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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i přes nelehkou situaci v době nouzového stavu z důvodu koronavirové pandemie bych Vám
rád popřál klidné prožití velikonočních svátků. Nadále se budeme snažit zajistit distribuci dezinfekce a roušek. Tímto bych chtěl poděkovat paní Höflerové, Braunové, Sedlákové A., Madayové J. a
Květoňové za ušití roušek a JSDHO Vstiš za jejich rozvoz a rozvoz dezinfekce.
Vím, že strávíte tyto jarní dny v okolí svých domků a na svých zahradách a sociální dění se
zastaví na neurčito, tím více si pak užijeme společenských akcí.
V obci nadále funguje odvoz bioodpadu, který můžete odkládat na sběrných místech vždy
v sobotu (duben, květen, září, říjen – sudé týdny, červen, červenec, srpen – každý týden) v čase
15.30 – 15.50 před bývalou školou, 16.00 – 16.30 na Bayerce u garáží ČSAD.
Společně s Vámi se těším na „lepší časy“.
Ladislav Hrubý

Virus, Koronavirus, Covid-19
Jsem z generace, která měla to štěstí a nezažila válku ani žádnou situaci podobnou té dnešní.
Je to zvláštní doba. Nevíme, kdy skončí pandemie způsobená nemocí Covid-19, nevíme, jaké bude
mít dopady do našich dalších životů.
Je neuvěřitelné, že takové „nic“ jako je virus (z lat. „virus“ – jed), drobný mikroparazit (milionkrát menší než milimetr), který dokáže žít a rozmnožovat se pouze v hostitelských buňkách živých organismů, způsobí takovou spoušť a zpomalí kola života na celém světe. Je prvotní příčinou
společenské analýzy.
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Pokud nevíme, je vždy dobré se ohlédnout zpět. Epidemie a pandemie tu s námi byly a bohužel jsou a budou nejen virové, ale i bakteriální. Pár příkladů, které jsou čerpány z Wikipedie Úplný přehled na https://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemie, https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie .
Španělská chřipka, 1918-1920. V roce 1917 zaznamenána v Číně odkud se s vojáky přes
USA dostala v roce 1918 do Evropy. Virus v kombinaci s bakteriální infekcí zasáhl odhadem 500
miliónů lidí. Odhaduje se, že zemřelo 50 miliónů lidí. Většina států tehdy pandemii cenzurovala a
jediné Španělsko, které bylo v 1. sv. válce neutrálním státem o ni informovalo.
Epidemie SARS (syndrom náhlého selhání dýchání), 2002-2004 Čína.
Původcem nemoci byl betakoronavirus nazvaný SARS-CoV. Přenos na člověka z netopýrů. Nakaženo přes 8 000 lidí, zemřelo 750.
Mexická prasečí chřipka, březen 2009 –srpen 2010, první případ byl zaznamenán v Mexiku,
odtud se poté rozšířil do celého světa. Na tuto chorobu zemřelo 201 200 lidí.
COVID-19, epicentrum je čínské město Wu-chan (11 mil. obyvatel), WHO prohlásila nemoc za pandemii dne 11. března 2020. Epidemie respirační choroby COVID-19 (Coronavirus Disease) se objevila koncem listopadu 2019. Původcem je nový typ betakoronaviru – SARS-CoV-2.
Dle historika medicíny Charlese Rosenberga: „Epidemie započnou v konkrétním okamžiku, vejdou
na jeviště omezené prostorem a časem, řídí se objevnou zápletkou se stupňujícím se napětím, přecházejí v krizi individuálního a kolektivního charakteru a pak směřují k uzavření.“
Každá známá epidemie byla sondou do společnosti, odhaluje, na čem obyvatelstvu, (vládám) skutečně záleží.
Je zbytečné diskutovat, zda rychlost šíření viru by se výrazně zpomalila, kdyby čínská vláda
naslouchala již v prosinci 2019 mladým lékařům a místo perzekuování nastolila epidemiologická
karanténní opatření a předávala úplná nezkreslená data.
Je třeba se poklonit lékaři i jeho kolegyni, kteří jako první se nebáli v autoritářském režimu
upozornit na nebezpečnost nového viru. Začátkem února 2020 jeden z lékařů (34 let) podlehl virové
epidemii, jeho kolegyně je nezvěstná.
Stejně tak je však s úctou nutno vzhlížet ke všem lidem v první linii a ke všem dobrovolníkům, kteří neotáleli a pomáhají, kde je potřeba. Každá sebemenší pomoc, podpora je nezaplatitelná,
je to výraz empatie a solidarity.
Jsme demokratická společnost a skutečně záleží na každém z nás, na našem chování, zda dokážeme
šíření viru zpomalit.
Na rekapitulaci dopadů je příliš brzy. Dle názoru politologa Ivana Krasteva je možné už nyní vypozorovat několik poučení z dosavadní krize.
V krátkosti rekapituluji a doporučuji k přečtení čl. LN 28.3.2020:
 Stát vstoupil do našich životů, a to velmi silně
 Posílila se role národních států v Evropské unii
 Posiluje se nacionalismus
 Posílila se důvěra v experty
 Je zde nebezpečí omezení svobody – autoritářské využití velkých dat
 Nebezpečí propagace autoritářských režimů
 Oproti jiným krizím se očekává od státu, že zachrání ekonomiku
 Globalizace se otřásá v základech
Každá krize přináší pozitiva i negativa. Jedním z přínosů je právě nutnost zastavení a zamyšlení nad
našim dosavadním způsobem života.
Tak jako všechny předchozí „morové rány“ i COVID-19 společně zvládneme!
Jsme přehlceni negativními informaci zcela účelově, a tak se zastavme alespoň na chvilku.
Humor se jevil vždy jako nejlepší lék a Češi to umí:
„Děcka, myjte si ruce, jinak chytnete koronavirus. Na ten neumřete, ale na infekčním oddělení není
wifi. A to nepřežijete.“
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Tak s humorem a vírou ve vše dobré vykročme do velikonočních svátků.
Velikonoční svátky letos prožijeme v komornější atmosféře.
Zkusme tuto situaci vzít jako dar.
Dar nutnosti se zastavit a ztišit.
Využijte tohoto zastavení na vycházky do přírody.
Příroda je nejlepší lék.
Nezapomeňme na své blízké, nemocné a podpořme je alespoň telefonicky, myšlenkou.
Zdeněk Zajíc 65+
JARO
Vladimír Holan
Zas šumí háj i voda příliš tenká,
aby unesla led…
Zas tráva, vykasaná po kolénka,
dupla si, víří vpřed.
Zas děti zvětšovacím nachem mžení
poskakují si vstříc
jako kávová zrnka při pražení,
ba o maličko víc.
A touha v tobě, dálkou zvaná,
Zří každou zdejší lež
Jak nádraží je přečáraná
I dlaň tvá… Zůstaneš?

Foto: dezinfekce seniorům
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