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Co nám Covid dal a co vzal……
Pomalu se blíží život vracející se k normálu a
věříme, že tato nezvyklá etapa života nás všechny
poznamenala a z této nečekané situace vystupujeme
chytřejší a pokornější. Vždyť kdo by si před třemi
měsíci pomyslel, jaké převratné situace přinese do
života celého světa neviditelný nepřítel, který
převrátí návyky, zvyklosti a samozřejmosti. Nikdy
dosud nebyla síla, která by v takovém měřítku
zavřela hospody, nákupní centra, školy, služby,
stadióny, kostely, letiště, hranice, kina, divadla,
omezila dopravu …... A to nejen u nás, ale téměř po
celém světě. Jak jsme to vše zvládli a jak jsme se
poučili, ukáže až čas. Ten zhodnotí i zvolené
postupy a nařízení a omezení. My se pokusíme
zaměřit zejména na život v obci a vliv na něj.
Co nám Covid tedy dal?
Tak jako vždy v těch kritických chvílích dochází
k semknutí a solidaritě lidí, k nezištné pomoci a
spolupráci. Přestože život v naší obci nebyl nijak
zvlášť poznamenán a zásadně neomezen a nákaza
k nám nedorazila je dobrou zprávou, že se stále
nabízeli občané, kteří byli ochotni přiložit pomocnou
ruku. Velké díky patří všem dobrovolníkům a
pomocníkům, kteří distribuovali v první fázi
postupně seniorům získané roušky (část z nich byla
darována paní Šimkovou). Díky patří i všem
distributorům
potravinové
pomoci
získané
prostřednictvím Novohradské Charity z potravinové
banky. Velké uznání patří prodavačkám, kteří „v
první linii“ zajišťovali tolik potřebný přísun potravin
a to i přes neustálé kotrmelce s vymezenými časy
pro seniory a počáteční značný nedostatek
ochranných prostředků. Stejné poděkování patří i
těm, kteří zajišťovali výdej a rozvoz obědů, poštovní
služby, sousedskou výpomoc při zajišťování nákupů
a léků. Velká míra obdivu také patří rodičům a
učitelům, kteří se popasovali s nezvyklým úkolem
předávat vědomosti našim mladým a všichni si tak
mohli uvědomit, jak to má ta druhá strana složité.
Velký díl na zvládnutí pandemie mají všichni, kteří
šili roušky a tak zajistili jejich rozšíření mezi
seniory, rodinné příslušníky i občany. Patří Vám
obdiv. Z pohledu obce přinesla i dobrý pocit ze
spolupráce s krajem, ORP a dalšími krizovými
orgány. A to i přes to, že v první fázi kromě vládních
slibů toho neměli mnoho v ruce. A tak nám musela
stačit jen ta papírová podpora vyhlášek a nařízení,
se kterými jsme se Vás snažili průběžně
seznamovat. Postupně se však situace zlepšovala a i
nějaký ten materiál se k nám dostal.
A co nám Covid vzal?
Asi v první řadě iluze a pocity nadřazenosti, to že
jsme suverénní a všemocní. Také nám vzal svobodu
pohybu, svobodu setkávání se svými blízkými,

možnosti seberealizace a využívání volného času tak
jak jsme zvyklí a jak se nám líbí.
Pokud se
zaměříme na obecní rozměr, tak nám vzal účast na
pravidelných a oblíbených akcích, které na jaře
patří k životu obce. Jedinou akcí, kterou nám
nestačil uchvátit byl únorový Masopust a tak nám
na toto setkání zůstávají krásné vzpomínky a
poděkování pořadatelům. S ostatními akcemi to
však bylo horší. Velikonoční pomlázka většinou
zůstala pouze na domácím hřišti.
Ne zrovna dobře rozehraná fotbalová soutěž byla
v jarní části zrušena a tak zůstává ve hvězdách, zda
bychom se dočkali zázračného vzchopení herního i
výsledkového.
Již tradiční stavění máje bylo nahrazeno dvěma
srdci – jedním kamenným, které mohlo vyjádřit díky
všem, kteří se podíleli na zvládnutí nelehké situace.
To druhé srdce, proutěné, alespoň trochu nahradilo
májku. Dětský den se rozplynul v nejasné
budoucnosti.
Covid bohužel také zamezil pořádání okrskové soutěže
v požárním sportu. Ta měla proběhnout 16. května na
našem hřišti a zrušení nás mrzí o to více vzhledem k již
provedeným přípravám a nadějné formě chlapců i
děvčat. Není však všem dnům konec a tak se po
rozvolnění opatření hledá jiný náhradní termín, který
by byl příležitostí oslavit 135. výročí založení našeho
sboru. Nebude to třeba v tak bombastickém podání a
komplexním provedení, ale představit se se svými
výkony a dobře se pobavit to je cílem hasičů.
Tradiční termín pro pořádání Vítání občánků byl
také eliminován virem a tak se jeho pořádání
přesouvá na pravděpodobně na začátek září (až se
školáčci
budou
schopni
připravit
na
svá
vystoupení). Přesto se mohou rodiče na toto setkání
hlásit i nyní – na akci dostanou včas pozvánku.

Přírodní zahrada v MŠ Cerekvice n. L.

V závěru roku 2019 byla předána do opětovného
užívání kolektivu učitelek a dětí z Mateřské školy
upravená školní zahrada. Realizaci v prázdninových
a podzimních měsících zvládla zkušená firma
Garden Servis z Dolního Újezda. To vše však byla
až ta závěrečná fáze, byť nejdůležitější. Přípravy na
tento projekt však započaly již o dva roky dříve, kdy
se za spolupráce rodičů dětí a školního kolektivu
začaly rodit nápady a obsah uchopeného dotačního
projektu. Projekt se zrodil, a tak byla v termínu
podána žádost na finanční příspěvek SFŽP ČR.
Potom jsme již jen čekali, jak dopadneme
v konkurenci ostatních projektů. Podařilo se !!! A
tak mohla po výběrovém řízení vypuknout vlastní

