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Život s dítětem
s postižením současná
doba ještě komplikuje
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU „S naší Nikolkou to

není jednoduché za normálních okolností, natož teď,
v současné situaci ovlivněné karanténou,“ začíná popisovat Lucie Šarközyová
život s dítětem s těžkým
mentálním postižením,
dětským autismem s poruchami chování a centrální

svalovou hypotonií, tedy
snížením svalového napětí. Ačkoliv je dceři šest let,
díky poruše růstu vypadá
na deset. Mentální úroveň
naopak odpovídá maximálně rok a půl starému dítěti.
To obojí dohromady péči
komplikuje.
Karanténa jim narušila
každodenní režim. Nikolka

nemůže chodit do speciální školky. Nošení roušky
nechápe, odmítá ji. Má
strach ze změny. „Vždyť
všichni jsme chodili bez
zakrývání obličeje a tak to
má být, ne jinak,“ popisuje
Lucie její vnímání. „Z důvodu netolerance zakrytí pusy
a nosu, ať už šátkem nebo
Pokračování na straně 14

Cena 16 Kč

Noviny vychází v obvyklém
režimu

Bývalá starostka Petrovic
Marie Křížová obléká občas
u soudu talár, věnuje se dál
svým celoživotním zálibám
a věk neřeší
PETROVICE Bývalá starostka

Petrovic Marie Křížová letos
oslavila sedmdesáté narozeniny. Seniorský věk by jí
nikdo nehádal. Je příkladem
pozitivně „naprogramovaného“ člověka, který má stále
plno aktivit a zálib. O jejím
zpívání ve sborech nebo působení v ochotnickém divadelním spolku řada lidí v regionu ví, ale o tom, že obléká

čas od času při soudních
jednáních talár, se dozvěděl
zřejmě málokdo...

Přísedící u soudu
Marie Křížová vykonává
funkci přísedící u Krajského
soudu v Praze. Talár obléká
přibližně rok. „Dá se říci, že
jsem začátečník,“ poznamenává. Na otázku, jak se
Pokračování na straně 13

Vrtulníkové Daňová poradkyně
manévry
Procházková: Vláda
ve městě
vůbec nechápe, že je tady
SEDLČANY Hřiště v areálu
takzvané Mrskošovny se největší ekonomická krize
v současné době stává důmoderního věku
ležitým bodem pro letec-

Zlatý Ámos Tomáš
Míka vyrostl a žije
v Sedlci-Prčici, své
pedagogické vzory našel
i na sedlčanském gymnáziu

kou přepravu zdravotnických pomůcek. V neděli
5. dubna ve 14 hodin zde
například přistály dva vrtulníky Policie ČR.

netradiční ročník ankety
o nejoblíbenějšího učitele zná svého absolutního
vítěze. Je jím třiačtyřicetiletý učitel českého jazyka
a základů společenských

p a n d e m i e ko ro n av i r u
a o vládních opatřeních
pro podniky a OSVČ jsme
si povídali se sedlčanskou
účetní a daňovou poradky-

ní Jarmilou Procházkovou.
Když se podíváte
na portfolio svých klientů a budeme mluvit obecně: do jaké situace se
Pokračování na straně 10

Roušky šije
kdekdo,
v Solenicích
někdy i pan
starosta
SOLENICE Když jsem se
Jana Mátla na to chtěla
zeptat, řekl, že to nestojí
za řeč, a místo toho si pochvaloval spolupráci obyvatel v obci: „Dobrovolníci
šijí roušky, hasiči a hasičky
je roznášejí po obci a dávají je spolu s tištěnými informacemi nejohroženější
skupině obyvatel, věkové
kategorii 65+.“
Své vlastní tvoření okomentoval následovně:
„Bylo by neuctivé tak malé
Pokračování na straně 2

SEDLEC-PRČICE Letošní
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Pokračování na straně 2

SEDLČANY O dopadech

věd táborského Gymnázia
Pierra de Coubertina Tomáš Míka.
Současná mimořádná
situace pochopitelně zanechala svou stopu i zde.
Pokračování na straně 4
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Vrtulníkové manévry
ve městě
Dokončení ze strany 1

„I když to nebylo dopředu avizované, byla na místě
celá řada diváků,“ konstatoval Pavel Švagr, předseda
Správy státních hmotných
rezerv ČR s tím, že do útrob
vrtulníků bylo naloženo
dvacet tisíc testovacích sad.
Zásilka byla podle jeho informací především určena
pro fakultní a krajské nemocnice, v nichž se testu-

je na koronavir a šlo o její
rychlé doručení. Uvedl, že
s organizací akce na místě
pomohli strážníci sedlčanské městské policie. „Vrtulníky přistály, naložily, to co
měly a okamžitě letěl každý
podle svého plánu. Vše se
odehrálo asi ve dvaceti minutách. Na Mrskošovně se
každý den nevidí takové vrtulníkové manévry,“ dodal
Švagr.
-mb-

Zimák ročně navštíví
tisíce diváků
SEDLČANY Největším stře-

diskem organizace Sportovní areály Sedlčany
i po stránce finanční je
zimní stadion, který slouží lednímu hokeji a veřejnému bruslení. Hokejový
oddíl pořádá soutěže,
z nichž je nejnavštěvovanější klání O pohár starosty Sedlčan, kdy tento
turnaj neregistrovaných
hráčů zajistí každoročně využití nejvíce hodin
na stadionu a díky této
soutěži vychází ekonomika zimního stadionu lépe,
než kdyby se oblíbená
soutěž nekonala.
Celková obsazenost
zimního stadionu vloni
představovala 1 781 hodin,
z toho 630 hodin představovala soutěž O pohár starosty. Oddíl ledního hokeje, který vychovává také
mládežnické oddíly, využíval na zápasy a na tréninky 524 hodin, 172 hodin

využily školy pro bruslení
v rámci tělesné výchovy,
veřejné bruslení bylo využito 102 hodinami, na 353
hodin si rezervovaly ledovou plochu ﬁrmy pro
svoje zaměstnance – například této nabídky využívala Mediterra.
Zajímavý údaj uvedl
také ředitel Sportovních
areálů Sedlčany Pavel
Bednář k návštěvnosti.
Platících diváků v případě soutěže O pohár starosty bylo 2 869. Připomněl, že v počtu nejsou
zahrnuty děti a ženy, které mají vstup na zápasy
turnaje zdarma. Diváků,
kteří chodí na zápasy oddílu ledního hokeje, bylo
vloni 1 520 a na veřejném
bruslení se celkem vystřídalo 4 832 osob.
Zimní stadion je náročný z pohledu provozu
a údržby a čpavkového
hospodářství.
-mb-

Roušky šije kdekdo,
v Solenicích někdy i pan
starosta
nil starý šicí stroj. Našil
Dokončení ze strany 1

činy zveřejnit a ty velké,
kdy lidé nemají práci a přesto šijí roušky pro důchodce, nemocnice a podobně,
a to vše zdarma a mnohdy
i na svoje náklady, nechat
opomenuté. Těmto lidem
patří obdiv. Nemohu zapomenout ani na prodavačky,
lékaře, hasiče a policisty,“
chválil starosta.
Přesto prozradím, co
jsem zjistila tedy odjinud:
on sám oprášil a zprovoz-

přibližně 70 roušek, které
věnoval místnímu dětskému domovu a do zdejšího
obchodu pro potřebné.
A rozhodně nehodlá přestat. V Solenicích chtějí být
připraveni.
Šít roušky se naučil už
i starostův syn Honzík. Je
to pěkné, když chlapi dovedou vzít za práci, bez ohledu na to, jestli je takzvaně
ženská nebo mužská.
Hanka Synková

www.sedlcansky-kraj.cz

Hospodaření s odpady nesmí
kolabovat a veřejnost může
pomoci respektováním pravidel
SEDLČANY Odpadové hos-

podářství, které má v Technických službách Sedlčany
na starosti Daniel Kolář, je
hodně významná služba
veřejnosti. Vyvážení tuhého komunálního odpadu,
ale i papíru, plastů a všech
dalších tříděných komodit
nesmí v době pandemie kolabovat. Čistota veřejných
prostranství a důsledné
dodržování hygienických
pravidel patří k základům
prevence. Popeláři a další
zaměstnanci technických
služeb patří k těm hrdinům
dnešní doby, kteří stojí
v první linii.

Svoz odpadů dle
harmonogramu
Daniel Kolář uvedl, že
odpady vyváží jako obvykle podle časového harmonogramu. „Pracovníci používají jako vždy pracovní
oděv, rukavice a nyní navíc
roušky nebo respirátory.
Zvýšený důraz je kladen
na hygienu, mytí a používání dezinfekčních přípravků.
Obličej jsme si začali nejprve chránit každý tím, co
kdo měl osobně k dispozici
– tedy šátkem, nákrčníkem
nebo šálou. Později, jak to
bylo jen možné, tak jsme
nakoupili textilní roušky.
Také se nám podařilo získat i respirátory. Od koho,
to není tak důležité, hlavně
že je máme,“ podotkl Kolář.

Vzkaz
jednotlivcům
i ﬁrmám
„Od 17. března až
do odvolání máme z preventivních důvodů zavřeny všechny naše provozy,
které nějakým způsobem
přebírají odpady od občanů a firem. Jedná se
o sběrný dvůr v Sedlčanech a překládací stanici
odpadů a kompostárnu
v Kosově Hoře. Poslední
dvě zmiňovaná zařízení
měla od 4. dubna zahajovat provoz i v sobotu.
K tomu samozřejmě nedošlo a sobotní provoz

na všech zařízeních je
také zrušen do odvolání.
V případě, že má někdo
odpadu více nebo vyklízí
například nějakou nemo-

Daniel Kolář

vitost, tak je možné přistavit kontejner, který následně odvezeme do sběrného
dvora nebo na skládku,“
vzkázal Kolář.

Pomoc veřejnosti
A jak může každý občan
pomoci? „Pomůže nám tím,
že bude důsledně využívat
veřejně přístupné nádoby pro odpady a bude respektovat omezení přijmu
odpadů ve sběrném dvoře
a na překládací stanici odpadů. Pokud někdo bude
nutně potřebovat zbavit
se legálně odpadu, můžeme konkrétní případy řešit
po telefonické domluvě
na čísle 318 821 753,“ poradil. Přímo hanebné by bylo
proto zakládání černých
skládek. V letošním roce již
musely technické služby
jednu likvidovat – na hrázi
rybníka Jeřábek u Kosovy
Hory.

Kam s rouškou
a kapesníky?
Další doporučení má
také pro nakládání s použitými rouškami, papírovými kapesníky, případně
respirátory. „Tyto použité
ochranné pomůcky je třeba
vložit do igelitového obalu,
zavázat jej a vše dát do dalšího igelitového pytlíku.
Po zavázání se doporučuje vnější obal dezinﬁkovat
a vše vložit do směsného,
nikoliv do tříděného, odpadu,“ vysvětlil Kolář. Upozornil, že v případě, že by
se v regionu COVID-19 po-

tvrdil, byla by pravidla pro
nakládání s těmito ochrannými pomůckami ještě
přísnější.
Dost rozšířeným nešvarem v Sedlčanech je odhazování použitých papírových kapesníků. Válí se
na komunikacích, na keřích či trávnících... Mohou
se tak stát „časovanou
bombou“. Ale v nepořádku je také jejich odhození do modrého kontejneru na papír. „Posmrkaný
papírový kapesník nebo
podobný hygienický prostředek do této nádoby
na papír nepatřil nikdy
a nepatří, natož v současnosti,“ zdůraznil s tím, že
jejich místo je v popelnicích a kontejnerech pro
směsný komunální odpad
a při jejich uložení by se
mělo postupovat obdobně
jako s rouškami nebo s respirátory.

Koše plné
rukavic, vizitka
supermarketů
Daniel Kolář upozornil, že přeplněné koše
s použitými igelitovými
rukavicemi nejsou špatnou vizitkou zaměstnanců
technických služeb. „Tyto
koše nevyprazdňujeme.
To si obstarává personál
supermarketů, kdy odpad
z košů přesypává do nádob na komunální odpad
a my následně tyto nádoby
vyvážíme,“ upřesnil.

Sledování
zdravotního stavu
Kolář doplnil, že koncem minulého týdne jim
do plného stavu chyběli
čtyři pracovníci – tři z důvodu vlastního onemocnění a jedna žena ošetřovala
člena rodiny. Ale žádný
z případů nesouvisel s koronavirem. Podotkl, že
zaměstnanci technických
služeb si sami sledují svůj
zdravotní stav a pravidelně
si měří teplotu – obezřetnost je v jejich zájmu i zájmu nás všech.
-mb-
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Také Kotlina
musela reagovat
na nařízení vlády
SEDLČANY Sedlčanský are-

ál Kotlina měl v sobotu 11.
dubna hostit Mezinárodní
mistrovství ČR v sidecarcrossu a závod čtyřkolek.
Podnik byl zrušen, zatím
bez náhradního termínu.
Akce z bohatého kalendáře se budou rušit postupně. „Vzhledem k tomu, že
masové akce budou povoleny až na konec restriktivních opatření, mám za to,
že sezóna ani nezačne,“
vyjádřil své obavy Mi-

roslav Dvořák z AK RAC
Sedlčany v AČR.
Kotlina je sportovním
areálem. Je proto do odvolání uzavřena stejně, jako
všechny ostatní. „Ztráty
jsou a budou jak sportovní,
tak pochopitelně ﬁnanční.
V současné době neumím
říci, jak velké. Zatím je
ve hvězdách i to, jestli budeme akce rušit nebo přesouvat,“ doplnil.
Olga Trachtová
Hadáčková

ho pondělí 13. dubna budou Sedlčanské technické
služby odpad svážet v pátek 10. dubna – týká se to
Jesenice, Kňovic, Křepenic,
Nalžovic, Příčov a Vysokého Chlumce.
Pátkem 10. dubna rovněž
zároveň začínají letní svozy
TKO v obcích. Harmono-

gram svozů lze najít na vývěsních deskách obecních
úřadů, na webu některých
obcí nebo technických služeb. K největším změnám
patří, že Kosova Hora se sváží celoročně jednou za 14
dní v liché úterý, Příčovy
jednou za 14 dní v sudé pondělky, Prosenická Lhota každou sudou středu.
-red-

Nové akce
pozastaveny
SEDLČANY Na dotaz, zda

platí rozpočtová opatření,
které schválilo zastupitelstvo 9. března, starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel reagoval: „Nové akce nad půl

milionu korun jsme za současného krizového stavu
zatím pozastavili s tím, že
další souvislosti budou řešeny přibližně v polovině
dubna.“
-mb-

Přiletěl čáp
KOS OVA H O RA P ř í j e m nou zprávu jsme dostali
ve čtvrtek 2. dubna z Kosovy Hory. „Do svého
hnízda opět přilétl ze svého zimoviště čáp,“ uvedla
místostarostka obce Lenka

Havlíčková. Nyní očekávají, zda zvládne obtížný
přelet a návrat domů také
jeho životní družka. „I letos
můžete čapí hnízdo sledovat pomocí webové kamery na této adrese: http://
www.mbkomplex.cz/o-nas/
capi-hnizdo-kh/,“ vzkazuje místostarostka. Hnízdo
v Třebnicích, které bylo
obývané celá desetiletí,
zůstává bohužel již několik
let opuštěné...
-mb-
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I přes březnové srážky sucho trvá
S VAT Ý J A N S e s v ý m i
37,4 mm srážek byl letošní březen za posledních
o s m s l e d ov a n ý c h l et

na
čí.
od
je

(v roce 2013 spadlo 92,3
mm). Přesto už je zase
patrná velká půdní suchost.
-red-

Svatojansku nejvlhDokonce úhrn srážek
začátku roku 91,6 mm
letos druhý nejvyšší

Březen
meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky
v mm

O Velikonocích
popeláři nepojedou
REGION Místo Velikonoční-

strana

vítr
v m/s

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

chladné – teplota max.
nižší jak 10 st. C

29

12

15

24

13

27

15

21

mrazivé – teplota min.
nižší jak 0 st. C

27

14

14

13

7

18

6

15

ledové – teplota max. nižší
jak 0 st. C

9

5

nejnižší v měsíci

-9,9

-3,8

-4,1

-2,6

-3,3

-14,8

-1,8

-7,9

dne

24.

26.

20.

2.

13.

1.

21.

24.

nejvyšší v měsíci

11,8

21,6

16,4

19,5

22,6

16,1

18,8

16,2

dne

10.

21.

25.

31.

31.

11.

23.

19.

měsíční průměr

-0,48

6,25

4,32

3,70

6,76

1,74

6,41

4,35

za měsíc

15,5

21,7

28,1

21,9

27,5

24,7

7,5

37,4

nejvyšší v měsíci

6,6

10,7

9,0

7,2

10,5

7,6

7,0

9,6

dne

18.

23.

31.

15.

18.

16.

16.

11.

úhrn od počátku roku

92,3

42

48,6

85,9

57,9

64,5

88,2

91,6

deštivé dny v měsíci

10

7

12

12

11

10

14

12

nejvyšší náraz větru
v měsíci

13,7

14,7

11,4

12,7

8,1

12,1

11,9

dne

15.

31.

29.

6.

29.

15.

12.

V Domově trochu přitvrdili
SEDLČANY „Trochu jsme

přitvrdili,“ informovala
nás o aktuální situaci Jaroslava Kocíková, ředitelka sedlčanského domova
seniorů. „Uzavřeli jsme
velkou jídelnu a klienti se
nyní stravují na pokojích.
Oddělili jsme jednotlivé
pavilony, abychom zamezili setkávání klientů
a zaměstnanců. Rovněž
kuchyň jsme uzavřeli před
vstupem veřejnosti,“ vypočítává ředitelka Domova
nová opatření.
Z celkového počtu za-

městnanců jich nyní nedochází do zaměstnání
dvacet. Pomocnou ruku
při personálním oslabení podalo Domovu devět
dobrovolníků, jde především o studenty z Březnice se zkušenostmi v sociální oblasti.
K výskytu koronaviru v tomto krajském
z a ř í ze n í p o sk y t uj í c í m
sociální služby zatím nedošlo. Podle informací,
které ředitelka Kocíková
má, se plošné testování
na přítomnost COVID-19

nechystá. „Je úžasné,
jak se naši zaměstnanci ke klientům chovají a jak se o nás zajímá
také veřejnost – dobrovolníci nám vozí roušky
i ochranné štíty. Náš Domov na oplátku začne
dělat dezinfekci na ruce,“
avizuje ředitelka.
Novinkou, která má
zlepšit náladu seniorům,
je vlastní vysílání relace
„Písničky na přání“, oblíbené je také „Víkendové
kvízování“.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
REGION Zatím nezjištěný
pachatel se vloupal v době
od 25. do 30. března do areálu bývalé společnosti
v jedné obci na Sedlčansku. Následně odtud odcizil elektromotor značky
Roger 1200 a pět metrů pojezdového hřebenu. Škoda
byla vyčíslena na 13 000
korun.

PETROVICE Místní bar
navštívil z 30. na 31. března
nezvaný host. Z kasy ukradl drobné mince v hodnotě dvou set korun. Poškozením dveří způsobil další
škodu.
KŘEPENICE Škoda
ve výši deseti tisíc korun
vznikla při dopravní nehodě, která se stala 30.

března v ranních hodinách
v katastru obce. Do jízdní dráhy vběhl osobnímu
vozidlu zajíc. Řidič již nestačil na vzniklou situaci
zareagovat a s lesní zvěří
se střetl.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Zlatý Ámos Tomáš Míka vyrostl a žije v Sedlci-Prčici, své
pedagogické vzory našel i na sedlčanském gymnáziu
Dokončení ze strany 1

„Slavnostní veřejné ﬁnále
s úžasnou atmosférou fandících žáků, kteří společně
se svými pedagogy usilují
o titul nejvyšší, jsme museli
zrušit. Ale tradici související
se Dnem učitelů jsme chtěli zachovat. Proto výsledky
27. ročníku ankety Zlatý
Ámos vyhlašujeme bez ﬁnále, pouze formou tiskové
zprávy a videa na Facebooku a webu zlatyamos.
cz,“ vysvětluje změnu Slávek Hrzal, zakladatel ankety. Předseda poroty Jan
Cimický k tomu dodal: „Neviditelný virus zabránil ﬁnálovému klání, nemohl se
uskutečnit vzácný okamžik,
kdy i kantorská autorita se
přiblíží k dětské duši a společně z toho pak vytryskne
vzácná souhra zkušeného
orchestru. Názorný příklad,
jak má vypadat škola.“

rými nás měla vybavit třída.
Ta měla přidat i komentář.
Vzhledem k tomu, že já
mám maturanty, kteří už
to mají dost na háku, tak ta
naše příprava nebyla nijak
zvlášť pregnantní. Myslím,
že to byla spíš hodně velká
improvizace,“ vzpomíná
s úsměvem na rtech.
Že nemohlo ﬁnále a slavnostní vyhlášení proběh-

problémy, které rozhodly
o podání přihlášky na pedagogickou fakultu. Během
studia v Hradci Králové
absolvoval také praxe, při
nichž se ubezpečil o správné volbě své budoucí kariéry. Práce učitele mu dává
smysl. „Baví mě učit obory,
které učím. Baví mě být
mezi mladými lidmi. Smysl
mé práce vidím v tom, že

Je to vítězství
celé třídy
Sám Tomáš Míka se
rozhodně necítí jako král
učitelů, podle vlastních
slov pouze se svou třídou
vyhrál anketu. Jde o kolektivní dílo. „Soutěží jsme
procházeli spolu. Měl jsem
velké štěstí na třídu. Náš
vzájemný vztah je výjimečný,“ říká. Konkrétní pedagogický vzor, v jehož šlépějích by šel, podle svých
slov Tomáš Míka nikdy
neměl. „Mám několik vzorů z gymnázia, pár učitelů,
jejichž hodiny mě bavily.
Vždycky jde hlavně o lidi,
kteří přednáší a vyučují
s velkou erudicí a zároveň
espritem,“ říká.
Čím u kolegů, kteří ve ﬁnále rozhodovali, zabodoval, netuší. „Určitě tam byli
kolegové připravenější, působivější. Měl jsem jiné favority a favoritku, se sebou
jsem nepočítal,“ říká. Sám
se při výběru řídil intuicí.
„Vybíral jsem podle toho,
jak kdo měl to představení nápadité, ale zároveň
ne podbízivé,“ vzpomíná.
Jeho vlastní představení
považuje za hodně improvizované. „Každý jsme měli
předvést tři předměty, kte-

Zlatý Ámos Tomáš Míka studoval na sedlčanském gymnáziu.

nout tak, jak je tomu tradičně, ho ani moc nemrzí.
„Jestli mě něco mrzí, tak
to, že teď to vítězství nemůžeme s třídou náležitě oslavit, že si na oslavu budeme
muset ještě počkat. Mně spíš
pomohlo, že to nebylo takové to veřejné televizní ﬁnále, ve kterém rozhodovala
společně dospělá a dětská
porota. Já jsem asi schopný oslovit spíš dospělé než
děti. Ve veřejném ﬁnále by
asi vyhrál někdo jiný, někdo
bližší dětskému publiku,“
říká s tím, že učitel nižších
ročníků by měl být více
maminkovský typ. On sám
se cítí nejlépe na středním
vzdělávacím stupni, i když
vyučuje i nižší ročníky.

Učitelství je
posláním
Ke studiu pedagogiky
ho přivedl zájem o konkrétní obory. V posledním ročníku na gymnáziu v Sedlčanech měl zdravotní

mám alespoň minimální
šanci ovlivnit malou část
spoluobčanů, mezi nimiž
budu prožívat svůj budoucí
život,“ vysvětluje své pohnutky zamyšleně.
Na současném školství
si váží zejména kolegů učitelů za to, že do tak podﬁnancované sféry jdou. Že
jdou do sféry, která není
oceněna nejen ﬁnančně, ale nemá v současné
společnosti ani adekvátní
prestiž. „Je možná až vysmívaná, a přitom je velmi
náročná psychicky i časově.
A když ji chce člověk vykonávat dobře, tak na to musí
být dobře odborně vybavený a navíc musí být tvůrčí,“
posteskl si. „Takže jestli si
něčeho na školství vážím,
tak jsou to kolegové, kteří
v tom oboru pracují,“ říká
Tomáš Míka.
„Pobíráme plat spíš,
jako kdybychom pracovali s odpadky, ne s nadějemi společnosti. Pořád se

po nás chce, abychom něco
reformovali, abychom vykonávali nějakou úřednickou práci, která nás odvádí
od toho, abychom se mohli zaměřit na to, jak dobře
učit,“ povzdechl si nad
současnou situací. A kudy
z toho ven? „Já myslím, že
jako nutný začátek je navýšení platů ve školství, i když
experti tvrdí, že to problémy školství nevyřeší. Všechny určitě ne, ale myslím, že
to je prostě nutná podmínka, jak dostat do školství
kvalitní osobnosti. Jinak
se budou veškeré pokusy
o změny ve školství míjet
účinkem. Nositelem změny
jsou vždycky kvalitní lidi,“
vyjadřuje oceněný češtinář své přesvědčení.
Pokud srovnává svou práci s prací svých kamarádů
a známých, připadá mu, že
jako jeden z mála je ve své
práci šťastný. Navíc považuje
působení v tak podhodnoceném resortu za zkoušku
charakteru. On sám je mezi
kolegy ve společnosti dobrých lidí, což je podle něj
výjimečné. „Ve školství daleko více funguje kolegialita,
možná až přátelství. Není tam
moc prostoru pro nějakou rivalitu,“ říká.
Jako psychohygiena
u něj i jeho ženy, taktéž
učitelky, působí zkrácený
pracovní úvazek. „Jeden
den v týdnu do školy vůbec
nechodíme a věnujeme se
tomu, co nás baví a co nás
naplňuje,“ vysvětluje. Jeho
žena se realizuje prostřednictvím výtvarné práce, on
píše a studuje. S některými
jeho myšlenkami jsme se
mohli potkat i na stránkách našeho týdeníku.

Jak vidí školství
na dálku?
„Je to smutná situace.
S mými maturanty si teď voláme a píšeme a je nám líto, že
takto přicházíme o čas, který
jsme mohli strávit spolu a který už nedoženeme. Na druhou stranu si myslím, že tahle
situace může přinést i hodně
pozitivního. Jednak studenti
v sobě musí hledat nějakou
disciplínu a samostatnost.

Jednak učitelé i studenti si
uvědomují, že ta škola není
jen místo, kde se rozčilují, ale
že nám to teď v životě celkem
chybí. I my učitelé se musíme
naučit něco jiného, co třeba
zúročíme až někdy v budoucnosti,“ říká.
Jako naprostý nesmysl
vidí pokus o uskutečnění
maturit ještě během června. Nejprve mu připadalo
jako vhodné řešení vydat
maturantům maturitní vysvědčení na základě výsledků z dosavadního studia. Už tak jsou podle něj
dostatečně zatíženi stresem a nejistotou. Přesunutí
termínu na září mu původně připadalo jako zbytečné
trestání, maturanti by tak
částečně přišli o prázdniny. Dnes to ale vidí jinak.
„Čím víc nad tím přemýšlím, tím víc si myslím, že by
v případě přesunutí maturit
na září z nich ten stres celkem rychle spadl, jakmile
by se dozvěděli něco konkrétního, co je čeká, s čím
se musí vypořádat. Z dlouhodobého hlediska bude
maturita na základě vysvědčení pro studenty snadná, ale ponesou si s sebou
to, že není úplně regulérní.
Zatímco maturita v září
bude regulérní. Bude náročnější, ale studenti si budou
vědomi toho, že tu náročnější situaci zvládli a to je
podle mě daleko důležitější,
než něčím snadnou proplout,“ vysvětluje změnu
svého postoje.
Studenti jsou na maturitu podle jeho mínění
připraveni. „Já jsem chtěl
mít všechno probrané včas
a pak už jenom opakovat.
To mohou dělat studenti
i sami doma. V tom nás situace nezaskočila. Ale nás
ty společné hodiny bavily,
bylo nám při nich dobře.
Teď o ně přicházíme. Je
nám to líto, ale není to žádná tragédie. Vítězství určitě
ještě oslavíme a snad se
budeme vídat i potom a vydrží nám to,“ uzavírá Zlatý
Ámos 2020 Tomáš Míka
s nadějí v hlase.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Autobusoví dopravci shodně: Jízdné zdarma?
Ne, pouze nemožnost odbavení u řidiče
SEDLČANY Opatření vlády a samo-

správ v boji proti pandemii koronaviru jsou tak rozsáhlá, že se pro ně
jen velmi obtížně hledá srovnání.
Dopady boje proti šíření nákazy můžeme sledovat prakticky ve všech oblastech veřejného života, městskou
a meziměstskou dopravu nevyjímaje. V souvislosti s tím, že dopravci
a krajské úřady nyní zavedly režim
nastupování do autobusů pouze zadními dveřmi, by se mohlo zdát, že se
nemusí platit jízdné a cestování je tak
zdarma. To je ovšem omyl.
Společnost Arriva zajišťuje autobusovou dopravu jak v rámci Pražské integrované dopravy (PID), tak
Středočeskou integrovanou dopravu (SID), která funguje mezi městy
v rámci Středočeského kraje. Mluvčí
Arrivy Jakub Holub vysvětluje, jak
tyto systémy nyní fungují z hlediska
platby jízdného: „Krizové štáby Středočeského kraje a hlavního města Prahy nevyhlásily dopravu zdarma, ale
z důvodu ochrany zdraví řidičů omezily nástup předními dveřmi, aby bylo
zamezeno přímému kontaktu mezi
cestujícím a řidičem. Jízdenky pro
spoje zařazené do systému PID si mohou cestující koupit pomocí mobilní
aplikace PID Lítačka, v jízdenkových
automatech nebo třeba v pokladnách
na nádražích, v některých obchodech
nebo traﬁkách, platí i předplacené
časové jízdenky. Řidič jim jízdenku
v současné situaci neprodá. V případě

Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
101/20

Vykoupím počítače (klidně nefunkční), tlačítkové telefony, procesory, zubní
zlato. Tel.: 774 804 274, přijedu.
102/20

Koupím chatu u řeky v okolí Sedlčan.
Tel.: 736 217 855.
103/20

Koupím byt v Sedlčanech a okolí.
Tel.: 728 529 372.
104/20

Žena 60 let hledá přítele pro všední
i sváteční dny. Tel.: 774 048 822. 105/20

systému SID platí povinnost nastupovat do vozidel se zakoupeným časovým kupónem na jednotlivých kartách dopravců zapojených do tohoto
dopravního systému,“ upozorňuje
Jakub Holub a vyvrací také zprávy
o tom, že ve veřejné dopravě nyní nemůžeme potkat revizory: „Lidé v našich autobusech i vlacích mohou potkat revizora kdykoliv. Teď se věnují
spíše preventivní a dozorové činnosti
a kontrolují také dodržování vládních
nařízení o povinnosti používat roušky.
Cestujícím případně radí a vysvětlují,
v jakém režimu teď autobusy jezdí.“
Jeho slova o povinnosti cestujících platit jízdné potvrzuje Zuzana
Škorničková z ekonomického oddělení autobusového dopravce Martin
Uher, který je zapojen do systému
PID: „V systému PID není pravda,
že se jezdí zdarma. Pouze se neprodávají jízdenky u řidiče, ale cestující
si obstará jízdenku z automatu a tu
si označí v autobuse. Kontrolu řidič
neprovádí.“ Časovou souvislost mimořádného opatření na území Středočeského kraje doplňuje za společnost Comett Plus Tábor Aleš
Melich: „Dle mimořádného opatření
Středočeského kraje z 15. března se
s ohledem ke snížení rizik nákazy
koronavirem přímé odbavení cestujících neprovádí od 17. března.“
Zcela zásadní je v tomto období
dezinfekce a celková očista dopravních prostředků. Podle slov Jaku-

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

Zveme vás do NOVĚ OTEVŘENÉ
prodejny potravin "Můj obchod"
na Severním sídlišti 1052 v Sedlčanech
(v místě bývalého květinářství)

Otevírací doba denně 6–21 hodin
Těšíme se na vaši návštěvu. Provozovatelé

ba Holuba z Arrivy je tato činnost
prováděna každý den: „Starají se
a pomáhají v tom hlavně naši řidiči,
za což jim patří velký dík, v některých provozech i externí dodavatelé
a sháníme další brigádníky jako posily. Kromě toho věnujeme zvýšenou
pozornost madlům a místům, kde se
cestující mohou přidržovat při nástupu nebo výstupu z vozidel, tato místa
se také očišťují pomoci dezinfekčních
prostředků. Vlastními silami, nebo
i dodavatelsky, likvidujeme viry v interiérech vozidel generátory ozonu.
Těch máme deset a dalších osmnáct
je na cestě. Do této chvíle jsme nakoupili na dvacet tisíc litrů dezinfekčních
roztoků a další stovky litrů jsme dostali i od krajů nebo měst.“
Každodenní mytí autobusů potvrzuje i Zuzana Škorničková: „Autobusy
se myjí každý den, dezinﬁkují se třikrát
až čtyřikrát denně, dle uvážení řidiče
a počtu přepravených osob. Průběžně se autobusy ozonují generátorem,
podle toho, jak se vrací do garáží.“
Své řidiče a cestující chrání i dopravce Comett Plus: „Provádíme
ionizaci autobusů, kterou jsme dříve
neprováděli, dle dostupnosti v příslušném středisku. Dezinfekci autobusů provádíme ve zvýšené míře přímo
na autobusovém nádraží v Táboře
a ve střediscích společnosti. Řidiči

jsou též vybaveni dezinfekčními prostředky, dále pak ústenkami a v omezené míře respirátory,“ popisuje
opatření Aleš Melich, který závěrem
dodává, že v současné době v jejich
společnosti neevidují žádného nakaženého řidiče.
Na početní dostatečnost řidičů
a na to, zda jsou jim vypláceny nějaké speciální ﬁnanční bonusy jsme se
ptali také Zuzany Škorničkové, která
zastupuje dopravní společnosti Martin Uher: „Pouze dva starší řidiči jsou
v pracovní neschopnosti, ze strachu.
Jinak u nás vše jezdí. Příspěvky nad
rámec zatím nevyplácíme, neboť
není zatím rozhodnuto, jak bude řešena ztráta tržeb.“
Zásadnější personální problémy
nepociťuje ani největší z dopravců,
Arriva: „Snažíme se nic neponechat
náhodě a za starší řidiče, kteří mohou
být ohroženi, nebo se necítí dobře,
zaskakují v řadě provozoven mladší
kolegové. V některých lokalitách vnímáme vyšší nepřítomnost některých
zaměstnanců, zůstávají doma s dětmi,
které teď nechodí do školy. Kvůli omezení provozu a zajišťování řady linek
podle prázdninových jízdních řádů
zatím nepociťujeme zásadní personální problémy při obsazování směn
a provozu spojů,“ uzavírá Jakub Holub.
Tomáš Vašíček

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

TRUHLÁŘE
do výroby
Nástup možný ihned

Tel.: 606 252 540
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Jaroslava Kocíková i Aneta Heřmanová děkují veřejnosti
i personálu. Děláme maximum, materiálu máme dost, říkají
SEDLČANY Jelikož se situa-

ce kolem pandemie koronaviru dynamicky vyvíjí
a přijatá opatření vlády
i samospráv se mění, požádali jsme opět o rozhovor
ředitelku Domova Sedlčany Jaroslavu Kocíkovou,
která je doposud pověřena také řízením Domova
Nalžovice. Zároveň nám
rozhovor poskytla radní
Středočeského kraje pro
oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová. Jelikož se
oba rozhovory týkají sociální oblasti a boji s koronavirem, přinášíme odpovědi
ve společném materiálu.
Středočeské radní jsme
se zeptali na aktuální stav
výběrového řízení na pozici ředitele či ředitelky Domova Nalžovice. Zařízení je
bez stálého vedení již přes
půl roku a výběrové řízení
nedospělo k výběru vhodného kandidáta ani na druhý pokus. „Aktuálně mohu
říct, že situace se nezměnila,
nyní je výběrové řízení přerušené z důvodů, které jsou,
myslím, zřejmé. Věřím, že
jakmile skončí mimořádná
situace kolem pandemie,
tak že výběrové řízení dokončíme a bude znám nový
ředitel či ředitelka Domova
Nalžovice,“ říká úvodem
Aneta Heřmanová.
A jak svůj souběh funkcí hodnotí Jaroslava Kocíková? Daří se jí obě funkce
skloubit i v této náročné
době? „Vedení a nastavení
provozu obou organizací
se dle mého názoru podařilo. V Domově Sedlčany
i v Nalžovickém zámku
jsou velice pracovití a empatičtí pracovníci. Základem je komunikace. Vím,
co chtějí zaměstnanci a oni
vědí, co chci já a výsledkem
je spokojenost všech,“ říká
Kocíková.

Materiálu je nyní
dost
Obě zmíněná zařízení
mají své krizové štáby, a to
již od února. V jejich čele
stojí ředitelka Kocíková,
která potvrzuje, že aktuální
situace je opravdu složitá a všichni si na ni musí

zvykat a přizpůsobit se.
A jak krizové štáby fungují?
„Analyzovali jsme potřeby,
udělali opatření, které neustále aktualizujeme dle
usnesení vlády nebo nařízení zřizovatele. Krizové
štáby se pravidelně setkávají, neustále vymýšlíme,
jak nejlépe ochránit klienty
a zaměstnance. Pandemie
změnila celý systém v organizacích, změnila život
klientů i personálu. Je to
pro nás náročné, ale to je
pro všechny. Každý reaguje
jinak, někdo se radši schová, jiní jdou do boje, další
pomáhají ze všech sil, například šitím látkových roušek. Našli se i dobrovolníci,
kteří se starají o aktivizace
klientů. V případě karantény organizací jich máme
ale žalostně málo,“ popisuje ředitelka Kocíková.
O rouškách, které šila
veřejnost, se zmiňuje
i Aneta Heřmanová: „Chtěla bych moc poděkovat
všem, kdo roušky šili a šijí.
I v zařízeních na Sedlčansku jsme je použili jak
u personálu, tak u klientů.
Moc si toho vážím.“
Podle Heřmanové
mají krajská zařízení nyní
o c h ra n n ý c h p o m ů c e k
a materiálu dostatek. „Nejvíce pomoci dostáváme
od Ministerstva vnitra, zásobování se oproti začátku
pandemie výrazně zlepšilo,
materiálu chodí dost. Středočeský kraj samostatně nakoupil respirátory třídy FFP2
a musím pochválit i ředitele
krajských zařízení, kterých
je téměř šedesát, že v mnohých případech se předzásobili sami, již v době prvních
zpráv o epidemii z Číny.“
Krajský úřad navíc připravil balíčky pro případ
karantén, které se vydávají, když o ně zařízení
požádají. Takový balíček
obsahuje kompletní sadu
ochranných pomůcek: respirátor nejvyšší třídy, brýle, rukavice i celotělový
ochranný oblek.
Aktuální zásoby dezinfekce a ochranných pomůcek, které na počátku
dubna má k dispozici,

popisuje ředitelka Kocíková: „Ochranných pomůcek
není nikdy dost. Na organizacích jsme měli nějaké
zásoby, stihli jsme včas
ještě málo nakoupit. Měla
jsem strach, že nevystačíme, ale pak jsme začali
dostávat pomůcky od státu
i od dobrých lidí. Látkové
roušky máme, jednorázové
roušky stačí na dva týdny,
respirátory a štíty bychom
potřebovali, máme je slíbené. Nedostatek máme
ochranný oděvů, co se týká
nano-roušek, těch jsme 30.
března obdrželi zásobu
na čtrnáct dní. Plošné dezinfekce máme nyní zásobu na měsíc a dezinfekce
na ruce do půlky dubna.
Pomáháme si šitím v Nalžovickém zámku a výrobou
dezinfekce v Domově Sedlčany. Zásobování se zlepšuje a já doufám, že se zlepšovat bude i nadále.“

Personál může
být rizikem pro
klienty
Kocíková i Heřmanová
se shodují, že největší riziko
nákazy klientů sociálních
zařízení je ze strany personálu. Nikdo zvenčí do zařízení nesmí, včetně externích
dodavatelů. V Domově Sedlčany již zakázali i balíčky
od příbuzných, které ještě
před týdnem dovolené byly.
„Děláme maximum, provedli
jsme plošnou polymerační
dezinfekci. Všude najdete
dezinfekční přípravky, letáky, pokyny, měří se teploty,
sleduje se zdravotní stav, pracovnice úklidu neustále chodí a otírají dezinfekcí kontaktní místa, nosí se ústenky,
probíhají rozhlasová nebo
elektronická hlášení, kde vše
klientům a zaměstnancům
vysvětlujeme, lidé jedí na pokojích, kontakty s rodinami
zajišťujeme telefonicky, elektronicky, recepce Domova
Sedlčany a kuchyně v Nalžovickém zámku nabízí prodej
balených základních potravin, pečiva, ovoce, zeleniny
a dobrot pro klienty i zaměstnance, dělají se individuální
aktivizace, máme rozdělené
směny. Je toho opravdu hod-

ně, chceme zabránit všemi
dostupnými prostředky nákaze, ale i depresím,“ popisuje
Kocíková dlouhý seznam
opatření.
„Mnoho z toho, co nyní
požaduje Ministerstvo zdravotnictví, jako například
pravidelné měření teploty klientům, či sledování zdravotního stavu zaměstnanců, už
děláme dávno. V některých
krajských zařízeních se již vyskytlo podezření na nákazu
koronavirem, testy ale podezření nepotvrdily. V Sedlčanech ani Nalžovicích žádné
podezření na nákazu nahlášeno nebylo. Mám informace,
že mnozí zaměstnanci dodržují pravidla ještě přísnější,
než jsou doporučena i mimo
pracoviště a už delší dobu.
Jsou v nejhorším případě připraveni neopouštět pracoviště a jen se střídat na směnách
tak, aby nepřišli do kontaktu
s někým zvenčí. Všichni jsou
ochotni pracovat a mají odhodlání pomáhat, toho si cením a díky tomu nemusíme
zatím řešit žádné vážnější
personální problémy,“ vyhodnocuje Heřmanová.
A jak nyní funguje v sociálních zařízeních běžná
lékařská péče? „V lékařské
péči došlo ke změně. Naši
praktičtí lékaři pravidelně
navštěvovali Domov Sedlčany do nedávna, ale vzhledem k současné situaci nám
dávají pouze telefonické
konzultace. Jsme ve stálém
spojení. Pokud máme závažnější problémy jsou ochotni
přijet do obou zařízení nebo
voláme rychlou záchrannou pomoc. V organizacích
máme zkušený zdravotnický
personál, který umí situace
vyhodnotit. Je zajímavé, že
lidé jsou méně nemocní než
jindy. Nesmíme to zakřiknout,“ konstatuje Kocíková.
Její slova potvrzuje i Aneta Heřmanová: „Naše zařízení nejsou malé nemocnice,
jak si možná myslí Ministerstvo zdravotnictví. Zajišťujeme sociální služby a běžnou
ošetřovatelskou péči a lékařský servis. V případě nemoci
musí klienti do nemocnice,
na péči o nakažené koronavirem nemůžeme být připrave-

ni, nemáme plicní ventilátory
a další speciální vybavení. Samozřejmě nyní připravujeme
i volná lůžka pro potenciálně
nakažené, aby bylo možné je
izolovat. V tomto směru spolupracujeme i se soukromými
nemocnicemi. Je potřeba si
uvědomit, že obě regionální
zařízení jsou naplněna prakticky maximálně, není možné
najednou uvolnit deset procent kapacity. Pro zdravé klienty tak vyjednáváme i místa
ve školách, které jsou nyní
volné, takže by tam bylo možné zdravé klienty přesunout.“

Spolupráce
funguje
Boj proti koronaviru
běží na mnoha frontách
a úspěšnost je podmíněna
dobrou spoluprací mezi
státem, krajem jako zřizovatelem a jednotlivými
zařízeními. Jak obě dámy
hodnotí tuto spolupráci?
Jaroslava Kocíková:
„Myslím si, že všichni bojujeme a nic jiného nezbývá.
Vláda, dle mého názoru
dělá správná rozhodnutí,
která je třeba dodržovat.
Zřizovatel nás podporuje ﬁnančně a materiálně, město
ani obec jsme zatím o pomoc nežádali, mají starostí
dost. Snažíme se situaci
dobře zvládnout a já pevně
věřím, že to s oběma týmy
zvládneme.“
Aneta Heřmanová vidí
situaci podobně: „S řediteli
a ředitelkami sociálních zařízení komunikuji pravidelně, telefonicky jsem mluvila
se všemi. Solidarita je veliká, nasazení obrovské. Moc
děkuji a obdivuji to. Ukazuje
se, že lidé v sociálních službách mají svoji práci opravdu rádi a k panice není
důvod. Díky Ministerstvu
vnitra je dostatek materiálu
a já věřím, že ačkoliv nás
zřejmě nejhorší období ještě
čeká, věřím, že to zvládneme a že všechny problémy
překonáme. V regionu Sedlčanska zatím žádný problém není vůbec, predikovat
další vývoj ale není snadné,“
uzavírá krajská radní pro
sociální oblast.
Tomáš Vašíček
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Pavel Švagr na adresu
armády: Byla to tvrdá
práce, tu partu kluků
jsem hodně obdivoval
ČERVENÝ HRÁDEK Pavel Švagr, předseda Správy státních
hmotných rezerv České

ce – šlo asi o 4 300 kartonů
materiálu.“
První dubnový den sice

Pavel Švagr na letišti, kde přistál další z obřích Ruslanů. Odtud putovala
kolona vojenských vozidel do skladu hmotných rezerv na Sedlčansko.

republiky, zažívá nyní velmi hektické dny. Sedlčaňák
a zastupitel města se vyskytuje v době celosvětové pandemie zejména ve skladu
na Červeném Hrádku. Středa
1. dubna pro něj byla zvlášť
náročným dnem.
Vysvětlil: „Odpoledne přistál na letišti v Pardubicích
další z obřích Ruslanů. Obsah
letadla se překládal na letišti
do automobilů. Kolony se následně rozdělily a odjížděly
do dvou skladů v republice.
Jedna část vojenských vozidel zamířila na Červený Hrádek. Konkrétně šlo o deset
plně naložených náklaďáků.
A do pozdních nočních hodin
se vše u nás na Sedlčansku
vykládalo.“ Švagr upřesnil,
že v letadle byl mix různého
zdravotnického materiálu –
zejména respirátory, ochranné obleky nebo testovací
sady na koronavir. Vykládku
letadla podle jeho informací zajišťovala Armáda ČR.
„Musím říci, že tu partu kluků
jsem hodně obdivoval. Všechno z Ruslana musí vykládat
ručně, zboží totiž není na paletách, ale pouze volně ložené. Navíc je potřeba vykládku
udělat co nejrychleji. Takže to
byla fakt poměrně tvrdá prá-

místní dobrovolní hasiči
SDH Sedlčany II nepomáhali, ale zapojili se do záslužné
činnosti následující večer
při velké distribuci, aby nákladní auta a už i plné kamiony mohly odjet neprodleně do 15 distribučních míst
v České republice. „Prostě
potřebujeme posily. Jsou to
výborní chlapi. Prostě skvělá
parta!“ vyzdvihl pomoc místních dobrovolníků.
Na otázku, jak dlouho
obvykle ochranné prostředky, po kterých je neustálý
„hlad“, ve skladu zůstávají,
reagoval: „To už záleží na ministerstvu zdravotnictví. Někdy u nás materiál zůstane
hodiny, někdy dny. V každém
případě velmi dobře vnímáme, že zdravotníci a lékaři
tenhle materiál potřebují co
nejdříve.“ Dodal, že Správa
státních hmotných rezerv
ČR pracuje pro ministerstvo
zdravotnictví a zásobuje především fakultní a vojenské
nemocnice. „Ostatní segmenty zásobuje ministerstvo vnitra prostřednictvím hasičských
záchranných sborů.“
Švagr doplnil, že všichni
zaměstnanci skladu na Červeném Hrádku se těší dobré
zdravotní kondici.
-mb-
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Distanční výuka je také
na základní umělecké škole
REGION Stejně jako další
vzdělávací instituce kromě
mateřských škol byla také
ZUŠ doporučením vlády
z 11. března a následným
nařízením zřizovatele Města Sedlčany vzhledem k situaci s pandemií uzavřena.
„Někteří učitelé zareagovali
hned a už od druhého dne
se konala výuka online.
Ostatní pedagogové mapovali situaci a čekali na určení doby bezkontaktní výuky,“ uvedla ředitelka školy
Vladimíra Křenková.
Ve chvíli, kdy bylo jasné,
že situace s uzavřením škol
je dlouhodobá, svolala provozní poradu v rouškách.
„Všichni společně jsme sdíleli naše dosavadní zkušenosti. Rodiče pak dostali informaci o distanční výuce,“
popisuje ředitelka. Učitelé
mohou podle ní pracovat
ze školy nebo využít nabídky pracovat z domova.
Žáci hudebního oboru
mají každý týden online výuku se svým učitelem přes
Skype nebo WhatsApp.
Využívat mohou i jiných
komunikačních prostředků,
třeba poslat nahrávku nebo
prezentaci pomocí některého z úložišť nebo prostřednictvím YouTube. „Některé
úkoly a odkazy jsou dobrovolné a žák sám vyhodnotí,

zda je využije,“ vysvětluje
ředitelka. Výtvarníci komunikují se svými žáky
prostřednictvím mailů a telefonicky. Tímto způsobem
také zadávají práci. „Ze zaslaných prací tvoříme mozaiky a počítáme s malou
výstavkou na závěr roku.
Také jsme vyhlásili soutěž
o nejoriginálnější roušku,
kterou si dítě vyrobí samo,“
přibližuje Vladimíra Křenková své plány.
Ani tanečníci neleniví. Dostávají zadaná různá témata i hudbu a také
protahovací a uvolňovací
cviky. Žáci dramatického
oboru tvoří básně, vyprávění, příběhy. „Naši učitelé
plánují sestavit dokument
z nahraných materiálů,
který bychom chtěli zveřejnit na kulturní akci naší
školy. Všichni bychom rádi
učili a doufáme, že i tato
náročná doba nám přinese
něco prospěšného, například sounáležitost, potřebu
rodinného zázemí, chuť si
pomáhat, vhodně využívat
sociální sítě, komunikovat efektivně, nehodnotit
jenom numerem, ale zamyslet se nad potřebou
formativního, celostního
hodnocení,“ zamýšlí se Vladimíra. Ve školní budově
se mezitím dělá generální

úklid, třídění archivů, malování a čištění prostorů
školy. Zároveň se koná
také vzdělávání učitelů online formou.
Ředitelka ZUŠ si je dobře vědoma podílu rodičů
na činnosti dítěte: „Děkujeme rodičům za podporu při
domácím vzdělávání, technickém zprostředkování
výuky žáka, za pochopení,
že musíme i při distanční
výuce nárokovat školné,
neb provoz školy, pomůcek, energií je plně závislý
na úplatě za vzdělávání.
Myslím, že kontakt s uměním je v této uzavřené situaci potřebný, kdy dítě od samostudia unikne k nástroji,
či pohybu,“ říká.
Všechny akce školy,
koncer t y i zahraniční
výjezd na Mezinárodní
festival hudby mládeže
jsou zrušeny. „Jak zpívá
Zdeněk Svěrák – Nevadí…
Až budeme všichni zdraví
a bez obav, zase se kulturně vyžijeme. Když vše
dobře dopadne, sejdeme
se v červnu. Zápis nových
žáků je plánován na jeho
druhou polovinu. Těšíme
se na Vás,“ vzkazuje stávajícím i budoucím žákům
ředitelka Vladimíra Křenková.
Olga Trachtová
Hadáčková

V obci Velká mají Žižku, mnicha,
bábu s nůší, tuhého pastýře
i čilou Monu Lízu!
VELKÁ Tento poněkud
bulvární titulek uvádím
na pravou míru: Žižku,
mnicha s bábou a spoustu dalších kuriozit najdete

ve skalách pod Velkou proti osadě Roviště.
Pastýř prý ztuhnul v kámen, poté co se prohřešil.
Podle pověsti chtěl po své

Líza Krajská - poloviční labrador - se ráda koupe.

ženě maso i na Velký pátek. I když ho varovala,
nedal jinak. Odešel na pastvu a už se nevrátil. Když
ho šli hledat, našli v místě
u řeky, kde rád sedával,
jen obrovský trojúhelníkový kámen. Přezdívá se tam
nyní Pastušák.
A ta Mona Líza? Ta je
dvojnásobně živá. To máte
tak: Ve Velké žije široká
rodina Krajských. Jeden
jejich pes se jmenuje Líza.
V druhé větvi mají dalšího psa Monu. Vymyslel to
vnuk, a tak Krajských mají
Monu Lízu.
Hanka Synková
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Poznatek Věry Skálové: Senioři s dlouhou
životní zkušeností – někdy i válečnou –
situaci hodnotí vnitřně klidněji, uvážlivěji,
s obavou, ale zároveň i s optimismem
SEDLČANY Věry Skálové, vedoucí

odboru sociálních věcí Městského
úřadu Sedlčany, jsme se zeptali:
Jak opatření proti šíření koronaviru ovlivnila pracovní náplň
sociálního odboru?
Jsme povinni respektovat
ve vztahu k vládním nařízením
v době mimořádných opatření interně učiněná rozhodnutí našeho
zaměstnavatele a dbát metodických
doporučení a pokynů nadřízených
orgánů k výkonu činností v jednotlivých agendách tak, jak v průběhu
dnů a týdnů tyto přicházejí. Jsme
připraveni v zredukovaných úředních hodinách řešit s klienty jejich
požadavky k sociálním problematikám, které nesnesou odkladu, a to
po předchozí domluvě. V pracovní
době městského úřadu jsme jim
k dispozici na zveřejněných telefonních číslech.
Jak máte pro práci v terénu
nastaveny priority a která činnost je naopak nyní odsunuta
na pozdější dobu?
Terénní práci, pokud není cílena na rizikové klienty, kteří se
nacházejí v akutní krizi, omezujeme na nezbytné a neodkladné
případy. Běžné činnosti sociální
práce jako je depistáž (pozn: cílené vyhledávání určité skupiny
klientů), fyzická účast sociálních
pracovníků na šetřeních, návštěvách, jednáních, pořádání rodinných a případových konferencí
a podobně, jsme nuceni s ohledem na pokyny, nařízení a doporučení nadřízených orgánů odložit na pozdější dobu.
Jak převážně komunikujete
s klienty?
Obecně lze říci, že v maximální
možné míře upřednostňujeme elektronický, písemný nebo telefonický
styk s klienty. Osobní jednání, která
nejsou bezprostředně související
s ohrožujícím stavem jejich života
a zdraví nebo blízkých rodinných
příslušníků, prozatím odkládáme.
S čím nejčastěji se na vás
a vaše kolegyně lidé obrací?
Nemáme možnost nejčastější
dotazy relevantně vyhodnocovat
– mohu uvést, že ve většině agend
jsou klienti informováni o obecných omezeních, to znamená, že
se svými požadavky na spolupráci
a pomoc nebo poradenství vyčkávají. Na mimořádnou situaci reago-

valy například prvoinstanční soudy tak, že všechna nařízená soudní
jednání z března byla přeložena
na květen.
Co to pro vás znamená?
Nás výkon práce spojený s funkcí opatrovníka dětí se uskuteční až
následně. Je možné, že i v dubnu
již nařízená soudní jednání budou
přeložena na pozdější termín.
Jednou ze služeb, které město
nabízí seniorům a nemocným, je
obstarání nákupů. Jaké jsou poznatky z praxe?
Mohou komunikovat s pracovnicemi našeho odboru, a to Milenou
Štěpánovou na čísle 734 259 382
nebo s Janou Slancovou na mobilu 739 834 752, případně prostřednictvím mailové adresy pomoc@
mesto-sedlcany.cz. Přijaté požadavky se každodenně tlumočí dalším
odpovědným osobám.
Kdo zajišťuje nákupy a jak
jsou hrazeny? Kdo vyřídí případnou žádost o ochranné hygienické pomůcky?
Pečovatelská služba Sedlčany
obstarává k nákupům základních
potravin a hygienických potřeb
také vyzvednutí nebo nákup
léků. Pracovníci správy budov
a majetku se zase postarají o doručení ochranných roušek. Každý den jsou do vedení města
– krizového štábu – předávány
informace o počtu volajících,
způsobech vyřízení jejich požadavků. Interně nastavený systém
se ukázal jako funkční. Nákupy
jsou hrazeny objednateli ihned
při jejich předání, případně bezkontaktní platbou – tento způsob
by byl praktikován při nařízené
karanténě objednatele.
Zaznamenala jste signál, že
dochází v této mimořádné situaci ke zhoršení vztahů mezi dětmi
a rodiči v sociálně slabších rodinách?
Ne, takovou informaci nyní neevidujeme.
Úzce spolupracujete s Klubem
důchodců v Sedlčanech, teď ale
není možnost, aby se členové
scházeli. Udržují s vámi někteří
senioři i telefonický nebo mailový kontakt? Žádají o radu, slovíčko povzbuzení?
Členové klubu důchodců ještě
9. března „stihli“ oslavit MDŽ –
s hudbou a tancem. Další schůz-

ky již nebylo možné organizovat
s ohledem na nařízení vlády. Již
naplánovaný program „Klubu“
přesouváme na dobu, až opatření pominou. Jednotliví členové
se mi individuálně ozývají nebo
se ve městě potkáváme a společně doufáme, že se opět budeme
moci scházet a smysluplně vyplňovat čas při zábavě, poznávacích
a vzdělávacích aktivitách.
Sdělují vám také, jak se s novou situací vyrovnávají, zda jsou
ve spojení s vnoučaty, jejichž návštěvy nejsou nyní v jejich zájmu
doporučené, zda někdo z nich
šije roušky coby dobrovolník...?
Konkrétní informace o tom, zda
jsou ve spojení s rodinou, nemám.
Zda šijí roušku v programu dobrovolnictví nebo pouze pro svou potřebu, se mi nesvěřují. Díky hovoru s některými z nich, jsem došla
k poznatku, že senioři s dlouhou
životní zkušeností – někdy i válečnou – nastalou situaci hodnotí
vnitřně klidněji, uvážlivěji, s obavou, ale zároveň i optimismem
než jejich „mladí a neklidní“ vnuci.
Mladá generace například uzavření státní hranice nikdy nepoznala
a cítí se mimořádnými opatřeními subjektivně velmi omezována
na svých svobodách.
Máte osobní vzkaz nebo doporučení, o které byste se ráda
podělila?
Přeji čtenářům, aby tuto mimořádnou situaci, která je pro nás
všechny „poprvé“, vnímali pokud
možno s respektem, přiměřenou
opatrností, ale bez paniky, pesimismu, strachů a obav z neznámého.
Je to stav, který zcela jistě pomine
a my všichni si z této doby budeme
moci vzít nějaké ponaučení. Velmi
mne těší a překvapuje disciplína
obyvatel města, kterou pozoruji
každý den v osobním i pracovním
životě ve vztahu ke společnosti, to
znamená i k sociálnímu prostředí
naší městské komunity. Většina lidí
se zdržuje ve svých obydlích, vychází za vyřízením nezbytných záležitostí, disciplinovaně vytváří doporučované dvoumetrové odstupy,
vyjadřuje si podporu... Chci věřit,
že nebezpečný virus se do prostředí našeho města a našich domovů
nedostane nebo pouze v takové
míře, která bude společensky a odborně zvládnutelná.
-mb-
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Krizový
štáb myslí
na zdravotníky
i obyvatele osad
SEDLČANY Členové Krizového štábu

v čele s jeho předsedou, kterým je starosta Sedlčan Miroslav Hölzel, se schází
několikrát týdně, aby zhodnotili současný stav, informovali se o zajištění
ochranných a dezinfekčních prostředků, seznamovali se s vývojem, závěry
a aktuálními nařízeními Ústředního krizového štábu ČR, vlády, Středočeského
kraje a rozdělili si úkoly.
Na zasedání v pondělí 30. března
například zazněly informace o tom, že
ze stovky respirátorů dodaných městu
jich obdržela městská policie dvacet
a další kusy byly přednostně nabídnuty
Pečovatelské službě Sedlčany, která je
převzala. Vedoucí Jana Máchová žádné
další požadavky nevznesla.
Zásahová jednotka SDH III Sedlčany
získala ochranné a dezinfekční prostředky z města, přerozdělením od velitele
Milana Šeráka.
Ze skladu v Benešově byla přivezena
dodávka 85 kusů kanystrů po pěti litrech
dezinfekce – jednalo se o univerzální
prostředek na bázi lihu, který je použitelný na osobní hygienu i ošetření povrchů
různých předmětů – sanitárního vybavení a podlah. Dezinfekce byla vydávána
obcím s rozšířenou působností, kam patří
i Sedlčany, podle rozdělovníku, přičemž
byla určena všem obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, větší
obce – například Petrovice, Kosova Hora,
či města Krásná Hora a Sedlec-Prčice obdržely větší množství.
Jedním z úkolů štábu bylo vyhotovení
úplného seznamu praktických lékařů, pediatrů a zubních ordinací, aby jim mohl
být mimo jejich rozdělovník předán dar
skládající se z ochranných a dezinfekčních prostředků, kterých mají nedostatek.
Sdružení obcí Sedlčanska také objednalo
dezinfekci pro obce, ale do konce března
dodávku neobdrželo. Na každou obec
po doručení objednaného zboží v průměru připadají dva až tři kusy pětilitrových
kanystrů.
V úterý 31. března bylo mimo jiné
na zasedání krizového štábu sděleno, že
pokračuje distribuce roušek mezi občany. Hovořilo se o balíčkách pro podporu
imunity ohrožené skupině v Domě s pečovatelskou službou v Sedlčanech a byly
vyhotoveny seznamy obyvatel pro osady
s deﬁnováním jejich míst trvalého pobytu,
včetně mapových podkladů.
Další jednání Krizového štábu bylo svoláno na středu 1. dubna s tím, že do programu byly zahrnuty informace od městské
policie o stavu veřejného pořádku, o dopravě a zásobování potravinami.
-mb-
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Místostarostka Kosovy Hory usuzuje, že o starší obyvatele
se pravděpodobně dobře postarali příbuzní a sousedi
KOSOVA HORA „V podstatě neza-

znamenáváme v obci nějaké větší
problémy, samozřejmě všechno záleží na individuálním přístupu lidí
a jejich pochopení situace,“ sdělila
v úvodu Lenka Havlíčková, místostarostka Kosovy Hory. V rozhovoru se podělila i o další informace
a zkušenosti, jak si při nouzovém
stavu obyvatelé vedou.
Oslovili jste dobrovolníky. Kolik se jich přihlásilo a jak konkrétně pomáhají?
Ano, po výzvě se jich přihlásilo
několik. Kontakty na ně evidujeme
na obci. A samozřejmě nezůstali stranou skauti. S nimi jsem se domluvila,
že telefonní kontakt uveřejním v Kosohorských novinách, aby to bylo ﬂexibilnější. Zatím se ale na nás nikdo
s požadavky neobrátil. Pravděpodobně se o seniory nebo nemocné dobře
stará rodina nebo jejich sousedi.
Distribuovali jste ušité roušky
nějakým „klíčem“? Upřednostnili
jste prodavačky, poštovní doručovatelky... nebo jste je poskytli každému, kdo si o ně požádal?
Roušek se nám na obci sešlo
hodně, v dostatečném množství pro
všechny potřebné. V klubu senio-

rů jsme jich udělali asi sto a rozdali
členům i dalším zájemcům hned
v první vlně. Ale víme o tom, že šilo
mnoho dalších švadlenek. Prostě,
kdo měl materiál a alespoň trochu
schopností, tak se do samovýroby
pustil. Naštěstí jsme úžasný národ,
který si s ledačíms poradí.
Jaké máte zkušenosti s dodržováním mimořádných opatření
v obci nebo i v osadách?
Nezaznamenali jsme žádné
problémy, nařízení se víceméně
dodržují.
Vyhovuje doba nakupování
od osmi do deseti hodin seniorům
nad 65? V menších obchodech
sice není striktně stanovena, ale
mladší ročníky by měly být ohleduplné....
Ani v tomto případě si nikdo nestěžoval.
Dělají vám starost nebo i radost
chataři a chalupáři, na jejichž pendlování a chození po návsi si někteří starostové z jiných regionů
stěžují?
Ani v tomto ohledu nejsou zaznamenány na radnici žádné problémy. Možná je to také tím, že já
osobně se venku prakticky nepohy-

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

stájník
dojič (dojička)
ošetřovatel, ošetřovatelka skotu

Pozice:

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

buji. Oﬁciální stížnost ale opravdu
dosud žádná není.
Dobrou zprávou, kterou jste avizovali, je dokončení rekonstrukce
školy. Slavnostní otevření, jste plánovali na 2. května. Odsunuli jste
akci na pozdější konkrétní nebo
ještě nekonkrétní termín?
I tady zasáhl koronavir, což nás
opravdu moc mrzí. Těšili jsme se
na slavnostní otevření, protože
v současné době je dílo prakticky
dokončeno. Jisté je, že až budou školy otevřené, děti už půjdou do nové
budovy. Těžko ale půjde připravit
větší oslavu. Zatím počítáme s tím, že
pokud situace dovolí, bude slavnostní otevření 1. září při zahájení nového
školního roku.
Jak se u vás učí děti „na dálku“
a jak to bude se zápisem do 1. tříd?
Jak víme, pro žáky i pro učitele
tak nastala zcela nová a poměrně
náročná situace. Úkolem učitelů
není pouze zadávat učivo, ale mají
také kontrolovat, jak jej žáci zvládli,
popřípadě žákům poskytnout individuální konzultaci – telefonickou
nebo za využití sociálních sítí. Kantoři naší školy si také pochvalují
speciální vysílání České televize pro
školáky „UčíTelka“. Je podle jejich
názoru na profesionální úrovni. Nezvyklým způsobem, a to bez přítomnosti dětí, se konal také zápis do 1.
třídy, který byl 4. dubna. Pokud jde

o jednoroční odklad školní docházky pro některé z dětí, tak vím, že se
na vedení školy obrátil ředitel pedagogicko-psychologické poradny
v Příbrami, která je v současnosti
také uzavřená až do odvolání. Požádal nás, abychom informovali
rodiče, že odbor bude doporučení
vydávat až po opětovném otevření
poradny a na základě tohoto dokumentu bude rozhodnutí ponecháno
na řediteli školy.
V plánu máte opravu budovy
místní sokolovny. Získali jste
na rekonstrukci dotaci a v jaké
výši?
Předpokládaný rozpočet na rekonstrukci je deset milionů korun.
Dotaci bychom měli získat z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 6,6
milionu korun. Budova bude sloužit
především jako kulturní centrum. Vyhlásili jsme výběrové řízení a stanovili datum, do kdy se mohou zájemci
o zakázku přihlásit.
Připravujete na letošek ještě
další akce?
V běhu je ještě nákup nové hasičské stříkačky a užitkového vozidla
pro SDH, ale sokolovna bude asi
poslední velké sousto, na které si
teď troufneme – díky dotaci. Dokud
nebude jasné, o kolik se naší obci
sníží rozpočty a podobně, bude vše
„zmrazeno“. Momentálně je všechno
taková velká neznámá.
-mb-

Piniová kůra bez vláknitých příměsí
je vyrobená výlučně z Pinus pinaster
Zaručuje tím jedinečné vlastnosti – barvu, čerstvost, strukturu,
velikost a aroma. Kůra je bez příměsí.
Benefity:
• delší trvanlivost než běžná kůra – tj. 4–5 let
• zabraňuje klíčení a růstu plevelů
• podporuje růst rostlin
• vytváří stálé půdní mikroklima
• snižuje ztráty vody vypařováním
• vhodná pro orchideje, bromélie a jiné epifytní rostliny
Použití: Svým dekorativním vzhledem zaujme každého milovníka
rostlin a zajímavostí. Používá se do okrasných záhonů, kolem
dřevin a živých plotů, pěšin a svahů. Také k pokrytí truhlíků,
květináčů a k dalším finálním dekorativním úpravám interiérových
a exteriérových ploch.
Zaručujeme nejnižší cenu na trhu

Cena za 50litrový pytel je 230 Kč vč. DPH
Při odběru nad 10 ks pytlů množstevní sleva
Dále nabízíme i jiné zahradnické substráty, rašeliny, mulčovací kůry

Prodej: Vitín 19, 262 55 Petrovice u Sedlčan
telefon: +420 775 067 771, e-mail: standys@post.cz

www.standys.cz
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Daňová poradkyně Procházková: Vláda
vůbec nechápe, že je tady největší
ekonomická krize moderního věku
Dokončení ze strany 1

nyní podnikatelé dostali? A hrozí vlna krachů?
To je opravdu těžká otázka. Příklady ze života a mojí
praxe: Klient, který poskytuje služby, musel provoz
zavřít. Má zaměstnance,
platí stálé platby jako například nájmy, energie, telefony. Prostě tržby nula, ﬁxní
náklady stále běží. Další
klient, prodává zboží. Maloobchod musel zavřít, velkoobchod ne. Dodává ale
zboží provozovnám, které
musely zavřít. A dodává
na Slovensko. Tudíž prodej
spadnul zhruba na deset
procent běžného stavu. Má
patnáct zaměstnanců, platí
nájem, úvěry. Kadeřnice
OSVČ, ze dne na den příjmy
nula. Řemeslník, sice by
mohl jít pracovat, ale kam,
když je spousta provozů
zavřená a občané se bojí
o existenci. Zakázky mu
odřekli. Ta hrozba krachu
je zde pro všechny. Záleží,
jak dlouho stav bude trvat,
zda se to ﬁrmám a živnostníkům podaří ustát.
Jak vnímáte jednorázovou pomoc ve výši
25 000 Kč pro OSVČ, přičemž zároveň dojde k odpuštění minimálních záloh na SP a ZP po dobu
šesti měsíců? Je to dostatečná podpora?
Jednoznačně ne. To odpuštění minimálních záloh,
ano, to má smysl. Ale koncepce jednorázové pomoci, takzvaná Pětadvacítka,

V sobotu 11. dubna tomu
bude 13 let, kdy nás
bez rozloučení náhle
opustil otec, dědeček
a pradědeček

František Vašák
ze Sedlčan
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami

ve stavu k této chvíli je
naprosto nekoncepční s cílem OSVČ odrbat a ideálně
umlčet. Mám na stole návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti
s krizovými opatřeními se
stanovenými podmínkami.
Ministerstvo ﬁnancí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu
mohlo dojít v průběhu
příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna. Ale již 1.
dubna na Twitteru Alena
Schillerová uvedla, že pracují na úpravě opatření. Jen
doplním, že toto opatření
je koncipováno jako 500 Kč
na den za období 12. března
až 30. dubna.
To znamená, že se vám
nelíbí samotný koncept,
nebo zmatky v nastavení
podmínek?
Takto změnit podmínky,
které v přímých přenosech v televizi a na internetu zveřejňovali s velkou
slávou téměř denně, to je
síla. Čekala jsem leccos,
ale z tohoto plánovaného
podrazu na ty nejmenší
jsem v šoku.
Těmi nejmenšími myslíte osoby samostatně
výdělečně činné. Ty jsou
podle vás v největší pasti?
Dlouhodobě mám pocit,
že jsou u nás OSVČ výrazně znevýhodněny oproti
zaměstnancům. Za práva
OSVČ se nikdo nebere, nikdo se jich nezastane a pak
je ještě označí nelichotivými slovy. OSVČ nemá jistotu výdělku, sám si ho musí
sehnat, nemá nárok na placenou dovolenou, na penzijní a životní pojištění,
na stravenky a další beneﬁty zaměstnanců, když
mu někdo nezaplatí jeho
výdělek, úřad práce mu
ho nenahradí, když je nemocný, čtrnáct dnů nic nedostane, nikdo mu neplatí
nad rámec hrubé mzdy
důchodové pojištění jako
zaměstnanci. A nyní s vel-

kou slávou představí vláda
jednorázovou pomoc.
Proti návrhu se vzedmula vlna kritiky, ministerstvo nyní přehodnocuje parametry, aby
na podporu dosáhlo
více živnostníků. V rámci těch podmínek, které
platí nyní, jaká část vašich klientů by na podporu dosáhla?
Dělala jsem si soukromý průzkum a z deseti klientů na ni dosáhne možná
jeden. Ten, který byl v lednu celý měsíc na dovolené
v Mexiku. Podmínka toho,
že OSVČ nedosáhla příjmů
z činnosti za leden–březen
2020 ve výši devadesáti
procent oproti stejnému
období minulému roku,
dle mého názoru vyřadí
prakticky všechny.
To je častá námitka.
Můžete vysvětlit proč?
OSVČ vede často daňovou evidenci a vystavují
faktury se splatností 10 až
90 dnů. V období ledna až
března 2020 jim dobíhají
platby za období od října
2019 do února 2020. To znamená, že za období března
mohou očekávat platbu
třeba také až v květnu.
Bude-li na ni protistrana
mít. Drtivá většina klientů
pocítí dopady až v dubnu.
Nebere se v úvahu třeba
také to, že minimální mzda
se oproti stejnému období
roku předchozího zvedla
o 9,36 procenta. Na podobné uvažované zvýšení
OSVČ nemá nárok? Kde je
zohledněna inﬂace?
Můžete pro čtenáře
uvést spíše konkrétní
příklad?
Ano, například kadeřník, OSVČ. Manželka
na mateřské dovolené, dvě
děti. Rodina bez ﬁnančních
rezerv. Stejný obrat za obě
sledovaná období. Nájem
provozovny 15 000 korun
měsíčně. Na podpor u
nemá nárok.

Další příklad: lektor koučinku, také OSVČ. V lednu
obdržel platby za období
říjen až prosinec, dále přišla platba za leden a únor
letošního roku. Čili příjem
za pět měsíců. Ale od března má příjem nula. Na podporu nemá nárok.
Anebo: OSVČ, provoz restaurace: zavřela, tržby nula.
Platí nájem, energie, zaměstnance, zavřením ze dne
na den se zkazily potraviny.
V lednu a v únoru byly v restauraci čtyři svatby, příjem
byl tedy vyšší než v roce
2019. Nemají nárok.
OSVČ získala živnostenský list a zahájila činnost
v lednu 2020. Nemá srovnatelné období, nemá nárok.
OSVČ rozšířila v roce
2020 svoji činnost (nové
služby, nová provozovna),
bude mít z tohoto důvodu
vyšší obrat, i když ﬁnančně je na tom z důvodů rozšíření podnikání spíš hůř.
Nárok mít nebude.
A na závěr jeden paradox, který dokazuje, že
je návrh nepromyšlený.
Situace: Podnikatel musel
uzavřít svoji provozovnu.
V lednu mu přišel nějaký
starý dluh, třeba platba
faktury z roku 2018. Pokud
vede podvojné účetnictví,
bude mít na kompenzační bonus nárok. Vede-li
ovšem daňovou evidenci
(pozn. red.: daňová evidence pracuje s pojmy
příjmy a výdaje, podvojné
účetnictví vyhodnocuje
z hlediska účetního období
náklady a výnosy), nárok
mít nebude. Ale na účtu
budou mít oba stejně.
Když byste měla vyhodnotit, jak se nyní
změnila vaše práce? Co
aktuálně klienti chtějí
a potřebují vyřešit? Pomoc od státu, odpuštění
záloh na daň z příjmu či
splátky DPH?
V současné době se
všichni jenom ptají. Zatím

není žádné opatření koncepčně hotové a legislativně schválené. Neví se,
zda v konečném důsledku
vůbec na něco budou mít
nárok. Z informací ve veřejných sdělovacích prostředcích klienti nabyli
dojmů, že jim stát vyjde
všemožně vstříc. Obávám se, že tomu tak není.
Na vrácení zaplacené zálohy na daň z příjmů za březen není nárok. Prominuto
je plošně placení červnové zálohy. U daně silniční
je plošné posunutí úhrad
záloh splatných v dubnu
a v červenci do půlky října. Co se týká DPH, tak
tam je pouze plošné prominutí pokut za opožděné
podání kontrolního hlášení
ve výši 1 000 Kč vzniklých
v období od března do července a plošné prominutí
některých správních poplatků. U dalších pokut
za nepodání kontrolního
hlášení a u prominutí sankcí za opožděné podání přiznání je nutnost prokázat
souvislost s koronavirem
a individuálně žádat.
Kdybyste mohla doporučit vládě jedno či dvě
opatření, která by efektivně pomohla typově
vašim klientům, co by to
bylo?
Připadá mi, že vláda vůbec nechápe, že je tady největší ekonomická krize moderního věku a že není čas
něco kontrolovat. Jestli chtějí
pomoci, ať to udělají paušálně. Jako u každého paušálu
zlomek na tom vydělá, zlomek prodělá, ale u naprosté
většiny to splní účel.
Pozn. red.: Vzhledem
k dynamice vládních opatření, parametrických změn
a legislativních úprav upozorňujeme, že rozhovor byl
zpracován 2. dubna dopoledne a Jarmila Procházková
tak reagovala na stav, jaký
byl aktuální v této době.
Tomáš Vašíček

www.sedlcansky-kraj.cz
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Dobrovolní hasiči za vybrané
Terénní zdravotní sestře
peníze nakoupili ochranné
Štěpánce Kuruczové je
prostředky a věnovali je městu blízká záchranná služba
SEDLEC-PRČICE Podle slov starost-

ky Miroslavy Jeřábkové postupuje
město v boji s koronavirem v souladu s nařízeními vlády a dle opatření
vydaných jednotlivými ministerstvy
a Středočeským krajem.
Také zde je zavřeno informační
středisko, městská knihovna, sportovní zařízení a z rozhodnutí města je do odvolání uzavřen sběrný
dvůr odpadů. ZŠ a ZUŠ byly uzavřeny od 11. března, mateřská škola
o týden později. „Důvodem bylo zásadní snížení počtu dětí, které školku navštěvovaly. Školní kuchyně
v tuto chvíli funguje, ale omezeně,
pouze pro odběr obědů pro seniory,
kterým dovoz zajišťuje městská pečovatelská služba.“
Provoz městského úřadu je omezen na tři hodiny v úřední dny.
„U nás tedy v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin. Samozřejmě doporučujeme i my všem,
kteří na úřad nemusí v neodkladné
záležitosti osobně, aby využili elektronickou či telefonickou komunikaci. O všech opatřeních vydaných
vládou, krajem a jednotlivými ministerstvy obratem informujeme občany
– jsou zveřejněny na webových stránkách města a ty nejpodstatnější jsou
předávány městským rozhlasem,“
vysvětluje dále starostka.
Město přistoupilo k dezinfekci
některých veřejných ploch. Jedná
se o dětská hřiště v Sedlci a Prčici, autobusové zastávky a lavičky,
zdravotní středisko, dům s pečovatelskou službou. Dezinfekci provádí pracovníci místních technických služeb.
Také zde se potýkali s nedostatkem roušek a ostatních ochranných pomůcek. „I my jsme to vyřešili v prvních chvílích tak, že jsme
roušky nechali našít od těch, kteří to
umějí. Určitě je na místě jim všem poděkovat, protože jsme mohli rozdat
roušky nejprve našim pečovatelkám,
klientům pečovatelské služby, pracovníkům a pracovnicím městských
organizací a v další fázi veřejnosti.
Pro pečovatelskou službu teď dostáváme přerozdělované prostředky – roušky, respirátory, rukavice
a dezinfekci ze Středočeského kraje,
který je distribuuje do příbramské
nemocnice, a odtud si je odvážíme.
Řekla bych, že počet přidělovaných
prostředků teď stoupá, navíc je stále
kombinujeme se šitými rouškami.“
Kromě dobrovolníků vyjadřuje starostka vděčnost také místním dob-

rovolným hasičům, kteří mezi sebou
vybrali peníze, za které nakoupili
roušky, dezinfekční prostředky
a mýdla a dali je k dispozici městu. „Část našitých roušek jsme také
předali do obchodů, na poštu, do lékárny, aby si je lidé mohli rozebrat,“
doplňuje starostka.
A jak situaci hodnotí? „Je vidět,
že veřejnost opatření chápe, je disciplinovaná a dodržuje nařízení, která
jsou vyhlášena. Jedná se o omezení,
která ovlivnila životy nás všech,
ale jejich dodržování může zásadním způsobem přispět ke snížení
rizika. Je pravda, že v některých
chvílích jsme mohli být trochu zmateni z rychle se měnících pravidel
a úpravy nařízení, ale vše se dalo
zvládnout.“ Váží si nasazení lékařů, zdravotních sester, ostatního
zdravotního personálu, pracovníků v lékárnách, hasičů, policistů,
pracovníků sociálních služeb aj.
„Hlavně v prvních dnech a týdnech
byli prakticky bez základního vybavení, mnohdy odkázáni na to, co se
jim podaří zajistit vlastními silami,
případně co dostanou od dobrovolných dárců, byli vystaveni velkému
riziku, a přesto pracovali a pracují
s neuvěřitelným nasazením. Zmínit
ale musím také prodavače, prodavačky a pokladní v obchodech, kteří
jsou vlastně také v první linii a bez
nichž bychom asi nemohli fungovat.
Těch profesí je samozřejmě velké
množství, určitě zmíním ještě jednu
a to pracovníky technických služeb,
nejen u nás, ale v dalších obcích
a městech se starají o to, abychom
nebyli zavaleni odpadem, dezinﬁkují prostranství, čistí vše, co by nás
mohlo ohrozit.“
Jak dále starostka zmiňuje, samostatnou kapitolou v této situaci
jsou pro ni učitelé. „Ze dne na den se
museli vyrovnat se situací, kdy jsou
odtrženi od žáků, které ale i nadále
mají něco naučit. Věřím, že po skončení této krize budou z většiny učitelů odborníci na nejrůznější aplikace
umožňující dálkovou komunikaci,
protože i na malých školách je začali
ve velkém využívat, aby mohli dětem, pro které je situace také velice
náročná, pomoci. A mnozí rodiče si
po zkušenostech z domácí výuky asi
začnou daleko více vážit pedagogů,
kteří zvládají mnohdy i nezvladatelné žáky naučit alespoň něčemu. Takže všem, kteří nějakým způsobem
pomáhají a nemyslí jen na sebe, ale
i na své okolí, děkuji.“
-jn-

a domácí péče už od dětství
DUBLOVICE Štěpánka Kuruczová bydlí v Dublovicích a deset
let působí ve zdravotnictví.
V předchozích letech spolupracovala s lékařskou komoru
a přednášela lékařům po celé
republice, jak se vypořádat
s legislativou v ordinaci. Přednášela například na téma eRecept, EET a GDPR. V současné
době pracuje jako terénní zdravotní sestra.
Štěpánko, co je náplní vaší
práce v běžném pracovním
roce?
Minulý rok v srpnu jsem se
rozhodla vystoupit po několika letech z korporátu. Chyběla
mi práce s lidmi, kterým můžu
pomáhat v přímé péči. Vždy mi
byla nejbližší záchranná služba
a domácí péče. Je to okamžik,
kdy nejste na půdě nemocnice a má to své jiné možnosti.
V tomto roce pracuji jako terénní sestra. Jezdím se tedy starat
o pacienty k nim domů. Mojí
každodenní rutinou jsou odběry krve, podávání infuzí, převazování ran a kontrola celkového
stavu. Vždy, když je potřeba
u pacienta jakákoliv další péče,
spolupracuje celý tým, který se
skládá z pečovatelek, fyzioterapeutů, sociálních pracovnic,
psychologa a také lékařů.
Nakolik se změnila vaše činnost v dnešní situaci, kdy platí
nouzový stav?
Má dosavadní činnost se zas
až tolik nezměnila, tedy co se
pomůcek týče, vždy dbám na hygienu. Takže mi přibyla rouška
a rukavice i na pacienty, na které
jsem si je dříve nebrala. Nicméně vzhledem k tomu, že většina
těchto lidí je doma, má tu velkou
vymoženost, jako je televize, která v tuto chvíli publikuje podle
mého názoru až zbytečně moc
paniky. Velkou část mé návštěvy
věnuji zklidnění jejich psychiky
a vypínání televize.
Dozvěděl jsem se, že jste dříve pracovala u záchranné služby. Jak na to vzpomínáte?
Pracovala jsem u záchranné
služby v Praze. Práce záchranáře bylo pro mě vysněné povolání již od mých dvanácti let. Je
pravda, že práce záchranáře je

poslání. Dostáváte se do situací,
kdy máte před sebou člověka,
který má dost často strach a vidíte ho „nahého“, tedy takového jaký opravdu je. Dává vám
to možnost lidi opravdu poznat
a zároveň je upokojit, dát jim
klid a pocit bezpečí. Kolikrát
musíte improvizovat a používat všechny dosavadní znalosti

Štěpánka Kuruczová

a zároveň selský rozum. Je to
občas adrenalin a nikdy není
žádný výjezd stejný, rozhodně
se nejedná o stereotypní práci.
Řekla bych, že „záchranářina“
přitahuje podobnou sortu lidí,
kteří jsou většinou rázní a rovní
s dobrým duchem. Na záchranku tedy vzpomínám v tom nejlepším. Kdybych neměla úraz se
zády, jsem tam doteď.
Můžete přiblížit některý
z vašich pracovních dní na záchrance, který se pro vás stal
nezapomenutelným?
Každý den byl nezapomenutelný, nicméně nikdy nezapomenutelné příběhy jsou na pacienty
s psychiatrickými diagnózami.
Ne vždy se vám stane, že vás
chce pacient pokousat nebo vám
utéct ze záchranky.
Stihnete vedle své práce
také nějakého koníčka?
Koníčka? Tak to je přesné…
Když nejsem mezi pacienty, snažím se trávit hodně času v přírodě, na koních, kdy se s nimi snažím pracovat skrze přirozenou
komunikaci. Věnuji se také aromaterapii a rozvoji skrze improvizaci ať hudební tak divadelní.
David Myslikovjan

ZPRAVODAJSTVÍ

12 strana

Po mnoha desetiletích
byl nalezen deník Karla
Stibora, letce anglické
RAF za II. sv. války
SEDLEC-PRČICE Letos uplyne osmdesát let od smrti
mého předka a jmenovce
Karla Stibora, který zahynul
jako letec RAF (Královského
letectva) v bojích o Anglii.
Poměrně nedávno byl nalezen jeho deník, o němž se
celá rodina po léta domnívala, že je nenávratně ztracen.

du, kterou neztratil vlastní
vinou, ale kterou obětoval
na oltář míru – třeba zbyteč-

ho vlastenectví a víru v lepší budoucnost s vědomím,
že svoboda znamená pře-

Pomlázková
úvaha
Popisuje v něm loučení
s otcem v rodných Měšeticích před odchodem z republiky a strastiplnou cestu
jižním směrem, přes fašizující Slovensko a Maďarsko
do Jugoslávie, středomoří,
následný transport do Marseille, nečinnost a nejistotu
ve Francii, jakož i neméně dobrodružnou plavbu
do Velké Británie. O tom
zde ale hovořit nechci.
Našel jsem tam záznam,
datovaný 26. března 1940
pod názvem Pomlázková
úvaha, z něhož si dovolím
úryvkovitě citovat.
„...Celý den volno a celý
den prší. Spím a vzpomínám. Pomlázka, jak to bývalo krásné doma. A zde?
Člověk neví vlastně co s ním
bude. Francouzská vláda se
mění, náš odjezd se odkládá
z jednoho měsíce na druhý
a my nevíme na čem jsme.
Půjdeme-li na frontu nebo
na husy, budeme-li létat nebo
šlapat písek na Saharu nebo
do Kanady farmařit nebo
tahat na Kamčatku žížaly
za uši. Přesto jsme hrdi, že
jsme československými vojáky... Vím, nevrátíme se všichni domů, ale alespoň několik
těch šťastnějších bude moci
vyřídit naše pozdravy a říci
vám, jak my jsme zde pracovali a přemýšleli, jak my zde
museli překonávat nesčetné
překážky, abychom se dostali na frontu a mohli dokázat,
že si zasloužíme plné důvěry
světa a že si náš národ přeje
opět si vydobýti svou svobo-

Letec Karel Stibor se narodil 1. prosince 1914 v Měšeticích a zahynul 3. září 1940 v Sutton Bridge v bitvě o Anglii.

ně – jak se později ukázalo.
A že si ji vydobýti chceme,
dokazuje to, že každý, bez
výjimky, počítá a sází se, kdy
již odtud pojedem, třebaže
ví, že se nevrátí, neb u nás
letců je to téměř jisté. Ale to
nevadí, hlavně že budeme
moci létat, bojovat a třeba
zahynout, jen když budeme
míti naději, že tam doma
budou moci zas svobodně
žít a svobodně dýchat a že
přispějeme vším co máme
k tomu, aby náš národ byl
svobodným, aby si zas vládnul sám a aby se nemohlo
o Češích říci, že si svobody
nezaslouží, neboť o ni neumí
bojovat...“
Až dojemná slova pětadvacetiletého mladíka,
odhodlaného válčit někde
v neznámu. Ne pro žold
a slávu, ale pro ideály čiré-

devším zodpovědnost každého jedince. Mrzí mě, že
v dnešním globalizovaném
světě, kde nejuctívanějším
chrámem je ulita vlastního
ega a největší modlou účet
v bance, redukujeme úctu
k vlasti na vyhrané sportovní zápasy nebo si ji někteří
pletou s xenofobií a šovinismem.
Toto nemá být mentorování či nekrolog českého
patriotismu, nýbrž upřímné poděkování všem, kteří
na školách, v obcích a společenských organizacích pomáhají udržovat vzpomínky
na všechny ty více i méně
známé hrdiny, utvářejících
naši národní identitu. Protože ztratíme-li vzpomínky,
ztratíme i onu víru a ideály.
Ztratíme kus sebe samých.
Karel Stibor

www.sedlcansky-kraj.cz

Nová podniková
prodejna si své
zákazníky rychle našla
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Nejen zdejší obyvatelé

se mohou od prvního březnového týdne zásobovat
vždy v pátek mezi 15. a 18.
hodinou masem místní
nebo regionální produkce.
Místní zemědělský podnik
totiž vybudoval vedle hlavního vchodu do administrativní budovy svou podnikovou prodejnu. Bližší
informace nám poskytl
ekonom Marek Kadeřábek.
Jak celý nápad s vlastní prodejnou vznikl?
Již delší dobu jsme přemýšleli, jak vhodným způsobem nabídnout maso
z českého chovu nejen
svým zaměstnancům, ale
i veřejnosti. Původní nabídkou mělo být kvalitní
hovězí maso z našeho
skotu odchovaného na našich pastvinách, které je
především z masného
plemene Blonde d´Aquitaine, které se vyznačuje
vynikající kvalitou a chutí masa. Za tímto účelem
jsme se rozhodli vybudovat vlastní bourárnu masa
s chladírnou. Naše zvířata
jsou porážena na jatkách
v Sedlčanech, odkud je
potom převážíme do nově
vybudované bourárny.
Jak náročné bylo nápad uskutečnit?
Výst avba bourár ny,
prodejny i zpracovny vařené výroby byla ﬁnančně

vat. I přesto, že se nám to
nepodařilo, rozhodli jsme
se vše vybudovat z vlastních zdrojů. K zajištění provozu jsme přijali dva nové
zaměstnance na částečný
úvazek.
Nabídka produktů je
nakonec širší než jen
hovězí maso. Co ještě
dalšího si zde můžeme
koupit?
Původní myšlenku prodeje pouze našeho hovězího masa jsme se rozhodli
rozšířit o prodej i vepřového
masa, které je taktéž výhradně z českého chovu. Konečný sortiment je hovězí a vepřové maso a sezónní prodej
vařených výrobků jako je
tlačenka, jitrnice a jelita.
Jsou před námi Velikonoce. Budete mít otevřeno?
Tento týden bude prodejna mimořádně otevřena
ve čtvrtek 9. dubna.
Máte za sebou první
měsíc provozu. Našli si
k vám zákazníci cestu?
Z dosavadních zkušeností se zdá, že si lidé začínají na tento způsob prodeje zvykat a vítají ho. Maso
máme připravené navážené vakuově zabalené dopředu, což je v dnešní době
různých opatření výhoda.
A jak vidíte budoucnost?
Výhledově bude možné
si maso i telefonicky do-

V prodejně je hovězí maso výhradně z domácí produkce. Masný
skot žije celoročně na pastvině.

náročná, a proto jsme se
snažili najít nějaký vhodný
dotační program, ze kterého bychom mohli investici
alespoň částečně ﬁnanco-

předu objednat. Nad dalším rozšířením sortimentu
zatím přemýšlíme.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Bývalá starostka Petrovic Marie Křížová obléká občas u soudu
talár, věnuje se dál svým celoživotním zálibám a věk neřeší
Dokončení ze strany 1

krajinou Petrovicka. „Zatím
jsem se nenudila a nevypadá
to, že bych s tím začala. Mám
sedm vnoučat, i když většina
je jich už buď dospělých nebo
je dospělost čeká do roka.
Dcera s rodinou se před více
než deseti lety přestěhovala
do mého rodného domu na samotu u Krásné Hory. Tam je
pořád co dělat a tak občas pomáháme udržovat okolí. Je to
mnohdy únavné, ale baví mne
pak vidět pěkný výsledek,“ pokračuje ve vyprávění.

k takovému postu dostala,
vysvětluje: „Obvykle jsou přísedícími důchodci. Časem se
hlavně ze zdravotních důvodů funkce vzdávají, a tak se
stane to, že je jich nedostatek
a soudy za ně musí hledat náhradu. Když jsem si přečetla,
že krajský soud tyto ‚soudce
z lidu‘ potřebuje, docela mne
to zaujalo, a tak jsem se přihlásila. Musela jsem doložit
lustrační osvědčení a výpis
z rejstříku trestů. Souhlas
uděloval také Krajský úřad
Středočeského kraje. Následoval přijímací pohovor.
Místopředseda soudu mně pokládal různé otázky a potom
se role obrátila a začala jsem
se vyptávat já. Asi nejvíc mě
překvapilo, že přísedící má
při hlasování o vině či nevině stejnou váhu hlasu jako
předseda soudu. Teoreticky se
tedy může stát, že dva přísedící – laici – přehlasují soudce.
Materiály k prostudování dostáváme v papírové podobě
dostatečně brzy stejně jako
termíny jednání.“ Vloni mohla symbolické mističky vah
„paní Spravedlnosti“ svými
názory trochu ovlivnit desetkrát. „Pokud mi bude zdraví
dál sloužit, ráda bych v téhle
aktivitě pokračovala, je to pro
mne velice zajímavá zkušenost. Zatím se mi nestalo, že
bych po skončení jednání nemohla usnout, ale je pravda,
že o případech přemýšlím
často,“ připouští.

„V lednu jsem oslavila sedmdesátiny a až tehdy jsem
si nějak uvědomila, že už patřím do té opravdu staré nebo
mírněji řečeno starší generace.
Protože mi ještě zdraví docela slouží, tak zřejmě ten věk
nějak moc neřeším. Občas
sice zapomínám, pro co jdu
do špajzu nebo co jsem to před
chvilkou chtěla manželovi říct,
ale vím, že si na tohle stěžuje
řada mých vrstevnic,“ říká
s nadhledem. Paměť si bystří
nejen křížovkami, ale také četbou, sledováním televizního
AZ kvízu, případně dalšími
vědomostními
soutěžemi.
„Zlepšování nepozoruji. Když
se dcery na něco ptám, často
slýchávám: ‚Ale mami, vždyť
už jsem ti to přece říkala‘. To si
pak vzpomenu na slova babičky: ‚Jó, holka, proti věku není
léku.‘ Asi na tom něco bude,“
hodnotí s nadhledem.

Běžný život
rentiérky

Zpěv, divadlo
a cestování

„Můj běžný den začíná tím,
že vstávám nejdříve po osmé
hodině, manžel mne obvykle
alespoň o hodinu předběhne. Pak si připravíme snídani
a po ní hned ranní kávičku,
u které se věnujeme čtení novin nebo aktuálním zprávám
na počítači. Přejdu plynule
na vyluštění pár křížovek
a poté jsem schopna zahájit
pracovní den rentiérky. Tuhle
ranní siestu mám moc ráda
a docela si ji vychutnávám,“
dává nahlédnout do běžného soukromého rituálu paní
Marie. Ráda také chodí s kamarádkou na vycházky, při
nichž se obě kochají krásnou

Marie Křížová nemusí
o svojí největší zálibě dlouho přemýšlet: „Je to zpívání.
Od patnácti let zpívám v krásnohorském chrámovém sboru a občas s jednou malou milevskou kapelou vystupujeme
v řadě obcí v okolí Milevska
na různých oslavách – zejména pro seniory. Doufám,
že mi hlasivky budou ještě
dlouho sloužit, protože opak
by mne moc mrzel,“ říká.
Jedním dechem dodává, že
je také řadu let členkou sedlčanského smíšeného sboru
Záboj. „Jsme dobrá parta
a vedle zpívání se dovedeme
i zasmát. Letos jsme začali

Občas sice
zapomínám...

nacvičovat na každoroční
jarní ‚Voničku‘ a těšili jsme se
na kolegy z pelhřimovského
Záboje. Bohužel, zaskočila,
a plány nám zmařila, opatření proti šíření koronaviru.
Jsou ale nutná. Tak snad
se to povede příště,“ doufá,
jako ostatně každý z nás...
Podobnou „stopku“ vystavil
COVID-19 také divadelním
zkouškám. „Ochotnické divadlo mám moc ráda a zatím se daří hrát každý rok.
V lednu jsme začali zkoušet
další hru, ale budeme pokra-

čtyři dny po Čechách a radujeme se, jak se města a obce
mění k lepšímu a jak doslova
rozkvétají. Je to nesrovnatelné s tím, co tady bylo před
třiceti léty,“ podotýká.

Předávání
„štafety“ mladším
„Post starostky v Petrovicích jsem zastávala celkem
devět let – až vlastně téměř
do důchodu. Dál už jsem to
dělat nechtěla, protože jsem
zažila dost náročné období
a jakmile byl splacen úvěr

čení funkce starostky – využívá. Až dosud byla buď
předsedkyní nebo členkou
ﬁnančního výboru. Jen tak
„mezi řečí“ se Marie Křížová
zmiňuje, že deset let psala
obecní kroniku. A dva roky
spolu s několika dalšími nadšenci pracovala na přípravě
knihy k 800. výročí Petrovic,
která je nyní v prodeji.
A alespoň ještě jeden její
významný počin musíme
připomenout. V letech 2013
až 2014 ve spolupráci s MAS
Sedlčansko pomáhala získat
na opravu varhan v petrovickém kostele dotaci. Povedlo
se, varhany fungují, z čehož
má jistě nejen ona obrovskou radost!

Pomoc ano, šití
roušek ne

Marie Křížová na akci, při níž vzdávají obyvatelé regionu poctu rybníkáři Jakubu Krčínovi.

čovat až po skončení problému s koronavirem. Poslední
roli jsem měla před dvěma
roky v Gogolově Revizorovi, s nímž jsme vystupovali
i v Sedlčanech. Mám radost,
že o ochotnické divadlo mají
zájem mladí, což zaručuje
jeho pokračování do budoucna,“ přidává komentář k dalšímu „osedlanému koníčku“.
Na návrat k cestování se
Marie Křížová nepochybně
těší. „Dříve jsme jezdily s kamarádkami k moři. V posledních šesti letech jsme s manželem jezdili po světě spolu.
Navštívili jsme Izrael, západní
část Ukrajiny a završili jsme
to letos v lednu zájezdem
do Thajska a Kambodže, což
byl dárek od syna k mým kulatinám. Stihli jsme cestovat
ještě před nástupem opatření
proti koronaviru a stálo to
za to. Každoročně jezdíme
čtyři manželské páry na tři až

na dokončení školy, měla
jsem pocit, že to mohu snad
už s klidným svědomím předat nástupci. Věděla jsem, že
úřad předávám do dobrých
rukou a že obec bude pokračovat ve svém rozvoji,“ ohlíží
se krátce za životní kapitolou, kdy stála v čele Petrovic.
Život v obci ji ani poté nepřestal zajímat. „První období
jsem pak byla členkou rady
obce, druhé jsem už chtěla
pracovat jen v zastupitelstvu
a to následující už jsem nekandidovala. Člověk by měl
umět včas odejít a nechat
schopné a slušné mladší pokračovat podle jejich představ
o rozvoji obce. Přesto na zasedání většinou chodím a věci
sleduji. Mám radost, že o práci v zastupitelstvu mají zájem
i mladí lidé a že dokážou být
velmi aktivní,“ chválí.
Zkušenosti z dřívější ekonomické profese – od ukon-

O Marii Křížové víme, že
byla jednou z těch, která se
po povodních na Moravě
v roce 1997 aktivně zapojila
do prací při odstraňování
následků velké vody. Za nezapomenutelný považuje
o rok později týdenní pomoc v nejvíc postižených
Troubkách, kde s kamarádkou pomáhala jedné rodině,
která přišla o střechu nad
hlavou. Povodeň zbořila
přes tři sta domů. Až tam
si prý člověk uvědomil tu
hrůzu, kterou ti lidé museli
zažít a přitom byli šťastní, že
zachránili holé životy...
Nemůžeme tedy nepoložit otázku, zda se v současnosti nepřidala k dobrovolnicím šijícím roušky. Zareaguje
spontánně: „Já a šití prostě
vůbec nejde k sobě. Takže
bohužel. Ale ihned jsem se
nabídla jako dobrovolník pro
nákupy a další služby potřebným občanům v obci. Podle
paní tajemnice, které jsem
se dnes dotazovala, zda se
již někdo ze zájemců o tyto
služby přihlásil, prý vše zatím
stačí zajišťovat Farní charita
Starý Knín, která má u nás
pobočku. Ze stran občanů prý
není až takový zájem, protože si lidé ve vesnicích vzájemně pomáhají. A z toho mám
také radost, že se v době krize
lidé dokážou domluvit a mají
k sobě ještě blíž.“
Marie Břeňová
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Život s dítětem s postižením
současná doba ještě komplikuje
Dokončení ze strany 1

rouškou, je Nikolka izolovaná doma a nemůže na procházky, na které byla pravidelně zvyklá. I když má
možnost být na terase nebo
na zahradě, tak jí ale stále
chybí ta procházka. I když
vláda řekla, že roušku autisti mít nemusí, tak Nikolka
ale ano. Kvůli špatné imunitě je vysoké riziko nákazy a problém s následným
léčením. Odmítá jakékoliv
léky,“ vysvětluje Lucie.
To všechno způsobuje
zhoršení poruchy chování, kterou malá Nikola
trpí. Projevuje se častým
vztekáním, agresí i sebepoškozováním. „Nikolka
nedokáže běžným způsobem komunikovat, ani moc
používat piktogramy, takže se snaží dorozumívat
formou libosti a nelibosti,
kdy se projevuje pláčem,
vztekáním, ubližováním
sobě a ostatním,“ nechává Lucie nahlédnout pod
pokličku své domácnosti.
Díky izolaci Nikolka nevidí pravidelně lidi, které
vídala, tedy své prarodiče a další blízké, ale také
učitelky v mateřské škole
a asistentky. Podle Lucie je
zmatená, neví, co se děje.
Současná situace otřásla
v základech Nikolčiným
světem. Pocit bezpečí
a klidu, jež jí dává každodenní rutinní a předvídatelný způsob života, teď
zčásti ztratila.

Nikola v situaci jídla, pití
nebo přebalení odmítá. Začne ho plácat a úzkostně
vyžaduje vyplnění přání
jen od matky. Pokud jí hned
nevyhoví, nastává úzkostný záchvat vzteku se sebepoškozováním, kdy se válí
po zemi a bouchá hlavou
o zem, o nábytek. Záchvat
je těžko zastavitelný a trvá
půl hodiny až hodinu. „Záchvaty mívá z čehokoliv,
z drobností, na které musíme
teprve přijít. Je nutné zabránit, aby neublížila sobě nebo
nám ostatním. Kvůli karanténě a nastalým změnám
je frustrovaná a chování se
oproti běžné situaci výrazně
zhoršilo,“ pokračuje Lucie
ve vyprávění. Sílu nachází
v meditaci: „Všichni jsme vy-

neustálé mazlení či lechtání jen od matky. Vyžaduje
sezení na gauči na jednom
místě. Lucie musí sedět těsně vedle ní a nesmí se ani
hnout. Pokud se zvedne,
nastává záchvat vzteku.
Během dne spolu pracují
pomocí strukturovaných
úkolů, na které navazuje
motivace odměnou. „Večer
se někdy při koupání zasekává a vzteká se, usíná tak
v devět večer a vstává mezi
třetí a čtvrtou ráno. A celý
den zase nanovo,“ vypráví
unavená Lucie.

Jak reaguje
mladší sestra?
Mladší dcera Lucie a Tibora, téměř pětiletá Natálie, snáší sestřiny záchva-

Svět se změnil
i samotné Lucii
„Jako matka Nikolky nemám možnost si ani na chvíli vydechnout. Teď nemám
ani pár hodin, které jsem
měla, když Nikolka chodila
do školky nebo na odlehčovací pobyt do stacionáře.
Nikolka ve svých šesti letech
má stále silnou separační
úzkost na mě. Všechnu péči
musím vykonávat já, protože Niki odmítá kohokoliv
jiného,“ popisuje Lucie současnou situaci. Otce Tibora

Nikolka je spokojená na houpačce. V současné době na dětské hřiště
nechodí, musí jí stačit zázemí vybudované rodiči doma a na zahradě.

čerpaní a nemáme, jak si dobíjet energii. Jediné, co nám
pomáhá dodat sílu je jóga,
hudba a meditace,“ říká.
A jak vypadá Nikolky
den? Od rána do večera
musí hrát jedno DVD dokola. Nikolka je znuděná,
apatická, nechce spolupracovat při plnění úkolů či aktivitách, nic jí nebaví. Stále
si svléká tričko, vyžaduje

ty statečně. „Ale je velký
rozdíl, když máte zdravou
sestru a když máte sestru
s postižením. Natálka si už
od mala uvědomuje, že se
Nikolka vyhýbá kontaktu
a komunikaci s ní. Nesčetněkrát si posteskla nebo
poplakala, že ji nemá ráda
nebo že si s ní nechce hrát,“
popisuje Lucie situaci mezi
sourozenci. Mladší dcera

snáší od své sestry časté
bouchání bez zjevné příčiny. Jinak komunikovat neumí. „Musíme tedy Natálku
chránit před starší dcerou
Nikolkou,“ povzdychla si
Lucie.
V poslední době se
podle jejích slov Natálka
často trápí tím, že je Nikolka postižená. Přála by si,
aby byla zdravá. Vypráví
o tom, co by pak všechno
spolu mohly dělat. Nevzdává se, neustále se snaží se
starší sestrou komunikovat, stará se o ni. „Často
říká, že se o ni bude starat,
až bude velká. Že je to její
sestřička a má ji ráda. Vždy
mi to vžene slzy do očí. Je
to krásné. I když Nikolka
nedokáže navázat vztah se
svou sestrou, tak ta sourozenecká láska je cítit. Nikolka si nevšímá žádných dětí,
ale Natálka je jí blízká, má
ji ráda,“ věří Lucie. A jak to
pozná? „Když pláče nějaké
jiné dítě, tak to Nikolka neřeší. Když ale pláče Natálka, je úzkostná,“ říká.
V době karantény, kdy
se u starší Nikolky zhoršilo chování, je i ubližování
mladší sestře více. O to
náročnější období to pro
všechny je. Natálka nechápe, proč se k ní starší
sestra tak chová. Bohužel
je to způsobené současnou situací a Nikolčinou
neschopností komunikovat. „Když si hraju s nějakou hračkou nebo dostanu
novou, Nikolka si myslí, že
je její a bere mi ji. Musím jí
ji dát, jinak by mě bouchla
nebo dostala záchvat. Maminka s tatínkem to musí
řešit tím, že nám koupí
dvě stejné hračky a tím
je Nikolka i já spokojená.
A navíc si hrajeme jako
spolu,“ popisuje situaci
sama mladší dcera.
„Tímto způsobem se snažíme předcházet krizovým
situacím, ale bohužel všechno se dvakrát koupit nedá.
Proto pak nastávají některé
situace, kdy Nikolka chce

to, co má Natálka, a ta jí to
musí dát. Bohužel často se
Natálka rozpláče a úzkostný záchvat Nikolky stejně
nastane, protože neví, co se
děje. Vždy je nám Natálky
líto, protože ani takovou
běžnou věc, jako pomazlit
se se svou maminkou nebo
mít svou hračku pro sebe,
nemá. Nikolka je hrozně
majetnická a žárlivá, vadí
jí, když chovám Natálku
a dožaduje se pozornosti
a ať ji hned pustím. Sama
chce pomazlit. A navíc cokoliv, co Niki chce, tak jí
Natálka musí dát,“ popisuje
Lucie svůj úhel pohledu
na sesterské sváry.

Blog a příručka
jako boj i pomoc
Boj s rodinnou situací
řeší Lucie netradičně. Rozhodla se sdílet své zkušenosti a poskytovat rady
těm, kteří je potřebují. Založila blog denik-luciany.
webnode.cz, na kterém
píše o sobě a o autismu
a jeho léčbě. Navíc ale uvádí motivační citáty Keanu
Reevese, nabízí meditační
návody, poskytuje ke stažení strukturované úkoly
a piktogramy jako alternativní způsob komunikace,
který má zjednodušit práci
s obdobně postiženým dítětem. Aktuálně jsou zde
ke stažení i piktogramy
rouškové.
Navíc napsala Lucie
publikaci Jak pracovat
s dítětem s poruchou autistického spektra (PAS).
Bohužel zatím k tisku nedošlo: „Chtěla jsem s tím
pomoci ostatním rodinám
či pomáhajícím profesím.
Pár nakladatelství už mi
ale řeklo, že toto téma není
moc ekonomicky výdělečné. Není pro ně tedy atraktivní,“ shrnuje své snahy
na závěr. Přesto se nevzdává. Jakmile se jí podaří najít pro svůj záměr podporu, knihu vydá.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Věřím vládě,
krajům,
obcím

Josef
Suk jde
příkladem

Všechno zlé je pro něco
dobré, i koronavirus

Tedy, abyste mi rozuměli. Věřím
vládě i představitelům samosprávných celků dlouhodobě
a poměrně silně. Ne, jednotlivcům, ne každému jejich slovu,
slibu. Ale jako institucím, jako
sborům, které si zprostředkovaně
(vláda) či přímo (zastupitelé měst
a krajů) volíme. Měl jsem v nich
důvěru před deseti lety, před pěti
lety i nyní. Mám pocit, že Česká
republika je dobře připravená
na krize. Nevím, jak na válku, ale
na přírodní pohromy nebo epidemie ano. Máme potenciál, mnoho
odborníků, vzdělaných lidí, šikovných, technicky nám to jako
národu myslí, umíme si poradit,
máme skvělé vědce, inovátory
a dost důvtipu. Myslím, že je to
dobrá kombinace. A k tomu jsme
disciplinovaní. Tedy to vládě
ulehčujeme, ale to neznamená,
že její role je marginální.
V rámci koronavirové pandemie jsem poprvé v životě sdílel
jeden z příspěvků Andreje Babiše na Facebooku, myslím, že
dementoval jakousi poplašnou
zprávu. Přišlo mi to nutné. A více
než jindy dávám označení „to se
mi líbí“ k příspěvkům ministryně
ﬁnancí, ministryně práce a sociálních věcí či ministrů průmyslu
a obchodu nebo vnitra. Prostě jim
všem držím palce, protože to nemají lehké. Nesou zodpovědnost,
musí koordinovat boj na všech
frontách, na všech úrovních.
Nikdy předtím v totožné situaci
nebyli, učí se za pochodu. Ano,
jemně se snažím obhájit politiky,
ačkoliv obvykle to nedělám.
Naše uznání a obdiv zaslouží
lékaři, zdravotní sestry, hasiči,
záchranáři, vojáci, policisté, hygienici, prodavači a prodavačky
potravin, lidé z kritické infrastruktury, pracovníci Správy
státních hmotných rezerv a další.
To je jasné. Bojují za naše životy,
zdraví a bezpečí. To sice není samozřejmost, ale dělají to vlastně
pořád, včera, dnes i zítra. Před
pandemií i po ní.
U politiků ale nejsme zvyklí,
že by se stali krizovými manažery a na chvíli odhodili boxerské
rukavice. Proto chci vyjádřit speciálně, že jim tentokrát věřím a jejich práce si cením.
Tomáš Vašíček

Hudební skladatel
Josef Suk, po němž
je pojmenován sedlčanský kulturní dům,
jde občanům regionu
příkladem. Nos a ústa
velikána chrání textilní rouška – jeho bustu

v Sedlčanech v takové
podobě dosud nikdo
neviděl. Letos byl hudební festival konaný
na počest hudebního
génia zrušen, ale zdraví
je přednější.
Marie Břeňová

Všimli jste si, jak k sobě
máme nyní blíž, i když jsme
často odříznuti od možnosti spolu být? Častěji než jindy myslíme na druhé, aby
zůstali zdraví a jak nyní
ty těžké dny v karanténě
tráví. Vlna solidarity, která
propukla spolu s rouškománií, je také více než
pozoruhodná. Často jsme
vůči svému okolí ohleduplnější, více respektujeme
osobní prostor druhého.
To ale nejsou jediná pozitiva, která s sebou současná
krize přináší.
Zjišťujeme, že spoléhat
se na dovoz zboží z daleké
ciziny, nemusí být to pravé
ořechové. Znovu se zamýšlíme nad tím, čemu říkáme
potravinová soběstačnost
státu. Když můžu celou
zimu kupovat česká rajčata, kde je další česká zelenina? Věřím, že i tuzemští
pěstitelé přijdou na to, jak
nás zásobovat tím, co potřebujeme. Pochopitelně
po nich nechci ananas. Ale
proč není v obchodech
více brambor z našich
polí? A budou v budoucnu? Slyšela jsem i o případech, kdy se vrací chov
vepřů do kdysi zavřených

prasečáků. A třeba přijdeme i na to, že se dá nakupovat od souseda nebo od regionálních farmářů. Možná
se dokonce stane něco, co
způsobí, že se tomu farmáři ze sousední vsi vyplatí
zásobovat místní obchod.
A možná si jejich práce
začneme zase více vážit.
Proč platit za zeleninu,
která k nám cestovala přes
půlku zeměkoule, když
můžeme podpořit někoho,
u koho můžou jednou pracovat naše děti?
D a l š í ve l k ý b o n u s ,
který sleduji, je čistější
vzduch. Některé z fabrik
dočasně zastavily svůj
provoz, výrazně se omezila letecká doprava, lidé
nemají takovou potřebu
sedat za volant, když nemohou jet do práce. Vím,
že je to pouze dočasný
efekt a pochopitelně je potřeba, aby se obchodování
zase vrátilo do plného režimu, ale možná je to signál. A rozhodně to dává
naději, že pokud budeme
schopni něco s emisemi
dělat, není ještě naše planeta ztracena.
Olga Trachtová
Hadáčková

GLOSA

Žáky zavěsíme ke stropu, ozvalo
se z kouzelného sluchátka
Premiér zase zaperlil. Svou ideou
otevřít školy alespoň na červen,
ale pod podmínkou, že budou žáci
a studenti dodržovat minimálně
metrové rozestupy, zvedl ze židle
mnohé, naštěstí i samotného ministra školství Roberta Plagu. Reakce
na sebe nenechaly dlouho čekat,
a tak třeba EDUin, informační centrum o vzdělávání, přispěchal s humorem Čechům vlastním.
„Ale prosím, beze všeho,“ ozvalo
se podle něj z kouzelného sluchátka. „Tady posíláme pár návrhů, jak
toho docílit: Děti budou při vstupu
do školy vybaveny opasky, na nichž
budou připevněny metr dlouhé tyče.
K rouškám rodiče dětem pořídí zor-

bingové vybavení, do školy budou
chodit uzavřené do plastové koule
o poloměru minimálně 0,5 metru.
Učitelé vždy polovinu třídy zavěsí
ke stropu,“ navrhuje portál tři různá řešení.
Nabízí se vysvětlení, že si Andrej Babiš špatně načasoval aprílový žertík. Pokud totiž svůj návrh
myslel jen z trochu vážně, vzbuzuje to dojem, že buď do školy
nikdy nechodil, nebo má hodně
špatnou paměť. Nebo trpí nějakou
poruchou osobnosti, která mu velí
vidět realitu tak, jak chce on. To by
ostatně vysvětlovalo i mnohá další slovní spojení, která jsme z jeho
úst slyšeli.

Nezbývá než doufat, že než se
bude šéf krizového štábu spolu
se svými kolegy rozhodovat, jak
to s návratem do škol dopadne,
nevynechá z toho resort školství.
Naše školy rozhodně na podobné
experimenty nejsou připraveny.
Ani prostorově, ani personálně.
Znamenalo by to totiž mnohde
vyučovat na směny. To po učitelích nemůže nikdo chtít. A snaha
o uhlídání dětí vypuštěných po tak
dlouhé době bez vzájemného kontaktu zavání potřebou minimálně
jednoho psychologa, možná spíše
psychiatra, na školu.
Olga Trachtová
Hadáčková
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GLOSA

Klidné
neděle

Hezký sen

Ministryně Maláčová oprášila sen socialistů o obchodech zavřených o víkendech a pokusila se urvat
aspoň neděli. Argument,
aby si zaměstnanci prodejen odpočinuli, zní logicky.
Tvrdě pracují a nejspíš jen
lékaři v první linii riskují
své zdraví více. Za to mají
jistě obdiv a velkou vděčnost nás všech. Den volna
by jim samozřejmě rád
dopřál každý z nás. Jenže
to jde i jinak než plošným
zavřením všech obchodů
na celý den.
Jako první se ozval
provozovatel prodejen Albert s tím, že nabral dva
tisíce lidí na výpomoc.
Zejména lidí, kteří v těchto těžkých časech přišli
o práci. A vzkázal vládě,
že tito lidé jsou za tuto
práci vděční a potřebují ji.
Lidé dřepící doma v krizovém režimu zase potřebují
udělat jeden velký nákup
na více dní a potřebují
zajistit obslužnost v obchodech. Vzápětí dorazily
i logické argumenty z krizového štábu, že nikdo
nepotřebuje větší tlačeni-

ce lidí o sobotách a z hlediska prevence je naopak
výhodné návštěvnost
v obchodech co nejvíce
rozložit v čase.
Velké maloobchodní
řetězce mají v těchto časech mimořádně vysoké
tržby a mohou (měly by)
dát krátkodobou práci
lidem například ze zavřených restaurací, kteří zůstali bez příjmu. Mohou
(měly by) jich přijmout
dost na to, aby zajistily
plný provoz a nezhoršovaly komfort a bezpečnost
zákazníků. Proti vyšším
nákladům mají vyšší tržby. Mnohamiliardové čisté
zisky řetězců by rozhodně
unesly i extra příplatky
prodavačkám anebo prodloužení nároku na letošní dovolenou třeba o týden navíc.
Nyní se ukáže, jak vážně
myslí vlastníci obchodních
řetězců svou společenskou zodpovědnost. Jestli
budou ochotní sáhnout
do vlastní kapsy anebo budou ždímat své zaměstnance do poslední kapky sil.
Bohumil Vohanka

Bylo až mystické, když
premiér mluvil ve sněmovně o nutnosti všech
příkazů, zákazů a vůbec
opatřeních s gustem nadirigovaných, přečtených
tónem tragickým, jako
před dopadem velkého
meteoritu na Zemi. Šokující byl závěr jeho proslovu,
kdy četl SMS, kterou prý
dostal (asi od Máry, jako
vše) od neznámého člověka, která byla vlastně
prosbou k Bohu o pomoc.
To mi přišlo, jako v Česku
nemístný, a od něho zejména divný, žert. V USA
je každý důležitý projev
prezidenta zakončen „Bůh
žehnej Americe“, v Anglii
„Bůh ochraňuj královnu“...
Má to tam dávnou tradici.
Tady jsme měli dlouho
za boha V. I. Lenina, nebo
potažmo celý Sovětský
svaz, v jehož jménu patřil
Andrej Babiš k privilegovaným.
Ten dojem byl tak silný,
že se mi tu noc zdál hezký
sen o tom, jak přišel Babiš
před projevem k národu
požádat o svátost smíření,
tedy ke zpovědi. A jako
zpovědník jej čekal moudrý sedlčanský děkan Josef Bučil: „Poklekni synu
a otevři svou duši. Vyznej

se ze svých hříchů a pros
Boha za odpuštění. Uleví
se ti. Všichni věřící se při
bohoslužbě vyjadřují pokorně slovy: Vyznávám se
Bohu všemohoucímu, že
často hřeším, myšlením, slovy i skutky a nekonám, co
mám konat. Je to má vina.“
Bylo vidět, jak si premiér potřebuje ulevit. „Tíží
mě, kolik slušných a poctivých lidí mě nechce za premiéra. Stovky tisíc lidí proti mně demonstrují. A já
nevím co s tím, jen se jim
vysmívám. Přitom vím, že
tito lidé mají pravdu. Ale já
jednám jen tak, aby se to
líbilo a nevadilo těm ostatním, kteří mi zatím věří.
Ale jak ještě dlouho, když
jsem se teď předvedl jako
neschopný šéf krizového
štábu. Tvrdil jsem, že vláda je krizový štáb, ale nevěděl vůbec, co to je. A já

přece chci za každou cenu
mít větší moc. Rozhodovat
o všem. Aby mě všichni obdivovali.“
Zpovědník se zamyslel,
co říci. „Milý synu, měls
přijít dříve. Nebo alespoň
najít moudrost nadčasovou
v druhé knize Mojžíšově.
Pak bys musel přemýšlet
nad smyslem svého života,
nad svým myšlením, svými slovy i svými skutky.
A shledal bys, že jsi často
lhal, svým bližním i dětem
ubližoval, mnohé neprávem pomluvil ve věcech,
které jsi sám konal, nebyl
slušný...“
Bohužel jsem se tady
probudil, nedočkal se
dalších mnoha přiznání,
ani nějakého rozhřešení. Ale o něčem takovém
sním, hlavně když nespím
a přemýšlím.
Vladimír Roškot

Stali jste se svědky
zajímavé události, či potkali
mimořádného člověka?
Dejte nám hned vědět!
E-mail: tisk@sedlcansky-kraj.cz
Tel.: 774 414 225

FEJETON

Chvála tobě, rouško
Určitě nikoho z nás ještě
před několika týdny nenapadlo, že se už brzy nebudeme moci ukázat na veřejnosti jinak, než s rouškou.
Teď roušky nosíme všichni.
A jak už to u všech nepříjemných věcí bývá, vždy se
u nich, byť s mírnou nadsázkou, nechá najít něco pozitivního. Vždyť třeba dívky
a ženy kteréhokoliv věku,
které jsou zvyklé si den co

den před odchodem do práce, nebo i při vycházce, barvit rty rtěnkou, ji teď nepotřebují. A pokud se chlapci
líbí nějaká dívka, určitě ji
teď pozná podle krásných
očí, které dříve ani nevnímal. Vždyť kukadla v současné době nad rouškou
vyniknou snad jako nikdy
v minulosti.
Také já jsem poznal
výhodu roušky. Vždycky

mi rostly vousy závodní
rychlostí a vždycky jsem
si říkal, že by mě zajímalo, jak by to vypadalo,
pokud bych si celý týden
neholil tvář. Nikdy jsem
ale tak odvážný nebyl.
Až teď „doba roušková“
ke mně byla milosrdná.
Vydržel jsem to bez holení šest dní. Ráno jsem
nasadil roušku, po straně,
aby mě nikdo neviděl, ji

po pár hodinách vyměnil,
potom zase, a další dny se
to všechno zopakovalo.
Po necelém týdnu jsem se
sám sebe zhrozil, a tak už
jsem si bradu zase oholil.
Chvála tobě rouško, že už
vím, jak bych vypadal jako
zálesák.
Zkušenost s rouškou má
i jeden můj známý, který
mi líčil, jak se s ní seznámil poprvé. Před léty pod-
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stoupil operaci, a když se
probral s narkózy, jedna
ze sestřiček mu svěřila, jak
na operačním sále všechny pobavil. Když upadal
„do limbu“, v poslední
chvíli zaregistroval, jak
se k němu sklání doktor
s rouškou na ústech. Řekl
mu: „Pane doktore, sundejte si tu maškarádu, já jsem
vás stejně poznal…“
David Myslikovjan

