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Noviny vychází v obvyklém
režimu

Sedlák na vesnici je přínosem pro celou
společnost, je přesvědčen Vladimír Kuncl
BRZINA Není náhodou, že
Vladimír Kuncl z Brziny
u Svatého Jana je dlouhodobým představitelem
celostátní rady Asociace
soukromých zemědělců
ČR. Je sedlák každým
coulem, což v dostatečné

míře dokázal i při hospodaření na své farmě, která
mimo jiné získala v roce
2015 přední místo v celostátní soutěži „Farma
roku“ a před třemi lety zabodovala v soutěži „Pestrá krajina“.

O farmě
rozhoduje syn
Vladimír Kuncl předeslal, že farmu v Brzině předal přibližně před deseti
lety synovi Petrovi a především on nyní rozhoduje

Připojte se, darujte mlíčko, vyzývá
kojící matky dárkyně Jana Hejnová
KLUČENICE Když se Janě

Hejnové narodila v květnu 2018 první dcera,
nedosáhla na porodné,
které jí chtěla schovat.
Bylo jí to líto a tak začala
přemýšlet, jak tyto finance nahradit. Protože měla
n a d by t e k m a t e ř sk é h o
mléka, dohledala si informace o jeho darování.
„Vždy po kojení jsem
ještě něco odstříkala.
Po návštěvě českobudějovické neonatologie jsem
splnila všechny podmínky
Dárkyně Jana Hejnová se svou rodinou.

Pokračování na straně 6

Současnou variantu
návratu dětí do škol
nazývá ředitel Propojky
‚Ani ryba, ani rak‘
SEDLČANY Ředitel ZŠ Pro-

pojení Jaroslav Nádvorník
by raději než postupný návrat žáků do školy volil pro
všechny buď nyní na jaře,
nebo naopak pro všechny
až v září. Ve druhé polovině
května obešle škola rodiče
žáků 1. stupně s dotazem,
zda své dítě do školy pošlou. „Na základě skutečných počtů pak budeme rozhodovat,“ říká.
Výuka se pak bude konat na základě rozhodnutí politiků ve skupinách

s maximálně 15 žáky.
Ve třídě by mohli být bez
roušky, pokud s tím bude
souhlasit učitel. Ve společných prostorách školy
to ale bez nich nepůjde.
S prostory tu problém
nebude: „Existují odborné
učebny a volné kmenové
třídy 2. stupně. Všechny
sanitární prostory budou
vybaveny dávkovači s antibakteriálním gelem nebo
roztokem, později počítáme s jejich postupným
Pokračování na straně 12

o jejím chodu. „Samozřejmě ale fungujeme jako rodina a věnujeme se společně
hospodaření jako tomu bylo
před touto změnou,“ doplnil. „Syn dost navýšil výměru – já hospodařil na třiceti,
čtyřiceti hektarech – on má

aktuálně kolem sto dvaceti
hektarů. Chová také masný
skot, jen změnil plemeno.
Zvířata – některé jalovičky a býky, která nezařadí
do chovu, si nechává porazit na jatkách v Sedlčanech.
Pokračování na straně 10

Ve Vojkově se
objevil covid–19,
v Domově seniorů
všechny otestovali
VOJKOV Další případ one-

mocnění covid–19 v regionu se objevil ve Vojkově.
V obci sídlí Domov seniorů, kde se nemoc prokázala, nikoliv však u klienta
zařízení.
„Informace se ke mně
samozřejmě dostala – už
z titulu starosty obce, a také
proto, že jsem jako zástup-

ce obce opatrovníkem několika klientů v místním
Domově seniorů,“ reagoval
na dotaz redakce starosta
František Baťha. Nicméně
sdělil, že bližší informace
k případu nemá.
Oslovili jsme ředitele
Domova seniorů ve Vojkově Vladimíra Koníčka,
Pokračování na straně 11

Starosta
Václav
Hrubý řeší
problémy
s vodou
SVATÝ JAN Na vrt ve Skrý-

šově je napojen vodovod
Skrýšov a Drážkov. Vrt byl
proveden po povodních
v roce 2013. Tou dobou
a ještě několik let po tom
se podle starosty obce
Václava Hrubého zdál být
nevyčerpatelným. „I poměrně silným čerpadlem
jsme nebyli schopni vrt vyčerpat,“ říká.
Od roku 2017 se ale situace
Pokračování na straně 2
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Úsporná opatření Depozitář a badatelna
S E D LČ A N Y S o h l e d e m
na soubor připravovaných úsporných opatření
hlasovali ve středu 22.
dubna členové městské
rady o pozastavení dvou
plánovaných investičních akcí. Budovat by se
podle jejich úsudku neměla nová komunikace

Na Morávce, na kterou
bylo v rozpočtu počítáno s částkou 1,85 milionu
korun. Odložit se má také
rekonstrukce prostor pro
výdej stravy ve školní
jídelně 2. ZŠ Propojení.
Rozpočet města počítal
s výdajem 2,5 milionu korun.
-mb-

Kontejner pro hasiče
SEDLČANY Hasičský zác h ra n n ý s b o r St ře d o českého kraje, který má
odloučené pracoviště profesionálních hasičů také
v Sedlčanech, požádal o poskytnutí příspěvku 120 000
korun. Potřebuje získat

ﬁnanční prostředky na zakoupení chemického kontejneru pro zásahovou činnost
jednotek požární ochrany.
Radní požadavek 22. dubna
projednali a doporučují zastupitelům města tento dar
poskytnout.
-mb-

Hasiči likvidovali
požár lesa na Rafaně
HRACHOV V pondělí 27.

dubna ráno vyjížděli tři
jednotky hasičů k požáru
lesa na ploše deset krát
patnáct metrů. „Vyjely jednotky Sedlčany, Dublovice
a Kamýk nad Vltavou. Přesný název místa je Hrachov
Rafana,“ specifikovala

SEDLČANY Městské muzeum
Sedlčany by mohlo využívat
prostory na Komenského
náměstí č. 876 jako depozitář

a badatelnu. Jedná se o plochu o celkové výměře 80 metrů čtverečních. Tuto nabídku
města má projednat a vyhod-

notit s ředitelem muzea Davidem Hrochem zástupce
odboru majetku Městského
úřadu Sedlčany.
-mb-

S ukradeným autem ještě potřetí
vykradli myčku
SEDLČANY Sedmadvacetiletý muž a jeho dva kumpáni
mají během měsíce na svědomí nejméně pět skutků,
které jsou kvaliﬁkovány jako
trestný čin krádeže a nyní
v době nouzového stavu jim
tak hrozí až osm let pobytu
za mřížemi.
„Sedmadvacetiletý muž
přijel 17. března na benzínovou čerpací stanici v Dobříši, natankoval padesát litrů
pohonných hmot a odjel bez
zaplacení. Následující den

s o rok starším mužem přijeli
k myčce v Sedlčanech a vypáčili tu dveře u chladícího
automatu, ze kterého odcizili
deset kusů autochemie a několik nápojů. Poškodili i stojan na ovládání ručního mytí
aut,“ popisuje tisková policejní mluvčí Monika Schindlová
vývoj série případů a pokračuje: „Začátkem dubna přijeli na myčku znovu, násilím
vnikli do výměníku žetonů
a poničili dveře u ovládacího
stojanu pro myčku, tentokrát

si odnesli osmnáct kusů autochemie, patnáct sladkých tyčinek a sedm nápojů. S druhým
pachatelem ukradli 19. dubna
v Sedlčanech zaparkovanou
Škodu Octavii v hodnotě
30 000 korun a poté s autem
zase přijeli na stejnou myčku,
kde opět páčili kasu na nákup
žetonů. Z odcizeného vozu
ukradli motorovou pilu a autonavigaci.“
Trojice způsobila škodu
celkem za téměř 300 000 korun.
-red-

tisková mluvčí HZS Středočeského kraje Tereza Fliegerová. Podle jejích informací byl požár vyhlášen
před pátou hodinou ranní.
V 5:28 došlo k jeho lokalizaci a v 5:45 k likvidaci.
Olga Trachtová
Hadáčková

Starosta Václav
Hrubý řeší
problémy s vodou
Dokončení ze strany 1

postupně mění, vydatnost se
neustále snižuje. V současné
době se vydatnost vrtu pohybuje kolem 17 m3 denně.
V prosinci to bylo asi 9–10 m3
denně. „Poslední dva víkendy
nám voda docházela,“ svěřil
se redakci v minulém týdnu.
„Přičítám to tomu, že začali
lidi jezdit na chalupy, přes
zimu jich sem tolik nejezdilo
a v teplejších dnech samozřejmě roste spotřeba vody. Další
věc je, že dokud lidem voda
z kohoutků teče, tak to berou
jako samozřejmost a plýtvají.
Máme v obci obyvatele, kteří
mají i více než dvojnásobnou
spotřebu vody, než je spotřeba
daná vyhláškou č. 120/2011
Sb. Na druhou stranu máme
obyvatele, kteří množství 35
m3/rok neodeberou. Zkrátka
zdaleka ne všichni dokážou

šetřit vodou v okamžiku, kdy
je jí dostatek,“ posteskl si.
Od loňského září připravuje obec posilující vrt.
„Počátkem března jsem počítal s vrtáním a moje představa byla, že v průběhu
května–června bychom byli
schopni vrt připojit na přivaděč vody na úpravnu. Bohužel se nám do řízení přihlásil další účastník, a jeho
postupem se nám získání
povolení trochu protáhne,“
popisuje Václav Hrubý aktuální situaci.
Během minulého týdne
tedy začal vyzývat obyvatele k šetření vodou. „Musíme doufat, že letošní léto
zvládneme bez masivního
dovážení vody odjinud,“
uzavírá s nadějí.
Olga Trachtová
Hadáčková

Vysoké žulové obrubníky před OD Rozvoj na náměstí TGM v Sedlčanech zmizely. Zvítězil rozum
a bezpečnost pohybu pro posádky parkujících vozidel. Foto: Hanka Pechačová

Platí neplatné doklady
SEDLČANY Milena Barešová,
vedoucí odboru vnitřních
věcí Městského úřadu Sedlčany, potvrdila, že po dobu
nouzového stavu mohou
občané prokazovat na území
České republiky totožnost
doklady – občanskými průkazy a cestovními pasy, které
ztratily platnost po 1. březnu.
„Občanský průkaz pro
občany starší 15 lze vystavit
do 24 hodin na Ministerstvu
vnitra ČR za správní poplatek 1 000 korun nebo na úřadu s rozšířenou působností,
to znamená i v Sedlčanech,

do pěti pracovních dnů
za správní poplatek 500 Kč
a bez poplatku do 30 dnů.
Cestovní doklad pro občany
starší 15 let lze vystavit do 24
hodin na Ministerstvu vnitra
ČR za 6 000 korun nebo
na úřadě s rozšířenou působností do pěti pracovních
dnů za 3 000 korun, a do 30
dnů za správní poplatek 600
korun,“ informovala o současných možnostech Barešová. Doplnila, že nadále
je vstup do budovy možný
po předchozí telefonické domluvě s úředníkem

a stanovení přesného času
návštěvy. „Od pondělí 20.
dubna platí úřední hodiny
v pondělí, úterý a ve středu
vždy od 8 do 11.45 hodin
a po polední pauze v pondělí a ve středu od 12.30
do 16.30 hodin a v úterý
od 12.30 do 15 hodin,“
upřesnila vedoucí odboru.
Návštěvník samozřejmě
musí dodržovat všechna
nařízená hygienická pravidla a také úřednice jsou
chráněny – navíc stěnou
z plexiskla nebo ochrannými štíty.
-mb-
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Úředníci z registru vozidel nadále
odbavují žadatele oknem do ulice
SEDLČANY Janu Krutinovi,

vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sedlčany, jsme položili několik
otázek. Odpověděl například, jak je to s tolerancí
neplatného řidičského průkazu a jiných dokladů. Zmínil se také o jedincích, kteří
zbytečně agendu komplikují úředníkům i ostatním
žadatelům.
Při nouzovém stavu
se mohou řidiči prokazovat již neplatným
dokladem. Jak dlouho
bude trvat benevolence
po jeho zrušení?
Z metodického stanoviska vydaného Ministerstvem dopravy 23. března
vyplývá i platnost dokladů
potřebných k řízení motorového vozidla – to znamená, že pokud uplynula
platnost řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče, potvrzení
o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
řidičského průkazu v době
trvání nouzového stavu,
hledí se na tyto doklady
jako na platné. Držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti kvůli dokladu,
jenž v době nouzového
stavu pozbyl plynutím času
své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni. Jak
dlouho tolerance po zrušení nouzového stavu potrvá,
nedokážu nyní odpovědět.
Předpokládám, že pro tyto
případy dostanou obce metodické stanovisko, v nichž

bude sděleno, za jakých
podmínek a po jakou dobu
bude možné neplatnost
výše uvedených dokladů
tolerovat bez postihu.
Činnost Městského
úřadu Sedlčany se pozvolna vrací do normálu.
Jak jsou v současné době
upraveny úřední hodiny
pro veřejnost ve vašem
odboru? A jak při komunikaci s lidmi postupujete?
Od pondělí 20. dubna
byly úřední hodiny prodlouženy tak, že pondělky
a středy jsme k dispozici
od 8 do 16.30 hodin s tím,
že polední přestávka je
od 11.45 do 12.30 hodin, pro
úterky a čtvrtky jsou úřední
hodiny od 8 do 11.45 hodin.
Registr vozidel odbavuje nadále z bezpečnostních
důvodů žadatele z okna
směrem do ulice, placení
poplatků je rovněž možné
jen prostřednictvím okna
do Nádražní ulice. V případě
nutnosti osobního jednání –
při pořízení fotograﬁe na doklady potřebné k řízení motorového vozidla, v případě
jednání na úseku silničního
hospodářství nebo projednání přestupků.... a za současného dodržení všech
nařízených zdravotních
a bezpečnostních podmínek,
si v těchto případech příslušný referent odvede osobně
žadatele do své kanceláře.
Potřebné podrobnější informace mu sdělí a jsou také
k dispozici na webových
stránkách města.
Dodržují žadatelé pod-

le vašich zkušeností daná
bezpečnostní pravidla?
C h ov á n í n ě k t e r ý c h
z nich je překvapivé. I přes
několikerá upozornění nezachovávají potřebný nařízený odstup mezi sebou.
K nastolení pořádku musela být dokonce přizvána
Městská policie Sedlčany.
Naštěstí těchto případů
není tolik a většina lidí se
chová velice slušně a tolerantně.
Co vám ještě zbytečně
znepříjemňuje práci?
Vím, že nastalá situace
pro mnohé občany znamená při jednání s úřady
komplikace, ale snažíme
se je ze všech sil co nejvíce eliminovat. Úředníci se
věnují žadatelům v plném
nasazení a snaží se o to,
aby od nás odcházeli plně
spokojeni. O to více však
zaráží skutečnost, že někteří lidé podávají žádosti, které v současné době nejsou
vůbec důležité, a tím zdržují a komplikují žádosti ostatním. V současné době registrujeme i mnohem více
žadatelů z jiných regionů,
kteří využívají možnosti ze
zákona, která jim dovoluje
podat žádost u kteréhokoliv jiného úřadu.
Jak si to vysvětlujete?
Je to proto, že jejich
místní úřady buď vůbec
neotevřely nebo po nabrání žádostí elektronickou
objednávkou jsou zahlceny i na tři měsíce dopředu
a další žádosti již nepřijímají.
-mb-
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Krizový štáb
o lavičkách,
respirátorech
a dokumentu
hejtmanky
Krizový štáb
města pro nouzový stav
zasedal v minulém týdnu
každý den. Z obsahu vybíráme některé projednávané body.
Z pondělního jednání
například vzešel požadavek na městskou policii,
aby dohlédla na dodržování veřejného pořádku,
a to zvláště na několika
konkrétních „rizikových“
místech.
V úterý byli přítomní
informováni, že před vstupem do objektu sedlčanské nemocnice, kde se při
zpřísněných opatřeních
tvoří fronty, byly pro čekající pacienty instalovány
lavičky. Na středečním jednání se členové krizového
štábu seznamovali s druhy a počtem získaných
ochranných pomůcek. Pečovatelské službě bylo například přiděleno 200 kusů
respirátorů FFP2 a dodávka dalších 200 kusů respirátorů byla určena pro
obce na území Sedlčanska,
které provozují čistírny odpadních vod, kanalizaci,
případně vodovod.
Ve čtvrtek se krizový
štáb seznámil s postupným rozvolňováním opat-

SEDLČANY

ření s dopadem na město.
Vládou byl předán přehled, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se mohou postupně
obnovit, pokud bude situace příznivá.
V pátek bylo mimo jiné
přítomným předloženo
rozhodnutí hejtmanky
Středočeského kraje o vykonávání péče o mládež
za nouzového stavu. Ta
nařizuje nezbytnou péči
o děti ve věku od tří do deseti let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci
bezpečnostních sborů,
obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb,
orgánu ochrany veřejného
zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené
školy nebo školského zařízení, zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů
k výkonu sociální práce,
a další. Mezi padesát vybraných škol je zařazena
také Mateřská škola Sedlčany. Krizový štáb města
vzal zprávu na vědomí
s tím, že se v případě Sedlčan prakticky nic pro chod
mateřské školy nemění.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Zatím nezjištěný pachatel či pachatelé
odcizili z 18. na 19. dubna
vůz Škoda Octavia, r. z.
3SP 4913, které bylo zaparkované v ulici U Školky.
Uvnitř vozu měl majitel
ještě motorovou pilu. Celkem vzniklá škoda činila
35 000 korun.
VYSOKÝ CHLUMEC Zatím
nezjištěný zloděj odcizil
v katastru obce z 20. na 21.

dubna sedmnáct podstavců pro dopravní značení.
Vzniklá škoda byla vyčíslena na 5 500 korun. Pachateli
za krádež v době nouzového stavu hrozí až osmiletý
trest odnětí svobody.
SEDLČANY Ne z n á m ý
vandal či vandalové poničili stůl a dřevěnou lavici v zahradním posezení
u jedné sedlčanské restaurace. Černou a růžovou bar-

vou vytvořili na uvedených
věcech několik nápisů. Věc
šetří policisté jako přečin
poškození cizí věci, za což
stanovuje trestní zákoník až
roční pobyt za mřížemi.
SEDLČANY Š ko d a
ve výši 30 000 korun vznikla při nehodě, která se stala 22. dubna krátce před
polednem v Nádražní ulici.
Čtyřiasedmdesátiletý motorista nedodržel bezpeč-

nou vzdálenost a narazil
do nákladního vozidla, které zde odbočovalo vpravo
na parkovací místo. Ke zranění osob nedošlo.
REGION Za první čtvrtletí letošního roku došlo
na příbramských silnicích
k 61 srážkám se zvěří. Jen
za posledních pět dní evidují policisté sedm těchto
karambolů, kdy se vzniklá
škoda vyšplhala na téměř

čtvrt milionu korun. Nejčastěji vbíhaly pod kola
projíždějících aut srny,
v jednom případě divoké
prase. Nejvíce střetů se
zvěří se odehrálo na Sedlčansku, a to v brzkých
ranních nebo nočních hodinách.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Ředitel David Hroch: Práce muzejníků se
neodehrává jen před očima veřejnosti
SEDLČANY Muzea a gale-

rie podle harmonogramu,
kterými Vláda ČR v případě příznivého útlumu
koronaviru uvolňuje postupně vydaná opatření,

vřeno, ale nabízí i v této
době badatelům po předchozí domluvě svoje
služby. Jaká pravidla
musí dodržet?
Zájemci o badatelské

tel dotaz zpracuje, odešle
na naši adresu a následně
obdrží vypracovanou odpověď.
Jaký je o tuto službu
zájem?

Práce „muzejníků“ se nezastavila, pravidla musí ale respektovat. Na snímku je při čištění sbírkových
předmětů zachycen Pavel Žak (vlevo) a David Hroch.

by se mohla otevřít od 25.
května. Jaké úkoly v době
uzavření zajišťují zaměstnanci Městského muzea
v Sedlčanech? Na to nám
odpověděl jeho ředitel David Hroch.
Muzeum je sice uza-

služby nás kontaktují prostřednictvím mailu a také
telefonicky. Zaměstnanci muzea jsou vybaveni
rouškami a rukavicemi
a případný kontakt s veřejností se uskutečňuje pouze
„digitální cestou“. Bada-

Zájem je pochopitelně
menší než ve standardním
režimu, protože velká část
veřejnosti stále dává přednost osobnímu kontaktu,
který nyní není možný.
J a ko u č i n n o s t í s e
za „zavřenými dveřmi“

zabývají „muzejníci“?
Práce muzejníků se neodehrává jen před očima
veřejnosti. Proto, ačkoliv
jsou výstavy a další kulturní akce pozastaveny,
se nyní soustředí na provozní, „zákulisní“ činnosti.
Pokračuje inventarizace
muzejní sbírky a digitalizace evidenčních záznamů,
je dostatek času na odpovídání badatelům, úklid,
t ř í d ě n í a s a m o z řej m ě
na administrativní práci.
Samostatnou kapitolou je
„velké malování“ veškerých muzejních prostor,
s nímž právě začínáme...
Jednali jste s některými umělci nebo vystavovateli o náhradních termínech akce, kterou nebylo
možné uskutečnit?
Situaci ohledně omezení pořádání kulturních akcí
průběžně sledujeme a reagujeme na ni. Například
současnou výstavu „Střední Čechy za stavovského
povstání“ ponecháme nainstalovanou ještě v následujícím výstavním období.
Původně plánovaný velký
projekt vystavení fotograﬁí Alexandra Paula o rok
odložíme. Obdobným způsobem jsme vyjednali také
přeložení vystoupení účinkujících a přednášejících,
která se měla konat na jaře,
a to na podzimní měsíce.
Můžete se zmínit o zajímavých nových přírůstkách do muzejních
sbírek?
O malované skříni da-

rované sedlčanskému muzeu pravnučkou Františka
Křižíka již Sedlčanský kraj
informoval. Vedle tohoto
nového exponátu by neměla být upozaděna plastická mapa, kterou muzeum získalo v loňském roce
od Víta a Aleše Smrčkových. Vyrobil ji pravděpodobně ve 20. letech minulého století Čeněk Habart
jako učební pomůcku.
Bohužel našemu exempláři chybí legenda a rám je
ve špatném stavu, proto se
tato mapa aktuálně nachází na seznamu předmětů
k restaurování.
Jakými zrestaurovanými předměty z poslední doby se může muzeum
pochlubit nebo které byste rádi nechali opravit,
protože na nich hodně
zapracoval „zub času“?
Poslední velké restaurování sbírkových předmětů
se uskutečnilo v roce 2018,
opraven byl prapor Živnostenského společenstva
řezníků, uzenářů, sládků,
hostinských a výčepníků
v Sedlčanech. Vzhledem
ke křehkosti tkaniny byl
prapor krátce k vidění
na vernisáži výstavy Sedlčany za první republiky
a pak byl opět uložen
do depozitáře. K méně nákladné obnově sbírkových
předmětů však dochází neustále – jde o čištění, konzervování, obnovu obalového materiálu či popisek.
Tyto činnosti jsou na denním pořádku.
-mb-

Pálení čarodějnic odložte
na klidnější období, vyzývají hasiči
REGION Krajský vyšetřova-

tel požárů Libor Pospíšil
vyzývá občany k ohleduplnosti. „Po dobu vyhlášeného nouzového stavu
na území České republiky
je nutné zasahující jednotky hasičů udržet v plné
akceschopnosti pro případ
akutní potřeby obyvatelům.

Výjezdy spojené s kontrolami a dohašováním ohnišť,
likvidací rozšířených požárů z ohnišť, popálenými
osobami a podobně značně
omezují dostupnost a akceschopnost jednotek,“ informuje obyvatele.
Vzhledem k aktuálním
povětrnostním podmín-

kám, které zvyšují pravděpodobnost vzniku a šíření
požáru v přírodních porostech a lesních půdách,
nepřipadá hasičům žádné
opatření jako dostačující.
Navíc je nutné respektovat
krizová opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. „Spalování

hořlavých látek na volném
prostranství proto v tomto
období v žádném případě
nelze ani po předchozím
oznámení HZS Středočeského kraje povolovat,
a to ani po navržení opatření proti vzniku a šíření požáru,“ uvedl Libor
Pospíšil s tím, že případ-

ným žádostem nebude
vyhověno. „Po ukončení
krizového stavu a změně
povětrnostních podmínek
bude jistě dostatek příležitostí si ty pravé ‚čarodějnice‘ užít se všemi náležitostmi,“ dodává.
Olga Trachtová
Hadáčková


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
115/20

Pronajmu byt 3+1 v Sedlčanech. Tel:
728 323 827.
116/20

Koupím staré mince a bankovky. Tel.:

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372
731 476 601.

přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup
117/20

PLOŠNÁ INZERCE
od 13 Kč vč. DPH/cm2

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

Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz
Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

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

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

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

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

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

FARMA DRUHAZ
Na Červeném Hrádku
přijme fyzicky zdatné muže i ženy
na trvalý pracovní poměr na tyto pozice:

ŘIDIČE NA ROZVOZ ZBOŽÍ
(stačí i sk. B)

ZAMĚSTNANCE
NA ZPRACOVÁNÍ A BALENÍ
DRŮBEŽÍHO MASA
Nástup možný ihned
Info p. Havel: 724 389 900

HK-Dřestav s. r. o.
hledá vhodného uchazeče na pozici

SKLADNÍK
Náplň práce: vedení skladové evidence, vykládka/příjem materiálu na sklad
pomocí VZV, příprava materiálu na jednotlivé zakázky, údržba a úklid skladu
Požadujeme: samostatnost, fyzická zdatnost, zodpovědnost, zkušenosti
s VZV (platný průkaz VZV je možné si u nás dodělat)
Nabízíme: zázemí stabilní výrobní firmy, pracovní poměr na HPP,
jednosměnný provoz od 6–14 hod., stravování a občerstvení na pracovišti
Nástup: možný ihned
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu: 603 569 922, nebo
739 706 193, případně posílejte životopisy na maily:
kubin@drestav.cz, nebo dedova@drestav.cz

Firma AGRO Měšetice, s. r. o.
přijme pracovníky do zemědělské prvovýroby
Požadujeme
1. Ošetřovatel/ka skotu (dojič/dojička)
• kladný vztah ke zvířatům
• schopnost zapojení se v kolektivu, aktivní přístup
• praxe vítána
2. Pracovník v rostlinné výrobě
• řidičský průkaz skupiny B a T (C a E výhodou)
• kladný vztah ke zvířatům – nepravidelná výpomoc v živočišné výrobě
Nabízíme
• stravenky, služební neomezený telefonní tarif
• dobré platové podmínky
• slevy na produkty a služby firmy
• příspěvek na penzijní spoření
• příspěvek na dopravu
• platové ohodnocení v rozmezí 21 000 Kč – 27 000 Kč
Náplň práce
zařazení na pracovní pozici dle schopností a dohody s uchazečem
1. jedná se o práci na dojírně + přihánění krav ze stáje do dojírny,
dojení a následný úklid dojírny + ošetřování telat v areálu
společnosti v Měšeticích
Pracovní doba: ranní a odpolední směna pondělí až neděle (každý
druhý den volno)
2. traktorista, nepravidelná práce v živočišné výrobě včetně dojení skotu
E-mail: agro@mesetice.cz, tel.: 603 265 133, 605 877 845
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Připojte se, darujte mlíčko, vyzývá kojící
matky dárkyně Jana Hejnová
Dokončení ze strany 1

a začala darovat. Jelikož
to máme do Budějovic sto
kilometrů, musela jsem ho
každých čtrnáct dní sama
dovážet,“ popisuje. Vedoucí sestra mléčné banky totiž sváží mateřské
mléko pouze z Budějovic
a okruhu v délce 40 km
okolo nich. Jana ale nabízí, že dokud bude jezdit
sama, může dovážet mléko i od dalších maminek.
Darované mléko se
ukládá zmražené po jeho
vyšetření a zpracování. Je označeno jménem
dárkyně a datem příjmu.
Používá se zejména pro
nedonošená nebo nemocná miminka matek,
které dostatek vlastního

mléka nemají. Podmínku
dárcovství je nejen nadbytek mléka pro vlastní
dítě, ale také zdraví matky a vyhovující hygienické podmínky. Mléko
je možné darovat do půl
roka věku dítěte. Pak už
složení mléka neodpovídá potřebě novorozenců.
Za každý litr této tekutiny
vyúčtuje mléčná banka
dárkyně jednou měsíčně
300 Kč. Tento příspěvek
by podle informací českobudějovické neonatologie
měla dárkyně využít pro
zkvalitnění vlastní výživy
po dobu kojení.
Jana Hejnová již darovala 140 litrů. Když bylo
starší dceři půl roku,
uschovala si ještě pár lit-

rů v mrazáku pro vlastní
potřebu. „Krásně vyléčí
ekzém, je výborné do koupele, a když je čerstvé,
výborně zabírá jako kapky do nosu proti rýmě,“
vysvětluje. Dva měsíce
na to i přes kojení znovu
otěhotněla. „Bylo mi dobře a to malé v bříšku i já
jsme prospívali, tak nebylo
důvod přestat s kojením,“
vypráví.
Když porodila druhou
dceru, té první nebyl ani
rok a půl. „Porodila jsem
koncem pánevním, jelikož
se nám princezna neotočila ani po obratu. I tak to
byl krásný porod,“ vzpomíná na jeden říjnový den
minulého roku. „Kojím
doteď obě holky, a přesto

mám stále dost i pro mléčnou banku,“ říká. Kromě
dárcovství mléka se pustila ještě do další činnosti,
která pomáhá: „Je mi těch
mrňousků líto, tak jim ještě při chvilkách volna háčkuju čepičky.“
Kromě neonatologie
v Českých Budějovicích
shání dárkyně třeba také
Ústav pro péči o matku
a dítě v pražském Podolí.
Podle ní by měl být denní nadbytek mléka asi
300 ml. Odměna zde činí
250 Kč za litr, svozy nefungují. Odstříkané a zamražené mateřské mléko
je nutné přivézt přímo
do Podolí alespoň jedenkrát týdně v dohodnutý
den ráno. Všech pět mléč-

ných bank v republice
má na svých webových
stránkách i návod na odstříkávání a uložení mléka. Je také možné zavolat
na telefonní čísla, která
mají zveřejněna, a nechat
si zodpovědět konkrétní
dotazy.
„Maminky, nebojte se
toho. Není to komplikované a těm maličkým a jejich
maminkám moc pomůžete,“ apeluje Jana Hejnová.
Olga Trachtová
Hadáčková

Skauti letitá kolihovská strašidla chrání,
komunikaci a plnění úkolů přesunuly
na mail, ale od úklidu obce neustoupili
KOSOVA HORA Když letos v únoru

1. skautský oddíl KOS v Kosově
Hoře v roli hlavního organizátora
připomněl víkendovým programem třicet let od znovuobnovení
skautingu a představil novou oddílovou vlajku, měli členové na letošní rok nejeden plán. Nikdo netušil,
že jim s činností za pár týdnů zamíchá covid–19. Jaké akce museli
zrušit a jak nyní činnost funguje?
Na to jsme se zeptali Jiřího Čiháka,
který oddíl KOS vede.
Schůzky v klubovně na nádraží vám po vyhlášení nouzového stavu odpadly. Jakým způsobem s členy komunikujete?
Veškerá činnost Junáka je od 11.
března pozastavena. Od té doby se
nemohla uskutečnit ani žádná větší akce. Abychom se trochu udrželi v kontaktu a také v lepší náladě,
tak jsme rozjeli hru, do níž se dosud zapojilo třicet dětí. Funguje to
tak, že jim zasíláme prostřednictvím mailů na adresu jejich nebo
rodičů různé úkoly. Jde o zašifrované zprávy, poznávačky zvířat,
rostlin, nářadí... Tak si již například
účastníci uvařili doma krupicovou kaši, ozdobili na Velikonoce
netradiční technikou vajíčka. Po-

dařilo se nám zařadit i úklid obce.
Na rozdíl od předchozích ročníků
ale akce Ukliďme Česko – Ukliďme
Kosovu Horu nemohla být uspořádána hromadnou brigádou, ale

Jiří Čihák potvrdil, že skauti nabídli seniorům a nemocným pomoc, ale nikdo ji
dosud nevyužil.

individuálně. Plnění většiny úkolů
hráči dokumentují zasíláním fotograﬁe, ty využijeme do kroniky.
Hra již vstoupila do jedenáctého
kola a využíváme při ní i svoje
webové stránky.
Kolihovská strašidla jste museli odvolat a třetí ročník přesunout až na příští rok...
To je pravda. A veřejnost se

o putování v lese Kolihovy plné
her, překvapení a strašidel zajímala ještě dřív, než jsme vše stačili
veřejně vyhlásit. Zrušení jsme okomentovali sdělením, že strašidelní
obyvatelé tohoto lesa jsou staří
několik století a případná nákaza
by jim mohla ublížit. Snažili jsme
se tak i špatnou zprávu nějak odlehčit.
Která další odvolaná akce vás
hodně mrzí?
Rušit jsme museli výpravu „vlčat“ k Velké Lečici, soutěž ve vázání uzlů... V další ročník takzvaného
Mastník race s programem v místním Parku generála Mareše ještě
věříme. Otazník se vznáší především v případě letního tábora.
Kdyby se nemohl konat, to by nás
mrzelo asi ze všeho nejvíc.
KOS nabídl pomoc v obci
seniorům a nemocným lidem
formou obstarání nákupů, vyzvednutí léků... Využil jí do současnosti někdo z nich?
Pomoc s telefonickým kontaktem na mě jsme nabídli prostřednictvím obecního zpravodaje.
Dosud ale nikdo o žádnou službu
nepožádal. Souhlasím s názorem
místostarostky Kosovy Hory Len-

ky Havlíčkové, že většinu záležitostí pro potřebné zajišťují rodinní
příslušníci a sousedé.
Jak vám osobně změnil koronavirus život?
Po pracovní stránce se mi život moc nezměnil. Pracuji v lese
a tuto činnost zastavit nelze. Protože jsem tam ale většinu času sám,
tak si roušku musím nasazovat jen
výjimečně. Pokud jde o rodinný život, tak změnu oproti normálu pociťuje určitě více manželka než já.
Po uzavření místní mateřské školy
pečuje nepřetržitě o dvě malé děti.
A co mi chybí? Samozřejmě je to
oddíl a nějaké to větší setkání s kamarády. Například jsme museli
v Kosově Hoře zrušit tradiční motorkářskou zahajovací jízdu.
A co vás v posledních týdnech třeba i trochu potěšilo?
Při cestách do práce nebo při
procházkách jsem si nevšiml, že
by někdo z lidí v okolí porušoval
vládní nařízení a roušku neměl.
Myslím, že v tomto ohledu jsou
obyvatelé Sedlčanska poctiví
a uvědomují si, že na každém
z nich záleží, jak budou opatření
proti šíření koronaviru uvolňována
nebo právě naopak...
-mb-
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Školy se připravují na příchod prvních žáků
REGION Ministerstvo školství zveřejnilo harmonogram návratu do škol. Rozhodně ale prozatím
nejde o návrat do lavic tak, jak jsme všichni zvyklí. Základní školy odemknou své vstupní dveře
prozatím jen pro žáky prvního stupně. Ne všichni
ředitelé jsou s tímto rozhodnutím spokojeni.

Na Chlumu jsou připraveni
Jak uvedla ředitelka Jaroslava Procházková,
ZŠ a MŠ Chlum je na vstup žáků prvního stupně
do školy připravena. „Máme vypracovaný přesný
plán výuky v omezeném režimu tak, aby se jednotlivé ročníky nepotkávaly. Stejně budeme postupovat
v případě školní družiny, která bude také odděleně
pro jednotlivé třídní skupiny. Ve školní jídelně budeme vydávat jídlo podle harmonogramu, aby nedošlo k setkávání jednotlivých ročníků,“ říká. Všude
bude dezinfekce, zvýšené nároky budou na úklid
jednotlivých prostor i na dohled nad žáky. Roušky budou podle ní povinnou výbavou. „Doufám,
že MŠMT vydá nějaká doporučení, která nám ještě
více nastíní, jak bezpečnost žáků zajistit,“ dodává.
Pro žáky devátého ročníku připravují místní
pedagogové konzultační osobní setkávání s výukou hlavních předmětů. S osobní přítomností
žáků ostatních ročníků druhého stupně ve škole
se nepočítá, ve vzdělávání budou pokračovat distančně. „Osobně si však myslím, že by se základní
školy měly otevřít současně pro všechny žáky najednou, nedělat žádné skupiny. Nebo začít se žáky
pátého až devátého ročníku, protože tam by se hygienická pravidla dala daleko lépe zavádět a byla
by i rychleji žáky respektována a automatizována.
Malé děti jsou malé děti a nemůžeme po nich chtít,
aby vše nové hned zvládly,“ zamýšlí se.
V jednokolových přijímacích zkouškách
na střední školy problém Jaroslava Procházková nevidí. „Všichni budou mít stejné podmínky,“
říká. K hodnocení žáků na konci školního roku
se zatím nechce vyjadřovat. „Nemáme k tomu
žádné oﬁciální pokyny. Ale deváťáka bez ukončeného základního vzdělávání, tedy bez toho
blanketu vysvědčení, si neumím představit,“ podotýká. Práci každého žáka v distanční výuce
v této složité situaci velmi oceňuje. Zároveň ale
děkuje jejich rodičům, protože velmi vnímá jejich kladný přístup k domácí výuce, se kterou
dětem pomáhají.

Nechvalická škola by mohla
fungovat běžným způsobem
Také nechvalická základní škola je na žáky 1.
stupně připravena. „Vzhledem k tomu, že jsme
pouze prvostupňová škola s malým počtem žáků,
výuka se bude konat běžným způsobem. Pro
žáky, kteří se z jakýchkoliv důvodů nebudou moci
vyučování zúčastnit, zůstane v provozu i nadále
distanční výuka. Školní kuchyně je již v provozu.
Připravuje obědy pouze do přenosných jídlonosičů,“ uvedla Kateřina Čápová.
V současné době leží podle ní velká část vyučování na rodičích, a to hlavně v první a druhé
třídě. I v případě vyučování přes internet většinou rodiče sedí s dětmi u počítače a konzultují
s učitelem. Ochotně posílají zpět vypracované
listy, skenují sešity. Děti i rodiče mají okamžitou zpětnou vazbu. „O způsobu závěrečného

hodnocení letošního školního roku budeme ještě
jednat,“ doplnila.

Vysokochlumecká a počepická
škola zatím spíše vyčkávají
Vysokochlumecká ředitelka Eva Buriánová
plánuje otevřít společně se školou také mateřskou školu a školní jídelnu. „Předpokládám, že
někteří pedagogové i žáci zůstanou doma a budou dále učivo řešit distančně. Do desátého května budu potřebovat stanovisko rodičů. Podle toho
potom zorganizuji skupiny i další provoz. Žádný
ani předběžný výsledek průzkumu o obě varianty zatím nemám. Čekám také na manuál MŠMT,“
uvedla s tím, že k hodnocení se zatím vyjadřo-

vat nemůže, ale výuka na dálku funguje dobře.
Také v Počepicích budou žáci do školy moci
začít chodit. „Řešíme se zřizovatelem dezinfekci,
roušky a celkový provoz. Družina a školní kuchyně ještě není jistá, záleží také na dalších pokynech
z ministerstva,“ uvedla ředitelka školy Miroslava
Svobodová ve čtvrtek 23. dubna. Vyučovali by
zde hlavní předměty, tedy český jazyk, anglický
jazyk a matematiku, se zařazováním bloků ostatních předmětů. „Distanční výuka je náročnější, než
jsme si uměli představit, a to pro všechny, i z hlediska organizace a techniky v různých domácnostech
žáků,“ říká. Ani zde žáky zatím nehodnotili a jak
budou hodnotit, pokud se bude psát vysvědčení,
zatím není jisté.
Olga Trachtová Hadáčková
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Oživení náměstí a park Václava Havla: Jak
vidí rozvoj města zastupitel Filip Růzha?
SEDLČANY Filipu Růzhovi

je dvacet devět let, studoval na sedlčanském gymnáziu a poté absolvoval Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy. S Filipem Růzhou,
advokátem a městským zastupitelem za STAN, který
je obdivovatelem kvalitní
architektury, jsme si povídali nejenom o prostředí
města a jeho rozvoji.
Hodí se být právníkem i při působen í v z a s t u p i te l s t v u ?
To se hodí vždycky!
V zastupitelstvu jsem ale
především jako někdo,
kdo se rozhlíží kolem sebe
a zajímá se o svoje okolí. Ale samozřejmě mi to
hodně pomáhá při studiu
materiálů na zastupitelstvo
i při promýšlení a přípravě projektů v Sedlčanech.
Důležitější ale taky je nezapomenout na selský
rozum. Svět je komplexní
a problémy obvykle nemají jednoduchá řešení,
jenomže člověk si musí
dávat pozor, aby od hledání řešení nesklouznul jen
k hledání důvodů, proč
něco nejde. Kde je vůle,
tam je cesta. Třeba polní
cesta (smích). Na obnově
polních cest k procházkám
po okolí a zlepšení naší
krajiny už město pod záštitou pana starosty pracuje.
Nejde jenom o procházky,
ale i o zlepšení zadržování
vody v krajině, když vodě
postavíme do cesty překážku, díky které nesteče,
ale může se vsáknout. To
je při současném suchu
možná ještě důležitější.
Připravujete kromě
obnovy polních cest něco
dalšího?
Myslím, že sedlčanské
náměstí by si zasloužilo trochu oživit. Kdekoliv jsme
během letní sezóny s rodinou na výletě, vždycky se
rádi zastavíme na náměstí
na předzahrádce restaurace nebo kavárny a pozorujeme dění u jídla a sklenky
něčeho dobrého. Tahle
možnost se nabízí všude
– v Třeboni, Novém Městě nad Metují, Náchodě,

Znojmě, Praze, Krnově, Mikulově, Českém Krumlově,
prostě všude. A pak se člověk vrátí domů, a tady – nic.
Přitom na náměstí na straně radnice máme restaurace i kavárny. Dlouho mi to
vrtalo hlavou, až jsem oslovil provozovatele kaváren,
jestli by o předzahrádce
uvažovali, a pokud ne, proč
– abych zjistil, jestli by to
město mohlo nějak podpo-

by decentně umístěné mezi
kamennými obrubníky záhonů a od provozu odstíněné keři. Máme jedinečnou
šanci nastavit od začátku
stejná a předvídatelná pravidla pro všechny. Připravil
jsem proto manuál, který
stanoví, že zahrádky mají
vypadat jako krásné dřevěné terasy, aby nebyly
„každý pes jiná ves“, třeba
co do barvy slunečníků

Filip Růzha je také vášnivým turistou.

řit, jestli třeba nejsou příliš
vysoké poplatky za užívání veřejného prostranství.
A světe, div se, odpověděli
mi, že by venkovní posezení a předzahrádku provozovat chtěli, ale město se
na to příliš netváří.
Takže bychom si mohli brzy vychutnat ve větší
míře venkovní posezení
s kávou?
Předzahrádky náměstí
oživují a zlidšťují. Motivují
k tomu, strávit na náměstí
víc času než jen při přemisťování z jednoho okraje
na druhý. Umožňují nabídnout náměstí lidem. Město
tohle oživení přitom nebude stát vůbec nic, naopak,
ještě může mít příjem z nájmu. Zahrádky by nijak nezasáhly do chodníku, byly

nebo zábradlí, aby netrčely
ve vzduchu, aby byly nekuřácké a aby byla jednotně
stanovena provozní doba
a byl zachováván noční
klid. Manuál bude přílohou
nájemní smlouvy.
Nakolik váš plán brzdí
koronavirus?
Naopak! Teď tahle možnost získala ještě nový rozměr. Jednak umožníme
hostům sedět venku na vzduchu, a také máme skvělou
možnost podpořit místní
podniky, aniž by na to město muselo cokoliv vynaložit.
Stačí říct, že se za zahrádku
třeba první sezónu nebo dvě
nebude platit nájem. Město,
a tedy my všichni, tím jenom
získáme atraktivnější živé náměstí, možnost pohodlného
posezení a úlevu pro místní

provozovatele, na které krize dopadla jako první. Teď
mi zbývá ještě přesvědčit
ostatní zastupitele, že bychom měli místní podpořit
v uskutečnění jejich plánů,
dát jim k tomu manuál. O to
jde, po městu se totiž nechce
nic víc, než říct: „Ano, můžete posezení za své peníze
zřídit.“
V čem si myslíte, že
město udělalo pokrok?
Skvělý je třeba nový
park pod nemocnicí, dílo
proslulého zahradního
architekta Ferdinanda Lefﬂera, ten je skutečně na evropské úrovni. S tím se pojí
jedna myšlenka. Náměstí
máme pojmenováno po T.
G. Masarykovi jako stovky
obcí a měst. Pojďme být
po Litoměřicích a Říčanech teprve třetí, kdo nový
park pojmenuje po Václavu Havlovi. Kontext tomu
vyloženě nahrává. Park
je ohraničený moderními
budovami – futuristickou
modlitebnou a paneláky.
Měl by proto připomínat
moderní osobnost a obracet pohled spíš do blízké
budoucnosti, než dávné
minulosti. Je to místo odpočinku, setkávání a dialogu
a tyhle hodnoty by název
parku měl symbolizovat.
A má to i místní rozměr –
stejně jako TGM i Václav
Havel Sedlčany navštívil.
S jinou historickou osobností související s městem, Jakubem Krčínem, je
spojená už připravovaná
cyklostezka, ze které jsem,
mimochodem, nadšený.
A jestli s jeho jménem
spojit něco dalšího, navrhoval bych spíš přejmenování přehrady než parku,
ve kterém pro rybníkáře
není ani symbolický vodní prvek. Možná je škoda,
že se naše přehrada skoro
čtyřicet let jmenuje Sedlčanská retenční nádrž. To
je, jako kdyby se ulice jmenovala Ulice a náměstí Náměstí. A jinak, co do rozvoje města, mi přijdou velmi
povedené rodinné domy
v lokalitě Na Morávce.
Máte ještě další vize,

které se budete snažit
prosazovat?
Nemusíme chodit daleko. Sokolovna i její okolí
si o úpravu přímo říkají.
Vždycky platí, že trochu
opomíjená míst a mají
největší potenciál. Tady
naopak můžeme navázat
na minulost. Stál tu středověký, později Krčínův pivovar, který byl v 19. století
nahrazený lobkowiczkou
výletní restaurací, a to je
dnes sokolovna. Představoval bych si návaznost
na městský park, využití
meze pro pobytové schody
nebo malý přírodní amﬁteátr a skvělé by bylo upravit
i část nábřeží Mastníka se
zrekonstruovanou lávkou
jako vodní parčík. Úprava
nábřeží je teď spolu s obnovou polních cest hodně
populární a existují k tomu
i dotační tituly. A co se týká
samotné sokolovny, pojďme se bavit o tom, jestli
musí sloužit jen jako další
ze sportovišť, nebo jestli ji
můžeme kromě toho třeba
částečně vrátit i její původní roli výletní restaurace
s posezením v zeleni pod
stromy.
To ale zní jako běh
na dlouhou trať…
Samozřejmě to nebude
hned. Musíme začít od plánu, podle kterého se vše
bude postupně upravovat.
A ten plán se musí týkat celé
skládačky, ne jenom jednoho dílku. Bude to něco stát,
ale snažit se šetřit zrovna
na projektu je jako snažit se
šetřit na levných základech
domu, a pak dát dvojnásobek za to, aby dům nespadl.
Když se nebude postupovat
koncepčně, bude to ve výsledku stát minimálně stejně, ale zato výsledek bude
horší. Pokud na to letos nemáme, tak počkejme ještě
rok, až budou v rozpočtu
prostředky na kvalitní vysoutěžený projekt, který
bude počítat i s úpravou
okolí. Je to vlastně poslední
budova s potenciálem, kterou město má, a já věřím, že
toho využijeme.
David Myslikovjan
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Výuku by bylo vhodné uvolnit buď pro
všechny a povinně, nebo pro nikoho,
myslí si ředitelka petrovické školy
REGION Žáci prvního stup-

ně základních škol by se
mohli vrátit od 25. května
zpět do lavic. Podle plánu
ministra školství Roberta
Plagy půjde o dobrovolnou
docházku dětí prvních až
pátých tříd a vedení školy
musí zajistit pro výuku přísná hygienická opatření, aby
nedošlo k šíření koronaviru. Jsou schopni ředitelé
škol výuku zajistit, utvořit
skupiny o maximálním počtu 15 žáků a dokážou pro
ně zajistit vyučující? Co považují za největší problém?

Odmítnout
mohou rodiče
i kantoři
Libor Novotný, ředitel 1.
ZŠ Sedlčany, nepopírá, že
dosud úplně neví, jak bude
výuka vypadat. „Prostory
ve škole máme. Hygienické
prostředky doufám seženeme a měli by je samozřejmě
dodat z ministerstva,“ říká.
„Pro určitý počet žáků jsme
schopni výuku zajistit. Pro
celý první stupeň by to ale
byl problém,“ připouští. „Nedokážu si představit, že malé
děti budou mít po celou dobu
výuky roušku a nebudou se
ke kamarádům moci přiblížit. To i přes dozor a pokyny
vyučujících bude obtížné.
Sejmutí roušek bude záležet
na vyučujícím,“ uvažuje.
„Docházka nebude
do prázdnin povinná pro
žáky, ani pro učitele. Samozřejmě nelze nikomu
nařídit, aby vyučoval. Odmítnout kolegové návrat
mohou, pak se budeme
snažit výuku zajistit jiným
vyučujícím,“ vyjadřuje se
ke kantorům, kteří jsou
sami v rizikové věkové
skupině nebo mají obavy,
aby nenakazili staršího člena ve své domácnosti.
Ředitel Novotný se známkami na vysvědčení nepočítá: „Ministerstvo školství
doporučilo neznámkovat,
čekáme, jaké pokyny ještě

dostaneme. Za jeden měsíc
výuky by známky ale byly
značně neobjektivní.“ Věří,
že žáci devátých tříd využi-

Libor Novotný

jí možnost konzultace pro
přijímací zkoušky. „Kolik
jich ale bude, si netroufám
odhadnout,“ dodává jedním
dechem. K tématu dodává:
„Není mi jasné, proč do škol
mohou jen děti na prvním
stupni. Asi je pravdivý názor,
že ministerstvo chce ušetřit
na dávkách pro rodiče, kteří
pošlou děti do školy a přestanou mít nárok na dávky.“
Na otázku, zda upřednostňuje návrat koncem června nebo by školu otevřel
až v září, odpovídá: „V tom
osobně nevidím moc velký
rozdíl. Koronavirus z Číny tu
podle lékařů bude nějakou
dobu s námi.“ Poznamenává,
že nákaza covid–19 postavila všechny do situací, které
jsme si vůbec nedovedli
představit. „Rodiče místo práce pomáhají dětem zvládat
učivo a učitelé přešli na výuku
online. Přípravy na tento typ
je hodně těžký. Trvá daleko
více času než výuka ve škole.
Proto moc kolegům děkuji, že
si tento způsob rychle osvojili
a rodičům zase za čas, který
v daleko větší míře musí dětem při učení věnovat.“

Slavnostní
otevření bude až
v září
V Základní škole v Kosově Hoře jsou připraveni k 25.
květnu budovu pro 1. stupeň otevřít. „Děti již půjdou
do nově zrekonstruované budovy, která poskytne nadstandardní podmínky pro daný

hygienický režim. Velmi nás
ale mrzí, že se událost bude
muset obejít bez slavnostního
otevření, které jsme vzhledem k momentální situaci
přesunuli až na 1. září a velmi
doufáme, že už se bude moci
uskutečnit i s účastí veřejnosti,“ komentuje částečný návrat ke klasické formě vzdělávání místostarostka obce
Lenka Havlíčková. Vytvoření
skupiny s maximálním počtem žáků je proveditelné.
„Ředitel naší školy si dovede nošení roušek představit
a pokud prý to daná situace
dovolí, v malém kolektivu
třídy je povolí sundat,“ uvádí
místostarostka k našim dotazům, které s ředitelem konzultovala. Za optimálnější
by prý považoval ale vzhledem k celkové situaci otevření školy pro všechny až
od září. Potvrzuje, že konzultace k přípravám na zkoušky na střední školy budou
v ZŠ v Kosově Hoře možné.

Lenka Havlíčková

Forma vysvědčení je zatím
ve fázi diskuze. Za pravděpodobnější variantu považuje
nahrazení známek slovním
hodnocením. Obec v roli zřizovatele školy prý obdivuje,
jak učitelé výuku za nouzového stavu zvládali. „Všichni
se určitě ale těšíme na návrat
do normálního stavu věcí
a tím i vzdělávání,“ doplňuje
Havlíčková.

Nabídky
na dezinfekci
chodí denně,
ale...
Podle Hany Vošahlíkové, ředitelky ZŠ Petro-

vice, je škola schopná se
o školáky prvního stupně
podle pravidel postarat.
Jedním dechem ale dodává: „Dokud nebude jasný
prováděcí předpis ze strany
ministerstva školství, můžu
pouze spekulovat. Netušíme
totiž, kolik dětí bude nakonec do školy chodit. Některé
navštěvovat školu moci nebudou, i kdyby chtěly. Týká

Hana Vošahlíková

se to těch, které žijí v domácnosti s takzvanou rizikovou
osobou – ve věku nad 65 let,
chronicky nemocnou a podobně. Některé žáky zase
nepustí do školy rodiče ze
strachu přenosu koronaviru
do jejich domácnosti. Každopádně utvořit skupiny o maximálním počtu 15 dětí jsme
schopni. O školáky se budou
starat asistentky pedagoga,
vychovatelé a učitelé,“ uvažuje ředitelka Vošahlíková.
Potvrzuje, že několik pedagogů také do skupiny rizikových osob z tohoto hlediska
patří. „Samozřejmě počítám
s tím, že se může stát, že některý z nich bude mít obavu
o svoje zdraví nebo o zdraví
druhého a přímé vyučování odmítne. V tom případě
bude moci dále pracovat
z domova,“ dodává ředitelka. „Vhodné by bylo výuku
uvolnit buď pro všechny
a povinně, nebo pro nikoho.
Případně pro první stupeň
povinně a druhý stupeň by
měl mít alespoň možnost
konzultací. A to od května,“
myslí si. Při vypisování vysvědčení budou v Petrovicích vycházet ze známek
získaných v době před uzavřením školy, ale důležitá

pro závěrečné hodnocení
bude také práce v průběhu
distančního vzdělávání.
Za kámen úrazu považuje ředitelka Vošahlíková
nákup dezinfekce, stojanů
na dezinfekční gely, bezkontaktních teploměrů
a roušek. „Nabídek chodí
sice denně dost, ale za velmi
vysoké ceny. Věříme však,
že nám ministerstvo vyjde
vstříc a umožní nám nákup
právě těchto věcí hromadně
– samozřejmě s výhodnější
cenou.“ Nedovede si také
představit, že by měl být
žák nebo pedagog po celý
den uvězněný v roušce.
„Pokud by byly dodrženy
všechny bezpečnostní a hygienické předpisy, určitě bychom dětem umožnili roušky sundat,“ avizuje.

Ředitelé se
zamýšlí nad
družinami
K otázce školních družin se staví ředitelé zatím
zdrženlivě. Podle ministra
Plagy by měla být docházka do nich umožněná jen
totožné skupině dětí, které
jsou spolu v jedné třídě.
K žádnému promíchání by
dojít nemělo. Libor Novotný z 1. ZŠ Sedlčany uvádí: „Vychovatelek ve škole
máme šest, to je pro 90
dětí. Protože se nemůžou
skupiny spojovat, nemůže
více dětí do družiny docházet.“ V Kosově Hoře budou
o družinách prý uvažovat
až bude úplně jasné, kolik
vlastně žáků od 25. května
skutečně přijde. V Petrovicích sice nebude družina
v provozu, ale zaměstnaným rodičům se tu chystají
vyjít vstříc přípravou dopoledního a odpoledního
programu ve skupinách.
„A ten odpolední bude
volnější a bude obsahově
hodně podobný aktivitám
ve družině,“ plánuje ředitelka Vošahlíková.
Marie Břeňová

ZPRAVODAJSTVÍ

10 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Sedlák na vesnici je přínosem Podle vedení
pro celou společnost, je
gymnázia se žáci
přesvědčen Vladimír Kuncl
Dokončení ze strany 1

Postavil bourárnu a chladící komoru, kde maso asi
dva až tři týdny zraje, a pak
je prodává ze dvora – buď
v bedýnkách nebo maso
na přání vakuuje,“ přiblížil
současnost.

Agroturistika
na čas usnula
Opatření proti šíření
covidu–19 se prý menších
rodinných farem zvlášť
nedotkla. „Pro zemědělce,
kteří mají dojnice, produkují mléko a vystačí si bez
zaměstnanců, tak pro ty
se nic zásadního nezměnilo. Farmáři, na nichž jsou
pracovně závislí další lidé
a mají doplňkovou činnost
– jako my se zabýváme agroturistikou,
ubytováním
a vyjížďkami na koních
– tak to pocítili,“ vysvětlil
s tím, že o zmíněné vyjížďky na koni a služby
s tím související, byl zájem už od března. To byl
však měsíc, který všechny
tyto služby při vyhlášení
nouzového stavu zastavil.
„Všechny domluvené pobyty jsme museli rušit. Zaplaceno jsme dostali i na letní
tábory pro děti, čekáme,
jak se uvolňování opatření
do této oblasti konkrétně
promítne. Skupinky míváme tak do třiceti účastníků,
z toho usuzuji, že máme
větší šanci než pořadatelé,
kteří mívají obsazen turnus až sto padesáti účastníky,“ podotkl. Připomněl,
že tábory na Brzině jsou
zaměřeny na výuku jízdy
na koni a péče o ně, ale děti
nejsou ošizeni ani o další
dovednosti, hry a aktivity,
které s sebou nese pobyt
v přírodě.

Slovo sedlák
bývala urážka
Vladimír Kuncl je přesvědčen, že Asociace soukromého zemědělství České republiky, význam má.
„Začal bych trochu zeširoka. V 60. až 70. letech, kdy
jsem chodil do školy, tak

slovo sedlák byla pomalu
urážka. To se, myslím, změnilo. Asociace se snaží vrátit tomuto stavu prestiž. Farmy mají v obnově venkova
svoje místo. Toho nemohou
dosáhnout velké ﬁrmy se
sídlem v Praze nebo na dalších adresách. Jsou to agrobaroni, kteří vlastní desítky
tisíc hektarů půdy. Jsou
absolutně odtrženi od venkova například tím, že osívají celé katastry jen jednou
plodinou – třeba řepkou,

hospodářství, informují, co
udělali pro přírodu vysazením aleje, zbudováním mokřadu nebo rybníků. „V posledním kole například
zvítězil účastník, který původně vůbec nebyl sedlák.
Protože se ale zajímal o ornitologii, tak chtěl zachovat staré sady ve vesnici.
V letitých stromech sídlilo
ptactvo, tak ve snaze, aby
se nepokácely, začal od lidí
ovocné sady skupovat. Postavil si pálenici a tak začal
postupně sám hospodařit,“
uvedl konkrétní případ.

Soběstačnost
není totéž co
schopnost

Vladimír Kuncl

která je momentálně pro ně
výhodná. Zisk směřují úplně jinam. Od rodinné farmy
peníze obvykle ve vesnici
zůstávají. Lidi mají možnost
si od nich koupit potraviny,“
argumentoval. Připustil, že
se podoba venkova ale
mění: „Dříve měl pomalu
každý záhumenek, kde pěstoval brambory nebo obilí,
v chlívku měl prase, choval
králíky, slepice a jiná zvířata. Takový obrázek vidíme
v současnosti už méně často. Venkované se samozásobili, což bylo dobře,“ řekl, že
tím víc si to uvědomujeme
v současnosti. „Asociace se
snaží veřejnosti dokázat,
že rodinné farmy hospodaří dobře. Chce pomáhat
i radami – sedlákům chodí
na jejich maily, kde se jaké
akce konají, jak si poradit
v systému podávání žádostí
o dotace a různé úlevy,“ vypočítával. Upozornil také
na program „Pestrá krajina“. Vysvětlil, že existuje
asi tři roky a sedláci v této
soutěži představují svoje

Vladimír Kuncl odpověděl na otázku, jak posuzuje
mantinely, které určuje Evropská unie při pěstování
plodin, chovu hospodářských zvířat a podobně.
Kvůli těmto opatřením například republika přestala
být „velmocí“ při pěstování
cukrové řepy... A tak se sedláka ptáme: Dokázali by být
čeští zemědělci soběstační?
Nemá to slovo rád. „Nesoběstačnost chápu jako
neschopnost něco si vyrobit.
Ale my výroby přece schopni
jsme! Je to ale podle mě otázka dotační politiky – Evropské unie a jejích členských
států. Určitě bychom se měli
víc orientovat na domácí trh
a exportovat přebytky. V obilí jsme schopni vyprodukovat
o padesát procent víc, než
spotřebujeme, v hovězím
mase jsme také ve výrazném přebytku...“ Dodal ale
zároveň, že si čeští spotřebitelé zvykli na různé druhy
exotického ovoce, které ale
v našich podmínkách nelze
vypěstovat.
Vyprávění zakončil slovy: „Sedlák na vesnici je
rozhodně přínosem pro
celou společnost. Kdybych
mohl zasáhnout do rozhodování, tak bych určitě
navrhl, aby malé a rodinné farmy byly preferovány
před těmi obrovskými.“
Marie Břeňová

do školy už těší,
ale asi půjdou
jenom maturanti
SEDLČANY Ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy na základě spolupráce s ministerstvem
zdravotnictví a epidemiology vydalo harmonogram
postupného uvolňování
mimořádných opatření.
„Návrat do naší školy,
ale v omezeném režimu, se
bude týkat zatím pravděpodobně pouze studentů, kteří
budou v letošním roce skládat maturitní zkoušku. Pro
ostatní naše žáky zůstane
škola do konce tohoto školního roku nejspíš uzavřena,
ale ani to nelze s deﬁnitivní platností tvrdit,“ říká zástupkyně ředitele GaSOŠE
Lenka Lichtenbergová.
Harmonogram je postaven na současné epidemiologické situaci v ČR.
V závislosti na vývoji může
být nadále aktualizován,
doplněn nebo zcela změněn. Proto je podle vedení
školy velmi náročné připravovat jakékoliv další kroky
pro organizování zkoušek
a pracovat na zdárném
ukončení školního roku.
„Do konce dubna by měl
být zveřejněn metodický
předpis, v němž budou
upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti
s postupným otevíráním
škol, který je pro jakoukoliv
přípravu částečného otevření školy klíčový,“ uvedla
Lenka Lichtenbergová.
Studenti maturitních
ročníků by měli mít možnost začít školu navštěvovat od 11. května. Pro ně
je podle vedení školy tato
situace obzvláště obtížná.
Mají před sebou ‚zkoušku
z dospělosti‘, na kterou
se již dlouho připravují,
a stále přesně neví, kdy
a za jakých podmínek vše
propukne. Za normálních
okolností by již měli za se-

bou písemnou maturitní
zkoušku z českého jazyka a někteří z angličtiny
a na začátku května by je
čekaly didaktické testy.
„Provoz školy se pokusíme v souladu s vydanými
pravidly co nejlépe zajistit.
Tři týdny po otevření školy
pro maturanty by měly být
zahájeny maturitní zkoušky,
nejprve zkoušky společné
části a hned v návaznosti
by měly následovat zkoušky části proﬁlové. Přijímací
zkoušky by se měly konat až
po zkouškách maturitních,
to je ale pouze dosavadní
nastínění harmonogramu,
který se může změnit,“ říká
Lichtenbergová.
Proces vzdělávání přerušen nebyl. Komunikace
mezi učiteli, rodiči a žáky
funguje. „Celá situace nás
samozřejmě zneklidňuje,
protože distanční způsob
vzdělávání nikdy plnohodnotně nenahradí přímý
kontakt se studenty. Není
v lidských silách zvládnout
tímto způsobem celý obsah
učiva, který má každý vyučující naplánován podle
školního vzdělávacího programu. Odezvy od učitelů,
rodičů i žáků jsou vesměs
kladné, ale samozřejmě
bychom si přáli, abychom
se mohli vrátit k reálnému
vzdělávání formou prezenční výuky, kdy je učení
podpořeno sociálním kontaktem, přímým výkladem
učiva, prací ve skupinách,
vzájemným hodnocením,
ale také společnými zážitky
třeba ze školních exkurzí.
Všichni se těšíme na běžný
život školy, na třídy plné
usměvavých žáků a rušné
školní chodby o přestávkách,“ vzkazuje Lenka Lichtenbergová s nadějí.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Rozsáhlá rekonstrukce
restaurace
Na Vyšehradě bude
pokračovat až do léta
V okamžiku,
kdy začal platit nouzový
stav a došlo k uzavření,
případně omezení provozu pohostinství, pustil se
do rozsáhlé rekonstrukce
restaurace na rohu ulice
Víta Nejedlého a Komenského náměstí její spolumajitel a provozovatel Richard Svoboda starší.
Restaurace Na Vyšehradě „U Marků“ dozná brzy
opět značného vylepšení.
Naposledy prošla rekonstrukcí před sedmnácti
lety, kdy byla modernizována kuchyně a kdy
bylo instalováno nové
WC. V restauraci se na jejím vylepšení pracovalo
i v roce 1991. „Dá se říci,
že všechno zlé může být
k něčemu dobré, protože

SEDLČANY

takže je máme z imitace
dřeva. Plánujeme, že všechny práce u nás budou hotovy do začátku července.“
Na rekonstrukci se podílí pracovní skupina Václava Pauknera, která provádí
zednické práce. Plyn, topení a vodu dělá ﬁrma Františka Skalického a střechu
ﬁrma Stanislava Glazera.
„Naším přáním je, aby restaurace vypadala hezky
zevnitř i z venku, ale přitom
působila starobyle,“ doplnil
Richard Svoboda.
Historická restaurace
toho zažila skutečně již
hodně, a proto také její
současný provozovatel
vypracoval pro hosty podrobné písemné povídání,
které ještě bude doplňovat. „Restaurace Na Vyše-

ce Na Vyšehradě, je zaznamenáno, že původní zájezdní hostinec byl v roce
1935 opraven a přestavěn
Františkem Markem na pohostinství. Za druhé světové války byly Sedlčany vystěhovány a tento osud se
nevyhnul ani rodině Markových. Byla vystěhována
do nedalekého Vysokého
Chlumce. Pohostinství
bylo okupanty použito
jako skladiště map, pod
jejichž váhou se propadl
strop. V roce 1953 bylo
pohostinství dělnickou
třídou vyvlastněno a manželé Markovi v něm zůstali
jako zaměstnanci do roku
1960. Když o čtyři roky
později František Marek
zemřel, jeho manželka tři
desítky let sledovala s těž-

strana

11

Ve Vojkově se
objevil covid–19,
v Domově seniorů
všechny otestovali
Dokončení ze strany 1

který nám případ také potvrdil. „V polovině dubna se
podezření na onemocnění
objevilo u jednoho zaměstnance, a to při preventivním
testování na přítomnost protilátek. Ve spolupráci s hygieniky z Benešova byl tento
zaměstnanec testován pomocí PCR testu, který není
orientačním rychlotestem,
ale slouží ke skutečnému
prokázání onemocnění.
Testem bylo 17. dubna potvrzeno, že zaměstnanec je
skutečně covid–19 pozitivní,“ popisuje časový průběh Koníček.
Dále se situace podle
něj řídila pokyny hygieniků. Do zařízení přijelo několik testovacích sanitek
a vzorky byly odebrány
všem klientům i zaměstnancům. Celkově bylo během čtyř hodin odebráno
165 vzorků. „Dvacátého
dubna bylo oznámeno, že
všichni testovaní jsou negativní, takže o žádném řádění koronaviru, jak jsem četl
na sociálních sítích, nemůže být řeč,“ doplňuje ředitel Koníček, podle kterého
dělají všichni maximum,
aby klienti byli chráněni.
To potvrzuje i radní

Středočeského kraje pro
oblast sociálních věcí
Aneta Heřmanová, jelikož
zařízení ve Vojkově je zřizované krajem. „Součinnost pracovníků i klientů
ve Vojkově s hygieniky
a dalšími odborníky byla
vzorová. Krajský úřad se
rozhodl testovat plošně
všechny pracovníky našich příspěvkových organizací. Vnitřní prostory
organizací, které ve Středočeském kraji poskytují
sociální služby, byly kompletně vydezinfikovány
proti případnému šíření
koronaviru, takže situaci
nepodceňujeme,“ sdělila
redakci Heřmanová.
Podle informací redakce
byla nakaženou zaměstnankyní Domova seniorů
ve Vojkově zdravotní sestra, která do zařízení dojíždí
z Příbrami a byla od 6. dubna doma ve stavu nemocných. V zařízení by měla
následovat druhá vlna testování.
V regionu mezitím ubyl
jeden případ onemocnění
v Sedlčanech, kde se pacient uzdravil. Naopak pozitivní případ nakažení se
objevil v Křečovicích.
Tomáš Vašíček

Pepco i zverimex, to
budou nové obchody
obchodního centra
Restaurace Na Vyšehradě prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí.

jsme využili uzavření naší
hospody k zahájení prací
spojených s rekonstrukcí,“
uvedl Richard Svoboda.
„Budeme mít nové plynové
radiátorové vytápění, novou přípojku vody, v těchto
dnech měníme střešní krytinu a nové budou i vnitřky
včetně oken. Bohužel dřevěná jsou v takové ceně, že
nebylo v našich ﬁnančních
možnostech je zakoupit,

hradě a její tradice pohostinství je spojená s naší
rodinou po dobu zhruba
pěti set let,“ vypočítává Richard Svoboda. „Sám název je odvozen od sousloví
,Výše hradu‘, přičemž hradem je míněn tehdy opevněný románsko-gotický
kostel svatého Martina, postavený okolo roku 1294.“
V zápiscích, které jsou
malou kronikou restaura-

kým srdcem úpadek kdysi
rodinného pohostinství ze
svého domu v sousedství.
Po třech desetiletích byl
objekt v dezolátním stavu
vrácen rodině. Objekt je
od té doby přebudováván zásluhou celé rodiny
a přátel pod vedením současného provozovatele Richarda Svobody, který je
vnukem Františka Marka.
David Myslikovjan

SEDLČANY Jak jsme infor-

movali v minulém čísle,
skupina JTH Group staví
v kopci nad Penny marketem druhou část obchodního centra. Podle zástupce
společnosti, Radka Metze,
nyní ﬁnišují základní terénní
úpravy a byla započata hrubá stavba objektu. Dokončení výstavby je plánováno
na podzim letošního roku.
Ví se také už, jaké obchody
v prodejních prostorách budou nabízet své zboží.

Současnou čtveř ici:
KIK, drogerii Teta, obuv
V+J a vinotéku Vinofol doplní tři nové prodejny: Pepco, Super ZOO a Banquet.
„Současný sortiment se tak
rozšíří o módu pro celou
rodinu, chovatelské potřeby
pro zvířecí miláčky a obchod s doplňky pro domácnost, čímž se současný mix
nájemců vhodně doplní
a nabídka se téměř zdvojnásobí,“ usuzuje Metz.
Tomáš Vašíček
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Současnou variantu návratu dětí do škol nazývá ředitel
Propojky ‚Ani ryba, ani rak‘
Dokončení ze strany 1

rozšířením do tříd. A to bez
ohledu na případný konec
koronaviru,“ nastiňuje
opatření.

Učitelé do školy
přijdou
O pedagogické zajištění výuky strach nemá.
Ve hře je několik variant.
Jednou z nich je zhutnění
rozvrhu bez výchov, čímž
by se zkrátila doba pobytu
ve škole. Další možností
je vyučování na směny,
kdy by dopoledne v lavicích seděli žáci dojíždějící
a odpoledne by je vystřídali místní. Na výuku některých předmětů je možné využít také pedagogů
druhého stupně. „Už se mi
někteří kolegové sami nahlašovali,“ pochvaluje si
ředitel školy. Nevylučuje
ani využití vychovatelek
školní družiny. Vše, včetně otevření družiny, se ale
bude odvíjet až od počtu
nahlášených žáků.
Otevření školní kuchyně záleží na počtu žáků.
„Pro latentně malý počet
žáků nebude mít smysl
vařit. Pokud nastoupí dětí
dostatek, pak si provoz
jídelny, ovšem s jedním
jídlem, představit dovedu.
Kuchyně ale není součástí
školy, rozhodnout bude
muset její paní vedoucí,“
zamýšlí se.

Očekává
metodický pokyn
k třídnickým
hodinám
Pokud jde o návrat žáků
druhého stupně do lavic
ještě v tomto školním roce,
hovoří se o konzultačních
skupinách ve stylu třídnických hodin. „Co si pod tímto pojmem kdo představí,
by bylo zajímavé srovnávat.
Půjde o třídnické hodiny
pro patnáct žáků, kde se
budou rozebírat klasické
třídní záležitosti? Nebo půjde o konzultace pro patnáct
žáků s výukou i s jinými než
třídními učiteli?“ pochybuje
Jaroslav Nádvorník o rozhodnutí.
Jednokolové přijímací
zkoušky na střední školy
přijal s rozpaky: „Samozřejmě se výrazně snížil psychologický komfort žáků. Dříve
se žáci mohli spolehnout
na druhé kolo přijímaček,
když se jim první nepovedly.
Teď je to vše sázka na jednu
kartu. Jedná se ale o mimořádné okolnosti, toto je jedna z daní. Samozřejmě mě
mrzí, že se jedná zrovna o ty,
kterým podobné rozhodnutí
může zcela změnit život.“
Do distanční výuky se
podle ředitele školy zapojuje většina žáků. Zejména
u mladších žáků pak záleží
nejen na technickém vyba-

vení a vlastních schopnostech, ale také na času a vůli
jejich rodičů. „U starších
jsou právě oni důležitým
nejbližším živým motivačním prvkem. A mezi žáky
jsou pochopitelně z tohoto
hlediska zásadní rozdíly.
Část žáků využívá i schránky na vratech školy. Jedna je
s novými úkoly, druhá s vypracovanými. Pro učitele
je tato forma výuky strašně
náročná, stejně jako pro empatické rodiče. I žáci, alespoň zatím většina, projevují
poměrně silnou vůli. To je
výborné!“ pochvaluje si.
Při online výuce využívá škola jednotné prostředí
Google Classroom. Od tohoto týdne budou učitelé
cizích jazyků zahajovat
výuku pomocí videokonferencí. „Upínali jsme se stejně jako veřejnost k datu 25.
května, kdy se školy měly
otevřít. Nyní to je jinak. Musíme tedy změnit i naše postupy,“ neskrývá zklamání
Jaroslav Nádvorník.

Věří v nárůst
vnitřní motivace
žáků
Všichni pedagogové
školy hodnotí práci žáků
formativně a slovně. Nic
z toho, co se vypracovává doma, se podle vedení
školy nedá použít do klasiﬁkace. Ta musí vycházet
ze známek nasbíraných

v únoru a první polovině
března. „Ale jde o mimořádnou dobu, známky teď fakt
nejsou nejdůležitější. Jak se
z důvodu jiné výuky díky
koronaviru posunulo školství, doufám, že se posunula
i potřeba vnitřní motivace
žáků. Namísto ‚A bude za to
jednička?‘ snad nastoupilo
‚Hurá, učitel mi napsal, že
už to umím. To jsem rád, že
to zvládnu‘“ věří. Zároveň
podotýká, že ministerstvo
školství už poměrně dlouho
přešlapuje s vyhláškou, která by to měla řešit. „Zatím
nechci návrh příliš hodnotit,
protože pevně doufám, že se
změní. Je zmatečný, jeden
kolega ho přirovnal k bajce
O lišce a džbánu. To Slováci
jsou jiní pašáci. Tam je vyhláška už dávno na světě,
zakazuje například klasiﬁkaci tři týdny od nástupu
do školy,“ dává za příklad
naše východní sousedy.
A jak by sám ředitel
školy postupoval v současné situaci, kdyby byl
ministrem školství?
„Ministr je politik a ten
musí přijímat i nepopulární
opatření. Tímto rozhodnutím, ve kterém žáci do školy mohou a nemusí přijít,
uspokojil všechny voliče.
Ani ryba, ani rak. Je známé,
že vznikly dvě protichůdné
petice. Jedna požadovala
nástup od září, druhá, která
získala méně hlasů, žádala,

aby žáci nastoupili ihned.
Vláda rozhodovala s váhou
‚těžší‘ petice, tím i argumentovali. Kdyby rozhodli
o týden, deset dní později,
bylo by to naopak. Bylo to
tedy politické, možná pragmatické, ale nedůstojné
rozhodnutí. Rozhodovali
vystrašení politici na základě vystrašených rodičů.
Čestnější by byla varianta
buď – anebo. Tedy květen
nebo září. A protože nejsem
politik ani virolog nebo matematický analytik, mohu si
dovolit v podstatě laickou
úvahu. Pokud viru škodí ultraﬁalové záření a naopak
si lebedí ve vlhkém a chladnějším prostředí, pak bych
byl rozhodně pro otevření
škol nyní na jaře. Až žáci nastoupí v září, kdy očkovací
sérum pravděpodobně ještě nebude, dá se očekávat,
že se křivka nakažených
v očekávaných podzimních
mlhách při ochlazení asi
zvedne. Co potom? Zavřeme
zase školy a nastoupíme až
po Vánocích? A kromě toho
to má i nemilé pragmatické
důsledky. Nyní kolegové učí
podstatně náročnější formou. Ale až někdo 25. května nastoupí, bude ho učitel
dopoledne učit ve třídě
a druhého po večerech přes
počítač. A nůžky nerovnosti
se budou dále otevírat.“
Marie Břeňová a Olga
Trachtová Hadáčková

V parčíku hraje nohejbalová parta pod názvem Malý park
SEDLČANY V těchto dnech

je opět možnost zasportovat si, ačkoliv v omezených
podmínkách, na čerstvém
vzduchu. Jarního počasí
využívají především rekreační cyklisté a běžci. Ožívat
začínají i sportoviště. Nejsou zdaleka tolik zaplněna
jako za normálního stavu,
ale například v Hájku na Severním sídlišti bylo o uplynulém víkendu docela živo.
Po několika týdnech
se zde opět sešla parta
nohejbalových nadšenců
ve věku kolem třiceti let,
kteří sami o sobě říkají, že
když hrají v parčíku, dali si
název Malý park. Šestičlen-

ná skupina mladých sportovců nechyběla na starším ze dvou antukových
kurtů v Hájku ani v neděli
26. dubna, kdy si užívala příjemné počasí, které
přálo sportovnímu vyžití.
„Když je venku pěkně, chodíme sem docela často,“
říká jménem party Lukáš
Záhora. „Záleží na tom,
jestli tady trénují hráči, kteří se zúčastňují nohejbalových turnajů. V naší partě
jsou různé profese. Zedník,
svářeč, nebo elektrikář.
Většinou sem chodíme
po práci a jednou si třeba
taky zahrajeme na některém z turnajů. Po zrušení

zákazu sportování venku
jsme tady už podruhé, moc
jsme se sem těšili. Všichni
se známe už od mala a společně taky hodně jezdíme
na kole.“
Členové nohejbalové
party se shodli v tom, že je
dobře, že byl v Hájku vybudován druhý antukový
kurt, na němž se dá hrát
nohejbal i volejbal. Dříve se
mnohdy o hru přetlačovali
s jinými skupinami rekreačních sportovců, zatímco
teď se jich může na hracích
plochách vystřídat více.
Důležité je, že do hry se dostane i více dětí.
David Myslikovjan

Nohejbalisté z party Malý park dokážou hrát nad nízkou sítí pořádně vysoko.
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Rekonstrukce mostu způsobuje
Za první kulturní
problémy
vlaštovku označil
Martin Severa promítání
sedlčanského kina
SEDLČANY Pro Kulturní dům

Josefa Suka v Sedlčanech znamenalo vyhlášení nouzového
stavu ze dne na den předčasné
ukončení kulturní sezóny a uzavření kina i celého objektu pro
veřejnost. Práce, na které se dostává vždy v červenci a srpnu,
tak začaly s předstihem několika měsíců.

Odstávka je pro
opravy a úklid
ideální
Martin Severa, ředitel sedlčanského kulturního domu
upřesnil, jak odstávku využívají: „Přikročili jsme k opravám, které máme dlouhodobě
připravené právě pro případ
‚bezbolestného‘ odstavení technologického vybavení. V této
době proto měníme rozvody
vody, které jsou ještě původní
a jsou takzvaně zarostlé rezem
a téměř zkorodované.“ Přidal ještě další příklady: „Vrhli
jsme se na velké úklidy části
prostor, včetně jejich vymalování. Rovněž jsme po delší době
přistoupili k rozebrání, údržbě
a hlavně důkladnému vymytí
konstrukčně poměrně složitých
ozdobných skleněných svítidel
ve vestibulu a ve společenském
sále. Toto je velice riziková,
zdlouhavá a pomalá práce se
sklem, takže současný stav je
ideální na takovéto – lze říci
– generální údržby. Počasí přeje i venkovním pracím, proto
máme v plánu i venkovní nátěry – například zábradlí.“

Soubory vystoupí
na podzim
Sedlčanský spolek NAŠLOSE i místní divadelní ochotníci museli přerušit zkoušky
na představení plánovaná
na jaro. „Mám s nimi domluveno náhradní vystoupení na podzim letošního roku a pochopitelně, jakmile to legislativní stav
dovolí, začnou s nácvikem,“
dodal Severa.

Peníze zpět nebo
náhradní termíny
Ředitel kulturního domu
musí také řešit, jak se nejlépe

vypořádat s majiteli vstupenek
nebo permanentek. „Je to poměrně komplikovaná záležitost,
protože kancelář předprodeje
v turistickém informačním centru na náměstí je týdny zavřená.
Nicméně platí, že lidé o své ﬁnance zaplacené za vstupenky
nepřijdou. U přesunutých představení zůstávají v platnosti
i pro nové termíny a pokud pro
někoho z nich nebude přijatelný,
tak jim peníze budou vráceny,“
slíbil. „U zrušených představení budeme opět vracet vstupné
oproti vráceným vstupenkám.
Bohužel tímto omezením jsou
zasaženi i majitelé permanentek. Celkem jsme museli vypustit
dvě představení z Cyklu divadlo
a jedno představení z Cyklu poezie. Majitelům permanentek
bude vrácena adekvátní část zaplaceného vstupného a nebo jim
bude poskytnuta sleva ve stejné
výši na nákup nového průkazu
předplatného,“ dodal.

Pochopení
návštěvníků,
nejistota umělců
Podle Martina Severy návštěvníci složitou situaci chápou. „Slýcháme od nich podporující a optimistická slova,
nikoliv výtky. Máme radost, že
se těší na plánované kulturní
pořady a i my se těšíme na ně.
Spíše smutné jsou však rozhovory s uměleckým světem – herci,
muzikanty a uměleckými agenturami. Je velmi znát nejistota
a obava z dalšího vývoje. Navíc
jsou tito lidé zvyklí na častý kontakt s publikem a jarní část kulturní sezóny je zastavena. Je to
pro ně velice smutné a nelehké
období,“ podotkl.

Kino obnoví
promítání
S obnovením provozu kina
počítá Severa ihned po plánovaném uvolnění vládních opatření. Zmiňoval termín po 8.
červnu. „Kapacitu omezíme
na limit padesát osob včetně obsluhy, ale doufáme, spolu s Filmovým klubem, že začneme.
Bude to taková první kulturní
vlaštovka,“ avizoval.
-mb-

POČEPICE Až do konce listopadu má
trvat rekonstrukce silničního mostu na hlavní silnici č. II/105 v obci
Počepice. Ta začala 20. dubna a už
způsobuje komplikace. Autobusové
zastávky Počepice–náves a Počepice–
Oukřtalov jsou mimo provoz. Na další
okolnosti rekonstrukce jsme se zeptali starostky Hany Kolínové.
„Pro občany žijící v těsné blízkosti
mostu a těm, kteří bydlí za ním a denně jej používali k dopravě za prací,
rekonstrukce život komplikuje. Tito
občané buď musí jet na Sedlčany objížďkou, nebo si mohou nechat vůz
zaparkovaný před budovou obecního
úřadu a docházet domů pěšky. Na stavbě se pracuje od ranních hodin do večera, takže je zde zvýšená hlučnost.
Jistý problém vidím v tom, že provizorní lávka je v těsné blízkosti stavby,“
komentuje komplikace v souvislosti

s rekonstrukcí silničního mostu starostka.
Stavba je nyní na začátku a má
vypracovaný přesný harmonogram.
Podle starostky však nikdo nedokáže
odhadnout, zda se neobjeví problémy
a harmonogram se tak nebude muset
měnit, proto je uzavírka hlavní silnice
naplánována na sedm měsíců. Samotná stavba nového mostu má začít asi
v polovině května a v té době se také
může přesněji naplánovat celková
doba stavby.
Těsně před uzávěrkou čísla, v pondělí 27. dubna, informovala starostka
redakci o aktuálních potížích. „Vyskytl
se poměrně velký problém s neukázněnými motoristy. Ti nerespektují objízdné trasy, motorkáři používají lávku
pro pěší a auta jezdí přes louky,“ konstatovala Hana Kolínová
Tomáš Vašíček

Avalone pomáhá v nouzovém stavu
popáleninovým klinikám i hasičům
LIBÍŇ Spolek Avalone se v počátcích své

činnosti věnoval dětem, handicapovaným lidem a lidem na sklonku života.
Nyní je jeho náplní rovněž prevence
popáleninových úrazů, pomoc dětem
po těžkém úrazu popálením a jejich
rodinám. Zakladatelkou Avalone je Iva
Nikitinská Čermáková z Libíně, která
společně s členy spolku a jejich spolupracovníky v současné těžké době nestojí stranou.

Tisíc roušek a šedesát
štítů klinikám
„V Čechách a na Moravě máme pouze tři popáleninové kliniky,“ připomíná
Iva Nikitinská. „Kliniku popáleninové
medicíny FNKV Praha, Kliniku popáleninové medicíny a plastické chirurgie Brno
a Kliniku popáleninové medicíny Ostrava. Hned na začátku pandemie v České
republice jsme začali ochraňovat lékaře,
sestřičky a dětské i dospělé pacienty klinik
popáleninové medicíny, jak je v našich silách. K dnešnímu dni jsme ušili, vytiskli
a darovali jmenovaným třem klinikám
a dětem po popáleninovém úrazu celkem
jeden tisíc ochranných bavlněných roušek
a šedesát 3D ochranných štítů. Bude-li třeba další pomoci, jsme na ni připraveni.“

Roušky putují
i do dalších krajů
Avalone v současném nouzovém
stavu pomáhá i hasičům, kteří jsou také
v první linii. „Jsou to borci a hrdinové,“
říká Iva Nikitinská. „Ve dne v noci nasazují své životy pro záchranu druhých.
Každoročně několik těchto hrdinů zemře při záchranných pracích a zanechá-

vají zde své ženy a malé děti. A proto
jsme pro hasiče také začali šít ochranné
roušky s certiﬁkovaným nanoﬁltrem
a tisknout ochranné 3D štíty. Každému
hasiči přidáváme také roušky pro jejich nejbližší. A tak naše roušky a štíty
ochraňují prozatím stovky hasičů a jejich rodiny na Sedlčansku, v Plzeňském
a Olomouckém kraji. Pomoc rozšíříme
ještě dál. Roušky rozvážíme, rozesíláme
je a darujeme formou naší úcty k nim.“

Avalone bude ještě silnější
„Po prožitých událostech bude činnost
Avalone ještě silnější,“ je přesvědčená
zakladatelka spolku. „Jsem velice vděčná
všem, kdo jakkoliv pomáhají, šijí roušky,
tisknou 3D štíty, darují látky, nosí starším
a nemocným lidem nákupy a léky. Také
jsem vděčná všem, na které jsem se obrátila s prosbou o pomoc pro popáleninové
klienty. Bylo to ještě na začátku pandemie
a mnohým jsem možná mohla připadat
jako blázen. Vážím si pomoci, kterou poskytli Pavel Švagr, Alena Vaňková, Vendula Dědová, Josef Matějka, moje maminka,
manžel, spolek Maranatha, který nám
přispěl na nákup látek pro brněnskou kliniku, a mnozí další Sedlčaňáci. Společně
jsme opět dokázali, že i z malého města
dokáže vzejít krásná pomoc. Někdo možná namítne, že je to jen kapka v moři, ale
já dodávám, že právě kapky tvoří oceán.
Jsem hrdá, že žiju v kraji, kde jsou lidé,
kteří v případě nouze sami napnou síly,
pustí se do boje a pomáhají. Bez rozdílu
věku, vzdělání a profesí. Společně s nimi
můžeme žít s vědomím, že vybouchne-li
pomoc shora, neznamená to celkovou
pohromu.“
David Myslikovjan
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Knihovny se rázem staly skokanem
roku a rozhodnutí vlády nechápe ani
ředitelka té sedlčanské
SEDLČANY Obrazně řečeno – ze skříně prý

vytáhly knihovnice zatím jen toho největšího kostlivce – toho, který nejvíce cvakal
zuby. Tak komentovala s nadsázkou současné dění za dveřmi, které jsou v Městské
knihovně Sedlčany od 13. března pro veřejnost uzavřeny, její ředitelka Blanka Tauberová. „Knihy jsou úplně všude. Třídíme je,
zapisujeme, balíme a některé vyřazujeme,“

Balíme...

zrekapitulovala stručně. „Zodpovědně musím říci, že je to práce opravdu časově náročná a vypořádáme se s ní nejdříve za měsíc,“
dodala. „S kolegyněmi jsme vygruntovaly
a řešíme i drobné opravy. Také jsme dokončily nové webové stránky a budeme je během
krátké doby spouštět,“ avizovala. Odpověděla i na několik dalších otázek.
Nabízíte seniorům
nadstandardní
službu – knihovnice jim nosí knížky až
za dveře a odebírají přečtené. Jak je o donášku velký zájem?
Ona i ta donáška vůbec není jednoduchá. Všechno, co do knihovny přichází,
musí do karantény. To znamená nejen
knihy, které dle sdělení národní knihovny
musí být v karanténě nejméně 72 hodin,
ale i noviny a časopisy, které nám doručuje
pošta. Donáška se tedy odehrává za přísných pravidel. Dobrovolnice tašku položí za dveře bytu seniora a odnesou tašku
s vrácenými knihami. Ta jde rovnou do karantény. Máme tak pět donášek denně.
Seniorům jako nejohroženější skupině je doporučováno, aby se co nejvíc
zdržovali v bezpečí domova. Máte pro
ně nějaké doporučení, jak si zpříjemnit
denní program?
Na našich webových stránkách jsou různé odkazy, které jsou uživatelům k dispozici.
Vytvořily je větší knihovny. Přímo z našeho
katalogu si mohou čtenáři stahovat e-knihy.
Přemýšlíte o zařazení programu na kvě-

ten nebo červen, které by byly vhodné pro
malé skupinky návštěvníků? A uskuteční
se podle vašeho názoru tradiční Krčínova
slavnost, při níž jsou prvňáčci pasováni
na čtenáře?
Musíme vše dobře zorganizovat. Osobně
jsem si myslela, že bychom Krčínovu slavnost pořádaly, ale teď už si to moc nemyslím...
Ve škole nebudou všechny děti – odhaduje
se padesát procent, a to mi přijde líto. Spíše
uvažuji, že bychom slavnost udělaly v září.
Šily také knihovnice z vlastní iniciativy
textilní roušky?
Ano, já jsem nechala jednu pracovnici první dny doma na home ofﬁce a ta šila roušky.
Zásobila jimi samozřejmě knihovnu, ale také
sedlčanskou nemocnici. Některé jsme rozdaly našim čtenářům – seniorům. Ale do „rouškování“ se zapojily všechny „moje“ holky
a také naše dobrovolnice Milenka Šimková.
Děvčata byla naprosto úžasná, moc jim za to
děkuji a vážím si jich. Šily, organizovaly, věnovaly látky... A stejná slova patří i krajkářkám,
jejichž klub působí při našem komunitním
centru Lukáš. Upaličkovaly krásná trikolórová srdíčka, ze kterých jsme v knihovně složily
velké srdce a obrázek daly na facebook právě
jako poděkování všem, kteří se do rouškování zapojili. Samostatná srdíčka plánujeme rozdat až bude po nouzovém stavu.
Zaskočilo vás aktuální rozhodnutí vlády, podle kterého mohou knihovny otevřít
už od pondělí 27. dubna?
Obrovsky! Přesně to vystihla kolegyně
z Velvar, která se vyjádřila, že knihovny jsou
skokanem roku. Měly se otevřít v poslední
fázi 8. června. Ještě 23. dubna ráno platilo,
že se „uvolňování“ posune o 14 dní, což je
25. května. A najednou knihovny jako jediné prohodí časovou smyčkou o šest týdnů
dopředu? Proč jsme jediní, komu se to ze
všech provozoven, kulturních a sportovních
zařízení stalo? Do poslední chvíle takovému
skoku nic nenaznačovalo. Dovoluji si citovat
velvarskou knihovnici: „Zatímco knihovny
a knihovnice jsou vystaveny – a po znovuotevření několikanásobně – náporu návštěvníků, knihy tu putují z ruky do ruky, zkrátka
z virového hlediska jde o manipulaci s dosti
nebezpečným materiálem, tak muzea a galerie, kde se naopak na nic sahat nesmí a výskyt návštěvníků je oproti knihovnám mnohonásobně menší, otevírají až 11. května. Má
to nějakou logiku?“ Za sebe mohu prohlásit,
že ještě v týdnu od 27. dubna se veřejnosti
neotevřeme. Osobně budu navrhovat starostovi, aby se tak stalo od 11. května. -mb-

Knihovna otevírá
Těsně před uzávěrkou dostala redakce aktuální informaci o otevření Městské knihovny v Sedlčanech. „Otevřeme od pondělí 4. května v omezeném provozu. Studovna,
čítárna a dětský koutek zůstávají uzavřeny. Provozní doba knihovny platí do odvolání
tato: pondělí až středa od 9 do 16 hodin, pátek od 9 do 16 hodin, čtvrtek a sobota zavřeno. Čas pro ohrožené skupiny je vymezen od 9 do 11 hodin,“ sdělila ředitelka knihovny
Blanka Tauberová.
-red-
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Velvyslanec USA se
chystal na Sedlčansko
na pietní akci, ale
nevyšlo to
SEDLČANY Od sestřelení

bombardéru B17 nad Sedlčanskem 19. dubna uplynulo 75 let. Pietní akce
připomínající tuto smutnou historickou událost
ze samého konce 2. světové války se však letos
na sedlčanském hřbitově
nebo u lesního pomníčku
v Kolihovech kvůli bezpečnostním opatřením
proti šíření koronaviru neuskutečnila.
Daniel Ryl, který má
hlavní zásluhu na každoročním organizování
počinů připomínající statečnost a tragické osudy
amerických vojáků, uvedl:
„Měl jsem příslib účasti jak
předsedy Senátu ČR, tak
velvyslance USA. K ukázkovému letu byl připraven
i bojový vrtulník. Bohužel
jsme museli vše zrušit.“ Ryl
doufá, že se podaří ve spolupráci se starosty Sedlčan
a Kosovy Hory připravit
důstojnou pietu za rok.
Daniel Ryl nám dal

ru. Zmínil se, že ke vzpomínkovým akcím má o to
větší vztah, že jeho otec
byl veteránem bojů v Evropě v letech 1943 až 1945.
„Sedlčansko bylo prvním
místem, kde jsem se takové
akce zúčastnil a mám na to
nádherné vzpomínky,“
sděloval. Vyzval alespoň
k tiché připomínce letošních dvou důležitých výročí: „Vzdáváme hold odvážným mužům a ženám
– Američanům, Čechům
a řadě dalších, kteří spolu
před 75 lety bojovali, aby
porazili fašismus. Připomínáme si tři čtvrtě století
od konce brutální války,
která zpustošila značnou
část světa, včetně Československa. Od sametové
revoluce naše velvyslanectví slaví společně s Čechy
osvobození části vaší země
americkou armádou v roce
1945.“ Nylin se ve svém
poselství zmínil o tom, že
přátelstvím tak společně
vzdávají oba národy hold

Letos se pietní akce na sedlčanském hřbitově neuskutečnila.

k dispozici zdravici Johna
Nylina, velvyslance USA,
který na Sedlčansko vzkázal: „Je pro mě velkou ctí,
že mohu zastupovat Spojené státy a doufal jsem, že
budu s vámi v Sedlčanech
a Kosově Hoře letos osobně.“ Konstatoval dále, že
plány všem překazil společný boj proti koronavi-

těm vojákům, kteří se obětovali a položili základy
pro mír, bezpečnost a prosperitu. „Naší povinností je
chránit lidská práva, bezpečnost, demokracii – Češi
a Američané. Zůstáváme
jednotní a navždy oddaní
tomuto slibu: Nikdy nezapomeň! Nikdy znovu!“
Marie Břeňová
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S MICHALEM V SEDLE

Ve Svazijsku si Michal užije hudební festival a promění
se v šéfkuchaře
SVAZIJSKO V minulém díle

jsme s Michalem Vaňkem
navštívili Mosambik. V této
zemi má štěstí na policejní
hlídky a potíže se startovacím relé. Vše ale vyřeší a vydává se na další cestu.
Odbavení na hranicích
je podle Michalových slov
superrychlé, neplatil ani vízum, pouze poplatek za motorku. „Svazijsko je možná
velké jak brněnský okres,
proto se přepravit od města
k městu trvá pouze několik
minut. U jednoho takového
městečka dnes budu spát
na zdejší farmě, která tu
vytvořila kempovací místa
pro turisty. Krásná příroda
kolem, kávové plantáže, banánovníky a jiné. To se dnes
bude spát, ne jako v tom
hlučném městě…“
Ráno se těší na snídani,
kterou si den předtím nakoupil. „Bohužel ale mufﬁny jsem
nechal v baťohu a do rána
se do nich pustili mravenci.
Mám na ně ale takovou chuť,
že si dám tu práci a všechny
mravence ofoukám. Nejsou
pouze na povrchu, ale už si
v mufﬁnu prokousali chodbičky. Takže mufﬁn lámu
na více kusů a čekám, až moji
snídani opustí. Když už se
na i vně mufﬁnu nic nehýbe,
pouštím se do něho. K tomu
piju skvělé chladné mléko.
Opravdu chutná snídaně.“

Hudební festival
Po přenocování na koňském ranči Michal sbalí promáčené věci z noci. „Noc tu
byla zcela srovnatelná s podzimním počasím u nás. Přes
den dvacet tři není problém,
ale v noci bylo sedm stupňů.
Po ránu mlha až do desíti hodin, kdy ji slunko rozpustilo.“
Pak vyrazí na hudební festival. U hlavní brány areálu
čeká na známého z Mosambiku, který mu má přivézt
vstupenku. Když se dočká
a může vstoupit, musí vyřešit ještě jeden problém. Přímo v areálu je kemp, který
je již plně obsazený a Michal
musí hledat jiné místo. S tím
mu nakonec pomůže hlídač
u turniketu, který zavolá své

známé a ta mu umožní postavit si stan na zahradě. Jako
bonus je místo vzdáleno
pouze 100 metrů od areálu.
„Převlékám se do beninského oblečení (v Beninu si
Michal koupil africké oblečení, aby tehdy zapůsobil na nigerijskou ambasádu, která mu

že jdu nejkratší cestou rovnou
do stanu.“
Ráno si jede Michal koupit něco k snídani. Vyrazí
jen tak bez helmy. „Všude
spousta policistů kolem cesty, kteří střeží oblast kolem
festivalu. Dokonce v jedné
křižovatce stojí vedle svých

stále nechtěla vydat vízum –
pozn. red.) a jdu na festival.“
V areálu jde Michal nejdřív
na obhlídku, co kde je, a zjišťuje, že je tam všechno. „Jídlo
pití, spousta míst, kde se hraje
nebo něco promítá. Vypadá
to tu jak na nějaké párty a ne
na festivalu. Takové domácí
prostředí. Jsou tu celé rodiny.
Od nejmenších i ročních dětí
až po prababičky. To se ale
postupem dne mění. Starší
a nejmladší odchází a zůstávají lidé od 18 do 45, asi tak
bych to viděl. Když jsem došel, začala zpívat asi národní umělkyně Nana a můžu
říct, že to jsem ještě neslyšel.
Dokáže zpívat jak ženským
hlasem, tak hodně drsným
mužským hlasem. Po ní přichází trocha větší energie
v podobě Crazy Sparks, kteří
jsou perfektní baviči a docela
to tu rozhýbali. Další skupinu
nestihnu, jelikož se prchám
převléknout – je tu pěkná
kosa. Po návratu mě čeká další pecka a to Meute. Taneční
muzika (trance), ale v podání
dechových nástrojů a jiných
klasických. Byla to pecka
jak na poslech, tak na tanec.
Po této kapele ale opět beru
roha, jelikož kapela Trapís –
nebo jak se jmenovali – byli
strašní. Než skončí a začne
něco pořádného, je to další
hodina a půl minimálně, tak-

motorek dvacet policistů. Nikdo se mnou nemá problém
a tak v klidu pokračuju dál
do obchodu. Kupuju nějaké
pečivo a zmrzku a pro holky
v kempu cigarety na balení
jointů. Jak jsem se vrátil a posnídal, byl jsem pozván, zda
si také nechci pokouřit trávu.
Tak neodmítl jsem, ale šel
jsem do toho opatrně, takže
nic extrémního. Třikrát jsem
si potáhl a stačí. Přeci jen
chci dneska odjet i přesto, že
na festivalu se dnes v neděli
ještě hraje.“

Vyhlídková věž
Poté se Michal sbalí
a jede na Piggs Peak. „Dle
mapy mě tam čekají pěkné hory a to já můžu. Cesta
tam je nádherná, stoupám
a klesám. Z kraje pastviny
se mění v oblast plnou lesů.
Všude to tu je kousek, jelikož
země je maličkatá. V Piggs
Peak jsem za chvilku. Pak
už se rozhoduju, že pojedu
za město do hor směr hranice a po cestě někde volně
zastanuju. Cesta pár metrů
za městem se mění na šotolinu. Ovšem moc pěknou,
jen sem tam trochu rozbitou,
ale to mi vůbec nevadí, je to
přesně tak rozbité, jak se mi
to líbí. Po několika kilometrech si všímám nějakých
vysílačů na kopci a dokonce

tam vede cesta. Jedu tam. Jak
k nim stoupám, všímám si, že
mimo vysílačů tam je i jakási vyhlídková věž. Stojí tam
i budova a tak parkuju hned
na kraji areálu.“ Michal sleze z motorky, aby se porozhlédl kolem a udělal nějaké
fotky. „Během několika chvil
od budovy ke mně jde jeden
chlapík. Ptám se ho tedy, jestli
bych tu mohl na noc postavit
stan. Nemá s tím problém.
Ukazuje na věž a prý tam má
kolegu Keneta. Kenet také
slézá z věže, aby se podíval,
kdo to sem přijel. Povídáme,
kecáme a do toho stavím
stan. Pěkné místo s výhledem
na několik desítek kilometrů
široko daleko. Nakonec když
mám vše na noc připravené,
požádám kluky o to, abych
mohl do strážní věže taky.
Nemají s tím vůbec žádný
problém. Beru foťák a lezu
nahoru a oni za mnou. Je to
věž postavená z betonových
skruží. Na vrcholu je opravdu perfektní výhled a k tomu
pomalu zapadá slunce, tak
se snažím udělat nějaké pěkné fotky.“
Povídají spolu ve věži ještě nějakou dobu po západu
slunce. Pak je Michal poprosí,
zda by se nemohl někde vykoupat. I s tím souhlasí. „Lezu
s Kenetem dolu a druhý kluk
zůstává ve věži střežit okolí.
Kenet mi ukazuje přístřešek
obouchaný plechem a říká –
to je naše koupelna. Jo, to je
super. Na zemi je položený lavor, do kterého mi Kenet ohřeje něco vody a já si tak mohu
užít normální koupání jak
za časů mojeho dědy. Kenet
taky rozdělal oheň v kuchyni. Normální otevřený oheň
na zemi. Toho po koupeli využívám, abych se trochu zahřál. Prohodíme ještě pár vět
o životě a už se s ním loučím
a prchám do stanu.“
Michal se rozhodl, že zde
zůstane ještě jeden den, nakoupí a klukům uvaří. Ráno
jede do města, kde nakoupí
zeleninu a další ingredience
na polévku, chléb, bábovku
k snídani a banány. Po návratu pozve kluky na snídani. „Jí, jako by nikdy předtím

pořádně nejedli. Zmizí úplně
vše, co jsem k snídani dovezl.
I suchý chleba bez ničeho se
sní.“ Po snídani začne Michal
připravovat oběd. „Čistím zeleninu a mezitím je prosím,
ať rozdělají oheň v kamnech
na vaření a donesou mi kastrol. Když vidím, jaké kastrůlky
mi nosí, musím změnit plán,
co uvařím, jelikož zeleniny
jsem nachystal tolik, že by
to nebyla polévka, ale kaše.
Vařím tedy polévku a k tomu
dva kousky kuřecího masa
na cibulce a jiné zelenině
s vařeným bramborem. Mám
hotovo kolem jedenácté, tak
kluky volám na polévku. Mají
opět radost a libují si, že je
moc dobrá. Hned po polévce
jim servíruju druhé a u toho
jsou přímo u vytržení, to jim
chutnalo moc. Když jsem
vše stihl v takovémto čase,
rozhoduju se, že pojedu dál
na hranice JAR, které odsud
jsou možná jen 15 kilometrů.
Kluci se se mnou vřele loučí
a od Keneta dostávám na krk
přívěšek, který v sobě má
symboly Svazijska.“
Na hranicích je Michal
za půl hodiny a vše jde opět
velmi rychle. Nemusí platit
ani za motorku ani za sebe.
„Za hranicí je pořád stejně
krásná příroda a hory všude
kolem, ale je zde propastný
rozdíl v silnicích. Není nová,
ale je to prostě asfaltka a každých několik kilometrů je
pěkné odpočívadlo, u kterého jsou různé informační tabule o geologii daného místa.
Cesta do prvního města v JAR
je v celé délce klikatice vysoko v kopcích, takže o krásné
výhledy není nouze. Když
vidím, kolik je hodin, vím, že
dnes do Pretorie, kam mířím,
nedojedu. Beru tedy kemp.
Odtud už to mám zítra nějakých 250 kilometrů a budu
v Pretorii.“
Ale o tom někdy příště. „Jdu si nakoupit nějaký sýr a chleba k večeři.
Ano, ani pivo neopomenu.
A tak při západu slunce
piknikuju u pařezu s krásným výhledem na kopce,
za které zalézá sluníčko.“
Jana Novotná
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Koronavirus tady
s námi pravděpodobně
zůstane

Švejkův
odkaz

Mám pro vás
opravdu,
ale opravdu
špatné
zprávy!

Stav školství v nouzovém stavu se vyznačuje různorodostí všeho, ať už jde o to, jak se
s tím vyrovnávají jednotlivé
školy, učitelé, rodiny, žáci.
Umím si představit, že rodiče
v karanténě s dětmi v pubertě mají už nyní i přes lásku
k dětem smíšené pocity. Objevil se vtípek: Paní učitelka
zasílá rodičům svých žáků
dotaz, zda požadují pro své
dítě snížený stupeň známky
z chování na vysvědčení?
Hlavní letní prázdniny trvají
62 dní, nyní jsou děti doma
(k 29. dubnu) už 50 dní…
Děti jsou velmi rozdílné
charakterově, povahově,
citově, zájmově, podle stupně inteligence i socializace.
Pro dítě aktivní, společenské, soutěživé, které navštěvuje v týdnu i tři zájmové
kroužky různého zaměření,
je nouzový stav těžko psychicky únosný. Děti pasivní,
neprůbojné, bázlivé, někdy
dokonce trpící některou formou šikany mezi spolužáky,
v karanténě asi tolik netrpí,
zabývají se pomalu školní
prací a nějakým tím domácím koníčkem. Domácí škola

se jim může zalíbit. Ale i pro
ně je nedostatek normálních
kontaktů velkou ztrátou pro
jejich vývoj.
Odborníci říkají, že koronavirus, způsobující infekční
onemocnění covid–19, tady
pravděpodobně zůstane
a čím déle se budeme všichni jen schovávat, tím více
jen odložíme, že se s ním
většina lidí setká. Zkušenosti s virem přibývají. Snad by
mohly zdravé odolné děti
i zdraví odolní učitelé chodit
do školy s upraveným programem – zejména na hlavní předměty, ale i tělesnou
výchovu. Samozřejmě by se
někdo nakazil a nakazil pak
i při zachovávání všech hygienických pravidel někoho
dalšího, ale přežili by, klidné
promoření by šlo rychleji.
Před časem byla epidemie vlivem nějakého zmutovaného viru ošklivé chřipky,
léky nezabíraly, hodně lidí
zemřelo. Ve škole seděla
polovina žáků… Ono vůbec
každé příliš plošné řešení je
jednoduché, ale může přinést mnoho škod.
Vladimír Roškot

Když jsem kdysi svoji sudetoněmeckou spolužačku o přestávce požádal, ať
mi přeloží několik pasáží
Dobrého vojáka Švejka,
které zůstaly i v českém
originálu německy, celých
deset minut se smála, z očí
se jí řinuly slzy, a pak mi
vysvětlila, že vtip je v té
pokroucené němčině a ne
v samotném sdělení.
Ale větě „Das ganze
tschechische Volk ist
eine Simulantenbande“,
kterou o nás říkal doktor Grünstein, rozumíme
všichni. I tomu, že si o nás
sousední národy myslí, že
jsme všichni Švejkové, jakož i my si to o sobě často
myslíme.
Co to ale znamená?
Zjednodušeně a nesprávně tak budeme označovat
každého, kdo nic nebere
vážně a vychytrale se prosmýká zákrutami života,
odbřemeněn z jakékoliv
zodpovědnosti předstíráním hlouposti. Jenže Švejk
předstíral hloupost, jen
když se s ní potkal. Jindy
byl naopak velmi pragma-

tický, duchaplný a schopný. Jaroslav Hašek nám
naprosto geniálně ukazoval, že chytrostí lze hloupost porazit jen stěží. Zato
porazit hloupost předstíráním ještě větší hlouposti
zabírá. A ještě se u toho
zasmějeme.
My Češi nejspíš Švejky skutečně jsme. Celý
svět právem obdivuje
naši praktičnost a zodpovědnost. Překvapili jsme
i sami sebe. Šitím roušek.
Disciplínou. Ochotou
pomáhat. Protože jsme
všichni chápali smysl nařízených opatření, jejich
užitečnost. Tedy jsme se
sjednotili před nebezpečím, které přišlo.
Ze statistik vyplývá,
že i přes velikonoční strašení nemoc mizí. A my
chceme zase normálně
žít. Doktor Grünstein by
si na nás opravil názor.
Nejsme simulanti. A pokud nám politici budou
omezovat svobodu bez
silných argumentů, začneme švejkovat.
Bohumil Vohanka

POZNÁMKA

Nevděk je v české povaze?
Napadla mě tato úvaha,
když jsem se náhodou
dostala k diskuzi ohledně
nabídky senátora, který
má nádherné jméno: Láska. Pan senátor je advokát
a předseda správní rady
Transparency International a nabídl lidem ze svého
regionu bezplatně právní
poradnu, v rámci které se
na něj mohou obrátit v případě sporů se státní správou, samosprávou nebo
úřady. Nedávno se rozhodl
tuhle službu výrazně rozší-

řit na jakýkoliv právní problém, který souvisí s koronavirovou krizí.
Zůstala jsem ve štronzu
nad tím, že nejen „rouškaři“, zdravotníci, řidiči a další lidé jsou hodní a obětaví. Jenže pak mi padl zrak
na reakce některých lidí
na tu nabídku Václava Lásky. Byla tam slova, která se
nemají vyslovovat před 22.
hodinou, i slova, která se
nemají vyslovovat nikdy.
To mi rozum nebral. Svého
času mi jeden dobrý člo-

věk radil: Srdce na dlani
ano, ale ne ho nastavovat
k nakopnutí. Proč kopou
do senátora, který nabízí
pomoc? Jsou snad Češi nevděční?
Říká se nomen omen,
aneb jméno jako znamení.
Po veliké noci jsem si uvědomila, že jisté významné
osobnosti se stalo něco podobného. Před dvěma tisícovkami let přišel na svět,
aby pomáhal. Nabízel lásku, a lidé… ho ukřižovali.
Nebyli to Češi.

Asi to patří k lidské povaze, být nevděčný. Nebo
k povaze jen některých lidí?
Proč taková zlost na člověka, který též přichází se
srdcem na dlani a nabízí pomoc? Asi spíš proto, že vidí
do karet lidem typu Viktor
Kožený, různým developerům či oligarchům, kteří
mají dost peněz na zaplacení takzvaných trollů, jež se
negativně ozývají na vše,
co by jejich chlebodárcům
křížilo plány?
Hanka Synková
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Tedy pro ty z vás, kteří je
snad vyhledáváte. Říká se,
že dobrá zpráva není zprávou pro periodika, která potřebují přitáhnout pozornost
za každou cenu. Bulvární
plátky ani bulvární weby
dobré zprávy nezařazují.
Potřebují zprávy, které straší, děsí, vzbuzují závist, nenávist. Takže špatná zpráva
pro vyhledavače strašidelných či jinak negativních
zpráv je: Takové zprávy zde
nenajdete!
Mám zprávičky pouze
pro čtenáře, jako jsem já:
1) Stará cesta z Kamýka
nad Vltavou směrem k osadě Žákovec byla před pár
lety revitalizována – byly
odstraněny náletové dřeviny
a spadané kameny. Vedle ní
vznikla studánka, z níž se
sice nemohl napít pocestný,
ale určitě rád jeho pes. Měli
byste vidět radost takového
labradora, který se tu i rád
vycachtá. Tak tahle studánka
byla vloni bez vody, a teď už
je jí tolik, že přetéká.
Voda teče i z trubky lesní studánky pod židovským
hřbitovem. To je jistě dobrá
zpráva v době katastrofálního sucha, na které si
naříkají mnozí zemědělci
i zahrádkáři.
2) Na cestě po modré turistické značce mezi Kamýkem nad Vltavou a Krásnou
Horou nad Vltavou přibyla
lavička. Unavené pocestné,
kteří zatouží odpočinout si
pod borovicí, to jistě potěší.
3) Kvetou třešně, hrušky,
jabloně tak bohatě, že jistě
alespoň některé květy odolají mrazíkům a budou dobře
opyleny, takže poutníci se
budou moci v létě občerstvit.
4) Dožili jsme se dalšího
jara a věřím, že i léta se dožijeme.
Hanka Synková

