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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro je nejkrásnějším obdobím
v roce, příroda se začíná probouzet,
stromy kvetou, tráva se zelená, mnohé
čeká práce na zahradě nebo na poli.
Také letos jsme se na toto období
těšili, ale přišlo něco, s čím nepočítal
nikdo a co nezažilo mnoho generací
v naší obci. Přišla celosvětová pandemie koronaviru. Byl vyhlášen stav
nouze, máme omezen pohyb na veřejnosti, nesmíme se navštěvovat, musíme nosit roušky, došlo k uzavření škol,
museli jsme omezit úřední hodiny pro
veřejnost, uzavřít sběrný dvůr, došlo
k částečnému omezení provozu úřadů
a různých institucí.
Každý den čekáme na zprávy, kolik
lidí se koronavirem nakazilo, kolik se
uzdravilo, kolik lidí zemřelo. Čekáme,
co se bude dít dál, jak dlouho situace
bude trvat, kdy se „to“ konečně zlomí,
kolik firem a lidí bude mít existenční
problémy apod. Dá se předpokládat,
že obec bude mít v letošním roce nižší
příjmy z daní a nenaplní se tak předpokládaný rozpočet v oblasti příjmů, bude
jen otázkou v jaké výši výpadek příjmů
bude.
Blíží se Velikonoce a je více než pravděpodobné, že stávající stav bude pokračovat. Nebudeme moci svátky slavit
tak, jak jsme byli zvyklí, asi se nebude
chodit s pomlázkou a nejspíš se nebude
ani „hrkat“, nebudou bohoslužby.
Po vyhlášení nouzového stavu nás
oslovily některé ženy z obce s tím, že

jsou ochotny a schopny šít roušky zejména pro naše starší občany. Sehnali
jsme základní materiál a během několika dnů jsme byli schopni rozdat každému občanovi staršímu 65 let roušku,
bylo jich téměř 200. Nyní chystáme
další roušky, které bychom chtěli co
nejdříve starším občanům rozdat.
Doufám, že se situace brzy změní, budou zrušena všechna omezující
opatření a postupně se všechno vrátí
do normálních kolejí.
Chtěl bych vás všechny poprosit,
abyste dodržovali všechna opatření,
omezení pohybu, hygienu a brali ohled
zejména na starší občany, abychom se
virové epidemie co nejdříve zbavili.
Přesto, že se nacházíme v tak těžkém období, snažíme se v obci dál realizovat a připravovat některé akce.
Zastřešili jsme malé venkovní posezení u hřiště s umělým povrchem na
bývalém koupališti. Ořezali jsme túje
u kostela a na hřbitově. Zrekonstruovali jsme veřejné osvětlení v ulici Za
Humny. Byl znovu postaven opravený kříž ve Vinohradech, je připravena
projektová dokumentace k zachycování dešťových vod z areálu základní
školy včetně žádosti o dotaci. Je vybrána firma na rekonstrukci komunikace
Drahy. Je připravena realizace opravy
plotu u hřiště, na kterou budeme žádat
dotaci. Pokračuje se v přípravě projektu přístavby tělocvičny, v současné
době je požádáno o stavební povolení
a zpracovává se prováděcí dokumentace této stavby.
Pokud by nebyl vyhlášen stav nouze, od dubna by bylo opět otevřeno

pohostinství na Horních Újezdech.
Otevření bude závislé na postupném
uvolňování zákazů ze strany vlády.
Znovu bych vás chtěl všechny požádat o dodržování zákazu parkování
na chodnících a místních komunikacích, pokud nezůstane vedle vozidla
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro každý směr jízdy. Berte ohled na
starší občany, děti i matky s kočárky.
Majitele psů žádám o dodržování
„Obecně závazné vyhlášky o pohybu
psů“ v obci a zejména o úklid po svých
„miláčcích“, jak z obecních, tak soukromých pozemků.
Nedělejme skládky na obecních
pozemcích, jako se to stalo u kříže pod
silnicí do Drslavic.
Není přece možné, aby si bez svolení vlastníka pozemku občan složil
kladovku dřeva, s tím, že přitom málem došlo k poškození opraveného
kříže (viz.foto uvnitř novin). Jde o bezohlednost, neúctu k práci našich zaměstnanců, kteří tento pozemek před
časem vyčistili od náletů a srovnali.
Proč si tento občan nesložil dřevo na
svůj pozemek před rodinným domem,
kde má dost místa? Je asi lepší udělat
nepořádek „na obecním“.
Chovejme se ohleduplně vůči
ostatním obyvatelům, nemysleme jen
na sebe a své blaho..
Závěrem bych vám chtěl popřát
zejména hodně zdraví, které budeme
v následujícím období všichni potřebovat, klidné prožití velikonočních
svátků a co nejrychlejší návrat k normálnímu životu.
J. Hefka

Výpis z usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 8. veřejného zasedání konaného ve středu 11.3.2020.
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
5. Schvaluje roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Prakšice, příspěvkové organizace za rok 2019.
Schvaluje převedení výsledku hospodaření (zisku)
v částce 81,40 Kč do rezervního fondu.
6. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.
Schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní
činnosti za rok 2019 ve výši 11 605 258,32 Kč převedením na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
7. Schvaluje předloženou účetní závěrku obce za rok 2019
bez výhrad.
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8. Schvaluje výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace Drahy“ STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
Praha 5.
9. Schvaluje poskytnutí individuální investiční dotace ve
výši 300 000 Kč Římskokatolické farnosti Prakšice na
akci „Rekonstrukce schodiště ke kostelu v Prakšicích“.
Zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Římskokatolickou farností Prakšice o poskytnutí dotace.
10. Schvaluje změnu rozpočtu č. 1/2020.
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Poděkování
Dovolte mně, abych touto cestou poděkoval ženám, které dobrovolně, na úkor svého volného času, na úkor rodiny
a ze svého materiálu nezištně šili roušky pro naše seniory.
Jmenovitě se jedná o Lenku Kočicovou, Věru Jánošovou, Irenu Kadlčkovou, Ludmilu Vlkovou, Marii Řezníč-

kovou, Jiřinu Chlachulovou, Martinu Mošťkovou a Martinu Veleckou.
Děkuji vám za vstřícnost, iniciativu a snahu pomoct
potřebným v této nelehké době.
J. Hefka

Společenská kronika

Evidence obyvatel
1. Narození - 2
2. Přihlášení - 1
3. Úmrtí - 0
4. Odhlášení - 4

V únoru se dožila významného životního jubilea
90 let paní Ludmila Hubáčková
a 80 let paní Eva Dynková.

Počet obyvatel v Prakšicích
ke dni 31.3.2020 - 1026.

K významnému
vý
jubileu oběma ještě jednou srdečně blahopřejeme!
me!

Lyžařský kurz
Na lyžařský kurz jsme jeli do
Orlických hor, konkrétně do Čenkovic. Jelo nás 31 dětí a 4 učitelé
- paní učitelka Braunerová, páni
učitelé Kutálek, Frolec a Bartoš.
Byli jsme ubytováni v penzionu
Atlas.
Počasí nám přálo a bylo nádherně, tedy kromě pondělí. Ly-

žovali jsme vždy ráno od devíti
do jedenácti a po obědě dvou do
čtyř hodin. Byli jsme rozděleni do
třech skupin lyžařů (podle úrovně
lyžování) a jedné skupiny snowboardistů.
Lyžák bych shrnula tak, že jsme
si to velice užili a zasmáli jsme se.
Sára Rachůnková, VII. třída

Lyžák byl super. Napadlo hodně sněhu, jela skvělá parta lidí a zažili jsme
spoustu srandy. Nejlepší bylo sjíždět sjezdovku na Červené vodě a jezdit zpět nahoru vyhřívanou lanovkou. Počasí se vydařilo, ale objevila se i mlha, což celkový
dojem docela kazilo. Ale i tak to byl jeden
z nejlepších lyžáků.
Adéla Mošťková, VIII. třída

Upozornění pro občany
Na sběrném dvoře je možno odevzdat použitý potravinářský olej. Olej musí být v uzavřených PET lahvích.
Znovu upozorňujeme občany, že je nutno na sběrný dvůr předávat objemný odpad (zejména nábytek), který rozmontovaný, aby bylo možno uložit zvlášť např. dřevo, plast, čalounění apod. Rozmontovány musí být i kancelářské židle,
kola, hračky atd.
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Historie pálení slivovice v Prakšicích
O historii vaření piva jsme psali
v minulém čísle. Nyní nás čeká ještě
atraktivnější téma - historie pálení
slivovice v Prakšicích. Rovněž toto
povídání o alkoholu můžeme začít
obligátní větou: „Už staří Egypťané“.
Tajemství destilace však znali i staří
Číňané. S destilací alkoholu později ve
středověku jako první opětovně přišli
Arabové, patrně koncem 1. tisíciletí
našeho letopočtu. Výsledná tekutina
jim však nesloužila ke konzumaci,
nýbrž k lékařským účelům a později
také k výrobě vonných esencí, které
se v alkoholu skvěle rozpouštěly. Samotné slovo alkohol a jeho ekvivalenty dominující ve většině světových
jazyků pochází z arabštiny, konkrétně
ze slova al-kahal, jež lze údajně přeložit jako jemná substance. Od Arabů
získali tajemství destilace Evropané
při křížových výpravách ve 12. století. První destiláty v Evropě se opět
používaly v lékařství a voňavkářství.
Teprve od 14. století, začali vznikat
soukromé a městské palírny za účelem výroby alkoholu ke konzumaci.
Tyto palírny zakládali nejčastěji jako
první Židé.
Tolik úvodem. Nejstarší historický písemný záznam o pálení slivovice v Prakšicích je stejného data, jako
je záznam o vaření piva. V roce 1671
v přiznávacím listu Matouše Tengelota je jako součást prakšického panství
uváděna tvrz, dvůr, pivovar, palírna,
olejna, mlýn, ovčírna a chalupa pro
čeleď. Rovněž v soupisu majetku po
zemřelém Alexandru Winklerovi je
v roce 1696 uváděna jako součást majetku palírna. Tuto palírnu od roku
1748 provozovali již Kaunicové, kteří
ji začali později pronajímat. Například v roce 1843 se v ní vyprodukovalo 70 sudů pálenky (vědro rakouské
mělo obsah 56,6, litru a tak při nejčetnějších jednovědrových sudech to
mohlo být až 4 000 litrů pálenky). Dle
císařského dekretu z roku 1835 bylo
v té době pálení bez daně. Není bez
zajímavosti, že uvedený dekret platil
pouze pro Moravu a rakouské země,
ale neplatil pro Čechy. Nárok pálit
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bez daně měl současně jen ten občan,
který mohl prokázat, že má švestky
z vlastní sklizně, pro vlastní potřebu
a v množství jen 56 litrů (jedno vědro) slivovice s obsahem 50% alkoholu.
Podmínkou bylo rovněž to, že se smělo pálit jen doma, ve vlastním stavení
a v době od 5 hodin ráno do 19 hod.
večer. Protože pořízení vlastní pálenice bylo nákladné, pořizovaly se pálenice přenosné nebo pojízdné. Pálení
slivovice bez daně podléhalo přísným
ohlašovacím povinnostem. V roce
1831 byl v Prakšicích velký požár.
Kromě mnoha domů shořela i obecní pálenice, kterou měl v nájmu Žid
Jakob Fridler. Pod přísahou uvedl, že
mu při požáru shořelo 52 věder žitné
kořalky, 12 věder rosolky (sladký likér vyráběný z alkoholu, vody, medu
a dochucovadel z květu růží, pelyňku,
máty a zázvoru) a 18 věder slivovice.
Židu Fridlerovi tak shořelo neuvěřitelných 4.641 litrů kořalky! V roce
1852 pálenici koupil František Černík
a v roce 1864 ji Františka Černíková
prodala obci Prakšice za 1400 zlatých.
Obec Prakšice začala pálenici rovněž
pronajímat a nájemci ji pak často provozovali i jako hospodu. Na fotu č.
1 je inzerát ve Slováckých novinách
v roce 1890, ve kterém obec Prakšice
hledá nového nájemce a zdůrazňuje, že: „Katolíci mají přednost“. Prv-

ní nájemce pálenice a hospodský byl
přesto Žid Moritz. Po zrušení obecní
pálenice si postavil vlastní pálenici
v zahradě domu čp. 180 Jiří Hladiš
a později ji přemístil do domu čp. 204,
kde bylo výhodou, že voda k chlazení
přitékala dřevěným korytem samospádem z Vrbovců (elektřina byla do
Prakšic přivedena až v roce 1944). Po
něm převzal tuto pálenici Josef Kadlček z čp. 168 a pálil v ní až do roku
1920. Pak zakoupila pojízdnou pálenici Spořitelní a záložní spolek Raiffeisenka a ta fungovala v Prakšicích až
do roku 1925, kdy spolek Raiffeisenka postavil zděnou pálenici na místě
soutoku potoku Holomňa a Prakšického potoku. Druhou pálenici v obci

Foto č.1

Foto č.2
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si pořídil v roce 1925 i František Vlk
z čp. 54. V letech hospodářské krize
v 30. letech obecní pálenice na krátkou dobu zanikla a byla opět obnovena spolkem Raiffeisenka v roce 1936
nákladem 4581 korun. V uvedeném
roce zpracovala 190 hl kvasu, z něhož se získalo asi 1800 lit slivovice, na
dani občané zaplatili 17.567 korun.
Přibližně stejné množství pálenky se
vypálilo v té době i v soukromé pálenici u Vlka na čp. 54. Nezdaněné
pálení nebo jen s mírnou daní vedlo
k tomu, že se v úrodných letech vypálilo v rodině rolníků dle počtu jejich členů 100 až 200 litů slivovice.
Rozumní hospodáři část slivovice
prodali, ti nerozumní ji sami všechnu vypili. Propadali tak alkoholismu
a v letech neúrody pili na dluh v hospodě. V archivních materiálech z druhé poloviny 19. století jsou zachovány
zápisy o exekucích několika domů našich spoluobčanů z uvedených důvodů. Obecní prakšická pálenice sloužila občanům i za socialismu. Protože
„obec“ za socialismu nemohla podnikat, provozovala ji socialistická organizace Slovácké konzervárny. V té
době v ní dlouhé roky pracoval jako
páleničář Josef Němeček (1909) z Vinohradů. Na fotu č. 2 je páleničář Josef Němeček společně se zákazníkem
Jaroslavem Manem (1939). Na fotu č.
3 ochutnávají v prakšické obecní pálenici svou vyrobenou slivovici bratři
- Josef Vlk (1906) z čp. 3 a František
Vlk-„kůťanský-vlčkůj“ (1909) z čp.
180. Po Josefovi Němečkovi pracovala jako „páleničářka“ jeho dcera
Marie Podškůbková. Obecní pálenice
sloužila i po „sametové“ revoluci. Od
roku 1990 ji provozovala společnost
Letasol Kunovice. Poslední páleničáři
byli společně Alois Drábek a Rudolf
Martinec. Na Fotu č. 4 z roku kolem
1995 je právě páleničář Alois Drábek
(1941) se zákazníky Josefem Hladišem a Josefem Zálešákem. V roce
1997 se pokusil tehdejší starosta obce
Prakšice Vladimír Vlk obecní pálenici zrekonstruovat. Narazil však na
nečekané problémy. Samotná budova
pálenice nebyla nikdy zkolaudovaná
a nebyla zapsaná do majetkových listů
na katastru – tedy úředně neexistova-
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Foto č.3

Foto č.5
la. Pozemek, na kterém budova stála,
patřil České pojišťovně (následnici
Raiffeisenky) a obci Prakšice nepatřilo dokonce ani destilační zařízení
a vybavení pálenice. V roce 1997 se
tedy pálení v pálenici zastavilo a hledalo se řešení. Na fotu č. 5 z tohoto
roku je budova pálenice ještě s plně
funkčním destilačním zařízením, ale
již se v ní nikdy více nepálilo. Po čase
se obci ozval „zrestituovaný“ vlastník
destilačního zařízení a nabídl jej obci
k odkoupení. Požadovaná částka však
byla neúměrně vysoká a k dohodě
nedošlo. Definitivní konec obecní pálenice byl odvoz měděného destilačního zařízení tímto vlastníkem. Bu-

Foto č.4
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dova je dodnes využívána pouze jako
skladiště. Dnešní předpisy a zákony
neumožňují pálení bez daně a může
se pálit jen v pálenici s počitadlem
vyrobeného alkoholu. Kontrolování
tohoto požadavku finančním úřadem
není naštěstí striktně dodržováno
a tak raději nebudeme existující fenomén „černého pálení“ dále rozebírat.

Minulý článek o pivu jsme začali
pořekadly o pivu, ten dnešní můžeme
ukončit pořekadly o slivovici, kterých
je snad ještě více:
„Gořalenka na svět přišla, aby bolest z hlavy vyšla“
„Kdo prakšicků slivovicu pije, mnoho let se dožije“
„Kdo pije slivovicu denně, necítí

potřebu alkoholu“
„Teprve po štamprli slivovice se člověk cítí tak, jak by se měl cítit před ní“
„Jenom jedna věc je lepší než štamprle slivovice. Dvě štamprle“
Současně však 100% o slivovici
platí slova Jana Wericha: „Jsi–li blbej,
nepij, projeví se to“
Zapsal: František Buráň

INFORMACE KE SLAVENÍ SVATÉHO TÝDNE 2020
Prefekt kongregace pro Boží kult
a disciplínu svátostí kardinál Robert
Sarah vydal následné rozhodnutí jak
mají kněží ve farnostech prožít slavení Svatého týdne v roce 2020.
1. ZELENÝ ČTVRTEK – Památka poslední večeře Pána Ježíše.
Kněz bude slavit mši sv. + dva ministranti večer v 18,00. Po skončení sv.
přijímání se pomodlíme litanie před
vystavenou NSO a pak kněz vyjde před
hlavní vchod a požehná celé farnosti. Toto požehnání bude kolem 18,35.
Můžete se přežehnat a třikrát opakovat
„ Pochválena budiž bez ustání Nejsvětější Svátost Oltářní“ Pak se pomodlíme modlitbu „ Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému ...“
2. VELKÝ PÁTEK – Památka
umučení a smrti Pána Ježíše.
Velkopáteční obřady začnou v kostele (jenom kněz + dva asistenti) navečer 16,00

Během Velkopáteční bohoslužby
se do přímluv vloží zvláštní úmysl „
Za lidi stížené pandemií“ Po skončení
obřadů na velký pátek opět kněz vyjde
s křížem před kostel a požehná celé
farnosti ( předpokládaný čas asi 16,50
) Můžete se modlit : „ Klaníme se Ti,
Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť
svým křížem jsi vykoupil svět.“
3. VELIKONOČNÍ VIGILIE –
Slavnost Vzkříšení Pána Ježíše.
Obřady „ velikonoční vigilie „ začnou v 20,00 v kostele bez tradičního
velikonočního ohně. Opět bude slavnostní liturgie složit kněz + dva ministranti. Ve mši sv. se vynechá obřad
žehnání vody. Každý křesťan doma ať
obnoví křestní sliby : ( můžete si rozsvítit svíčku)
Ano, Zříkám se tedy ducha zla.
Ano, I všeho, co působí.
Ano, I všeho, čím se pyšní.
Pak se pomodlíte modlitbu „Věřím
Boha ...“

4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE –
největší křesťanský svátek.
Mše sv. bude sloužená v kostele
v 10,00 kněz + dva ministranti.
Doporučuji věřícím obřad požehnání pokrmů doma před velikonoční
snídaní.
Na závěr mše sv. na velikonoční
neděli se pomodlíme „ velikonoční
litanie“ a pak udělím před kostelem
svátostné požehnání celé farnosti. ( asi
10,40 )
VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ PRO
FARNÍKY :
Moji milí, poslední věta v evangeliu podle Matouše zní: „A hle já jsem
s vámi po všechny dny, až do skonání světa.“ V této důvěře prožijme nejenom tyto mimořádné dny, ale také
svátky velikonoční – svátky nové křesťanské naděje.
To Vám všem vyprošuje
P. Jaroslav Kapuš

Rybník Prakšický dolní
V loňském roce začala firma Rybníkářství Hodonín s.r.o.
se stavbou „Rybníku Prakšického dolního“. Jedná se vybudování rybníku pod rybníkem stávajícím, který je koncipován jako boční vodní nádrž se zemní sypanou hrází. Plocha
rybníka je 3,95 ha, navržený objem rybníka je 122 000 m3
vody. Hloubka vody v nádrži je uvažována v rozmezí 0.2 –
0,7 m na okraji rybníka a 2,4 – 3,9 m v hlubší části rybníka.
Maximální hloubka vody bude v lovišti u výpusti 5 m.
Rybník bude mít zemní sypanou hráz v celkové délce
659 m (536 m boční a 123 m čelní).
V prostoru lužní louky pod hrází stávajícího „Rybníka
Prakšického horního“ budou zbudovány celkem 3 boční
neprůtočné vodní tůně o vodní ploše 70 – 300 m2. Očekává
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se osídlení tůní obojživelníky a jinými drobnými s vodou
spjatými živočichy a růst mokřadních druhů rostlin (rákos,
orobinec, ostřice, kosatec).
Rybník bude využíván k extenzivnímu chovu ryb
převážně pro produkci plůdků a násad (jedno a dvouleté ryby), dále bude sloužit jako prvek ekologické stability

krajiny. Vybudováním vodní plochy dojde k lepší regulaci
vodních poměrů s cílem zadržování vody v krajině. Účel
vodního díla je rovněž krajinotvorný, jako prvek ekologické
stability krajiny - vodní plocha s přechodem do mokřadní
části.
Ing. Jiří Janoštík

Základní informace o koronaviru
Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá
pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné
označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění s různým
stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového
obalu virů ve tvaru sluneční korony.
Může způsobit běžné obtíže, jako je
nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také závažnější choroby, jako
je dýchací onemocnění zvané těžký
akutní respirační syndrom (SARS;
Severe Acute Respiratory Syndrome)
či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).
Jak poznám, že jsem nakažen?
K hlavním příznakům tohoto onemocnění patří zvýšená teplota, kašel,
dušnost, bolest hlavy a únava a bolest
hlavy. Ne však každý s těmito příznaky
je nakažen koronavirem. V takovýchto
případech je nutné racionálně zvážit,
zda jste mohli přijít s nákazou do kontaktu.
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Co je dušnost?
Dušnost je charakterizována subjektivně vnímanými problémy s dýcháním. Pacient má pocit tíže na prsou
nebo nedostatku vzduchu, obtížně se
mu dýchá.
Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či
osoby s oslabenou imunitou. Také to
zatím vypadá, že pro těhotné ženy riziko zvýšené není. Ukázalo se, že i u dětí
je zatím, podle dostupných informací,
virus snášen dobře.
Jak se onemocnění COVID-19
přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka
na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje
nejčastěji sliznice horních a dolních
dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Po
týdnu od nakažení se nemoc projeví

horečkami, které neustupují. Mohou
být provázené nepříjemnými pocity,
bolestmi kloubů a svalů a objevují se
i projevy kašle.
Kudy do lidského těla virus proniká?
Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato
místa pro viry představují otevřenou
bránu, právě na obličej si saháme nevědomky prakticky neustále. Doporučení expertů zní vědomě se těmto
dotekům vyhýbat.
Jak je to s imunitou vůči koronaviru?
Co se týče běžných koronavirů,
imunitu, která by trvala příliš dlouho,
získat nelze. Takže v případě tohoto
konkrétního koronaviru odpověď doposud vědci neznají.Pokud se uzdravíte, jste imunní, ale už není jisté, jak
dlouho. Tohle je ve skutečnosti jedna
z největších výzev při vývoji vakcíny,
která v současnosti probíhá.

strana 7

Prakšické noviny

strana 8

Duben 2020

Prakšické noviny

Duben 2020

strana 9

Prakšické noviny

strana 10

Duben 2020

Prakšické noviny

Kříž vinohrady

Kříž Vinohrady před opravou

Skládka dřeva u kříze

Kříž Vinohrady po opravě

Tříkrálová sbírka
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