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V kulturním domě dostane
vakcínu 250 až 500 lidí denně,
podle odhadů se dá zvládnout
sedmdesát vpichů za hodinu

Zdravotní sestra sedlčanské nemocnice Šárka Králová aplikuje
v novém očkovacím centru v kulturním domě vakcínu pracovnici
místní základní školy.

SEDLČANY Velkokapacitní

očkovací centrum v Kulturním domě Josefa Suka
v Sedlčanech bylo v pondělí 1. března zprovozněno.
„Jsme rádi, že se toto

podařilo prosadit, jednak jsme o to usilovali
jako vedení města, aktivně k tomu přistoupila
i Mediterra – Nemocnice
Sedlčany a velmi naproti

První týden
startovací
Hölzel zároveň připustil,
že první březnový týden
bude startovací. Údajně

Kde můžeme
očekávat policejní
nebo vojenskou
kontrolu?
REGION Mimo okres bydliště, v našem případě
tedy Příbram nebo Benešov, se dostaneme pouze
k lékaři, do zaměstnání
nebo na úřad. Povolené
je také navštívit příbuzné, pokud jde o nezbytnou pomoc. Pomáhat můžeme i zvířatům.
Na všech těchto cestách
se musíme prokázat průkazkou, pracovní smlou-

vou, potvrzením nebo
čestným prohlášením.
Kdo stihl odjet o víkendu
na chatu, musí tam do konce těchto restrikcí zůstat.
Za sportem či turistikou
můžeme vyrazit pouze
v rámci obce a ve společnosti členů naší domácnosti. Nakoupit mimo okres si
dojet nesmíme. To vše musíme stihnout mimo dobu,
Pokračování na straně 5

Lišejníky nadchly Jiřího
Malíčka již během
studia na sedlčanském
gymnáziu. Stal se
vědcem a zasvětil jim
svou kariéru
Co se nám, laikům, vybaví,
když se řekne lišejník? Ně-

Průkopníkem této služby na Sedlčansku a možná

kdo si vzpomene na nepříliš vzhledné „cosi“ na větvích či kmenech stromů.
Jiný si vybaví poučku
z učebnice, že lišejníky
jsou přírodní útvary, tvořící výhodné symbiotické
společenství dvou organismů, houby a řasy nebo
sinice. Lišejníky tak vlastně přežívají díky spolupráci. S trochou nadsázky můžeme říci, že by nám lidem
mohly být příkladem.
Jak tedy vypadá „dělba
práce“ v rámci lišejníku,
na to se zeptáme odborníka Jiřího Malíčka.
„Houba prostřednictvím
svých vláken umožňuje
nasávání vody spolu s minerálními živinami, a řasa
či sinice, která žije obalena
houbovými vlákny, zajišťuje fotosyntézu a přísun organických látek.“

Pokračování na straně 9

Pokračování na straně 10

Na Sedlčansku
funguje pošta Partner
v osmi obcích
REGION Na Sedlčansku
fungují pošty Partner
v Milešově, Klučenicích,
Vysokém Chlumci, Počepicích, Nechvalicích, Svatém Janu, Štětkovicích
a Nalžovicích.
„Pošta Partner je provozována třetími subjekty, což jsou obce, fyzické
nebo právnické osoby.
Česká pošta provozovatelům poskytuje provizi,
technické vybavení, případně nábytek či datové
připojení,“ řekl nám Ivo
Vysoudil, zaměstnanec
České pošty. Za výhodu

tomu šel krajský radní pro
oblast zdravotnictví Pavel
Pavlík. Region zná a ví,
že dopravní obslužnost
není dobrá. Proto by toto
očkovací centrum mělo
sloužit nejen po město, ale
i široké okolí, včetně Sedlecko-Prčicka, Petrovicka,
možná s přesahem na Voticko, ale také částečně
i pro Dobříšsko,“ uvedl
sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. Garantem
a provozovatelem očkovacího centra je sedlčanská
nemocnice, která nese
i veškeré pořizovací náklady na nezbytné úpravy
ve společenském sále.

Cena 19 Kč

Zaplatíte jeden,
druhý zdarma
Platí do konce března

považuje, že si provozovatel může přizpůsobit
p rovo z n í d o b u p o d l e
lokálního zájmu. „Může
takto kromě toho sjednotit větší nabídku, ať
už služeb nebo vlastního
podnikání,“ dodal. Jak
se tento způsob služeb
obcím osvědčil? Na to
jsme se zeptali několika
starostů.

Průkopníkem byl
Milešov

Pokračování na straně 2
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Začínají tradiční jarní svozy V kulturním domě
dostane vakcínu 250
nebezpečných odpadů
až 500 lidí denně,
a starých spotřebičů
a Křepenicích, 12. dubna
v Kosově Hoře a Jesenici.
Přesné časy svozů lze najít na úředních vývěskách
obecních úřadů nebo
na webových stránkách
Sedlčanských technických služeb.
Co vše mohou občané
při svozovém dni přinést
nám sdělil odpadový hospodář STS Daniel Kolář:
„Jakékoli vyřazené elektrospotřebiče, pneumatiky,
oleje, barvy, ředidla, tonery, monočlánky a autobaterie, zářivky, výbojky
a úsporné žárovky, tkaniny znečištěné od olejů,
nafty nebo barev, chladicí
a brzdové kapaliny nebo
například použitý jedlý

REGION Ve spolupráci

s obecními úřady připravily Sedlčanské technické
služby svozy nebezpečných odpadů a starých
spotřebičů. Občané mají
svoz v rámci své obce
zdarma. Svozy se neuskuteční v osadách Sedlčan,
jejichž obyvatelé mohou
využívat celoročně Sběrný dvůr v Sedlčanech.
Svo z y o d s t a r t uj í 8 .
března ve Svatém Janu
a Vysokém Chlumci, pokračovat budou 15. března
v Počepicích a Nechvalicích, 22. března ve Štětkov i c í c h , O s e č a n e c h ,
Radíči a Nedrahovicích,
29. března v Kňovicích,
Příčovech, Nalžovicích

olej. Od 1. ledna se vzhledem ke změně zákona
o odpadech mají sbírat
a recyklovat i obyčejné
a halogenové žárovky. Při
svozech elektroodpadu
budeme tedy nově odebírat i obyčejné žárovky.“
Občané mohou při
svozu odevzdávat i použitý textil a obuv, určené
prostřednictvím Diakonie Broumov pro charitu.
Textil musí být vypraný
a stejně jako obuv složený v taškách nebo pytlích.
Odebírán bude pouze
využitelný textil určený
k dalšímu použití. Zničené
oděvy patří do běžné popelnice.
-red-

V únoru byl rozdíl teplot 32°C
-16° C), ale současně také
nejvyšší měsíční teplota
(25. února +16,4°C). Celkově byl únor studenější
v roce 2018, kdy byla průměrná měsíční teplota
-2,39°C (oproti letošní nule,
přesně tedy -0,06° C), ale
také v roce 2015 (-0,13°C)
a 2013 (-1,35°C). Nejteplejší
byl naopak vloni, kdy byla

Celkový rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší únorovou teplotou byl
na Svatojansku 32,4° C. Jak
vyplývá z dat amatérské meteorologické stanice Miroslava Votruby, letošní únor
byl plný extrémů.
Jednak za posledních
devět let byla naměřena
nejnižší teplota (15. února

SVATÝ JAN

měsíční průměrná teplota
+4,41° C.
Pravda je, že díky sněhu
byla část února příjemně ladovsky zimní. Srážek spadlo
20,1 mm, což je jen necelá
polovina srážek v loňském
roce (44,6 mm). Ovšem v letech 2014 a 2015 byly srážky
opravdu jen symbolické (1,4
a 1,6 mm).
-red-

Únor

meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr v m/s

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

chladné – teplota
max. nižší jak 10 st. C

3

26

27

21

23

28

18

21

23

mrazivé – teplota min.
nižší jak 0 st. C

14

23

26

14

18

26

20

10

22

ledové – teplota max.
nižší jak 0 st. C

11

2

4

3

6

2

9

nejnižší v měsíci

-8,6

-4,6

-8,9

-4,6

-6,3

-14,9

-10,1

-3,4

-16,0

dne

22.

4.

4.

27.

14.

27.

5.

9.

15.

nejvyšší v měsíci

6,2

11,4

10,1

14,1

14,7

6,8

14,6

13,7

16,4

dne

1.

24.

20.

22.

23.

1.

28.

1.

25.

měsíční průměr

-1,35

1,97

-0,13

3,43

1,87

-2,39

2,45

4,41

-0,06

za měsíc

36,4

1,4

1,6

43,2

13,9

9,4

30,9

44,6

20,1

podle odhadů
se dá zvládnout
sedmdesát vpichů
za hodinu
Dokončení ze strany 1

se teprve 1. března měla
otevřít registrace obyvatel.
„Původně bylo avizováno,
že očkování bude možné
v tomto termínu pro lidi 65+,
ale zatím se může registrovat skupina 70+,“ sdělil starosta.
Koordinátorem očkovacího centra je primář
sedlčanské nemocnice
Sergej Jurčenko. Podle
jeho vyjádření by měla
mít Mediterra prozatím
vakcín dostatek, takže
očkování nebude váznout na jejich dodávkách. Při maximálním
provozu je reálné, aby
bylo očkováno až 500 lidí
denně. „V prvních dnech
to ale bude asi polovina.
Propočet hovoří o tom, že
jsou zdravotníci schopni
provést 70 vpichů za hodinu. To bude docela frmol,“ podotkl starosta.

Lékař,
zdravotní setry
a dobrovolníci
Vybrán byl i manažer,
který bude zajišťovat
vlastní provoz a organizaci příchozích – Pavel
Jarolímek. „Přihlásil se
na tuto pozici, když Mediterra organizovala výběrové řízení,“ podotkl.
Očkovací centrum je personálně zajištěno takto:
Jeden lékař, tři až čtyři

zdravotní sestry a osm až
deset dobrovolníků, kteří
budou organizovat pohyb
lidí, administraci spojenou s registrací, vydání
certifikátů o uskutečněném očkování...

Objekt bude
střežen
agenturou
S očkováním souvisí
i zabezpečení parkování
pro návštěvníky očkovacího centra. „Vyhradili
jsme pro ně část parkoviště před kulturním domem
a před kinem. Od 8 do 16
hodin bude vyhrazeno
jen pro ně. V manuálu byl
požadavek 250 míst, což
ale není reálné. Jestliže
jeden člověk stráví v centru přibližně půl hodiny,
tak frekvence příjezdů
a odjezdů bude rychlejší.
Požádali jsme i Policii ČR,
aby se těmto prostorům
věnovala. Nejbližší okolí
kulturního domu je monitorováno kamerovým
systémem, samozřejmě
strážníci městské policie
mají také úkol věnovat
maximální pozornost
tomu, aby zde nevznikaly
žádné incidenty. Zástupci Mediterry kromě toho
chtějí zajistit bezpečnostní agenturu – 24hodinovou ostrahu objektu,“ doplnil sedlčanský starosta.
Marie Břeňová

nejvyšší v měsíci

9,4

0,6

1,2

25,9

4,4

3,6

19,3

8,2

7,2

dne

23.

11.

8.

29.

28.

16.

3.

4.

8.

úhrn od počátku roku

76,8

20,3

20,5

64,0

30,4

39,8

60,7

54,3

52,9

deštivé dny v měsíci

17

3

2

11

7

7

7

19

11

Ve čtvrtek 4. března uplyne rok, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel a tatínek

nejvyšší náraz větru
v měsíci

8,9

13,9

12,2

13,4

9,5

12,3

19,2

6,4

František Heran z Roviny.

dne

13.

8.

8.

24.

24.

11.

10.

26.

Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby každý vzpomněl, kdo Tě měl
rád. Jen my víme, co nám osud vzal, v našich srdcích žiješ dál.

Vzpomíná rodina
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Knihovnice pomáhají sedlčanské nemocnici jako
dobrovolnice a nelitují
S E D LČ A N Y Po m o c p ř i
organizaci a „úřadování“ při očkování proti
c ov i d u – 19 s e d l č a n sk á
nemocnice vítá. Zatím
s administrativní činností
pomáhají jen knihovnice.
Zadávají údaje do nemocničního systému a do systému Ústavu zdravotnických informací a statistiky
ČR. V zasedací místnosti
správní budovy nemocnice pracují většinou několik hodin denně a podle
potřeby si zaměstnankyně
nemocnice Iveta Růzhová
vyžádá buď jednu nebo
dvě dobrovolnice. Na bližší informace jsme se zeptali Blanky Tauberové, ředitelky Městské knihovny
v Sedlčanech.
Jaký byl původní impuls k vaší spolupráci
s Mediterrou Sedlčany?
Chtěla jste být s kolegyněmi užitečná v době
nouzového stavu, kdy
jste musela řadu akcí
v knihovně pro veřejnost škrtnout?
Začnu trochu zeširoka.
Když byla knihovna vloni
při nouzovém stavu poprvé uzavřena, s kolegyněmi jsme se postaraly
o knihovnický fond. Vyřadily jsme tak vloni přes
šest tisíc svazků. Počínaly
jsme si velmi zodpovědně
s ohledem na to, zda se
kniha půjčovala v posledních deseti letech, zda nejde o takzvaný zlatý fond.
Když jsme byly s touto
prací hotovy, začaly jsme
se věnovat dalšímu „kostlivci ve skříni“– vkládaly
jsme do našich databází
regionální časopisecké
články. Dlouho předtím
mě trápilo, že nám na to
nezbýval čas. Z historických i současných ča-

sopisů tak vybíráme to,
o čem si myslíme, že je
důležité pro budoucnost
a co budou podle našeho
názoru potřebovat uživatelé například do různých
diplomových prací. Tyto
články vkládáme do našich online katalogů. Je
to podle mě i kolegyň
smysluplná záležitost,
kterou využili už někteří
z našich čtenářů. Vloni
jsme tímto způsobem uložily přes 800 článků. Letos
v této práci pokračujeme
díky tomu, že knihovna
je uzamčená, nepořádá
v budově akce pro školy
ani pro veřejnost.
Od nového roku je naše
nabídka ve formě online.
Kolegyně natáčí i na youtube. V pátek „otvíráme“ místnosti na páteční
čtení Pohádkové babičky
pro děti a kdo chce, tak se
přihlásí. Výtvarné dílny si
také mohou najít zájemci
na youtube. Všech těchto
aktivit se mohou čtenáři
zúčastnit ze svých domovů prostřednictvím počítače. Jinak to v současné
době ani nejde. Snažíme
se s lidmi být tak prostřednictvím sociálních sítí
ve spojení...
A teď k otázce. Když se
na sklonku minulého roku
začalo s očkováním proti
koronaviru a když jsem
si v týdeníku Sedlčanský
kraj přečetla, že zdejší nemocnice se také k vakcinaci chystá, tak jsme daly
s kolegyněmi hlavy dohromady. Uvědomily jsme si,
že můžeme v situaci, která
pro nemocnici není určitě
lehká, pomoci. Vážíme si
toho, že Mediterra Sedlčany do celé akce šla a že se
snad otevře od 1. března
i očkovací místo v kultur-

ním domě. Pomoc jsme
nabídly i s ohledem na to,
že se v letošním školním
roce u programů v knihovně nesejdeme. Tak jsem
oslovila ředitele nemocnice Nedvídka...
Na čem jste se s ním
domluvila?
Na tom, že budeme střídavě vypomáhat s ohledem na to, aby byly zajištěny i služby v knihovně.

Co jste před tím absolvovaly?
Byly jsme proškoleny
se zaměřením na databáze, do nichž se vkládá jak
očkování, tak antigenní
testy – to je další oblast
kromě vakcinací, kde pomáháme. Všech šest nás
podepsalo dobrovolnickou smlouvu s Mediterrou. Zatím to funguje tak,
že pracujeme přibližně

naši komunitu, což je posláním i knihovny.
Jste připraveny sloužit i o víkendech?
Pokud jde o mě, tak večer nebo o sobotách a nedělích samozřejmě ano.
Máte z dobrovolnictví
dobrý pocit?
Určitě ano. Jsme tam,
kde je to potřeba. Já nejsem příliš manuálně zručná jako ostatní knihovnice.

Zdeňka Nájemníková, ekonomka sedlčanské nemocnice, je na snímku zachycena s dobrovolnicemi – Alenou Budkovou a Blankou Tauberovou. Knihovnicím sdělila některé informace ke zpracování
agendy, po dvoufázovém ověření vstupního hesla mohly se systémem začít pracovat. „Jejich pomoci
si vážíme, je to pro nás úleva s administrativou, která je s tím spojena. A to i vzhledem k tomu, že
systémy nejsou úplně propojeny,“ podotkla Nájemníková.

Do nemocnice docházíme
čtvrtým týdnem. Vedení
nemocnice mělo nejdřív
obavy, že jako dobrovolnice můžeme fungovat jen
v době uzavření knihovny,
ale vysvětlili jsme si, že
při střídání můžeme vypomáhat zřejmě až do léta.
Samozřejmě, že se vše
bude odvíjet od momentální situace. V okamžiku, kdy někdo z našich
pracovnic onemocní, tak
to třeba nebude v takovém rozsahu jako nyní.

od 13 do 16 hodin, někdy
nás požádají o dopolední
výpomoc – záleží na tom,
jak jsou dostupné vakcíny.
Máme k dispozici zasedací
místnost, kde máme u počítače připravenou konkrétní práci, případně pomáháme zakládat listiny
do šanonů – prostě zpracováváme vše, co je právě
potřeba. Administrativy
spojené s očkováním je
opravdu hodně a myslím
si, že jednáme správně. Je
to služba nemocnice pro

Například vloni na jaře,
kdy takřka celý národ
šil roušky, jich kolegyně
knihovnice udělaly spousty – já jsem alespoň zabezpečovala materiál... Každý
asi dělá to, co může, na co
mu síly stačí a co má smysl. A to je právě teď pomoc při vakcinaci.
Marie Břeňová
Pozn.: Od 1. března se
přesunula dobrovolnická činnost do kulturního
domu, kde opět pomáhají
i knihovnice.

Sedlčanští ochotníci zasadí strom
SEDLČANY Sto osmdesáté vý-

ročí založeni Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech

se rozhodli jeho členové připomenout výsadbou stromu
v prostorách před kulturním

domem. Potvrdil nám to Jaroslav Repetný, předseda
spolku. „Výběr vhodného dru-

hu domlouváme s pracovníky technických služeb. Podle
plánu bychom sázeli na pod-

zim, pokud to situace dovolí,
tak při Noci divadel,“ avizoval
Repetný.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097

4

TÉMA

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Hejtmanka Petra Pecková pomohla
Lauře Roden v cestě za úspěšným
testováním nejmladších žáků
SEDLČANY/PETROVICE Základní škola Propojení
Sedlčany a ZŠ Petrovice
se ve druhé polovině února zapojily pod vedením
zubařky Laury Roden
do zkušebního testování
na covid–19 u žáků prvních a druhých ročníků.
V první fázi byly využity plivací testy, které si vyzkoušely děti v Sedlčanech
15. února a v Petrovicích
17. února. S jejich aplikací
ani výsledky nebyla Laura Roden spokojená. Jako
druhé nabídla 18. února
sedlčanským žáčkům k vyzkoušení lízátkové testy.
„Odběr děti rozhodně hodnotily jako jednodušší než
plivání do trychtýřku, vyhodnocení bylo rychlejší
a snadnější. Navíc před testem je nutné vynechat jídlo
a pití jen na třicet minut,“
popisuje jejich aplikaci lékařka. Jeden z testů měl
pozitivní výsledek, konﬁrmace pomocí PCR testu to
ale nepotvrdila.

PCR s odběrem
ze slin
„V pondělí 22. února
jsme pro celou sedlčanskou školu udělali PCR
testy. Odběr vzorku byl
do vatového válečku, který byl ve zkumavce. Z ní
šel rovnou do pusy dítěte.
To ho po minutě vyplivlo
zpátky do zkumavky a zašpuntovalo,“ popisuje odběr vzorku. Vše dokázali
i prvňáci sami. Odběr
byl snadný, vyhodnocení laboratorní. „Všechny
výsledky jsem měla ještě
ten večer,“ pochvaluje si
zubařka. Objevil se jeden
pozitivní vzorek. Podle
virové nálože poukazoval
na to, že žákyně byla pozitivní už ve čtvrtek, ale
antigenní test ji nezachytil.
Ve středu 24. února byly
provedeny stejné testy
i v Petrovicích. „Přestože

jsme navštívily s cílem odběru i chlapečka, který zůstal doma s teplotou, všichni
měli test negativní,“ říká Roden. „Líbí se mi minimální
manipulace s potenciálně
infekčním materiálem. Pro
pedagogy je to z těch metod nejschůdnější a máme
nejpřesnější výsledek. Díky
přesnosti a širšímu záchytu
je test možný dělat s nižší
frekvencí. Navíc zde není
nutná následná konﬁrmace
dalším testem,“ vysvětluje
Laura Roden.
Výhodou testu je zejména rychlost odběru:
„Ve třídě je za deset minut
hotovo. Někomu jsme pomohli odšpuntovat víčko,
ale jinak to všechno zvládly děti samy. Z celkového počtu jen tři děti si to
do pusinky nevyklopily.
Už mám zažádáno, aby
vyrobili dětskou velikost
válečků,“ dodává. Na zdravotnicích bylo jen nalepení čárových kódů, uložení vzorků do přepravky
a předání pracovníkovi
laboratoře. Se vzorky není
nutné nakládat speciﬁckým způsobem. Včasné
odebrání a přepravení
do laboratoře je nutné pro
zjištění výsledku ještě týž
den. Pozitivní žák a jeho
bezprostřední okolí by tak
mohli nastoupit do karantény či izolace hned.

Pomohla
hejtmanka
Pecková
K novému typu testů
sedlčanské zubařce pomohla středočeská hejtmanka Petra Pecková.
„Požádala jsem ji o pomoc
ve čtvrtek po lízátkových
testech. Do večera to dokázala celé zorganizovat,
abychom nové testy měli
včas, abych dokázala už
v pondělí říct, jestli jsme
tam měli nějaké falešně negativní výsledky,“ pochva-

luje si Laura Roden, jejímž
jediným požadavkem byl
odběr pomocí slin.
Testování se uskutečnilo díky laboratoři Spadia
Lab ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a její
společností GeneSpector.
„V rámci pilotního programu se zjišťuje, jak nejlépe
zajistit logistiku v případě
zvýšeného zájmu o testování žáků. Ta zahrnuje
komunikaci se školou, zaškolení odpovědných pracovníků, nastavení elektronické komunikace pro
přenos výsledků, načasování odběru v rámci výuky,
transfer vzorků do laboratoře a jejich zpracování.
Výsledky nejsou překvapivé, pouze 2 % z pětistovky
testovaných mělo pozitivní test,“ informuje Spadia
Lab. „Jsem moc ráda, že to
pro nás udělali na vlastní
náklady,“ dodává Roden.

Závěry jsou jasné
Už před dokončením
zkušebního testování vypracovala závěrečnou
zprávu. „Z mého pohledu
jsou ve všech směrech lepší
testy PCR s odběrem do válečku. U bezpříznakových
jsou navíc antigenní testy
méně citlivé, spolehlivost
snižuje i manipulace s testy a nejistota ve čtení výsledků. PCR testy by podle
laboratoře stačily jednou
za devět dnů. I cenově by to
tak vycházelo dobře. Naše
odběry slin byly dostatečné
pro kvalitní výsledek,“ shrnuje lékařka své závěry.
Testovací kapacita laboratoří by měla být dostatečná i v případě, že by
tento způsob ministerstvo
nařídilo. „Já nejsem zastáncem povinného testování. Ředitelé, učitelé a rodiče by se měli rozhodnout,
jestli dál učit distančně,
nebo prezenčně s testováním. Ale i kdyby se roz-

hodly všechny školy učit
prezenčně s testováním,
bylo by možno tu kapacitu
pokrýt,“ říká. Dobrovolnost by podle ní umožnila
vlastní angažovanost ředitelů, učitelů a rodičů žáků,
která by přispěla k uvědomění zodpovědnosti každého jednotlivce.
Cílem zkušebního testování bylo najít možnosti opakované preventivní
detekce viru u bezpříznakových jedinců, kterými
jsou žáci základních škol.
Důležitá je citlivost testu, neinvazivní způsob
odběr u, jednoduchost
a bezpečnost manipulace
s testem v případě použití nezdravotníkem. Dalšími faktory jsou rychlost
vyhodnocení, cena a dostupnost. Plivací testy stojí
okolo 250 Kč, jejich množství na trhu je dostatečné.
V případě hodnocení pedagogem u třídy s dvaceti
žáky by testy trvaly od začátku odběru do odečtení výsledku 30–40 minut.
Vyhodnocení lízátkového
testu bylo rychlejší, trvalo
20–25 minut. Cena je nižší,
190 Kč za test. I ty by byly
dostupné.
Nejsnazší je však dodržení hygienických postupů v případě třetího testu.
Nevznikl ani žádný infekční odpad. Odebrat vzorky
a označit zkumavky trvalo
ve třídě s osmnácti žáky
okolo deseti minut. Díky
nižší frekvenci testování
se cena tohoto testu včetně laboratorního vyhodnocení vyrovná ceně antigenních testů při výrazně
přesnějším výsledku.

Školy o svých
zkušenostech
komunikují
Sedlčansko není jediným místem, kde se testy
zkoušely. Pro vzájemné
sdílení získaných zkuše-

ností vznikla na stránkách
iniciativy Lékaři pomáhají Česku sekce pro školy.
Je možné se podívat, kde
se jak testovalo, a zapsat
i další zkušenosti. Má to
sloužit ke sdílení zkušeností, případně v budoucnu ke koordinaci a vytvoření vhodného postupu
pro všechny školy.
Objeví se zde také závěry Mariána Hajdúcha,
šéfa projektu na testování kloktáním. Také tyto
vzorky jsou zpracovávány
PCR metodou. „Spolehlivost kloktacích odběrů je
srovnatelná s výtěrem přes
tyčinku,“ říká Hajdúch. Při
kloktání se zakloněnou
hlavou se voda dostane
až na zadní stranu hltanu,
kam míří i štěteček při nosohltanovém stěru. Princip detekce viru ze vzorku
je stejný.
Existují také PCR testy
se stěrem z jazyka nebo
vnitřní strany tváře. Pro
učitele by ale mohlo jít
o méně komfortní variantu. Z pohledu Laury Roden se tedy vítězem stala
varianta se zkumavkou:
„I když se mi to ze začátku
zdálo divné, jsem nadšená.
Doposud jsem byla spíš
zklamaná, ale předčilo to
moje očekávání,“ hodnotí
spokojeně.
„Dle názoru našeho
týmu nelze testování školáků provádět v domácím
prostředí. Docházelo by ať
už úmyslně nebo neúmyslně k nesprávnému odběru
vzorku a k velkému množství falešně negativních výsledků,“ upozorňuje Laura
Roden. Velmi důležité je
podle ní podání informací
rodičům v dostatečném
předstihu a pečlivé vysvětlení, které musí zaznít z úst
pedagogických pracovníků, jimž rodiče důvěřují.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Kde můžeme očekávat policejní nebo
vojenskou kontrolu?
Dokončení ze strany 1

kdy je volný pohyb osob
zcela zakázán. A to je od 21
do 5 hodin.
Kde tedy můžeme
očekávat policejní nebo
vojenskou kontrolu? Ministr vnitra Jan Hamáček
mluvil spíše o namátkové.
Předpokládejme, že kupříkladu na silnicích čtvrté
třídy se neobjeví. Na silnici I/18 bychom ji ale
mohli potkat hned mezi
Kosovou Horou a Vojkovem. Hranice okresu je
také mezi Velběhy a Křečovicemi. Od Sedlce-Prčice se bezdůvodně nedostaneme do Heřmaniček,
na Borotín ani do Chyšek. Od Petrovic směrem
na Milevsko je hranice
okresu v místě zvaném
Šumava.
Nedostaneme
se ani na Kovářovsko.
Naopak na druhou stranu není problém dojet

na Dobříšsko, Březnicko
a Rožmitálsko a mezi nimi
rozprostírající se úpatí
Brd s okresním městem
Příbram.
Nic z toho ale neplatí
pro obyčejnou odpolední
procházku na čerstvém
vzduchu. Pohotově reagovalo například vedení
městyse Vysoký Chlumec, které hned v sobotu zveřejnilo podrobné
informace včetně mapy
katastru obce. „Jsou povoleny cesty za účelem
pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to
za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a to pouze
na území obce, ve které
má osoba trvalý pobyt
nebo bydliště,“ připomíná
letáček nové pravidlo.
I když to vypadá beznadějně, při pohledu do tu-


Koupím moped Stadion. Tel.:
608 773 933.
26/21

Koupím hoblovku s protahem KDR

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

Převedu záznamy
z videokazet
na DVD nebo flešku. Levně.
Tel.: 777 554 484

ristické mapy to zas tak
špatné většinou nebude.
Kupříkladu z Krásné Hory
nad Vltavou můžeme využít hned několika turistických tras a dalších cest
a vytvořit několik zajímavých okruhů pro méně
i více zdatné a náročné turisty. Okruh kolem vrchu
Dubina z náměstí směrem
ke Svatošům, dále po zelené a pak z kopce dolů
zpět je dlouhý šest km.
Dá se prodloužit o více
než dva kilometry, pokud
budeme pokračovat až
ke křížku, následně přes
Vrbici a po hlavní silnici
od Petrovic zpět do města. Z Vrbice se můžeme
vydat také na Krašovice, k Červenému mlýnu
a pak po modré kolem
Brziny do Vletic. Odtud
je možností návratu hned
několik.
Vydáme-li se z náměstí

nebo Rojek. Tel.: 603 165 320.
27/21

Bývalý sportovec 68 let abst. nekuřák
by se seznámil se ženou pokud možno
na celý život. Tel.: 605 934 634.
28/21

Prodám Citroën C3 Picasso, r. v. 2011,
v dobrém stavu, první majitel, cena dohodou – cca 50 000 Kč. Tel.: 602 292 021. 29/21

Prodám vykrmená prasata, váha 120–
160 kg, cena 36 Kč/kg. Tel.: 737 407 647. 30/21

Pronajmu apartmán s vl. soc. zařízením. Tel.: 608 272 223.
31/21

Koupím stavební pozemek v Sedlčanech, případně blízkém okolí, ideálně
800–1 500 m². Tel.: 773 248 619.
32/21

Pronajmu byt 1+1 v Sedlčanech
Na Sev. sídlišti, 36 m2, vč. sklepní kóje, 5.

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

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s.
nabízí volné pracovní místo na pozici

ŘEZNÍK
Pracoviště Jatky Sedlčany
Nástup možný ihned nebo dle dohody

Bližší informace p. Janoušek, tel.: 604 216 000

na druhou stranu, dojdeme po modré turistické
značce do Zhoře. Za Zhoří opustíme turistickou
značku a budeme pokračovat vlevo po cyklotrase.
Po ní dojdeme ke Kamýcké přehradě. Napojíme se
na červenou turistickou
značku a vydáme se po ní
vlevo. Čeká nás odměna
v podobě vyhlídky Bukačovka. Od ní se můžeme
vrátit kolem Matlánku
nebo dojít až na rozcestí
U Slupné strouhy a odtud
se do města vrátit po žluté turistické značce. Další
odměnou téměř před koncem asi 11 km trasy bude
zastávka u viklanu ve Vindiši.
Jiných možností a kombinací je samozřejmě mnoho. A jistě v každé z našich
krásných obcí.
Olga Trachtová
Hadáčková

patro, po celkové rekonstrukci. Další info
na tel.: 604 761 657.
33/21

Prodám krbová kamna na dřevo Wam-

5

Mediterra
průběžně
investuje
do vybavení
SEDLČANY Loňské hospo-

daření Mediterry Sedlčany
skončilo ziskem ve výši 4,9
milionu korun. „Je to méně
než v předchozích letech,
ale potěšitelné je, že toto
zdravotnické zařízení není
v červených číslech,“ poznamenal sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.
Byla to jedna z informací, která zazněla ve středu 24. února na jednání
městské rady, kam byli zástupci Mediterry pozváni.
„Nemocnice stále investuje
v průměru pět až šest milionů korun ročně do vylepšení vybavení – do nákupu sanitek, polohovacích
lůžek, do přístrojového
vybavení a samozřejmě
i do plicních ventilátorů,“
zmínil několik příkladů
využití peněz.
-mb-

sler Mars, černá, 6,5 kW, kouřovod 150 mm,
horní vývod, použitá krátce, foto mailem.
Cena: 2 900 Kč. Tel.: 608 543 848.
34/21

Domov seniorů Vojkov
hledá pracovníky na pozici

ZDRAVOTNÍ SESTRA
na celý úvazek dle variabilního plánování 12hodinových směn
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky za směnnost
a náročnost, obědy zdarma, příjemné pracovní prostředí

Své nabídky společně s životopisem zasílejte
na e-mail: konickova@dd-vojkov.cz
Tel.: 737 430 788, 317 835 186

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

PRACOVNÍK/CE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče (práce u lůžka)
o seniory, řidičský průkaz sk. B, bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky za směnnost
a náročnost, možnost variabilního plánování 12 hod. směn,
obědy zdarma, příjemné pracovní prostředí

Své nabídky spolu s životopisem zasílejte
na e-mail: konickova@dd-vojkov.cz
Tel.: 737 430 788, 317 835 186
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Nákaza se i u nás šíří opět rychleji
dejny dětského oblečení
a obuvi. Autoservis může
pracovat, pokud převezme
zakázku ve venkovních
prostorech.
Celkové číslo v naší tabulce se pohybuje na úrovni poloviny listopadu.
Pomyslná křivka neustále
stoupá, od předchozí neděle o více než 17 %. Nižší než před týdnem, byl

mít ochranu dýchacích
cest i v práci. Zaměstnavatelé mají povinnost svým
zaměstnancům ochranné
prostředky poskytnout.
Karanténa a izolace se
opět prodloužily z deseti
na čtrnáct dní.
Uzavřeny jsou školy
včetně mateřských. V Sedlčanech funguje 1. ZŠ Sedlčany i se svou jídelnou

a také mateřská škola pro
děti zaměstnanců IZS,
pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních
sborů a dalších vybraných
profesí. Nově jsou uzavřeny prádelny a čistírny, prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu
a galanterie, zámečnictví,
papírnictví, prodejny se
zbraněmi a střelivem i pro-
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10.
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13.
11.

19.
11.

27.
11.

7.
12.

14.
12.

21.
12.

28.
12.

10.
1.

18.
1.

31.
1.

7.
2.

14.
2.

21.
2.

28.
2.

Dublovice

16

21

19

22

19

16

11

4

2

6

12

18

14

7

7

8

8

8

Hřiměždice

1

6

11

7

5

0

0

0

1

1

1

8

10

0

6

7

6

6

Jesenice

1

0

8

10

4

2

2

2

0

1

2

12

15

1

1

4

6

3

Kamýk nad Vltavou

12

15

27

18

11

6

7

11

11

3

5

4

8

4

4

5

14

18

Klučenice

3

1

4

7

4

5

1

1

0

1

5

11

8

5

5

6

3

9

Kňovice

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

3

3

2

1

2

2

4

3

Kosova Hora

28

35

28

27

19

14

7

5

1

6

12

13

10

10

11

6

15

13

Krásná Hora nad Vlt.

64

35

21

16

19

9

4

1

8

9

9

4

3

2

1

4

8

10

Křečovice

3

4

7

20

10

5

8

7

4

4

4

11

6

10

14

27

36

22

Křepenice

0

0

0

2

3

3

0

0

0

0

1

4

0

1

1

0

1

2

REGION Látkovým
rouškám, které produkovali naši mnozí spoluobčané
na jaře, deﬁnitivně odzvonilo. V zastavěném prostoru se neobejdeme bez
chirurgické roušky nebo
respirátoru. Do obchodů,
MHD, zdravotnických zařízení nebo na úřady můžeme pouze v respirátoru.
Kdo nepracuje sám, musí

OBEC

Milešov

5

10

5

4

6

8

4

6

5

0

1

0

0

2

4

6

6

8

Nalžovice

22

34

21

14

11

8

7

8

4

2

2

5

8

5

7

7

11

17

Nedrahovice

6

7

4

10

7

7

5

2

2

3

3

13

4

4

5

6

5

4

Nechvalice

7

8

7

13

10

4

3

5

2

7

8

12

14

2

7

4

6

7

Osečany

3

5

3

9

12

6

4

0

3

0

0

2

1

0

0

0

1

11

Petrovice

11

25

14

17

16

6

4

4

6

13

11

5

16

10

16

14

11

15

Počepice

7

8

3

8

11

10

7

8

2

3

5

6

6

1

2

8

11

4

Prosenická Lhota

3

8

7

15

7

5

3

1

1

1

0

0

1

2

4

12

14

17

Příčovy

3

7

6

4

1

1

3

3

0

0

0

1

3

3

1

0

0

0

Radíč

0

1

1

1

1

0

-1

-1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

4

Sedlčany

130

219

269

197

153

93

80

56

36

38

50

72

50

38

40

53

61

76

Sedlec-Prčice

40

68

81

66

44

29

22

25

24

4

7

19

33

39

34

23

26

32

Solenice

4

6

3

6

6

4

3

8

1

1

1

4

8

13

4

1

2

7

Svatý Jan

8

5

39

38

2

4

8

0

3

7

9

5

7

4

6

2

4

5

Štětkovice

1

4

7

7

1

0

0

3

0

3

0

2

1

2

2

3

3

1

Vojkov

12

14

9

8

5

5

9

7

5

3

0

3

5

5

6

2

0

2

Vrchotovy Janovice

23

44

53

35

23

13

7

10

8

8

9

11

4

4

3

6

15

27

Vysoký Chlumec

13

11

5

19

20

15

11

7

2

0

1

5

8

2

3

7

13

10

Zduchovice

12

8

2

4

2

1

1

3

1

2

4

3

1

1

1

3

5

7

Celkem

438 610 665 605 433 280 221 186 132 127 166 256 246 178 197 226 297 348

v neděli stav pozitivně testovaných v Jesenici, Kňovicích, Kosově Hoře, Křečovicích, Nedrahovicích,
Počepicích, Štětkovicích
a Vysokém Chlumci. Znatelný nárůst pozorujeme
v případě Sedlčan, Sedlce-Prčice, Vrchotových Janovic, Osečan a Klučenic.
Masopustní veselí, které
jsme avizovali v minulém
čísle, a které měl v plánu
Domov Sedlčany spolu se
ZUŠ Sedlčany, bylo kvůli
zhoršující se epidemiologické situaci zrušeno. Zatímco sociální pracovníci
již očkováni jsou, pedagogové teprve přicházejí
na řadu. „V první vlně se
ohlížíme na věk a učitele
ZŠ. Většina našich učitelů
půjde ve druhé vlně,“ sdělila nám k tomu ředitelka
ZUŠ Vladimíra Křenková.
ZUŠ se netýká ani testování žáků, budou testovaní na svých základních
a středních školách. „Souhlasím, je to jediná cesta
k návratu do škol. Podívejme se do Rakouska a Německa, kde to běží. Neměli
by o tom rozhodovat rodiče,
ale ministerstva,“ podotýká. Také umělci jsou tedy
odkázáni i nadále na distanční vzdělávání. „Těšíme
se na návrat, ale soustředíme se na současnou situaci.
Snažíme se vylepšovat naší
distanční výuku, vzájemně
se hospitujeme, sdělujeme,
co nám funguje a hlavně
sdílíme. Na prvním místě
je zdraví, rodinná pohoda
a pak spokojený žák, kterého doprovázíme při formování jeho osobnosti. Výkony
jsou na druhém místě,“ říká
Vladimíra Křenková.
Olga Trachtová
Hadáčková

Za komunální odpad platí jen obyvatelé starší osmnácti let
OSEČANY Zastupitelé Osečan již vloni na konci roku
rozhodli, že za komunální
odpad budou vyměřovat
poplatky jen pro obyvatele obce, kteří dovršili
věkové hranice osmnácti
let. „Deset let jsme ceny nezvyšovali, představují ročně

500 korun na hlavu,“ sdělil
osečanský starosta Pavel
Pechač. Vysvětlil zároveň,
co je k takové ﬁnanční úlevě vedlo: „Zamýšleli jsme
se nad tím, jak pomoci mladým rodinám, které mají
děti ve škole – ať už základní nebo střední a vybrali

jsme alespoň tuto formu,“
sdělil.
Připomněl zároveň, že
obec vychází vstříc druhé
straně věkového spektra
obyvatel. „Důchodci si mohou celoročně odebírat obědy buď z naší restaurace
nebo od Charity Nový Knín.

Připlácíme jim na oběd 25
korun, to znamená, že kompletní menu pořídí za cenu
kolem 65 korun,“ vysvětlil,
jak prostřednictvím obecního rozpočtu seniorům
podali pomocnou ruku.
„Přibližně stejná částka se
vykompenzuje ročně rodi-

nám s dětmi na komunální
odpad,“ bilancoval Pechač.
-mb-
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Dohlíželi jsme na hygienický komfort
lidí, říká Evžen Brožek
SOLENICE/KARLOVY VARY Minulou středu odjeli

dva soleničtí dobrovolní hasiči pomáhat jako
zdravotničtí dobrovolníci do Karlovarské krajské nemocnice. Pomoc organizuje ústřední krizový tým Českého červeného kříže.
„Dopravili jsme se s partnerkou, která je zároveň
kolegyní v jednotce, do Příbrami na stanici HZS. Příbramští hasiči nás odvezli přes Prahu přímo do Karlových Varů. V Praze jsme na naši směnu přibrali
ještě dva lidi, z toho jeden byl pražský lékař. Byl
vedoucím naší skupiny, komunikoval se sestrami
a lékaři, přes něj jsme zase my předávali informace
jim,“ začíná vyprávět Evžen Brožek. V nemocnici
si vyzvedli klíče a karty od oddělení a následně se
ubytovali na nemocniční ubytovně, vzdálené asi
1,5 kilometru. Ještě ve středu večer se konal malý
bríﬁnk, na kterém dohodli podrobnosti své práce.
Od čtvrtka do soboty sloužili denní dvanáctihodinové směny, druhá obdobná skupina
je střídala na noc. V půl sedmé ráno se dostavili na oddělení gynekologie, která nyní slouží
jako covidové oddělení pro nejlehčí pacienty.
Všechno si prošli, aby věděli a viděli vše důležité, než začala směna. V sedm hodin už vstupovali oblečeni do ochranných obleků a vybaveni mnoha dalšími ochrannými pomůckami
na první pokoj.
„Naší prací bylo ulehčit sestrám jejich práci, pomoci jim zejména s kompletní hygienou
pacientů. Pacienti tam byli buď zcela bez kyslíku, nebo jen s jeho podporou. Nebyly tam těžké případy, lidé byli při vědomí, komunikovali,
byli schopni pomoci. I třiadevadesátiletý senior
byl v podstatě soběstačný, potřeboval jen dopomoc,“ popisuje oddělení, na kterém pomáhali
starat se v průměru o deset lidí. Pacient, jehož
stav se zhoršil, byl převezen na jiné oddělení
s intenzivnější péčí. Naopak někteří byli propuštěni do domácího ošetřování. Náplní práce
dobrovolníků bylo také měření vitálních funkcí
– krevního tlaku, tepu, teploty a saturace, a to
vždy dvakrát denně. „Když nastal problém, my
jsme ho nahlásili zdravotnímu personálu a oni
ho vyřešili,“ říká solenický dobrovolný hasič.
„Nic moc příjemného to není,“ hodnotí Evžen
Brožek dojem z pobytu na covidové jednotce.
Pracoval kompletně zahalený, ve dvou párech
rukavic najednou, na ústech respirátor i roušku, přes obličej ještě štít. Jakmile se nějaká část
ochranného obleku zašpinila nebo poškodila,
bylo třeba ji vyměnit. Do pokoje vždy vstupovali dva zahalení dobrovolníci, druhá dvojice jim
z čisté chodby podávala vše, co potřebovali pro
práci na pokoji. „Jakmile se to dostalo do pokoje,
nesmělo to ven. Včetně oblečení pacientů,“ říká
Evžen Brožek s tím, že na každém pokoji byl velký pytel, do kterého se infekční odpad odkládal.
První část směny zaplnilo měření vitálních funkcí a obstarání snídaně. Po asi dvou hodinách se
dvojice vysvlékla a na její místo nastoupila druhá. Z aktivních ošetřovatelů na pokojích se stali
podavači čistých potřeb na chodbě. Každá dvojice pobyla v obleku tři části směny.
Svůj předchozí postoj ke covidu si Evžen

Brožek při pobytu v nemocnici upevnil. „Média
opravdu nepřehání. Lidé by to neměli zpochybňovat. Lékaři se musí postarat o velké množství
pacientů. Není to tak, že když se pacient dostane do nemocnice, hned se o něj postarají. Lepší
je se tam nedostat,“ říká. Ve Varech se potkal
i s případem, kdy jeden ze seniorského páru
ležel na lehkém oddělení, ale na jiném mu umíral partner. „Lékaři už vědí, že to tak je. Moc se
v tom nemýlí,“ sděluje své postřehy a podotýká, že oddělení s těžšími případy jsou plná pacientů, kteří již ošetřovatelům nepomůžou. Prá-

ce tam je složitá a fyzicky i psychicky daleko
náročnější, než na oddělení pacientů s lehčím
průběhem.
I když se domů vrátili až v sobotu v noci,
vyčerpaní, s trochou obav, zda si nemoc nepřivezli, pomáhat hodlají i nadále: „Končili jsme
tím, že jsme při odchodu dostali první očkovací
dávku. Za tři týdny bychom tam měli jet znovu
na tři směny a po nich dostat tu druhou. Další pomoci se rozhodně nebráníme. Pokud bude ještě
potřeba a budeme zdraví, určitě zase vyrazíme,“
dodává.
Olga Trachtová Hadáčková
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Prezenční výuku je třeba zavést ruku v ruce
s očkováním a testováním
SEDLČANY Školství zažívá

další dávku turbulence.
Týká se ho nová povinnost
zaměstnavatelů zajistit zaměstnancům respirátory
a zabezpečit antigenní testování. To čeká také žáky
a studenty. Pro zaměstnance škol se navíc přednostně
otevřel očkovací registrační
systém. A distanční vzdělávání se opět týká všech.
Vláda slibuje, že tentokrát to
bude krátkodobé.
S používáním kvalitních
ochranných prostředků
souhlasí také ředitel sedlčanské 2. ZŠ Propojení Jaroslav Nádvorník: „Dnes se
to stalo běžnou ochrannou
pomůckou při práci. Nabídek
chodí neuvěřitelné množství,“ říká s tím, že s nákupem počká. MŠMT má totiž
poslat do škol tři miliony
kusů respirátorů. „Jejich
nákup by se případně hradil
velmi pravděpodobně z provozních výdajů, stejně jako
nákup testů. Pokud se ministerstvo nepochlapí,“ dodává.
Přes dvanáct set respondentů z řad učitelů, rodičů
i žáků a studentů se zúčastnilo výzkumu na téma ‚Distanční vzdělávání v době pandemie‘. Pedagogů v něm bylo
více než polovina, žáků a studentů naopak necelých osm

Úlevy
za popelnice
SEDLČANY V letošním roce

již dostalo od městského
úřadu dar ve výši 800 korun
75 osaměle žijících důchodců v rodinných domkách
na zmírnění poplatkové povinnosti za svoz komunálního odpadu.
„Zákon neumožňuje
úlevu na poplatku poskytnout rovnou. Senior tak
musí nejprve zaplatit celou
částku – pokud požaduje
týdenní svoz, je to 2 300
korun. Dodatečně mu je
vráceno na základě žádosti 800 korun. Každoročně
se počet osaměle žijících
starobních důchodců pohybuje kolem 80 až 85 lidí,“
sdělil Miroslav Hölzel, starosta Sedlčan.
-mb-

procent. Nadpoloviční většina respondentů měla dosažené nejvyšší vzdělání, tedy
vysokoškolské. Mezi pedagogy byli největší skupinou ti ze
základních škol. Stejná skupina měla největší podíl také
mezi rodiči. I když většina
respondentů nepatřila přímo
do rizikové skupiny, většinou
měli někoho rizikového mezi
svými blízkými. Nákaza koronavirem ve škole byla v odpovědích velmi častá, většinou
došlo k přenosu i v rámci
rodiny. Většina respondentů
dává ohrožení rizikových
skupin do přímé souvislosti
s prezenční výukou. Více než
polovina dotázaných si přeje,
aby byla povinná distanční
výuka pro všechny do doby,
než se situace dostane pod
kontrolu.
Naprostá většina respondentů se shodla na tom, že
distanční výuka je bezpečná a vhodná forma výuky
v době pandemie. Značný
byl nesouhlas s povinnou
prezenční výukou pro všechny včetně rizikových skupin.
Více než polovina odpovědí
pak v této otázce hovořila
ve prospěch dobrovolnosti.
Zároveň ale více než osmdesát procent dotázaných souhlasí s tím, že dětem v době
distanční výuky chybí soci-

ální kontakt, přes sedmdesát
procent dotázaných si uvědomuje riziko znevýhodnění
žáků z rizikového sociálního
prostředí. Na otázku obav
z dopadu izolace na duševní
zdraví dítěte nebyly odpovědi jednoznačné, jednotný
nepanuje názor ani na množství online výuky. Naopak
jasně souhlasné byly odpovědi na otázku, zda by se
měli při distanční výuce žáci
více věnovat učení, reagovat
na výzvy učitele a plnit úkoly. Naprostá většina škol se
podle tohoto výzkumu snaží
zlepšovat distanční výuku
dle podnětů žáků, učitelů
i rodičů.
Přes polovinu rodičů nesouhlasí s tím, že by jim zaměstnání neumožňovalo zůstat s dětmi doma a věnovat
se jim. Nadpoloviční většina
dotázaných je přesvědčena
o tom, že hygienické stanice
nedostatečně trasují žáky
tříd a proto představuje prezenční forma studia velké
riziko. Téměř sedmdesát
procent respondentů by souhlasilo s prezenční výukou
s pravidelným testováním
žáků a učitelů nedráždivými
testy, aby mohla výuka fungovat opět bezpečně. Více
než polovina dotázaných
souhlasí s prezenční formou

výuky pouze v případě, že
budou učitelé očkováni.
Také Jaroslav Nádvorník
je jednoznačně pro dobrovolnost, i když si podle
svých slov uvědomuje
nepříjemné konsekvence.
O testování má velmi dobré
informace mimo jiné díky
testování ve spolupráci s lékařkou Laurou Roden, o kterém naše čtenáře pravidelně
informujeme. „Bude-li státem
určené a zakoupené jednotné
testování, jsem pro. Preferoval bych rozhodně PCR testy.
Nikoli ty antigenní, které vláda chce nakoupit – ty, které
se používají v Rakousku. Tyto
čínské antigenní testy mají
maximální záchyt do čtyřiceti
procent a odborníci tvrdí, že
podstatně méně. V Rakousku
to může fungovat, když tam
je násobně méně nemocných
než u nás. Antigenní testy se
musí dělat dvakrát do týdne, PCR test by stačil jednou
za devět dní a navíc skoro se
stoprocentní jistotou záchytu.
Cena by se pak skoro vyrovnala,“ podotýká.
Ve škole je kromě vysoké
ochoty testovat vysoká ochota také k očkování. „Většina
kolegů už chce mít očkování
co nejdříve za sebou, méně
než čtvrtina kolegů o testování zájem zatím nemá. Ale

mezi nimi je i gravidita, speciální jiná léčba neslučitelná
s očkováním a podobně.
Očkování pro kantory je podle mě podmínkou bezpečného prostředí školy stejně jako
plošné pravidelné testování
žáků. Jsem i pro plošné testování ve výrobě,“ říká Jaroslav Nádvorník. „Ale kde
nám více uniká budoucnost?
V uzavřených netestovaných
školách nebo ve fabrikách?“
zamýšlí se.
A jak se dívá na další
kompletní uzavření škol?
Výsledky výzkumů o šíření nákazy ve školkách jsou
podle něj často protichůdné.
„Do uzavření škol musí promluvit opravdoví experti, nikoli politici. Ti by měli stanovit termín. A nezapomenout
přitom na testování žáků,“
podotýká. I pedagogové,
kteří měli to štěstí a mohli
doposud pracovat s dětmi
tváří v tvář, mají s distanční
výukou osobní zkušenost.
Nebude to pro ně novinka.
„V pátek jsme s třídními učitelkami prvních a druhých tříd
domlouvali množství hodin
meetů za den, volbu předmětů i formu komunikace
s rodiči,“ uzavírá ředitel školy
Jaroslav Nádvorník.
Olga Trachtová
Hadáčková

Děti prozkoumaly sníh
SEDLČANY Od ledna mají
žáci 1.B na 1. ZŠ možnost poznávat nový způsob výuky,
kdy ve třídě pracují společně
dvě učitelky. S. Nováčková
a L. Holanová na únor naplánovaly badatelskou činnost
na téma sníh.
Příprava byla hotová,
za okny se sypal sníh a vypadalo to na dokonalou
hodinu. Jenže ouha! Přišla
obleva! Učitelky se nenechaly zaskočit a uchovaly
sníh v mrazáku. A tak děti
nebyly ošizeny o žádnou
z naplánovaných aktivit.
Prozkoumaly sníh ze všech
stran a propojily si své dosavadní zkušenosti s novými
informacemi.
-nh-
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Na Sedlčansku funguje pošta Partner v osmi obcích
Dokončení ze strany 1

i na Příbramsku, je obec
Milešov – funguje zde
od února 2016. Starosta
Milešova Jiří Vokrouhlík připustil, že zpočátku
měli z provozu v režii
obce trochu obavy. „Nakonec jsme zjistili , že byly
zbytečné a se stávajícím
provozem jsme spokojeni,“ uvedl. Celkové roční
výdaje na zajištění provozu pošty Partner jsou
v případě Milešova čtvrt
milionu korun. „Z této částky nám však Česká pošta
poskytne jako odměnu 190
tisíc korun,“ bilancoval
stručně milešovský starosta. Za výhodu označil,
že zaměstnali kmenovou
a zkušenou dosavadní poštmistrovou Alenu
Kokšteinovou. „Tím nám
odpadlo shánění pracovní
síly a zaškolování,“ podotkl s tím, že 0,7 jejího pracovního úvazku činí zajištění úřadování na poště
a 0,3 pracovní doby jí
vyplnili jinou činností.
Například úklidem chatek v kempech, využívají
její pracovitosti i při práci v lese nebo při úklidu
obce. Starosta Vokrouhlík
vyzdvihl ještě další klady:
„Oproti klasické pobočce
České pošty obec rozšířila
provozní dobu a upravila
ji podle potřeb občanů.“
Kvitoval, že se podařilo
zachovat v obci pobočku,
o jejímž zrušení původní provozovatel uvažoval. „Zastávám názor, že
i na malé obci je nutné udržet služby jako je obchod,
restaurace i zmíněná pošta,“ dodal Vokrouhlík.

Pro poštu
pracuje
od maturity
Více než tříleté zkušenosti má s poštou
Partner starostka Jana

Pšeničková. „V Nalžovicích funguje od 1. února
2018. Provozovnu jsme
přestěhovali do budovy
obecního úřadu i s paní
v e d o u c í Re j h o l c o v o u .
Naše paní poštmistrová pracuje pro poštu již
od maturity. Dovede si
poradit s veškerým provozem, umí zákazníkům
poradit a vyjít vstříc jejich
požadavkům. Její pracovní úvazek je možné rozdělit na poloviny. Vedle
pošty převzala z činnosti
obecního úřadu ověřování podpisů a listin, provádí výpisy z Czech POINTu
stejně, jako toto zajišťují
větší pošty. Dále je v její
pracovní náplni přijímání
plateb od občanů za odpady a vodu, přípravné
a pomocné účetnické práce, vedení spisové služby,
zveřejňování dokumentů
na úřední desce obce,“ vyjmenovávala úkoly nalžovická starostka s tím, že
náplně práce pro poštu
a pro úřad se prolínají. Starostka Pšeničková
upřesnila, že otevírací
doba je od osmi do šestnácti hodin a ve středu
dokonce do sedmnácti
hodin. „Ale paní Rejholcová je na úřadu v podstatě celý den. Výhody pošty
jsme ocenili zejména
v této divné coronavirové
době. Zaregistrovali jsme,
že služeb naší pošty se
také naučili využívat pro
rychlejší a bezpečnější
vyřízení svých požadavků i lidé ze Sedlčan. Paní
vedoucí nápor zásilek,
zákazníků a virů zvládla
na výbornou,“ zhodnotila Pšeničková. Uvedla
dále, že příjmy od České
pošty za provoz pobočky
loni činily 196 tisíc korun a z prodejny drobného zboží 18 tisíc korun.
„Výdaje na provoz, když

Poděkování
V dopoledních hodinách 25. února měl náš bratr těžkou
autonehodu u obce Buš. Ačkoliv tam jezdilo hodně aut, nikdo
nezastavil a nepomohl mu. Až teprve Věra Dlouhá, Radka
Brotanková a Renata Lomozová okamžitě zastavily a poskytly
mu důležitou pomoc.
Chtěli bychom jim moc poděkovat za záchranu života našeho
bratra Martina.
Rodina Furychova

nezapočítáme spotřebu
elektřiny, vody a nájem,
dosáhly téměř stejné
částky,“ doplnila. Jeden
problém je pro všechny
pobočky pošty Partner

ky jsem nezaznamenal,“
hodnotil Václav Hrubý,
starosta Svatého Jana.
Ve Štětkovicích si vzal
poštu Partner pod svoje
ochranná křídla v loň-

není nutné kvůli odeslání
nebo podání zásilky, zaplacení složenky, zakoupení pohlednice nebo
upomínkových předmětů
jezdit do jedenáct kilometrů vzdálených Sedlčan.

Vysoký Chlumec
má i Balíkovnu

Marie Kořánková vyřídí na pobočce pošta Partner v Nechvalicích
všechny obvyklé služby a často odmění zákazníka úsměvem.

společný. Tím je odborný zástup v době dovolené nebo nemoci vedoucí.
„Nám se to daří vyřešit
vždy dočasnou úpravou
provozní doby, což ale
může některé zákazníky
rozladit,“ sdělila nalžovická starostka. „Je důležité, aby lidé měli na poštu blízko. Rozhodnutí
zastupitelstva o převzetí
pošty rozhodně nelituji,“
doplnila k tématu.

Nováčci: Svatý
Jan, Štětkovice
a Nechvalice
Provoz pošty Partner spustili v obci Svatý
Jan v prosinci loňského
roku. Také v tomto případě vsadili na zkušenosti
původní
poštmistrové.
Pracuje na plný úvazek
s tím, že zčásti ještě vykonává administrativní
činnost pro obecní úřad.
„Se službou jsme spokojeni a významné připomín-

ském roce nájemce prodejny potravin. Provozuje ji v budově, která je
majetkem obce, na své
náklady. „Podle našeho
názoru jsou občané se
službou spokojeni,“ připojil svůj názor a zkušenosti Josef Kunc, starosta
Štětkovic.
V Nechvalicích funguje pod obcí pošta Partner od května minulého
roku. „Od České pošty
dostáváme průměrně měsíčně příspěvek 13 tisíc
korun za úkony, které
udělá. Obec zase hradí
spotřebu elektřiny, vody,
internet...,“ poznamenal
nechvalický starosta Jiří
Hejhal. Ze své kanceláře to nemá na pobočku,
o níž se stará Marie Kořánková, daleko. Tak se
může kdykoliv ujistit, že
je k zákazníkům vstřícná, poradí a často přidá
i úsměv. Za výhodu také
starosta považuje, že

Poštovní služby zůstaly zachovány díky dohodě s poštou Partner také
v městysu Vysoký Chlumec. Fungují pod obecním úřadem od listopadu roku 2018, a to v jeho
budově. Vše potřebné
zajišťuje Pavla Vlachová
na plný úvazek. V případě její nemoci nebo čerpání dovolené má za sebe
na základě dohody o provedení práce náhradu.
Pobočka je zde umístěna
společně s informačním
centrem v nově zrekonstruovaných prostorech
v přízemí. „Od samého
počátku funguje pobočka pošta Partner společně s infocentrem, a tím
mají naši občané možnost využívat i služby
Czech POINT a vidimace
s legalizací, to znamená
ověřování listiny a podpisu osoby, která je pod ní
podepsána. Tyto služby
běžně malé pošty nenabízejí,“ připomněl starosta
městyse Jiří Svatek. Zároveň slouží zázemí pošty
Partner a infocentra jako
podatelna úřadu. Zakoupit je zde možné také
elektronickou dálniční
známku. „Oproti minulým
letům jsme zaznamenali
v případě dálničních známek asi o dvacet procent
menší zájem veřejnosti.
Vysvětlujeme si to tím,
že si je lidé zakoupí přímo na portálu,“ nabídl
možnou variantu. Svatek
doplnil, že od července
minulého roku začali nabízet i služby Balíkovny.
„V dnešní době koronaviru je ze strany veřejnosti
hojně využívána. Objem
balíků, které projdou naší
poštou, vzrostl přibližně
o třetinu,“ sdělil vysokochlumecký starosta.
Marie Břeňová
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Lišejníky nadchly Jiřího Malíčka již
během studia na sedlčanském gymnáziu.
Stal se vědcem a zasvětil jim svou kariéru
Dokončení ze strany 1

A jaká je úloha lišejníků v přírodě?
„Usazují se jako první
živé organismy na nově
vzniklých skalnatých útvarech, urychlují zvětrávání
hornin, podílejí se na vzniku základů humózní půdy
a umožňují uchycení dalších organismů v půdě, mechorostů, cévnatých rostlin
a posléze i dřevin.“
Jak se to tak přihodí,
že se člověk stane milovníkem lišejníků?
„To si pamatuji celkem
přesně. Bylo to právě na osmiletém sedlčanském gymnáziu, když jsme se v primě
o lišejnících učili. Třídou kolovalo několik vzorků a já
jsem byl z jejich tvarů úplně
unešený. Hledal jsem je pak
při procházkách v přírodě
a následně o nich napsal
i seminární práci. Když
jsem po maturitě nastupoval na Přírodovědeckou
fakultu Univerzity Karlovy,
měl jsem v zaměření studia
už zcela jasno,“ vzpomíná
Malíček.
Vybavíš si ještě jméno
profesora, který tě pro lišejníky tak nadchnul?
„Jistě, byla to paní Eva
Blahnová. Na gymnáziu
doposud učí a pro biologii
nenadchla jenom mě, ale
i další mé tři spolužačky,
které následně se mnou
studovaly na Přírodovědecké fakultě UK. Eva je
nadšeným přírodovědcem
a ve škole mimo jiné organizuje terénní biologický
kurz, kam mě pravidelně
zve jako lektora na botanické exkurze.“
Kolikpak druhů lišejníků
známe my ze svých škol?
Jeden, dva, tři? Jiří Malíček
jich společně s kolegy jen
u nás rozlišuje 1 700! Spolu
s ostatními vědci z Botanického ústavu Akademie
věd ČR vytvořili online atlas lišejníků, který se průběžně aktualizuje. Takže
kdo má o lišejníky zájem,

může se podívat na dalib.
cz. V jednotlivých kartách
najdeme mapku rozšíření,
graﬁcký i textový popis
ekologických nároků, fotograﬁe, kategorii Červeného
seznamu a systematické
zařazení daného taxonu.
Ovšem proč nevyužít, že spoluautor atlasu
je Sedlčaňák? A tak se
ptám, které lišejníky se
vyskytují v regionu?
„Můžeme tu najít mnoho
set druhů lišejníků. Sedlčansko patří k nejlépe prozkou-

„Na Sedlčansku ani v České republice s velkou pravděpodobnosti neroste žádný
endemický druh. To je takový, který se vyskytuje pouze
v určité, rozlohou zpravidla
malé, geograﬁcké oblasti.
Ale druhů, které zde mají
v současnosti možná jediné
známé výskyty v Čechách,
zde lze několik nalézt. Asi
nejzajímavějším
druhem
je hůlkovka Bacidia ﬂavoleprosa. Ta byla jako nová
pro vědu popsána až v roce
2012 a její originální nalezi-

Jiří Malíček sbírá lišejníky ve Švýcarských Alpách.

maným regionům v ČR, což
je vidět i na mapkách nejbohatších oblastí právě v našem novém atlasu. Najdeme zde spoustu zajímavých
skalních lišejníků, které
nacházejí ideální podmínky hlavně v údolí Vltavy.
Zajímavým zpestřením jsou
potom vápnomilné druhy
v oblasti vápencových výchozů Týnčanského krasu. I pár druhů vázaných
na zachovalé staré lesy lze
na Sedlčansku stále najít,“
prozradil znalec.
Jsou některé, které se
vyskytují pouze v této oblasti?

ště, jedna kamenná zídka
u Líchov, je zatím jedinou
známou lokalitou na celém
světě,“ popisuje kuriozitu
Jiří Malíček.
Které lišejníky tobě
osobně přijdou nejzajímavější?
„Tak určitě ty vzácné
a neznámé, které třeba ještě nikdo nikdy neviděl a nemají ani vědecké jméno.
Jinak mi přijdou zajímavé
druhy, které velmi citlivě reagují na nepříznivé následky různé lidské činnosti, například znečištění ovzduší,
intenzivní zemědělské či
lesnické hospodaření nebo

změnu klimatu. Podle jejich výskytu se lze dozvědět
mnoho informací o naší
krajině, jejím historickém
vývoji a aktuálním stavu.
Kdybychom mohli využít
stroj času a procestovat
Sedlčansko napříč staletími
hluboko do minulosti, asi
by nás hodně překvapilo,
nakolik jiná společenstva lišejníků bychom zde potkali.
Nejenom z tohoto regionu
již dávno vymizely citlivé
stromové druhy, které jsou
nyní nahrazeny šedožlutou
vrstvou několika takzvaných nitroﬁlních lišejníků.
Ty nám ukazují, že je naše
krajina velmi bohatá na živiny, zvláště dusík, kterým
ji obohacují hlavně zemědělská činnost a spalování
– například v dopravě.“
Co tě na lišejnících
nejvíc fascinuje?
„Jak moc dokážou ‚vyprávět‘ o našem životním
prostředí. Představte si, že
by mě někdo vysadil na neznámém místě kdekoliv
v Evropě. Aniž bych tušil,
kde se nacházím, podle lišejníků můžu odhadnout
množství srážek, typ klimatu, geologické podloží, míru
znečištění ovzduší i typ využívání okolní krajiny. Více
druhů zpravidla potkáme
v zachovalé přírodní krajině, kde neprobíhá žádné
intenzivní hospodaření,“
vysvětlil lichenolog.
Tak vida, jak mohou být
lišejníky užitečné. Nejen že
slouží za potravu různým
organismům. Působí také
jako bioindikátor – tím,
že jsou výrazně citlivé
na výskyt oxidu siřičitého

– takže jejich výskyt tak
signalizuje čisté prostředí.
A některé dokonce mohou prospět našemu zdraví: Možná si vzpomenete
na pukléřku islandskou,
známou též pod názvem
islandský mech. I když její
„příjmení“ naznačuje, že se
vyskytuje na Islandu, najít
ji můžeme i u nás, hlavně
na kyselých substrátech,
na vřesovištích, prosvětlených jehličnatých, především borových lesích
a rašeliništích. Dočetla
jsem se, že jako jediný lišejník u nás se komerčně
využívá k léčivým účelům
jako podpůrný prostředek
k léčbě kašle a trávicích
potíží. A ti, kdo pečují
o své hlasivky, si vybaví
cucací bonbony s výtažkem právě z pukléřky. Ta
obsahuje mnoho účinných
látek, slizy, pektiny, ligniny,
a také jód a vitamín A. Má
pověst přírodního antibiotika – dokonce se jí začalo
časem říkat přírodní penicilin. Díky speciálním lišejníkovým kyselinám prý
zabírala proti některým
druhům choroboplodných
bakterií i virů.
Když jsme se dali se
„spolužákem z gymplu“,
nyní vědcem, do řeči
ohledně praktického využití pukléřky, líbilo se mi,
že je stále otevřen novým
poznatkům. „Ano, a docela
jsi mě inspirovala s tou pukléřkou, že bych do atlasu
měl doplnit odstavec o jejím využití a blahodárných
účincích,“ dodává se smíchem Jiří Malíček.
Hanka Synková

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
celému kolektivu pracovníků na DZR
2 Domova Sedlčany za obětavou práci,
zdravotní péči, vstřícné jednání a ochotu.
Též děkujeme sociálnímu personálu za péči
o mého manžela.
B. Sirotková s rodinou
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Vítek a Hynek Houdovi jsou bratři v lodi
VELBĚHY Vítkovi Houdovi

je třináct let a jeho bratr
Hynek je o tři roky mladší. Oba kluci, kteří bydlí
ve Velběhách, jsou členy
kanoistického oddílu TJ
Tatran Sedlčany a přes
svůj mladý věk dosáhli
na vodě již několika úspěchů. Není proto divu, že
v minulosti byli několikrát
pozváni do kulturního
domu, aby převzali ocenění pro úspěšné reprezentanty regionu.
Kluci, proč jste si vybrali jako sport právě
kanoistiku a jak dlouho
se jí věnujete?
Vítek: Věnuji se jí asi tak
pět a půl roku. K tomuto

lužáky, kteří měli v oddíle
svoje děti, bylo rozhodnuto. Vítkovi se kanoistika zalíbila a dnes tam má
spoustu kamarádů.
Hynek: Já jezdím tři
roky. Chtěl jsem si vyzkoušet sport, který dělá bratr.
Jaké byly vaše začátky? První závod?
Vítek: Bylo to v Ústí nad
Labem, a přestože už to je
hodně dlouho, vzpomínám si, že tam byla strašná
zima. Jel jsem tam s taťkou
jenom na otočku, kolikátý
jsem dojel, si už nevzpomínám, ale byl jsem mezi
posledními, protože jsem
ještě nevěděl, co takové
závody obnášejí.

pět set metrů. Tuto trať
jsem jel i na deblu se
svým parťákem Honzou
Pudilem. Také dvakrát
jsem byl třetí.
Hynek: Já jsem vybojoval jednu stříbrnou
medaili a dvě bronzové
v Račicích v singlu také
na pětistovce.
Pokud je normální
období, jak často trénujete?
Vítek: Teď už jsem starší, takže pětkrát až šestkrát týdně. Tréninky trvají
hodinu a půl, někdy dvě
hodiny. Netrénujeme ale
výhradně na vodě. V zimě
chodíme do posilovny, běháme v terénu a jezdíme

Kdo vás vede v sedlčanském oddíle kanoistiky?
Ví t e k : M n ě t r é n u j e
od začátku Jakub Sůsa
a Hynka trénuje Tereza
Kosíková.
V loděnici jste již několikrát besedovali s odchovancem sedlčanské
kanoistiky, olympijským
medailistou Danem Havlem. Co vám tato beseda
dala?
Vítek: Bylo to pro nás

na 2. ZŠ Propojení a teď
studuji na víceletém gymnáziu. Bráška je na Propojce.
Daří se vám skloubit
školu a sport?
Vítek: Je to pro nás
oba těžší, ale zvládáme
to. Soustředění máme čtrnáct dní mimo školu, jarní jsme měli loni krátké
na různých místech Čech,
takže se učení dá dohnat.
Když jsou závody v Račicích, odjíždíme výjimečně

Hynek Houda (na snímku vlevo) a jeho starší bratr Vítek se kanoistice v oddílu TJ Tatran Sedlčany věnují úspěšně už řadu let.

sportu mě přivedli kamarádi. Také taťka s mamkou
mi kanoistiku doporučili
s tím, že se jedná o dobrý
sport.
Tatínek Pavel Houda
doplnil, že Vítek začal také
proto, že byl v mateřské
škole slabší tělesné konstrukce a proto rodina
vybírala sport, který by
byl všestranný. A protože
Pavel Houda měl dva spo-

Hynek: Prvně jsem závodil u nás na Častoboři,
ale také si nepamatuji, kolikátý jsem dojel.
V současné době jezdíte na závodech Českého poháru a mistrovství
republiky. Jakých největších úspěchů jste zatím dosáhli?
Vítek: Několikrát jsem
dojel druhý na mistrovství
České republiky na trati

na soustředění, na kterých běžkujeme a také
plaveme. V létě především
pádlujeme. Teď hlavně
provádíme doma základní cviky, běháme, a když
byl nedávno dostatek sněhu, chodili jsme s tátou
na běžky.
Hynek: Já obvykle trénuji třikrát až čtyřikrát
v týdnu. Také my běháme
a lyžujeme na běžkách.

velice zajímavé. Nejenom,
že nám ukázal medaile, ale
také nám předvedl, jak se
připravuje. Z jeho vyprávění vyplynulo, že musí
dělat i něco navíc mimo
svůj obvyklý trénink.
Dan je velice ctižádostivý
a pracuje i na tom, co by
dělat nemusel.
Chodíte v Sedlčanech
do stejné základní školy?
Vítek: Já jsem chodil

v době, kdy bychom ještě
měli být ve škole, ale to je
pouze tak dvakrát ve školním roce.
Jaké stihnete mít koníčky vedle kanoistiky?
Vítek: Děda je myslivec,
a když máme čas, chodíme s ním do lesa na posed. Sledujeme také sport
v televizi, teď aktuálně to
byl biatlon.
David Myslikovjan

Šachy lze poměrně snadno převést do virtuálního světa
SEDLČANY Nouzovému

stavu museli přizpůsobit
svoji činnost také členové
sedlčanského šachového
kroužku, který působí pod
KDJS Sedlčany. Za posledními dny i měsíci se ohlédl
Petr Havelka.
„Šachový kroužek fungoval celkem normálně až
do vyhlášení nouzového stavu na konci října. Nakoupili

jsme dezinfekci, děti jsme
rozdělili do dvou kluboven,
kde mohlo být v každé místnosti deset lidí, a vzhledem
k pěknému počasí se hrálo
při stále otevřených oknech.
Rodiče do prostor kulturního
domu přitom neměli vstup
povolen.“ Když byly kroužky zakázány, nastala další
etapa. „S několika trenéry
z ostatních klubů jsme za-

čali pro děti pořádat skoro
každou sobotu turnaje. Šachy totiž jde celkem snadno
převést do virtuálního světa,
existuje mnoho šachových
serverů, kde lze hrát i trénovat,“ připomněl Havelka.
Protože se situace nezlepšila, v sobotu 20. února
pořádali šachisté už 14. online turnaj. „Průměrná účast
bývá kolem šedesáti dětí. No

a budeme v tom pokračovat
do té doby, než se bude možné opět scházet normálně.
Věříme, jak děti tak i dospělí, že se ještě v této sezóně –
v květnu nebo v červnu – potkáme v šachové klubovně.“
Připustil, že i když lze
šachy hrát „na dálku“, aktivně se zapojuje jen asi
třetina malých šachistů
a podobné je to i v jiných

oddílech. Nabídl vysvětlení: „Mnozí totiž po týdnu
koukání do počítače při
online výuce raději volí nějaké aktivity bez počítače.“
Sdělil, že snaha zapojit dospělé šachisty do nějakého
online trénování nepadla
na úrodnou půdu. „Tak
doufám, že si každý zatrénuje nějak individuálně,“
doplnil Havelka.
-mb-
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ZAMYŠLENÍ

KO M E N TÁ Ř

Kde dnes
vznikají
rozhovory pro
náš týdeník?
I před
pokladnou
v supermarketu

Dva roky
prázdnin?

Nekoná se nic moc
nadějného...

Jestliže dříve někdy nebylo
jednoduché sejít se s adeptem na rozhovor a vůbec
připravit článek, dnes to platí dvojnásobně. Tedy spíše
mnohonásobně. Nikde se nic
nekoná, lidé se nescházejí...
V pátek jsem stál u pokladny jednoho ze sedlčanských supermarketů a všiml jsem si, že přede mnou
stojí mně hodně povědomý
člověk. Jak měl na ústech
respirátor, sice jsem si nebyl jistý, zda je to skutečně
on, ale řekl jsem si: „No co,
přinejhorším mě odkáže
do patřičných mezí.“ Odtušil jsem totiž, že je to dlouholetý člen ochotnického
spolku v Petrovicích, s nímž
naše redakce dosud rozhovor nepořizovala. Za pokus
alespoň oslovit ochotníka to
stálo, a tak jsem rychle začal
rozhrabovat útroby své příruční tašky, abych zjistil, jestli vůbec mám u sebe diktafon. Řada zákazníků se ještě
ani moc ke kase nepohnula,
já jsem přístroj po krátkém
hledání vylovil a vzápětí
jsem dostal do naprostého
úžasu nejenom osloveného
divadelníka, ale i všechny
zákazníky okolo. Mohli si poslechnout, jak si u pokladny
hezky nahlas povídáme, aby
to bylo přes respirátor slyšet,
o všem, co jsem potřeboval.
Z výrazu pokladní jsem
usoudil, že se brzy zeptá, zda
kromě toho našeho „vykecávání“ také budeme platit, ale
divadelní ochotník byl skutečně natolik ochotný, že mi
všechno dopovídal venku
na parkovišti. Kéž by bylo
co nejvíce takových adeptů
na rozhovor...
David Myslikovjan

Ne, dva roky jako v té
verneovce to zatím ještě
nejsou, ale četla jsem, že
české děti prý mají nejdelší „volno“ ze všech
evropských. Nechtějte
po mně, abych to přepočítávala. Stačí, když si
uvědomím souvislosti.
České děti možná budou
mít jiné prvenství, když
budou ne vlastní vinou
nejhloupější.
Když jejich rodiče nemohou do práce, nemáme
k dispozici tolik zdravotníků, kolik jich je potřeba.
A matky samoživitelky nemohou vydělávat. Cynická slova o blahodárném
účinku hladu, která před
časem vzkázal prezident
umělcům, jim jídlo neopatří. Mluvila jsem s pracovníkem jedné energetické
společnosti, jak trapně se
cítí, když je nucen matkám
bez příjmu vypínat elektriku, když na její zaplacení
nemají.
Proč vláda ignoruje nabídky od českých vynález-

ců na „plivací“ testy nebo
na dnes již certiﬁkované
rychlé, levné, spolehlivé
testy „z jazyka“ profesora
Emanuela Ždárského, které by pomohly k návratu
dětí do škol? Prý při plivání vznikají aerosoly… No,
„šťourací“ testy zas mohou
vést ke kýchnutí. A to se
aerosoly nevytvářejí?
Proč to nenechat na rozhodování jednotlivých ředitelů? Ve většině případů
to jsou rozumní lidé, znají
nejlépe svoje prostředí
a potřeby školy. Znám
waldorfskou školu, která
je takřka uprostřed polí.
Jistě by se dalo bezpečně
vyučovat i venku, jak byly
děti i zvyklé.
Není divu, že vznikla iniciativa „Vraťme děti
do školy“ nebo též iniciativa „Zdravé fórum“, jejíž
petici už podepsalo téměř
jedenáct tisíc signatářů.
Včetně známých lékařů,
kterým není lhostejné, co
se v této zemi děje.
Hanka Synková

Měli jsme naději, že se nějak
rozumně dohodne zákon
použitelný při každé pandemii. Nemusel by být pokaždé takový chaos a zbytečné
ztráty na životech. Ale stačilo několik dnů vyplněných
dohadováním vlády s hejtmany, následně s opozicí,
v Senátu opravováním a doplňováním pandemického
zákona, aby došlo k žádosti
vlády o prodloužení nouzového stavu. To v Poslanecké
sněmovně schválili jen poslanci ANO a ČSSD. Takže
ztráta času. Nový nouzový
stav tedy vyhlásila vláda
jen na svou odpovědnost.
A s patřičně tvrdšími dopady na náš život.
Předtím vším promluvil
k národu zachmuřený premiér, že nás čekají pekelné
dny... Pro uklidnění obyvatel, když mnozí jsou z různých důvodů na pokraji
svých ekonomických, psychických, či fyzických sil?
Lepší by bylo, kdyby tento
vládní spolek slíbil, že v říjnu už nebude kandidovat.
Aby teď všichni spojili síly
do nějaké společné vlády
národní záchrany.

Ve sněmovně se ukazuje
řada poslanců, kteří o hodně převyšují současné ministry. Je do očí bijící, jak svými názory a hlavně návrhy
hravě strčí vládu do kapsy
vlasatý mladík Dominik
Feri z TOP 09. Představoval
jsem si, že vláda konečně vezme rozum do hrsti,
přemluví poradce, aby zas
přišli a logicky zdůvodní
tvrdá opatření. Ta poslední
platná od pondělí 1. března
mají za cíl ucpat kdejakou
malou skulinu – jako zavřít
školku nebo mne v kleci
katastru obce. Ale obří skulina – kontakty zaměstnanců
v průmyslu – se nezmenšila
ani o milimetr. Když přijde
do podniku jeden nakažený,
řekněme skladník, je v kontaktu třeba s deseti zaměstnanci. Ti nákazu přenesou
domů... Je otázka, zda opatření v šestém nouzovém stavu zdravotnictví pomůžou.
Pokud vláda nedokáže vést naše myšlení tak,
abychom měli pocit, že
jsme se všemi opatřeními
v souladu, nekoná se nic
moc nadějného...
Vladimír Roškot

GLOSA

Je to na demisi vlády
Neděle přinesla v televizi
pestrou přehlídku politiků
a jejich názorů.
Nejdříve se předvedl
na TV Prima prezident Miloš Zeman se svým talentem
dehonestovat všechny, kteří
nepatří mezi jeho oblíbence
(to jsou ti, kteří mu nějak pomohli). Došlo i na obvyklé
vytahování přátelství s prezidenty Ruska a Číny, kterým
stačí zavolat a bude jejich
vakcína…
Vystoupení premiéra
Andreje Babiše na stejné televizní stanici bylo jiná liga.

Jako kdyby byly shrnuty
jeho projevy za poslední rok
do jednoho. On je krizový
manažer, zažil zatopenou
fabriku, je jediný obchodník,
který sežene všechno, doporučí ministrovi zdravotnictví
lepší odborníky do týmu,
dělá politiku zadarmo,
všechno dává samoživitelkám, nikdy neodstoupí…
Rozhovor s druhým nejvyšším ústavním činitelem,
předsedou Senátu Milošem
Vystrčilem, ukázal klidného,
ale opravdově starostlivého
normálního člověka, který

měl nejprve odpovědnost
za žáky ve škole, pak za školu jako ředitel, za město jako
starosta, za kraj jako hejtman
a nyní za Senát. Prezident
Zeman a premiér Babiš mají
starost jen o sebe, kariéru,
případně majetek a moc.
V tomto smyslu nevybudovali ani psí boudu. Kde berou důvěru nějakých voličů?
Vůbec tomu nerozumím.
Zemanova oblíbená ministryně spravedlnosti Marie Benešová v Otázkách Václava
Moravce na ČT svými výroky
pohořela dokonale. Mladík
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Dominik Feri ji ukázkově školil. Když řekla, jak pilně stále
vláda jedná i dvakrát denně,
odvětil, že mohou kolikrát je
jim libo, ale neměli by kvůli
tomu neustále dělat tiskové konference, kde přináší
pouze chaotické informace.
Poslanec Feri tak sestavuje tabulky s jasnými instrukcemi,
co dodržovat. Lidé si libují, že
nebýt stránek Dominika, tak
stále nic nechápou.
No, je to na demisi této
vlády, kterou už se nestydí
chválit akorát Andrej Babiš.
Vladimír Roškot

