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I prodavačky jsou
v první linii
REGION Současná korona-

virová opatření se různou
měrou dotýkají žen a mužů
za pultem a kasou a mezi
regály. Zástupci tří různých
provozů nám popsali, jak to
u nich vypadá se zajištěním
ochranných prostředků,

hygienou provozů i chováním zákazníků.

V Lidlu se
změnilo málo
„Chráníme se používáním rukavic a roušek.
Na pokladnách a v záze-

Firma Ekočov zahájila
instalaci třiašedesáti
domovních čistíren
odpadních vod v osadách
kolem obce Nechvalice
ČERVENÝ HRÁDEK Hlavní
aktivitou společnosti Ekočov, která má skladové

roce vyhlášena nejlepším
distributorem této značky
na českém trhu. Vedení

mí je dezinfekce. To vše
zajišťuje zaměstnavatel.
Musím říct, že se o nás
stará, myslím, dobře. Snaží se nás chránit. Různá
opatření jsou všude vylepená, nabádá lidi, jak
Pokračování na straně 6

SEDLČANY Sedlčanská ne-

mocnice se chystá pomoci pražským nemocnicím,
především fakultním nemocnicím Motol a Bulovka. „Očekávají tam nápor
pacientů s nejtěžším průběhem nemoci COVID-19,
proto jsme transformovali
prostory naší jednodenní
chirurgie na improvizovanou stanici s deseti až
dvanácti lůžky a přijímáme
dlouhodobé pacienty z oddělení následné intenzivní
a dlouhodobé intenzivní
ošetřovatelské péče právě
z těchto nemocnic. Tímto způsobem se jim uvolní více místa na pacienty

SOLENICE Zuby rozbolí,

a kancelářské prostory
na Červeném Hrádku, jsou
montáže domovních čistíren odpadních vod, které
dodává od renomovaného
českého výrobce, společnosti Envi-pur ze Soběslavi. Ekočov byla v loňském

Noviny vychází v obvyklém
režimu

Rada města odpustí
nájemné třiadvaceti
podnikatelům
SEDLČANY Rada města roz-

hodla ve středu 25. března
o tom, že odpustí za druhé
čtvrtletí letošního roku 23
podnikatelům a živnostníkům nájemné za pronájem nebytových prostor
a veřejných prostranství,
jakými jsou například

předzahrádky. Jedná se
o celkovou částku 170 000
korun.
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel nás také
informoval o dalších závěrech ze středečního
zasedání: „Rozhodli jsme
Pokračování na straně 2

Sedlčanská nemocnice je
připravena odlehčit pražskému
Motolu nebo Bulovce

Zuby se
koronavirem
neřídí

společnosti, Václava Fáru
a Františka Housku, jsme
požádali o přiblížení činnosti jejich ﬁrmy.
Kromě prodeje a instalace domovních čistíren
se ﬁrma dále zaměřuje

kdy to nejmíň potřebujeme. Tedy i v době pandemie. Co dělat, aby se nám
dostalo pomoci, a přitom
abychom neporušovali
předpisy? Jak je to s pohotovostmi? Zeptala jsem
se zubařky Anny Mátlové, která ordinuje v Solenicích.
„Co se týče zubařů, jedno křídlo na příbramské

Pokračování na straně 8

Pokračování na straně 8

Ve vedení společnosti Ekočov stojí Václav Fára (uprostřed) a František
Houska (vlevo). Na snímku jsou se starostou Nechvalic Jiřím Hejhalem.

Cena 16 Kč

s COVID-19,“ informoval
o současném dění Václav
Nedvídek, provozní ředitel
společnosti Mediterra.
Na otázku, co takováto pomoc představuje
po stránce personální i ﬁnanční, vysvětlil: „Z naší
strany to znamená dodatečné náklady na vybavení
těchto pokojů přístrojovou
technikou – především
ventilátory nebo odsávačkami, zajištění zdra-

vot n i c k é h o m a te r i á l u ,
ochranných pomůcek a samozřejmě to bude představovat maximální vytížení
personálu. Ten už nyní
jede, jak se říká, ‚na krev‘.
Současné nasazení našich
zaměstnanců zasluhuje dík
a hlubokou úctu.“
Nedvídek podotkl, že
si váží všech, kteří v této
nelehké chvíli pomáhají – ať už zájem projevuje
Pokračování na straně 8
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Bavlněné roušky
Tajemníkovi města Vojtěchu
poskytla profesionálním
Hlaváčkovi se za dva týdny
přihlásilo přes šedesát dobrovolníků hasičům vězeňská služba
SEDLČANY S Vojtěchem Hla-

váčkem, tajemníkem Městského úřadu Sedlčany, jsme
hovořili zejména o dobrovolnické činnosti.
Radnice vyzvala dobrovolníky, aby se na vás obrá-

Vojtěch Hlaváček

tili jako na koordinátora různých aktivit. Jaký byl ohlas
veřejnosti?
Celkem se k dobrovolnictví v době od 13. do 26.
března přihlásilo 63 občanů,
převážně dívek a žen, ale
také 21 mužů. Nabídli různé
druhy služeb, k nimž mají
blízko, jiní se přihlásili, aniž
by pomoc blíže speciﬁkovali.
Kolik přibližně žen
mělo zájem o šití textilních
roušek?
V současné době se šitím
roušek, jejichž ochranné
vlastnosti jsou stále vylepšovány, koordinovaně zabývá
na patnáct dobrovolnic. Samozřejmě jsou i takové „švadlenky“, o nichž nevíme...
Již ale před naší výzvou se
vytvořily v Sedlčanech skupiny dívek a žen, které se
rozhodly pro šití na základě
svého vlastního rozhodnutí.
Z jejich zkušeností čerpáme
a podporujeme je v jejich
snaze.

Jak byly šičky dosud
pilné a jak jsou roušky
předávány těm, kteří je potřebují?
Město již zdarma mezi
obyvatele distribuovalo
k dnešnímu dni 670 kusů
textilních roušek, které bez
nároku na kompenzaci dobrovolníci poskytli. Dále jsme
některé roušky objednali,
zakoupili a zdarma potřebným rozdali, zejména těm,
kteří si je z jakéhokoliv důvodu nemohli sami opatřit,
bylo jich v prvních dnech
asi 150 kusů.
Jak koordinujete dodávky textilního materiálu, odběr hotových výrobků a jejich distribuci?
Toto všechno v naší režii
zajišťuje skupina dobrovolníků řízená zaměstnancem
městského úřadu Danielem
Hambergerem. Tito lidé se rekrutovali nejen z oddílu Florbal Sedlčany. Jmenovaný je
pak stálým členem krizového
štábu města. Pro distribuci
je vytvořen systém rozdělování, který je postupně naplňován. Město zatím dobrovolníkům, kteří se zapojili
do uvedené činnosti, žádnou
kompenzaci nenabídlo. Jsou
skupiny šiček, které občanům města darovaly roušky
bez požadavku na jakoukoliv
kompenzaci. Město na oplátku ﬁnančním příspěvkem
podpořilo subjekt sociálních
služeb, od něhož zdarma
roušky odebralo.
Nabídly pomoc při
roznášení nákupů nebo
rozvozu jídel například

některé místní vývařovny?
Nezapojily se nějak po uzavření škol kuchařky školních jídelen?
Některá restaurační zařízení v našem městě tuto
službu nabízejí ve vlastní režii bez kooperace s městem.
Pokud se týká školních jídelen zřízených městem, tyto
respektují nařízení vlády
a jsou uzavřeny.
Zaznamenal jste od seniorů také požadavek
na venčení psů?
Službu venčení domácích
mazlíčků, převážně pejsků,
nabízíme bezplatně prostřednictvím našich dobrovolníků.
O pomoci profesionálních i dobrovolných hasičů víme, ale možná spojili
síly a pomáhají také například sportovci?
Ano, je to tak. Mezi dobrovolníky máme i členy Tělovýchovné jednoty Tatran
Sedlčany a také oni se podílejí na bezplatné pomoci
lidem, kteří to potřebují.
Zvládá zvýšený nápor
Pečovatelská služba Sedlčany?
V současné době všechno pečovatelky zvládají vlastními silami ke spokojenosti
klientů. Pokud by bylo třeba
službu personálně posílit,
máme pro tuto oblast připraveny ochotné dobrovolníky.
Všem dobrovolníkům bych
vedle poděkování rád popřál
– a nejen jim, ale nám všem
– hodně sil a pevné zdraví
při zvládání této mimořádné
situace.
-mb-

Rada města odpustí nájemné
třiadvaceti podnikatelům
Dokončení ze strany 1

se, že nebudeme uplatňovat vůči klientům Pečovatelské služby Sedlčany
po dobu všeobecné karantény žádné poplatky
za nákupy.“ Projednány
byly výroční zprávy kulturního domu, městské
knihovny a muzea s tím,
že s informacemi se seznámili radní bez účasti

ředitelů těchto organizací.
„Odsouhlasili jsme též
podání dvou projektů
v rámci participativního
rozpočtu, který vypsal
Středočeský kraj. V prvním
případě je předkladatelem
město a jde o pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech. Druhý projekt je
zaměřen na rekonstrukci
minigolfu U Háječku a před-

ložila jej Iva Voháňková,“
sdělil starosta.
Radní také kvitovali
skutečnost, že se ve městě zvedla vlna solidarity a svoji pomoc nabízí
ve veřejných službách
organizovaných městem
dobrovolníci, případně
jde o subjekty působící
ve městě nebo v regionu.
-mb-

SEDLČANY Vyhlášení nou-

zového stavu také podstatně změnilo život profesionálních hasičů. Petr
Hron, komisař stanice
HZS Středočeského kraje
v Sedlčanech, potvrdil,
že jedním z opatření je
zrušení všech naplánovaných a již schválených
dovolených členů celé
stanice. „V případě výpadku lidí z důvodu nemoci
nebo nařízené karanté-

Petr Hron

ny máme v zásobníku
na zálohách v rámci UO
Příbram zatím dostatek
lidí, které v případě potřeby bude možné použít
i mimo region,“ sdělil.
Zrušeny jsou nejen
všechny plánované akce
pro veřejnost, ale jakéko-

liv návštěvy na stanici.
Týká se to i přítomnosti rodinných příslušníků. Není proto možné,
aby někdo z rodinných
příslušníků nosil hasiči
do služby v kastrůlkách
oběd. „Jakákoliv komunikace s veřejnosti je možná
pouze mailovou cestou
bez osobní přítomnosti.
Sami mezi sebou využíváme dostupné moderní
technologie – například
se dorozumíváme formou
videokonferencí,“ pokračoval.
„Ochrannými pomůckami a dezinfekčními prostředky jsme k dnešnímu
dni pro případy k výjezdu
zásobeni a jednorázový
spotřebovaný materiál
nám bude ihned doplněn,“
sdělil Hron. Poznamenal,
že například bavlněné
roušky pro potřeby hasičů jim v první fázi dodala
vězeňská služba.
Doplnil, že při minimálním pohybu na komunikacích jsou i výjezdy
k dopravním nehodám minimální.
-mb-

Motorkáři svým
chováním ohrožovali
další občany
OSEČANY S ohledem na vý-

voj nemoci koronaviru se
podle slov starosty Pavla
Pechače rozhodla obec minulou neděli (22. března)
objednat 500 kusů roušek,
dva kusy pro každého
obyvatele. „Dále jsme objednali 50 litrů dezinfekce
na ruce a snažíme se zajistit ještě další.“ Distribuci
uskuteční členové JSDH
Osečany po 6. dubnu, kdy
je zásilka očekávána.
„Moc si přeji, aby všechno, co nyní děláme, pomohlo k zabránění šíření
této zákeřné nemoci. Ale
jak jsem viděl v pátek
u benzinové čerpací stanice na výpadovce ze Sedlčan na Neveklov, tak se
najde hodně nezodpověd-

ných lidí (motorkářů), kteří
tam byli seskupení v počtu
minimálně 25 osob, mimo
jiné mnozí bez roušek.
Považuji jejich chování
za absolutně nezodpovědné a ohrožující všech lidí,
kteří musí využívat služeb
čerpací stanice. Rád bych
apeloval na složky, které
mají kontrolu dodržování
zákonů na starosti, aby tyto
lidi, kteří ohrožují naše životy, trestali za porušování
zákona. Protože kdo mě
zná, tak dobře ví, jakým
milovníkem Itálie jsem
a opravdu bych nechtěl,
abychom se díky těmto nezodpovědným lidem dostali do situace, která je v nejpostiženější zemi Evropy,
mé Itálii.“
-jn-
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Nalžovický zámek
usiluje o zkrášlení
a zpřístupnění
historického parku
NALŽOVICE Krajský úřad

Středočeského kraje

doplněním mlatových cest
v parku se vytvoří pro-
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Krizový štáb města zasedal v pátek
dvakrát
SEDLČANY Krizový štáb města Sedlčany pro nouzový
stav zasedá, pokud je to nutné, dokonce i dvakrát denně.
Jeho členové se sešli v pátek
27. března ráno a opakovaně
odpoledne.
Jednání vedl starosta Miroslav Hölzel. Členy štábu
jsou dále místostarosta Zdeněk Šimeček, vedoucí odboru krizového řízení Jan Kundrlík, vedoucí správy budov
a zařízení Daniel Hamberger
a tajemník města Vojtěch
Hlaváček. Se stručným obsahem některých projednávaných bodů nás seznámil
tajemník Hlaváček. Uvedl,
že Pečovatelská služba
Sedlčany pracuje v plném
rozsahu a nemá vůči měs-

tu v současné době mimořádné požadavky. Starosta
přednesl nové informace
a instrukce od nadřízených
státních orgánů a mimo
jiné také uvedl, že momentálně navštěvuje místní mateřskou školu čtrnáct dětí.
Zazněla také zpráva o zásilkách kanystrů dezinfekce
po linii Ministerstva vnitra
ČR, odkud se prostřednictvím kraje dostává k hasičům, kteří organizují převoz
do Sedlčan, jakožto obce
s rozšířenou působností,
kde je odběrové místo. Ambulantní lékaři, stomatologové a hygienici upozornili
na nedostatek ochranných
roušek – zatím obdrželi pouze ty papírové. Byl zaslán

podnět na kraj, aby bylo
možné vyzvedat ochranné
prostředky na distribučním
místě s tím, že fronty lékařů
svědčí o špatné logistice.
Krizový štáb se zabýval
také nekázní některých občanů, ale i činností dobrovolníků, prověřením funkčností emailů. „Přijali jsme
také dar od rodiny pana Pištěka, který poslouží k sestavení imunitních balíčků pro
seniory. Připraví je pracovnice turistického informačního střediska a přiloží k nim
informační letáky,“ poznamenal tajemník Hlaváček.
Oznámil, že další zasedání
bylo svoláno na 30. března
a pro členy krizového štábu
je účast povinností.
-mb-

Termín výběrového řízení byl
vypsán, ale odložen
Zpřístupněním nalžovického zámku dojde k propojení dvou světů.

po vzoru některých měst
letos vyhlásil participativní
rozpočet „Můj kraj“, kdy
v letošním roce chce podpořit nápady jednotlivců,
obcí nebo organizací celkovou částkou 50 milionů
korun. Z toho je pro oblast
Sedlčan vyčleněno 400 000
korun.
Projekt podal t aké
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb.
Zastupující ředitelka Jaroslava Kocíková uvedla, že
podklady pro přihlášku
zpracovala Petra Břečková, administrativní pracovnice. „Naším záměrem je
více zpřístupnit historický
park Nalžovického zámku
jak našim klientům, tak
především i široké veřejnosti. Chceme vytvořit procházkový okruh doplněný
lavičkami a interaktivními dřevěnými prvky. Park
u Nalžovického zámku je
klidné místo k odpočinku
s velkým množstvím vzrostlých stromů,“ představila
stručně záměr s tím, že

cházkový okruh, na němž
bude příjemná jak chůze, tak pohyb s kočárkem
nebo invalidním vozíkem.
V parku by se mělo nacházet pro zpestření několik
interaktivních dřevěných
prvků, pexeso...
Předkladatelka Břečková upozornila na to,
že park má své kouzlo
v každém ročním období.
„Zpřístupnění historického
parku zámku široké veřejnosti s možností volného
vstupu od kaple Panny
Marie Bolestné považuje
za symbolické. Odstraněním bariéry dané zdí dojde k propojení okolního
světa s lidmi se zdravotním postižením.“
Všechny projekty budou na Krajském úřadu
Středočeského kraje posuzovány od 1. dubna do 15.
května a od 16. května
do 15. června pro ně bude
možné
prostřednictvím
webových stránek Středočeského kraje – projektu
„Můj kraj“ – hlasovat. -mb-

REGION Jaroslava Kocíková kromě pozice ředitelky
Domova seniorů v Sedlčanech byla od 1. září minulého roku dočasně pověřena
vedením dalšího krajského
zařízení poskytující sociální
služby, a to Zámku Nalžovice. Vede si podle hodnocení zaměstnanců i klientů
skvěle, což potvrdila také
krajská radní pro oblast sociálních služeb Aneta Heřmanová.
Zajímalo nás však, zda
zřizovatel chystá výběrové řízení. „Ano, výběrové
řízení na pozici ředitele/ky
krajské příspěvkové organizace Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb,
bylo vypsáno. Byl dokonce

již určen termín konání výběrového řízení. Musel však
být s ohledem na nouzový
stav a vyhlášená mimořádná
opatření v souvislosti s šířením koronaviru odložen
na dobu, kdy jej bude možné
uskutečnit,“ vysvětlila radní.
Doplnila, že na Jaroslavě
Kocíkové z pozice zřizovatele oceňuje její komplexnost
– a to jak profesních znalostí
a dovedností, tak ve smyslu
jejích osobních kvalit. „Dlouhodobá práce s cílovou skupinou seniorů, nyní v kombinaci s cílovou skupinou osob
se zdravotním postižením, je
vysoce náročná jak odborně,
tak lidsky. Obojí mnohokrát
prokázala za dobu svého působení v jednom z kapacitně

největších krajem zřizovaných zařízení, jakým domov
seniorů v Sedlčanech je. Zařízení vykazuje dlouhodobě
stabilní hospodářské výsledky, nebyly zaznamenány
žádné větší problémy, a to
ani na straně klientů a jejich
blízkých, ani na straně zaměstnanců. Naopak. Domov
seniorů v Sedlčanech patří
dlouhodobě k jednomu z nejlepších zařízení v kraji. Atmosféra v domově je vítána
jak samotnými seniory, tak
kolegy paní ředitelky. A se
stejnou dovedností, nasazením a zápalem se Jaroslava
Kocíková chopila dočasného
vedení Nalžovického zámku,“ zhodnotila radní Heřmanová.
-mb-

I v době koronavirové pokračují stavební práce na Krčínově cyklostezce v úseku Vršovice – Sovův
mlýn. Foto: František Vávra

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Anna Friedová k zájezdům:
Cestovní kanceláře samy informují
klienty, kteří odlétají v nejbližších
dnech, o aktuální situaci
SEDLČANY Celosvětová

pandemie ochromila cestovní ruch. Koronavirus
udeřil na cestovní kanceláře
a agentury i jejich klienty.
V nezáviděníhodné situaci
se ocitla i Sedlčanská cestovní agentura, která také musela až do odvolání zrušit osobní komunikaci s lidmi, kteří
si zájezd plně uhradili nebo
zaplatili při výhodném výběru „na první moment“ zálohu. Annu Friedovou, která
si pro solidní jednání získala
důvěru mnoha lidí v regionu
a také obchodních partnerů
v oblasti cestovního ruchu,
jsme požádali o aktuální informace.
Kancelář na sedlčanském náměstí je uzavřená.
Jak s vámi komunikují klienti, kteří si prostřednictvím vaší cestovní agentury objednali zájezd?
Kancelář je z pochopitelných důvodů zavřená, proto
komunikuji emailem. Všichni klienti jej mají uvedený
v záhlaví cestovní smlouvy.
Zaznamenala jste mnoho dotazů?
Ano, dotazů je opravdu
mnoho a cestovní kanceláře
průběžně informují o situaci a aktuálních postupech,
které se v krátkém čase dost
rychle mění. Hodně klientů
sleduje stránky CK, z jejichž
nabídky si zájezd vybrali.
Některá CK má vše přehledně napsáno, jiná stručně, jiná
nic, ale odpovídá samozřejmě na dotazy.
Nesetkala jste se s tím,
že cestovatelé, kterým jste
zařizovala zájezd, uvázli
v době uzavření hranic, zastavení leteckého provozu
a podobně v Egyptě nebo
jiné destinaci v zahraničí?
Klienty v Egyptě jsem teď
neodbavovala, ale rušily se
nejbližší termíny do Egypta
těm, kteří měli mým prostřednictvím zakoupený
zájezd – obvolávala jsem
cestovky sama a jejich zaměstnanci mi odpovídali, že
se sami spojí a dohodnou se
zákazníky.

Máte od některých cestovek, které jste oslovila,
informaci, jak budou postupovat ohledně vrácení
záloh, úhrady druhé zálohy, storna zájezdu nebo
posunutí termínu?
Obecně řečeno vím, že
Asociace cestovních kanceláří vyzvaly před několika
dny klienty, aby místo žá-

né – to znamená, že změnu
udělají bezplatně tolikrát, kolikrát to bude třeba, dále informují o desetiprocentním
beneﬁtu, upgrade službách
pro maximální komfort...
Blue Style mění také podmínky pro doplatek zájezdu
– úhradu budou požadovat
až 21 dnů před odletem. Myslí i na variantu, že nebude

dostí na vrácení peněz za již
zaplacené zájezdy přijímali
od cestovních kanceláří vouchery na budoucí zájezdy
ve výši uhrazených plateb,
které již CK vystavují. Zároveň zástupci asociace uvedli,
že jednají s vládou na řešení
kritické situace cestovních
kanceláří a agentur.
Můžete přesto uvést
konkrétní reakci některé
známé cestovky?
Například CK Blue Style,
jejímž jsem obchodním partnerem, dává možnost výběru pro ty, kteří měli odcestovat do 11. dubna. Změnu
zájezdu jim udělají zdarma,
kolikrát je to třeba, nabízejí desetiprocentní beneﬁt
za každou dospělou osobu
při rezervaci nového zájezdu. Další možnou variantou
u této cestovky je voucher
na nový zájezd. U klientů,
kteří mají objednaný pozdější nástup – to znamená do 31.
října, jsou nabídky obdob-

možné letos do zahraničí
vycestovat, v tom případě
objednavatel získá voucher
na nový zájezd.
Můžete uvést ještě další
získanou reakci?
Jistě. Například NEV-DAMA v této bezprecedentní
a nové situaci ujišťuje, že
bezpečnost a zdraví klientů
je pro ní nejvyšší prioritou.
A detailně sleduje aktuální
vývoj v destinacích. Nejistotu chápou a žádají o trpělivost. Nepopírají, že je těžké
odhadovat v tuto chvíli, jaká
situace bude v následujících
týdnech a měsících. Prozatím posunuli splatnost druhé zálohy letních zájezdů.
Podobně jako já podotýkají,
že volné cestování je jednou
z úžasných lidských svobod,
které se stalo v posledních
třiceti letech pevnou součástí našich životů, a věří, že tato
těžká doba pomine a my se
znovu k němu společně vrátíme.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

Sdružení obcí Sedlčanska
pomáhá se sháněním
a objednáváním
dezinfekčních prostředků
REGION Štěpánka Barešová,
tajemnice Sdružení obcí
Sedlčanska, nám sdělila:
„Na základě iniciativy jedné
obce jsme se rozhodli, že
jako Sdružení pomůžeme
se sháněním a objednáním
dezinfekčních prostředků
– alkoholové dezinfekce
Anti-COVID. Tuto dezinfekci
se snažíme objednat u ČEPRA pro všechny obce, které měly zájem – a těch byla
většina, to znamená 21 obcí
z celkových 24.“
Vysvětlila, že nejde o jednoduchý proces. „Sdružení
odeslalo objednávku ČEPRU,
to ji posílá na ministerstvo,
kde dodávku schvaluje krizový štáb. V případě, že objednávka bude schválena,
vyrozumí nás ČEPRO o datu
vyzvednutí. Zásilku z výdejního skladu ve Šlapanově
– Havlíčkův Brod si musíme
odvézt sami. Zboží se vydává pouze po celých paletách.
Proto má Sdružení objednánu jednu paletu 5l balení
po 108 kusech a dvě palety
25l balení po 48 kusech. Vyřízení objednávky prý může
trvat v řádu dnů, tak budeme
věřit, že vše bude schvále-

no a vyřízeno co nejdříve,“
doufá Barešová. Uvedla, že
šití roušek, kterým nyní žije
snad celé Česko, se nevěnuje. „Šicí stroj doma sice mám,
šiji ráda, ale roušky jsem nešila, protože mě předběhla
moje rodina a kamarádky,
které jsou doma a roušky šijí
nejen pro sebe, ale i pro své
okolí. Šití roušek jsem pouze
zprostředkovala některým
obcím,“ sdělila.
Doplnila, že kancelář
Sdružení nyní žije v omezeném provozu. „To znamená,
že více pracujeme z domova.
Obě moje kolegyně mají dítka
školou povinná, takže kromě práce pro Sdružení jsou
z nich i domácí paní učitelky.
V případě potřeby jsme v kanceláři, vždy po domluvě se
starosty. I v této nelehké době
pokračujeme v pracích na Krčínově cyklostezce, na novém
projektu Strategické dokumenty pro obce Sdružení
a dalších úkolech,“ dodala.
A její vzkaz pro čtenáře?
„Držme se, respektujme pravidla, dodržujme hygienu
a hlavně věřme, že to opravdu společně zvládneme!“
-mb-

Pohlreich přijel s kachničkami
na Červený Hrádek
ČERVENÝ HRÁDEK „Vaříme

nepostradatelným!“ – to je
heslo, s nímž v současné
době vaří a v některých
případech i osobně vyjíždí
s obědy do terénu za policisty, hasiči, záchranáři
a dalšími lidmi nasazenými
v takzvané první linii excelentní kuchař Zdeněk Pohlreich. S porcemi zdarma vyráží
i mimo Prahu.
Obědy podle jeho receptur tak mohli ochutnat i zaměstnanci skladu
hmotných rezerv na Červeném Hrádku, a to dokonce
ve dvou po sobě jdoucích
dnech. „Ve čtvrtek 26. března uvařil Zdeněk Pohlreich
se svým kolektivem dobrovolných kuchařů celerovou
polévku, těstoviny s masem
a boloňskou omáčkou. Bylo

to výborné,“ pochvalovala
si Jana Popová. Osobně ji
potěšilo, že i taková mediálně známá osobnost si
na pracovníky skladu vzpomněla. Její kolega Bronislav
Brozman zase ocenil páteční menu, kdy se podávala
pečená kachnička se zelím.
„Samozřejmě, že mi to chutnalo, porce byly naprosto
dostačující. Šefkuchař Pohlreich se chová bezprostředně, ostatně tak, jak ho známe z televize, je to takový
správný týpek,“ stručně shrnul nečekané setkání s kuchařskou celebritou.
Podle informací, které
jsme získali, se na „misi“
s obdobným cílem chystá
na Sedlčansko také další
slavný kuchař Jan Punčochář.
-mb-

elektronické zabezpečovací
a kamerové systémy

Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
95/20

Vykoupím počítače (klidně nefunkční), tlačítkové telefony, procesory, zubní
zlato. Tel.: 774 804 274, přijedu.
96/20

Koupím chatu u řeky v okolí Sedlčan.
Tel.: 736 217 855.
97/20

Koupím zahradní traktor VARI nebo
podobné. Tel.: 722 422 223.
98/20

Koupím staré mince a bankovky. Tel.:
731 476 601.
99/20


Koupím motocykl ČZ 175/477 s TP,
případně i samotný TP, cena dohodou. Tel.:
732 113 438.
100/20

Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,

Nabízíme
Řádková inzercedlouhodobě
15 Kč/řádek
udržitelný příjem
Tel.: 774 414 225, E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz
Volejte 734 462 216

nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372

Tel./fax: 317 834 320 (do 15 hod.)

ZEOS s. r. o.

Sedlec - Prčice

PLOŠNÁ INZERCE

provede práce na zakázku i s montáží

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

zopravy všech motorových vozidel, traktorů,
zemědělských strojů, prodej náhradních dílů
zprodej vodoinstalačního materiálu
zzámečnické a kovářské práce (mříže, kování, schody)
zsvářečské práce v ochranné atmosféře, řezání plazmou
zprodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
zprodej motorových, převodových a hydraulických olejů
zzastřešení bazénů - polykarbonát, ONDEX
zvýroba přístřešků, markýz - polykarbonát

od 13 Kč vč. DPH/cm2

Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62,
257 91, Sedlec-Prčice
Město Sedlec-Prčice podle § 6 zákona č. 312/2006, o úřednících
územních samosprávných celků, v platném znění,
vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo

Odborný referent stavebního úřadu
a referent společné státní správy a samosprávy
Místo výkonu práce:
Městský úřad Sedlec-Prčice a správní území Města Sedlec-Prčice
Základní požadavky:
- minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru
- znalost práce s PC
- komunikativnost, organizační schopnosti, spolehlivost
- řidičský průkaz skupiny “B”
Uchazeč musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru uvedené
v § 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihláška musí obsahovat náležitosti podle
§ 6 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky je možné podat osobně na podatelně MěÚ
nebo zaslat na adresu: Městský úřad Sedlec-Prčice,
nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
nejpozději do 15. 5. do 10 hodin.
Obálka bude zalepená a označena heslem
“Veřejná výzva na pracovní místo”.
Informace pro zájemce:
- zařazení do osmé platové třídy dle Katalogu prací ve veřejných
službách a správě, odměňování dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů
- zkouška z odborné způsobilosti nebo praxe ve veřejné správě vítána
Uchazeči splňující podmínky budou vyzváni k osobnímu pohovoru.
Případné dotazy zodpoví na tel. č. 317 834 216 tajemnice MěÚ

Dřevokomplet B+H, s. r. o., Třebnice
se sídlem v Třebnicích přijme

TRUHLÁŘE
do výroby
Nástup možný ihned

Tel.: 606 252 540

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách, slepičky Green Shell typu Araukana
a Dark Shell typu Maranska

Stáří: 15–19 týdnů Cena: 169–219 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
11. 4., 9. 5. a 3. 6. – 13 50 hodin
14. 5. a 11. 6. – 9 00 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

ZD Krásná Hora nad
Vltavou a.s. přijme
zaměstnance do ŽV
1) nejlépe pár nebo rodinu, možnost služebního bytu
Pozice:

stájník
dojič (dojička)
ošetřovatel, ošetřovatelka skotu

Požadujeme:
kladný vztah ke zvířatům
spolehlivost, samostatnost
stájník – řidičské oprávnění T (možné získat při zaměstnání)
Nabízíme:
práci ve stabilní společnosti
dobré platové podmínky
roční prémie dle výsledku hospodaření
příspěvek na životní pojištění a obědy
závodní stravování
5 týdnů dovolené
Nástup od 1. 5. 2020
Kontakt: 733 784 953, 737 289 208, petak4@seznam.cz
2) dále nabízíme volné pracovní místo na pozici

ošetřovatel masného skotu
Pracoviště Vysoký Chlumec, nástup od 1. 1. 2021
Kontakt: 737 289 198

Rádi bychom vás informovali o nově otevřené podnikové
prodejně v sídle společnosti.
Sortiment: hovězí z vlastní produkce, vepřové, výrobky

Najd
Tel.:
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I prodavačky jsou v první linii
Dokončení ze strany 1

nakupovat, jaké rozestupy mají držet, kdy mohou
nakupovat důchodci,“ popisuje zástupkyně manažera sedlčanské prodejny.
Strážný podle ní hlídá,
aby do prodejny v době
od 8 do 10 hodin chodili
jen starší 65 let. Hlídá také
dodržování používání rukavic.
„Pokud někdo onemocní, jde o zásah a oslabení,
ale pereme se s tím. Naštěstí máme i úlevy, nikdo
nás nekomanduje. Máme
i finanční bonusy, vitamínové doplňky zdarma
a na každý den zdarma
ovoce a zeleninu,“ popisuje. Práce pokračuje stále
podle stejného harmonogramu. Volna a volné
víkendy jsou stále stejné.
„Není možné, aby někdo
odpracoval víc hodin než
jindy,“ říká.
A jak se chovají zákazníci? Změna je patrná:
„Hodně frčí droždí,“ směje
se. Narůstá také poptávka po těstovinách, rýži,
toustovém chlebu a dezinfekčních prostředcích.
Většina zákazníků podle
ní dodržuje nastavená
pravidla. „Samozřejmě
se ale najdou i tací, co se
jdou s rodinou projít, kupují blbosti a řeší u toho
blbosti,“ posteskla si.
U zákazníků vnímá vyšší
míru podrážděnosti. „Je
to něco, co jsme tady nezažili. A je to velmi náročné
pro všechny zúčastněné,
hlavně psychicky. Vlídné
slovo pak potěší o to více,
ale bohužel se to nestává
často,“ uzavírá svůj úhel
pohledu.
Různé chování lidí pozoruji také jako zákazník.
Zatímco někdo v tichosti
nakupuje jen to nejnutnější a v povzdálí čeká,
až jiný zákazník poodstoupí od regálu, ve kterém sám něco chce, jiní
popocházejí v družném
hovoru bezradně sem
a tam a u regálu se doslova mačkají na jiné. Rozdíly ale způsobuje i volba
ochranných prostředků.

Zákazníci s vlastními dobře padnoucími jednorázovými rukavicemi nemají
se sáčky na pečivo takový
problém, jako ti, kteří si
navlečou volné rukavice,
které jsou u pečiva k dispozici. Zdá se, že snazší
volbou je tomto případě
sáček papírový, který tolik
nevzdoruje.

Krásnohorský
Flop zavedl
radikálnější
opatření, než
nařídila vláda
O c h ra n n é p o m ů c k y
mají i zde prodavačky
k dispozici od zaměstnavatele. Rukavicemi se
předzásobili, roušky šijí
místní dobrovolnice včetně dcery majitele obchodu, která je jednou z prodavaček. Jejich spotřeba
je veliká. Zásoba rukavic
se také vysokou spotřebou tenčí a kvalita není
úplně optimální. Ochranné oblečení nepoužívají,
své civilní po každé směně perou a suší pomocí
hygienického programu
sušičky nebo žehlí. „Zkusili jsme pořídit i ochranné štíty, ale přišly nekompletní,“ ukazuje mi torza
štítů v krabici manželka
majitele Marie Šachová.
Zajištění směn tak,
aby v případě karantény
jedné z nich mohla fungovat jiná, sice zvažovali,
ale nakonec neuskutečnili. I když by se směny
mohly střídat bez setkání,
manažeři řetězce Flop by
s velkou pravděpodobností v případě místního
výskytu koronaviru stejně uzavřeli na dva týdny
celou provozovnu. V té
době by proběhla kompletní dezinfekce prostoru i zboží, pokud by byl
dostatek dezinfekčního
prostředku. Navíc by pak
jedna směna musela být
schopna fungovat celý
den, což je v kombinaci
s dýcháním přes roušku
zbytečně náročné.
Problém je v tom, že
zákazníci nedodržují

veškerá nařízení. I když
všichni přicházejí s rouškou a v době vyhrazené
pro seniory sem zavítá jen
sem tam někdo s prosbou
o rychlý nákup jednoduché svačiny, rozestupy
nakupující často nedodržují. „Tady u pečiva, kde
je nejmíň placu, se postaví
a vybavují,“ kroutí hlavou
nechápavě Marie. Rukavice mají skoro všichni. Kdo
přijde bez nich, může využít k nákupu igelitových
sáčků zavěšených u vchodu. Rukavice mají prodavačky pouze pro svou potřebu. „Ve Flopu rukavice
nemají, ve velkoobchodě
v Lipencích také nejsou
k sehnání. Za chvíli nemusí
být ani pytlíky na pečivo.
Dodavatelé pomalu přestávají jezdit. Dealeři volají,
nejezdí. Drogerie zatím
funguje, ale obaly si možná budeme muset shánět
sami,“ popisuje s tím, že
dodavatelé zůstávají venku, do provozovny teď
nesmí.
Redukci zboží nedělali,
jen přestali krájet salámy,
aby se v malém prostoru
nedrželi lidé zbytečně
dlouho. Namísto toho objednávají krájené uzeniny
balené. Přestali také vařit, zrušili bufet. Naopak
rozšířili sortiment o velká balení těstovin, rýže
a čočky. I zde je nedostatkovým zbožím droždí.
„Lidi nakoupili mouku,
tak kupují i droždí. Už ho
i krájíme, což jsme nikdy
moc nechtěli. Jiné už se
sehnat nedá. Mlékárny
nás zavážejí třikrát týdně, ale droždí už čtrnáct
dní nepřivezli. V pondělí
nám ještě přivezli sušený
droždí, ale teď říkali, že
už ho taky nemají. Asi se
lidí bojí chodit nakupovat
pečivo, tak si ho radši pečou,“ přemítá.
Ta d y a l e p r o b l é m
s osahaným pečivem
není. „Chodíme o hodinu
dřív a všichni pytlíkujeme. O pytlíkách se nám
už i zdá,“ vypráví se smíchem. Nebalené pečivo
už tady delší dobu nekou-

píme. Nabalené je tu základní i celozrnné pečivo
v různém počtu. Dezertní kousky jsou za sklem
a manipuluje s nimi jen
personál. Provozovnu
p r ů b ě ž n ě d e z i n f i k uj í .
„Savo zatím máme. Všechny dezinfekční prostředky
jsem stáhla z regálů pro
vlastní potřebu hned, jak
to začalo. Ale například
prostředek, který používáme na koše na pečivo,
zanedlouho dojde. Pak dojde na hodně ředěné Savo.
Pokaždé, když zavřeme,
je celé vyčistíme,“ vypráví
o nové pracovní náplni.
Regály s dalším zbožím
včetně chladících zařízení
myjí průběžně vždy, když
se objeví díra po nějakém
zboží, které došlo.
Fyzickou únavu ani
p s yc h i c k é v yč e r p á n í
na sobě ani dalších lidech
v provozu nepozoruje. „Ze
začátku, než jsme jim tam
nadělali ty ochranné štíty,
se docela bály. Ale teď už
je to v pohodě,“ popisuje
vliv netradičního řešení,
které vymyslel majitel
prodejny, její manžel Pavel. Prodavačky za kasou
i u chladícího pultu totiž
nově chrání nejen před
koronavirem igelitová bariéra. „Vypadá to sice hrozně, když je to jen pytel, ale
plní to svůj účel. U kasy
to možná potom uděláme
natrvalo z nějakého průhledného materiálu i kvůli chřipce. Jen si lidi musí
zvyknout mluvit přes to
a nesklánět se do okénka
pro zboží nebo placení,“
doplňuje Marie. Jako psychická podpora působí
také vděk zákazníků. Ti
místní si totiž uvědomují,
jak významnou úlohu tato
prodejna plní. A dávají to
najevo třeba i kytičkou.
„Ti starší nám přejou hodně zdraví,“ uzavírá Marie
Šachová.

V počepické
prodejně Minimix
vládne klid
„Lidi jako blázni dál
jezdí do těch velikých supermarketů, i když my ten

sortiment máme taky hodně bohatý. Na vesnický prodejně přijde jeden člověk
za dlouhou dobu, tak nemusíme ani řešit nějaké rozestupy. Samozřejmě i my
používáme více dezinfekce,
myjeme kliky, košíky, klíče
a další věci, aby všechno
bylo čisté. A samozřejmě
nosíme roušky a gumové
rukavice,“ popisuje Pavel
Hejhal mladší aktuální situaci.
Tržby od místních zákazníků se zvedly asi o 40
procent. Naproti tomu ale
díky karanténě přestali
jezdit víkendoví zákazníci
z velkých měst. Celkově
tedy tržba klesá. Naopak
stoupá v době uzavření restaurací spotřeba lahvového piva. I tady je znát také
vyšší poptávka po droždí.
„Všichni teď doma pečou,
je ho absolutní nedostatek,
nikdo ho nikde nemá,“ popisuje i tady stejnou zkušenost, jako mají jinde.
Finanční bilanci se snaží
pomoci i prodejem perníčků, nyní zejména velikonočních. Kdo si je přijde
vybrat do kamenné prodejny, dostane na ně 50% slevu. Pro jejich prodej založili také nový e-shop. Zatím
je v plenkách, ale i tak je
zájem po ručně zdobeném
medovém pečivu naštěstí
velký.
Vyčerpanost zaměstnanců nepozoruje. Na celodenních směnách se střídají dvě prodavačky, které
se vzájemně ani nepotkávají. Ani případná karanténa jedné z nich by tedy
provoz neohrozila. Další
potřebné činnosti zajišťuje
rodina majitele. „Někteří
zaměstnanci museli na pracák, někdo je doma s dětmi.
Všechno, co je potřeba, vykrýváme vlastními silami,“
uzavírá Pavel Hejhal.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Tomáš Chmel zvýšený zájem
o duchovní podporu na Sedlčansku
nezaznamenal. Pomoc se snaží
společenství zaměřit na seniory
SEDLČANY Jak omezil nebo

zda úplně pozastavil COVID-19 v současné době
aktivity ve společenském
centru a modlitebně Církev
adventistů sedmého dne
(dále CASD) v Tyršově ulici jsme se zeptali Tomáše
Chmela, vedoucího tohoto
společenství.
„Fungujeme tak, abychom omezili osobní setkávání. Proto jsou jak modlitebna, tak i společenské
centrum, až do odvolání
uzavřeny. Nejenom naše
interní komunikace se přesunula z osobních setkání
na různé programy. Přes
moderní techniku nyní fungují také různé skupiny,
v nichž je široké spektrum
lidí. Vzájemně si vyměňují
myšlenky, povzbuzují se,“
uvedl Chmel.
Zároveň se rozdělil
o osobní zkušenost: „Ze

strany veřejnosti jsem zvýšený zájem o duchovní
podporu nezaznamenal.“
O tématu hovořil i s místním pastorem. „I on se zmínil o tom, že existují mezi
lidmi poměrně velké obavy
z osobního kontaktu, proto
o schůzky téměř neprojevují zájem,“ vysvětlil s tím, že
lidé mu v poslední době
ale pokládají otázky, aby
lépe pochopili, co se děje
ve světě. „Obávají se, zda
to nějak nekoresponduje
s biblickým pohledem a biblickými proroctvími,“ sdělil.
I když společenství adventistů přímo šití roušek
neorganizuje, těší ho, že
se příležitosti, jak pomoci druhým, jednotlivci
ujímají. „Několik desítek
roušek jsme díky těmto ochotným lidem měli
k dispozici. Roušky jsme
následně rozvezli těm,

kteří o ně požádali,“ podotkl Chmel. Zároveň připomněl, že místní společenství CASD na Sedlčansku
již několik let poskytuje
pomoc lidem, kteří to nejvíc potřebují, v terénu.
Uvedl: „Pomoc spočívá
v tom, že lidem, kteří se
ocitli ve vážné nouzi, nakoupíme základní potraviny, léky a pomůžeme jim
s praktickými věcmi, které
jsou pro ně v době, kdy by
se měli zdržovat doma, obtížné. Tato pomoc funguje
stále, jen se nyní snažíme
více ji směrovat na seniory. Naše terénní pracovnice jsou ve spojení s některými starosty obcí regionu
a s různými institucemi.
Také na facebooku jsme
zveřejnili nabídku naší
pomoci a jsme připraveni
na požadavky reagovat,“
dodal Chmel.
-mb-
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Svět je malý…
A není až tak špatný, jak se
nám mnohdy zdá.
Ale vezměme to popořádku. Na můj článek
v Sedlčanském kraji zareagovala Dagmar Hazdrová (to je ta paní, kterou
slýcháte ve vozech tramvají, autobusů a některých
vlakových spojů). Její zamyšlení s mým komentářem jste si mohli přečíst
v čísle 6. To četl i jeden
Sedlčaňák. Ofotil článek
a poslal jej svému vnukovi.
Ten jej poslal paní Hazdrové a ta dala zprávu mně.

a různé legrácky a hlášky.
My se máme fakt rádi, když
jsem byla ve špitále, navštívili mne dvakrát u lůžka
a docházejí na návštěvu
i ke mně domů. Všechny průmyslové školy speciál mají
předvádění svých prací a vůbec prezentaci každoročně
v Kongresovém centru, tak
tam mne taky zvou a věnují
se mi, dojemné je, že kluci
mne chodí vyprovodit z paláce až k vagonu metra a při
odjezdu s úsměvem mávají.
S čistým svědomím prohlašuji, že o tuhle část mládeže,

Školní kuchyně řeší
exspiraci potravin,
kuchařky jsou doma nebo
mají náhradní činnost
REGION Školní kuchyně
postupně přerušují svůj
p r o v o z . Ve V y s o k é m
Chlumci byla v provozu
po dobu provozu mateřské školy. „Vzhledem
k včasnému odhadu situace již předem jídelna pracovala s potravinami tak,
aby bylo vše beze ztrát.
Snad je to u nás tím, že
jsme malá škola,“ uvedla
Eva Buriánová k situaci se
zásobami a jejich exspirací. V současné době jsou
kuchařky doma, práce
pro ně není.
Školní kuchyně v Chlumu vaří v době, kdy mají
zaměstnanci koordinační
porady. „Ostatní dny paní
kuchařky nevaří, ale vykonávají práce úklidové a sa-

nitární. Pokud bude nouzový stav pokračovat i nadále,
budeme uplatňovat § 208
Zákoníku práce, překážku
na straně zaměstnavatele,“
uvedla Jaroslava Procházková s tím, že to vypadá
na začátek dubna.
D a g m a r Ve d r a l ov á ,
vedoucí školní kuchyně
v Počepicích, uvedla, že
přerušili provoz 19. března. „Máme pouze jednu
paní kuchařku na zkrácený úvazek, která si udělala
jarní úklid kuchyně a nyní
je vzhledem k opatřením
vlády doma. Největší problém je exspirace potravin.
Díky velice vstřícnému kolektivu všech zaměstnanců naší malé školy jsem
jim procházející zboží roz-

prodala. Seznam prodaného zboží, který budu muset po otevření školy opět
dokoupit, je dlouhý, ale to
je ten nejmenší problém
v dnešní době,“ uvedla.
V nechvalické školní
kuchyni se nevaří od pátku 20. března. „Naše paní
kuchařky, mimo jiné výborné švadleny, pracují
od toho dne na výrobě
roušek, které jsou zdarma nabízeny v místním
obchodě a na dalších
místech v Nechvalicích.
Náklady na výrobu hradí
místní obecní úřad,“ pochvaluje si současnou
aktivitu kuchařek ředitel
školy Jiří Neužil.
Olga Trachtová
Hadáčková

Dagmar Hazdrová. Foto: Josef Louda

I zaujalo mě, že se o paní
Hazdrovou zajímá mládež
a optala jsem se na souvislosti. Odepsala:
„To jsou studenti Průmyslové školy dopravní, jimž
jsem před čtyřmi roky namluvila pro cvičné účely
na školní trenažér v originál
tramvaji, usazené v jejich
učebně, názvy stanic pražské dopravy a odmítla jsem
honorář. Trvalo to pár dnů
a do učebny přicházelo stále víc sympatických a fandovství z oboru propadlých
kantorů. Pak už jsem byla
„jejich“. Namlouvala jsem
jim maturitní programy, co
si vymysleli na plesy (tam
jsem byla jejich VIP hostem)

která je tak bláznivě zažraná
do svého oboru, se nebojím,
mají vzor ve svých kantorech
a pracují týmově. Je to zážitek a potěšení být čas od času
při tom,“ pochvaluje si paní
Hazdrová.
Míváme tendenci si stýskat, jak je svět zkažený,
zejména „ta mládež“. Jak
vidíte, není to tak zlé. Což
ostatně zaznamenáváme
i teď, v době epidemie, při
dobrovolnických
aktivitách mladých lidí.
Dokud budou na světě
lidé, kteří se aktivně zajímají
o svou práci i o názory starších a zkušených lidí, má
tento svět stále ještě naději.
Hanka Synková
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Sedlčanská
nemocnice je
připravena odlehčit
pražskému Motolu
nebo Bulovce
Dokončení ze strany 1

město nebo Středočeský
kraj, který už přes týden
dodává ochranné pomůcky. „Pomoc formou šití roušek nebo dodávek dalších
ochranných pomůcek – například štítů – nám nabízejí
i jednotliví dobrovolníci,“
sděloval. Od dubna posílí
tým a zapojí se do provozu
dvě medičky.
Nedvídek připomněl,
že koronavir změnil také
režim sedlčanské nemocnice. Především ambu-

lantní část se zaměřuje
jen na akutní případy. Podrobnější informace lze
vyhledat na facebooku.
Mediterra nepodceňuje
ani informovanost zaměstnanců. „Nejaktuálnější
zprávy shrnujeme pomocí
pravidelně
vydávaných
newsletterů, dále je školíme v oblasti hygieny,
používání ochranných pomůcek a připravujeme je
i na eventuální výskyt COVID-19 v naší nemocnici,“
doplnil.
-mb-

Zuby se koronavirem
neřídí
Dokončení ze strany 1

takzvané třetí poliklinice
neordinuje vůbec. Dohodli si pohotovost ve všední
dny v čase 8–12 v Příbrami
na Zdaboři (bývalý ZÚNZ)
v budově H ve druhém patře, tam, kde funguje pohotovost přes víkend od 8 do14
normálně dál. Zubní lékaři
v Milíně, na Dobříši, v Sedlčanech a já v Solenicích si
své pacienty ošetřujeme
sami. Snažíme se nevrtat,
protože aerosol z vrtačky
se šíří až na tři metry okolo
a pro další příchozí do ordinace by mohl být nebezpečný. Nás zubaře snad respirátory ochrání, ale pravdou
je, že po pár dnech máme
z respirátoru lišej i modřiny.
Špatně se v nich dýchá. Návod v čínštině ani nepoví,

na jak dlouho nás ochrání.
Zlaté roušky!“ povzdechne
se doktorka Mátlová.
Kolik pacientů vás tak
navštíví? „Pacienti moc nechodí, bojí se. Přijímáme
jen dopoledne a po hodině,
takže máme maximálně 4
pacienty denně. Ještě bych
ráda upozornila, že respirátory, běžně používané
v technických zařízeních
proti prachu, mají ventil,
který neomezuje výdech,
to znamená, že takovýto
respirátor sice chrání toho,
kdo ho nosí, ale vzduch
z něj může ohrožovat lidi
v okolí, pokud je nositel
nakažený,“ dodává doktorka a doporučuje přes respirátory tohoto typu nasadit
ještě roušku.
Hanka Synková

Knihy až před dveře
SEDLČANY Pro čtenáře star-

ší sedmdesáti let vymyslely sedlčanské knihovnice
službu, která seniorům
může zpříjemnit jejich nucený pobyt v domácím
prostředí.
„V současné době, kdy
jsou knihovny uzavřeny,
nabízíme pro čtenáře ze
Sedlčan starší sedmdesáti
let nebo handicapované

roznáškovou službu knih.
Pokud o ni máte zájem, zavolejte na číslo 318 821 186.
Výměna knih by se prováděla bezkontaktně, dobrovolník by vám položil tašku
s půjčenými knihami před
vchod do domu nebo bytu
a na stejném místě byste nechali tašku s knihami, které chcete vrátit,“ vzkazují
knihovnice.
-red-
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Firma Ekočov zahájila instalaci
třiašedesáti domovních čistíren
odpadních vod v osadách kolem
obce Nechvalice
Dokončení ze strany 1

na dodávky kontejnerových čistíren pro padesát
až dvě stě osob, na instalace podzemních plastových a betonových nádrží
na dešťovou vodu, septiky,
betonové žumpy, včetně
výstavby přívodního kanalizačního potrubí a vsakovacích objektů.
„Problematiku dešťových vod zastřešujeme
komplexně včetně vyřízení
dotace, projektové dokumentace pro dotaci a vlastní provedení,“ uvedl František Houska. „Zaměřujeme
se převážně na Středočeský
kraj, především působíme
na Příbramsku, Benešovsku, Kladensku, Rokycansku, v okrese Plzeň sever,
na Praze východ, Praze západ, ale i jinde.“ Na otázku,
jak dlouho trvá instalace
domácí čistírny odpadních
vod, František Houska odpovídá, že projekty jsou
vždy spojené s přípravou
stavebního řízení, a na ně
je potřeba počítat se třemi
měsíci. Vlastní instalace je
potom otázkou několika
dní. „Je varianta stavební
povolení nebo ohlášení
stavby,“ doplnil Václav
Fára. „Při stavebním povolení se provádí dvakrát ročně vzorkování přečištěné
odpadní vody a při ohlášce se musí doložit jednou
za dva roky provedení revize domovní čistírny.“
Díky státnímu dotačnímu programu si mohou
nyní obce požádat o dotaci na pořízení domovních
čistíren odpadních vod.
Podmínkou dotace je zájem více jak třiceti procent
trvale žijících obyvatel.
Obce, které nejsou schopny zajistit centrální kanalizaci, především z důvodu
vysokých nákladů na její
výstavbu, což znamená
například nevhodný proﬁl
krajiny, velké vzdálenosti
mezi osadami a podobně,
to mohou řešit decentralizovaným čištěním odpad-

ních vod pomocí domovních čistíren. Státní dotace
je osmdesát procent na pořízení technologie a o zbývajících dvacet procent se
dělí obec a provozovatelé,
tedy majitelé jednotlivých
domů.
„V současné době je
spousta obcí ve středních
Čechách, které se rozhodly
využít dotační nabídky. Pilotním projektem, který byl
v únoru v našem nejbližším
okolí zahájen, je čištění odpadních vod v jednotlivých
částech obce Nechvalice.
Díky tomu se podaří odkanalizovat dvanáct okolních
osad v průběhu jednoho
roku,“ připomněl František Houska. „Naše ﬁrma
se stala na konci loňského
roku vítězem výběrového
řízení, které obec připravovala více jak rok před
jeho vyhlášením. Po podepsání smlouvy byla v lednu
v Soběslavi zahájena výroba a v druhé polovině února jsme instalovali první
z třiašedesáti domovních
čistíren odpadních vod.
Práce jsme zahájili v Bratřejově, následují Bratříkovice, Křemenice, Mokřany,
Libčice a další. Samotné
Nechvalice mají svoji centrální čistírnu.“
Václav Fára doplnil,
že lidé, kteří mají vlastní
domovní čistírnu, neplatí
vodné, ani stočné a nemusejí dokládat úřadům
p rav i d e l n o u l i k v i d a c i
odpadní vody, jako tomu
bude v případě žump.
Znamená to, že pokud má
někdo žumpu, podle nově
platného zákona musí být
každé její vyvážení doloženo dokladem o likvidaci na centrální čističce
odpadních vod. To v případě domovní čistírny odpadních vod odpadá. „Velkou výhodou je i možnost
dalšího využití této vody,“
přidává další poznatek
Václav Fára. „Dají se s ní
zalévat například trávníky nebo okrasné keře.

Vzhledem k tomu, že v posledních letech prší velice
málo, je z tohoto pohledu
efektivita domácích čističek odpadních vod velice
vysoká. Zatímco u centrální kanalizace odchází
voda pryč z pozemku provozovatele, například přes
centrální ČOV do vzdálené vodoteče, v případě domovní ČOV ji rozstřikujete
po zahradě nebo vsakujete na pozemku.“
Vzhledem ke státní dotaci jsou u domovních
čistíren vyšší požadavky
na udržení stálé kvality
přečištěné odpadní vody,
a to v průběhu deseti let.
Z tohoto důvodu je i dodávaná technologie na vyšší
technické úrovni. Navíc
má elektroniku, která poskytuje informace o poruchových stavech. Další
podmínkou dotace je totiž
desetiletý monitoring provozu instalovaných čistíren, což zajišťuje samotná
obec. Na počítači je vidět,
zda čistírny fungují, případně, která z nich má poruchu. Obec se zavazuje,
že po dobu deseti let bude
tuto činnost provádět.
„Elektronický monitoring je společně s pravidelnými rozbory přečištěné
odpadní vody dostatečnou
zárukou pro zajištění normě odpovídající kvality
přečištěné odpadní vody.
To se ne vždy u běžně provozovaných domovních
čistíren takto děje, protože
sami majitelé jim mnohdy
nedávají tolik pozornosti a čistírny časem fungují
jako průtočné žumpy. A to
je špatně. Domovní čistírny
potřebují především dozor
nad jejich provozem, případně běžnou nenáročnou
údržbu. V případě dotační
instalované ČOV je vlastník
nemovitosti ohledně dohledu nad provozem a běžné
údržby zařízení vůči obci
smluvně vázán,“ uzavírá
František Houska.
David Myslikovjan

ZPRAVODAJSTVÍ
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Čím se baví realitní makléřka
v době epidemie?
KAMÝK NAD VLTAVOU V době
omezení volného pohybu
osob lidé nemají náladu
na nákup či prodej majetku.
Zmrazení aktivit v podnikání
je zjevné ve všech oborech.
Veronika Váňová je z Kamýka nad Vltavou, ale dojíždí
do kanceláře v centru Prahy. Tu zavřela, protože bere
ohled na své klienty.
Jaké to má dopady pro
vaše podnikání?
Pro každého samostatného živnostníka zásah státu
vždy vyvolá nějaká omezení
v činnosti a možnosti příjmů.
Některé profese získají pravděpodobně od státu nějaké
symbolické odškodnění. Domnívám se však, že je třeba,
aby si každý živnostník včas
nebo průběžně vytvářel ze
svého zisku takzvaný polštář
pro situace, kdy z jakéhoko-

otevřenu kancelář, prohlídky
a jednání probíhají virtuálně
(online), a to díky moderním
technologiím (například 3D
vizualizacím, chatům a videokonferencím). Poskytuji
rady coby Realitní Radilka.
Vy se tedy doma asi nenudíte, jako někteří?
Nenudím, nicméně mám
více času pro koncentraci,
promýšlení dalšího rozvoje
a směřování mého podnikání, natáčím videa pro webové stránky a intenzivně pobývám v přírodě. Více času
mohu věnovat józe, protože
denní režim je nyní volnější.
Předtím jste měli bohatý sousedský život, častá
setkání se šachy, kytarou
či harmonikou. Jak to
máte se sousedy teď?
Omezení vyvolaná stávající situací jsou sice ne-

nemuseli jezdit tak často
do supermarketu?
Oproti předešlé době věnuji víc času kuchyni. Máme
ještě zásoby z léta (v hospodářské místnosti najdeme
nakládaná rajčata, sušené
papriky, švestky, jablka,
uskladněné loňské brambory, vlastní kysané zelí aj.)
vše z naší zahrady a čerstvá
vejce od našich slepiček.
Za poslední tři týdny jsme
nekupovali téměř nic a vlastně ani chleba nepotřebujeme. Změnila jsem stravovací návyky a čas vyhrazený
jídlu. Ráno jsme víc venku
na sluníčku, v poledne si
dáme jen hustou polévku
a teplé hlavní jídlo uvařím až
navečer. Česká kuchyně má
v zásobě téměř zapomenuté
skvělé náměty: škubánky,
bramborové placky, zelňáky,

Makléřka Veronika Váňová z Kamýku nad Vltavou

liv důvodu nemůže pracovat. Před několika lety jsem
byla osm měsíců po těžkém
úrazu neschopná pohybu,
tedy nemohla jsem si vydělávat. V té době jsem musela
pokrýt ztrátu ze svých vlastních prostředků. Naučila
jsem se od státu nic neočekávat. Podnikám od roku 1993,
zažila jsem krize nejrůznějšího původu (1997, 2002, 2013),
ale takové důvody omezení
svobodného podnikání, které panují nyní, nikdo nedokázal předvídat! I když nemám

příjemná, ale doba digitální
otevírá nové příležitosti.
Natáčíme a sdílíme vzájemně veselá videa, plánujeme
nové aktivity, jsme ve spojení telefonem. Předáváme si
náměty na čtení, plánujeme,
co budeme chystat, až se
situace uklidní. Říká se: Přátelství je jako hvězdy, trvá,
i když není zrovna vidět.
Důležité je zůstat aktivní
a se svobodnou myslí a rozhodně nepodléhat mediálnímu tlaku.
Co děláte pro to, abyste

šlejšky, bramboráky plněné
zelím, zelnou polévku, kulajdu, rajskou, koprovku s vejcem apod. Beru tuto příležitost jako návrat ke kořenům.
Máme víc času se zamyslet,
co budeme od nynějška dělat jinak.
Veronika Váňová je
v Kamýku nad Vltavou
známa tím, že má optimistickou povahu. Jak je vidět,
nezměnilo se to ani teď,
kdy i na této situaci dokázala najít něco pozitivního.
Hanka Synková
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Současná
situace zasahuje
do chodu všech
profesí, výjimku
nemají ani
technici
SEDLČANY Nouzový stav

zasáhl i do profesí, jejichž
pracovníci měli v poslední
době při přechodu na televizní signál DVBT2 naplněné svoje pracovní záznamníky vrchovatou měrou.
Potvrdil nám to i sedlčanský technik Pavel Poslední.
Kolik jste měl práce
před vyhlášením nouzového stavu a jak jste
na tom se svojí činností
nyní?
Ještě nedávno jsem si říkal, že bych se musel naklonovat asi tak pětkrát, abych
všechno stihl, a najednou
se prakticky ze dne na den
pro mě toho hodně změnilo. První velká vlna zájmu
o přechod na DVBT2 sice
už opadla, ale právě teď
by nastávala druhá, protože by se na svoje chaty
začali vracet chataři. Práce
bych proto měl zase více.
V současnosti je to tak, že
pokud se mi ozvou dobří
známí, tak k nim zajedu,
ale jinak je hodně znát, že
toho je méně. S kolegou
jsme dříve také hodně jezdili montovat satelitní komplety. Teď je montujeme
pouze výjimečně. Tento
týden pojedeme do Týnce
nad Sázavou, ale zase je
to o tom, že tam bydlí lidé,
které dobře známe, protože se do Týnce ze Sedlčanska odstěhovali. Kontaktu
s větším množstvím lidí se
vyhýbáme.
Jak to řešíte, když
vás kontaktují lidé, kterým se doma pokazila
televize?
Televize se dnes doma
už skoro vůbec neopravují, rovnou se kupují nové.
Dříve jste sehnal do televize vše do posledního
šroubku, ale dnes už prak-

ticky žádné náhradní díly
na trhu nejsou, protože
opravovat tyto přístroje
se ﬁnančně nevyplatí. Televizní opravář a pánský
krejčí, to jsou dvě řemesla,
která jsou už téměř na vyhynutí. Ačkoliv takový pánský krejčí teď vlastně práci
má, pokud šije roušky...
Nakolik jste spokojený
s tím, jak se stát stará,
abyste neskončil na pracovním úřadu?
Je dobré, že nám bylo
na určitou dobu odpuštěno zdravotní a sociální pojištění, protože teď máme
práce celkově méně. Aby
ale jenom někdo spoléhal
na stát, to se mi nezdá. Každá z osob samostatně výdělečně činných by měla
mít za sebe zodpovědnost
a měla by mít nějakou hotovost v zásobě. Neměla by
vycházet každý měsíc z koruny do koruny.
Jste vášnivým stolním
tenistou. Trénujete teď
odděleně třeba ve dvojici s kamarádem v rouškách?
Já bych rád trénoval
s větším počtem kamarádů, ale protože se v těchto dnech nemůže scházet
více lidí na jednom místě, tak také my čekáme,
až nouzový stav pomine.
Už se ale moc těšíme, až
se znovu sejdeme, protože nám hra velice chybí.
A nejenom samotná hra.
Po ping pongu jsme se
vždycky scházeli na „kulturní akci“ v hospodě, kde
jsme si u piva dobře popovídali. To k tomuto sportu
také patří. Těšíme se proto,
až zase podpoříme provozovatele restaurací, kteří to
teď také nemají lehké.
David Myslikovjan

KALENDÁŘ

10 strana
KONCERTY,
PLESY
 Kosova Hora – kino
8. 4. Blue Orchestra
koncert; ZRUŠENO
 Osečany
12. 4. Zábava TJ Vltavan
Křečovice
hraje Ešner Band; ZRUŠENO
 Sedlčany – kult. dům
14. 4. Samson a jeho parta
koncert; PŘESUNUTO
NA 1. 10.

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

Hasiči nacvičili
a zveřejnili CoronaVirusDanceChallenge
PETROVICE Když zveřejnil starosta obce Petr

Štěpánek na sociální síti fotograﬁi, jak místní hasiči zásobují obyvatele obce v karanténě, strhla
se pod příspěvkem debata o tom, že když už
jsou tak dobří, mohli by natrénovat i nyní tak
populární taneček. No a protože jde o muže
činu, netrvalo to dlouho.
„Bylo to naprosto spontánní. Napsal jsem SMS
ve čtvrtek, že v pátek natočíme video jako poděkování všem v první linii v boji proti pandemii.
Mile mě překvapilo, kolik hasičů přišlo. V sedm-

Fotograﬁe zásobování na sociální síti spustila žádosti
o nacvičení populárního tanečku.

náct hodin jsme se sešli a za dvacet minut bylo
hotovo. Pak to můj syn sestříhal a dal titulky.
Myslím, že je to určité odlehčení v napjaté době.
Bylo by hezké, kdyby se přidaly i ostatní hasičské
sbory,“ uvedl k tomu Petr Štěpánek.
Na videu, které je možné najít na youtube
pod názvem z titulku, je před kulisou místní
hasičárny a dvou vozidel SDH osm příslušníků
místního sboru. V asi minutu dlouhém videu
připomínají tři důležitá pravidla. Je jimi udržování odstupu, mytí rukou a nesahání na obličej.
Posledním krokem je „Tancuj“. Ten pak osobitě
ztvárňují. „Děkujeme všem v první linii. Zdravotníkům, záchranářům, policistům a hasičům,
samozřejmě i pošťákům. Spolu to zvládneme!“
vyjadřuje v závěru videa Petr Štěpánek.
Olga Trachtová Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

 Sedlčany – kult. dům
2. 4. Caveman
představení; ZRUŠENO,
BUDE JINÝ TERMÍN

 Sedlčany
11. 4. Pro velikonoční
vajíčko
pochod; ZRUŠENO

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

 Sedlčany – kotlina
11. 4. MMČR sajdkár
a čtyřkolek
ZRUŠENO

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
SEZÓNA UKONČENA

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
UZAVŘENA
 Sedlčany – hvězdárna

3., 4., 10., 11. 4. Pozorovací program
ZRUŠENO
 Sedlec-Prčice – hasičárna
3., 4. 4. Burza oblečení
ZRUŠENO
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma.

ZPRAVODAJSTVÍ
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Velitel městské policie Petr Krch upozornil:
Skončil čas domlouvání. Nenošení roušek
na veřejnosti a další porušování pravidel
budeme posuzovat, jak nám velí zákon.
SEDLČANY V první linii se

nacházejí při „válce“ s koronavirem strážníci Městské policie Sedlčany. O rozhovor jsme požádali jejich
velitele Petra Krcha.
Jak koronavirus změnil život městské policii?
Za téměř třicet let, kdy
pracuji u městské policie,
jsem se s takovým náročným obdobím nesetkal.
Musím zdůraznit, že celou
záležitost bereme vážně.
Byli jsme nuceni přijmout
celou řadu opatření, aby
nedošlo k nákaze strážníků, jak se děje v řadě
případů u našich kolegů
na celém území republiky.
V současnosti jich je přibližně tři sta – buď v karanténě nebo nakažených
virem. Používáme dezinfekční přípravky v takové
míře, jako nikdy předtím
– na naší služebně jsme
přistoupili ke kompletní
dezinfekci všech prostor,
včetně prostoru pro veřejnost. Byli jsme nuceni
přesunout naši agendu
především do telefonické
podoby, záležitosti se řeší
přes tísňovou linku nebo
přes telefon, který máme
při vstupu do budovy
městské policie v Nádražní
ulici. Snažíme se tím chránit jak sebe, tak veřejnost,
abychom nemuseli omezit
naše služby a mohli jsme
dál sloužit občanům tak,
jak to vyžaduje současnost. Minimalizujeme také
pracovní kontakty mezi
strážníky.
Jak konkrétně?
Snažíme se, abychom se
vzájemně příliš nepotkávali. Předávání služby se
děje elektronickou cestou
a každý se v tomto způsobu musí umět orientovat.
Jak jste si zvykli
na nošení ochranných
roušek?

Pobývat v roušce na veřejnosti dvanáct hodin
není nic příjemného. Podobně na tom ale jsou například zdravotníci, prodavačky... Stejně jako my, tak
i oni vědí, jak se v roušce
špatně dýchá, že vznikají na obličeji i otlaky, ale
doba je náročná. Zvlášť
před zdravotníky smekám.
Připojili jste se ve středu 25. března také k celostátnímu zpívání „Není
nutno, aby bylo příliš veselo, jenom nesmí býti smutno, natož aby se brečelo...“
S pány Svěrákem a Uhlířem jsme nezpívali, ale
těm, kteří tímto způsobem
záchranným složkám poděkovali a uvolnili trochu
napjatou atmosféru, jsme
fandili.
V jarních měsících
jste také asistovali při
jarním úklidu, kdy jste
dbali, aby v ulicích nestála v době zákazu stání
zaparkovaná auta...
Úklid ulic je jako každé
jaro plánován a termíny
jsou na dopravních značkách. Žádáme řidiče, aby
dopravní značení sledovali
a zamezili tak případnému
řešení přestupků. Agendu
související s předvoláváním řidičů jsme zastavili,
přesouváme ji na dobu,
kdy přestanou platit krizová opatření.
Máte také negativní
zkušenosti s dodržováním povinného nošení
roušek na veřejnosti
nebo se zpřísněným zákazem, kdy je za shromažďování – až na výjimky
– považováno, když se
sejde víc než dvě osoby?
Většina lidí se chová
zodpovědně, více než devadesát procent nutnost
opatření chápe. Pro ty,
kteří pravidla v této době
nouze porušují, ale skončil

čas domlouvání. Budeme
proti nezodpovědným jedincům postupovat tak, jak
velí zákon. Už jsme s pokutováním začali. Jestliže se
někdo dopustí v krizovém
stavu nezodpovědného
chování, lze uplatnit sankci do 20 000 korun a jedná
se o trestný čin. Kamerový systém nám osoby
zdokumentuje, po jejich

Petr Krch

ztotožnění vše oznámíme příslušným orgánům.
Především úzce spolupracujeme s Policií ČR. Porušení nebudeme tolerovat,
protože jde o rozšiřování
nákazy, o zdraví i životy.
Asi v šesti případech jsme
dostali oznámení o nezodpovědném chování a vyjížděli jsme na místo. Sami
jsme také zachytili další
případy. Při přímém řešení s konkrétními osobami
budeme samozřejmě používat ochranné pomůcky.
Žádám čtenáře, aby nařízení dodržovali a nedali
na různá sdělení po internetu typu, „že ty roušky
k ničemu nejsou“.
Máte v souvislosti
s rouškami nějaké užitečné doporučení?
Je nutné dbát na to, aby
obě osoby, které spolu
hovoří, měli ochranné pomůcky spárované. Pokud
jeden bude mít na obličeji

roušku a druhý respirátor,
je to špatně. Chrání sice
sebe, ale zároveň jeho respirátor ‚prská‘ na toho
druhého. To je při prevenci neslučitelné. Z tohoto
důvodu i strážníci preferují
roušky. Samozřejmě máme
i další ochranné prostředky pro případ, že se dostaneme do situace, která to
bude vyžadovat. Ti z nás,
kteří absolvovali v minulosti výcvik, tak chápeme
lépe smysl této ochrany
a lépe ji snášíme.
Monitorujete také
průběžně situaci v Třebn i c í c h , S o l o pysk á c h ,
na Červeném Hrádku
a v dalších osadách?
Jsou nařízeny pravidelné kontrolní body. Navštěvujeme osady každý den
a soustřeďujeme pozornost zejména na chatové
oblasti, kam dojíždí lidé
z Prahy a dalších měst. Neměli by přicházet do kontaktu s místními lidmi
a pendlovat z chaty do trvalého bydliště a o víkendu zpět. K tomu je ostatně
vyzývá opakovaně i naše
vláda. Samozřejmě nemůžeme ohlídat jejich pohyb
v supermarketech, ale měli
by sami situaci chápat
s tím, že v Praze je nákaza
nejrozšířenější. Když nebudou chránit místní obyvatele, vrátí se jim to jako
bumerang zpět.
Nebezpečným jevem
současnosti je popíjení
v garážích. Chalupáři si
zákaz volného pohybu
pletou. Myslí si, že když
se sejdou u jednoho z nich
v garáži, načnou si soudek
piva, zapálí cigarety, že
něco zachrání. Tak to vůbec ne. Takováto sousedská setkání do současného
stavu vůbec nepatří.
Myslí na vás a vaše
kolegy některé místní

stravovací zařízení nebo
podnikatel jako na lidi,
kteří nasazují kůži v první linii tak, jako se to děje
v Praze nebo v dalších
městech?
Ne, žádné nealko nápoje nebo nějaký podobný
beneﬁt, nám nikdo nenabídl. Ale potěšilo nás, že
se semknuly naše rodiny a manželky se snažily
do kolektivu něco přinést,
šily roušky, vylepšovaly
je a vychytávaly nedostatky s tím, abychom v nich
měly co nejsnesitelnější
celodenní službu a v soukromí, abychom chránili
zejména svoje rodiče, prarodiče a děti.
A rada závěrem?
Pokud bude někdo potřebovat pomoc, ať o ni
požádá. Mě zaujalo doporučení pro nemocné a osaměle žijící seniory, kteří se
ocitli v nouzi a nefunguje
jim mobil. Rada je jednoduchá – vylepit červený
papír na okno s krátkým
sdělením. Upozornil jsem
kolegy, aby byli všímaví
a mohli jsme pomoci, když
někdo zvolí tuto variantu.
Všímaví by měli být také
sousedé a když mají podezření, že se člověk v jejich
okolí déle neozývá, tak ať
zavolají na bezplatné číslo
156, my přijedeme a vše
prověříme. Nechceme, aby
se situace u nás dostala
do takového stavu, jako je
tomu v Itálii, ve Španělsku,
ve Francii, v Německu...
Chtěl bych vzkázat všem
občanům, aby na sebe byli
opatrní. A to i v tom ohledu, že situace mohou využívat podvodníci – nepouštějte neznámé lidi do bytu,
nesvěřujte jim peníze, vše
si předem ověřte, věnujte
tomu čas. Zavolejte nám
při jakémkoliv podezření.
Marie Břeňová
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KO M E N TÁ Ř

Jak dlouho to může trvat?
V sobotu, kdy píšu tento
text, je zjevné, že vir COVID–19 začíná pronikat
do domovů důchodců.
Zatím je takto postižených institucí v rámci republiky asi sedm. V Sedlčanech se domov seniorů
zatím daří ubránit, asi
i proto, že se ani kolem
v regionu koronavirus
nevyskytuje. Jak dlouho
to může trvat?
V domovech seniorů,
kam se nákaza dostane
nechtěnou donáškou
od zaměstnanců, jde
o takovou koncentraci

lidí, že od jednoho nakaženého vznikne řetězová
reakce. V těchto zařízeních se nikdy neuvažovalo, že by tam měly být
nějaké izolované pokoje.
Nemocnice zatím odmítají na infekční pokoje
klienty DS přijímat, ale
snaží se o rozšíření kapacit. Jak uvádějí ředitelé postižených domovů,
na zabezpečení jejich
zaměstnanců a klientů
se při tom centrálním řízení dodnes zapomíná.
A to se stále kdekdo zmiňuje, jak dělá maximum

pro zabezpečení těch
nejohroženějších. Zatím
je jisté, že umírají hlavně
staří a nemocní vážnými
nemocemi, které jim už
tak ohrožují život.
Nyní budeme, my staří
žijící doma, mít starost,
jak v prostředí domovů
důchodců naši vrstevníci, i mladší, dopadnou.
Na sociálních sítích můžeme číst i cynické poznámky, že: „Ty starý teď
aspoň vymřou a státní
kasa už se nebude kvůli
nim tak zadlužovat“...
Vladimír Roškot

GLOSA

Přeposílač
Jeden chronický přeposílač mi poslal text, který se
hrubě navážel do „kavárny“
a umělců. Ptal se, kde jsou ti
šmíráci (myšleno herci), co
jsou zalezlí v kanálech. Stydím se opakovat další části
toho žumpózního textu.
Jistě, mohla bych ten
email jedním kliknutím smazat a přeřadit si toho člověka
do blokovaných kontaktů.
Ale znáte to – miluj bližního
svého, a tak věřím, že trpělivým vysvětlováním přece
jen docílím, že i on jednou
pochopí.

Odepsala jsem tedy: A ty
znáš autora toho článku, který přeposíláš? (Článek, jak
už to tak bývá u podobných
výtvorů, pochopitelně nebyl
podepsaný.) Odepsal, že ne,
ale že si taky myslí, že umělci
nic nedělají.
Mám pocit, že chroničtí
přeposílači mají účelovou
slepotu. Já tedy kolem sebe
vidím spoustu informací
o tom, jak umělci šijí roušky, jak je pomáhají propagovat, jak pořádají beneﬁční
koncerty, byť z prázdných
studií, jak přicházejí s růz-
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nými iniciativami na internetu… Kupříkladu Slovácké
divadlo vymyslelo chvályhodnou akci „Jako na zavolanou“ – herci volají svým
divákům, a tak hlavně osamělým seniorům pomáhají
rozptýlit chmury a pocit samoty aspoň po telefonu. Na
to, že jsou zavřená divadla
a že se nemůže natáčet, herci dělají dost.
Kdo chce vidět, vidí.
Kdo nechce, záměrně se
dívá… asi někam tam, kam
bych ho i já nejraději poslala.
Hanka Synková

Všechno je nabouráno
Jsme v takové zvláštní situaci. My staří nesmíme
vycházet z domu. Mnoho
zaměstnanců nesmí chodit do práce. Mládež nesmí
chodit do školy. Nesmějí se
konat kulturní akce. Nesmějí
se konat sportovní akce. Naproti tomu musí se prodávat
potraviny. Musí se ordinovat
v nemocnicích i v ordinacích praktických lékařů. Musí
zasahovat záchranáři. Musí
úřadovat úředníci. Musí se
pracovat v lékárnách. Jistě
jsem vynechal něco, co se
v nouzovém stavu nesmí
a také něco, co se musí.
Nějaké ty aktivity, které
nám nejstarším zbývaly –
trochu sportu, kultury, společenské kontakty v cukrárně,
kavárně, restauraci, knihovně, muzeu – prostě nejsou
možné. Nyní nejvýš ve dvojici se zakrytým obličejem šálou, šátkem, rouškou můžeme popojít nejkratší cestou
někam za město a zpět. Když
tam máte někoho potkat,
vesměs odbočí z pěšinky
a obloukem o poloměru asi
tři metry se vyhne. Pokud
se poznáme, pozdravíme
se. Tolik my, kteří nesmíme.
Jsme ohroženi nemocí, teď
v domácím vězení, i tou ponorkovou.
Ti, kteří musí, jsou ale
ohroženi také. Zejména
všichni, kteří mají nějakou

chronickou nemoc a v práci
se setkají s mnoha různými
lidmi. Asi i s takovými, kteří
aniž by to věděli, v sobě chovají ten xindl koronavirus.
Některým těmto ohroženým
ještě stále musí stačit, že možní chovatelé viru mají kousek
prostěradla, který brzy dechem zvlhne a není účinný.
Ohroženým měl být dávno
doručen dobrý respirátor,
těsnící, s dokonalým ﬁltrem,
aby vdechovali čistý vzduch
bez všech virů (FFP3).
V Itálii uvažují žalovat čínskou stranu a vládu za zločin
porušení mezinárodního
zdravotního práva, zákona
o včasné informaci. Američtí
podnikatelé asi budou Čínu
žalovat o náhradu škod. My
jsme pravděpodobně raritou
ve světě, když premiér a několik ministrů vděčně vítá
čínské letadlo s respirátory,
jaké už v Nizozemsku koupili
dříve (FFP2) a nyní je jako
nefunkční zmetky stahují
z nemocnic. Netěsní a mají
vadné ﬁltry. Čína nesporně
způsobila, že je ve světě
všechno nabouráno, i naše
hospodářství těžce ochromeno. K čemu to asi přirovnat? Někdo mi zlomí ruku
– bolí to, nemohu nic dělat.
On mi to za peníze leda tak
pofouká a já jej budu chválit
a v předklonu děkovat?
Vladimír Roškot

FEJETON

Tahle se vám nelíbí?
V městské knihovně měla
před časem besedu cestovatelka Eva Moulíková, které jsem
předem zavolal a domluvil se
s ní, že se na místě sejdeme
hodinu před besedou a popovídáme o její cestě do Nepálu. Bundu jsem si odložil
na věšák v té části instituce,
kde obvykle čtenáři nahlížejí
do novin a časopisů a společně s cestovatelkou jsem usedl
opodál. Nikoho jsme nerušili
a nikdo nerušil nás.

Po rozhovoru jsme oba
přešli do sousední části
knihovny, kde jsem čekal, až
beseda začne a pořídím ještě
foto k článku. Podklady jsem
k němu měl, a tak jsem mohl
odejít. Jenomže ouha. Věšák
už na svém místě nestál, byl
přesunut do těsné blízkosti
posluchačů a k němu byly
přistaveny ještě další dva.
No jo, ale který věšák je ten
„můj“? Spočítal jsem rychle
posluchače, bylo jich čtyřicet,

což znamenalo čtyřicet kabátů a bund na třech věšácích.
A moje bunda tam byla pověšena jako první, což znamená, že je teď někde úplně
vespod.
Beseda začala, zatímco
já jsem si otřel pot z čela
a začal se krást podél posluchačů k věšákům. Začal jsem
převracet, potichu jak jen to
bylo možné, jeden svrchník
za druhým, ale pozornosti
posluchačů jsem stejně neu-

nikl. Na otázku, co hledám,
jsem odpověděl ještě žertem:
„Ale, chci si vzít jeden kabát
a jít domů.“ Na dálku musím
dodatečně poděkovat jedné
z posluchaček, která pochopila, že hledám svůj svrchník, a když jsem sykl, že je
černý, jala se obracet kabáty
na nejvzdálenějším věšáku.
„Co tahle?“ odtušil jsem spíše
z jejích rtů, když mi ukázala
tmavou větrovku. Zavrtěl
jsem hlavou. „Tahle se vám
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nelíbí?“ vtipkoval posluchač,
který si mě všiml jako první.
Nevím, jak jsme obcházeli
věšáky dlouho, možná pět minut, ale mě to připadalo jako
věčnost. Potichu jsem poděkoval ochotné paní s tím, že si
pro bundu přijdu zítra. Když
jsem odcházel, můj pohled
zabloudil k místu, kde předtím stál věšák s mojí bundou.
Byla tam. Pěkně přehozena
přes jedno z křesel…
David Myslikovjan

