STANOVINY
KOMUNÁLNÍ
VOLBY 2018

Duben 2020 číslo 4

STAN navrhne doktorku
Soňu Pekovou na státní
vyznamenání
Naše země se může pyšnit několika
významnými lékaři, chemiky
a přírodovědci, kteří přispívají svými objevy
k boji s různými závažnými chorobami.
A teď, v době šíření koronavirové infekce,
se světově známou stala genetička Soňa
Peková, kterou jsem se rozhodl navrhnout
na Medaili za zásluhy v oblasti vědy.
Oznamuji to právě teď, protože jako
senátor mám právo navrhnout někoho,
koho si vážím, na státní vyznamenání
pouze do konce března. A já si vybral právě
paní doktorku Pekovou, řeknu vám proč.
Paní doktorka přišla s jednodušším
způsobem testování SARS-CoV-2, než
nabízely ostatní laboratoře. Test nabídla
bez nároku na finanční kompenzace všem
laboratořím, které o něj projevily zájem.
Ten byl nemalý. V Evropě i ve Spojených
státech. V době, kdy nemocných přibývá, je
třeba ocenit objev doktorky Pekové, neboť
její test je pro běžné testování velkého
množství vzorků rychlejší a jednodušší
a tím pádem umožňuje účinnější boj
nákazou.
V jednání paní doktorky vidím významný
přínos i v rovině morální. V době, kdy se
šíři obavy, ukázala paní doktorka svým
klidným přístupem správnou cestu, jak se
v podobné situaci zachovat. Respektovala
nařízení státních orgánů, neosočovala
své oponenty, ale v rámci svých možností
se snažila vyvinout test, který by mohly
použít ostatní laboratoře.
Zdeněk Hraba, senátor

Kontaktujte nás!
www.starostove.cz,
facebook.com/starostove

ŽIVOT V DOBĚ
KORONAVIROVÉ
Milí čtenáři,
jak rád bych Vám v tyto dny přál krásné
jaro, vyzýval Vás k výletům po okolí Vašich
měst a obcí, na kterých bych se s mnohými
z Vás rád potkával, popřál bych Vám klidné
Velikonoce strávené v rodinném kruhu.
Prožíváme teď však všichni neklidnou
dobu, kdy vše výše zmíněné není možné.
Zavřeni ve svých obydlích sledujeme na televizních obrazovkách dramatické záběry
ze světa kolem nás, který před mnoha týdny
napadl nový typ koronaviru. Umírají lidé,
kolabují zdravotníci, státy počítají ztráty.
Je těžké v těchto dnech najít ony pozitivní ostrůvky deviace, které nám před lety
sliboval prezident Miloš Zeman. Nicméně
i v dobách krize je dobré nepropadat skepsi
a pokusit se kolem sebe pěstovat takové pro-

středí, aby alespoň trochu odclonilo zprávy
zvenčí. I já se pokusím ve svém textu držet se spíše pozitiv, neboť i těch nacházím
v dnešní dynamické době zatím dost.
Mám radost, když sleduji lidi, kteří tvoří pevné jádro našeho hnutí - starostky
a starosty, místostarostky a místostarosty
a vůbec komunální politiky (napříč politickým spektrem, abych byl spravedlivý),
jak čelí hromadě nových úkolů a výzev,
na které se prostě nešlo stoprocentně připravit. Jde o novou hrozbu, a ačkoliv jsme
měli možnost sledovat, co způsobovaly
podobné nemoci v minulosti, toto je prostě zcela unikátní situace.
Pokračování na straně 2

STAN v době koronavirové
Ze všech těchto lidí se vmžiku stali vojáci a důstojníci ve složitém boji se zcela neznámou nemocí a jejími dopady. Přiznejme si,
že „generálové“ našeho Ústředního krizového štábu se mnohdy
chovají poněkud podivně (čas na tvrdou kritiku přijde), a tak nezbývá, než se s problémem vypořádat sám. Starostové to dělají, vidím mnohé své přátele a kolegy vyrábět desinfekci, organizovat
šití roušek, shánět nejrůznějších ochranné pomůcky, zajišťovat
krizový chod obcí a všemožnými dalšími způsoby se starat o své
lidi. Jsem na to pyšný, už jenom proto, že lidem umíme skutečně
pomoci a ne jen o tom donekonečna prázdně žvanit na tiskové
konferenci.
Ano, jsem naštvaný, že v tom starosty a starostky, ale i hejtmany
nechala v počátku vláda sama a teď překotně napravuje řadu
předchozích chyb. Ale nad naštvaností mnohonásobně převyšuje vděk a radost z toho, že naši lidé fungují a občané se o ně
mohou opřít a spolehnout se na ně. Až tohle všechno skončí,
budu zase jezdit a osobně děkovat. Jeden obří dík vám všem patří i sem.
Zatím ale musíme ještě chvíli všichni zatnout zuby. Věřte, že
opozice klade vládě důležité otázky a tlačí na ni, aby jasněji vysvětlovala přijatá opatření a zároveň nám popravdě sdělovala,
kdy a za jakých podmínek tato opatření skončí. Ještě nikdy jsme
v novodobé historii našeho státu nezavřeli hranice. Jsme na to
citliví a první politik v čele státu, který by takové tendence měl,
by pravděpodobně rychle skončil (jakkoli zde vidím síly, kterým

by uzavření se v naší české bublince vůbec nevadilo). Jsme teď
v našich obývácích a pracovnách či v jiných místnostech (podle
toho, zda se potřebujete schovat nebo pracovat). I to je vlastně
nesmírně složitý úkol, který na nás klade náročné požadavky.
Všichni se asi občas zasmějeme všem těm legračním videím
o partnerském soužití po dvou týdnech karantény. Mnozí z nás
přemýšlejí o tom, kde se v nich bere ta chuť svého potomka na
chvíli zneviditelnit a jenom tak být. Je to těžké. Ale když se budu
držet toho, co jsem si předsevzal hned na začátku, tedy pozitiv,
pak taková karanténa může rodinu naopak posílit. V dobrém
i ve zlém, říkával jsem jako oddávající. Co je víc než zdravá rodina a to, že můžou být všichni pohromadě?
Nečeká nás teď lehké období, řada lidí zřejmě přijde o práci, někde se budou muset oklepat, jinde uskrovnit. Už teď se snažíme
jít vládě vstříc, přinášet jim vlastní návrhy řešení, jak lidem co
nejefektivněji pomoci. Musíme teď víc než kdy jindy myslet na
budoucnost a představit taková řešení, která nám pomohou postavit se zase na nohy a volně dýchat. My na nich již pracujeme.
A ještě mi dovolte jednu osobní poznámku. Mnozí z nás přijdou (a někteří již přišli) kvůli koronavirové nákaze o své blízké. Dovolte mi, abych všem jejich blízkým vyjádřil upřímnou
soustrast. Mysleme na své blízké, buďme jim oporou a věřme,
že nám ta neskutečná soudržnost a ochota pomáhat si vydrží
napořád.

MARTIN PŮTA JE VZORNÝM
PŘÍKLADEM KVALITNÍHO HEJTMANA
Mezi ty největší hrdiny dnešní krize patří bezpochyby hejtman
Libereckého kraje Martin Půta. V době, kdy si většina hejtmanů
neví rady a většinou se za stávající situace spíše topí v problémech
a nešťastných vyjádřeních, právě on zvládá řídit kraj efektivně
a transparentně. Nad rámec vlastních povinností s vedením kraje
ještě dokáže vyřešit problémy způsobené nečinností vlády.
Typickým příkladem je zajištění ochranných pomůcek. V Libereckém kraji začali vyrábět až 100 000 kusů nanoroušek denně.
V kvalitě respirátoru FFP2. Dokáží tak sami zásobit zdravotnická
zařízení a další lidi v první linii, a to nejen v Libereckém kraji, ale
i po celé republice. A brzy i všechny ostatní občany svého kraje. Za
vývojem nanoroušek stojí Technická univerzita v Liberci, s výrobou pomůže společnost Elmarco Sro, Drylock CZ a několik dalších
firem v Libereckém kraji. Cena roušky nepřesáhne 10 korun, což
je jen zlomek toho, co dává stát za roušky z Číny

Děkujeme Martine!
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STARÁME SE!
ANEB JAK NAŠI LIDÉ
ZVLÁDAJÍ KORONAVIRUS?
V hlavním městě jsme nastartovali hlavně linku pro seniory a zřídili dobrovolnickou koordinovanou pomoc, všechny informace najdete i zde. Díky za to, je to obrovská zásluha našeho náměstka pro
bezpečnost Petra Hlubučka, který zasedá v krizových štábech a rozjel tento dobrovolnický projekt s radní Johnovou, Červeným křížem,
spolkem Život devadesát, ZZS, dobrovolnými hasiči, Junákem...
Náš senátor David Smoljak zřídil Rouška point - Roušky pro Prahu 9 a dobrovolnickou skupinu, má k tomu fajn heslo “Skoč mi
prosím drahoušku k Smoljakovi pro roušku!”
Vojta Zelenka a ostatní starostové zajišťují roušky a zdravotnický materiál, Praha 22 má tak zajištěné snad úplně všechno. Založili skupinu, kde si nabízeli sousedskou pomoc, kde se hlásili
dobrovolníci, zřídili informační linku pro seniory (i s možností
objednání nákupu!), všude rozmístili informační cedule, roznesli letáky seniorům, v podatelně začali rozdávat ručně šité látkové roušky, zajistili je i pro lékaře, sociálním pracovníkům…
Letáky si tady lidé mohli i vytisknout. Zřídili dětské skupiny pro
zaměstnance, kteří si volno ani ošetřovné prostě vzít nemohou.
Pravidelně komunikují s lékaři, informace aktualizují na webu
Prahy 22. Seznam všeho, co udělali, by se sem nevešel, můžete

si to projít zde. Podobně skvělý byl starosta Miloš Růžička v Ďáblicích, ten se postaral i o zásoby dezinfekčních prostředků pro
obec z neratovické chemičky. A možná už jste slyšeli o stromu
Rouškovník, na kterém denně přibývají plody.
A pozor! Rada městské části Praha 6 rozhodla o odložení platby
nájemného za nebytové prostory ve své správě nebo majetku.
Skvělá práce Jan Lacina, místostarosta Prahy 6!

A JAK TO VYPADÁ VE
STŘEDOČESKÉM KRAJI?
Hlavně všichni poskytují informace, vysvětlují úřední formulace, aby byly pochopitelnější, informují, informují a informují. Václav Hrabě v obci Sedlec nakoupil dezinfekční prostředky pro občany a rozvezl jim je přímo domů. Milan Vácha
v Psárech pravidelně informuje, vytiskl leták, zařídil tzv. Coronalinku, fórum na
webu obce (tam si mezi sebou lidé nabízí hlídání, doučování i jinou sousedskou
výpomoc). Samozřejmostí bylo zajištění ušití dostatku roušek, zajištění obědů pro
všechny školní jídelny, rozvozu léků a potravin z místního obchodu. A taky prý
zajistil „baličku jídel“. V Psárech se nikdo jen tak nenakazí.
I v Tuchlovicích byla pro starostu Jaroslava Poštu priorita zajištění služeb pro
seniory. To samé pro Pavlu Štrobachovou ve Smečně, její syn truhlář ve dne vyrábí nábytek a v noci šije roušky. V Úvalech kontaktují každého nad 75 let (a poté
i mladší ročníky) s nabídkou pomoci s nákupy. Podařilo se mu také prosadit odpuštění nájemného podnikatelům v prostorách města. Za to vážně tleskám!
Daniel Marek v Mladé Boleslavi zajistil seznam restaurací, které dováží jídlo.
A hlavně provoz školek pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, zdravotnického personálu a prodavaček. Samozřejmostí je nákup potravin pro seniory
a lidi v karanténě, stejně jako šití roušek. Petr Halada v Kamýku nad Vltavou
psal o tom, že nejdůležitější pro něj bylo okamžitě zareagovat - vysvětlovat lidem, co se vlastně stalo (informovat o nařízení vlády), jak používat rukavice,
jak a hlavně proč roušky. A bez roušek tam proto chodil málokdo ještě předtím,
než to bylo povinné.
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A Kolín. Michael Kašpar je skvělý a zažívá zkoušku… ne ohněm,
nýbrž virem. A vede si úžasně. Hlásí rozhlas, existují i přepisy
hlášení, rozváží dezinfekci, zajišťuje roušky (samozřejmě), jeho
tým vytvořil linku pomoci, domlouvá spolupráci s TPCA Kolín,
zajistil ochranu pro řidiče autobusů, dovoz potravin, léků a drogerie seniorům, provoz školky pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů… Snažím se mu dělat rychlou spojku “nahoru”,
dnes jsem komunikoval s ministrem Hamáčkem o tom, aby výnosy vlády vyhlašovaly rovnou centrální orgány krizovým hlášením a nenechávaly to na samosprávách. Komunikoval jsem
i se šéfem krizového štábu Prymulou a důrazně ho žádal, ať hygienické stanice dávají automaticky starostům informaci, že je
na jejich katastru někdo nakažený. To mi přislíbil už v úterý, stále se tak ale neděje (tady musím ještě jednou pozdravit Milana
Váchu, který o to také usiluje - a je to tak správné).
Napsal mi i Roman Fořst ze Stochova. Kromě výše uvedeného rozváží knihy z městské knihovny, to je skvělé! Zajistil i dezinfekci
autobusových zastávek. Stejně tak Jaroslav Červinka v Poděbradech, ten efektivně zapojil dobrovolníky do hlídání dětí, doučování, venčení psů… A podařilo se mu i propojit podnikatelské
prostředí s životem ve městě, místní firma nabízí dobrovolnou
pomoc s nákupy léků a potravin. Dobrá práce.

Schopného starostu máme i ve Zruči nad Sázavou - Martina Hujera. Zdravím i Filipa Kořínka do Černošic, ten dokonce zřídil
databázi dobrovolníků. Že oba psali i o šití roušek, vám tu říkat
snad nemusím, dokonce oba pány podezírám, že je šili i oni sami…
Martin Exner v Nové vsi, Markéta Fröhlichová v Krušovicích, Filip Volák z Veltrus, Jan Jiskra ze Starkoče, Tomáš Kutil z Kladna,
Petr Štěpánek z Petrovic, Čestmír Sosnovec z Nedrahovic, Věra
Čermáková ve Velkých Přílepech - ti všichni nespali a zajišťovali.
S těmi všemi jsme ve dennodenním kontaktu tak, aby byly zajištěny všechny detaily a náš život v karanténě nebyl tak strašný.
Zazářil také Ondřej Lochman. Jeho počínání jsem v týdnu sdílel.
A budu držet palce celému tvému regionu, Ondro. Stejně tak díky
Věslav Michalik. Za to, že nejen zajistil bezpečnost jeho Dolních
Břežan, ale taky zajistil ochranné obleky pro záchranáře v kraji. Jsem rád, že se ukazuje, proč je potřeba být moderním krajem
s výzkumem na špičkové úrovni - proto, že si můžeme zkusit vyrobit třeba vlastní dezinfekci.
A nesmím také zapomenout na naši dámu, Petru Peckovou. Ta
kromě všech těch věcí, o kterých už jsem mluvil, zajistila také počítače pro domácí výuku a připojení k internetu. V Mnichovicích
budou nejchytřejší děti v kraji.

NESPOČET STAROSTŮ I DOBROVOLNÍKŮ JE
V DOBĚ KRIZE AKTIVNÍCH I V DALŠÍCH REGIONECH!
Naši příznivci v Českých Budějovicích založili stránku www.usijsirousku.cz a sdílejí s ostatními možnosti, jak ji doma ušít, případně kde je ještě třeba.
Roušky ušil i Jiří Švec. A z Ševce se stal na chvíli švadlenou. Docela
mu to sluší, co říkáte? Ve Vimperku natočili moc fajn video, které
lidem říká, že nosit roušku není žádná ostuda. A ještě mi udělal
radost náš Viktor Vojtko. Sám osobně rozvezl zdravotníkům, hasičům a jiným potřebným speciální roušky, které obsahují vedle nanotkaniny s vysokou účinností filtrace i stříbro, takže hubí
viry i bakterie. Mám radost. Víte proč? Protože ohleduplnost není
slabost.
Na Sokolovsku moc fajn senátor Miroslav Balatka, ten založil skupinu “Pendleři - informační servis pro nouzový stav”, která má
dneska už více než 1500 uživatelů. Věřím, že podobné iniciativy
opravdu pomáhají. Míra byl také jedním z prvních, který vyzval
k nošení roušek (a šel příkladem). Skvělého senátora máte také
v osobě Jana Horníka, který šel příkladem také. Oba se sešli i na
mimořádné a rychlé schůzi senátu, kde byli všichni s rouškami
a fungovalo to efektivně, a jak je u horní komory i zvykem, s ohleduplností vůči kolegům.
Starosta Chebu Antonín Jalovec, známý pro svou otevřenost a komunikaci s občany nejen přes sociální sítě, situaci taky zvládal
skvěle. Zejména oceňuji jeho video, které uklidňuje situaci, mnoho
vysvětluje. A má moc pěknou roušku. Je super, že město také spolupracuje s chráněnou dílnou Joker (zdravím, bylo to u vás v létě
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moc fajn), a ušili i roušky do místních obchodů. Právě prodavači
a prodavačky potřebují v těchto dnech největší ochranu, stejně jako
naši zdravotníci a záchranáři. V Chebu také dobrovolníci roznášeli potraviny a léky seniorům. Ve Stružné šil roušky i přímo Radan
Večerka a v Libavském Údolí fungovalo šití nejen na dobrovolnické
bázi, ale starostka Petra Gajičová zajistila kapacity i místních firem.
Starosta Jaroměře Josef Horáček natočil toto video, které shrnuje
všechna opatření i nabídku pomoci. Je fajn, že tohle dělá. Jan Sobotka, starosta Vrchlabí, komunikuje s médii pravidelně. Pomáhá
tak právě i tomu, že se nešíří panika nebo poplašné zprávy. Tady
třeba jeho rozhovor pro Vrchlabinky. Zajímavý příběh s rouškami se navíc odehrál v Nové Pace. Tam se totiž zjistilo, že občanské
sdružení Život bez bariér má jaksi více roušek, než celý fond státních hmotných rezerv… A nejlepší na tom bylo, že se o ně sdružení
bylo ochotno podělit. Tomu tleskám!
Naše starostka Míša Matoušková nejen zorganizovala šití roušek
pro obyvatele Řečan nad Labem (a samozřejmě zajistila roušky
i pro lékaře, prodavače v obchodě…), ale také zajistila pravidelné
stravování pro seniory v jednorázových krabičkách, službu doručování nákupů a léků seniorům a ohroženým skupinám přímo
domů (zapojili se i hasiči) a hlavně - zajistila pravidelnou dezinfekci Komunitního domu pro seniory. Šije i starosta Vraclavi Oldřich
Koblížek. Nejdřív jsem myslel, že jím zveřejněné pěkné roušky ušil
on osobně, ale prý se jedná o práci místní šikovné švadleny.
Senátorka Hana Žáková nás v tom nenechala a šila roušky. Martin
Mrkos zatím sbíral materiál tak, aby bylo dost roušek pro všechny
ohrožené skupiny. Nabízel také dovoz nákupů seniorům. Stejně tak
Lukáš Vlček, starosta Pacova, který vytvořil letáky, které o všem
skvěle informovaly. A máme taky skvělou primátorku Jihlavy Karolínu Koubovou, která natáčela videa a aktivně pomáhala. Moc se
mi líbil její příspěvek o neověřených informacích, prosím, i na to si
dejme v dnešních dnech pozor.
Naši mladí a neklidní v Břeclavi, kteří mě tak skvěle pohostili v létě,
se k “problému” s nošením roušek postavili jako vždy čelem. A natočili tohle boží video. A naši starostové pak šli příkladem a roušky
šili. Pan starostka Kuřimi Drago Sukalovský pak zařídil, aby roušky
šili i odsouzení v kuřimské věznici. Pro celé město a jeho občany.
V Miroslavi pak byla naše Eliška Nohavicová součástí vytvoření šicí
dílny velkého objemu, šijí nejen pro občany obce, zdravotníky, ale
i pro charitu a další lidi. Prostě skvělá práce.
Je fajn, že lídr do voleb František Lukl informuje. Já jsem několikrát
říkal, že právě informace v téhle době potřebujeme nejvíc. A byl to
právě František Lukl, který měl jako první starost o prodavačky.
Díky němu nemohly prodávat bez ochrany. Ale nejsou to jenom
roušky. Psala mi i starostka obce Strachotín, paní Jaroslava Mikáčová, která sama rozváží důchodcům obědy nebo nákupy. Starostové
také pravidelně hlásí rozhlasem a informují - většinou na vlastní náklady vytváří letáky, které roznáší po obci. A je jedno, jestli je pátek
nebo víkend. Jak mi psala starostka obce Česká, paní Jana Chiniová.
A v Týnci máme taky skvělou starostku, paní Zoubkovou. Po její výzvě, aby občané na úřad přinesli nepotřebné látky, měla dle svých
vlastních slov do 5 minut vše potřebné. A nabídla se velká spousta
dobrovolnic na šití. V Jihomoravském kraji máte taky štěstí na poslankyni Janu Krutákovou, která taky šila roušky. Z Jiříkovic mi
přišla parádní fotka z darování krve. To se málo ví, že teď rapidně
ubylo dárců, přitom potřeba je stále stejné množství krve.

DOBRÁ PRAXE

Nepřekvapilo mě, že si Radim Sršeň sedl za šicí stroj. Překvapilo
mě, že nemá žlutočernou roušku. Nějakou mu seženu. Ale dost
humoru, líbilo se mi i opatření starostů Michal Obrusník a Tomáš
Müller, kteří ve svých obcích prosadili, že finančně přispějí šičkám
právě na jejich domácí výrobu roušek. Dodávali jsme i do Domova
seniorů v Hranicích, kde se podařilo zajistit i dodávku 1000 ks roušek od místních podnikatelů. Olomoucký kraj byl postižen hodně.
Nejen nákazou, ale hlavně tím, že se musely kompletně uzavřít
obce Uničov, Litovel a další… Poměrně velký region. Každý den
sleduji, že i tak je solidarita mezi lidmi obrovská. Věřím, že když
budeme všichni dodržovat potřebná opatření, tato opatření také
brzy skončí.
Naše paní starostka ve Valašských kloboucích Eliška Olšáková
vytvořila ve spolupráci s Charitou asistenční službu pro seniory
a ZTP o rozvozu potravin, léků a drogerie. Sloužit bude také tzv. seniortaxi, tedy alespoň v hodinách, kdy senioři mohou do obchodů.
Ještě včera v regionu nebyl jediný nakažený a já vám všem držím
moc palce, aby to tak zůstalo! Zaznamenal jsem ale také skvělou
aktivitu Petra Michálka. Dokázal okamžitě zareagovat na situaci
a zvládl dodat 500 roušek pro Zlínskou nemocnici! Tohle video
z tvorby si dejte.
Psal mi totiž starosta obce Hrádek, pan Robert Borski. Co všechno
stihl již udělat? Informuje, co mu síly stačí. Přes svůj facebook, skrze
web obce. Dokonce si zjistil, kde všude nemají občané internet - tam
rozváží letáky, informuje pomocí SMS zpráv. Ženy v obci šijí roušky,
protože mají děti doma. Ale musely obětovat i některé noci. Většina
z nich jsou samy důchodkyně a pan starosta mi psal, jak moc si jich
váží. Od lidí stahují i e-recepty a rozváží léky, stejně jako jim pomáhá s nákupy. Z místní knihovny přibalují k nákupům i knihy, nesmí
být přece nuda. A když někoho náhodou potkal bez roušky - okamžitě mu ji dal. Dokonce se snaží o základní psychoterapeutickou

Vít Rakušan,

předseda hnutí

pomoc pro osamocené lidi, ta bude možná potřeba hlavně zpětně.
A připravují i vydání obecního zpravodaje, který by měl pomoc
proti špatné náladě. Pane starosto díky, vážím si vás a držím palce.
Dovolte mi vám ze srdce poblahopřát ke kompetentnímu hejtmanovi. Když jsem si projížděl všechny informace od starostů i politiků, Martin Půta něčím přeci jen mezi hejtmany vybočoval. Je
v informování rychlý, v řešení krize velmi efektivní, lidský. Můžu
říci, že je to jediný kraj, který funguje. V Libereckém kraji by chtěl
žít každý... Díky Martine!
Suma sumárum, být skvělým starostou v dnešních dnech znamená zajistit péči o seniory, vybavení zdravotníků, sociálních pracovníků, lékárníků. Organizují výrobu či prostý přeprodej roušek
a dalších ochranných pomůcek včetně dezinfekce. Koordinují
pomoc, řeší informovanost občanů, zřizují krizové linky. A vedou
funkční krizové štáby v obcích. Patří jim poděkování, stejně jako
vám všem, kteří pomáháte také.

„Každý den sleduji, že i tak je solidarita
mezi lidmi obrovská. Věřím, že když
budeme všichni dodržovat potřebná
opatření, tato opatření také brzy skončí.“

STAN v Praze

PRAHA
VS. KORONAVIRUS
Pandemie koronaviru COVID-19 je bezesporu jedna z největších
výzev, s kterou se kdy vedení hlavního města muselo potýkat. Mám
obrovskou radost z vlny solidarity, která se probudila mezi lidmi,
a z tisíců dobrovolníků, kteří nám pomáhají situaci řešit. Spousta
lidí vyměnila v těchto dnech své občanské povolání nebo školu za
dobrovolnictví. Tímto jim za to děkuji. Bez jejich pomoci bychom situaci v Praze rozhodně nezvládali tak dobře. Skvěle také fungují jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, byť se mnohdy
potýkají s nedostatkem základních ochranných pomůcek. Ukázalo
se, že naše městská policie udělala dobře, když zavčasu nakoupila potřebné respirátory nejvyšší kategorie, které teď poskytujeme
zdravotnickým zařízením, když selhávají dodávky od vlády.
Když se začaly v únoru množit případy onemocnění COVID-19 v Evropě, bylo nám jasné, že dřív nebo později toto onemocnění dorazí
i k nám. Konzultovali jsme připravenost Prahy na epidemii koronaviru jak s hygienickou stanicí a složkami IZS, tak i se šéfem české pobočky Světové zdravotnické organizace. Ukázalo se, že spoléhat se
jen na prohlášení a činy vlády by bylo fatální chybou. Pracovali jsme
na informovanosti občanů, aby se nešířila zbytečná panika. Zbytečná panika totiž dovede napáchat více škod než samotná nemoc.
Abychom zamezili šíření této epidemie, zavedli jsme také dodatečná
hygienická opatření. Výrazně například desinfikujeme prostředky
MHD, v metru je k dispozici desinfekce na ruce a zavedli jsme povinnost cestujících nosit roušky ještě předtím, než toto plošné nařízení
vydala vláda.
Ještě před vyhlášením nouzového stavu se nám také povedlo zapojit soukromé firmy i neziskový sektor a zřídili jsme telefonní linku
800 160 166, která slouží především seniorům a dalším potřebným.
Na této telefonní lince poskytneme volajícím nejen informace, rady

„Celá tato výjimečná situace v Praze
a celé republice nás nutí uvažovat o
bezpečnosti Prahy do budoucna. Spojil
jsem se s několika uznávanými odborníky
na bezpečnost a pracujeme na nových
krizových plánech, které by Prahu na
podobné situace měli do budoucna
ještě lépe připravit.“

Petr Hlubuček,

předseda krajské organizace STAN Praha
a náměstek primátora HMP pro bezpečnost, infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí

a psychologickou pomoc, ale zajistíme i donášku nákupu až domů,
vyvenčení psa a další služby. Z toho mám opravdu radost a děkuji
všem, kteří se na tom podílejí. Denně takto vyřídíme 700 hovorů.
Dalším úspěchem, který se nám povedl, je míchání vlastní desinfekce. Poté, co se desinfekce stala nedostatkovým zbožím, jsme se
domluvili s celníky a ČVUT a ze zabaveného denaturovaného lihu
mícháme vlastní desinfekci. Tu distribuujeme městským částem
a dalším potřebným organizacím. Ve spolupráci s Českým červeným křížem jsme na Mariánském náměstí před magistrátem zřídili
sběrná místa pro roušky, které šijí dobrovolníci. My tyto roušky třídíme, desinfikujeme v nemocnici a poté díky naší několikatisícové
síti dobrovolníků distribuujeme potřebným. Děkuji také všem dárcům, kteří nám poskytli látky na šití roušek.
Celá tato výjimečná situace v Praze a celé republice nás nutí uvažovat o bezpečnosti Prahy do budoucna. Spojil jsem se s několika
uznávanými odborníky na bezpečnost a pracujeme na nových krizových plánech, které by Prahu na podobné situace měli do budoucna ještě lépe připravit.
Závěrem bych ještě jednou rád poděkoval všem, kteří nám pomáhají
tuto mimořádnou situaci zvládnout. Nevíme, jak dlouho celá situace
bude trvat. Chci ale poděkovat všem soukromníkům, neziskovému
sektoru, pracovníkům magistrátu, členům IZS, zdravotníkům, pracovníkům sociálních služeb, dobrovolníkům, prodavačům v obchodech, řidičům MHD za to, že každý den zajišťují bezproblémový
chod Prahy. Chci také poděkovat všem občanům, kteří se v této situaci chovají zodpovědně a dodržují mimořádná hygienická opatření.
Jedině tak se nám podaří epidemii překonat a vrátit se k běžnému
stylu života.

KOMENTÁŘ STAROSTY

CÍLEM JE NÁVRAT
K NORMÁLU
ANEB TŘI
BŘEZNOVÉ TÝDNY
S KORONAVIREM
Jsem vzděláním fyzik. Člověk, co rád počítá, o věcech aspoň
trochu přemýšlí. Někdy filozofuje. Ostatně asi jako každý z nás.
Mám rád plán, znalost, definovaný cíl. Řešení těch běžných organizačně technických výzev mně baví. Zajistit šití roušek pro
každého občana. Míchat desinfekci. Shánět líh, rozprašovače
nebo plastové flašky. Obstarat plexi štíty pro polikliniku a využít
k tomu školní 3D tiskárny. Ale to vše není žádný dlouhodobý plán.
To není znalost problému, kterému čelíme. To přece nemůže být
cílem. Cílem je vrátit se k normálnímu běžnému životu. Pokud
možno co nejdříve.

Věslav Michalik,

starosta Dolních Břežan

11. března. Zavíráme školku.

O tom, jak Tchaj-wan okamžitě zajistil roušky a dezinfekci pro každého občana, v počtu nejméně tří kusů, testy na koronavirus pro
všechny zdarma. Jak fungoval bez omezení dopravy, ale s pravidelnou dezinfekcí metra, vlakových souprav, autobusů, vlaků, letadel. O tom, jak nikdo neopouštěl domov bez roušky, že na všech
veřejných akcích byly stanovené rozestupy židlí a řad, že nebyly
zavřeny restaurace ani divadla, ani rušeny veřejné akce. O tom,
že stěžejní pro zastavení současné pandemie je včasná detekce
a diagnóza pacientů, dodržování hygienických pravidel, striktní
karanténa nakažených, dohledávání kontaktů a co nejvyšší možná informovanost státní správy i občanů. Tedy ne plošný zákaz
všeho, ale naopak pečlivé aktivní vyhledávání nakažených a jejich izolace a léčba.

12. března. Otevíráme školní jídelnu pro výdej jídel. Zřizujeme
linku pro seniory, nákupy a poradenství. Zajišťujeme roznos léků
seniorům.

16. března. Vyzývám všechny občany k nošení roušky na veřejných místech. Zároveň roušky šijeme pro všechny v první linii
a následně pro všechny občany.

13. března. Rozčiluji se nad uzavřením hranic. Domnívám se, že
to je protiústavní. Nepovažuji toto opatření za přiměřené a opodstatněné. Jsem emocionální. Vybavují se mi vzpomínky na železnou oponu.

17. března. Kupujeme. Rozprašovače a komponenty pro přípravu
desinfekce vlastními silami.

Pár mých myšlenek a událostí, jak šel čas.
8. března. Zajímám se o dostupná fakta a přiměřenost zvolených
opatření.
Z čísel v Itálii si počítám, po jaké exponenciální křivce se virus
šíří. Vychází mi počet nakažených na desetinásobku za přibližně
každých 9 dní a kousek. V závislosti na přijatých opatřeních, hygieně, léčbě samozřejmě dochází postupem času ke zpomalení,
tedy ke snížení sklonu dané exponenciální funkce. Karanténní
opatření přijatá vládou považuji za absolutně opodstatněná.

14. března. Vláda zavřela restaurace. Se všemi místními dohaduji rozvoz jídel a výdej přes okénko.
15. března. Nějak mi vnitřně vadí ty zákazy. Píšu na FB „Za situace, kdy vláda nebyla schopna dopředu zajistit respirátory, testy
a preventivně edukovat občany, nezbývá nic jiného než zakazovat, omezovat a poslat zemi do karantény a hluboké ekonomické
recese.“ Píšu o tom, jak to zvládli v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu.

18. března. Ve spolupráci s vědci s ELI Beamlines posíláme 100
ochranných obleků zoufalé středočeské záchrance.
21. března. Upozorňuji na Hydroxychloroquine, což je běžně dostupné léčivo pod obchodním označením Plaquenil, jako na prostředek vhodný k potlačení projevů Covid-19. Pár dní na to ho vláda začala stahovat z volného oběhu. A také píšu o tom, že bychom
se měli s Covid-19 naučit žít. Poukazuji na studii ze Stanfordu,
která konstatuje, že i neúplná data, která jsou k dispozici, naznačují, že přijatá extrémní opatření mohou být přes čáru a při jejich
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neadekvátně dlouhém zavedení povedou ke zbytečným až katastrofálním důsledkům. Upozorňuji, že nouzový stav a karanténa
představují největší omezení základních práv a svobod od roku
1989. Došlo k omezení svobody pohybu a pobytu, práva podnikat,
práva shromažďovacího a evidujeme zásadní dopady do práva
na vzdělávání, práva náboženské svobody a práva na soukromý
a rodinný život. Tedy nejen z důvodu ekonomických je nutné vracet život do normálu co nejdříve. Ten správný okamžik musí určit
politici. Se vší odpovědností k hledání rovnováhy. Nelze čekat na
svět bez virů. Ani na svět bez Covid-19.
22. března. Přes 4000 bavlněných a opakovatelně použitelných
roušek rozneseno všem občanům s trvalým pobytem v Dolních
Břežanech.
23. března. Roznášíme desinfekci do všech břežanských domácnosti. Půllitrový rozprašovač na jeden byt.
24. března. Hodně přemýšlím o datech, kterými nás krmí televize a všechna média. Upozorňuji, že čísla zveřejňovaná ministerstvem zdravotnictví a poté přijímaná všemi zpravodajskými
weby a porovnávaná s jinými zeměmi nevypovídají vůbec, ale
vůbec o ničem. Číslo ve zprávách není počet nakažených. Je to počet lidí s nákazou, které se podařilo objevit. Počet skutečně nakažených nezná nikdo. Není důležitý počet nakažených, ale počet
lidí vyžadujících plicní ventilaci, protože když ji nedostanou, tak
mohou umřít. Maximální kapacita nemocnic pro nové pacienty
s plicní ventilací je u nás odhadnuta na 100 pacientů denně. Domnívám se, že jediná vypovídající čísla se týkají počtu těžkých
průběhů choroby.
Je to jediný relevantní obrázek o tom, čeho se bojíme, a to přetíženosti nemocničních zařízení. Chci, aby ekonomická rozhodnutí, která ovlivní naše životy mnohem významněji než Covid-19,
byla činěna na základě tvrdých dat, ne dat, která mají násobnou
systematickou chybu ve sběru, analýze a interpretaci. Volám po
chladnokrevné a nehysterické analýze tvrdých dat, která nám co
nejdříve umožní spustit ekonomiku a normální život a zároveň
nenechají nikoho umřít zbytečně pro přetíženost nemocniční sítě.
25. března. Právníci upozorňují na jeden detail prodloužení všech
zákazů. Prodloužení je podle zákona o veřejném zdraví. A podle
něj už živnostníci, podnikatelé a malé firmy nedostanou nic. Jednou se vrátíme do normálu. Ale nechci, aby normální bylo, že vše
ovládá jen několik vybraných velkých korporací a všichni ostatní
jsou jejich zaměstnanci.

„Chci, aby ekonomická rozhodnutí, která
ovlivní naše životy mnohem významněji
než Covid-19, byla činěna na základě
tvrdých dat, ne dat, která mají násobnou
systematickou chybu ve sběru, analýze a
interpretaci.“

26. března. Vědci v ELI Beamlines vyrábí ochranné štíty pro naše
zdravotníky. Shrnuji pro sebe i ostatní, co nás asi čeká při zavedení chytré karantény. Rozsáhlé testování obyvatelstva. Ideálně
desítky tisíc testů denně. A měření teploty všem, kde je více lidí.
Vyhledávání a izolace nakažených či rizikových jedinců, včetně
celých domácnosti a někdy i komunit. A samozřejmě kontrola dodržování takové izolace a hlídání infikovaných jedinců včetně
trestů za nedodržování pravidel izolace. Trasování nákazy s využitím osobních údajů od mobilních operátorů, bank apod. Ustavení vyhledávacích týmů, využití analýzy big data apod. Povinnost
nosit roušku kdekoli je více lidí pohromadě. Povinnost nosit respirátor pro rizikové skupiny (zdravotníci). Povinnost desinfikovat
veřejné prostory. A materiální zajištění toho všeho. To jsou opakovaně milióny roušek, statisíce respirátorů, hektolitry desinfekce,
desetitisíce testů. V ideálním případě denně.
29. března. Upozorňuji na článek imunologa Karla Drbala, že nebezpečí koronaviru SARS-CoV-2 a jím vyvolaného onemocnění
COVID-19 se hodně přeceňuje. Infekční vlna se dá karanténními
opatřeními zvládnout během měsíce. Smyslem krizových opatření má být identifikace a ochrana ohrožených skupin (seniorů nad
70 let a zdravotníků), izolace a léčba kriticky nemocných. Jediným
vážným problémem, který pandemie odhalila, je nedostatečná
kapacita a rozdílná kvalita managementu zdravotních systémů
ve světě. Současná opatření slouží vedle zpomalení pandemie právě k zabezpečení kapacit nemocnic. Smyslem opatření nemá být
ochrana většinové populace. Ba právě naopak. Má to být ochrana
ohrožené populace. Jedná se o první případ infekčního onemocnění, kde sledujeme tohoto nepřítele v přímém přenosu a bojíme
se ho. Hodně to vypovídá o nás samotných i o naší společnosti.
Rada imunologa na závěr: Hodně spěte, sportujte. Dělejte to, na co
jindy nemáte čas. Jezte vitamíny a pamatujte hlavně na vitamín C
a D. Vypněte televizi a zprávy všeho druhu.

KOMENTÁŘ LÉKAŘE

PELTZMANŮV
EFEKT
Češi se rádi smějí druhým. Charakteristika Reinharda Heydricha,
že jsme „smějící se bestie“, měla něco do sebe. Smějeme se Rusům,
že dosud na polovině základních škol nemají splachovací WC, vyasfaltované silnice, ale jejich důstojníci mají největší čepice na světě.
Smějeme se Američanům za jejich kampaň „me-too“, kdy stárnoucí bohaté hvězdy showbyznysu se cítí opomíjené, a tak se rozpomínají po 30 letech, jak byly brutálně zneužity svými producenty
a režiséry při cestě na slávou a bohatstvím, kterou jim ti prasáci
za „dobrovolnou protislužbu“ umožnili. Kroutíme hlavami nad
Němci, kteří s černým svědomím za dvě rozpoutané světové války
dnes otevírají náruč pro statisíce uprchlíků a migrantů a v zájmu
ledního medvěda se šikují za Gretou T. a pilně si ničí vlastní energetickou základnu státu a strojírenský průmysl, ve kterém dosud
patřili ke světové špičce.
Smějeme se, ale nejsme lepší. Za minulého režimu jsme vyráběli
kroužky na záclony a náhražky za toaletní papír a dámské vložky.
Nebylo zbytí, stát byl neschopný. Dnes prostředky intimní hygieny
máme, ale stát zůstal neschopný dále. Neumí nám při pandemii
včas zajistit dostatek ochranných pomůcek - roušek, respirátorů,
očních štítů, brýlí a desinfekčních prostředků. A protože nám šikovnost z doby Přemka Podlahy zůstala, roušky vyrábíme. Česko
ovládla roušková horečka. Šijí všichni, vč. internetových pseudostar, které k šití neopominuly pozvat komerční TV a které nikdy
dříve nepřišily chlapům ani knoflík. Kdo nešije, není Čech! Premiér má roušku v barvách české vlajky, politici huhňají přes roušky
do mikrofonů, sluchově postižení mají smůlu, nemohou odezírat.
Šije se podle zaručených návodů z internetu. Šijí i vězni - prý dostanou mimořádnou vycházku, až bude zrušen zákaz vycházení. Na
internetu řádí první rouškoví módní guru. Doporučí, které barevné vzory jsou dnes trendy (prý červená). Brzo vyhlásí soutěž o nejhezčí roušku a Miss s promenádou v plavkách a roušce. Vládním
politikům se to líbí – kdo si hraje, nezlobí.

„Lidé potřebují sociální kontakt a pocit,
že v tom nejsou sami. Určitě nejsem proti
rouškám, trošku chrání, ostatně nic lepšího k
dispozici nemáme. Avšak z pocitu falešného
bezpečí s rouškou přestáváme být opatrní,
nehlídáme minimální 2 metrovou vzdálenost.
Podívejte se do hypermarketů.“

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.,

lékař a bývalý poradce ministra zdravotnictví,
kandidát do Senátu

Teď chvilku vážně. Lidé potřebují sociální kontakt a pocit, že v tom
nejsou sami. Určitě nejsem proti rouškám, trošku chrání, ostatně
nic lepšího k dispozici nemáme. Avšak z pocitu falešného bezpečí
s rouškou přestáváme být opatrní, nehlídáme minimální 2 metrovou vzdálenost. Podívejte se do hypermarketů. Při nákupu (samozřejmě mimo dobu určenou pro důchodce, jelikož jsem mlád 64 let)
mi funěly dvě dámy u kasy na krk. Předtím osahávaly nebalené
pečivo. Pokladní měla roušku z podprsenky tak ušmudlanou, že
pomalu nebyla poznat její původní barva.
Evidentně si myslíme, že rouška výrazně snižuje riziko nákazy,
a toto relativní snížení nebezpečí kompenzujeme rizikovějším
chováním – přestáváme se bát. Odborníci takovému falešnému
pocitu bezpečí říkají Peltzmanův efekt. Účinnější než domácí jsou
jednorázové roušky profesionální - po několika desítkách minut
však zvlhnou a musí se vyměnit. Ještě účinnější jsou respirátory.
Stát nám je neumí zajistit. Jsme prý světová velmoc v oblasti nanotechnologií. Proč tedy nevyrábíme jednoduchý respirátor s nanofiltrem? Byl by to dnes světový prodejní hit. Čekáme na Asiaty,
kterým jsme už předali výrobu léků a klasických respirátorů? Stát
dovezl z Asie, kde pandemie vznikla, zásilku nějakých respirátorů
třídy FFP2. Děkování našich klanících se politiků na letišti bylo dojemné, natáčené propagandistickou čínskou TV. Málem mi ukápla
slza dojetí do roušky. Blbé ale je, že tyto respirátory účinkují proti
prachu a azbestu a nás ohrožuje koronarovir, který pochází právě
z Číny. A před tím nás ochrání jedině plexištít na obličeji, rukavice
a respirátor třídy FFP3. To je ten, který pro sebe předvídavě nakoupili v USA úředníci a poradci pana prezidenta. Hlavní otázka dne:
kdy ksakru dostaneme všichni účinné respirátory?! Při nekonečném čekání na odpověď vlády šijme zatím roušky a hlavně dodržujme všechna vyhlášená karanténní opatření, vč. osobní hygieny.
Lepší radu nemám k dispozici.

STAN v Parlamentu

OPATŘENÍ
NA POMOC OSVČ
STAN navrhuje mnohem výrazněji podpořit malé
a střední živnostníky
„Na můj podnět se ustavila ekonomická skupina zástupců pěti
opozičních stran, která se již několikrát sešla, aby diskutovala
společný postoj k opatřením vlády. Naší prioritou, se kterou jsme
do jednání vstoupili, byla mnohem větší míra podpory drobných
živnostníků formou navýšení kurzarbeitu, zavedení příspěvku na
fixní náklady nebo změna jednorázové podpory na možnost klouzavé podpory,“ upozorňuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
„Velké firmy tuto situaci zvládnou, protože mají akumulované
vyšší množství rezerv. Malé a střední podniky ale potřebují výraznější pomoc od státu, aby dnešní dobu přežily. Podpora těmto
drobným živnostníkům musí být jednoduchá, účelná a především
předvídatelná. Oni potřebují vědět, že je stát nenechá na holičkách,
a potřebují to vědět co nejdříve,“ doplňuje poslankyně Kovářová.

Věra Kovářová,
poslankyně

Představujeme návrhy hnutí STAN na podporu malých a středních podnikatelů:

1. Podpora zaměstnanosti

3. Podpora OSVČ

Vládní nařízení o kurzarbeitu chceme modifikovat tak, aby
podniky dostaly na prvních 250 zaměstnanců příspěvek 100
% superhrubé mzdy po dobu uzavření podniků plus 1 měsíc
pro přímo dotčené podniky a pro nepřímo dotčené podniky
příspěvek 80 % superhrubé mzdy po dobu nouzového stavu
plus 1 měsíc.
Pro další zaměstnance navrhujeme ponechat státní příspěvek
ve vládou navržené výši 80 % superhrubé mzdy u přímo dotčených podniků a 60 % u nepřímo dotčených podniků.

Jednorázovou podporu 25 000 Kč navrhujeme přeměnit na
klouzavou podporu ve výši minimálně 500 Kč za každý započatý den stavu, kdy je provozovna uzavřena z důvodu vládního
nařízení. Navrhujeme vypustit podmínku, podle níž má nárok
na příspěvek ten, jehož tržby v prvních třech měsících roku
2020 klesly oproti stejnému období loni o deset procent.

2. Podpora uzavřených provozoven
Bez ohledu na to, v jaké právní formě byla uzavřená provozovna provozována (OSVČ, SRO, AS), navrhujeme pro provozy
uzavřené z důvodů vládního nařízení příspěvek na fixní náklady. S ekonomickými experty dalších opozičních stran jsme se
dohodli, že tento příspěvek by mohl být ve výši 100 % nájemného a pro gastronomické služby ve výši 80 % nájemného po
dobu uzavření provozovny.

„O ekonomických opatřeních jednala Poslanecká sněmovna na
začátku dubna. Na základě společné dohody opozičních stran jsme
podpořili ještě návrh na rozšíření pomoci pro DPP nebo DPČ a každá strana přijala jeden z návrhů za svůj. My jsme navrhovali zavedení klouzavé podpory a prodloužení pomoci i po 30. dubnu, pokud
budou restriktivní opatření trvat. Vláda bohužel všechny konstruktivní návrhy opozice chladnokrevně odmítla, čímž zavrhla
i skutečnou podanou ruku drobným živnostníkům a rodinným firmám. Tolik ke slovům premiéra, že bychom měli táhnout za jeden
provaz,“ dodává Kovářová.

STAN v Parlamentu

NEZAPOMÍNÁME
NA POMOC
NEJSLABŠÍM
Krize, kterou způsobí současná vládní
opatření, bude mít dalekosáhlé důsledky
v oblasti ekonomické. Mnohým se jako
první vybaví hromadné zavírání podniků,
krachující firmy, zklamaní podnikatelé.
Jan Farský,

předseda poslaneckého klubu
Ano, tak to skutečně dopadne, pokud vláda nepřistoupí na pomoc
statisícům živnostníků, kterým svými rozhodnutími zakázala či
omezila činnost. Nejvíce však tato opatření zasáhnou nejohroženější lidi. Tu velkou skupinu obyvatelstva, která doposud nebojovala
o každodenní přežití, ale pohybovala se na hraně chudoby, představují především lidi v exekucích, insolvencích nebo matky samoživitelky.

„Dlouhá léta ekonomické prosperity a nízké
nezaměstnanosti dokázala tento problém
udržet pod pokličkou. Stačí však jeden
záchvěv ekonomiky a tito lidé sklouznou
do problémů takřka ze dne na den. A není
jich málo, což může pro náš stát znamenat
vysoké riziko. Právě proto je potřeba těmto
lidem nabídnout pomocnou ruku.“

Dlouhá léta ekonomické prosperity a nízké nezaměstnanosti dokázala tento problém udržet pod pokličkou. Stačí však jeden záchvěv
ekonomiky a tito lidé sklouznou do problémů takřka ze dne na
den. A není jich málo, což může pro náš stát znamenat vysoké riziko. Právě proto je potřeba těmto lidem nabídnout pomocnou ruku
a s předstihem se připravit na to, aby se výše popsaný scénář vůbec
nerealizoval.
I z toho důvodu jsem připravil několik návrhů, které měly jediný cíl
- pomoci těm ekonomicky nejslabším. Jsem moc rád, že se z původního vykopu, i se přes spolupráci s Kateřinou Valachovou, Patrikem
Nacherem, Lukášem Kolaříkem a Markem Výborným, podařilo některé návrhy schválit:
1) daňový bonus a odstupné nebude postiženo exekucí
2) odklad mobiliárních exekucí
3) zákaz dražeb nemovitostí pro dluh do 100 000 Kč
Zkrácení doby v osobním bankrotu na 3 roky a zrušení 30% hranice na konci. Směrnice EU to od nás vyžaduje mít schválené do
7/2021, je zbytečné to odkládat. Ale také prosazení zálohovaného
výživného minimálně po dobu krize. To by totiž matkám samoživitelkám ve stávající situaci výrazně pomohlo. Zůstávám spokojený
jen částečně. Lidem v exekucích jsme společně dali určitou naději,
ale matky samoživitelky vláda hodila přes palubu. Věřím, že svůj
postoj ještě přehodnotí.

STARÁME SE

BŘEZEN 2020
NENECHÁME NA HOLIČKÁCH LIDI,
KTEŘÍ MAJÍ PRÁCI ZA HRANICEMI
ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta Všerub Václav Bernard napsal otevřený dopis premiérovi, aby zmírnil podmínky pro tzv. pendlery nebo vyjednal
záruky jejich návratu do zaměstnání.
Chtěl bych apelovat na zmírnění podmínek pro všechny
pendlery, aby i oni měli možnost návratu na víkend za svými
rodinami, samozřejmě za předpokladu dodržení přísné karantény, a opětovnému vycestování za prací. Toto jednostranné
rozhodnutí vlády totiž směruje k tomu, že většina pendlerů
bude vyloučena ze společnosti, zůstanou doma, přijdou
o výdělek a pravděpodobně i o práci bez nároku na jakoukoliv
kompenzaci,“ píše starosta v dopise
Senátor Miroslav Balatka zase založil facebookovou skupinu
Pendleři-informační servis pro nouzový stav“, do které se během krátké doby přihlásilo už 10 tisíc lidí. Diskuzní skupina pomáhá těmto lidem sdílet informace i své zkušenosti. Následně
jménem pendlerů odeslal otevřený dopis ministrovi vnitra
Hamáčkovi. Pod dopis se dále podepsalo dalších 14 senátorů
a poslanců parlamentu ČR, kteří žádají o pomoc.

NAVRHUJEME POMOC MALÝM
PODNIKŮM A RODINNÝM FIRMÁM
PO CELOU DOBU OMEZENÍ JEJICH
ČINNOSTI
„Pokud chce vláda skutečně podporovat drobné podnikatele,
musí být ta pomoc jednoduchá a srozumitelná a bez prapodivných podmínek, které obsahuje současný návrh. My přicházíme s alternativním řešením, který je efektivnější a pro malé
a střední podniky mnohem důležitější,“ říká ekonomický expert
hnutí STAN Věslav Michalik.
Hnutí STAN navrhuje namísto jednorázového příspěvku pro
OSVČ formu tzv. klouzavé podpory pro živnostníky. To znamená pomoc ve výši 500 korun za každý den, kdy vláda omezuje
provozování jejich živností, tedy i po 30. dubnu.

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA
WWW.STARAME.SE

NEBUDEME TOLEROVAT ZNEUŽITÍ
EPIDEMIE KE UZURPOVÁNÍ MOCI
PREMIÉREM
Vláda uvažuje o změně Ústavy, která by Parlamentu v době
krize odebrala pravomoci a přesunula je na předsedu vlády.
Ten by tak mohl rozhodovat neomezeně.
„V České republice máme krizový zákon. Je nepřípustné
v současné době, ve stavu nouze, bez důkladného projednání
s opozicí vymýšlet postup, jak obejít parlament a moc kumulovat v rukou jedné osoby. Maďarská cesta pro nás nesmí
být vzorem, pokud chceme zachovat principy parlamentní
demokracie. Takové jednání vlády tolerovat nebudeme,“
upozorňuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

STAN SE NESTANE ČLENEM EPP,
DOKUD V NÍ BUDE ORBÁNOVA
STRANA FIDESZ
Vládní opatření v boji proti novému typu koronaviru, která v Maďarsku prosadila strana FIDESZ, popírají hodnoty Evropské lidové
strany. Viktora Orbána dostal takovou moc, že může řídit zemi
pomocí dekretů bez nutnosti souhlasu poslanců, a to po neomezeně dlouhou dobu. To se již vymyká demokratickému zřízení.
Vít Rakušan a Stanislav Polčák napsali dopis Donaldu Tuskovi
a Manfredu Weberovi, aby učinily nezbytné kroky k ukončení
členství strany FIDESZ v EPP. Pokud by strana FIDESZ přestala být členskou stranou EPP, pak je hnutí STAN připraveno
okamžitě požádat o udělení statutu asociované strany EPP. Do
té doby to však není přijatelné.

BUDEME HLÍDAT VYUŽÍVÁNÍ CITLIVÝCH DAT OBČANŮ V PROJEKTU
CHYTRÉ KARANTÉNY
Vláda spustila projekt tzv. chytré karantény. Jde o možnost
pomocí dat od mobilních operátorů nebo z platebních karet
lépe vyhledat kontakty nakaženého koronavirem, čímž by
se mělo snížit riziko dalšího šíření. STAN s tímto záměrem
souhlasí, nicméně apeluje na potřebu kontroly nad nakládáním
s osobními údaji.
Proto navrhuje zřízení Dočasné komise pro dohled nad využíváním dat od mobilních operátorů, z platebních karet a dalších
citlivých údajů v souvislosti se zavedením tzv. chytré karantény.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

OCHRANA NAŠICH SPOLUOBČANŮ
JE PRO NÁS V KOLÍNĚ PRIORITOU
V souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 byl v ČR vyhlášen NOUZOVÝ STAV. Jsme ve složitých dnech. Krizový štáb města Kolín
i složky Integrovaného záchranného systému plní pokyny, které
nařizuje Vláda ČR. Všechny kroky řešíme v Kolíně s bezpečnostními složkami, jsme v každodenním kontaktu s ředitelem Oblastní
nemocnice Kolín, s krajskou hygienickou stanicí a dalšími složkami IZS.
Všechna zaváděná opatření mají jediný cíl, omezit nekontrolovatelné šíření koronaviru. Tato opatření však nebudou fungovat bez
naší aktivní účasti. Jsme zodpovědní nejen za sebe, ale i za své okolí. Chovejme se, prosím, odpovědně a slušně jeden k druhému.
V souvislosti s aktuální situací jsme se rozhodli vydat mimořádné číslo Zpravodaje, kde sumarizujeme v tištěné podobě situaci
a opatření, která jsme provedli. Samozřejmě si uvědomujeme, že
internet a moderní technologie umožňuje na vše reagovat velmi
operativně, o což se snažíme. Tištěná forma nikdy namůže zcela
postihnout aktuální stav, ale přesto si myslím, že je důležitá.
Maximálně se snažíme pomoci seniorům a lidem, kteří jsou sami
a nemají jednoduchou situaci. Bohužel musím konstatovat, že komunikace od naší vlády i kraje byla dosud minimální. Stovky lidí
se mne ptají na četné dotazy, jako starostové bohužel nemáme od
státu žádné informace, získáváme je nejprve z médií, po několika
hodinách pak od státu. Všichni procházíme zkouškou něčeho, co
zde zatím nemá obdoby. Je to na nás, prosím, pomáhejme si, buďme ohleduplní. V posledních dnech jsme byli vyzváni vedením
Středočeského kraje k převzetí dezinfekce pro obce v okolí našeho
města. Kolín ji distribuuje pro všechny obce v regionu ORP Kolín,
což je 69 obcí. Pro celé naše ORP bylo ze skladových zásob uvolněno
60 kanystrů o objemu 5 litrů! Vzhledem k tomu, že toto množství
nepokrývá ani počet obcí (69), doplnilo město Kolín zásobu desin-

fekce z vlastních zdrojů tak, aby na každou obec vyšel alespoň jeden 5 l kanystr. Každá obec včetně Kolína dostala do Středočeského
kraje celých 5 litrů desinfekce... Tedy děkujeme, vydrží to zhruba
na hodinu... Maštěstí již v minulém týdnu jsme pro Kolín zajistili
sami okamžitě 1000 litrů desinfekce. Je potřeba na úřadě, v domově pro seniory, neměla ji policie, záchranka, MP, organizace, které
se starají o seniory a zdravotně postižené. Tento týden jsme přivezli dalších 1000 litrů a máme objednáno ještě 3000 litrů. Snažíme
se podělit se všemi, byť to je třeba krajská záchranka, protože jsou
v první linii a považuji za vhodné jim pomoci.
Realizovali jsme mnoho opatření. Maximálně informujeme na
webu, sociálních sítích, v místním tisku, rozhlasem i na výlepových plochách. Město Kolín zřídilo LINKU POMOCI na čísle 721 952
438, která bude v provozu od pondělí do neděle od 8:00 do 17:00 hodin. V MHD Kolín se nastupuje pouze zadními dveřmi a jízdné se
neplatí. Otevřeli jsme mateřskou školu pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, aby mohli všichni fungovat naplno. Nedostatek ochranných pomůcek se snažíme vyřešit po svém. Pomocí šikovných a ochotných dobrovolníků šijeme co nejvíce ochranných
roušek zejména pro zdravotníky, hasiče, policisty, seniory.
Situaci považuji za vážnou a složitou. Nečekají nás jednoduché týdny. Děkuji Vám za to, že nebudete myslet jen sami na sebe, ale taky
na svoje okolí. Umíme táhnout za jeden provaz. Nemoc je nebezpečná, ale dá se omezit její šíření. Věřím, že to zvládneme.
Jsem pyšný na to, jak se snažíme společně s občany starat o Kolín,
aby naše město žilo, fungovalo a abychom našim občanům poskytli co největší podporu, komfort a pocit bezpečí v tíživé situaci, od
toho tady jsme.
Mgr. Michael Kašpar,
místopředseda Středočeské krajské organizace a starosta Kolína

Starostové, připravte se na chytrou karanténu
Chytrá karanténa. Tušíte, co nás všechny čeká? Jak to ovlivní naše životy? Pojďme si to shrnout. Kde jsme byli? Kde jsme? Kam směřujeme?
Kde jsme byli? Až do zavedení omezujících opatření jsme žili zcela svobodně, bez omezení pohybu, podnikání a všech aktivit obyvatelstva a nákaza
nového viru se šířila neomezeně, s poměrně vysokým multiplikačním faktorem, chcete-li reprodukčním číslem (čím vyšší, tím rychleji se nemoc
šíří). Kde jsme? Zažíváme zásadní plošná omezení pohybu a většiny aktivit obyvatelstva. Máme de facto zákaz vycházení, zavřené školy,
obchody, sportovní a kulturní akce. Život společnosti je mrtvý. Ekonomika se otřásá v základech. Stejně tak náš dosavadní model fungování. Ale
šíření viru se výrazně zpomaluje. Problém je, že se takhle nedá dlouho žít. Možná jen pár týdnů, měsíc.
Kam směřujeme? Podle vyjádření vládních představitelů směřujeme do chytré karantény. Učíme se (ano, je to tak) od vyspělých asijských
demokracií, jako je Tchaj-wan, Jižní Korea nebo Singapur, kde se tento přístup ukázal jako velmi efektivní. Co to znamená?
a) Rozsáhlé testování obyvatelstva. Ideálně desítky tisíc testů denně. Vyčlenění kapacity několika stovek lékařů a sester. A měření teploty všem,
kde je více lidí. Při příchodu do práce, na koncert, do divadla apod.
b) Vyhledávání a izolace nakažených či rizikových jedinců, rychlá a účinná. Včetně celých domácnosti a někdy i komunit. A samozřejmě kontrola
dodržování takové izolace a hlídání infikovaných jedinců včetně trestů za nedodržování pravidel izolace.
c) Trasování nákazy s využitím osobních údajů od mobilních operátorů, bank apod. Ustavení vyhledávacích týmů, využití analýzy big data apod.
d) Povinnost nosit roušku, kdekoli je více lidí pohromadě. Povinnost nosit respirátor pro rizikové skupiny (zdravotníci). Povinnost desinfikovat
veřejné prostory.
e) Materiální zajištění toho všeho. To jsou opakovaně milióny roušek, statisíce respirátorů, hektolitry desinfekce, desetitisíce testů. V ideálním
případě denně.
Máte pocit, že přeháním? Byl bych rád, kdyby tomu tak nebylo. Je to pro mě děsivá představa. Ale je lepší být připraven, než zaskočen.
Ing. Věslav Michalik, předseda Středočeské krajské organizace a starosta Dolních Břežan
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MNICHOVO HRADIŠTĚ
V DOBĚ KORONAVIRU
Vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření
epidemie nového koronaviru ze strany
vlády postavilo v polovině března nás,
starosty, do absurdní situace.
Stát sice vyhlásil krizový režim, svým občanům však on ani Středočeský kraj žádným hmatatelným způsobem nepomohl hrozbě čelit.
Ještě dva týdny po vyhlášení nouzového stavu nedostaly obce, a to
ani ty s rozšířenou působností, žádnou hmotnou podporu, žádný
plán finanční pomoci ani alespoň metodické pokyny jak postupovat. Starostům ve středních Čechách nezbylo nic jiného, než se o své
lidi postarat na vlastní pěst.
V Mnichově Hradišti jsme bezprostředně po vyhlášení stavu nouze
svolali Krizový štáb ORP Mnichovo Hradiště a prioritizovali úkoly. Bezodkladně jsme kontaktovali místní firmy, které se zabývají
šitím pracovních oděvů, a přesvědčili je, aby odložily své zakázky
a začaly pro nás šít roušky, a to v maximálním možném objemu.
Výzvu jsme směřovali rovněž mezi širokou veřejnost. Do výroby
roušek se zapojily desítky švadlen. Během jediného týdne jsme vyprodukovali více než deset tisíc roušek. Těmi jsme společně s firmami vybavili předně krizovou infrastrukturu (lékaři, zdravotníci,
lékárníci, policisté, městská policie ad.) nejen v naší ORP, ale i jinde
na Mladoboleslavsku, a později také další pracovníky a instituce
(prodavačky, řidiči autobusů, pracovníky Vodovodů a kanalizací
Mladá Boleslav, Okresní soud v Mladé Boleslavi, ČEZ Distribuce,
Dobrovolnické centrum Mladá Boleslav ad.). A došlo i na distribuci
bezmála sedmi tisíc roušek mezi veřejnost. Spustili jsme krizovou
linku a také několik služeb na pomoc seniorům – s drobnými nákupy i vyzvedáváním léků. Rovněž jsme zajistili, opět ve spolupráci
s místními firmami, desinfekci na ruce, a i tu distribuovali mezi
lidi. Než se nám podařilo pokrýt alespoň základní potřebu ochranných prostředků, denně jsme veřejnost prostřednictvím livestreamů z krizového štábu věcně informovali o zavedených opatřeních
a možnostech, jak se chránit proti možné nákaze.

Mgr. Ondřej Lochman,

místopředseda Středočeské krajské organizace
a starosta Mnichova Hradiště

kem na Liberecku. Právě Liberecký kraj bych doporučil tomu Středočeskému za příklad...
Liberecký krajský úřad především začal bezodkladně konat. Už 14.
března vstoupil v jednání s Technickou univerzitou v Liberci a soukromými firmami, aby zajistil roušky pro své obyvatele, o dva dny
později už koordinoval distribuci roušek ušitých švadlenami. Když
26. března hejtman Půta oznamoval, jak budou severočeské firmy
zásobovat nanorouškami a filtry celý Liberecký kraj, ten Středočeský neměl v ruce kromě příslibu části státní zásilky z Číny nic. Severočeši začali také okamžitě koordinovat dobrovolnické aktivity
na pomoc seniorům, pravidelně informovat o vývoji situace i preventivních opatřeních a přinášet maximum zveřejnitelných informací o nakažených. Krizovou linku spustil Liberecký kraj o celé
tři dny dříve než Středočeský kraj, desinfekci rozdal obcím dříve
o celý týden.

Bohužel jsme pochopili, že stát ani kraj nebudou schopny náš region zásobit, a nám tak zbývá buď čekat, nebo své potřeby pokrýt po
vlastní ose.

Ve středních Čechách byla reakce na nastalou situaci mnohem pomalejší a vlažnější a neobešla se bez vážných lapsů. Mohu zmínit
například pokus odboru sociálních služeb krajského úřadu domluvit s organizacemi působícími v sociální oblasti odkup jejich roušek
(e-mail z 18. března) nebo konstatování hejtmanky Pokorné Jermanové z 20. března, že ZZS Středočeského kraje má veškeré ochranné
prostředky, které potřebuje.

V těchto dnech, k nimž se v tomto textu vracím, jsem cítil vzhledem
k rezignaci státu a Středočeského kraje na jakoukoliv pomoc směrem k svým občanům obrovskou míru frustrace. Tím spíš, že jsem
měl srovnání dvou různých přístupů. Mnichovo Hradiště totiž leží
na severním okraji Středočeského kraje a přímo sousedí s Turnovs-

V tuto chvíli jsme stále ještě na začátku boje s epidemií. Navzdory
všem negativům posledních týdnů však dnes vím nesmírně důležitou věc. Pokud stát selže, dovedou se radnice, firmy, instituce, ale
především lidé spojit a postarat se o sebe sami. Přál bych si, aby takové lidi měl kolem sebe každý z nás.
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KRAJ KRIZOVÉ
OBDOBÍ NEZVLÁDÁ
Když jsem před lety připravovala
televizní pořad Občanské judo,
naplňovala mě ta práce pocitem, že jsem
užitečná. Že pomáhám lidem, kterých by
se jinak nikdo nezastal. Práce starostky
Mnichovic mě naplňuje ještě víc.
Na rozdíl od televize se s lidmi, pro které pracuji, potkávám denně
na ulici. Z první ruky si vyslechnu, co se jim líbí i co je trápí. I proto
mám svoji práci ráda. Dokonce i po posledních třech týdnech.
Přestože jsme všichni na radnici padali únavou, museli zavřít školu
a školku, ve které jsme narychlo zorganizovali výrobu provizorních roušek. Přestože jsem musela zjišťovat, jak se “vaří” desinfekce, kdo nám ji vyrobí a fér prodá a kdo je překupník využívající situaci. Přestože jsem sama měla strach o své děti a svou maminku,
aby se přece jen někde nenakazily. Pořád jsem totiž taky máma. No
a zaplať Pán Bůh ještě i dcera. I když už bez táty.
Ale výraz dobrovolných švadlenek, které šily s nadšením roušky,
a výraz všech potřebných, když jsme roušky roznesli (seniorům, na
naši velkou spádovou poštu, Územnímu odboru policie Praha venkov -jih s 90 policisty, pečovatelské službě, hasičům, technickým
službám) a ti si alespoň trochu oddychli, mi potvrdil, že to úsilí za
to stálo. Stejně jako když jsem viděla, že moje slova povzbuzení přinesou některým lidem alespoň trochu úlevy od strachu, který cítí.
Také jsme se skvělými dobrovolníky dodali do každého domu láhev
1,5 litru Anti-COVID desinfekce. Nakoupili jsme od Čepra 3000 litrů,
s dobrovolnými hasiči stáčeli, lahve získali od naší vinotéky a zbytek dokoupili, zajistili polepy. Zajistili jsme samozřejmě i domov seniorů, opět policii, poštu, prodejny… Ohlas byl obrovský.
Ty 3,1 ml desinfekce na osobu (ani ne kávová lžička), kterou dostaneme postupně od Středočeského kraje, necháváme zatím menším
obcím, pro které bylo zajištění desinfekce vlastní cestou komplikované.
Nadšená jsem i ze souznění, které je mezi námi starosty. Sdělujeme
si zkušenosti, předáváme kontakty, a když se některému něco povede, předá ověřené postupy dalším. Sdílíme si informace na skypových skupinách. A dokážeme i žertovat. Posíláme si vtipy a povzbuzení, protože s humorem to jde lépe.Nikdy na to nezapomenu
a nikdy nebudu schopna dost poděkovat všem, kteří začali nezištně
pomáhat lidem kolem sebe. Znova mi to připomíná, proč jsem se
chtěla stát starostkou. Pomáhat lidem. Dělat jejich život lepším.

Mgr. Petra Pecková,

kandidátka na hejtmanku Středočeského kraje
a starostka Mnichovic
Jenže to má i stinnou stránku a já ji říct musím. Promiňte mi to. Nemělo by to zapadnout.
Byla jsem rozpálená do běla, když jsem si přijela na kraj převzít jednorázové roušky pro pečovatelskou službu a jeden, doslova jeden
respirátor pro paní pečovatelku. Jenže respirátor nebyl. Prostě prý
nepřišel. Praktičtí lékaři dostali po jednom. Na všechny kašlající pacienty s horečkou.
Na email, kdy nám kraj jako poskytovateli sociálních služeb píše,
zda nemáme šité roušky navíc, že by je od nás vykoupil, nezapomenu. Místo aby kraj zorganizoval s firmami manufaktury a šil a distribuoval sám, píše domovům důchodců, jestli nemají něco navíc.
A taky jsem byla rudá hanbou. To když záchranáři volali o pomoc
a prosili o ochranné pomůcky. Zatímco můj kolega z Dolních Břežan Věslav Michalik sháněl ochranné obleky z laboratoří, hejtmanka jim vzkázala, že zbytečně panikaří. Paní hejtmanka se omluvila.
To je určitě dobře.
Mrzí mě, že se někteří nechovají jako my, starostové, kteří se musíme lidem denně dívat v obci do očí. Přitom to jde. V jiných krajích
hejtmani informovali obce včas a smysluplně, sami organizovali
výrobu roušek, respirátorů, desinfekce. Vzali to do svých rukou.
Oslovili velké firmy. Pracovali zkrátka pro lidi, protože od toho tu
jsme. Potenciál právě ve Středočeském kraji byl obrovský a minimálně 14 dnů zůstal nevyužit.
Já ale věřím, že až to nejhorší pomine, nezapomeneme, jak jsme si
navzájem pomáhali. Vezmeme rozum do hrsti a společně změníme
kraj k lepšímu. Ještě jednou děkuju všem, co pomohli. Pro vás má
smysl pracovat!

