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Sedlčany mají první
čtyři případy covid–19
SEDLČANY První dva přípa-

dy pozitivně testovaných
osob na onemocnění covid–19 oznámilo město 14.
dubna. O dva dny později
přibyly další dva potvrzené případy. Informaci

o výskytu nemoci, jež je
způsobena novým typem
koronaviru, předává starostovi města Krajská hygienická stanice pro Středočeský kraj, a to bez dalších
podrobností.

Město Sedlčany na oﬁciálním facebookovém
proﬁlu upozornilo občany,
že opatření a nařízení vlády jsou stále v platnosti.
V této souvislosti starosta
Pokračování na straně 2

Nákupní centrum nad
Penny marketem se rozšíří
SEDLČANY Nákupní zóna

nad sedlčanským Penny
marketem, kde již funguje prodejna drogerie či
vinotéka se rozšíří. Práce
na druhé části již začaly.
Stavba byla povolena od-

borem výstavby a územního plánování MěÚ Sedlčany 2. ledna letošního
roku, přičemž toto rozhodnutí nabylo právní moci 1.
února. Stavebníkem druhé
etapy obchodního centra

je společnost JTH Sedlčany, která má evidované
právo stavby od vlastníka
předmětných pozemků,
Římskokatolické farnosti
Sedlčany.
Pokračování na straně 5

Cena 16 Kč

Noviny vychází v obvyklém
režimu

Kamila Leclerc ze
spřáteleného města
Taverny usuzuje: Francie
nezavedla povinné nošení
roušek, protože je nemá
ani pro zdravotní personál
TAVERNY/SEDLČANY Jak se
žije obyvatelům spřáteleného francouzského města
Taverny? S tímto dotazem
jsme oslovili Kamilu Leclerc, zakladatelku a čestnou členku Sdružení přátel
Sedlčan. Díky mailovému
a telefonickému kontaktu
můžeme přinést realistický
komentář k situaci člověka, který ve Francii řadu let
žije a obtížný boj s koronavirem denně ve své druhé
vlasti vnímá.
Podle zveřejněných

údajů ze začátku týdne
podlehlo nemoci covid–19
v zemi „galského kohouta“
kolem 20 000 lidí. Pro srovnání – počet obětí se blíží
počtu obyvatel celého regionu Sedlčanska... V Taverny v domově pro seniory
zemřeli na tuto nemoc již
dva lidé...

Závidím...
Kamila Leclerc potvrdila, že je ve spojení se starostou Sedlčan Miroslavem
Pokračování na straně 6

Je potřeba přistupovat ke všemu se selským
rozumem, říká Jiří Zelenka
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU
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V místním zemědělském
podniku ani v posledních
týdnech k žádnému speci-

álnímu opatření nedošlo.
Přesto i zde je vliv aktuální situace více než patrný.
Ve všech provozech při-
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byly dezinfekce. Podnikoví kuchaři vaří jen pro zaměstnance, bufet u jídelny
funguje maximálně bezho-

Maturanti
jsou jedni
z mála, kteří
se ještě
v tomto roce
dostanou
do školy
REGION Harmonogram uvol-

ňování opatření v oblasti
školství, který zveřejnilo minulý týden ministerstvo, přijali maturanti rozporuplně.
V polovině května se pro ně
otevřou vstupní dveře středních škol. Maturita je totiž nemine, je proto nutné umožnit
jim přípravu alespoň formou
konzultací v malém počtu
Pokračování na straně 8

tovostně. Vstup z veřejného parkoviště je uzamčený.
U vstupu pro zaměstnance
je namísto evidence docház-

ky dezinfekční prostředek.
„Snažíme se, aby se lidi
moc nepotkávali. Udělali
Pokračování na straně 7
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Miroslav Hölzel na veřejnost opakovaně apeluje:
„Důrazně žádám občany
města, aby důsledně dodržovali všechna karanténní
opatření zejména nošení
roušek, dodržování dvoumetrových odstupů a pohyb
osob po veřejných prostranstvích maximálně ve dvojicích, vyjma rodinných příslušníků.“
Jakmile se objevily první dva případy nákazy,
oslovila redakce ředitelku
Domova Sedlčany Jaroslavu Kocíkovou s dotazem,
zda tyto případy byly zachyceny v zařízení, které vede? „S radostí mohu
oznámit, že se v Domově
Seniorů Sedlčany držíme
a nákaza se netýká nás.

Měla bych to ‚zaťukat‘! Děláme pro to vše, abychom
nákaze zabránili. Dnes
(pozn. red.: 14. dubna) začínáme v organizacích, které
vedu, s testováním zaměstnanců i našich dobrovolníků. Doufám, že vše dobře
dopadne. Máme připraveny
podrobné plány v případě
karantény, ale doufám, že
je nebudeme potřebovat,“
sdělila redakci Kocíková.
Detaily o nakažených,
jejich aktuální stav, případně ročník narození, pohlaví nebo počet osob, které
byly v souvislosti s prvními nakaženými na území
města testovány, se veřejně neuvádí a odmítla je
sdělit také tisková mluvčí
Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje Dana

Šalamunová. „Tyto informace nemůžeme říkat.
Starosty upozorňujeme, že
máme pozitivitu, ale podrobnosti nesdělujeme. Pokud se to dříve v médiích
objevovalo, tak ze začátku
některé informace uvolňovalo Ministerstvo zdravotnictví. Nyní máme pokyny
i od hlavní hygieničky, že
tyto informace poskytovat
nemůžeme. Vždy, když
se objeví nový případ, tak
naše krizová manažerka
Iveta Klementová informuje starostu, ale pouze o výskytu, bez dalších podrobností,“ vysvětlila redakci
Šalamunová.
Ministerstvo zdravotnictví na dotazy redakce
nereagovalo.
Tomáš Vašíček

Zastupitelé postáli v kroužku
na fotbalovém hřišti
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Starosta města Jiří

Urban pozval na středu 15.
dubna své kolegy zastupitele i veřejnost na tréninkové hřiště. Místo zasedání na městském úřadu se

faktur, které schválila rada
města. Přečtení minulého
usnesení se ujal místostarosta Vít Hubička. Nejdůležitějším bodem programu,
kvůli kterému starosta jednání svolal, bylo schválení

Dalším bodem, o kterém zastupitelé diskutovali, bylo vyčištění rybníku
známého jako Obecňák.
Místní podnikatel jej vyčistí alespoň ze břehu. Rákosí jako zázemí pro kachny

Při netradičním jednání krásnohorští zastupitelé projednali neodkladné věci.

konalo jednání ve stoje
v kruhu, pochopitelně
v rouškách a s dostatečnými rozestupy. Jednání,
které trvalo pouhých dvacet minut, se zúčastnilo čtrnáct zastupitelů, jeden byl
omluven. Veřejnost o jednání zájem neprojevila.
V úvodu starosta přečetl
program a doplnil do něj
seznámení s proplacením

záměru směny pozemku
v katastrálním území Vletice. Na pozemku, o který
projevilo město zájem, totiž
proutkař našel, snad dostatečně silný, zdroj pitné vody.
Záměr schválili zastupitelé
jednomyslně, a tak mohou
obyvatelé doufat, že v budoucnu nebudou na suchu,
i kdyby voda z dosavadního
zdroje nestačila.

zůstane v místě nejbližším
čistírně odpadních vod.
Starosta také přítomné informoval o pokračujících
pracích na komunitním
centru a restauraci, technickém ateliéru i bytovém
domě. Zahájení prací se
v brzké době očekává také
na budově bývalé tvrze.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Polibek ano, přípitek ne
SEDLČANY Svatební obřady
se mohou od 20. dubna opět
konat. Sňatky byly z dosavadních mimořádných opatření proti šíření koronaviru
vyňaty, ale mohou se uskutečnit jen při dodržení přísných podmínek. Podrobnosti doporučené dokumentem
ministerstva zdravotnictví
byly v pátek 17. dubna projednány na zasedání krizového štábu města Sedlčany pro
nouzový stav.
„Celkový počet osob,
včetně oddávajícího a matrikářky, nesmí přesáhnout
deset. Musí dodržet dvoumetrový odstup od oddávajícího. Matrikářka musí mít
na rukou rukavice. Snoubenci mohou být při slavnostním aktu bez roušky,

ale pro ostatní přítomné je
povinná. Svědci budou vyzváni, aby kvůli ztotožnění
obličej na pár vteřin odhalili,“ uvedl Vojtěch Hlaváček,
tajemník Městského úřadu
Sedlčany, k mimořádným
pravidlům. Potvrdil, že
novomanželské políbení
a výměna prstýnků jsou
povoleny, ale přípitek nikoliv. „Podání ruky je možné
jen v rámci rodiny a hudba
může zaznít pouze na přání snoubenců,“ doplnil.
Obřadní síň musí být
pečlivě vydezinﬁkována.
Odpovídající hygienické podmínky však není
možné zajistit ve venkovním prostředí, proto nelze
v tomto ohledu přání snoubenců vyhovět.
-mb-

Většina ambulancí, včetně
rehabilitace a fyzioterapie,
se znovu otevírá
SEDLČANY Společnost Mediterra se v sedlčanské nemocnici chystá postupně uvolnit
některá opatření, která přijala v souvislosti s pandemií
covid–19. K prvním změnám
došlo v pondělí 20. dubna.
„Umožníme postupné
zprovoznění všech ambulancí, ale v omezeném režimu.
Od pondělí dvacátého jsme
jich otevřeli většinu, ale jejich
návštěva je možná pouze
po telefonickém objednání
na konkrétní hodinu,“ informoval Václav Nedvídek,
provozní ředitel nemocnice. Upozornil, že režimová
opatření zůstávají i nadále
v platnosti. „Maximální počet
lidí v čekárně nesmí být vyšší
než tři,“ upřesnil. „Očekáváme, že od 27. dubna dojde
k postupnému náběhu služeb
v oddělení rehabilitace a fyzioterapie,“ dodal.
Sdělil, že prostory jednodenní péče využívá Mediterra stále jako stanici pro
pacienty přeložené z pražských klinik Motol a Bulovka
a proto zůstávají pro běžné
pacienty uzavřeny. „Od poloviny března až do současné
doby jsme přijali sedm pacientů z Motola a dva z Bulovky.
Spolupráce s nemocnicemi
je standardní, jsme na podobné typy pacientů zvyklí.

Jediný rozdíl spočívá v tom,
že pacient je před převozem
k nám testován na covid–19.“
Nedvídek se zmínil, že jde
o hospitalizování nad rámec
běžné kapacity nemocnic,
což klade samozřejmě zvýšené nároky na personál.
„Stav našich zaměstnanců
je dlouhodobě stabilizovaný,
tak situaci zvládáme velmi
dobře,“ zhodnotil provozní
ředitel práci svých podřízených s tím, že si jejich úsilí
a profesionality váží.
Jako nepříznivý jev vnímá Nedvídek shluk pacientů před recepcí. Komentoval to slovy: „Za den recepcí
projdou desítky pacientů.
Ráno se zde tvoří fronty lidí,
z nichž většina míří do laboratoří na odběry krve. Před
poliklinikou vzniká i trochu
nepřehledná situace. Snažíme se hledat vhodné řešení
společně s radnicí. Došlo
k dohodě, že nám s lepší
organizací před prostorem
do polikliniky bude pomáhat
městská policie.“ Zopakoval,
jak přešlapování na chodníku v hloučcích předejít:
„Existuje jediná rada, což je
v podstatě i náš požadavek
– předem se telefonicky domluvit a být tak objednaný
na určitou hodinu.“
Marie Břeňová
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Zákaz čerpání vody
přišel daleko před
parným létem
Starosta města
Krásná Hora nad Vltavou
Jiří Urban vyhlásil v pátek
17. dubna zákaz používání veřejného zdroje pitné
vody na zalévání, mytí aut,
kropení cest a napouštění bazénů. O týden dříve
přistoupil k tomuto kroku
také starosta Petrovic Petr
Štěpánek. I starosta městyse Vysoký Chlumec Jiří
Svatek udělal stejné opatření – již 8. dubna vydal
zákaz napouštění bazénů,
zalévání zahrad a mytí aut
vodou z veřejného vodovodu Pořešice pod vysokými pokutami.
Rada města Sedlec-Prčice schválila ve stejný
den zákaz napouštění
bazénů a zalévání pitnou
vodou z veřejných vodovodů. Jde o vodovodní síť
JUSPR zásobující místní
části Jetřichovice, Uhřice,
Sedlec, Prčice, Přestavlky
a Měšetice, zdroje a úprav-

REGION

nu vody Jetřichovice,
vodárnu a zdroje Uhřice,
vodárnu a zdroje Prčice,
vodovod Kvasejovice, vodovod Vrchotice, vodovod
Měšetice a vodovod pro
dodávky užitkové vody
Záběhlice – Dvorce – Rohov. Starostka Miroslava
Jeřábková toto opatření
vyhlásila s platností od 15.
dubna do odvolání. „Důvodem pro vydání regulačního opatření jsou stávající
povětrnostní podmínky
a předpokládané extrémní
sucho v letních měsících,
jejichž vlivem dochází
ke snížení hladiny vody
ve vodních zdrojích. Zvýšené odběry způsobené napouštěním bazénů a zaléváním zahrad mohou vést
k výraznému poklesu tlaku
vody, případně k výpadkům dodávek pitné vody.
Žádáme všechny o respektování regulačního opatření,“ uvedla. Pokud nedo-

jde k výraznému poklesu
spotřeby, bude město jako
vlastník vodovodu muset
přerušovat dodávku pitné
vody například v nočních
hodinách. To ale může
způsobovat kolísání tlaku,
zakalení vody a zanášení
domácích spotřebičů.
K nárůstu spotřeby
pitné vody došlo podle
různých zdrojů mimo jiné
proto, že se v regionu dlouhodobě z důvodu vládních
opatření zdržují osoby
i v rekreačních objektech.
Dalším důvodem jsou jarní
práce na zahradách i jarní
úklid domácností. Ačkoliv
výstraha na sucho zatím
není vyhlášena pro žádné území naší republiky,
tendence snižování půdní
vlhkosti je z vývoje v posledních týdnech zřejmá.
Postupně se zhoršuje také
stav spodních vod.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Muže zavalil strom,
do nemocnice ho
transportoval vrtulník
CHRAMOSTY V pátek 17.
dubna v podvečer přijal
operační důstojník tísňové
linky oznámení o vážném
zranění dvaašedesátiletého muže. Při kácení na něj
spadl strom.
Lékař záchranné služby,
který byl na místě během

meninu dolní končetiny.
„Šlo o úraz při těžbě
dřeva. Prokázalo se, že bez
cizího zavinění,“ uvedla
policejní mluvčí Monika
Schindlová. Jak nám sdělila tisková mluvčí HZS
Středočeského kraje Tereza Fliegerová, v době

Pro zraněného muže přiletěl záchranářský vrtulník. Foto: pribram.cz

pár minut, přivolal kvůli
zjištěným vážným zraněním záchranářský vrtulník.
Podle tiskové mluvčí Petry
Effenbergerové byl pacient letecky transportován
do jedné z pražských nemocnic s poraněním hlavy,
žeber a podezřením na zlo-

příjezdu hasičů na místo
události již byl muž v péči
záchranné služby. „Hasiči
tak pomohli s naložením
do vozidla ZZS a následně
pak s přeložením do přivolaného vrtulníku,“ uvedla.
Olga Trachtová
Hadáčková

Sedlčanští policisté musejí především minimalizovat riziko
SEDLČANY Nařízení Vlády

ČR se týká nejen občanů,
ale též složek Integrovaného záchranného systému,
pro které platí nejen povinnost podílet se na boji
proti pandemii koronaviru, ale pro zachování své
akceschopnosti se musí
také chránit. Proto i policie
přijala řadu preventivních
opatření. To se týká i patnácti policistů sloužících

na obvodním oddělení
Sedlčany.
„Policie ČR pracuje v takovém režimu, aby minimalizovala možná rizika nákazy novým koronavirem
a zachovala výkon služby.
Policisté jsou z těchto důvodů rozděleni do dvou skupin, které se střídají a zajišťují chod činností Policie
ČR. Doporučení našeho prezidia se týká také minima-

lizace kontaktů příslušníků
policie s občany v jinak
obvyklé činnosti, jako jsou
například silniční kontroly
a podobně. Samozřejmě
i policisté vykonávají službu v ochranných prostředcích, rouškách, rukavicích,“
popsala pro redakci policejní tisková mluvčí Monika Schindlová.
Policisté napříč republikou také znásobili svoji

prezentaci na sociálních sítích, kde se snaží ukázat, že
dělají to, co je nutné v tomto výjimečném období.
„Neděláme ‚hony‘ na lidi,
ale snažíme se přistupovat
lidsky. Tedy pokud nemá
někdo nasazenou roušku,
nebo ji nemá vůbec, jsou
na místě určitě domluvy
a zdůraznění potřebnosti
dodržování těchto přechodných doporučení vůči nám

všem. To samé platí i v případě kumulace většího počtu osob. Jsou ale i případy,
kdy někteří občané nechtějí
toto respektovat, nebo s tím
mají problém, pak už jsme
nekompromisní a tyto přestupky oznamujeme příslušnému správnímu orgánu. Jinak policie zajišťuje a plní
všechny své úkoly,“ uzavírá
Monika Schindlová.
Tomáš Vašíček

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
JESENICE Škodu ve výši
deseti tisíc korun způsobila lesní zvěř, která 11.
dubna dopoledne vběhla
do jízdní dráhy vozidlu
jedoucímu přes katastr
obce. Usmrcená srna
byla následně předána
mysliveckému spolku.

OBDĚNICE Zatím nezjištěný pachatel odcizil
někdy v době od 8. do 11.
dubna v obci šest metrů
okapových svodů. Majiteli objektu vznikla škoda
ve výši tří tisíc korun.
S E D LČ A N Y K o č á r e k
v hodnotě šesti tisíc korun

ukradl neznámý pachatel
14. dubna krátce před jednou hodinou odpolední
z chodby domu v ulici Primáře Kareše. Jednalo se
o kočárek značky Viking.
Zloději nyní hrozí za daný
skutek až osm let pobytu
za mřížemi.

REGION Operační důstojník přijal 15. dubna
v odpoledních hodinách
informaci o nálezu munice, kterou oznamovatel
nalezl při vyklízení kůlny
v jedné obci na Sedlčansku. Přivolaný pyrotechnik převzal k následné

likvidaci 25 kusů malorážní munice, která byla
zabalená do papíru a převázaná provázkem.
Informace v této rubrice pocházejí ze svodek
od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Miroslav Votruba z Polesí Svatý Jan hovoří o práci v lese,
ale může se pochlubit i pomocí lidem v první linii
SVATÝ JAN V péči Miroslava Votruby z Polesí Svatý
Jan jsou mimo jiné městské lesy. Odborná lesní
správa, kterou se zaměstnanci ﬁrmy pro Sedlčany
vykonává, představuje
z celkové výměry 900 hektarů lesních porostů deset
procent. „Na dalších desítkách hektarů provádíme
komplexní lesnické služby,“
podotýká.

Kondice lesů
Správce Polesí Svatý Jan
na otázku, v jaké kondici
jsou městské lesy, odpovídá: „Relativně v dobré. Je to
dáno hlavně tím, že je dost
vysoké zastoupení mladých
porostů a těch starších rizikových smrkových je nepoměrně méně.“
Votruba zároveň potvrzuje, že lesy v České
republice jsou na tom
v obecné rovině podobně jako většina porostů
ve střední Evropě. „Oblast
je zasažena výrazným zvýšením průměrné teploty
a nerovnoměrným spadem
srážek. Nyní používaným
výrazem tohoto jevu je
extremalizace počasí,“ vysvětluje. „Stručně řečeno,
zimní čas není takový, aby
přinesl dostatek srážek –
hlavně sněhu, který by se
zasákl a vytvořil zásobu
k celoročnímu odtoku počínaje jarním maximem.
Nyní spíše evidujeme na tocích jarní minima. V průběhu roku je to už převážně
sled lokálních extrémních

srážek způsobujících přívalové povodně,“ říká dále
s tím, že extrémní přívaly
vody mají pro půdu spíše
negativní účinek. „Brzy
je překročena inﬁltrační
kapacita a voda už jen odtéká,“ připomíná. Přidává
údaj z meteostanice Svatý
Jan, která je osazena vyhřívaným profesionálním
srážkoměrem: „K 15. dubnu letošního roku jsem zde
naměřil 94,4 milimetry.

vě, pokud je to možné, využíváme přirozené zmlazení.
Přesto bylo vysazeno 6 300
kusů sazenic, z toho 5 200
kusů listnáčů – především
dubů. Výsadbu zajišťujeme
našimi pracovníky,“ říká
a vysvětluje: „Jde o těžkou
práci a je třeba ji provádět
kvalitně.“ Podle jeho názoru a zkušeností z praxe
takové požadavky, které
na ně coby zaměstnavatel
klade, brigádníci nebo za-

a že les plní nespočet důležitých přírodních funkcí. Podle toho je třeba se
v něm chovat a tak na něj
nahlížet. V současné době
to má les velice těžké,
a jsou to hlavně lesáci, kdo
mu může pomoci. Les je
velice vyschlý a hrozí nebezpečí požáru. A veškeré
obaly, které jsme si do lesa
vzali, je třeba zase odnést
domů,“ upozorňuje na některá pravidla, která by měl
člověk dodržovat a vracet
lesu, co pro homo sapiens
„dělá“. Samozřejmostí by
mělo být také respektování
všeobecného zákazu vjezdu motorovými prostředky do polí a lesů. „Nyní se
rodí mláďata, proto apeluji,
nesahejte na ně. A tak by se
nechalo ještě dlouho pokračovat,“ říká spontánně.

Dopady
koronaviru

Miroslav Votruba (na snímku) vlastní 3D tiskárnu. Ochranné štíty,
které na ní zhotovil, rozdal zdravotníkům a prodavačkám.

V této jarní době by měly
být hodnoty minimálně 140
a ještě lépe 175 milimetrů,“
dodává.

Těžba a nové
sazenice
Votruba rekapituluje, že
v městských lesích bylo
vloni vytěženo 546 kubíků
dřevní hmoty a jednalo se
o nahodilou těžbu. „K obno-

hraniční pracovníci vesměs
nejsou schopni vykonávat.
Dodává také, že velkou část
nové výsadby přesunuje až
na podzim.

Les člověku,
člověk lesu...
„Vždy, když se vede nějaká debata o lese, je třeba
si uvědomit, že je to domov
velké živočišné říše i ﬂóry

Zásadní vliv na práci
v lese koronavir nemá.
„Les je prostředí pro něj
skoro sterilní a pracovníci
nejsou v žádných skupinách,“ tvrdí. Covid–19 ale
poškozuje Polesí Svatý
Jan ekonomicky. Vytěžené
dřevo jde špatně na odbyt a hromadí se. Kvůli
kůrovcovému dřevu je
prý na trhu přetlak a pily
mají proto o dodávky – byť
kvalitnějšího sortimentu
– menší zájem. „Například
pily v Plané u Mariánských
Lázní, Silva Jihlava, Ždirec
nad Doubravou a některé
další jedou jen na jednu

nebo dvě směny,“ sděluje.
Upozorňuje i na další spojitosti: „Koronavir v Číně
omezil výrobu a proto se
mnohem méně zboží vozí
do Evropy. Na odvoz dřeva
do Číny chybí kontejnery.“
Jako propojené nádoby
působí další fakta a vládní opatření. Jeden příklad
za všechny: Tím, že se zastavila výroba aut, není
zájem ani o palety ze dřeva, které jsou součástí dodávek pro automobilový
průmysl...

Štíty z vlastní 3D
tiskárny
Miroslav Votruba dbá
na nařízení vlády a zmiňuje, že prvořadá je důsledná
hygiena s dezinfekcí a pohyb s rouškou na obličeji
na veřejných místech. Zaměstnanci se pravidly řídí,
proto vyšší nemocnost
u nich nezaznamenal a je
přesvědčen, že svým zodpovědným chováním svoje
okolí neohrožují.
Pan „nadlesní“ nás překvapil informací o ochranných pomůckách. Může se
totiž právem pochlubit záslužnou činností. Na vlastní 3D tiskárně totiž vytiskl
90 kusů obličejových štítů.
Rozdal je lidem v takzvané první linii – převážně
zdravotníkům, popřípadě
prodavačkám. Zmiňuje,
že zásluhu na tom má Jiří
Moulík z Osečan, který mu
za výhodnou cenu poskytl
materiál plexisklo.
Marie Břeňová

Krizový štáb považuje trhy za nereálné
SEDLČANY Zasedání krizo-

vého štábu města pro nouzový stav se uskutečnila
v minulém týdnu celkem
čtyřikrát. Všechna řídil
Miroslav Hölzel, jeho předseda a zároveň starosta
Sedlčan.
V úterý 14. dubna například zazněly informace
o provedené dezinfekci některých veřejných prostor,
včetně mobiliáře. Členové
se také seznámili s hlášením krizové manažerky

krajské hygienické stanice,
která informovala o potvrzení nákazy covid–19
u jednoho občana města
a během dne přibyl ještě
další potvrzený případ.
Ve středu 15. dubna
diskutoval krizový štáb
o farmářských trzích, které vláda v rámci uvolnění
opatření od 20. dubna povoluje. Přítomní se shodli
na tom, že podmínky pro
jejich uskutečnění jsou náročné a proto jejich konání

považují za nereálné. Konečné rozhodnutí však nechávají na pořadateli trhů,
kterým je Sdružení obcí
Sedlčanska.
Od pondělí 20. dubna
mají mít všechny městské
administrativní budovy
při vchodech k dispozici rukavice na jedno
použití a vstup je možný
pouze v roušce a rukavicích. Ve společných
prostorách administrativních budov musí být

k p o u ž i t í d e z i n f e kc e .
Miroslav Hölzel seznámil přítomné také
s podrobnějšími informacemi k dotazníkovému
šetření, kdy ministerstva
vnitra, průmyslu a obchodu a zdravotnictví zjišťují
týdenní spotřebu osobních
ochranných pomůcek pro
zaměstnance obecních
a městských úřadů, církevních a případně soukromých zdravotních a sociálních zařízení a služeb

a také složek integrovaného záchranného systému.
Cílem je získat přehled
o celkové spotřebě v rámci
celé České republiky.
Na dalších jednáních 16. a 17. dubna bylo
na programu například seznámení – s rozšířením počtu hodin, kdy je městský
úřad otevřený veřejnosti,
s dodávkami materiálu
(testerů), činností v terénu, péčí o seniory atd.
Marie Břeňová
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Nákupní centrum nad Penny
marketem se rozšíří
Dokončení ze strany 1

Právo stavby má stavebník od roku 2019, a to
na základě smlouvy o zřízení práva stavby, kterou
za farnost podepisoval Stanislav Glac a za stavebníka
jednatel Jaroslav Třešňák,
na pozemku o rozloze
3 493 metrů čtverečních.
I z této smlouvy je patrné, že původně orná půda
bude sloužit maloobchodnímu prodeji. Výsledkem
aktuálních stavebních prací bude jedna přízemní budova o celkové zastavěné
ploše 1 080 metrů čtverečních, přičemž dalších více
než tisíc metrů čtverečních
bude okolní zpevněná
plocha. Jelikož vlastníkem
pozemků je církev, obsahuje smlouva také právo
tzv. morální výhrady. Stavba nesmí být využita pro

účely, které jsou v rozporu
s křesťanskou morálkou.
Právo stavby na svých
pozemcích neudělila
Římskokatolická farnost

Sedlčany samozřejmě bez
náhrady. Počáteční úplata
za právo stavby byla stanovena na 50 000 korun
a dále téměř 65 000 roč-

ně za dobu od územního
rozhodnutí po kolaudaci
a dále 129 000 ročně od obdržení kolaudačního souhlasu, a to nejpozději až

Práce na stavbě jsou v plném proudu, nicméně stále na začátku.

do konce roku 2022. Termín dokončení stavby je
přitom 31. říjen 2020.
Společnost JTH Sedlčany vznikla v květnu 2011
a má sídlo v Teplicích. Jejími majiteli jsou Jaroslav
Třešňák z Teplic a Pavel
Novák z Prahy. Na dotazy
redakce, které byly zaslány elektronicky, doposud
nikdo nereagoval. Společnost JTH Sedlčany je součástí skupiny JTH, která se
zabývá investicemi do nemovitostí již dvacet šest
let, přičemž právě stavba a následný pronájem
prostor je hlavní činností
skupiny. Své aktivity má
nejen v České republice
(Teplice, Litoměřice, Olomouc, Ústí nad Labem),
ale též na Slovensku nebo
v Chorvatsku.
Tomáš Vašíček

Inzerce již od 13 Kč/cm 2 vč. DPH

HK-Dřestav s. r. o.
hledá

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
Požadujeme: spolehlivost, pracovitost, důslednost, psaní všemi
deseti, ovládání PC, vzdělání ve stavebnictví výhodou
Nabízíme: dobré finanční ohodnocení, zázemí stabilní firmy,
100% zaučení na danou pozici, roční bonusy, obědy a občerstvení
v kanceláři, mladý a příjemný kolektiv
NÁSTUP – DLE DOMLUVY
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu: 800 606 505
(zelená linka), popřípadě pište na mail: info@drestav.cz

Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
110/20

Pronajmu byt 3+1 v Sedlčanech. Tel:
728 323 827.
111/20

Koupím dům nebo hospodářské stavení
i ve špatném stavu. Tel.: 728 529 372. 112/20

Žena 60 let hledá přítele pro všední
i sváteční dny, společná dovolená. Tel.:
774 048 822.
113/20

Prodám kůzlata, králíky, vajíčka
a půlku prasete. Tel.: 774 736 185.
114/20

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

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek

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
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Kamila Leclerc ze spřáteleného města Taverny
usuzuje: Francie nezavedla povinné nošení roušek,
protože je nemá ani pro zdravotní personál
Dokončení ze strany 1

Hölzelem, který ji průběžně informuje o jakých opatřeních rozhodli
členové krizového štábu města:
„Závidím šití a shánění ochranných
roušek a štítů, snahu radnice a dalších lidí o zajištění dostatku dezinfekčních prostředků, péči o hygienické ošetření veřejných prostranství
a další učiněná rozhodnutí, která
mají zmírnit dopad na obyvatele.“
Trpce podotkla, že u nich podle
jejího soudu Francie nezavedla
povinné nošení roušek z jednoho
prostého důvodu: „Nemá je. Roušky
jsou k dispozici pouze pro městské
zaměstnance, kteří provádí svoz
odpadků a má je pro další nutné
profese, bez nichž by se život neobešel. Bohužel jich není dost ani
pro zdravotní personál, natož pro
obyčejné lidi.“ Teprve v poslední
době se podle její informace hovoří o šití roušek „po domácku“, ale
Francouzky prý nejsou takové švadlenky jako české ženy. „V minulém
týdnu prezident Macron naznačil, že
by roušky měly být povinné až po 11.
květnu – z toho usuzuji, že by snad
poté Francie měla dostatečné zásoby
roušek. Zatím není ani dost kontrolních testů v nemocnicích, čili lidé,
kteří musí ze zdravotních důvodů
docházet do nemocničních zařízení,
otestováni nejsou,“ upozornila.
V nedůstojných podmínkách
také lidé podle jejího názoru
umírají. „Viděla jsem srdcervoucí
záznam o úmrtí na covid–19 osmdesátiletého muže, kterému byla
předepsána sedativa a sám byl
obeznámen s tím, že zemře...“ Hluboce také na ni zapůsobil snímek
pořízený v nemocnici, do níž byly
dodány personálu ochranné kombinézy. „Když je zdravotní personál
rozbalil a navlékl si je, tak se celé
roztrhly...“

Počin starostky
„Starostka Taverny Florance Porteli otevřela pro občany zdravotní
středisko, které je umístěné v gymnáziu André Messager. K této iniciativě se přihlásilo dobrovolně hodně
lékařů i ti, kteří již byli v důchodu
a také studenti medicíny – konkrétně to bylo celkem 26 všeobecných
lékařů, 11 odborných, a 10 zdravotních sester, dva psychologové.
Středisko má své telefonní číslo
a je dostupné po tísňovém zavolání

a na doporučení francouzské Zdravotnické záchranné služby SAMU.
Cílem je jí pomoci a odlehčit práci
této službě,“ představila dobrý počin starostky. Jedním dechem ale
dodala, že i toto zařízení se potýká se stále stejným problémem
– roušky ani testy na přítomnost
koronaviru nemá k dispozici.

Koronavir mění život
Kamila Leclerc potvrdila, že
celostátní opatření proti šíření koronaviru změnila výrazně jak soukromý, tak profesní život, nejen
obyvatelům Taverny, ale napříč
celou Francií.

verny se žije lépe než ve velkých
městech. Hodně lidí tu bydlí v rodinných vilkách se zahrádkou, a tak
snášejí izolaci lépe než v bytových
domech nebo panelácích.“

Pokuta až 135 eur
Některá tato vládní opatření
možná připomínají ty české, ale
Kamila Leclerc se zmínila také
o speciﬁcké povinnosti: „Jestliže se
musíme někam přemístit, tak také
s sebou musíme nosit každodenně
vyplněnou povinnou atestaci se
jmény, datem a místem narození
i adresou a zaškrtnout některé z políček. Těch je celkem sedm a deﬁnu-

Při návštěvě Sedlčan jsme zachytili Kamilu Leclerc, která má v regionu řadu přátel.
Patří k nim i Jan Růzha.

„Zůstávají otevřeny prodejny s potravinami, řeznictví, pekařství a prodejny se zeleninou či supermarkety.
Oblíbené trhy jsou v týdnu prozatím
zavřeny. Řada lidí pracuje z domova, pokud jim to zaměstnavatel
a jejich profese dovolí. Ostatní mají
takzvanou částečnou nezaměstnanost – stát jim vyplácí 75 % platu.
Matky, které zůstaly doma a starají
se o děti, dostávají 85 % platu. O dávky je třeba požádat úřady a potom
se musí dlouho čekat, než žádost
vyřídí. Školy jsou již měsíc zavřené
a děti sledují výuku na dálku,“ vypočítala některá opatření. Přidala
i další informaci k omezenému
pohybu osob: „Lidé mají od sebe
udržovat vzdálenost jednoho metru,
což kromě několika málo mladých
dodržují všichni. Během velikonočních svátků to ale bylo těžké. V Ta-

jí cíl našeho pohybu – ať už pěšky,
na kole, v autě, hromadné městské dopravě... Jedná se například
o zdravotní péči, která nemůže být
odložena nebo o naléhavé rodinné
důvody, předvolání k soudu, krátké
nákupy potravin, cesty z domova
na pracoviště, jestliže nelze práci
zorganizovat z domova a podobně.
Četníci a policie pravidelně kontrolují řidiče nebo lidi, kteří vycházejí
z obchodů. Jestliže zjistí, že předpisy nejsou dodrženy, mají právo
uvalit pokutu ve výši 135 eur. Městská policie v Taverny se snaží především vysvětlovat, proč je nutné
předpisy dodržovat a neukládá systematicky pokuty. Pracuje diskrétně
a efektivně.“

Tabu? Iniciativy jinde
Kamila Leclerc se netajila tím,

že jí dělá velké starosti laxní přístup francouzské vlády ke koronaviru a že očekávaný projev Macrona nesplnil její naděje. Od hlavy
státu se například dozvěděla
o prodloužení omezení pohybu
osob do poloviny května. Překvapilo ji, že od 11. května by se měly
testovat jen osoby se známkami
nemoci COVID-19. Macron také
uvedl, že hranice s neevropskými zeměmi zůstanou zavřené...
„V žádném případě však lidé nepočítají s letní dovolenou a o tom,
jak se bude řešit školní docházka,
bychom se měli dovědět tak za čtrnáct dní,“ podotkla. „Každý den
nám v televizi podává předseda
organizace pro zdraví přesná čísla o množství nakažených, počtu
osob na oddělení ARO, o zemřelých – s doplňujícími údaji, kolik
z toho úmrtí bylo zaznamenáno
v domovech důchodců. Informováni jsme o celosvětové situaci v nejvíce zasažených zemích – USA,
Itálii, Španělsku. Moc se však nehovoří o iniciativách v jiných zemích – o nošení roušek, testování
a podobných účinných opatřeních,
protože by to byl jasný důkaz o selhání Francie v tomto ohledu,“ argumentovala. Obává se také toho,
že lidé budou psychicky stále
obtížněji snášet uzavření divadel,
kin, restaurací... „Zapomínají ale,
že hrozba šíření nemoci je stále
akutní,“ zdůraznila. Jedním dechem dodala, že situace ve Francii
a případné postupné uvolňování
opatření se má vyhodnotit v polovině května. „A tak zatím vláda
nechává lidi bez ochranných pomůcek,“ glosovala fakt, který může
stát ještě mnoho lidských životů.

Přátelství zůstane
Charta o přátelství a spolupráci
byla podepsána mezi městy Taverny a Sedlčany před 27 lety. A dohoda se bude naplňovat podle soudu
zakladatelky Sdružení přátel Taverny Kamily Leclerc i v dalších
letech. „Přátelé ze Sedlčan měli
přijet do Taverny začátkem dubna
a bohatý program pro ně byl už připraven. Z cesty z pochopitelných
důvodů sešlo. Víme však, že naše
přátelství je pevné a až se situace zlepší, určitě se opět uvidíme,“
vzkázala prostřednictvím Sedlčanského kraje.
Marie Břeňová
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Sedlčanský
ﬁnanční úřad již
obdržel dvě třetiny
daňových přiznání
Za běžných
podmínek by termín pro
podání daňových přiznání
bez součinnosti daňového
poradce byl již promarněn. Vlivem pandemie
koronaviru se ale termín
posunul o tři měsíce, a tak
mají všichni plátci daně
z příjmu čas do 1. července
2020. I přesto již většina daňových přiznání, očekávaných na územním pracovišti v Sedlčanech, dorazila.
Jak nám sdělila tisková
mluvčí Finančního úřadu
pro Středočeský kraj Jiřina
Plášilová, v rámci územního pracoviště Sedlčany
bylo již přijato přibližně 65
procent daňových přiznání. „Obdrženo bylo 3 542
daňových přiznání k dani
z příjmu fyzických osob
a 288 daňových přiznání
k dani z příjmu právnických osob,“ sdělila Plášilová a zároveň tato souhrnná
čísla rozdělila podle způsobu dodání: „U fyzických
osob došla většina písemností běžnou poštou, 467
přiznání bylo podáno přes
aplikaci EPO a 168 přizná-

SEDLČANY

ní bylo podáno datovou
schránkou. U právnických
osob bylo přes aplikaci EPO
podáno 150 přiznání, datovou schránkou 83 přiznání
a jako běžná písemnost
bylo dodáno 55 daňových
přiznání.“
Ta k é f i n a n č n í ú ř a d
v Sedlčanech vyřizuje pro
žadatele agendu kompenzačního bonusu pro OSVČ,
tzv. Pětadvacítku. O tu mohou živnostníci žádat od 9.
dubna. „Ke dni 14. dubna
bylo na územní pracoviště
v Sedlčanech přijato 210
žádostí o kompenzační bonus,“ konstatovala na otázku redakce Plášilová.
Na sedlčanském ﬁnančním úřadu jsou aktuálně
v pracovní neschopnosti
dvě pracovnice, což chod
úřadu neohrožuje. Agenda, zejména v oblasti telefonických a emailových
dotazů však samozřejmě
narostla. „V rámci všech
pracovišť ve Středočeském
kraji zaznamenáváme nárůst dotazů přibližně o dvě
stě procent,“ uzavírá Plášilová.
Tomáš Vašíček

Sdružení s farmáři
nepočítá
SEDLČANY Farmářské trhy
se podle sdělení Terezy
Kuchařové ze Sdružení obcí Sedlčanska zřejmě v příštích několika
měsících neuskuteční.
„Náhradní termín za 28.
března neplánujeme. Dal-

ší máme v kalendáři poznamenán na 6. června,
ale vzhledem k tomu, že
si nedovedeme představit
splnění podmínek stanovených Vládou ČR, nejspíš se
ani letní trhy neuskuteční,“
avizuje Kuchařová. -mb-

Dne 26. března tomu bylo osm let, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
dědeček a kapelník pan

Miloslav Novák
z Nedrahovic
Je těžké nevzpomínat na člověka, který
je vrytý hluboko v našich srdcích.
S láskou v srdci nikdy nezapomenou
manželka Lenka, rodina Machova
a muzikanti.
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Je potřeba přistupovat ke všemu se
selským rozumem, říká Jiří Zelenka
Dokončení ze strany 1

jsme si rozpisy náhradníků,
kteří by nastoupili, kdyby to
bylo potřeba. Hlavní je zajistit chod kravínů, protože
krávy se musí podojit tady
v Krásné Hoře dvakrát denně, v Petrovicích třikrát. To
vynechat nejde. Všechno
ostatní se dá udělat strojem,
ale na té dojírně je lidská
práce nutná,“ říká předseda
zemědělského podniku Jiří
Zelenka s tím, že pokud by
se to nepodařilo zajistit, byly
by následky nedozírné, docházelo by i k úhynům. Zatím zaklepává, že nic takového řešit nemusí. I když, jak
připouští, strach tu je.

podle něj potřeba se poučit
a vrátit se v maximální míře
k potravinové soběstačnosti. „Myslím si, že už se to projevuje. Lidé pochopili, že třeba rajčata ze Španělska být
nemusí. A vrací se k tomu,
že si budou aspoň základní zeleninu zase pěstovat
na zahrádkách,“ říká. I zemědělci by se měli přizpůsobit. „Nevím, proč bysme
měli vozit maso z Brazílie
nebo Argentiny, když český
maso je zrovna tak kvalitní
a vyvážíme ho,“ zamýšlí se.
Problém ale vidí v tom, že
náš trh ovládají zahraniční obchodní řetězce, které

Pochvaluje
si přístup
zaměstnanců
Uzavření škol má na fungování vliv jen minimální.
„Musím říct, že se s tím všichni vyrovnali dobře. Buď se
o hlídání dětí střídají, nebo si
ho zajistili jinak. Ošetřujících
zaměstnanců máme minimum,“ pochvaluje si. „Lidi
jsou opravdu zodpovědní,
nikdo se nesnaží něčeho zneužívat. Za to jim musím moc
poděkovat,“ dodává. Nemuseli přerušit práci ani jedné
ze skupin, včetně stavební
a dílenské. Také sezónní
práce pokračují podle plánu. Větším problémem než
koronavirus je tady sucho.
A také odbyt. Mléko, které se vyváželo do Itálie, tady
v důsledku vládních opatření zůstalo. To snížilo jeho
cenu. Klesá i cena a možnost
odbytu hovězího masa. Nižší
počty porážek se týkají také
prasat. Naopak skokově rostou ceny vstupů, například
řepkových výlisků, které se
používají jako krmivo. Řepky
je totiž v Evropě nedostatek.
Změna cen na trhu tak bude
znamenat také ﬁnanční ztráty pro zemědělce. Jiří Zelenka ale doufá, že je v tom stát
nenechá.

Na konci
tunelu je návrat
k potravinové
soběstačnosti
Z aktuálního stavu trhu je

Na místě, kde běžně leží
docházkový sešit, je dnes
nezbytná dezinfekce.

mají zájem dovážet sem jejich, třeba německé, zboží.
„Postupně by se mělo prodávat víc českých výrobků.
Třeba v Maďarsku musí mít
obchodní řetězce osmdesát
procent výrobků domácích,“
uvádí jako příklad.
Jako dobrou cestu vidí
posílení výroby zeleniny
a ovoce v našich podmínkách. Dosavadní dotační
podmínky jsou ale nastaveny tak, že nejvíce podporované jsou travní porosty.
„My děláme bioseno, ale
toho se nikdo nenají. Vyrábíme jen čtyřicet procent
spotřeby vepřového masa
a z toho se musí patnáct
procent vyvézt, protože masokombináty a řetězce jsou
zavážené z ciziny. Je to pro
ně jednodušší a výhodnější,“

přemítá. Vláda a ministerstvo zemědělství by podle
něj měly začít podporovat
výrobu potravin v součinnosti se zpracovateli.

Chce trh
s kvalitními
českými produkty
„Je potřeba vzít selský rozum do hrsti a snažit se to, co
jde, vyprodukovat v Česku.
Protože si myslím, že český
potraviny jsou určitě kvalitnější než všechny ty dovozy.
O tom jsem přesvědčený na tisíc procent,“ apeluje na kolegy ve svém oboru i nadřazené orgány. Zmiňuje i potřebu
vytvořit dotaci na podporu
produkce vlastních potravin, hlavně zeleniny a ovoce. Změnu mají beze sporu
ve svých rukách i samotní
zákazníci. Stačí při nákupech
upřednostňovat české produkty před dovezenými.
Změny se pravděpodobně dotknou také místní nové
podnikové prodejny. „V úvahách je rozšíření sortimentu
na další zboží místní povahy.
Zřejmě budeme dodávat mléko do Madety, české mlékárny, tak by se tu mohly prodávat jejich výrobky,“ zvažuje
Jiří Zelenka. Mlékomat ale
jako reálný nevidí a ani rozšíření chovu na prasata nezvažuje. „My už sice nemáme žádná prasata, ale zase
jsme největším producentem
mléka ve středních Čechách.
Každý máme něco. Ale je potřeba, aby se to zpracovávalo
a prodávalo v České republice. Bohužel, dokud budou
mít hlavní slovo řetězce a budou určovat i ceny, bude to
problém. Ale všechno špatný
je na něco dobrý. A tohle je
šance na změnu. Je jen otázka, jestli to dokážeme. I pro
nás to bude změna. Musíme
se snažit pěstovat i jiný plodiny. A lidi musí přestat koukat
jen na cenu,“ uzavírá.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Maturanti jsou jedni z mála, kteří se ještě v tomto
roce dostanou do školy
Dokončení ze strany 1

lidí. Některé jsme oslovili,
aby nám sdělili, jak novinky
přijali a jak se poprali s distančním studiem.

Tereza už
s maturitou
nepočítala
Studentce sedlčanského
gymnázia Tereze samotná
výuka na dálku nevadí. Fyzický kontakt s vyučujícími je pro ni ale nenahraditelný. „Komunikace s učiteli
se uskutečňuje přes různé
sociální sítě. Možností, pomocí kterých nám vyučující
zadávají úkoly, je mnoho,
a hůře se v nich orientuje,“
říká. Výhodu vidí v tom, že
si může časově rozvrhnout
studium podle sebe a nemusí dojíždět. „Nicméně
chybí mi tlak ze strany učitelů. Doma se na studium,
asi jako většina studentů,
nesoustředím tak dobře
jako ve škole,“ podotýká.
Z toho, že se maturity
uskuteční i v aktuální situaci, příliš nadšená není.
„Osobně jsem s maturitou
už téměř nepočítala, protože první informace byly takové, že pokud se školy neotevřou do prvního června,
maturity nebudou. Od jedenáctého května máme
možnost chodit do školy
na konzultace, ale je zde
stále riziko nákazy nebo
případné karantény, což by
nás znevýhodnilo a museli
bychom dělat maturitu až

v září, avšak konzultace
s učiteli jsou pro maturanty
důležité, proto nám asi nic
jiného nezbývá,“ míní.

Markéta se
chce soustředit
na přijímací
zkoušky
na vysokou školu
Ani Markétě samotná
výuka na dálku problém
nedělá, ale raději by chodila do školy. „První pocit
po zjištění, že zůstáváme
doma, byl pozitivní. To
jsem ještě netušila, jak dlouho to bude trvat. Co si budeme povídat, ve škole je řád
a učí se celá třída společně.
I když je doma více času,
tak na učení nemám vůbec
náladu. Často mi také dělá
problém se ve všech úkolech zorientovat, jelikož
je hned několik možností,
kam zadání přijde. Mnoho
lidí si myslí, že máme spoustu času, ale když je mi učivo
ve škole vyloženo, tak ho
snáze pochopím a zůstane
v paměti,“ posteskla si.
„Nenapadlo by mě, že
přijdou s návrhem na zrušení maturit, ale myslím, že
většině maturantů by to nevadilo. Počítala jsem s tím,
že když se školy neotevřou,
maturita nebude. Teď je ale
všechno jinak a dá se předpokládat, že se to maturantům líbit nebude,“ říká zklamaně. Konzultace od 11.
května jí sice připadají jako

dobrý nápad, ale na druhou stranu... „Ne každý má
skvělou imunitu a nikdo
nám nezaručí, že se ve škole nenakazíme. To by pro
nás znamenalo maturitu
v září. A když se náhodou
na první pokus nepovede,
je ztracený celý rok. Podle
mě by se studenti měli připravovat spíše na vysoké
školy. U přijímaček se zjistí,
jak na tom student je. Navíc
zřejmě moc času na přípravu mezi maturitou a přijímačkami nebude,“ zvažuje.

dinu nebo dvě maturitních
předmětů,“ říká.
Maturitou se podle svých
slov moc nestresuje. „Učitelé nám posílají stále úkoly.
S některými jsme v kontaktu
online a látku probíráme ústně,“ popisuje. Věří, že od 11.
května budou podmínky pro
studium lepší. Návštěvu školy v tom případě rozhodně
plánuje.

Michal má
doma problém
s motivací k učení

Martina ze Sedlčan čeká
maturita na benešovské
zemědělské škole. Výuku
na dálku zvládá podle svých
slov v pohodě, ale připouští, že výklad ve škole je
lepší a obsáhlejší. Problém
vnímá hlavně u odborných
předmětů: „Je potřeba nejen
se naučit novou látku, ale
i na vlastní oči vidět různé
stroje a mechanizaci. Za sebe
i své spolužáky mohu říct,
že výuku tímto způsobem
zvládneme, odborné věci dořešíme snad také, možná jen
později, ale poslední půlrok
našeho školního kamarádství
asi opravdu nahradit nepůjde. Spousta společných plánů na zakončení čtyřletého
studia vzala bohužel za své.
V našem případě máme jen
malou výhodu, že jsme ještě
stihli maturitní ples,“ sdělil
své přesvědčení.
Ani on ale nevidí v aktuální situaci jen samá negativa: „Pozitivní je, že nemusím

Někomu vyhovuje mít
čas na učení ve svých rukách, jinému ne. Do druhé skupiny patří maturant
sedlčanské obchodní
akademie Michal: „Výuka
na dálku je pro mě složitější
v tom, že si musím rozvrhnout čas na jednotlivé úkoly
a předměty. Dalším problémem je motivace. Když je
člověk každý den zavřený
doma, není snadné se dokopat k něčemu produktivnějšímu,“ zpovídá se. Jako
většině jeho vrstevníků
mu chybí kamarádi a třídní parta. „Je to přece náš
poslední společný rok, takže bych si mnohem radši
všechny ještě jednou užil.
Na druhé straně jsem ale
rád, že nemusím být ve škole do čtyř hodin odpoledne
v den, kdy mám pouze ho-

Martin už se těší,
až to všechno
skončí

brzy ráno vstávat a trmácet
se téměř hodinu vlakem
do Benešova. Jsem trochu
v nadsázce pánem svého
času,“ říká. Z maturity má
rozpolcené pocity. „Asi je
dobře, že se ústní zkouška
uskuteční. Nejsem si zcela
jistý, zda by maturita vydaná na základě průměru
známek, měla stejnou váhu,
jako ta opravdu udělaná.
Ovšem kvůli koronaviru by
bylo opravdu dobře dodržet
karanténní opatření. Nerad
bych nakazil nejen sebe, ale
i své blízké,“ přemítá. „Přál
bych si, aby byl ten hnusný
covid–19 už konečně pryč
a my všichni mohli v klidu jít
tu svou cestu,“ uzavírá.

Janovi chybí
tradiční vzdělávací
příležitosti
Jana z Hojšína čeká
maturita ve Světlé nad Sázavou. „Výuka na dálku je
pro mě špatná, protože se
nedokážu dokopat k učení
sám,“ svěřuje se upřímně.
Chybí mu spolužáci a klid
ve škole. Doma se ale naučil
jiným pracím. „Přijde mi to
nefér vůči ostatním. Lidi, co
maturovali rok před námi,
měli možnost všeho, knihovny, školy a podobně. Ale my
jsme už dva měsíce nebyli
ani na jednom místě, kde se
vzděláváme. Je výjimečný
stav, maturitu by nám měli
dát z průměru,“ míní.
Olga Trachtová
Hadáčková

Starostka Nalžovic jména nakažených koronavirem nezná, nemůže
tedy pomáhat ani dohlížet nad dodržením pravidel karantény
NALŽOVICE První případy

onemocnění na covid–19
v regionu byly zaznamenány v Nalžovicích. Zeptali jsme se starostky
obce Jany Pšeničkové, jak
nemocným vypomáhají
například s nákupy, zda
u nich vykonávají dohled
nad dodržováním pravidel
karantény a přísnými hygienickými podmínkami
při nakládání s odpady?
Zajímali jsme se také o to,
zda někdo z okolí, s nímž
se nakažení stýkali, musel

také do povinné dvoutýdenní karantény...
„K 18. dubnu jsou v naší
obci potvrzeny dva případy
onemocnění covid–19. Tuto
informaci sděluje obcím
emailem krizová manažerka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
– a jak udává, je to ‚za účelem přijetí příslušných
opatření k zajištění ochrany veřejného zdraví, majetku a bezpečnosti v obci‘.
Zároveň jsme v první emailové zprávě byli upozorně-

ni, že s informací máme
nakládat jako s důvěrnou,“ vysvětlila starostka.
Za nelogické považuje, že
ve zprávě nejsou sdělena
jména nemocných. „Pomoc nebo dohled nad separací odpadů u nich je proto
nemožný. Po poradě s místostarostou jsem informaci
o výskytu nemoci v katastru naší obce zveřejnila
na webových stránkách
obce a na vývěsce. Jsme
přesvědčeni, že občané
tuto informaci mají dostat.

Možná je to přinutí k důslednějšímu dodržování
všech opatření nařízených
vládou a ministerstvem
zdravotnictví v souvislosti
s výskytem onemocnění,“
uvedla Pšeničková.
„Obec zajišťuje dovoz
obědů z místní restaurace
našim seniorům. V případě, že by požádal o dovoz
někdo z nemocných či z karantény, pochopitelně zajistíme jídlo i jemu,“ dodala.
V Nalžovicích je podle
informací, které má Jana

Pšeničková k dispozici,
nejpilnější šičkou roušek Lenka Malendová.
Na kontě jich má 320 kusů.
„Od počátku vyhlášení
nouzového stavu jsou šité
roušky zdarma k dispozici
na obecním úřadě, na poště
Partner i v prodejně COOP
na Chlumu,“ doplnila s poznámkou, že „dvorní šičce
roušek“ a několika dalším
dobrovolnicím, které se
práce u šicího stroje chopily, patří obdiv a dík.
Marie Břeňová

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

Jaroslava Kocíková sdělila: Všechny
testy byly dosud negativní
REGION Testování zaměst-

nanců a dobrovolníků Domova Sedlčany na covid-19
provedené od úterý 14.

do čtvrtka 16. dubna dopadlo se skvělým výsledkem. Žádnou nákazu testy
nepotvrdily!

„Vzorky za přísných hygienických podmínek odebíraly zdravotní sestry Jana
Jochová a Marta Khandlo-

vá,“ oznámila Jaroslava Kocíková, ředitelka Domova
s tím, že všechny hodnoty
jsou pečlivě zaznamenány

do tabulek. „Věřím, že při
dodržování pravidel a s trochou štěstí se nám podaří
nákaze vyhnout,“ dodala.
V Nalžovickém zámku,
kde jsou umístěni handicapovaní klienti a jehož
vedením je od minulého
roku Kocíková pověřena,
bylo ukončeno testování
ve čtvrtek 16. dubna ve 14
hodin a také s negativním
výsledkem. Nákaza nebyla testy prokázána ani
v případech chráněného bydlení v Příčovech.
„V š e m z a m ě s t n a n c ů m
a dobrovolníkům, kteří
se starají o naše klienty
na Sedlčansku i v Příbrami, patří veliké poděkování
a úcta za jejich každodenní
práci,“ pochválila celý tým
ředitelka.
-mb-

Domácí hospic Křídla se
v nouzovém stavu musí postarat
o více pacientů v minimálním
počtu zdravotních sester
SEDLČANY Domácí hospic

Křídla, jehož kontaktní pracoviště se nachází v Růžové
ulici v Sedlčanech, je určen
pro dospělé nemocné v terminální fázi nevyléčitelného
onemocnění, jejichž blízcí
o ně chtějí a mohou celodenně pečovat. Pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem
prožít důstojně poslední dny
svého života v domácím prostředí a ve své rodině.
S o u č a s n á m i m o řá d ná doba zasáhla do práce
všem, kteří v hospici poskytují odbornou lékařskou
a sesterskou péči formou
čtyřiadvacetihodinové pohotovosti každý den v týdnu. „V první řadě nouzový
stav zrušil nebo odložil naše
plánované akce na podporu
Křídel,“ uvedla koordinátorka paliativní péče, vedoucí
zdravotní sestra Daniela Bendová. „Například musela být
zrušena ,Fešárna‘, což je prodej secondhandového zboží, který se koná pravidelně
dvakrát do roka v modlitebně
v Havlíčkově ulici, a získal

si u místních velkou oblibu.
Ve druhé polovině března
jsme také měli mít v kulturním domě beneﬁční koncert.“
Vedoucí zdravotní sestra dodala, že karanténa se
dotkla také činnosti Křídel
v přímé péči. Většina zdravotních sester pracuje pro
hospic na dohodu a hlavní
pracovní poměr má v sedlčanské nemocnici, která nyní
navýšila počet pacientů. Sestry tak mají více služeb v nemocnici a při nejlepší vůli
nemohou stihnout jiné další
činnosti. Zároveň je i cítit tlak
na nutnost zachování volných lůžek v nemocnicích,
a tak pacienti, u kterých to
zdravotní stav a rodinné
zázemí jen trochu dovolí,
jsou propouštěni do domácí
péče. „Proto máme v těchto
dnech zcela naplněnou kapacitu toho, co jsme schopné
zvládnout. Zároveň si uvědomujeme, jak moc bychom
ztížily již tak obtížnou situaci
našich pacientů a jejich rodin,
pokud by se někdo z nás ocitl
v karanténě. Snažíme se pro-

to o přísné dodržování všech
nařízení a doporučených postupů, abychom co možná
nejvíce minimalizovaly toto
riziko. Velice nám chybí naše
pravidelné týmové porady,
při nichž řešíme postupy péče
o klienty, plánujeme akce
na podporu fungování hospice, domlouváme si různé
semináře a školení. To vše
celkově je důležitou součástí
naší činnosti,“ připomněla
Daniela Bendová.
Domácí hospic Křídla
také pohotově zareagoval
hned na začátku karantény,
kdy byl nedostatek ochranných pomůcek. Kontaktní
centrum domácího hospice
Křídla se stalo prostředníkem pro sběr a následnou
distribuci doma ušitých roušek potřebným lidem. „Vážíme si práce všech dobrovolníků, kteří se na šití a distribuci
podíleli. Jsme velice vděční
za přízeň v tomto těžkém
období a přejeme do dalších
dnů hodně síly, pevné zdraví
a dobrou náladu,“ uzavřela
Daniela Bendová.
-dav-
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Lam a Nguyen
vyrobili
minimálně
dvě stě roušek
na jedno použití
ochranných roušek je častým medializovaným tématem současnosti. Zatímco
v některých městech nápisy ve výlohách hlásají, že
„roušky nejsou“, v Sedlčanech se můžeme přesvědčovat denně o opaku. Hned
v několika prodejnách tu
lze koupit bez problémů
textilní roušku v různém
provedení za cenu kolem
šedesáti korun. Roušky šijí
nezištně i za úplatu ﬁrmy
i jednotlivci. Zájemcům
je na požádání poskytuje
radnice... Nikdo se nemůže vymlouvat, jak zaznívá

sourozenci nejméně dvě
stě kusů. K dostání jsou tu
zdarma.
„S nápadem přišla ségra,“ uvedl mladší Lam,
žák 1. ZŠ Sedlčany. „My
ale máme textilní roušky,
které nám obstarala a ušila maminka,“ podotkl
s úsměvem Nguyen, který
studuje na místním gymnáziu a spolužáci si ho
překřtili na Kamila. V době
uzavření škol si užitečnou
činností zpestřují svůj denní program. Učení ale nezanedbávají. „Máme paní
učitelku Jiřinu Bílkovou
a ta nám dává na dálku

i ve zprávách ze zahraničí,
že si chránit nos a ústa nemůže, když se „stát nepostaral.“
Roušku na jedno použití, které vyrábí Lam a Nguyen se svojí sestřičkou,
zvládne ve chvilce úplně
každý. Stačí k tomu pevnější ubrousek, sešívačka
a čtyři tenké gumičky. Sklady na ubrousku k povinnému zakrytí partií obličeje
úplně stačí. Pro obchod,
v němž prodávají jejich rodiče, jich společně vyrobili

úkoly, dá se to zvládnout,“
uvedl žák 4. třídy Lam. Potvrdil, že kamarádi mu ale
už dost chybí. Také tercián
se na návrat do „normálu“ těší. „Úkoly dostáváme
z češtiny, matiky, angličtiny
a z dalších předmětů. Nejdřív jsem uvítal, že do školy nemusíme, teď už mě to
ale štve,“ dodal. Shodují se
v tom, že dívání se na televizi, hraní her a malých
možností sportovních aktivit v bytě už bylo dost!
Marie Břeňová

S E D LČ A N Y Ne d o s t a t e k
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Z jednokolových přijímacích zkoušek
žáci devátého ročníku nadšeni nejsou
REGION Ministerstvo škol-

ství vydalo ve středu 15.
dubna harmonogram
uvolňování opatření v oblasti školství. Žáky devátých ročníků přijímací
zkoušky neminou, budou
se konat v červnu jako jednokolové. V červnu se také
možná budou žáci moci
osobně zúčastnit zjednodušené formy výuky. Jak
se na tyto novinky dívají
sami žáci? A jak vlastně
reagovali na situaci, kdy se
den ze dne školy uzavřely,
aniž by s tím kdokoliv měl
zkušenosti?

Michaele chybí
tradiční aktivity
deváťáků
Michaele, žákyni devátého ročníku ZŠ v Petrovicích,
výuka na dálku problém nedělá. Přepíše si požadovanou látku do sešitu, vyplní
úkol, odešle ho a má splněno. „V souvislosti se školou
mi chybí věci, které jsme
měli jako deváťáci pořádat.
Těšila jsem se, že budeme
učit mladší žáky, uvádět
školní akademii, dělat třídní
tablo a mnoho dalších věcí,
které jsme měli jako žáci
devátého ročníku zažít,“ připouští. Výuka na dálku ji naučila rozvrhnout si den tak,
aby vše zvládla.
„Co se týká přijímacích zkoušek, jsem ráda,
že budou. Já osobně jsem
se na ně poctivě a dlouho
připravovala a věnovala
jsem přípravě hodně času.
Věřím, že by to bylo nefér
vůči těm, kteří přijímacími
zkouškami museli projít,“
říká. S jednokolovou variantou ale spokojená není.
Bojí se nervozity, kterou
by snad ve druhém kole
již byla schopna potlačit.

Na druhou stranu připouští, že budou mít všichni
stejné podmínky. Pokud by
byla možnost vzdělávacích
aktivit alespoň v malých
skupinách v červnu, využila by ji. „Přeci jen se toho
ve škole naučíme víc než
doma,“ říká.

Alžbětě chybí
kontakt se
spolužáky
a příprava
na přijímací
zkoušky
z matematiky
Také Alžbětě z Kamýku
nad Vltavou, která má svou
školní židli v Příbrami, chybí sociální interakce. „Když
vláda oznámila uzavření
škol, naše škola podle mě
velmi rychle zareagovala.
Učitelé nám hned sdělili, že
druhý stupeň bude dostávat
úkoly prostřednictvím webových stránek a pokud nastalá
situace potrvá déle, budeme
dostávat známky do elektronických žákovských. A tak
to od té doby funguje, už
šestý týden. Často si máme
vypsat poznámky z učebnice
nebo prezentace, vypracovat
pracovní listy nebo vyplnit
elektronické testy. Na češtinu
a angličtinu jsem také psala několik esejí,“ popisuje.
Mrzí ji, že je nikdo nevyučuje prostřednictvím videokonferencí. „Podle mě by to
bylo přínosnější. Minimálně
by výhodou byl kontakt se
spolužáky a učiteli, který mi
hodně chybí,“ posteskla si.
A jak učivo a přípravu
na další stupeň vzdělávání
bez osobní školní docházky
zvládá? „Práce do školy je
tolik, že ji úplně nestíhám,
protože vedle toho se chci

Dne 22. dubna uplynulo 40 let
od chvíle, kdy nás náhle opustil pan

Josef Barhoň
z Třebnic.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

také připravovat na přijímačky. A to je pro mě velký
problém. Upřímně nechápu,
proč aktuálně dostávám ze
školy z matematiky práci
na funkce a jehlany, když to
není předmětem přijímacích
zkoušek. Raději bych dělala
něco, co se mi do přijímaček
hodí. A tak si k samostudiu
z matematiky zkouším i přijímačkové testy z minulých
let. Bohužel nemohu docházet ani na soukromé doučování matematiky, jako tomu
od září bylo, protože současná situace to nedovoluje.
A oddálení přijímacího řízení
je další tlak na moji přípravu.
Už jsem to mohla mít za sebou,“ říká nespokojeně.
Jednokolové přijímací
zkoušky ji moc nepotěšily.
Nejen proto, že dva pokusy
by byly velká pomoc, ale
hlavně si chtěla přijímací
zkoušky v obou školách
prožít. „Kdybych nebyla v deváté třídě, určitě by mi tato
situace tolik nevadila. A nejde jen o přijímačky. Měla
jsem naplánováno mnoho
akcí, chtěla jsem si ten poslední rok na základní škole
užít. Těšila jsem se na divadelní kroužek, závěrečné
divadelní představení se třídou, vystupování se sborem,
slavnostní poslední zvonění.
V rámci dějepisného projektu jsem se těšila na jeho
vyvrcholení natáčením
v Českém rozhlase. Asi čtyři
týdny zpátky mě rozbrečelo
promo video naší školy, kde
tyhle akce byly natočené, jak
v minulých letech byly. Hold
vždycky jsem byla emotivní,“
přiznala se upřímně.
Přípravu na přijímací
zkoušky v podobě konzultací si moc neumí představit. Kdyby se ale procvičovala potřebná látka, ráda
by se zúčastnila. „Mohlo
by to pro mě být zajímavé,“
uvažuje. Zároveň ji ale napadá překážka v podobě
dopravy: „Dojíždím, tudíž
by záleželo, jestli bych
mohla dojet hromadnou
dopravou či by mě museli
vozit rodiče.“

Elena má více
času na rodinu
a vycházky
Elena ze ZŠ v Krásné
Hoře nad Vltavou je přesvědčená o tom, že učení mají tak akorát. Výuka
na dálku jí problém nedělá,
všechno stíhá odeslat včas.
Problém, který ale vnímá
jako největší, je kopírování. „Nyní jsem se domluvila
s mojí třídní učitelkou a učení nám tisknou ve škole,“
popisuje řešení, ke kterému
po několika týdnech komplikací dospěla. „Nejvíc mi
chybí kamarádi a výklady
nového učiva od učitelů,“
říká. Výhody v distanční
výuce nespatřuje, ale naučila se podle vlastních
slov lépe si organizovat čas
na učení i celkově.
Nejistota v souvislosti
s přijímacími zkouškami jí
příjemná rozhodně není.
„Kdyby nebyl koronavirus,
už bych byla po přijímačkách. Teď ani nevím, kdy
budou. A nejhorší je, že
jsou jen jednokolové. Uklidňovala jsem se tím, že když
první pokus zvorám, tak se
mi to povede na ten druhý,
ale teď se to musí povést
hned napoprvé,“ posteskla
si. Pokud bude i pro žáky
druhého stupně umožněna přítomnost ve škole
alespoň v červnu, využije toho právě k přípravě
na zkoušky, k povysvětlení
příkladů a cvičení, které jí
nejdou tak, jak by potřebovala. „Sice nemůžeme
chodit do školy a přijímačky budou úplně jiné než
roky předtím, a ani příprava na ně není standardní,
ale jsem ráda, že víc času
trávím s rodinou a vycházkami do přírody,“ hodnotí
pozitivně.

Anna už se
přijímacích
zkoušek bát
nemusí
Anna chodí do kvarty
sedlčanského gymnázia.

Rozhodla se ale pro změnu a podala si přihlášku
na uměleckou školu. I jí se
tedy týká letošní přijímací
řízení. Výuka na dálku ani
jí nedělá velké problémy.
„Líbí se mi, že si můžu
sama rozvrhnout, co a kdy
budu během dne dělat, takže mám víc času na některé
koníčky, které jinak zanedbávám. To je pro mne velké plus, ale chce to pevnou
vůli,“ říká. I jí ale chybí
výklad. Zvlášť u některých
témat jí výpisky nestačí.
„V tomto ohledu si pomáháme s kamarádkami prostřednictvím video hovorů
a hromadných chatů,“ popisuje. Nepraktické je podle ní nejednotné zadávání
úkolů od pedagogů. Každý
využívá jiný internetový
portál a tak je pro ni těžké
sledovat tři aplikace najednou a do toho ještě kontrolovat maily.
Nejvíc jí chybí spolužáci
a atmosféra posledních měsíců školního roku. „Zrušené jsou výlety, sportovní dny
a další školní akce, na které
jsem se těšila více než obvykle, protože tento školní
rok je pro mě na víceletém
gymnáziu v Sedlčanech
posledním. V lednu jsem
úspěšně složila talentové
zkoušky na Střední uměleckoprůmyslovou školu a tak
jsem se vyhnula klasickému
přijímacímu řízení, které
se mělo konat na začátku
dubna,“ pochvaluje si. Kdyby neuspěla, pokračovala
by dál na gymnáziu. „Živě
si pamatuji ten stres okolo
celých zkoušek a deváťákům na základních školách
opravdu nezávidím,“ pokračuje uznale. Také ona
by využila osobních konzultací ve škole, kdyby to
bylo možné. „Ujistila bych
se, že vše chápu tak, jak
mám, abych se nedopouštěla chyb v učivu, na které
se bude na střední škole navazovat. To je pro mě teď
prioritou,“ uzavírá.
Olga Trachtová
Hadáčková

SPORT
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Aleš Kadleček vysvětluje, jak opatření kanoisty zasáhla:
Museli jsme zrušit soustředění v Chorvatsku, kvalifikační
závody a organizovaný trénink nám budou chybět
SEDLČANY Kanoistický od-

díl Tatranu Sedlčany vede
Aleš Kadleček. Jak vodácký
sport v současných podmínkách funguje, zda pokračují
alespoň individuální tréninky na sedlčanské přehradě,
nám řekl v rozhovoru.
Pandemie změnila určitě plány i vašemu oddílu. Jak citelně? Přišli jste
nebo přijdete o kvaliﬁkační soutěže? Jak si se situací poradí v mece vodáků
v Račicích?
Protože provozujeme letní sport, tak nás současná
situace velice poznamenala. Již konec zimní přípravy jsme museli vzhledem
k uzavření plaveckých bazénů, tělocvičen a posiloven
urychlit. Zároveň jsme zrušili plánované jarní soustředění v Chorvatsku, které je
pro začátek sezóny kanoistů
velice důležité z hlediska
naježdění většího počtu kilometrů. Současná situace
je již trochu pozitivnější,
a tak se někteří – hlavně
starší závodníci – za dodr-

žovaní stanovených podmínek mohou individuálně

že kanoistických závodů se
účastní až padesát oddílů

Kanoisté plánovali také letos soustředění v Chorvatsku, odkud je
i tento snímek, ale tuto přípravu na sezónu museli oželet.

vydat na „domácí“ vodu.
Potřebný plný organizovaný trénink nám však bude
chybět. U malých závodníků se může projevit ztrátou
motivace a u starších absencí najetých kilometrů.
Ale víme, že pro všechny
oddíly v České republice je
to stejné. Plánované závody
v dubnu, včetně Mistrovství ČR na dlouhých tratích,
byly zrušeny, stejně jako
kvaliﬁkační závody pro mezinárodní podniky. Květen
a červen asi nebude lepší.
Avšak vzhledem k tomu,

s mnoha závodníky, je vidina závodů zatím v nedohlednu. Svaz kanoistiky se
určitě bude snažit důležité
závody v Račicích uskutečnit v náhradních termínech,
a tak i my budeme doufat...
Na sedlčanské přehradě ale tréninkům nic nebrání...
Ano, ale především se
jedná o individuální vyjížďky, kdy se musí dodržovat
rozestupy, být ve skupinkách po dvou, mimo vodu
platí nošení roušek a podobně. V současné době ale

provádíme tréninky online
na suchu.
Přiblížíte tento způsob?
Trenéři, a za to jim patří
velké poděkování, zasílají
instrukce k tréninkům přes
emaily – podobně jako
to dělají učitelé. Jedná se
o různé posilování v domácím prostředí a běhání v přírodě s kondičními doplňky.
Pro závodníky ve všech kategoriích jsme jako motivaci
zavedli soutěže o hodnotné
ceny – získávají je za uběhnuté kilometry nebo za plnění stanovených tréninků.
Systém online tréninků si
také vyměňujeme s dalšími
oddíly napříč celou republikou.
Kolik má nyní oddíl
členů a připomeňte, jaké
jsou jeho současné největší naděje?
Sedlčanský oddíl kanoistiky má osmdesát členů
a dochází v něm v současnosti k výměně generací.
Starší odchovanci, závodící
již pravidelně na mezinárodních soutěžích Vlaďka Pudi-

lová, Radek Valsa a Lukáš
Novotný, budou přecházet
nově do pražského oddílu
USK kanoistika (pozn.: univerzitní sportovní klub), kde
mají k dispozici profesionální zázemí a vyrovnanější tréninkové skupiny. K nám již
přicházejí nové talenty. Doufejme, že již brzy začnou
závodit o přední pozice
na Mistrovství České republiky a Českých pohárech
a že náš oddíl bude i nadále
držet přední příčky v bodování oddílů z celé ČR, tak
jako doposud.
Chcete něco závěrem
poznamenat?
Moc nás současná situace mrzí. Nejen proto,
že nemůžeme závodit, ale
i z toho důvodu, že jsme se
těšili na pořádání jarních
náborů nových kluků a holek. Rozšířit naše řady se
snažíme, protože konkurence nespí... Snad se nám nábor ještě podaří později. Samozřejmě zdraví všech je
teď to nejdůležitější a sport
počká.
-mb-

Šachisté dubnový turnaj v Sedlčanech zrušili, mohou se
ale vyžít v online partiích
SEDLČANY Místní šachový oddíl, který působí při
Kulturním domě Josefa
Suka v Sedlčanech, neztrácí ani za současného
krizového stavu dech. Pořádá každou sobotu online šachové turnaje.
Petr Havelka upřesnil, že
dosud poslední sehráli mladí hráči 18. dubna a budou
v tomto způsobu měření sil
pokračovat po dobu uzavření škol. „Turnaje pořádáme
nejen pro děti ze Sedlčan, ale
také z dalších míst – z Brodců, Sázavy, Čerčan, Bystřice
a Vlašimi,“ upřesnil Havelka.
Doplnil, že poslední „živý“
trénink se uskutečnil 12.
března, a to již za přítomnosti omezeného počtu hráčů. „Od té doby se zastavila
veškerá činnost v reálném
prostředí, a to nejen v Sedlčanech, ale až po ty nejvyšší
republikové soutěže. Mimo

jiné se například nemohl
konat už 30. ročník turnaje,
který jsme chtěli uspořádat
4. dubna v Kulturním domě
Josefa Suka,“ sdělil. Podotkl,
že mladým sedlčanským ša-

chistům z oddílu také nabídl
materiály pro domácí studium. Zájemcům o královskou
hru v obecné rovině doporučil: „Všichni, kdo chtějí, se mohou zapojit prostřednictvím

internetu. Tam najdou mnoho
serverů, kde mohou hráči
zdarma hrát i trénovat a to
na všech herních úrovních.“
Sedlčanský oddíl šachu
má v současné době dvacet

členů z řad mládeže a osmnáct dospělých. K nejaktivnějším dlouhodobě patří
a na šachovnici si vede dobře Radek Doležel (ročník
1963).
-mb-
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Bůh pravil: antikoncepci si
nekoupíš neb je amorální

Válečné reparace?

Smlouva mezi sedlčanskou
farností, stvrzená pražským
arcibiskupstvím, a stavebníkem obchodních prostor
v kopci vpravo při příjezdu do Sedlčan od Příbrami
zakazuje stavebníkovi, aby
do stavby umístil prostory, jejichž účelem by byl
prodej drog, poskytování
erotických služeb, lichva,
a řada dalších činností,
které jsou podle smlouvy
v rozporu s křesťanskou
morálkou. Jistě, chvályhodné a můžeme konstatovat, že to vše je v souladu
i s morálkou těch, kteří se
za křesťany nepovažují
nebo pro něž není církev
autoritou. Za poměrně bizardní a zpátečnické však
považuji, že do výčtu amorálností je zařazena i antikoncepce. Nové lékárny
se tak asi občané Sedlčan
nedočkají.
Vtipy stranou. Jde o to, že
římskokatolická církev má
na seznamu amorálností antikoncepci a její prodej dává
na roveň prodeji zbraní, pornograﬁi a hazardu. Již v roce
2016 prolomil odpor proti
antikoncepci papež František, když uvedl, že vyhnout
se těhotenství není absolutní zlo. Dodal zároveň, že
potrat je zločin. Ve stejném
roce vydal papež František
obsáhlý dokument Amoris
Laetitia, Radost lásky, ve kte-

rém k antikoncepci uvedl,
že rozhodnutí párů se má
řídit svědomím jednotlivce,
nikoliv dogmatickými pravidly. „Nechme je, ať důkladně
zváží situaci svou a svých
dětí, těch, které se již narodily, a těch, které se mohou
narodit v budoucnu. Sami
rodiče, nikdo jiný, by měli
učinit konečné rozhodnutí
před zraky Boha,“ píše se
v dokumentu.
Je pro mě neuvěřitelné, že i několik let poté, co
hlavní představitel katolíků
na světě otevírá církev dalším skupinám lidí, snaží se
církevní dogmata uzpůsobovat moderní době a pokrokům ve vědě, není českým
církevním institucím stydno
seskupit do jednoho pytle
drogy a antikoncepci.
Na druhou stranu se
ptám, zda se můžeme divit něčemu takovému,
když na otázky typu, proč
Bůh dopustil vraždění dětí
v koncentračních táborech
nebo proč nechává umírat
děti hladem, slýcháme často od církevních představitelů, že je to krutý trest
Stvořitele pro dospělé,
za jejich hříchy a zlo, které
páchají. Středověké myšlení zkrátka z církve nevymizelo dodnes a tu a tam více
či méně se zřetelně ukazuje. Proto nemohu být věřící.
Tomáš Vašíček

Někteří naši politici mluví
o boji, ba válce s nakažlivou
nemocí covid–19, která je nebezpečná pro staré a nemocné. Když válka, napadla mě
taková analogie se světovou
válkou. Po jejím skončení se
rozhodovalo na Postupimské konferenci o poválečném uspořádání Německa
a o německých reparacích
a restitucích. Šlo v podstatě
o zmírnění škod, které Německo způsobilo celkem
osmnácti státům. I Československo požadovalo za škody všech možných forem
dohromady přes 17 miliard
amerických dolarů, přestože

nepatřilo mezi ty státy, které
nesly hlavní tíhu války.
Za nějakou dobu se mohou vyčíslovat škody v jednotlivých státech způsobené
šířením koronaviru. Částečné
ochromení hospodářství,
zabezpečení nezměrného
množství ochranných prostředků, náklady na zmírnění
ztrát podnikatelů, zaměstnanců, atd., atd. Nevím, jestli ještě
někdo pochybuje o tom, že
pandemii koronaviru zavinila
Čína. Tedy prostí Číňané spíše sami doplatili na nezodpovědnost vládnoucí garnitury,
počínaje lékařem, který vloni
v prosinci před novým virem

varoval a následně zemřel.
Bohužel zatajování je pro
vládnoucí komunistickou čínskou elitu zvykem.
Když jsem začal tou analogií s druhou světovou válkou,
po které Německo dlouho
splácelo škody, není snad
nyní situace analogická? Ovšem kancléř Vratislav Mynář,
člověk bez základní bezpečnostní prověrky, podezřelý
z různých machinací, pozval
na Hrad čínského velvyslance, aby mu poděkoval, že nám
Čína pomáhá. Kdo mu dal
mandát? Vždyť podle slibu
prezidenta měl dávno z Hradu letět... Vladimír Roškot
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Ošemetná čísla
Když v Číně registrují sto tisíc
nemocných lidí a za den přibyde tisíc nových případů, je
to nárůst o 1 %. Když v Česku
registrujeme tisíc nemocných lidí a za den přibyde
sto nových případů, je to nárůst o 10 %. Chcete žít v zemi,
kde je desetkrát víc nových
nemocných nebo desetkrát
víc procent nových nemocných? Můžete si vybrat.
Počet „nových“ případů
onemocnění dramaticky
rostl, ale že je to dáno výrazným nárůstem počtu provedených testů, to zůstalo
jaksi v pozadí. Takže místo
abychom sledovali relativní
ukazatel jako procento pozitivních testů, bez dechu

jsme sledovali pouze absolutní čísla.
Některé z nás trápil i zásadní nepoměr mezi počty
nově nakažených a počty
zotavených. Nově nakažení
přibývali po stovkách denně, zotavení po jednotkách.
Tak nějak zase zapadlo, že
za zdravého se člověk považuje minimálně po dvou
týdnech od detekce nemoci
a provedení dvou negativních testů s časovým odstupem. Kdo to chápal, nebyl
překvapen, že po třech týdnech začali náhle přibývat
zotavení po stovkách.
Solidní média také postupně přestala používat
termín „vyléčený“, protože

evokuje pacienta v nemocniční péči, který se po léčbě
stává vyléčeným. Tomu se
většina zotavených naštěstí
vyhnula.
Chápu, že na komerčních
televizních stanicích a v bulvárním tisku z emocí lidí
žijí. Ale třeba u České televize jsem si představoval, že
bude trochu víc prezentovat
čísla v kontextu časové dynamiky nemoci a opatření proti
ní. Protože něčí názor mohu
či nemusím akceptovat. Nebezpečí čísel ale spočívá
v tom, že budí zdání objektivní matematické pravdy.
Často oprávněně. I s čísly se
dá ale pracovat…
Bohumil Vohanka
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Máte to? Tak my přijedeme na návštěvu
I v takovýto protipól se
mohou časem přehoupnout dříve tak striktní opatření. Tento model chování
známe z planých neštovic.
Protože je známá věc, že
čím je dítě mladší, tím
mírnější má zpravidla tato
nemoc průběh, konávají
se v „neštovicové“ sezóně
„nákazové“ návštěvy.
Uznávaný a respekto-

vaný doktor Pirk má nemoc covid–19 již za sebou.
A nyní je pro všechny bezpečným společníkem. Protože nemoc prodělal bez
stresu a jinak je to aktivní,
byť senior, člověk bez chronických onemocnění, byl
podle vlastních slov méně
nemocný než při loňské
chřipce. Jeho mladší vnoučata ani nevěděla, že se

v nich něco děje, ta starší
údajně trochu pokašlávala.
I on je zastáncem postupného promořování zdravé
společnosti. Podle něj není
rizikovým faktorem věk, ale
zdravotní stav. Pokud se cítíme dobře a nepřipletla se
nám do života zatím žádná
chronická závažná choroba, neměli bychom se mít
čeho bát.

Takže si umím představit, že zkusíme na nějakou
dobu izolovat naše rizikové spoluobčany a mezi tím
si nákazou všichni de facto
řízeně projdeme, abychom
následně pro ně přestali
být nebezpeční. Dokud
si totiž nevytvoříme protilátky, nebudeme nikdy
vědět, zda je nemůžeme
ohrozit. Testy by se pak
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mohly odehrávat namísto konceptu „Je pozitivní,
dávejte si na něj všichni pozor,“ v režimu „Už to prodělal, jeho testy na protilátky jsou pozitivní, už není
čeho se v jeho společnosti
bát.“ A možná pak bude
naše krev jako dárců s protilátkami ještě žádanější.
Olga Trachtová
Hadáčková

