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75 let od ukončení druhé světové války

Epidemie Covid

Vážení spoluobčané,
máme za sebou komplikované období pandemie. Postupně
uvolňovaná opatření nás lehce omezují ještě dnes. Vše jsme zvládli,
v naši obci předevšímza pomoci našich hasičů. Neméně důležité bylo,
že jsme si všichni uvědomili, že není vhodná doba na nedodržování
všech ochranných doporučení. V naší moderní době převládá názor,
nebo pocit, že si se vším poradíme, že máme na vše lék a jednoduchý
recept. Jak nás pandemie ujistila, není tomu tak. Příroda nás
upozornila, že se k ní musíme chovat s pokorou a snažit se ji
porozumět. Tak snad se nám v dohledné době další podobnéudálosti
vyhnou.
Oproti minulým letům, máme v letošním roce velmi deštivé jaro a
začátek léta. Postupně se doplňují spodní vody, i když deﬁcit z let
minulých je velký. Vše roste „jako z vody”, zejména plevelena našich
zahrádkách. Tak si užijme čerstvého vzduchu bez roušek a snad nám
léto přinese i trochu sluníčka.
Krásné prožití léta přeje
zastupitelstvo obce Kosice
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, úvodem se krátce ohlédnu za uplynulými měsíci

- obdobím koronavirové

pandemie. Rád bych v té souvislosti poděkoval za pomoc, kterou obci někteří z vás poskytli nebo
nabídli. Velmi nám v počáteční fázi nástupu epidemie koronaviru pomohly

kosické ženy, které začaly

šít roušky, většinou pouze za cenu materiálu nebo zadarmo, měly však cenu zlata. Původně trochu s
despektem, rychle jsme všichni pochopili, že je to to nejmenší, ale zároveň obrovsky důležité pro
zdraví každého z nás, nosit ve v eřejném prostoru roušku. Těch však bylo na začátku žalostně málo.
Proto byla pomoc v podobě ušití roušek tak významná a k nezaplacení. Roušky šili i pracovnice MŠ
Kosice, ta byla po vyhlášení nouzového stavu uzavřena. Po dobu uzavírky školky si krátily čas

bez dětí

úklidem, a také šitím roušek.
Z části obce Třesice jsme dostali zadarmo několik štítů na obličej, které jsme ihned poskytli, jak
prodavačkám prodejny Hruška, tak místní hasičům. Věděli jsme, jak obrovsky důležité je udržet v obci
prodejnu potrav in, aby především naši starší spoluobčané nemuseli jezdit do měst. Z Třesic jsme také
dostali zadarmo několik desítek metrů velmi kvalitní bavlněné látky s příměsí biocidních a
antibakteriálních přípravků. Z této látky byly taktéž ušity roušky pro občany K

osic. Byly poskytnuty i

pracovnicím MŠ Kosice. Dostali jsme a využili nabídku na zajištění léků pro občany Kosic, za což bych
chtěl také poděkovat. Dovoz nejen léků, ale i nabídku nákupů v okolních městech nabízeli i naši
hasiči.
Velmi se nedostávalo také dezinfekčních přípravků, proto jsme jako jedni z prvních v okolí využili
nabídky nakoupení dezinfekce Anti - COVID ve velkém množství. Prostřednictvím hasičů JPO Kosice
byla tato dezinfekce dovezena a několikrát distribuována mezi občany. Tímto bych se cht

ěl pozastavit

nad jejich působením v době pandemie. Opravdu velmi si cením jejich pomoci a příkladného přístupu
k opatřením v době koronakrize. Obrovsky pomohli s distribucí toho nejzákladnějšího, čeho bylo na
začátku nejvíce potřeba a nebylo to kde koupit - distribucí roušek a dezinfekčního prostředku. Jejich
akceschopnost byla na té nejvyšší úrovni a opravdu velmi nám všem občanům Kosic pomohli.
Samozřejmě vše dobrovolně. Pomáhali i s dezinfekcí veřejných prostranství. Vzhledem k jejich
užitečnosti pro o bec si připravovanou novou hasičskou zbrojnici s mnohem kvalitnějším zázemím
zaslouží. Již poněkolikáté se prokázalo, jak platnou a důležitou složkou hasiči jsou a nejen v boji s
touto nakažlivou nemocí, ale i s odstraňováním následků větrných smrští a pov
požárech a jiných mimořádných událostech.

odní, nemluvě

Kosický zpravodaj 2/2020

5

Všechny nás na obecním úřadu těšily pochvaly a pod ěkování, kte ré se nám dostaly za opatření, která
obec realizovala ve prospěch občanů
Rozhodně musím poděkovat i
si, že nošení roušky

. Snažili jsme se reagovat rychle a co nejúčinněji.

občanům Kosic za vzorné dodržování restriktivních opatření. Všiml jsem

byla pro nás absolutní samozřejmost. Režimová opatření (omezený počet osob,

odstupy apod.) zavedená v prodejně Hruška byla plněna občany s absolutní samozřejmostí a
pochopením jejich nezbytnosti.
Záměrně jsem nechtěl nikoho jmenovat , protože v tom množstv í pomoci bych na některé jméno mohl
zapomenout a to by pak

mohlo přijít líto , to bych nechtěl . Na závěr přeji pevné zdraví a příjemně prožité

léto.

Pandemie a my
Situace, která v jarních měsících tohoto roku postihla nejen naši obec, republiku a celý svět se více či
méně dotkla každého z nás. Především vlivem médií se z této ,,pandemie“ stal obrovský strašák celé
naší civilizace. Nedovolil bych si v žádném případ ě zde hodnotit skutečná zdravotní rizika, která nám
všem hrozila. Zveřejněná čísla, ale mluvila jasně. Jediné co bych si dovolil uvést, zde v našem
Kosickém zpravodaji, který se zabývá děním pouze v naší obci je to, jak jsme se s touto, pro nás
novou krizo vou situací snažili vypořádat my. Setkal jsem se s několika kritickými názory na naši práci
během této doby.
Jen na vysvětlenou bych zde rád uvedl, jak celý sled těchto událostí probíhal a
jak jsme na tyto situace byli nuceni rychle reagovat. Již zač átkem března v počátcích této epidemie
jsme si nedělali žádné iluze o tom, že se nám tato situace nějakým způsobem vyhne a že budeme vše
pouze sledovat v televizi v bezpečí svých domovů. Hned z počátku šíření této epidemie jsme si
v našich skromných podm ínkách nastavili jasné priority. Především udělat maximum pro ochranu
zdraví našich nejstarších spoluobčanů a také nemocných a zdravotně hendikepovaných, kteří jsou
vystaveni největšímu riziku. Dále to bylo zajištění plynulého fungování naší prodejny. Bylo nám jasné,
že pokud bude prodejna pro nemoc uzavřena, způsobí to většině obyvatel velké komplikace se
zajišťováním potravin. Hned v prvních dnech jsme velice intenzivně začali pracovat na zajištění a
dodávce ochranných prostředků. Zaměřili jsme se předevš ím na zajištění textilních roušek. Během
dvou dnů se nám podařilo sehnat prvních 150 kusů, které jsme za pomoci hasičů obratem ihned
rozvezli všem nejstarším a nemocným spoluobčanům. Celkem jsme zajistili více než 400kusů
kvalitních dvouvrstvých roušek. Dá le jsme zajistili a rozdali více než 300kusů jednorázových rukavic,
které poskytli místní hasiči ze svých zásob. Postupně jsme rozváželi další stovky textilních roušek do
všech domů v obci. Vzhledem k celkovému vývoji situace jsme se i nadále snažili dělat další aktivní
kroky k ochraně všech našich spoluobčanů. Okamžitě jsme pořídili v tu dobu na trhu jeden
z posledních dostupných ozónových generátorů, který se používá k dezinfekci, čištění a odstraňování
bakterií a virů v uzavřených prostorách. Ihned jsme ho po dohodě s vedoucí prodejny začali používat
a každý víkend jsme prováděli dezinfekci celé prodejny. Tento generátor používáme dosud i v naší
Mateřské školce, kdy o víkendech probíhá dezinfekce všech prostor. Prodavačkám jsme také zajistili
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dostatečný počet roušek, gumových rukavic a ochranné štíty. Přijali jsme také opatření ke vstupu do
prodejny. Další velice důležitý krok, který jsme učinili, bylo objednání 300litrů dezinfekce přímo od
výrobce Čepro a.s. Prvních 200 litrů bylo pro potřeby naší obce a
po 50 litrech jsme dodali obcím Mlékosrby a Kosičky. Po potvrzení
naší objednávky, která byla podmíněná schválením Ministerstva
vnitra, jsme si pro tuto dezinfekci, museli jet přímo k výrobci do
Šlapanova u Havlíčkova Brodu. Dopravu jsme zajist ili za pomoci
našich hasičů. Za zmínku stojí i toto zajištění, kdy při příjezdu do
firmy Čepro byla na místě téměř 3kilometrová kolona aut z obcí
z celé České republiky a kde nám sdělili, že dnes se na nás
nedostane. Takže jsme se otočili a
jeli zpět. Druh ý den hned
v brzkých ranních hodinách jsme
byli jako třetí v pořadí opět na
místě a po nakládce jsme vyrazili
do Kosic. Jistě někdo namítne, že
v době mobilních telefonů a
moderních
komunikačních
prostředků se tato logistická akce
dá naplánovat skoro na mi nutu
přesně, ale věřte, že v té době
panovala situace taková, že to co
platilo před hodinou, už za půl hodiny dávno neplatilo. Po příjezdu
jsme se snažili co nejdříve dezinfekci rozdat všem našim
spoluobčanům před hasičskou zbrojnicí. Tuto dezinfekci jsme pořídili
za 39,-Kč/litr. V následujících dnech byla dezinfekce přesně této
značky a výrobce překupována již za 200, -/ 0,5litru . I další ochranné
prostředky které jsme pořizovali, ať už to byli šité textilní roušky,
obličejové štíty, jednorázové rukavice atd. byli všechny v řádech
desítek korun.
Za velkou zmínku zde stojí říci, že i několik našich spoluobčanek se na šití roušek velmi aktivně
podílelo. Jeden z našich spoluobčanů nám nezištně věnoval několik kusů obličejových štítů. Další
ochotný občan věnov al zdarma několik desítek metrů textilního materiálu se speciální antibakteriální
úpravou na šití roušek.
Chtěl bych zde také zdůraznit i činnost a pomoc našich dobrovolných hasičů, kteří od prvních dnů
velmi aktivně pomáhali a veškeré výše zmiňované činn osti zajišťovali. Vzhledem k tomu, že nikdo
z nás netušil a ani si nedovedl představit, co nás bude v následujících dnech a týdnech čekat.
Obzvláště při sledování reportáží ze zahraničí a zejména v nám blízké Itálii jsem se rozhodl, že veškeré
tyto činnost i budeme provádět v co nejmenším personálním obsazení. I přes to, že se hned většina
členů, naší výjezdové jednotky dobrovolně nabídla k aktivní pomoci. Vím, že mi to někteří měli za zlé,
že jsem je odmítl, ale bylo nutné počítat i s variantou, že se někte ří z nás nakazí, budou případně
v karanténě, a proto bylo nutné přijmout tato opatření, aby v případě potřeby byli připraveni pomoci
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další členové. Pravidelně jsme prováděli také dezinfekci hasičské zbrojnice, kde jsme měli uskladněný
veškerý materiál určený pro tuto situaci. Na poslední chví li se mi také podařilo sehnat pro naše hasiče
několik filtrů do celo -obličejových masek té nejvyšší ochranné kategorie a několik ochranných obleků
požadované ochranné třídy. Za pár dní již tyto prostředky nebyli na trhu , nebo za několikanásobně
vyšší ceny a v omezeném množství. Nespočetně krát jsme dezinfikovali i techniku a hasičská vozidla.
S touto technikou jsme také prováděli opakovanou aplikaci dezinfekce na veřejných prostorách ob ce,
zejména okolí prodejn y Hruška, prodejny Klozex a také dětské hřiště a autobusové zastávky. Tuto
plošnou dezinfekci jsme také na žádost starostů okolních obcí prováděli i v Mlékosrbech, Kosičkách,
Chudeřicích a Káranicích.
Pro naše seniory jsme také za jišťovali dodávky léků ve spolupráci s MUDr. Pavlem Barešem MBA, který
jim v tomto vyšel iniciativně vstříc.
Za dobrovolné hasiče zde mohu veřejně prohlásit, že se k této situaci postavili velice zodpovědně a
aktivně. I přes to, že nikdo z nás nevěděl, jak se bude situace vyvíjet, byla na místě velká opatrnost , ale
také pochopitelně i obava o své zdraví a zdraví rodin a blízkých.
Jsem pyšný, že máme členy, kteří v pravou chvíli dokáží podat pomocnou ruku svým sousedům i za
cenu rizika, které jim hrozí. Jako místostarosta a především zastupitel obce Kosice jsem pevně
přesvědčen, že jsme udělali v našich podmínkách maximum pro to, abychom se se ctí vyrovnali se
situací, která nás potkala a se kterou neměl nikdo z nás žádné zkušenosti. Ze strany stát ních orgánů
jsme se kromě velkého množství informací, kterými nás pravidelně zahrnovali a ujišťovali , že pro nás
dělají maximum , jsme obdrželi v materiální p omoci neuvěřitelné množství 87 kusů papírových roušek
a několik litrů dezinfekce a to v době, kdy j iž byla volně v prodeji. Pro mě osobně to byla neocenitelná
zkušenost jak po stránce materiálního zajištění , organizace a v neposlední řadě také přehodnocení
životních priorit , hodnot a charakterů . Ještě jednou velice děkuji všem, kteří nám nezištně pomáha li a
šli do toho s námi.
DĚKUJI
Libor Dašek

Klub seniorů
Koronavirová epidemie odeznívá, a tak se členové klubu od 17.května začali scházet, protože
se otevřela zahrádka před hospodou. Všichni jsme přečkali epidemii ve zdraví. Po dvě neděle, které
byly na dlouhé sezení docela chladné jsme s
kamarády stačili prod iskutovat jen nějakou výměnu
zeleniny, jako jsou rajčata, papriky, okurky a další věci ze zahrádky. Taky jsme se těšili na otevření
hospody, kde nám bude lépe, i když nám počasí nebude příliš přát.
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První naše velké posezení bylo v neděli 31. května, kdy svoje narozeniny, sedmdesátiny, oslavil Milan
Lauer. Přijel mu zahrát i Zdeněk Volejník na harmoniku a přivezl s sebou i Máňu (vozembouch). Oba
dva, když vstoupili do hospody, měli nasazené roušky, co ž nás mile pobavilo. Po dlouhé době opět

zazněla sálem seniorská hymna a pod naším praporem jsme si připili s naším oslavencem Milanem a
popřáli mu hodně zdraví. Od klubu seniorů dostal dárkovou taku plnou dobrot. Paní hostinská, Alenka,
nosila na stůl gri lované maso s hranolky a oblohou, které bylo výborné. Po jídle nám opět zahrál
Zdeněk, a zpívání nám po tak dlouhé době docela šlo „a ještě
jedna štamprlička“ a už se zpívá líp. Blížila se zavírací hodina a
my se rozcházeli s dobrým pocitem kamarádství v našem
klubu.
Druhým oslavencem byl Josef Škvrna, který si tak připomenul
v neděli 7. června, že měl svátek. Svátek má Josef 19. března,
ale protože byla epidemie, oslavil svůj svátek později. Jako vždy
jsme si zazpívali seniorskou hymnu a jako pohoštění b yly
klobásy, na který jsme si všichni pochutnali. Zase jsme se hezky
pobavili a tak je to správně, hodit starosti za hlavu, v hospodě
se nepracuje.
Panu Rychnovskému čp. 81 vyrostlo ve skleníku několik
květáků už koncem května s průměrem 22 cm.
Václav Rychnovský st.
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MS Cidlina

V době, kdy celý svět trápí epidemie koronaviru, mohou myslivci chodit do přírody, kde přijdou na jiné
myšlenky, a ještě zjistí co se kde v přírodě děje. My starší už toho tolik nenachodíme, a tak vzpomínáme
i na steré časy, kdy jsme v roce 1962 přijali do našeho sdružení myslivce z Mlékosrb. O veselé zábavy
nebyla nouze, protože jsme měli ve svém středu kapelníka Červené sedmi, Karla Vrzáně, který nám
vždy po honu s několika hudebníky zahrál. Tak se také stalo, že na mysliveckém plese v roce 1966
zahráli a zazpívali s kapelou písničku s texty Karla Vrzáně. V sále byly na oknech obrazy s mysliveckými
motivy, uprostřed sálu od stropu visel měsíc, na stole byly větvičky ze stromků a celým sálem voněla
vůně lesa. A teď ta písnička s notovým zápisem.

V prosinci došlo na zajíce,
sraz byla hospoda Kosice
v Mlékosrbské obci bude konec,
prima pohoštění a pak tanec.

V první leči jsme ušli kousek,
pět zajíců minul Matoušek,
chvilku byl úplně bez humoru,
šestého střelil na komoru.

Fanda Hlušička je lidumil,
žádného zajíčka nestřelil,
bude hned po honě jdu dolů,
kohouta přinesu z vejmolu.

Kvočna je svědkem té příhody,
pan Haltuf svalil se do vody,
vítr tam kolem něj děsně vál,
pan Ešner obuvník se mu smál.

Myslivec Chrudimský z ČSA
o honě se mu pramálo vede,
pudloval kohout i slepici,
že chodí na hony v čepici.

Karlíček Zima je poctivec,
hezkých pár let je z něj myslivec,
i když si z dvojky moc nestřelí,
v hospodě vždycky se veselí.

Když běžel zajíček ušáček
měl mokrý kožíšek chudáček.
Ornstovi přeskočil langastér,
přerazil ho pažbou pan Ešner.

Pan Daněk chodí rád na posed,
kňoura tam sledoval naposled,
manželka ať mu to nevěří
a mrkne na obraz u dveří.

Na obraze pan Daněk sleduje z posedu dalekohledem milence.
Myslivec z Hradce se dojede,
střelba se mu vždycky povede,
zající mění svou podobu,
když viděj doktora Svobodu.

Nad hájkem uviděl jenom klín,
střelil ho Jiránek Antonín,
zvolal tak se to má dělati,
pět psů ho muselo hledati.
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Peřina miluje lovnou zvěř
a ostatní chytá do želez,
nejlepší jeho zábavou,
když Alenka je pod Peřinou.

Jaroslav Vítek je kanonýr,
kachnám nedopřeje nikdy mír,
takhle si po ránu střelit byl,
svou dobrou fenku tam utopil.

Lovec, kun, lasic, jiné škodné,
v každém revíru je moc nutné,
tomu patron Hubert velká sláva,
je práce z Pazderny Václava.

Jeho syn Rychnovský Venoušek,
má z jeho povahy jen kousek,
úsměv má vždycky jen veselý,
škodnou však prohání v posteli.

Hospodář Jiruška chválí si,
Donar mu loví i v rákosí,
jakou mají ti dva povahu,
pohleďte k tomu obrazu.

Když bylo skoro už po honě,
někdo se objevil v náhoně,
nikoho z vás se to netýká,
zavinila mu to muzika.

Na obraze je pan Jiruška jak nese z rákosu místo kachny kapra.
Po honě má zvěř veliký žal,
největší myslivec Doležal,
zajíce v pekáči má tak rád,
vsadíme mu jich pár do zahrad.

Společnosti se dobře vede,
když pomáhá předseda JZD,
s myslivci slaví to plesání,
z Humburk k nám dorazil se svou paní.

Manželky všech našich myslivců,
mějte pro myslivce více citu,
až nás pokryje ta černá zem,
víc na hon s flintičkou nepůjdem.
A po této písničce sklidil kapelník Karel Vrzáň velký aplauz všech přítomných myslivců i plesajících
účastníků. Z plesu se většinou rozcházeli účastníci v ranních hodinách. Na tyto plesy stále vzpomínáme.
Myslivecký spolek si nechal vyrobit klobásy, které obdržel každý člen a zaplatil si je.
Na rybníky jsou 20. května vypuštěny kačata. V Kosicích na rybník Rožka bylo vypuštěno 150
kusů, na písník 4O kusů a na rybník na Dolech 10 kusů kačat.
Václav Rychnovský st.

Květen 1945
V letošních květnových dnech, si naše republika připomněla významné výročí,
75 let od ukončení druhé světové války a vítězství nad Německými
okupanty. I
v naší obci jsme vzdali hold hrdinům a poklonili se obětem této tragické války.
Vzhledem k hygienickým omezením a nařízením jsme tento pietní akt
uskutečnili v omezeném počtu. Pouze zástupci obce a Sboru dobrovolných
hasičů položili květiny k památníku padlým na obecní návsi.
Libor Dašek
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Kultura v obci
Ve středu 27. května se uskutečnila dlouho plánovaná hodina jógy. První termín byl plánovaný na
duben, ale kvůli vyhlášení nouzového stavu jsme vše zrušily a doufaly, že se sejdeme co nejdříve.
Po uvolnění některých karanténních opatření jsem se domluvily, že hodina proběhne v prostoru u
srubu.
Jógu předcvičovala paní Helena Futerová ze Skřivan, která si pro nás připravila lekci Hathajogy.
Vysvětlila nám základní principy jógy - dechové techniky, jednotlivé ásány.
Účast byla velká a jelikož vyšlo i počasí, tak jsme si všechny hodinu moc užily. Po závěrečné relaxaci
jsem se domluvily na další hodině, která proběhne ještě před prázdninami.
Lucie Tichá
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Zajímavosti
Nový koronavirus a nemoc COVID-19: Co o nich víme a jak se chránit

Virus způsobující COVID-19 pod elektronovým mikroskopem. Vzorek z nakaženého pacienta v USA, únor 2020. (NIAID RML/CC BY 2.0)

Co je to koronavirus
Koronavirus je druh viru, který způsobuje infekci v nose, dutině ústní a v hrdle. Většina koronavirů není
životu nebezpečná. Koronaviry útočí jak na lidi, tak na zvířata. Existuje celá řada koronavirů, a ty
způsobují různé druhy onemocnění, od běžného nachlazení až po vážnější choroby jako MERS nebo
SARS. Patří sem i nový koronavirus, který se koncem roku 2019 objevil v Číně.
Odkud pochází nový koronavirus a COVID-19?
Nový druh koronaviru se objevil v prosinci 2019 v čínském městě Wu-chan, v provincii Chu-pej, odkud
se začal rychle šířit do dalších koutů země a následně do celého světa. Původní teze zněly, že COVID19 pochází od některého ze zvířat, které se prodávaly na trhu se živými živočichy ve Wu -chanu. Tato
teorie však nebyla zatím spolehlivě prokázána. Objevily se i názory, že COVID-19 je biologickou zbraní
uniklou z výzkumné laboratoře ve Wu-chanu, která nebezpečné viry studuje.
Jak se virus oficiálně nazývá?
Světová zdravotnická organizace (WHO) nový koronavirus označila pracovně jako 2019-nCoV a později
přišla s oficiálním názvem SARS-CoV-2 (kvůli své podobnosti se SARSem). Nemoc, kterou virus
způsobuje, byla 11. února 2020 pojmenována COVID-19, z anglického corona virus disease 2019.
Je nový koronavirus smrtelný?
Nový koronavirus může být smrtelný, ale podle dosavadních údajů pouze pro malé procento
nakažených – odhadem 1 – 3 procenta. To je nicméně daleko víc než u běžné chřipky.U pacientů
s oslabeným imunitním systémem panuje riziko vzniku komplikací, selhání orgánů a smrt. Ohroženi
jsou podle WHO zejména senioři a lidé s existujícími zdravotními problémy, například cukrovkou nebo
srdečními obtížemi.
Příznaky nemoci COVID-19
Běžnými příznaky nakažení jsou dýchací potíže, horečka, kašel a dýchavičnost. U většiny pacientů má
nemoc mírný průběh. Objeví se rýma, zanícené hrdlo a horečka, tak jako u normální chřipky. Ve
vážných případech může infekce vést až k zápalu plic a k problémům s dýcháním, což může způsobit
selhání orgánů a smrt. Přítomnost viru v těle je třeba potvrdit speciálními testy.
Jak se nový koronavirus přenáší
kontaktem s nakaženým člověkem – kapičky z úst a nosu, které poletují vzduchem při kašli nebo
kýchání, mohou přistát v nose či ústech lidí stojících poblíž a dostat se jim tak do plic. Za bezpečnou
vzdálenost se považuje 1,8 metru od nakažené osoby . Kontaktem s infikovaným povrchem nebo
předmětem – pokud se člověk dotkne povrchu nebo objektu, na němž je virus, a pak se dotkne svých
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úst nebo nosu, může se také nakazit. Podle nových zjištění čínských vědců může být choroba přenášena
i osobou, jež nevykazuje žádné příznaky.
Jak se chránit
Doporučuje se vyhýbat se osobám, které vykazují příznaky onemocnění, jako kašel nebo kýchání
a mohly se dostat do kontaktu s nakaženými jedinci anebo přijely z oblastí, kde epidemie probíhá. Další
opatření jsou pravidelné umývání rukou, dezinfekce infikovaného povrchu a zakrývání úst a nosu
při kašli a kýchání.
Ochrání maska před nakažením?
Ochranná maska může obecně omezit šíření některých respiračních onemocnění. WHO nicméně
upozorňuje, že rozhodně není zárukou ochrany před nakažením a měla by se kombinovat s dalšími
opatřeními – pravidelným umýváním rukou, zakrytím úst a nosu při kašli a kýchání a vyhýbání se
kontaktu s nakaženými alespoň na jeden metr vzdálenosti. Příznaky nakažení virem 2019-nCoV jsou
v prvotní fázi podobné příznakům chřipky nebo nachlazení – horečka, kašel, rýma. Přesto je třeba
uvědomit si, že jde o různé viry.
Jak se zjišťuje infekce COVID-19?
Pacientům se odebírají výtěry z horních a dolních cest dýchacích nebo vzorky krve, které se pak
zkoumají v laboratoři pomocí RT-PCR testů. Laboratoř extrahuje z viru genetický kód a ten mnohokrát
replikuje, až je přítomen v množství, kdy lze druh viru detekovat. Tento proces trvá přibližně dva dny.
Léčba
Protože jde o nové onemocnění, v současnosti neexistuje žádný specifický lék na COVID-19. Pacienti
jsou drženi v karanténě po dobu 14 dnů a mohou se jim podávat běžné léky na chřipku pro zmírnění
příznaků. V Thajsku také experimentovali při léčbě s léky na HIV. Na vývoji vakcíny intenzívně pracuje
několik vědeckých týmů na světě.
Karanténa
Americká CDC (Středisko pro kontrolu chorob) stanovila, že pacient může po uplynutí karanténní doby
14 dnů opustit karanténu, pokud:
nemá horečku, aniž by užíval léky na snížení horečky, nevykazuje žádné další příznaky, včetně kašle,
vyšly mu negativně poslední 2 po sobě jdoucí vzorky odebrané minimálně 24 hodin od sebe. Osoba
propuštěná z karantény se nepovažuje za někoho, kdo by mohl nakazit druhé. Karanténa může být
i formou pobytu doma a omezení kontaktu s druhými lidmi, včetně příbuzných.
Inkubační doba koronaviru
Podle dosavadních informací se mohou příznaky nemoci COVID-19 objevit již za dva dny od nakažení
a nejpozději 14 dnů od nakažení.
Průběh nemoci
Rozhodující o osudu pacienta jsou tři první týdny.
V prvním týdnu se příznaky obvykle změní z mírných na vážné.
V druhém týdnu, pokud má pacient dobrý imunitní systém, může se vyléčit. Když má imunitní systém
slabý, může dojít ke vzniku komplikací, které mohou vyvolat dýchací potíže a selhání orgánů.
Úmrtnost na COVID-19
Míra úmrtnosti na nový koronavirus není dosud přesně známa. Odhaduje se kolem dvou procent,
nicméně dokud epidemie neskončí, nelze úmrtnost stanovit. Zjištění úmrtnosti ztěžují také
nespolehlivé informace od čínských státních úřadů. Více než úmrtnost, která se týká hlavně starších
osob, je znepokojivá vysoká míra nakažlivosti nemoci.
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Recepty
Domácí zázvorová limonáda
Suroviny
zázvor (množství řídíme chutí, jak komu vyhovuje), med,
citrón, hrst máty, 10 koleček salátové okurky, 1 l vody.
Postup
Oloupaný zázvor nastrouháme najemno, dáme do džbánku a
přidáme 2 polévkové lžíce medu. Z citrónu vymačkáme šťávu
a rovněž přidáme do džbánku k zázvoru a medu. Mátu
promneme v prstech, aby uvolnila aroma, a přidáme
k ingrediencím, nalijeme vodu, dobře promícháme a přihodíme na kolečka nakrájenou salátovou
okurku. Necháme v lednici odstát, ať se všechny chutě a vůně spojí, před podáváním přihodíme ještě
led.
Melounová limonáda
Suroviny
500 g meloun bezpeckový, 2 ks citronová šťáva, 3 lžíce cukr,
300 ml studená voda, Led, máta.
Postup
Meloun nakrájíme na kousky. Vymačkáme šťávu ze 2 citrónů,
přidáme cukr/med. Vše společně rozmixujeme a smícháme s
vychlazenou vodou. Následně vše spolu promícháme,
přidáme led a mátu.
Okurková limonáda s citronem
Suroviny
2 ks okurka salátová, 2 ks citron, 6 snítka meduňka, 1 špetka mořská sůl, 4 lžíce javorový sirup.
Postup
Okurky nakrájejte na tenká kolečka. Ve džbánu je zalijte vodou, přidejte omyté citrony nakrájené na
kolečka, 4 snítky meduňky, špetku soli a nechte odležet 1 hodinu v chladu.
Okurku a citron rozdělte do sklenic. Přidejte lístky meduňky, cit ronovou šťávu a po lžíci sirupu. Zalijte
okurkovým výluhem a promíchejte.
Náš TIP: Okurku rozmixujte, dolijte vodou a nechte v ledničce asi 30 minut. Sceďte. Limonádu oslaďte
cukrem nebo sirupem a ve sklenicích doplňte kouskem nakrájené okurky a citronem.
Jahodová limonáda
Suroviny
450 g jahody pokrájené, 4 lžička hnědý cukr + 2 lžíce navíc, 4
lžíce citronová šťáva čerstvě vymačkané, sodovka, 2 plátek
meloun, jahody (2 nechte na ozdobu) a 2 lžíce cukru
rozmixujte do pyré.
Postup
Připravte si dvě skleničky a na dno každé dejte 3 lžíce pyré, po
dvou lžičkách cukru a 2 lžících citronové šťávy. Promíchejte,
zasypte ledem a dolijte sodovkou. Podávejte ozdobené jahod ami a melounem.
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Broskvová limonáda s melounem
Suroviny
5 ks broskve, 8 lžíce med, 2 ks citronová šťáva, 2 hrnek
meloun
Postup
Do hrnce nalijte 420 ml vody, přidejte oloupané a na malé
kostky pokrájené broskve i med. Nejprve 4 lžíce. Ovoce
přiveďte k varu, snižte teplotu a 3 minuty za průběžného
promíchávání vařečkou povařte. Nechte vychladit a
rozmixujte.
Promíchejte s citronovou šťávou, případně ještě doslaďte medem a uložte až na 2 hodiny do ledničky.
Meloun rozmixujte, promíchejte s broskvemi a ještě 1 hodinu chlaďte. Podávejte s tenkými plátky
neoloupané broskve.
Grapefruitová limonáda s citronem a medem
Suroviny
2 ks grapefruit, 10 ks máta, 1 ks granátové jablko, 4 lžíce
med
Postup
Pečlivě omyté grapefruity nakrájejte na tenké plátky a poté
na kousky. Rozdělte je do sklenic.
Přidejte mátu, vymačkanou šťávu a semínka z granátového
jablka. Zakápněte medem, dobře promíchejte a doplňte
sodovkou nebo vodou.
Letní klasika: Kuřecí salát Caesar
Na dresink
6 ks ančoviček, 1 stroužek česneku, sůl, 2 lžíce citronové
šťávy, 1 lžička dijonské hořčice, 200 g domácí majonézy,
3 lžíce strouhaného parmazánu
Na maso
2 kuřecí prsní řízky, sůl, mletý černý pepř, olivový olej
Na krutony
2 ciabatty, 3 lžíce olivového oleje
Postup
Filety ančoviček nakrájejte co nejjemněji a pak je plochou stranou nože utřete o prkénko úplně na
pastu. Česnek utřete se solí. Obojí dejte do misky, přidejte citronovou šťávu, hořčici a majonézu. Vše
promíchejte a podle potřeby ještě dochuťte citronovou šťávou, solí a pepřem.
Troubu rozehřejte na 220 °C. Kuřecí prsa nařízněte tak, abyste je rozevřeli jako knihu a maso nebylo
nikde příliš vysoké. Pěstí maso trochu naklepejte, osolte, opepřete a na olivovém oleji z obou stran
pozvolna opečte dohněda.
Ciabattu (nebo jakékoliv bílé pečivo) natrhejte na kousky velikosti sousta a promíchejte s pár lžicemi
olivového oleje. Rozložte na plech vyložený pečicím papírem a asi 10 minut pečte dozlatova. Hotové
krutony jsou zcela suché a křupavé.
Římský salát rozeberte na listy, vnější zavadlé vyhoďte. Zbylé omyjte, osušte a nechte pořádně
oschnout – jinak se na salát nechytí dresink. Salát nakrájejte na nudličky a promíchejte s dresinkem.
Naservírujte na talíř, přidejte na tenké plátky nakrájená kuřecí prsa, krutony a hoblinky parmazá nu.
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Oznámení, otevírací doby
Obecní knihovna
Každou středu: 18,00 – 19,00
Veřejný internet
Zavřeno od 27.7. 2020 do 24.8. 2020

Pošta Kosičky
Po
Út
St
Čt
Pá

7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00

Prodejna Hruška Kosice
Po
Út
St
Čt
Pá
So

12,00 - 16,30
12,00 - 16,00

6,30 – 12 14 – 16,30
6,30 – 12 14 – 16,30
6,30 – 12 14 – 16,30
6,30 – 12 14 – 16,30
6,30 – 12 14 – 16,30
7,00 – 10,30

Obecní hospoda, otevírací doba

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Na

d o 30.9.
17 - 22
Z avřeno
17 - 22
17 - 22
17 - 22
17 - 22
17 - 22

od 1.10.
18 - 22
Z avřeno
18 - 22
18 - 22
18 - 22
18 - 22
18 - 22

Využívat popelnici na sběr jedlých olejů a tuků

umístěnou u

nákladové rampy u obchodu Hruška.
Otevření sběrného dvora
komunálního odpadu

.

– od 10 do 12 hodin vždy po svozu

Covid epidemie jaro 2020

