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Občasník obyvatel a přátel obce Česká

Zprávy z České
Milí spoluobčané!
My čekali jaro, a zatím přišel… koronavirus. Takovou smršť, která letos zasáhla
celý svět, si asi nedovedl představit nikdo z nás. Sedíme doma zavření, snažíme se nepanikařit a využít nečekané vynucené přestávky k restům, které už jsme dlouho odkládali. Na probouzející se přírodu hledíme převážně z okna, když vystrčíme nos, cítíme se tak trochu, jako bychom podnikali misi na nepřátelské území. A přitom začínají
tak krásné dny!
Myslím na vás všechny, zvláště na ty starší a na ty, kteří už se potýkají s řadou zdravotních problémů a jako by toho nebylo málo, teď se ještě dozví, že patří k nejohroženějším. Prosím, vydržte! Senioři, dávejte na sebe pozor!
V tomto vydání občasníku uvádíme řadu telefonních čísel, která vám můžou pomoci. Kdokoli z nás se dnes může dostat do tíživé situace, nestyďte se obrátit se o pomoc. Ale využijte prosím napřed telefonického nebo emailového kontaktu, kde se domluvíme na dalším postupu. To platí i pro návštěvy lékaře – vždy se nejprve domluvte
telefonicky!
Ráda bych poděkovala všem, kteří už teď obětavě přiložili ruku k dílu, pomohli obci s ochrannými prostředky, zvláště švadlenkám, které našily zásobu bavlněných

První a na dlouhou dobu i poslední výlet seniorů z KLASu

roušek. Pro ty, kteří nemají možnost si je sami obstarat, jsou k dispozici na OÚ Česká nebo v obchodě. Naše paní prodavačka je rovněž ochotná zajistit seniorům donášku nákupu až domů, aby se zbytečně nevystavovali riziku.
Vím, že situace je těžká pro všechny, jakkoli na každého doléhají současná opatření jiným způsobem. Pro mladší z nás plné energie je stejně obtížné neustále se hlídat, zvlášť když jim samotným až tak velké nebezpečí nehrozí. Buďte, prosím, ale i vy
ohleduplní! Na vzduch musíme všichni a je to našemu zdraví prospěšné, když se ale
pohybujete venku, dělejte to prosím bezpečně. Neshlukujte se a nevysedávejte spolu
u Améby (ani nikde jinde) ve větších skupinách, nejen proto, že nařízení nouzového
stavu platí minimálně do 11. dubna a hlídky policie takové sešlosti rozhání… Pokud
se pohybujete na veřejnosti, stále máte povinnost nosit roušku, a to i když potkáváte
lidi na polních nebo lesních cestách. Funící cyklisté můžou zásobit kolemjdoucí pěknou dávkou infekčního aerosolu, i když jen profrčí a jsou hned pryč. Většinou každý
z nás má ve svém okolí někoho, kdo patří do kategorie „ohrožený“. Myslete prosím
i při svém vyžití právě na tyto své blízké.
Veliký dík chci vyjádřit především všem, kteří v této době musí čelit riziku nákazy
v první linii. Kteří se kontaktů s lidmi vyhnout nemohou, protože na nich fungování
společnosti stojí. Všem zdravotníkům, lékařům, sestřičkám, pečovatelkám, prodavačkám… Vážíme si vaší práce a děkujeme!
Jsme na jedné lodi. Mnozí z vás začínají mít existenční starosti, bojí se o své místo,
osud své firmy. Nevíme, jak současná krize zamává s celým hospodářstvím země, stále
jsme na začátku. Trochu mi současný stav připomíná biblického Noeho, který se zalezlý ve své kocábce vznášel na vodách potopy a neustále vyhlížel alespoň kousek naděje.
Nejprve jenom pršelo a pršelo. Pak měsíce plul na nedohledné vodní pláni, než vody
začaly opadat. I my neustále sledujeme stavy nakažených a hledáme alespoň nějakou
dobrou zprávu. Tu přilétla holubice, snítku nesla! zpívá Spirituál Kvintet ve své známé
písničce a dodává naději i nám. Jednou se ta pevnina přece objeví! Holubička s větvičkou v zobáku byla první, kdo tu dobrou zprávu zkoušenému Noemu zvěstoval.
Snad je tento čas i dobrou příležitostí k zamyšlení, zastávkou pro celé lidstvo, které se někdy řítí do budoucnosti až příliš sebevědomě a bez zábran. Přeji nám všem do
této nelehké doby pevnou naději, ať to spolu všechno vydržíme a do budoucna ať se
všechno zlé obrátí v dobré. Zkusme už teď využít vynucenou přestávku k tomu, abychom hledali ty dobré věci, na které jsme snad kvůli každodennímu spěchu pozapomněli. Posedět v klidu s knížkou, popovídat si s blízkými (i přes telefon to není k zahození), zahrát si s dětmi hry, které jsme sami kdysi hrávali… Každý z nás má přece
něco, co si nechává, až bude jednou čas. Ať je tedy ten nadcházející, velikonoční, pro
vás všechny požehnaný! Pěkné svátky a hodně zdraví!
Jana Chiniová, starostka
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Důležité informace v mimořádné situaci
ohrožení Covid-19
Vláda ČR doporučuje seniorům nad 70 let nevycházet mimo domovy, s výjimkou návštěvy zdravotnických zařízení kvůli neodkladné zdravotní péči. Všem, kteří potřebují pomoc s donáškou nákupů,
léků nebo se ocitli v jinak tíživé situaci, nabízíme tyto kontakty:

Prodejna potravin Česká, paní Valentina Plugari – 773 088 191
Ve všední dny: po – pá od 8.00 do 12.00 – objednávky,
objednané zboží bude doručeno v odpoledních hodinách.
V obchodě i na OÚ jsou pro zájemce k dispozici ochranné roušky!

Obecní úřad Česká

Ve všední dny: po – pá od 8.00 do 12.00
email: obec-ceska@volny.cz; telefon: 724 367 962, 541 232 126
Ing. Jana Chiniová – 724 183 507, obec-ceska@volny.cz
Lenka Mičánková – 776 400 836, sokolovna ceska @volny.cz
Nekontaktujte nás, prosím, osobně, ale vždy prostřednictvím telefonu!

Při podezření na onemocnění Covid-19 zůstaňte doma v izolaci
a obraťte se telefonicky na:
Krajská hygienická stanice Brno
Telefon: 773 768 994 Web: www.khsbrno.cz
při akutním průběhu nemoci: linka 112

Zdravotní středisko v Lelekovicích při podezření na Covid-19

nenavštěvujte!

Ostatní nutnou péči si zde předem dohodněte telefonicky na č. 541 232 225.
Více informací: www.leledoktor.cz
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Dovážka obědů

Pokud má někdo zájem o zajištění dodávky obědů, může si je objednat u firmy,
která je dlouhodobě seniorům do České dováží: GTH multicatering,
bližší informace na www.gth.cz/provoz/jb-brno, tel: 736 511 406.
Rovněž restaurace U Baumannů nabízí rozvoz obědového menu (i s pivem natočeným do PET lahve).

Šijeme roušky

Společnost Podané ruce se na nás obrátila s nabídkou dobrovolnické pomoci s roznosem nákupů a léků, případně s dalšími potřebami. Současně vybízí
všechny ochotné k šití roušek a nabízí rovněž jejich distribuci.
Více na www.sijemerousky.cz

Duchovní pomoc Charity

Jindřich Kotvrda, brněnská diecéze, tel. +420 739 389 136 (9 – 17 h)
Jan Pacner, brněnská diecéze: tel. +420 542 219 898,
nebo +420 545 212 039 (9 – 12 h)

Kontakty Brno

Pomoc pro seniory: 800 140 800 (po – pá 7.30 – 15.00)
Modrá linka pro kohokoliv: 549 241 010, 608 902 410,
pro současnou situaci zřízeno nové číslo 731 197 477
Chat: chat.modralinka.cz (12.00 – 21.00),
e-mailové poradenství: help@modralinka.cz
Linka důvěry Spondea pro děti, mládež a mladé lidi do 26 let,
jejich zákonné zástupce a blízké osoby: 608 118 088, 541 235 511
(po – pá: 8.00 – 18.00, pá: 8.00 – 16.00),
e-mailové poradenství: krizovapomoc@spondea.cz
Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity:
telefon: 549 498 800, 549 498 804, SMS: 775 855 633, 775 855 636,
e-mail: pomoc@muni.cz.
Více informací také na www.munipomaha.cz. Dobrovolníci vyučují děti, pomáhají seniorům, pomáhají s IT a v dalších oblastech.
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Vláda omezila volný pohyb osob.
Co to znamená? Jak se mám chovat?
Volný pohyb omezila vláda od pondělí 16. března, umožnila ale některé výjimky. K tomu od 19. března přibyla podmínka, že pohyb venku je možný pouze
se zakrytím nosu a úst, a to respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem nebo čímkoliv jiným, co zabrání šíření kapénkové infekce.
Od úterý 24. března platí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které stanovuje, že lidé se venku mohou pohybovat maximálně ve dvou. Výjimku
tvoří rodiny, vícečlenné skupinky jsou povolené také při výkonu povolání, pohřbech a podnikatelské činnosti.

Nestyďte se nosit roušky, chraňme se navzájem!
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Nakládání s odpady
Ministerstvo životního prostředí vydalo doporučení, jak v době koronavirové
epidemie nakládat s odpady:

domácnosti bez nakažených a karantény:

třídit obvyklým způsobem, nenechávat stát pytle vedle sběrných nádob, použité roušky a rukavice ukládat do nádob směsného odpadu v zavázaných pytlích,
pečlivě si umýt a dezinfikovat ruce před i po použití sběrné nádoby

domácnosti s osobou v karanténě nebo s nakaženou osobou:

odpady netřídit
veškerý odpad ukládat do silných plastových pytlů a zavázat (nebo použít dva
tenké), ošetřit povrch dezinfekcí a pak teprve vložit do sběrné nádoby (nikdy
nenechávat mimo), pečlivě umýt a dezinfikovat ruce před i po použití nádoby

Stanoviště kontejnerů u kapličky je
Stanoviště
kontejnerů u kapličky je

z důvodu zamezení
případného hromadného
šíření epidemie nemoci
COVID-19 a rekonstrukce
oplocení

v měsíci dubnu
uzavřeno!
6

Poplatky za komunální odpad a psy
Kdo jste ještě nestihli uhradit obecní poplatky, učiňte tak prosím nejlépe
bezhotovostně na účet č. 1348822309/0800, var. s. 1340 (pro odpad), var. s.
1341 (pro psy), spec. s. – číslo popisné domu nebo evidenční chaty. Každý
poplatek je nutno zasílat samostatně s přesnou specifikací, za koho je poplatek
odváděn. Děti, které se narodily v r. 2020, jsou od poplatku osvobozeny dle
OZV obce Česká. Sazba za komunální odpad je 550,– Kč na osobu, za každého
psa 200,– Kč.
V hotovosti na obecním úřadě bude možno zaplatit až po jeho znovuotevření,
lhůta splatnosti byla prodloužena až do 31. 5. 2020.

Postřehy z karantény
Paní Růžena Alexová nám napsala:
Když jsem byla malá, chodila jsem s babičkou na trávu s košíkem na cestu
proti našemu domu. V cestě rostla rostlina truskavec, která koze i králíkům velice chutnala. Když jsme jako děti poskakovaly a semtam stouply na pole (tehdy to ještě vypadalo zcela jinak), tak nás hnala zpět na cestu: „To je obilí na
chlebíček, tam se běhat nesmí!“ Teď když se kouknu z okna – děti i rodiče jsou
v karanténě – vidím celé rodinky, které včetně psa si to namíří přes lán obilí
kamkoliv. Vloni dokonce jsem viděla, jak i s dekou táboří uprostřed lánu pod
Horou. A ne jednou.
Jako babička pěti vnoučat bych nestrpěla takový nešvar, který se teď rozmáhá. Psi v poli udělají ještě tu nejmenší škodu. Možná by bylo dobré popovídat
dětem o tom, kolik dá práce, než se z obilí stane chleba, který zatím ještě pořád
bez problému máme. Abychom si toho vážili.

7

Ohlédnutí za uplynulými akcemi
Ostatky
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Vítáme nové občánky!
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Výlet KLASu do Rájce
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Přejeme všem občanům
krásné jaro
a příjemně prožité Velikonoce!
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