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Vážení spoluobčané,

Pomoc pro seniory

Současná situace způsobená pandemií koronaviru
(SARS-CoV-2) je vážná, v těchto dnech zažíváme
situace, se kterými jsme nikdy nepočítali a nedokázali si je ani představit. Denně jsme zahlcováni informacemi, zákazy a nařízeními, které musíme dodržovat. Ale především je to v našem zájmu, abychom
tato opatření dodržovali, jelikož vývoj v jiných zemích ukazuje, že bez drastických opatření nejde tuto
situaci zvládnout. Proto Vás žádám o respektování
nařízení, která vydala vláda České republiky. Pokud
je budeme všichni bez výjimky dodržovat, věřím, že
to společně zvládneme.

Obec a Obecní úřad Postřekov nabízí v době trvání opatření ke koronaviru pomoc seniorům při zajištění nákupu,
vyzvednutí léků a telefonickou pomoc, jak se chovat po
dobu vyhlášení karantény a omezení volného pohybu
osob.

V případě nouze či potřeby se neváhejte obrátit na
obecní úřad, pokud to bude v našich silách, rádi Vám
pomůžeme a zajistíme potřebnou pomoc. Již nyní
rozvážíme roušky, které se nám podařilo zajistit a
roušky, které šijete. Je jedno, jestli je ušijete a rozdáte sousedům, nebo distribuci zajistí obec - důležité
je, že jsou. Všem děkuji, kdo se podílí jakýmkoliv
způsobem na výrobě a současně děkuji dobrovolníkům, kteří se přihlásili, aby pomohli v případě potřeby se zajištěním potravin či léků pro seniory. Nesmírně si toho vážím!
Přeji všem, ať se nám virus vyhne, vše zvládneme
bez úhony a co nejdříve se budeme moci vrátit do
běžného života.
S úctou Petr Anderle, starosta

Postup při potížích a podezření
z virové nemoci
1) Mám nově vzniklé zdravotní potíže

Máte některý z následujících příznaků?

dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti
s kašlem

horečka >38 stupňů

suchý kašel
Pokud se vám hůře dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte
podle instrukcí operátora.
Pokud máte horečku, která trvá déle než dva dny, nebo
suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky
praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pr acovní

Budeme se snažit Vám pomoci zvládnout tuto nelehkou
situaci. Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad na
těchto kontaktech:

pevná linka kancelář OÚ: 379 796 219

mobil starosta: 724 182 364

e-mail: urad@obecpostrekov.cz

Způsob poskytování nabízených služeb:






objednávku je možno provést telefonicky na pevné
lince kanceláře OÚ nebo mailem každý pracovní den
v době od 8:00 – 11:00 hodin,
obec zajistí pořízení věcí dle seznamu z rozpočtu obce,
následně bude zboží doručeno ke vchodu domu/bytu,
osoba doručující zboží kontaktuje příjemce buď zazvoněním nebo telefonicky, k zásilce bude doložena
kopie účtenky,
dle dohovoru obec následně přeúčtuje souhrnně náklady za zboží, které vám bylo dodáno. Způsob úhrady a období vyúčtování bude dohodnuto při první
objednávce.
Petr Anderle
dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.
Pokud je vám více než 60 let a máte kterýkoliv z výše
uvedených příznaků, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pr acovní dobu
praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.
Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny,
je nutno brát ohled na sebe i ostatní: zůstaňte v domácí
karanténě, sledujte se, užívejte léky proti horečce.
Pokud nemáte ani jeden z těchto příznaků, nejedná se
v tuto chvíli pravděpodobně o COVID-19: průběžně sledujte svůj zdravotní stav a dvakrát denně si měřte teplotu.
Pokud máte jiné neodkladné zdravotní problémy, obraťte
se na svého lékaře.
pokračování článku na str. 2
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pokračování článku „Postup při potížích…“

2) Potřebuji provést test na přítomnost nového
koronaviru.

Máte doporučení nebo žádanku k provedení testu od lékaře? Pokud ano, potřebujete vhodné odběrové místo.
Jejich seznam vám sdělí operátor linky 1212
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.
Pokud nemáte příznaky onemocnění a doporučení nebo
žádanku od lékaře, vyšetření není indikováno. Lze ho
provést pouze na několika odběrových místech a testování si musíte uhradit sám (orientační cena je 2900 Kč) odběrová místa pro samoplátce viz odkaz výše.
Pokud jste v domácí karanténě (pozn. není stejné jako
"celonárodní karanténa"), necestujte na odběrové místo
veřejnou nebo sdílenou dopravou.
Pokud se dopravujete na odběrové místo vlastním autem,
jeďte sami nebo s doprovodem maximálně jedné osoby,
použijte ochranu úst a nosu.

3) Byl jsem testován a čekám na výsledek.

Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS,
prosím čekejte.
Při větším vytížení laboratoří či odběrových míst může
sdělení výsledku trvat déle, i několik dní.
Pokud jste zároveň v domácí karanténě, dodržujte nadále
její pravidla.
Pokud máte zdravotní potíže, postup jako v případě 1).

4) Můj test na přítomnost nového koronaviru je
pozitivní.
Zůstaňte v domácí izolaci. Kontaktujte telefonicky praktického lékaře a postupujte podle jeho instrukcí.

5) Byl jsem v úzkém kontaktu s nakaženou
osobou.

Definice rizikového kontaktu:
 osoba žijící ve stejné domácnosti jako pacient s virem,
 fyzický kontakt (například potřesení rukou) s pacientem s Covid-19,

 nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety paci-

enta s Covid-19,
kontakt, pobyt v uzavřeném prostředí
(místnost, vozidlo, čekárna) s osobou s Covid- 19 na
vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut,
 zdravotnický nebo sociální pracovník poskytující péči
o pacienta s Covid-19 nebo laboratorní pracovník
zpracovávající vzorky bez adekvátních OOP nebo s
jejich nesprávným použitím.
Jde o rizikový kontakt?
Pokud ano, postupujte stejně jako v případě 6).
Pokud ne, není potřeba přijímat žádná opatření.
Pokud máte zdravotní potíže, postup jako v případě 1) .
 osobní

6) Vrátil jsem se ze zahraničí v posledních 14
dnech.

Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.
http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro
-domaci-karantenu
 zůstaňte v domácím prostředí:

s výjimkou lékařské péče,

pro obstarání potravin atp. požádejte jinou osobu
nebo objednat on-line (upozorněte dovoz),
 izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti:
 dobře větratelná místnost s oknem,
 zavírejte dveře,
 vyhněte se sdílení domácích potřeb,
 pokud možno používejte oddělenou koupelnu a
WC, pokud není používejte jako poslední a pak
úklid,
 při jakémkoliv nezbytném kontaktu s ostatními
noste obličejovou roušku,
 myjte si ruce,
 nezvěte si domů návštěvy,
 Pokud máte zdravotní potíže, postup jako v případě 1).
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pravidla nošení a udržování
roušek

 Po sundání roušky je opět důležité si důkladně umýt

Jak roušku správně nosit

Jak často roušku měnit?

 Roušku je nutné nasazovat čistýma rukama! Proto






si nejdřív pečlivě umyjte a ideálně i dezinfikujte
ruce. Aby se viry zachycené na rukou nepřenesly
na roušku.
Roušku si nasaďte přes nos a ústa a přesvědčte se, že
mezi obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Nos
a brada nesmí zůstat odkryté.
Během nošení se roušky nedotýkejte a nesahejte na
ni! Pokud se jít dotknete, hned si ruce vydezinfikujte
nebo umyjte.
Při sundávání roušky je potřeba s ní zacházet jako
s infekčním materiálem. Sundávat zezadu za šňůrky
(nebo gumičky) a nedotýkat se přední části.
Jednorázovou roušku vyhoďte do uzavřeného koše.
Pratelnou odložte do samostatného koše na prádlo
nebo jiné uzavíratelné nádoby. Pokud jste někde v
terénu, odložte ji do igelitového sáčku, abyste nekon-

taminovali nic a nikoho, co chcete chránit.

nebo vydezinfikovat ruce!

Často! Ihned, jak zavlhne! Ideálně cca po hodině. Ale
i když ji použijete třeba jen na nákup, který bude trvat
kratší dobu a rouška nestihne navlnout, i v takovém
případě ji nepoužívejte podruhé a vyměňte! Rouška je
prostě vždy „na jedno použití“, a to i ta pratelná, kterou
je právě před dalším použitím nutné sterilizovat.
Pokud do roušky vkládáte nějaký filtr, je potřeba
vyměnit celou roušku, nikoliv jen filtrační část!
Jak roušku udržovat aneb co s rouškou po použití?
Pratelnou roušku je po použití nutné dezinfikovat
(sterilizovat), aby bylo možno ji znovu použít.
Bavlněnou roušku můžete:
 Vyprat na vysokou teplotu (90 °C), případně na niž-

ší teplotu (60 °C), ale s použitím dezinfekčního prostředku vhodného na prádlo (např. Sanytol), odděleně
od ostatního prádla!
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 Namočit do roztoku Sava nebo do pe-

roxidu vodíku přes noc a následně vymáchat v čisté vodě.
 Vyvařit ve vodě v hrnci na sporáku,
několik minut.
V každém případě pak suchou roušku
ještě důkladně vyžehlete na maximální
teplotu.
Zdroj:
https://www.caramilla.cz/udrzba-rousek/
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Co s použitými rouškami?
Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním
COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a
kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do
směsného komunálního odpadu.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se
nic, ani v třídění odpadů, nemění.
Zdroj: MŽP - https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pronakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Výběr místních poplatků
Výběr místních poplatků v hotovosti je z důvodu
současné situace zrušen do odvolání.
POPLATEK ZA "POPELNÉ" A PSA JE MOŽNÉ
UHRADIT BEZHOTOVOSTNĚ, AVŠAK KAŽDÝ ZVLÁŠŤ!

Platba bezhotovostním převodem na účet
obce č. 761906309/0100

Při placení poplatku tímto způsobem je nutné uvést
variabilní symbol, který získáte následujícím způsobem:
2020 + kód části obce (01 pro Postřekov, 02 pro
Mlýnec) + č.p. nemovitosti, za kterou je poplatek
hrazen. Do zprávy pro příjemce uveďte, za co je
poplatek hrazen. Pokud platbu provádíte jedním
příkazem za více osob, je následně vhodné oznámit
správci poplatku (nejpozději do 15 dnů ode dne
odeslání platby) údaje potřebné ke správné identifikaci platby. Jedná se zejména o číslo účtu, ze kterého je platba hrazena, variabilní symbol, specifický
symbol, částka, datum úhrady a dále jméno, příjmení a data narození všech osob, za které byl poplatek tímto způsobem uhrazen. Správce poplatku
rozúčtuje tuto platbu samostatně na každého poplatníka. Tyto informace je možno zaslat e-mailem
na adresu obecního úřadu viz. kontakty.

Platba poštovní poukázkou

Při placení poplatku tímto způsobem je nutné použít poštovní
poukázku „A“ Vyplňují se stejné informace a platí stejná pravidla, jako pro platbu převodem.

Rekapitulace poplatků na rok 2020:
 místní poplatek za „popelné“: 550 Kč/osobu/rok

(občan mladší 70 let)

 místní poplatek za „popelné“: 400 Kč/osobu/rok

(občan starší 70 let)

 místní poplatek za „popelné“: 550 Kč/rekreační ob-

jekt/rok

 poplatek za 1. psa: 150 Kč/psa/rok
 poplatek za 2. a každého dalšího psa: 200 Kč/psa/rok
 majitel psa nad 65 let poplatek za 1.psa: 100 Kč/psa/

rok dalšího psa: 200 Kč/psa/rok

Příklady:


převodní příkaz na účet 761906309/0100, částka 2 200
Kč, variabilní symbol 202002043, text zprávy: popelné 4
osoby, Mlýnec č.p. 43
 převodní příkaz na účet 761906309/0100, částka 800 Kč,
variabilní symbol 202001270, text zprávy: popelné 2 osoby nad 70 let, Postřekov č.p. 270
 převodní příkaz na účet 761906309/0100, částka 150 Kč,
variabilní symbol 202002043, text zprávy: poplatek 1 pes,
Mlýnec č.p. 43.
Obec Postřekov
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Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2020/2021
Na základě pokynů ministra školství dochází
k některým organizačním změnám v průběhu
zápisu k základnímu vzdělávání v souladu
s mimořádnými opatřeními vlády ČR.

1. Organizace zápisu
Vzhledem k mimořádným opatřením neproběhnou motivační setkání předškoláků ve školce a škole (školička
…). Schůzka rodičů a třídního učitele proběhne hned,
jak to daná situace umožní. Do té doby bude možné komunikovat s novou p. třídní učitelkou Mgr. Andreou
Langovou, která dá kontaktní údaje všem rodičům a určitě Vás všechny bude informovat. Motivační část se ruší
z důvodu osobní absence dětí ve školním zařízení.
1.1 Termín zápisu
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30.
dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
V případě podání zápisového lístku osobně, určuji termín zápisu do Základní a mateřské školy Postřekov, příspěvková organizace, Postřekov 271, 345 35, na 16. dubna 2020 od 16:00 – 17:30 s přihlédnutím na nutnost
shromažďování v max. počtu 30 osob. V případě podání
elektronické žádosti je termín od 1. 4. 2020 – 30. 4.
2020.
1.2 Místo zápisu:
Místo fyzického konání zápisu proběhne v budově školy
Postřekov 271 v ředitelně školy.
1.3 Potřebné dokumenty:
S sebou k fyzickému zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o
svěření dítěte do péče (u pěstounů a pod.), rozhodnutí
o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém
roce vydáno. V případě elektronické žádosti je nutná
kopie rodného listu a číslo OP zákonného zástupce.
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem
1.4 Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020
se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do
31. 8. 2014, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8.
2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019
povolen odklad školní docházky o jeden rok.
1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do
konce června příslušného roku, může být přijato k plnění
povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného
v období od září do konce prosince k plnění povinné
školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře,

kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.
1.6 Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze
odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok na základě:
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané
v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo
klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout
Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena 1. třída,
s kapacitou 22 žáků.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16
odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s
právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků
Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého
pobytu, v případě cizince s místem pobytu
v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně
závaznou vyhláškou obce).
Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:
 sourozenec ve škole v době zápisu
 losování, které proběhne do 30 dní od dne zápisu a
losování provede ředitel školy za dohledu jednoho
zástupce obce, jednoho zástupce z řad zákonných
zástupců a jednoho zástupce školy.

4. Popis formální části zápisu
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte
požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
Žádost je možné podat písemně fyzicky, elektronicky
nebo ústně.
4.1. Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do
protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy
možné doručit následujícími způsoby:
1) do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý email!)
3) poštou
4) osobní podání

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5
dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše
uvedených způsobů.
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4.2. Potřebné údaje k žádosti:
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce,
uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti
uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
 jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 datum narození,
 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro
doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),
 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena
(konkrétní základní školu),
 jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,



Informace k rekonstrukci
základní školy

Plzeňského kraje byla přislíbena finanční podpora ve
výši 10 mil. Kč., což by znamenalo dofinancování cca
60 mil. Kč z vlastního rozpočtu, které obec nemá. Proto
zastupitelstvo přistoupilo k variantě úplné a kompletní
rekonstrukce (tzv. od podlahy) současné podoby základní
školy, kde jsou předpokládané náklady ve výši 60 mil.
Kč, za využití dotačního programu na energetické úspory
s dotací 40–50% uznatelných nákladů a slíbeného
příspěvku PK. K variantě rekonstrukce byla taktéž
společností SUDOP Project Plzeň, a.s. zpracována
studie, která je přístupná na obecním úřadě. Jelikož se
jedná o rekonstrukci a z důvodu splnění dotačních
podmínek, nedošlo k výrazným změnám oproti stávající
podobě. V současné době společnost SUDOP Project
Plzeň, a.s. zpracovává projektovou dokumentaci pro
stavební povolení, bude zpracována žádost o dotaci a
pokud se s ohledem na současnou situaci nezmění
podmínky či přidělování dotací, bude rekonstrukce
zahájena v roce 2021.
Petr Anderle

Již několik let obec řeší rekonstrukci nebo novou výstavbu základní školy. V minulém volebním období byla
zpracována architektonická studie společností A91 na
výstavbu nové základní a mateřské školy. Záměrem současného zastupitelstva bylo pokračovat v tomto velice
povedeném projektu a novou školu postavit, avšak narazili jsme na zásadní problém – a tím je financování. Dle
několika nezávislých odhadů by náklady na výstavbu
tohoto projektu přesáhly částku 100 mil. Kč. V loňském
roce jsme prověřovali možnosti dotací a podpory na tuto
výstavbu, proběhla jednání na Ministerstvu školství, Ministerstvu životního prostředí, Státním fondu životního
prostředí a s hejtmanem Plzeňského kraje. Výsledkem
bylo, že na novou výstavbu lze použít pouze dotační titul
na výstavbu veřejných budov v pasivním standardu
s dotací ve výši 30% uznatelných nákladů a hejtmanem

Ohlédnutí za Dětským
bálem i nahlédnutí
do nejasné budoucnosti
Týden před masopustem, 16. února, jsme v
sále Hotelu U nádraží pro děti pořádali Dětský chodský bál. Sešlo se 96 dětí v chod-

místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě
jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:
 telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou
adresu,
 údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném
nadání dítěte,
 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a
o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání.
Mgr. Martin Oríšek, ředitel školy

ských krojích, jak z horního tak i
z dolního Chodska. K tanci hrála
kapela Dozvuk, která měla i své
dětské zpěváky Edu a Káju. O
uvedení atmosféry se postaral
Dětský soubor z Postřekova, který roztančil sál a nám všem rozzářil úsměv na rtech.
Od firmy Steatit z Klenčí jsme
opět dostali sponzorským darem
spoustu koláčků a preclíků, po
kterých se jen zaprášilo. Zábava
byla tak rozjetá, že jsme skoro
zapomněli soutěžit! Jednou ze
soutěží byl tanec s balonkem
mezi čely a druhá byla taneční
soutěž židličková. Největší odměnou byly perníčky. Krásné a
voňavé, které pro děti upekly
naše cvičitelky.
Děkujeme
Obci
Postřekov
za spolupořadatelství, obsluze
v Hotelu, kapele za moc hezkou
hudbu,
Dětskému
souboru
za krásné vystoupení, Národopisnému souboru za pomoc

při organizaci a krásně vyzdobený sál a vám všem, že jste přišli!
Budeme se na vás těšit zase příští rok na maškarním bále.
Bohužel tu máme opět po roce
přerušení cvičení. Kvůli nynější
situaci jsme byli nuceni uzavřít
od 12. března naše sportoviště a
přerušit všechny naše aktivity.
Tento stav nadále trvá a proto se
ruší i plánované divadlo, které se
mělo konat 28. března. Musíme
tedy počkat, co bude dál, kdy
nákaza bude ustupovat, a bude
nám dovoleno se zase vrátit
do tělocvičny. Obávám se, že to
ale ohrožuje konání tradiční Tělovýchovné akademie Vaška
"Šimaníka" Knopfa a dalších
akcí plánovaných v květnu. Ale
neklesejme na mysli a věřme
v dobré konce. Všem vám přejeme pevné zdraví a pozitivní
myšlení!!! Vydržme. Všechno
zlé je pro něco dobré.
Monika Baštářová
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Omluva Pepovi Honzátovi - informace v masopustní řeči
Omlouváme se Pepovi Honzátovi za zveřejnění informace, že mu byla Policií ČR při silniční kontrole naměřena hladina alkoholu v krvi. Nebylo tomu tak, výsledek testu byl negativní. Pepa se tak, bohužel, stal
další z obětí postřekovských „řečí“ a my se omlouváme, že jsme tomu přispěli zveřejněním ve Zpravodaji.
redakce

Na závěr ještě pár ohlédnutí za koronavirem - vážných i nevážných
A) Vážně - počet infekcí na okrese

B) Nevážně - protože humor léčí

Prvně jedna statistika - přehled potvrzených infekcí koronavirem 27. března odpoledne. Okres Domažlice má momentálně 30 nemocných. K tomu připočítejme 411 nařízených karantén, což je ovšem počet za celý Plzeňský kraj.
Zdroj: krimi-plzen.cz

 Ptali se doktora, co dávají pacientům s koro-
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navirem. „Palačinky, bramboráky, lívance a
pizzu.“ „A to jim pomáhá?“ „To nevím, ale vejde se to pod dveře.“
„Co to máš na tváři?“ „To je jizva z fronty.“
„Wow! Ty jsi voják?“ „Ne! Já byl nakupovat
v Kauflandu...“
Divadla kvůli koronaviru odvolala premiéry...
Nemohla by i vláda?
„V životopisu máte mezeru. Co jste dělal v roce
2020?“ „Myl jsem si ruce.“
To je poprvé v historii, kdy je originál z Číny
a kopie z Milána.
Roušky jsme si ušili, dezinfekci vyrobili. Má
někdo tip jak si doma uvařit paralen?
Doufám, že nenařídí povinné očkování. Vůbec
nevím, z čeho bych si vyrobil vakcínu.
Včera jsem si pověsil vyprané povlečení na šňůru a dnes ho má půl vesnice na hubě.
Vláda otevřela obchody s látkami, aby si lidé
ušili vlastní roušky. Předpokládám, že válku by
vyřešili tak, že otevřou muniční sklady.
Včera jsem byl díky zavřené hospodě doma a
povídal si s manželkou. Docela fajn ženská s
dobrými názory.
Proti koronaviru se ubráníme tak, že denně sníme 16 stroužků česneku. Sice to nepomůže, ale
aspoň se k vám nikdo nepřiblíží.
Lidi, když se umíme sami dobře zásobit rouškami, tak co kdybychom si sami opravili i dálnice?

A NEBOJTE SE, KORONAVIRUS NEVYDRŽÍ
DLOUHO, PROTOŽE BYL VYROBEN V ČÍNĚ!

