pro zdravotnictví. Jeho návrhy byly zamítnuty...
Jak jinak! To už konečně Čína přestala zatloukat a bylo mu jasné, že proti
novému koronaviru není lék a proto
nebude nic, než respirátor proti nákaze kapénkami.
Zpívající právník a nyní také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
nicméně poskytl za týden novinám
k problému „kvaliﬁkovaný“ rozho-

vor. Uvedl s posměchem, že se někdo zase snaží strašit, že jde v podstatě o jakousi chřipku. A že naše
zdravotnictví je vybaveno na vysoké úrovni, nikdo se nemusí bát. Asi
pod tím dojmem premiér řekl, že už
máme všechno. Kdo potřebuje, osobně mu přiveze. Dokázal, že je v čele
krizového štábu nekompetentní, že je
zcela mimo. Později přehodil výhybku a bylo slyšet, jak se diví: „Jak to, že
je v rezervách jen deset tisíc respirátorů? Proč tam nejsou dva milióny?“
Když jsem to slyšel, hned mě napadlo, jestli jako provinilec nebude
vyhledán Pavel Švagr, který je už asi
šest let předsedou Správy státních
hmotných rezerv a zda tak nebude
stíhán další sedlčanský zastupitel.
Uklidnilo mě, když jsem na toto téma
vyslechl na DVTV se Švagrem rozhovor. Mluvil v klidu a věcně, jak to
chodí s rezervami – každý ministr
má na starosti svůj rezort po všech

stránkách, včetně určení doplnění, či
obměny materiálu v rezervách. Ministr zdravotnictví měl tedy místo směšných rozhovorů pro noviny požádat
o radu někoho, kdo rozumí tomu, co
by se mělo koupit. Někdy v polovině
února mohly být ceny ještě leckde
nízké a blíže na dopravu než z Číny.
Naštěstí se někdo už na situaci
našich zdravotníků nemohl dívat
a připomenul ministru vnitra Janu
Hamáčkovi, že podle zákona je zodpovědným velitelem krizového štábu on. A co se děje, nebo spíše neděje, padá na jeho hlavu. A tak se
dosud podceňovaný ministr vnitra
převlékl a zřejmě bouchl do stolu.
Nechce o tom mluvit. Prostě od 16.
března se náhle něco děje. Pozdě
a draho, ale přece. V krizi se ukázalo, kdo pracuje na své oblibě a kdo
to „s lidem této země“ myslí vážně.
Snad už konečně...
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

ČT 3 – proč jen dočasně?
Od pondělí 23. března spouští Česká
televize kanál ČT3 pro seniory. Bude
vysílat denně od 9 do 17.25 hodin.
Objeví se zde starší oblíbené seriály,
zábavné pořady a nový magazín „Život na třetí“. Zprávy poběží na tomto
kanále jen jednou denně v pravé poledne, takže tak akorát, aby se člověk
dozvěděl profesionálně vyvážené
informace z dílny veřejnoprávní televize a nebyl tisíckrát denně bombar-

dován různými spekulacemi a katastroﬁckými předpověďmi.
Co mi přijde obzvlášť milé, že se
na ČT3 objeví hlasatelé a hlasatelky
jako za dob, kdy bylo televizní vysílání něčím svátečnějším než jen smrští
reklamních bloků, které jsou občas
přerušeny i nějakým tím obsahem.
Jen je mi líto a nechápu, proč
tento kanál bude fungovat jen dočasně. V naší zemi žijí dva milióny

důchodců. A myslím, že nejen oni
si od tvrdé komerce rádi odpočinou v tomto retro azylu pro duši.
Stejně jako Déčko drží kvalitu
vysílání pro děti na špičce, tak si
podle mého názoru i senioři zaslouží svoji ČT3. Věřím, že pokud
bude mít ČT3 slušnou sledovanost a dobré ohlasy, přehodnotí
vedení televize i tu dočasnost.
Bohumil Vohanka

FEJETON

Ve věci koronaviru má úplně jasno
Čína s tím velice obludným
zřízením, ve kterém tvrdý
kapitalismus centrálně řídí
totalitní moc komunistické
strany, mne již dávno zajímá. V podstatě si zachovává rysy z vlády císařů.
Když tam začala v listopadu epidemie, režim zapíral, tajil, ale pak přijímal
humanitární pomoc. A teď
prodává roušky... Zatím
jsem zaregistroval, že není
zjištěno, kde se nový K-vi-

rus, způsobující onemocnění COVID-19 vzal, jak se
vyvinul nebo z čeho zmutoval, když těch různých
koronavirů jsou nejméně
stovky.
Kdo půjde ukázněně
s rouškou na procházku
do přírody (ne aby se někde houfoval se známými),
jednou z možností v Sedlčanech je vydat se po pěšině
za Církvičkou. Tam, přibližně směrem na Příčovy, jsou

zahrádky, nyní většinou
málo využívané. Na jedné
z nich žije v jednoduché
chatě trvale takový moderní poustevník.
Kdokoliv jde kolem,
je zjevně vítanou příležitostí, jak dát řeč. No, jde
spíše o takovou přednášku. Zejména nyní, máte-li
roušku, je téma po ruce.
Řekne hned: „To já tady,
vole, žiju v přírodě, k...a,
mám se krásně, zdravej,

vole, nic, vole, tady nechytnu. Nemám, k...a, ani
televizi, jen rádio, tam je,
vole, všecko.“ Musíte mu
pochválit, jak to má pěkné,
vole, něco si tam vypěstuje, je trochu soběstačný.
A on: „Tady si nadělám dříví, vole, zatopim jak chci,
nic nepotřebuju, ňáký k...a
nákazy jsou mi u p….e“.
A pak to hlavní: „Mně je to
jasný, vole, já byl u toho.
K...a, to je na válku, Čína to
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pustila. Víš, to není vidět, to
je neviditený a je to, vole,
na válku. Já to vim, bylo to
na vojně.“
V jeho řeči byl počet
slovíčka vole a podobných
daleko četnější a také
věty většinou neuzavřené. Přesto bylo zřejmé, co
chce vyjádřit a hlavně měl
projev velice přesvědčivý
– prostě ve věci koronaviru má úplně jasno...
Vladimír Roškot

