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Cena 19 Kč

Zaplatíte jeden,
druhý zdarma
Platí do konce března

Tohle je šance, jak dostat
děti do škol, zopakovala
Laura Roden v Petrovicích
PETROVICE Je středeční
ráno 17. února a ve vestibulu petrovické základní
školy se setkávám s lékařkou Laurou Roden a zdravotní sestrou Veronikou
Kytýrovou, její pravou rukou. Přijely sem vyzkoušet testování nejmladších
žáků neinvazivními antigenními testy ze slin.
Zatímco vybaluje test
pro mě, vrací se ke stejnému pondělnímu testování
v Sedlčanech: „Záchyty,
které jsme tam měli, PCR
testy zatím nepotvrzují. Nemyslím, že by šlo o špatné
testy, jen možná nebudou
vhodné pro tento typ použití. Je náročné naplnit
Petr Štěpánek (vpravo vzadu) sledoval práci Laury Roden s dětmi.

Pokračování na straně 4

Zlatý volant našel
svého nového
majitele v Sedlčanech
SEDLČANY Hlasování ve-

řejnosti ve 44. ročníku
ankety Zlatý volant bylo
spuštěno 27. ledna. Nejlepšího tuzemského automobilového a motocyklového jezdce zvolilo 67
tisíc fanoušků, v nabídce
bylo 49 sportovců. Hlasy
veřejnosti mají váhu 50
procent, zbývajících 50

procent má ve svých rukou odborná porota sestavená z motoristických
novinářů.
U fanoušků s přehledem vyhráli v anketě
jezdci, kteří se věnují
dálkové rallye. Mezi automobilisty nenašel konkurenci pilot sedlčanského
Pokračování na straně 11

Několikrát odsunutá návštěva ministryně konečně vyšla
ČERVENÝ HRÁDEK Ministryně ﬁnancí Alena Schillerová
navštívila v pátek 19. února
sklad hmotných rezerv
na Červeném Hrádku. „Šlo
o několikrát posouvanou
a dlouhodobě plánovanou
návštěvu,“ připomněl Pavel
Švagr, šéf Správy státních
hmotných rezerv (SSHR).
Jaký byl hlavní důvod návštěvy a co Alenu Schillerovou nejvíc
zajímalo?

Paní ministryně se zajímala nejen o naši aktivitu
ve skladu a o financování
nákupu zdravotnických
ochranných pomůcek, ale
také o nezaměstnanost
na Sedlčansku, místní
pracovní příležitosti, hlavní zaměstnavatele a vůbec Sedlčany jako takové.
Musím konstatovat, že
zatímco v běžných obdobích náš rozpočet (SSHR)
je zhruba kolem 2,5 mili-

Účetnictví a daně
Mzdy a personalistika
Podniková ekonomika
Kontakt: 724 136 568, machac@dk-mm.cz
Kanceláře: Sedlčany, Vrchotovy Janovice, Praha

Více informací:

www.dk-mm.cz

ard korun, tak v loňském
roce díky nákupům, zajišťovaným především kvůli
pandemii, skočil na sedmi
miliardách korun.
V jakém objemu jsou
zásoby zdravotnického materiálu ve SSHR
v současné době?
Stát má ve skladech
hmotných rezerv 147 milionů kusů ve dvaceti
položkách, zatímco začátkem loňského roku

to bylo pouze třicet tisíc
kusů ve třech položkách.
A víme, že byly pořízeny
i další potřebné věci –
zdravotnická lůžka, plicní
ventilátory a oxygenátory. Většina toho je už
v nemocnicích a pomáhá
při léčbě pacientů s covidem–19.
Jak dlouho se Alena
Schillerová na Červeném Hrádku zdržela
a co jste spolu řešili?

Návštěva se oproti plánu protáhla od 14 hodin
až skoro do 17.30 hodin.
Čas strašně rychle utekl,
protože nejdříve jsme
měli prezentaci o tom,
čím se ve skladu zabýváme. Hodně času nám
také zabrala prohlídka
skladu a jednotlivých
položek. Následně jsme
řešili koncepční záležitosti úřadu a rozpočtové
Pokračování na straně 2

Malá obec Osečany má
na letošek velké plány
OSEČANY Obec, v níž žije
méně než tři sta stálých
obyvatel, „hrne“ před sebou na letošek velké plány. Za podpory státních
dotací tu chtějí především
provést vloni odloženou
výstavbu domácích čis-

tíren odpadních vod, ale
také napnou síly do příprav na přivaděč pitné
vody z vodojemu. Zastupitelé myslí i na to, aby
se chodci cítili v obci bezpečněji nebo na děti, aby
si měly kde hrát... O zá-

měrech a o tom, co se již
povedlo, jsme si povídali
s Pavlem Pechačem, starostou Osečan.
Jak jste při podávání
žádostí o státní dotace
úspěšní? A co se vám
Pokračování na straně 8
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Nárůst tříděného odpadu je dán
nákupy na e-shopech, říká starosta
Nedrahovic Čestmír Sosnovec
Ačkoli se
v minulém roce podařilo celkový objem odpadů v obci snížit, narostlo
množství směsného. K největšímu snížení objemu
netříděného odpadu došlo
v roce 2018. Od té doby
opět pomalu jeho množství roste, přesto se však
pohybuje níž, než tomu
bylo do roku 2018.
V minulém roce bylo
v Nedrahovicích směsného
odpadu necelých 111 tun.
Na jednoho obyvatele to
vychází téměř 242 kilogramů za rok, přičemž celkový
počet obyvatel v obci byl
vloni 459. Tříděného odpadu pak bylo téměř 33 tun.
Celkové množství odpadu
tak činí na jednoho obyvatele 313,4 kilogramu. Podle starosty obce Čestmíra
Sosnovce není nárůst nijak
dramatický. Vliv koronavi-

NEDRAHOVICE

děného je podle něj výrazný: „Lidé více objednávají
přes e-shopy a logicky tak

Čestmír Sosnovec

se zbožím dostávají více
obalového materiálu, který
někam musí dát.“
Mezi příjmy ﬁguruje 300
tisíc za poplatky od občanů, 94 tisíc od společnosti
EKO-KOM, necelých 40 tisíc
od podnikatelů a 1 366 Kč
v dalších drobných příjmech. Mezi výdaji je přes
20 tisíc za vývoz nebezpečného odpadu, 370 tisíc
za svoz komunálního odpa-

hospodářství tedy činí přes
125 tisíc korun.
Obec zajišťuje odvoz domovního odpadu prostřednictvím Sedlčanských
technických služeb vždy
ve čtvrtek jednou za dva
týdny v letním a jednou
týdně v zimním období.
Výše poplatku je od roku
2016 nastavena na 600 Kč
za osobu a rok. „Plánujeme
změnu systému, v tuto chvíli
ale nedokážu říci, pro koho
to bude znamenat zdražení. Odpadové hospodářství
obec dotovala vždy, jinak
to nebude ani v budoucnosti. Musíme však přihlédnout
k neustále narůstajícím nákladům na svoz a ukládání
odpadu. Řešit tedy budeme
nejenom vytvoření nového
systému s jinými cenami,
ale také snahu o snížení
množství směsného odpadu. K tomu nás koneckonců

www.sedlcansky-kraj.cz

Několikrát
odsunutá návštěva
ministryně
konečně vyšla
Dokončení ze strany 1

věci. Připomenu, že SSHR
je státním úřadem, který
je stoprocentně napojený
na státní rozpočet, takže

návštěvy a pracovní vytížení paní ministryně,
kdy nebylo do poslední
chvíle jasné, zda nebude muset dát přednost

Ministryně ﬁnancí Alena Schillerová při prezentaci skladu SSHR

Kontejnerové stání u opěrné zdi v Kamenici, jejíž oprava přišla na 115 tisíc korun.

ru nepovažuje za podstatný u směsného odpadu,
do kterého měli vhazovat
veškerý odpad všichni pozitivně testovaní, ale u tří-

du, 157 tisíc svoz skla a papíru, dva a půl tisíce svoz
plastů, pytlů a oleje a 11,6
tisíc třídění bioodpadu. Doplatek obce za odpadové

významně tlačí schválená
legislativa,“ nastiňuje Čestmír Sosnovec.
Olga Trachtová
Hadáčková

bylo o čem debatovat. Obě
strany schůzku vnímaly
jako hodně pracovní.
Co ji příjemně či nepříjemně překvapilo?
Samozřejmě, že jsme
se dostali i ke spolupráci
s místními hasiči v první
vlně pandemie. Byla příjemně překvapena tou
partou chlapů, která nám
hodně pomohla...
Měl příležitost pozdravit se s paní ministryní také starosta Sedlčan Miroslav Hölzel?
Původně jsem měl
v úmyslu ho pozvat, byli
jsme na tom tak s paní
Schillerovou
domluveni. Nakonec s ohledem
na rychlost naplánování

důležitější pracovní záležitosti, jsem ho neoslovil. Paní vicepremiérka
mi ale kladla na srdce,
abych starostu Hölzela
od ní pozdravoval. Dohodli jsme se s ní, že až
si najde čas a příležitost,
tak opětovně Sedlčany
navštíví a kromě setkání
s panem starostou si ráda
prohlédne i město.
Neavizoval vám v nejbližší době návštěvu
někdo další z předních
vládních činitelů?
Ano, ve středu 24.
února by si chtěl sklady na Červeném Hrádku
prohlédnout také ministr
zdravotnictví Jan Blatný.
Marie Břeňová

Hasiči jedou pomáhat do nejpostiženějšího kraje
SOLENICE Koncem listopa-

du jsme na našich stránkách informovali o školení
v ošetřovatelství, které absolvovali mimo jiné také
soleničtí hasiči. „Vždycky
je lepší být připravený,“
říkal tehdy velitel Evžen
Brožek s tím, že jsou za-

vedení v registru Českého
červeného kříže, přes který mohou o jejich pomoc
požádat zdravotníci.
Ta doba právě nastala.
Ústřední krizový tým ČČK
od počátku minulého týdne pomáhá pečovat o pacienty s onemocněním

covid–19 v Karlovarské
krajské nemocnici. Doplňuje tak chybějící zdravotnický personál. Pod
koordinací Ústředního
krizového týmu ČČK byly
v y t vo ře ny č t y ř č l e n n é
mobilní týmy, které jsou
do nemocnice vysílány

na 72 hodin, aby zajistily
tři po sobě jdoucí směny,
denní i noční.
„My také jedeme,“
hlásají soleničtí hasiči.
„Odjíždíme dva ve středu. Budeme pracovat
na covidovém oddělení
tři za sebou jdoucí ranní

dvanáctihodinové směny. Z Českého červeného
kříže by nás měli doplnit
o zdravotní sestru, kterou jsme tady nesehnali,“
sděluje podrobnosti Evžen Brožek.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Bývalá úpravna pitné
vody je na prodej
KO S OVA H O R A O d b o r
majetku Městského úřadu Sedlčany v souladu
s usnesením rady města zveřejnil záměr, který
se týká prodeje bývalé
úpravny pitné vody v Kosově Hoře. Budova a pozemek byly po zprovoznění
přivaděče pitné vody, který dodává dostatek vody
z přehrady Želivka, zakonzervovány.
„Zastavěná plocha má
výměru 1 469 metrů čtverečních a její součástí je
stavba,“ informoval starosta Sedlčan Miroslav Hölzel

s tím, že minimální nabídková cena byla stanovena
na 2,74 milionu korun. Základním kritériem při výběru zájemců bude nejvyšší nabídnutá kupní cena
a její úplná úhrada ještě
před podepsáním smlouvy. Uchazeči mají možnost
zaslat nebo předat v podatelně nebo na odboru
majetku zalepené obálky
s označením „Neotvírat“
a „Koupě objektu úpravny vody“ nejpozději do 17.
hodiny 31. března. Obálky
budou veřejně otevřeny 6.
dubna v 15 hodin v zaseda-

cí místnosti MÚ Sedlčany.
Prodejem nepotřebné budovy s pozemkem si městský rozpočet může letos
polepšit o několik milionů
korun.
Mezi uchazeči rozhodně nebude obec Kosova
Hora. Potvrdil nám to starosta Martin Krameš slovy: „Kosova Hora o koupi
uvedené nemovitosti neuvažuje, neboť se jedná
o budovu technické infrastruktury se speciﬁckým
dispozičním řešením, která
nemá pro obec účelné využití.“
-mb-

Nad Kamýkem
doutná hnojiště
KAMÝK NAD VLTAVOU Ob-

čas vyvstává otázka, které
výjezdy hasičů jsou nutné
a které ne. Obdobná mohla napadnout někoho také
po sobotním zásahu 20.
února mezi Kamýkem nad
Vltavou a Zduchovicemi.
Kamýčtí hasiči společně

pod kontrolou, a tak se jednotka po domluvě s majitelem, který si místo převzal,
vrátila asi po hodině zpět
na základnu. Rozpoutala
se ovšem diskuse, zda volat hasiče ke každé doutnající hromadě. Konkrétně
tato totiž bude podle odha-

Celý problém byl nako n e c p rav d ě p o d o b ně v tom, že doutnající
objekt nebyl nahlášen
na operačním středisku,
které by tak na obdobné
telefonáty mohlo rychle
reagovat bez přivolávání
jednotek. I tak ale hasiči

Hromadu, ze které místní sledují stoupající dým, má pod kontrolou majitel. Foto: SDH Kamýk nad Vltavou

s HZS Příbram vyjížděli odpoledne na požár hnojiště.
Jednalo se o doutnající
hromadu o rozměru asi
20 x 5 metrů. Požár byl ale

dů hasičů doutnat možná
ještě měsíc. Podle starosty
obce Petra Halady už se
přitom z místa kouří přes
tři týdny.

podotýkají, že by se mělo
hlásit pro jistotu každé
nežádoucí hoření.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Nový pandemický
zákon nákup
zdravotních
pomůcek neřeší
ČERVENÝ HRÁDEK Nový
pandemický zákon nákupy zdravotních pomůcek nedefinuje. V době
nouzového stavu mohly
být státem nakupovány
a dodávány do skladu
hmotných rezerv bez
předchozího výběrového řízení, které může být
zdlouhavé. Po ukončení
nouzového stavu a parafování pandemického zákona se dál bude nákup

řídit zdravotním zákonem o ochraně veřejného zdraví.
„Po ukončení nouzového stavu budeme mít
ještě lhůtu šest měsíců,
kdy se mohou ochranné
pomůcky objednávat bez
výběrového řízení, potom to ale nebude možné,“ potvrdil Pavel Švagr,
předseda Správy státních
hmotných rezerv České
republiky.
-mb-

Knihy opět
dostanou čtenáři
přes okénko
S E D LČ A N Y S e d l č a n s k á

knihovna nebyla ani v pátém stupni PES uzavřena.
Až do soboty 13. února ale
bylo možné udělat zápůjčku knih pouze bezkontaktní formou. Čtenář, který
byl před budovou, tak zatelefonoval do knihovny,
jakou literaturu požaduje
a přede dveřmi byl stolek,
kam mu byly knihy „naštosovány“ – on naopak
položil na pultík knihy,
které vracel.
„Ale obě strany se nesměly vzájemně potkávat.
V neděli 14. února večer
na tiskové konferenci vláda oznámila, že úřady
mohou vrátit provozní
hodiny do normálu, zaregistrovala jsem i informaci
pro knihovny. Změna je
pro nás v tom, že od pondělí 15. února můžeme mít
otevřeno výdejní okénko.
Je to stejný způsob, jaký
knihovnice praktikovaly,
když byl vyhlášen čtvrtý
stupeň. Doporučeny nám
jsou respirátory,“ uvedla
ředitelka knihovny Blanka Tauberová. Zdůraznila,

že čtenáři mohou knihy,
které si chtějí vypůjčit,
najít v katalogu knihovny
– podobně jako při objednávce v e-shopu – takzvaným odložením z poličky.
Ty na ně v knihovně čekají. Čtenář, který počítač
nemá nebo mu tato forma
nevyhovuje, si může opět
zatelefonovat a domluvit
se, kdy knižní balíček pro
něj bude připraven.
Podle ředitelky Tauberové funguje v této době
i meziknihovní výpůjční
služba. „Když se studenti
nemůžou dostat do škol, ať
se můžou dostat alespoň
ke knížkám,“ podotkla.
Virtuálně si také děti
můžou z domova poslechnout vyprávění „pohádkové babičky“. Například
v pátek 26. února od 15
hodin se pobaví kapitolou
z knihy Lukáše Pavláska
„Pes, který se stal ředitelem školy“ a po skončení
četby malým posluchačům knihovnice na dálku
poradí, jak si vyrobit stojánek na tužky ve tvaru
jezevčíka.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Tohle je šance, jak dostat děti do škol,
zopakovala Laura Roden v Petrovicích
Dokončení ze strany 1

všechny podmínky tak, aby
byl výsledek prokazatelný
a správný. Testy vyhodnocuji přísně, abych zjistila,
kde jsou limity. Od pondělí
jsem se posunula v posuzování testů i v odběru slin.“
To už držím v ruce lahvičku. Laura mi ukazuje,
kde je tekutina a kde ryska,
na kterou je nutné dostat
obsah pomocí vlastních
slin. Šroubuji na lahvičku
trychtýřek a přemýšlím nad
tím, kolik slin mám asi tak
právě v puse. Zkouším to
jednou, podruhé, potřetí.
Pořád je to málo. Jeden mililitr se zdá jako velmi malý
objem, ale když to mám naplivat na povel, není to rozhodně nic jednoduchého.
Přemýšlím nad tím, že děti
to mohou mít ještě složitější.
„Na Propojce byl občas problém v tom, že děti nedoplivaly až k té rysce,“ potvrzuje
Laura Roden mé domněnky.
Na děti z Petrovic byla proto lépe připravená. Měla
s sebou limetku, kterou až
zde na místě rozkrojila, aby
byla pěkně šťavnatá. Věděla
přesně, co s ní bude dělat.
Kdo měl problém s množstvím slin a chtěl to vzdát,
přišla k němu s limetkou
a snažila se vzbudit představu, která by produkci slin
pomohla zvýšit.
Výsledek mého testu
je dobrý a tak můžu vyrazit spolu se zdravotnicemi
do tříd. Mezi tím se chodba
plní dalšími novináři. Někteří
sem přišli na pozvání místního starosty a senátora Petra
Štěpánka, jiní byli domluveni s ředitelkou školy Hanou Vošahlíkovou. „Prvňáci
i druháci jsou rozděleni vždy
do dvou skupin. Ve svých třídách jsou pouze ti, kteří mají
souhlas rodičů s testováním.
Ti ostatní odešli s asistenty
do jiných tříd,“ informuje
ředitelka Vošahlíková lékařku Roden při ukládání potřebných věcí na testování
do prázdné třídy, která bude
pro dnešek sloužit jako laboratoř. Na vozíku se vrší
předměty, se kterými Laura

se svou zdravotní sestrou
půjdou přímo do tříd na sběr
slin. Jsou tam popsané lahvičky, trychtýřky, jednorázové rukavice, dezinfekce,
kelímek s limetkou a pár dalších věcí. Z boku visí plastový vak na odpad.

Testovalo se
dvanáct žáků
První třídou, do které vyrážíme, jsou druháci. Sedí
jich tady šest. „Děti, my jsme
si přišli pro trochu vašich slin.
Budeme se tady snažit zjistit, jestli náhodou v někom
z vás není ta potvůrka, co
nám tady poslední dobou tak
ničí život, kvůli které nosíme
roušky,“ uvádí své budoucí
počínání Laura Roden a popisuje, co bude následovat.
„To je poprvé, co vám paní
ředitelka dovolí plivat ve škole,“ podotýká s úsměvem senátor Štěpánek. „Paní učitelka nejen, že vám to dovolila,
ale bude tu lumpárnu s pliváním dělat s vámi,“ připojuje
se Laura Roden. „Ale pouze
dneska, tuto hodinu,“ podotýká k tomu třídní učitelka
Jitka Pecková se shovívavým úsměvem. Zdravotnice
následně rozdávají uzavřené lahvičky, pak trychtýřky.
Každému dítěti postupně
trychtýřek našroubují na lahvičku. „Komu by to nešlo, já
vám pomůžu,“ uklidňuje lékařka. Dotaz žáka, zda bude
za odměnu lízátko, odvrací
se smíchem, ale nekompromisně: „Já jsem zubařka,
ode mě lízátko neuvidíš.“
Po chvilce kontrol a podpory Laura s Veronikou znovu
uzavírají a odebírají lahvičky. Všem dětem se podařilo dosáhnout rysky, znovu
nasazují roušky. Loučíme se
a přecházíme k prvňákům.
Mělo jich být sedm, ale
jeden v tento den nepřišel
do školy. Nápomocná zde
byla kromě třídní učitelky
Svatavy Kutilové také asistentka. Přesto nastává neočekávaný problém: Jeden
z chlapců, kteří byli do testování přihlášeni, odmítá
plivat. „Zapsala jsem to jako
neprůkazné. Nemůžeme dě-

lat, že tam nebyl. Prostě to
nešlo. I to je nějaký výsledek,
že existují děti, které se toho
budou bát a prostě to neudělají. I s tím se bude muset při
testování počítat,“ odpovídá
Laura Roden na otázku, jak
s tímto testem naloží. A zamýšlí se i nad tím, že bude
muset systém na takové případy myslet: „Přece ho nepošlou domů, neřeknou rodičům, aby si ho učili sami.“

Dopadlo to dobře
„Všechny výsledky byly
negativní,“ zhodnotila výsledky prvního petrovické
testování ředitelka Vošahlíková. Také senátor byl
spokojený: „Děti byly ukázněné, líbilo se mi to.“ Počet
zapojených žáků podle něj
odpovídá aktuální náladě.
Rodiče, kteří k testování souhlas nedali, podle něj pouze
nechtějí, aby se na jejich dětech něco zkoušelo.
„Kdo nám souhlas naopak dá, tak z mého pohledu pomáhá celé společnosti,“ podotýká Laura
Roden. „Každý má nějaké
svoje myšlenky. Já mám dvě
děti na prvním stupni. Jedno v první a jedno ve třetí
třídě. A to ve třetí třídě nemůže chodit do školy. Pro
to děcko je to utrpení a já
nemůžu pořádně dělat svoji
práci. Když jsem dostala tu
možnost někdy v polovině
prosince, měla jsem pocit,
že svoje možnosti a schopnosti můžu dát do služeb
toho, aby tohle šlo nějakým
způsobem
zprůchodnit,“
popisuje motivaci ke své
aktivitě ve spolupráci s iniciativou Lékaři pomáhají
česku. „Všem nám jde o to
samé: Abychom se zbavili té
nákazy, abychom zamezili
jejímu šíření a mohli zase
normálně žít,“ dodává.
Další testování plánovala již v té době s jinými
testy. „Jsou to také testy
ze slin, ale slina je sbíraná
jiným způsobem. V manuálu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy byly
zmíněné jako jedny z doporučených,“ nastiňuje. Jde

o účinnost a snadnou proveditelnost testu ve skupině nejmladších žáků. Samozřejmostí je minimálně
v této fázi přezkoumání
pozitivního výsledku dalším testem PCR. I nosohltanové antigenní testy je
nutné přezkoumat metodou PCR v případě pozitivního záchytu. I když jsou
vyzkoušené, podle Laury
Roden nejsou vhodné pro
časté školní testování, zejména pro malé děti. To je
právě důvod, proč hledá
vhodnější: „Hledám způsob, který bude nejlepší pro
děti, pro jejich rodiče a pro
učitele,“ vysvětluje. Riziko provádění těchto testů
totiž může být také v tom,
že pedagogové mohou mít
problém pracovat se slinami žáků. Ani rakouská
cesta testů z okraje nosu
není podle ní vhodná pro
nejmladší školní kategorii: „Vidím v tom problém.
Chceme po nich, aby si test
dělali sami. A chceme souhlas rodičů. Rodiče dají polovinu souhlasů, jakmile se
řekne slovo nos. A já se jim
nedivím,“ říká chápavě.

Ne všichni rodiče
s testováním
souhlasí
S testováním mají někteří rodiče problém. „Paní
ředitelka mi otevřela oči.
Myšlení rodičů je, že když
nevím, že moje dítě je pozitivní, je negativní. Protože kdyby bylo pozitivní,
museli by to řešit. Vůbec
nepřemýšlí: ‚Sláva, odhalili
jsme to, nikoho nenakazíme.‘ Celý problém je strkání
hlavy do písku,“ míní Petr
Štěpánek. Hana Vošahlíková přitakává, ale shoduje
se s Laurou Roden, že takových je menšina. Většina
nesouhlasů pramení podle
obou ze strachu, z nedostatku informací. Určitým
způsobem boje proti aktuální situaci je podle Laury
Roden i samo odpíračství.
„Někteří rodiče byli proti
z principu. Další argumentovali tím, že když dítě už co-

vid prodělalo, testování není
potřeba. Další se bojí toho, že
se budou dostávat do kolečka karantén, díky čemuž se
mohou dostat i do ﬁnančních
problémů,“ popisuje důvody
nesouhlasu některých rodičů Hana Vošahlíková s tím,
že mnoho rodičů se bojí, protože je ve veřejném prostoru
mnoho dezinformací.
„Nejsem zastáncem toho,
honem všechno otevřít,“
říká Roden. Shoduje se ale
s Vošahlíkovou a Štěpánkem, že dostat děti do škol
je třeba co nejdříve. „Doufám, že když se začne něco
dít, začne se o tom hovořit,
tak se konečně ministerstva
rozhoupou a začne se to
nějakým způsobem řešit. Tohle je šance, jak dostat děti
do škol. A ne že budeme jen
čekat, jestli se nám ty děti
vůbec někdy do školy vrátí,“
popisuje motivaci k zapojení do testování ředitelka
školy Hana Vošahlíková.
Návratu žáků devátých
ročníků na začátku března
přesto nevěří. „Vypadá to,
že musíme čekat, jestli se
vrátí alespoň toho patnáctého,“ podotýká zklamaně.
V distančním vzdělávání vidí snahu všech pedagogů na škole, ale: „Já
sama teď učím deváťáky
matematiku. Čím dál víc
pociťuji, že ta výuka, tedy
její výsledky, jsou mizerné. A není to o tom, že
děti by nechtěly, nebo že
já bych nechtěla. Snažíme
se na obou frontách, ale
nejsme v osobním kontaktu, nevidím reakci jednotlivých dětí, někdy se neodváží zeptat. Je těžké to
skloubit,“ popisuje. „Moje
dcery sedí u počítače pořád. Mají třeba pět hodin
denně. Pak je bolí hlava,“
přidává další zkušenost.
Někteří rodiče podle ní žádají více online hodin, ale
podle ní je to takto dostačující. „Musí to stačit. I tak
jsme naučili děti jen sedět
u počítače,“ upozorňuje
na důležitý faktor.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Ředitel nemocnice o očkování v kulturním domě: Od prvního
března zkušebně, od patnáctého velkokapacitně
SEDLČANY O aktuální infor-

mace ohledně vakcinace
jsme v rozhovoru požádali
Václava Nedvídka, provozního ředitele sedlčanské
nemocnice.
Některé obce na Sedlčansku projevily zájem,
zda by vaši zdravotníci
nepřijeli přímo do obce,
kde by očkovali seniory
(zatím) 80+. Podařilo se
to v Kosově Hoře, ale co
mohou očekávat další
starostové, kteří by podobnou formu vakcinace
také uvítali?
Ano, požadavky tohoto
typu máme, nicméně vzhledem k tomu, že vytváříme
očkovací místo v sedlčanském kulturním domě a je
velký tlak na to, aby se lidé
registrovali přes centrální
rezervační systém, tak si

myslím, že do budoucna
budeme schopni očkovat
už jen v očkovacím místě.
Klade to pak také požadavky na personál, kterého
nemáme tolik, abychom zajistili očkování jak na očkovacím místě, tak mobilně
při těchto výjezdech. Jiná
věc jsou domovy seniorů
a jiná sociální zařízení, kde
je s mobilním týmem dopředu počítáno.
Kolik lidí v regionu,
včetně zdravotníků, zaměstnanců v sociálních
službách a klientů domova seniorů, ústavu sociální péče..., se podařilo
zásluhou vašeho zdravotnického zařízení dosud
naočkovat?
Do 18. února jsme použili přibližně 1 600 očkování
vakcínou od společnosti


Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v Sedlčanech, ul. Na Červeném Hrádku, 1. p. bytového domu. Tel.: 728 637 130.
21/21
 Ko u p í m z e m ě d ě l s k é p o z e m k y
na Sedlčansku, Nechvalicku a Sedlecko-Prčicku. Cena 25–35 kč/m2 dle pozemku
a lokality. Tel.: 730 517 971.
22/21

Bývalý sportovec 68 let abst. nekuřák

Pﬁzer a asi 300 očkování
vakcínou od Moderny. Počítám do toho ale i druhé
dávky, takže na počet lidí to
bude méně.
V minulém týdnu vás
navštívil koordinátor hromadného očkování a projednávali jste, jak by to
mělo nebo mohlo zafungovat ve společenském
sále kulturního domu
od 1. března. Co jste s ním
ladili nebo na čem jste se
dohodli?
Od 1. března bychom
rádi začali zkušební provoz
a od 15. března bychom
chtěli očkovat již velkokapacitně – tedy přibližně
300 a více lidí za den. Vše
bude záviset na dodávkách
vakcíny – pokud ji budeme
dostávat v dostatečném
množství a rozšíří se skupi-

by se seznámil se ženou pokud možno
na celý život. Tel.: 605 934 634.
23/21

Prodám Citroën C3 Picasso, r. v. 2011,

na očkovaných – například
na 70+ a 60+, tak myslím, že
plnému provozu nebude
nic bránit.
Nyní postupně nakupujeme vybavení pro očkovací
místo – jedná se především
o počítačové vybavení, lino
v sále, kde budeme očkovat a další vybavení jako
například dezinfekční stojany, zástěny, zahrazovací
sloupky, nástěnky a podobně. V posledním únorovém
týdnu budeme vše instalovat na místě – tak, abychom
byli připraveni na zkušební
provoz.
Město a kraj očkovací místo v Sedlčanech
podporují a budeme rádi
především za personální
výpomoc tak, jak je tomu
například u pracovnic místní knihovny, které nám vel-

v dobrém stavu, první majitel, cena dohodou – cca 50 000 Kč. Tel.: 602 292 021. 24/21

mi pomáhají a doufám, že
i budou na očkovacím místě. Navíc jsme se shodli, že
nelze všechny nezdravotní
činnosti zajistit jen za pomoci dobrovolníků, takže
očkovací místo bude řídit
provozní manažer, který
je přímo ze Sedlčan a dále
budeme hledat administrativní výpomoc.
Pomoc podle našich
informací nabídli nebo
začínají nabízet i bývalí
lékaři, kteří jsou již v důchodovém věku...
Ano, nabízejí. A za to
jsme velmi rádi, neboť
v současné vypjaté covidové době jsou lékaři potřeba
především v nemocnici,
takže taková pomoc nám
velmi uleví a budeme rádi
i za další podobné nabídky.
Marie Břeňová


Prodám vykrmená prasata, váha 120–
160 kg, cena 36 Kč/kg. Tel.: 737 407 647. 25/21

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

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

Prosíme o pomoc při pátrání po ztraceném
kocourovi z obce Zhorný.
Ztracen již v létě. Je černobílý, jméno Ťapík. Pokud žije, může být dál od místa
ztráty. Odměna 10 000 Kč. Bláha Fr., tel.: 723 859 534.
Je i na Facebooku. Děkuji.

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

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

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

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

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

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

Stáří: 16–20 týdnů Cena: 185–229 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
7. března – 13 50 hodin
26. března – 9 00 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Firma FENIX STAV s. r. o.
nabízí stabilní/celoroční práci pro řemeslníky:

zedníky, tesaře,
klempíře, pokrývače,
izolatéry, sádrokartonáře
Nevyučené, šikovné zaškolíme

Tel.: 603 542 651, 603 836 871
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Vypadá to, že zase bude hůř. Vlastně už je
REGION Roste počet nakažených,
počet pacientů vyžadujících in-

tenzivní péči i počet zemřelých.
Zvyšuje se číslo R i index rizika.

Naopak snižuje se pravděpodobnost návratu dětí do škol a nadá-
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Dublovice

16
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4

2

6
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7

7

8

8

Hřiměždice
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6
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7

5

0

0

0
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8
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6
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6

Jesenice
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4
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2

2

0

1

2

12

15
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Kamýk nad Vltavou

12
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27
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6

7
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3

5

4

8

4

4

5

14

Klučenice
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Kňovice
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0

0

1

3

3

2

1

2

2

4

Kosova Hora
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Krásná Hora nad Vlt.
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Křečovice
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OBEC
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Nalžovice
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Nedrahovice
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Nechvalice

7
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Osečany
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Sedlec-Prčice
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Svatý Jan
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Štětkovice
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Vojkov
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Vrchotovy Janovice
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Vysoký Chlumec
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5
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Zduchovice
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Celkem

438 610 665 605 433 280 221 186 132 127 166 256 246 178 197 226 297

le klesá i nálada ve společnosti.
Dobré zprávy nepřinášíme ani
my v naší covidové tabulce. I zde
je patrné zvyšování epidemické
nálože ve společnosti, konkrétně
od posledního týdne o 31 procent. Pokles vykazuje pouze pět
z 29 sledovaných obcí. Naopak
nárůsty některých obcí jsou
na dvou nebo i trojnásobku. Jde
například o Kamýk nad Vltavou,
Kosovu Horu, Vrchotovy Janovice nebo Vysoký Chlumec.
Vysokou pozitivitu evidují
v Křečovicích, kde také v minulém týdnu uzavřela Krajská hygienická stanice mateřskou a základní školu původně do 22. února
z důvodu potvrzeného výskytu
onemocnění covid–19. Koncem
týdne ale hygieničtí pracovníci
zakázali osobní přítomnost všech
dětí mateřské školy z důvodu potvrzeného výskytu u více než třiceti procent dětí minimálně do 26.
února. Situace se může pochopitelně ještě měnit, pokud nastanou
další okolnosti.
Pokud se zaměříme na vývoj
na úrovni obcí s rozšířenou působností, kam námi sledované
obce spadají, vidíme k neděli 21.
února v Sedlčanech 219 nakažených s týdenním přírůstkem 114
osob, ve Voticích 174 s přírůstkem
94 pozitivně testovaných a v Příbrami 845 s přírůstkem dokonce
449 nakažených. Pokud se zaměříme na počet hospitalizovaných,
tak na území ORP Sedlčany je to
deset osob, stejně je tomu v případě Votic. ORP Příbram má 29
hospitalizovaných s covidem–19.
Olga Trachtová Hadáčková

Seminář se zaměří na základy první pomoci
DUBLOVICE Na správném
poskytnutí první pomoci
mnohdy závisí záchrana
lidského života. Na jeho
základy se chce zaměřit jednodenní seminář,
který na čtvrtek 15. dubna od 9 do 12 hodin naplánovala předsedkyně
Místní organizace Českého červeného kříže
Sedlčany Jana Dostálová
ve spolupráci s Obecním
úřadem Dublovice.
Předsedkyně Dostálová program, na který
se mohou zájemci hlásit
do 31. března (SMS na telefonu 727 909 404 nebo

mailem: msccksedlcansko@gmail.com), upřesnila: „Probereme, jak
pomoci, ale i s ohledem
na vlastní bezpečnost
a zdraví. Upřesníme si,
koho a jak o dané události informovat. Naučíme se provádět resuscitaci u dětí i dospělých,
dále jak reagovat na člověka v bezvědomí a při
mdlobě, jak zasaženého
uvést do stabilizované
čili zotavovací polohy.
Řekneme si, jak si počínat, když se člověk dusí
cizím tělesem, naučíme
se základní transport-

Jana Dostálová

ní nebo obvazové techniky,“ vypočítávala.
Užitečných informací
bude ještě mnohem víc
– zkušená zdravotnice

poradí, co dělat při poranění páteře, epilepsii,
u popálenin, podchlazení nebo krvácení. „Samozřejmě se bude možné zeptat také na to, co
koho bude z této oblasti
ještě zajímat,“ avizovala. Upozornila, že počet
míst na semináři je omezený a s přihláškou proto není dobré otálet. Je
také připravena na variantu, která by kvůli špatné koronavirové situaci
akci zhatila. „Pokud by
vládní nařízení v uvedeném termínu ještě kurz
nepovolila, budou při-

hlášení zájemci o novém
termínu informováni,“
přislíbila.
Doplnila, že vstupné
na jednodenní seminář
je dobrovolné a prostředky budou použity
na podporu místní skupiny ČČK Sedlčany. V jeho
průběhu se organizátoři
postarají rodičům o jejich děti.
-mb-
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Doba covidová bude ještě dlouhá,
míní Petr Štěpánek
PETROVICE Aktuální nou-

zový stav vyhlásila vláda
na základě žádosti hejtmanů od pondělka 15.
února na dobu dvou týdnů. Ve čtvrtek 18. února
pak Poslanecká sněmovna nouzový stav zrušila
k datu účinnosti schváleného zákona o mimořádných opatřeních při
epidemii covid–19, nejpozději k datu 27. února.
Na pandemickém zákoně
se jako zázrakem dokázala vláda dohodnout
s opozicí.
Hned od počátku měl
takto vyhlášený nouzový stav mnoho odpůrců.
Na jeho protiústavnost
upozornil předseda Senátu Miloš Vystrčil hned
po jeho vyhlášení. Někteří senátoři se rozhodli podat ústavní stížnost.
Senátor Petr Štěpánek
se k ní nepřipojí: „Zavedení nouzového stavu
na žádost hejtmanů byla

z nouze ctnost. Nepřipojím se k ústavní stížnosti,
protože si myslím, že vyhlášení nouzového stavu
na žádost hejtmanů je
posuzováno podle jiného
paragrafu jiného zákona.
Jsou ale i jiné nástroje
podle krizového zákona, podle kterých mohou
být stanovena omezující
opatření vedoucí k omezení šíření koronaviru.
Taková opatření ale musí
být vždy důkladně zdůvodněna. To si myslím,
že je správná cesta. Dále
by nebylo možné bez
výběrových řízení objednávat například ochranné prostředky pochybné
kvality od pochybných
dodavatelů. To by vůbec
nevadilo,“ zdůvodňuje
své rozhodnutí.
Určité řešení podle něj
nabízí právě výše zmíněný pandemický zákon,
který by se měl dostat
do Senátu ve středu 24.

února. „Jelikož se ale jedná o zákon dávající velké

Petr Štěpánek

pravomoci Ministerstvu
zdravotnictví a má dopady na významná omezování života ve společnosti, jsem přesvědčen
o tom, že nepřistoupíme
na toto zběsilé šití zákonů horkou jehlou. Je nutné domyslet všechny důsledky a projednat návrh
zákona alespoň v řádu
dnů a nikoli hodin. Takovým způsobem se zákony nemohou dělat. Nese

to samozřejmě riziko,
že nebude ani nouzový
stav, ani pandemický zákon. Na to už ale budou
hejtmani připraveni a věřím, že budou společnost
organizovat smysluplně
a bez chaosu, který doposud zažíváme,“ svěřil
se naší redakci se svými
myšlenkami v pátek.
Hned v neděli večer
21. února se jemu i jeho
kolegům senátorům
dostal návrh zákona
do ruky. „Okamžitě jsme
se jím začali zabývat.
Ve stavu, v jakém přišel do Senátu, ho nelze
schválit, jelikož má zásadní chyby,“ hodnotil
po seznámení s právní
normou. „Pravděpodobně nebude zamítnut.
V Senátu panuje obrovská ochota chyby opravit
pozměňovacím návrhem
v režimu legislativní nouze, ve středu 24. února.
Na tento zákon máme

pár hodin, ale rozhodně
je snaha řešit pandemii
v legislativně čistém prostředí,“ ubezpečuje občany. Znamená to ale podle
něj, že bude velmi pravděpodobně složité, aby
začal platit od posledního února, jak to požadovali hejtmani. „Přesto
musíme najít rychlé řešení, jelikož stav vývoje
pandemie covid–19 je katastrofální a ke kolapsu
zdravotnictví může dojít
v řádu týdnů,“ dodává.
A jak vidí návrat k normálnímu životu? „Cesta
k životu bez koronaviru
bude ještě dlouhá a trnitá.
Současná situace dává tušit, že bude hůř. Jak jsem
již poznamenal, obávám
se kolapsu zdravotnictví. Myslím, že budeme
rádi, když se do relativního normálu dostaneme
na konci tohoto roku.“
Olga Trachtová
Hadáčková

Lidem, kteří nemohou pracovat, by krajská zastupitelka
Jaroslava Němcová doporučovala dobrovolnictví
SEDLČANY Mezi dobrovolníky, kteří v době
covidové pomáhají
v Domově Sedlčany, pa-

tří i bývalá ministryně
práce a sociálních věcí,
nynější zastupitelka Středočeského kraje Jarosla-

Jaroslava Němcová (vlevo) si dobrovolnickou práci pochvaluje.

va Němcová. V lednu se
uskutečnilo za její asistence očkování klientů
proti covid–19, koordinovala také návštěvy podle krizového usnesení
vlády ČR. Vše společně
s ředitelkou Domova
Sedlčany Jaroslavou Kocíkovou. Ta se vzhledem
ke svému vzdělání mohla ujmout testování antigenními testy.
Během očkování naběhala Jaroslava Němcová
podle svých slov asi víc
než za poslední měsíce:
„Celý den až do večera
jsem pomáhala s očkováním sto osmdesáti klientů
domova seniorů v Sedlčanech. Navštěvuji je
dlouho a poměrně často,
ale dnes bylo po dlouhé
době úžasné ode všech
cítit tu naději, že už snad
bude konečné líp a oni se
nebudou bát vidět svoje

blízké. Jak jednoduché
přání,“ radovala se. „Je
super vidět paní ředitelku, personál, sestry
i pana primáře z nedaleké sedlčanské nemocnice, kteří přišli pomoct
a které ani po měsících
dřiny nenapadne do večera koukat na hodinky.“
Také poslední ledn ovo u s o b o t u s t r á v i la Jaroslava Němcová
opět v domově seniorů
v Sedlčanech, který je
její srdeční záležitostí.
„Po týdnu plném schůzek v kanceláři, kde se
vlastně zas až tak moc
neděje, mi v poslední době připadá teprve
toto jako skutečný svět.
Můj obrovský obdiv patří těm, kteří se dlouhé
měsíce věnují péči o ty,
kteří to potřebují nejvíce.
Je to těžké a už strašně,
strašně dlouhé. Ani ta-

kové obyčejné zajištění
bezpečnosti návštěv těch
nejbližších není vůbec
žádná sranda. Testovala
dokonce úžasná paní ředitelka Kocíková, která
vede domov už více než
deset let,“ popsala den.
„Chci, aby lidé zvenku
věděli, že si to ani neumíme představit. Naopak
je spousta lidí, kteří jsou
díky zavřeným provozům
doma a ani netuší, jakou
radost by jim třeba i takto
malá pomoc mohla přinést. Já už jsem dávno
přesvědčena, že všichni
ti pečující – zdravotníci i nezdravotníci – nám
v této době dostatečně
dokázali, kdo jsou opravdoví hrdinové, když jde
do tuhého! V mé mysli
i srdci tak zůstanou již
navždy,“ dodává.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Malá obec Osečany má na letošek velké plány
Dokončení ze strany 1

díky nim podaří letos
uskutečnit?
Dotace na soustavu domácích čistíren odpadních
vod nám byla přiznána již
v roce 2019. Ale až letos
akci uděláme. Dodavatelskou ﬁrmu už vybránu
máme a podepsali jsme
s ní smlouvu vloni v prosinci. Nových domácích
čistíren přibude v Osečanech a Velběhách 35,
z toho některé jsou větší,
protože jsou určeny pro
bytovky. Jde o hodnotu
díla v objemu 6,2 milionu
korun, z toho dotace, včetně daně z přidané hodnoty, činí 3,8 milionu. Naše
spoluúčast představuje 2,4
milionu korun – a tyto prostředky máme našetřeny.
Kolik domácností ještě zůstane bez čistírny?
Občané si čistírny budovali již v minulých letech – celých deset let,
kdy jsem ve funkci starosty, a to s přispěním
obce 5 000 korun na občana dané domácnosti. To
znamená, že standardní
čtyřčlenná rodina získala
z našeho rozpočtu 20 tisíc
korun. Když tyto již hotové připočtu, vychází mi,
že na konci letošního roku
by ekologicky likvidovalo
odpadní vodu celkem 85
procent všech domácností. Bohužel, dotace, kterou
jsme získali, se netýká
obyvatel, kteří v obci trvale nežijí, proto se dotační
titul na chataře a chalupáře nevztahuje. Neuspějí
také zájemci, kteří jsou
v insolvenci. K žádosti se
také nepřipojili někteří
senioři, kteří vzhledem
ke svému pokročilému
věku chtějí řešení ponechat až na dědicích.
Kdy výstavbu čistíren
zahájíte?
Do několika dnů bychom měli mít hotový projekt potřebný pro stavební
povolení a přes léto by
mělo být vše dokončeno.
Honí nás čas – podle podmínek dotace musíme letos stihnout kolaudaci.
Když jste dotaci získali již předloni, proč jste

stavbu nezahájili dřív?
Zdržel nás koronavirus
– především ve vztahu
k výběrovému řízení.
Na jakou další dotaci
chcete dosáhnout?
Podali jsme žádost
na Ministerstvo pro místní rozvoj na obnovu hřišť,
a to jak dětského, tak workoutového pro teenagery. Stávající dětské hřiště
na návsi máme v plánu
obnovit, nové prvky pro
teenagery by byly u sportoviště na malou kopanou
a nohejbal. Výše dotace
může být až sedmdesát
procent. Rozpočet na obě
hřiště jsou 1,2 milionu korun. Letos ale stavbu určitě nezahájíme.
Proč?
Vysvětlím. V říjnu 2020
jsme podali žádost o dotaci na obnovu vodovodu
a jeho rozšíření – na projektovou část. Když jsem
nastupoval do třetího období svého mandátu, dal
jsem si jako prioritu vodu
– podobně jako řada dalších starostů, kteří chápou
dostatečné zajištění pitné
vody jako problém. Když
se vyskytla šance, že bychom mohli z národního
programu čerpat peníze
přímo na projektové práce, neváhali jsme. Projekt
stojí 1,5 milionu a má být
podkladem pro stavební
povolení realizační a prováděcí. Nečekali jsme,
že uspějeme, ale stalo se
a vloni v prosinci nám
přišlo rozhodnutí, že jsme
na projekt dostali 90procentní dotaci, to znamená,
že nás budou stát projektové práce jen 150 tisíc korun. To je fantastické. Už
máme podepsanou smlouvu s projektantem a zaměřujeme se na vodovod.
Přiblížíte plány s obnovením vodovodu trochu detailněji?
Nejedná se jen o rozšíření vodovodu v Osečanech, ale i v osadě Podskalí podél potoka Mastník,
kde není část vodovodním
řadem zasíťovaná, a tím
už léta trpí. Aby se Podskalí mohlo napojit, bude
to znamenat také výměnu

a zesílení stávajícího potrubí.
Odkud vodu vedete?
Od kostelíka nad Osečany směrem na Dublíny a Radíč, kde máme
vodojem. Studny jsou až
u Dublínů, kde je naštěstí
skutečně dostatečný zdroj
pitné vody – přibližně
dvoj až trojnásobně vyšší,

Pavel Pechač uvedl, že po letošní kolaudaci domácích
čistíren bude odpadní vodu
v Osečanech likvidovat šetrně
k přírodě celkem 85 procent
všech domácností.

než jsme v současné době
schopni spotřebovat. Díky
tomu, že jsme vloni na jaře
z ko l a u d ova l i ú p rav n u
vody, máme vodu kvalitní – odstranili jsme dusičnany a radon. Když se
naskytla příležitost získat
dotaci na projekční práce,
neváhali jsme a vyplatilo
se to. To znamená, že se
projektuje posílení z tohoto vodojemu do Osečan,
rozšíření do části Podskalí a třetí etapa, která
se již také projektuje, je
přivaděč vody do Velběh.
Úkolem pro letošek jsou
hotové projekční práce
a výběr dodavatele. Celou akci, o níž hovořím,
chceme udělat v průběhu
následujících tří let. Nechceme si na ni půjčovat,
proto budeme investovat
postupně a samozřejmě
se pokusíme získat dotace
na vybudování.
Na kolik vás úpravna
vody vyšla?
Včetně příjezdové cesty byly celkové náklady
4,2 milionu korun, Ministerstvo zemědělství nás
podpořilo třemi miliony,
podíl obce je 1,2 milionu
korun.
Odsunuli jste kvůli

těmto prioritám jiné záměry?
Ano. Společenský sál,
který slouží pro veřejné
schůze, kulturní činnost
a další aktivity, má kapacitu pro 220 lidí. Vznikl v 80.
letech minulého století
a od té doby do něj nikdo
neinvestoval. Je potřeba
udělat rozvody elektrické
energie, pustit se do výměny oken a dveří, zateplit strop a plášť budovy,
vyměnit krytinu na střeše,
která je dosud eternitová.
To všechno souhrnem vyjde na miliony korun. Zatím jsme zadali zpracování
studie, včetně rozpočtu,
abychom s těmito podklady mohli žádat o dotaci. Přípravné práce jsme
nezastavili ani v případě
chodníků. Jde o dopravně stavební akci, na které
se musí podílet dopravní
specialista. V dubnu bychom mohli mít podklady takzvaně v šuplíku
a pokud bude na podzim
vypsána dotace, žádost
podáme a pokusíme se peníze získat.
O kolik metrů chodníků se jedná?
Chceme především řešit problém, který je před
obecním úřadem a restaurací – kolem zahrádky chceme vybudovat
chodník v délce kolem
150 metrů a bezpečnost
zvýšíme ne přechodem
pro chodce, ale místem
pro vhodné přecházení –
to je termín, který podle
specialisty máme rozlišovat. Místo pro přecházení
bude opatřeno pozvolným
a dlouhým retardérem. Je
to z důvodu, že řidiči přijíždějí z komunikace 105
hodně rychle a pohyb dětí
i dospělých v této části
obce je velký. Na druhé
straně komunikace by pokračoval chodník dál a navazoval by na ten již hotový směrem z návsi dolů
ke statku a do Podskalí.
Požádali jste Sdružení obcí Sedlčanska
o pasport na veřejné
osvětlení. Máte jej k dispozici a co pro vás dokument znamená?

Pasport už mám na stole, včetně výkresů. Jen jej
potřebujeme se zastupiteli
projít. Je tedy ve ﬁnální
fázi a bude tak připraven
jako podklad pro žádost
o dotaci na modernizaci osvětlení. Ale v této
době to není naše priorita.
Osvětlení zatím v Osečanech rekonstruujeme průběžně, postupně vyměňujeme světla za „ledková“.
Je ale dobré mít situaci
zmapovánu. Do pasportu
chceme vnášet i informace o všech opravách – povedeme si do budoucna
jakýsi deník. Díky tomu,
že v pasportu má každé
světlo svoje číslo, budeme mít o každém takovém
bodu přehled a tím vneseme do veřejného osvětlení řád. I k tomu nám bude
sloužit.
Jen bych ještě udělal docela malou zmínku
o dalším důležitém strategickém dokumentu –
na podzim jsme se věnovali rozvojovému plánu
obce na dalších deset let.
Jak dalece ovlivnila
koronakrize příjmovou
část rozpočtu obce?
Výpadek nebyl tak obrovský. Když do výsledku promítnu kompenzace
od státu, příjmy z daní se
oproti plánu nepodařilo
naplnit deseti procenty.
Příznivé nebylo z důvodu
výskytu kůrovce hospodaření v obecních lesích,
kterých máme kolem třiceti hektarů. Kůrovec je
opravdu velký problém.
Více se proto kácelo než
sázelo a dřevo se prodávalo za nízkou cenu. Teď přijde zase čas, kdy budeme
muset do lesů investovat.
Příjmy jsme tedy měli nižší přibližně o 300 tisíc korun. Ale i výdaje – vzhledem k tomu, že jsme vloni
ještě nezačali budovat čistírny odpadních vod, tak
byly o 900 tisíc nižší. Proto
i rozpočet zůstal přebytkový. Letos naopak plánujeme rozpočet schodkový
ve výši 1,6 milionu, a to
vzhledem k akcím, o nichž
jsem hovořil.
Marie Břeňová
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Kraj rozhodl
o pozemcích
REGION Na svém čtvrtém

jednání se sešlo v pondělí 22. února zastupitelstvo
Středočeského kraje, které mělo na programu 82
bodů. Některé z nich se týkaly také Sedlčanska.
„Dublovice získaly
od kraje pozemky pod
vybudovanou čistírnou
odpadních vod. Sedlčany
směnily své pozemky pod
silnicemi ve vlastnictví
Středočeského kraje za pozemky, na kterých stojí
přístavba 2. ZŠ Propojení,“
uvedl středočeský zastupitel a starosta Kamýka nad
Vltavou Petr Halada. -red-
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Vandalové
poničili boží muka
u přehrady
SEDLČANY Mnozí obyvate-

lé města chodí pravidelně
na procházky po cestě kolem retenční nádrže podél
silnice na Libíň. Po sametové revoluci zde byla opravena boží muka, která byla
dosud celkem zachovalá.
V neděli 21. února ale někteří obyvatelé města zaznamenali, že došlo k poškození této památky.
„Chodím sem s dětmi často na procházky a společně
jsme si všimli, že ze skleněné výplně božích muk zbylo

jen pár střepů,“ informovala
nás čtenářka Marie Katičová, která bydlí nedaleko v
ulici Pod Strojírnami. „Navíc jsme objevili u blízkého
stromu velký pytel, napěchovaný odpadky. Někdo byl
líný je odvézt tam, kam patří
a pohodil je v místech, kde
se mu to hodilo.“
Ještě zkrátka mezi námi
žijí lidé, kterým úcta k tomu,
co vybudovali naši předkové, ani udržování našeho životního prostředí, nic neříká.
David Myslikovjan

Rozbitá skleněná tabulka ve výklenku božích muk.

Jémine, domine, masopust pryč! aneb Vše bylo letos
masopustně naruby
SEDLČANY Středem města

v předchozích letech tradičně putoval pestrý a také
početný masopustní průvod, který tvořily nejenom
masky. Nechyběl ani řezník
a jeho pomocníci, nesoucí

masopustním, ale všem
kulturním akcím nepřeje,
ale přesto se v úterý 16.
února masopust v Sedlčanech konal, byť zcela v jiném měřítku. O přípravách
i masopustu samotném

ZUŠ a městské muzeum, se tentokrát konal
v menším měřítku. Jak
jste se na tuto akci připravovali?
Letos bylo vše opravdu
masopustně naruby. Za-

Masopustní maškary tentokrát zastoupilo několik ručně vytvořených masek a rekvizit.

látkového pašíka. A všem
do pochodu i k tanci hrála
velká skupina hudebníků.
Průvod vycházel ze zahrady sedlčanské „zušky“
a těšil se velkému zájmu
přihlížejících.
Současná doba nejenom

jsme si povídali s učitelkou
ZUŠ Sedlčany Jaroslavou
Trojanovou.
Masopust, který již
delší dobu společně
s několika dalšími organizacemi pořádá spolek Našlose, sedlčanská

tímco v minulých letech
přípravy trvaly dva měsíce, letos dva dny – v předvečer úterního masopustu
jsme se domluvili, že si potřebujeme odžít masopust
aspoň symbolicky – tanec
a rej v ulicích nahradila

hudba pouštěná z oken
sedlčanského muzea, masopustní maškary zastoupila hrstka ručně vytvořených masek a rekvizit,
které jsme postavili na tichou zasněženou kašnu.
Na který z ročníků masopustu osobně nejraději vzpomínáte?
Na všechny ročníky,
kdy se k nám připojilo také
sedlčanské gymnázium
a na organizaci průvodu
se aktivně podíleli studenti vyšších ročníků v tradičních maskách kobyly,
medvěda s medvědářem,
cikánky, policajta, čerta,
smrti, mládence, kominíka,
slaměníka a podobně. Řezník v podání Víti Paroubka nebo Martina Peška,
dále bába s dědkem Jany
Durďákové jsou již tradičně nejoblíbenější postavy
sedlčanského masopustu.
Také organizované taneční
hry z pódia masopustu velmi prospěly.
Měla jste ohlasy
od dětí ze „zušky“, kterým jistě bylo líto, že
tentokrát velký průvod
a program na náměstí
nebude?
Ano, vzpomínali jsme,
ale i toto je příležitost zahrát a zazpívat si jen tak
spolu doma, zavzpomínat,
jíst, pít, prožít masopust netradičně jinak. Masopustní

obchůzky mají mnoho lokálních podob. Jiné jsou
na Chodsku, jiné na Mladoboleslavsku, na Valašsku
nebo na Slovácku. I když
nejsme tradiční folklórní
region, sedlčanský masopust už je podle mého
názoru výrazná lokální tradice. Těšíme se napřesrok,
až řezník zahlaholí: „Rok
se s rokem sešel a máme
tady masopust!“
Jak nyní vypadá výuka literárně-dramatického, případně i dalších
oborů sedlčanské ZUŠ?
Výuka je stále online.
Moc ráda se se studenty
vidím přes MS Teams, vyprávíme si, zasmějeme se,
vytváříme společné příběhy. Moc dobře se mi učí
dramaťák díky dobré komunikaci mých žáků a studentů, pokud nám tedy
technika dovolí. Někdy
to zlobí. V rámci projektu
„My za tebou přijedeme“
jsme oslovili osobnosti
z kulturního světa a domlouváme – například
s výtvarnicí Kateřinou
Šedou, která je držitelkou
mnoha českých i mezinárodních ocenění – online
hodinu společně s ní. Snažíme se všichni vydržet
a brát tento čas pozitivně
jako možnost najít jiné
způsoby sdílení.
David Myslikovjan
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Masopust je obdobím veselí, hodování a pití
SEDLČANY „Masopust je
obdobím veselí, hodování, pití, a tak jsme to u nás
v Domově pořádně rozjeli,“ říká ředitelka tohoto
krajského zařízení Jaroslava Kocíková. I v této
koronavirem sešněrované

ci a zahrají na veselou
masopustní notu. Vzhledem k epidemiologickým
opatřením se tentokrát
nezúčastní ani děti, ani
větší počet účinkujících.
Přesto se organizátoři těší
na symbolický masopust-

če budou poděkováním
za krásné projekty, které
pro nás ZUŠ připravuje...“

Dobroty pro
stovky jazýčků

Strom obalený
jitrnicemi

Ředitelka potvrzuje, že
celý stravovací úsek připravoval jídelní lístek velmi
pečlivě. „Na Tučný čtvrtek
si naši klienti a zaměstnanci pochutnali na domácí
pečené kachně s chlupatým knedlíkem a červeným
zelím. Chutnalo i nealkoholické pivo a celé dovršil
zákusek boží milosti. Na Masopustní úterý nám kuchyně
nabídla tradiční kobližky.
Po celou dobu jsme měli jednu dobrotu za druhou. Přišel
nám vhod sponzorský dar
ovocných džusů, které jsou
na odděleních k dispozici
pro všechny po celých čtyřiadvacet hodin. Masopust
znamená opuštění masa, ale
tady tradici musíme porušit.
Naši klienti maso mají rádi
a také ho potřebují. Uspokojit všech tři sta mlsných jazýčků není jednoduché, ale
naše kuchařky a kuchaři to
dovedou,“ usmívá se Jaroslava Kocíková.

Návštěvníci ze základní umělecké školy jistě

Aktivizační a sociální pracovnice se převlékly za berušky, víly, vodníky, strašidla a jiné maškary.

době se snaží, aby klienti
i zaměstnanci měli důvody k úsměvům a prožívali
dny neotřele a svátečně.

Zítra s dudáky
pod okny
Zpestření určitě představuje na zítřek chystaná
akce. Přibližuje ji Jaroslava Trojanová ze Základní
umělecké školy Sedlčany:
„V rámci společného projektu Pod okny ZUŠ Sedlčany a Domova Sedlčany
se ve čtvrtek 25. února
projdou symbolicky v areálu před recepcí tři dudá-

ní taneček.“ Do této chvíle ale Jájina Trojanová
netuší, jaké překvapení
na účinkující v areálu
čeká. Prozrazujeme slovy ředitelky: „V době masopustu oddělení voněla
škvarkovými
plackami,
koláči, koblihami a dokonce i dortem. Vše upekli
naši klienti v kuchyňkách
na oddělení. Sladkosti
nejen voněly, ale i úžasně chutnaly. Čeká nás
ještě jedno pečení koláčů
pro naše přátele ze ZUŠ,
na kterém si budeme dávat velmi záležet. Kolá-

nepřehlédnou pohádkový
strom, který před recepcí
vyrostl. Je obalený jitrnicemi a jelity… „Pozor, nejsou k jídlu, pouze na ozdobu,“ varuje ředitelka
Kocíková. Vyzdobeny jsou
stylově také chodby a společenské místnosti, kam
ale tentokrát hosté nesmí.
„Zdobí je škrabošky, koblihy nebo koláče. Vše vyrobili naši klienti za pomoci
aktivizačních pracovnic,“
přibližuje některé prvky.
Nemůže ale zůstat jen
u atrap dobrého jídla, byť
sebelépe zhotovených...

Veselý průvod,
soutěže, tanec...
Senioři nebyli ošizeni
ani o veselý průvod masek. To dokládají i snímky
pohotově pořízené Hankou
Kubištovou, vedoucí sociálního úseku. „Aktivizační
a sociální pracovnice se
převlékly za berušky, víly,
vodníky, strašidla a jiné
maškary. Za hlasité hudby procházel masopustní
průvod pokoje klientů, ale
i jednotlivá pracoviště,“ líčí

atmosféru ředitelka, která
spolu s „kancelářskými zaměstnanci“ nemohla stát
stranou. „Soutěžili jsme
v netradičních disciplínách
– hodu jitrnicí, pinkání koblihy, lovení ryb a podobně. Mně osobně se dařilo
v hodu jitrnicí, ale v pinkání se našli lepší... Na závěr
jsme si přiťukli na zdraví
šitými půllitry piva. Na soutěžící i na ty, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit, čekala sladká
odměna napečená šikovnými klienty. Všichni jsme si
společně zazpívali, někteří
i tančili. Snažili jsme se zapomenout na přítomnost
poznamenanou pandemií
a to se nám na chvíli díky
našim úžasným děvčatům
podařilo,“ podotýká obdivně na adresu svých kolegyň Kocíková.

Dobrá inspirace
pro příště
Masopustem žil sedlčanský domov seniorů s předstihem také při komunikaci
s klienty. „V pravidelném
ranním hlášení jsme se
kromě cvičení a novinkám
věnovali i masopustu. Každý den jsme seznamovali
naše posluchače s tradicemi
spojenými s tímto obdobím.
Na pokojích jsme probírali
s imobilními klienty jejich
zážitky z masopustních
rejů. Dozvěděli jsme se
mnoho nových zvyklostí,
které určitě využijeme příště,“ vítá inspiraci pro další
rok ředitelka.
Marie Břeňová

Maškarní veselí si připravovala každá třída samostatně
SEDLČANY Na všech třech

pracovištích sedlčanské
mateřské školy se v jednotlivých třídách v těchto
dnech koná dětský karneval. Pro děti a také pro učitelky je tato akce příjemným zpestřením současné
nelehké doby. Více nám
řekla ředitelka MŠ Sedlčany Milena Říčařová.
„ M a ška r n í ka r n ev a l
v Mateřské škole Sedlčany
má na všech třech pracovištích dlouholetou tradici,“ připomněla Říčařová.

„I v současné době, kdy
jsou v mateřské škole nastavena přísná hygienicko-epidemiologická opatření, jsme se rozhodli tuto
akci uskutečnit. Domluvili
jsme se na trošku jiném
organizačním uspořádání
karnevalu, abychom byli
schopni opatření důsledně
dodržet. Naplánovali jsme
termín konání karnevalu
a informovali o něm rodiče. Maškarní veselí si letos
připravovala každá třída
samostatně a bez účasti ro-

dičů. Děti i paní učitelky si
tradičně nachystaly masky,

upořádaly zábavné soutěže
a také taneční diskotéku.

Maškarní veselí si užily i děti z MŠ v Sokolovské ulici.

Celý den jsme si všichni příjemně užili.“
-dav-
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Sestry Kamila a Karolína Krůtovy
hrají v pražské Dukle
KRÁSNÁ HORA/PRAHA Kamile Krůtové z Krásné Hory je devatenáct
let a její sestra Karolína je o čtyři
roky mladší. To, že se dvě sestry
věnují sportu, by nebylo nic neobvyklého, ale že jsou obě fotbalistky a nejpopulárnější hře u nás se
věnují na špičkové úrovni, to už
stojí za pozornost.
V kolika letech jste se začaly věnovat fotbalu a kdo vás
k němu přivedl?
Kamila: Fotbal jsem začala hrát
v deseti letech. Začalo to tak, že
v Krásné Hoře se po dlouhé době
zakládalo družstvo žáků a taťka,
který fotbal taky hraje, nás tam se
ségrou vzal. Mě to chytlo, ségru
tehdy ještě ne. Znala jsem ostatní
kluky ze školy a taky mě fotbal začal bavit. Takže jsem u něj zůstala.
Karolína: Také já jsem začala
fotbal hrát, když mi bylo deset let,
ale předtím jsem se věnovala čtyři roky gymnastice. I mě k fotbalu
přivedl taťka.
Vzpomenete si na svoje fotbalové začátky?
Kamila: Začínala jsem hrát
v Krásné Hoře. Žádný začátek
není lehký a tak to bylo i u mě.
Ale jinak to byla zábava.
Karolína: Jako moje starší ségra jsem začínala hrát v Krásné
Hoře. Ale zatím jsme se nikdy nepotkaly ve stejné kategorii. Fotbal
mě s kluky hodně bavil.
Na jakých postech jste začaly
hrát a na kterých hrajete dnes?
Kamila: Jako malá jsem hrála
útočníka, pak jsem se posunula do středu zálohy a teď hraju
stopera.

Karolína: Když jsem začínala
hrát fotbal, hrála jsem nejdříve
v útoku, a když bylo potřeba, dával mě taťka do obrany. Teď hraju
pravý křídlo.
Ve svých začátcích jste hrály
s kluky. Nezlobili se, když jste
byly lepší než oni?

Kamila: V Dukle působím
od roku 2016. Vlastně si Dukla
vybrala mě. Pozvali mě na týdenní dívčí fotbalový kemp do Plzně
a po skončení kempu se mě zeptali, jestli nechci zkusit za ně hrát.
Rozhodla jsem se, že to zkusím.
Momentálně hraju za ženy A.

Fotbalové sestry Kamila a Karolína Krůtovy z Krásné Hory nad Vltavou

Kamila: Ze začátku byli lepší
kluci, poté se ale karta obrátila.
Nemyslím si, že by se nezlobili.
(úsměv)
Karolína: Neřekla bych, že jsem
byla lepší než oni. Jen jsem se jim
chtěla vyrovnat.
Jak dlouho působíte v pražské Dukle? Proč jste si vybraly
právě tento klub a v kterých kategoriích v současné době hrajete?

Karolína: Tento rok to budou tři
roky, co hraju za Duklu. Nejdřív
za ni hrála moje ségra, já jsem jezdila na jejich kempy a oni si mě
pak vybrali. Nyní hraju za WU15.
Koronavirová doba už je
dlouhá a soutěže se nehrají.
Jak se udržujete ve fotbalové
formě?
Kamila: Já ve skutečnosti trénovat teď mohu, protože první

liga žen dostala výjimku. Liga by
se měla začít hrát koncem února.
Karolína: Já zatím trénovat nemůžu, ale snažím se běhat, posilovat a pracovat s míčem. Jednou
týdně míváme i online tréninky.
Máte nějaké svoje fotbalové
vzory?
Kamila: Můj vzor je Cristiano
Ronaldo.
Karolína: Asi úplně fotbalový
vzor nemám.
Na kterých školách studujete
a nakolik se vám daří skloubit
studia s fotbalem?
Kamila: Studuju na gymnáziu
v Praze. Studovat do Prahy jsem
šla kvůli fotbalu, abych mohla
chodit na tréninky, protože v kategorii, která předchází ženám, jsou
mnohem vyšší požadavky. Skloubit fotbal se studiem mi jde velice
dobře.
Karolína: Studuju na základní
škole v Krásné Hoře. Nyní to docela jde, protože nemusím dojíždět do Prahy na tréninky.
Kolik gólů jste už v pražské
Dukle nastřílely?
Kamila: Moc jich nebylo, ale
pár jo.
Karolína: Jelikož hraju v útoku, tak se snažím góly dávat, ale
nepamatuju si, kolik přesně jsem
jich dala.
Máte ještě jiné zájmy, než
fotbal?
Kamila: Ano, stíhám toho celkem dost od sledování ﬁlmů až
po kamarády.
Karolína: Teď ano. Bez dojíždění na tréninky mám volného času
víc.
David Myslikovjan

Zlatý volant našel svého nového
majitele v Sedlčanech
Dokončení ze strany 1

černo žlutého kamionu Martin
Macík. A protože vyhrál nejen u fanoušků, byl vyhlášen
ve čtvrtek 18. února vítězem
letošního ročníku ankety.
„Výsledky nejsou takové,
jaké bychom si představovali, protože útočíme na ty mety
nejvyšší,“ podotkl Martin Macík poté, co sevřel ve své ruce
Zlatý volant. Připomněl také,
že ocenění získal za výsledky,

kterých dosáhl v roce 2020,
kdy skončil na Dakaru pátý.
Ale letos se mu podařilo zajet
ještě mnohem lépe. Vzpomněl
svých třech letošních etapových vítězství a celkového
čtvrtého místa. „Doufám, že
příští rok bude zase o trošku
lepší. Za rok 2020 bych to nečekal. Byl poznamenán i neuvěřitelnou smůlou,“ řekl s tím, že
domácí motoristická scéna je
podle něj opravdu silná.

„Zásluhu na ocenění nemám jenom já, ale hlavně
celý můj tým Big Shock Racing a moji úžasní fanoušci,
díky kterým jsem získal přes
třetinu všech veřejných hlasů.
Myslím, že i to je důkaz toho,
jak je dakarské závodění víc
a víc v oblibě v České republice,“ dodal ještě Martin Macík
pro naše čtenáře.
Olga Trachtová
Hadáčková

Martin Macík jr. je novým majitelem ocenění
Zlatý volant za rok 2020.
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GLOSA

KO M E N TÁ Ř

Nečekat se smí

Končí ta bohorovnost?

Sedlčanská Propojka začala šetrně testovat žáčky
na covid. I když byli nakonec všichni negativní,
roušky musí nosit stejně
jako ve školách, kde se netestuje. Mohlo by se zdát,
že kromě vzácné publicity
pro Sedlčany, z toho fakticky nic víc nebylo. Podle mého názoru byla však
tato akce velkým přínosem
z jiného úhlu pohledu.
Ukázala totiž, jak jsme
všichni zvyklí na to, že se
o všechno nějak postará
stát. Jsme zvyklí pasivně
čekat, až se ministři se
svými poradci dohodnou,
a pak něco klopotně zavedou, abychom to obratem
mohli, často oprávněně,
kritizovat a zesměšňovat.
V tomto případě ale někdo
vstal a začal sám něco dě-

lat. A to bylo tak nečekané,
že to zaskočilo i premiéra.
Ten měl teprve v plánu se
jet podívat, jak se testuje
v rakouských školách. Že
někdo nečekal na pokyny
shora, až se Andrej Babiš
vrátí a načerpané poznatky prodiskutuje na vládě
a s opozicí, bylo tak šokující, že to celostátním
televizím stálo za reportáž
v prime time.
Pro nás by mělo být šokující, že to pro nás bylo
šokující. Za mě takové
spuštění testování z vlastní iniciativy je především
inspirací. Ukázkou, že
se to může, a že by se to
mělo. Že místo čekání, co
zase politici vymyslí, se
dá přepnout do „co můžu
udělat já“.
Bohumil Vohanka

POSTŘEH

Vypadá to jako
neštovice
Tento příměr mě napadl
při pohledu na kamýcké
nábřeží plné krtin. Výkonný krtek tam má na svědomí na dvě stovky kyprých
kopečků!

Když v předjaří krtek
takto ryje, věstí prý to brzké jaro. Že už to asi bude
pravda, potvrzují také trsy
bílých sněženek i žlutých
talovínů. Hanka Synková

Čtvrtým rokem máme
menšinovou vládu, která
má ve sněmovně jen 92
vládních poslanců (ANO
78, ČSSD 14). Přesto si
s naprostou bohorovností
nechala cokoliv odhlasovat – každou blbinu i velmi
drahou. Mohla se vždy spolehnout na 15 hlasů KSČM,
která dodala hlasy, když
za to v kuloárech něco
vykšeftovala. Charakterní
soudruzi... Navenek žádali
od vlády vždy slib něčeho
líbivého pro své voliče. Třeba snížení rozpočtu pro armádu. Nyní ale zavětřili, že
roste nedůvěra vládě, tedy
i KSČM. A využili první příležitost, aby hlasovali jako
normální opozice.
Nechme stranou, zda
snad nemohli chvíli počkat. Každopádně s údivem zírali poslanci koalice
i opozice. Pravá opozice

měla celou dobu pěti nouzových stavů svá řešení,
možná ne vždy dokonalá,
ale pro strojová prodlužování pasivního čekání
na smrt hlasovat nelze. Každopádně došlo k probuzení všech. Bohorovné vládě
náhle vyvstal pot na čele.
Hned osočovala opozici,
že neprodloužením nouzového stavu bude mít
na svědomí tisíce mrtvých.
Opozice právem namítla,
že její návrhy padaly pod
stůl a tolik mrtvých nemuselo být.
Ale skočit ze stavu umrtvení společnosti do dovádění všech podle libosti, to
také nebylo možné. Nebylo divu, že hejtmani, kteří
začínali za neschopnou
vládu v tom nezbytném
zaskakovat, byli trochu
vyplašeni. V některých
krajích asi ne trochu...

Takže hejtmani zapůsobili
jako brzda na tu chvíli, než
se podle návrhu schválí
ve sněmovně nový zákon.
Pandemický zákon by
měl být uplatněn při každé obdobné situaci i v budoucnu. S pravomocemi
Ministerstva zdravotnictví
a spoluprací odborníků.
Nový zákon není dílem
vlády, ta kdysi podaný
návrh od opozice nepotřebovala, měla nouzový stav
se všemi možnostmi jeho
zneužívání.
Vida, jak by vypadalo
vládnutí bez KSČM. Nikoliv
bohorovně amatérské, ale
snad dokonce i poněkud
pokorné. Jeden z mých oponentů tvrdil hned po volbách v roce 2017: „A bude
konečně pořádek ve všem.
Vsaď se o co chceš.“ Dlouho
se neozývá...
Vladimír Roškot

GLOSA

O rok méně
Až s diskusemi nad tím, jak
naše děti trpí, jsem si uvědomil, že já jsem vlastně
trpěl taky. Když jsem se
blížil do středoškolských
let, byl to právě můj ročník, který si mohl vybrat,
jestli opustí základní školu
osmou třídou (tehdy standard) anebo bude pokračovat do třídy deváté. Většina z nás zcela dobrovolně
a s nadšením vystartovala
na další stupeň vzdělávání
už z osmičky.
Za celý život jsem nijak
nepocítil, že bych byl něčím ochuzen. Ale možná
je to jen tím, že mi chybí
srovnání. Rok navíc se nejspíš povinnou porcí znalostí rychle naplnil a přijít
o něj dnes považují někteří
za hotovou tragédii. Moje
ministerská favoritka se
dokonce nebála prohlásit, že i druhá světová
válka napáchala méně
škody. No, takhle skóruje

jen skutečná extratřída…
Vím, situaci zlehčuji.
Naprosto souhlasím s tím,
že dětem chybí režim, i sociální kontakt a s ním spojené podněty potřebné pro
rozvoj jejich osobností. Ale
znalosti, u těch bych to neviděl tak beznadějně.
Když jsem si vybíral
nové kolegy z řad absolventů, přicházeli často
lidé, kteří uměli opakovat
naučené, ale neměli vlastní
názor. Když už nějaký dali
dohromady, neuměli ho
vysvětlit a rozumně o něm
diskutovat. Nevěděli, co
chtějí, ale nevěděli ani, co
nechtějí. Často neměli vůbec žádné zájmy. Většinou
toužili po tom být vedeni.
Ti, kteří toužili vést, byli
zase většinou úplně mimo
realitu. Trpělivě si něco odpracovat jim znělo jak věta
z ﬁlmů pro pamětníky. Ptali se na kariérní plán. Jaké
školení mají absolvovat,
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aby do dvou let byli manažeři, a o kolik se jim každý
rok bude zvyšovat plat.
Neptal jsem se, co se
naučili ve škole. Nebylo
to důležité. Věděli, kde se
v ČR těží břidlice, ale nevěděli, co chtějí od života.
Uměli udělat větný rozbor, ale neuměli na papír
v několika větách jasně
zformulovat svoji myšlenku. Uměli opakovat „ty
správné věty“, ale neuměli
mluvit sami za sebe. Přinesli si v hlavách telefonní
seznamy znalostí, které jim
v praxi byly k ničemu.
Kolegyně z lidských
zdrojů
dostala
vždy
za úkol proﬁltrovat ty, kteří neumí anglicky a s počítačem. Se všemi ostatními
jsem se potkával a hledal
jiskru, osobnost, inteligenci, autentičnost. A ti vybraní pak znovu nastoupili
do první třídy.
Bohumil Vohanka

