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Vážení spoluobčané,

mnozí máme za sebou měsíc plný starostí. 

Situace ohledně pandemie koronaviru změnila 

naše životy prakticky ze dne na den, někomu 

přidala spoustu starostí, ať už těch pracovních, 

ale i osobních. Zvedla se míra solidarity, staráme 

se nejen o své blízké, ale často pomáháme kde 

se dá. Co nám ale tenhle stav dal, je i čas. 

Všechno se pozastavilo, utlumily se aktivity, 

mnozí nechodíme do práce, někdo se dokonce 

nudí. Před sebou máme svátky jara, období 

Velikonoc a doufám, že tyto chvíle prožijeme tak, 

jak jsme zvyklí, i když bez tradiční koledy a velké 

společnosti kamarádů či blízkých. Vláda začala 

striktní nařízení rozvolňovat, a my máme pocit, že 

se konečně po dlouhém měsíci můžeme alespoň 

trochu nadechnout a žít. 

Situace u nás v Benešově je bohužel v tuto 

chvíli složitá. Dne 8. 4. 2020 nám byl ze strany 

hlavního hygienika Libereckého kraje potvrzen 

první pozitivní případ nákazy Covid-19. Nemá 

cenu tuto informaci tajit, nemá cenu se tímto 

jakkoli stresovat, a už vůbec ne někoho za toto 

odsuzovat či mu dávat za vinu prvenství. Každý, 

kdo chodíme do práce, kdo jdeme nakupovat, ale 

i ti, kteří nedodržují nařízení vlády a porušují 

karanténu, grilují s přáteli na kopečkách, ti všichni 

jsou tímto stavem ohroženi. Za současného stavu 

nevíme, kdo si toto onemocnění odkud „přinese“, 

a zda za to může jeho nerozvážnost, nebo běžná 

životní rutina. Moc prosím všechny, aby se jakkoli 

nestresovali, neobávali se nejhorších scénářů. 

Důležité je udržet klid a zdravý rozum, dodržovat 

všechny základní hygienické návyky a opatření, o 

kterých se rozepsala paní doktorka Nováková v 

následujícím článku, a vyhýbat se kontaktu s 

osobami mimo domácnost. Nezapomínejme, že 

stále přetrvává zákaz volného pohybu osob a 

setkávání se není stále vhodné. Pokud to jde 

vypusťte kontakt se staršími rodiči a prarodiči, 

pomozte jim obstarat potřebné, ale nevystavujte 

je dlouhým návštěvám.

Co se týče Benešova, celou situaci řešíme s 

hlavní hygieničkou okresu Semily a dle jejich rad 

budeme nadále postupovat. Znova nabízíme 

pomoc jak seniorům, nemocným, ale i rodinám s 

malými dětmi a domácnostem v karanténě. Rádi 

vám zajistíme nákupy a obstaráme léky. Pokud 

byste potřebovali poradit s nastalou situací, 

neváhejte nás kontaktovat. Všem občanům 

nabízíme možnost doručení roušek do vaší 

schránky. Během nouzového stavu jsme jich 

rozdali na 200 kusů, a stále tu zásobu od 

dobrovolnic a dobrovolníků, kteří nám je ušili, 

máme. Tímto bych ráda ve stručnosti poděkovala 

všem dobrovolníkům za ochotu a za vydaný 

materiál, určitě se v budoucnu k tomuto 

poděkování  v rá t ím v  řádném vydání  

Benešovských novin. 

Na závěr bych Vás chtěla poprosit za všechny, 

kterým tato nemoc zkříží cesty. Buďme k sobě 

ohleduplní. Vyvarujme se scénářů z jiných obcí, 

kde tato nemoc rozdělila nejedno přátelství, a 

nemocní se stali psanci. Naopak, mluvme 

otevřeně, problém je plošný, pere se s ním v tuto 

chvíli celý svět, a situace opravdu není 

jednoduchá. Bylo jen do času, kdy se objeví i u 

nás, proto věřím, že najdeme míru pochopení a 

sounáležitosti, a tyto chvíle překonáme nejen ve 

zdraví, ale i psychické pohodě. Přeji Vám krásné 

svátky bez starostí, pevné zdraví a hlavně brzký 

konec všech strachů, které nám Covid-19 přináší.

Veronika Slavíková
starostka obce 



Právě před sto lety se svět začal vzpamatovávat 

z poslední vlny největší pandemie v historii lidstva. 

V letech 1918 až 1920 zabila španělská chřipka 

mezi 40 až 50 miliony lidí, tedy víc, než kolik jich 

zahynulo v průběhu celé války. Onemocněla třetina 

světové populace, umírali však povětšinou mladí 

lidé ve věku do 25 let. A co má společného tato 

epidemie s tou současnou?

I tehdy byly první případy zaznamenány v Číně, 

do Evropy se pak nemoc dostala přes USA spolu s 

vojáky. Válečná cenzura ale počátek pandemie 

utajila, jen neutrální Španělsko si o ní trouflo psát – a 

za to se nemoc už sto let jmenuje právě takto. 

Ze všech stran dnes slyšíme, že současná 

epidemie je úplně nová, neznámá, neřešitelná. Ale 

není. Jen je první, která probíhá ve světě internetu, 

všude přítomných médií a sociálních sítí. 

Smrtonosné viry se mezi lidmi šíří odjakživa, byly tu 

epidemie moru, neštovic, žloutenky, cholery a bůh 

ví čeho. Dnes už naštěstí víme, jak se před nákazou 

chránit. Ale ani to není třeba přehánět. Stačí 

používat zdravý selský rozum, držet se stranou a 

myslet pozitivně.

Také státní restrikce, příkazy a nařízení už Češi 

zažili mnohokrát a nemusíme se vracet až do dob 

válečných. Stačí si vybavit počátek roku 1979, kdy 

ze dne na den zamrzlo uhlí a koks a následoval 

kolaps centrálního vytápění, omezení výroby a 

regulace spotřeby elektrické energie. Školy, kina či 

divadla se zavřely na celý měsíc, omezena byla 

veřejná doprava, teplá voda tekla jen každý druhý 

den a vypnuto bylo i televizní vysílání, jen po osmé 

hodině večerní se lidé mohli podívat na Televizní 

noviny. A světe div se, přežili jsme to také. Ani jsme 

tehdy nezmrzli, ani jsme kvůli uzavření škol nezblbli.   

Už pár desítek let se máme velmi dobře, v 

obchodech je všeho až moc, u televize bychom 

mohli sedět od rána do rána, máme filmy a hudbu v 

počítačích i telefonech, cestujeme z jednoho konce 

světa na druhý. Trochu jsme se namlsali a maličko 

jsme ztratili pokoru. Faktem ale zůstává, že se v tom 

našem malém kousku světa máme stále fajn. Jen si 

musíme zachovat nadhled a vstřícnost, abychom 

ony nové nesnáze snášeli dobře a pomohli je snášet 

i ostatním.

Nedívejme se na svět černě, ale barevně, 

nezdůrazňujme to špatné, ale hledejme to dobré. 

Dostali jsme totiž od života něco, čeho nikdo nemá 

dost. Dostali jsme čas. 

Neplánovali jsme to, přišlo to samo. Berme to 

jako příležitost na zklidnění. Na uvědomění si, co je 

podstatné a co nepodstatné. Nenechme se 

stresovat zprávami, čísly, ministry nastoupenými 

jak svatí na orloji. Vraťme se k podstatě lidského 

bytí. Připomeňme si, co je opravdu důležité a bez 

čeho se můžeme obejít. 

Nemusíme se stále hnát dopředu, můžeme se 

chvíli i ohlédnout zpátky. Vzpomínat, vyprávět si, 

sdělovat – ne „přátelům“ na Facebooku, Instagramu 

či Twitteru, ale svým dětem či rodičům. Svým 

nejbližším. 

A pokud je zrovna nemáte u sebe, máte-li chuť, 

pište. Zapisujte své zážitky z dětství a mládí, 

vzpomínky na lidi, kteří kdysi žili mezi námi, příběhy 

veselé i smutné. Pravopis neřešte.

Při besedách nad kronikou se ukázalo, že témat 

je spousta, že máte o čem vyprávět. O tom, jak 

fungovaly zdejší textilní závody, jak se budovalo v 

Akcích Z, jak v Benešově probíhala kolektivizace, 

jak se sportovalo a ochotničilo. Vzpomínalo se na 

lidi, kteří už mezi námi nejsou, ale kteří kdysi patřili k 

výrazným postavám naší vesnice. Napište to. Ať se 

na ně nezapomene docela. 

Poslední beseda byla věnována historii zdejší 

školy. K prvním třem desítkám školních fotografií, 

které jsme si tehdy prohlíželi, už přibyly další. Za 

posledních sto let existence školy jich mohlo být 

pořízeno asi 300, máme jich ale zhruba polovinu. 

Nechybí však jen ty nejstarší, ale i fotografie z 

poloviny 20. století i z let 80. a 90. Třeba právě vy je 

máte doma schované. Jste na nich vy, nebo vaše 

děti, rodiče, ale třeba i prarodiče a praprarodiče. 

Nejstarší školní fotografie, které se nám zatím 

podařilo objevit, jsou už někdy z roku 1895. I když na 

mnoha z nich k dětským tvářičkám neumím přiřadit 

jména, díky hodinám stráveným v okresním archivu 

nad studiem starých třídních knih, už začínám tušit, 

kteří dávní i nedávní obyvatelé Benešova by na nich 

měli být zachyceni. A to je dost dobré vodítko, 

protože poznat mezi dětmi svého dědečka či 

babičku už pro vás určitě těžké nebude. 

A tak vás prosím, když už musíte být doma víc, 

než byste jinak byli, podívejte se na půdu, do krabic 

a šuplíků, možná objevíte poklady, které se v nich 

skrývají. Třeba pak společně zaplníme mezery v 

historii Benešova, ať už se týkají školy či jiných 

součástí každodenního života, a využijeme tak čas, 

který nám byl dán, něčím užitečným.

Jak nedávno napsal katolický kněz a porevoluční 

ministr školství Petr Piťha „Budeme-li hledat temné 

body, pohltí nás noc. Ale budeme-li hledat světlé 

body, brzy uvidíme úsvit.“

Hodně pohody a chuti do života přeje

Lenka Holubičková

kronikářka Benešova u Semil

Všechno zlé je k něčemu dobré



DODRŽUJTE NAŘÍZENÍ VLÁDY 
      

(opatření vznikla na základě rozhodnutí odborníků, je nezodpovědné je zpochybňovat)

MINIMALIZUJTE VEŠKERÉ KONTAKTY – kontakty omezte jen na ty, s kým nezbytně sdílíte 

domácnost. Vynechejte všechny ostatní kontakty, např. ostatní rodinu žijící mimo společnou 

domácnost, přátele, známé… Toto doporučení platí pro všechny věkové kategorie bez vyjímek!  

Tam, kde se nelze vyhnout setkání s ostatními, např. obchody, pošta,… dodržujte vzdálenost min. 2m 

od ostatních lidí.

V praxi lze tedy doporučit vycházet ven jen za účelem cesty do zaměstnání, na nákup (nejlépe jen jeden 

člen rodiny a s minimální frekvencí nákupů), k lékaři, jiné nezbytné pochůzky např. pošta…. Je možné 

trávit čas na zahradě u domu s těmi, s kým sdílíme domácnost.  Jen v rozumné míře chodit do volné 

přírody v okolí, společně zas jen s těmi, kdo spolu sdílí domácnost, bez setkávání s jinými lidmi.

NOSTE ROUŠKY – při kontaktu s lidmi mimo společnou domácnost vždy. Pokud jdete sami, vyhýbejte 

se i nahodilému kontaktu s někým dalším. Mějte roušku, i když jste venku např. v přírodě sami, zejména 

pokud se pohybujete v prostředí s možnou větší frekvencí pohybu lidí (virus přežívá po nějakou dobu ve 

vzduchu, v prachu. Projdete-li místem, které bylo takto infikováno, můžete se vdechnutím také 

teoreticky  nakazit). 

MYJTE SI PEČLIVĚ RUCE – při každém návratu domů, zejména po návratu z nákupu, od lékaře,… 

(rizikové z pohledu nákazy jsou různé povrchy - kliky, madla schodišť, nákupní košíky,…virus přežívá 

na plastu až několik dní).

                             Onemocnění COVID-19 se týká každého, bez ohledu na věk.

Epidemie - větší nahromadění výskytu onemocnění v krátkém časovém úseku v určité oblasti (například 
epidemie sezónní chřipky). Může přerůst v pandemii.

Pandemie - vysoký výskyt onemocnění, které se v určitém čase vyskytuje na více kontinentech. Stav 
pandemie vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO).

Viry - jednoduché organismy, původci virových onemocnění. Pro rozmnožení nezbytně potřebují 
hostitelskou buňku. Hostitelskou buňkou jsou nejčastěji buňky živočichů,  tedy i člověka. Aby mohl virus 
vstoupit do hostitelské buňky, musí být na svém povrchu vybaven receptory, které zapadnou jako klíč do 
zámku do receptorů na povrchu hostitelské buňky. Po vniknutí do buňky hostitele  se virus rozmnoží, což 
hostitelkou buňku většinou pořádně poničí, hostitelská buňka zanikne a to umožní namnoženému viru 
další šíření v organismu. Tento proces u živočichů vyvolá obrannou  imunitní reakci, kterou se hostitelské 
tělo snaží šíření viru bránit.  Imunitní systém má na to řadu mechanismů – aktivuje se celá řada buněk nebo 
látkových mechanismů- protilátek, které vedou k vytěsnění viru z organismu. U velké části virových 
onemocnění se tělo s viry samo vypořádá. Tím, že u virových onemocnění užíváme léky proti bolesti, 
teplotě či kašli, jen tlumíme příznaky, které onemocnění způsobuje a které jsou nám nepříjemné. Vlastní 
průběh nemoci to zásadně neovlivní, léky proti kašli nebo teplotě proti viru přímo nebojují. 

Koronaviry  - početná skupina virů známá již dlouhá desetiletí. Svůj název získali podle vzhledu pod 
elektronovým mikroskopem – připomínají „ coronu“, královskou korunu. S koronaviry se setkáváme běžně. 
Některé  typy koronavirů jsou původci nezávažných onemocnění např. nemoci z  nachlazení, rýmy, 
průjmů. Jiné způsobují závažná onemocnění.

Koronavirový SLOVNÍK



SARS-COV-2 - nový druh koronaviru, který nyní sužuje celý svět a  poprvé se objevil v Číně na přelomu 
roku 2019/2020. Spekulace o jeho umělé výrobě v laboratořích Číny nebo USA se nezakládají na pravdě. 
Zkratka je vytvořena z názvu Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

COVID-19 - onemocnění způsobené virem SARS-COV-2. Zkratka je vytvořena z názvu Coronavirus 
disease 2019. COVID-19 je onemocnění postihujícící dýchací cesty.

Diagnoza COVID-19 - na základě průkazu viru. Testy jsou založené přímo na průkazu přítomnosti viru – 
ze stěru ze sliznice z nosohltanu. Infekci lze také prokázat na základě zjištěných protilátek, kterými se 
organismus proti viru brání. Toto vyšetření se dělá z krve, protilátky nejsou prokazatelné hned po nákaze, 
objevují se až v průběhu druhého týdne. Zápal plic je vidět na rentgenu nebo CT snímcích. 

Přenos infekce COVID-19 - z nemocného člověka, kapénkovou cestou. Z dýchacích cest nemocného se 
virus dostává do vzduchu v jeho okolí při kašlání, kýchání, mluvení. Jedno zakašlání vytvoří až 3000 
kapének. Kapénky se mohou vznášet ve vzduchu několik hodin. Kapénky obsahující virus se  mohou 
usídlit na sliznici úst, nosu, oka, mohou být vdechnuty. Dodržení bezpečné vzdálenosti od ostatních je 
důležitým opatřením proti šíření viru  ( min 2m).  Nošení roušek je v této situaci základem, při kontaktu s 
ostatními, a vzhledem k přežívání viru ve vzduchu i pokud se někde pohybujeme sami,  zejména na 
frekventovaných místech. Kapénky mohou ulpívat na různých površích s různou dobou přežití viru.  
Nejdéle přežívá – až několik dní na kartonech, plastech, kovových površích. Správné mytí rukou je dalším 
neodmyslitelným opatřením společně s dezinfekcí povrchů ( např. alkoholem s min.obsahem alkoholu 
62%). Virus je také vylučován do stolice.

Inkubační doba - doba od vniknutí např. viru do organismu do prvních příznaků onemocnění. Běžná 
inkubační doba u COVID-19 je 2-14 dní, ale onemocnění může propuknout i až po 27 dnech. Délka 
inkubační doby je velmi variabilní. Při dlouhé inkubační době se zvažuje, zda pacient nebyl spíše znovu 
nakažen. V Číně udávali průměrnou inkubační dobu 5-6 dní.

Příznaky COVID-19 - mezi nejčastější příznaky patří vysoké horečky, suchý  kašel, dušnost, únava, 
bolesti svalů a kloubů. Někteří infikovaní můžou mít zažívací obtíže – průjem, zvracení, bolesti břicha.        
U některých jedinců může nemoc nejspíše probíhat i bez příznaků.

Průběh COVID-19 - cca 80% pacientů projde onemocněním s mírnými příznaky, u cca 15% se vyvine 
závažnější zápal plic. Takoví pacienti musí být hospitalizovaní a mimo jiné je jim podáván kyslík. Cca 5% 
pacientů se dostane do krititického stavu s těžkým zápalem plic, musejí být napojeni na umělé dýchací 
přístroje, jsou ohroženi mnohočetným selháním orgánů. Ke zhoršení obvykle dochází na přelomu 1. a 2. 
týdne trvání příznaků.
 
Léčba COVID-19 - Pacienti s mírnými příznaky onemocnění překonají v klidovém režimu, za pomoci léků 
proti horečce, kašli. Žádná ověřená medikamentozní  léčba pro závažné stavy v současné době 
neexistuje, veškerá použitá léčba je experimentální. Používají  se různé léky ověřené pro léčbu jiných 
virových onemocnění, nebo léky, kde z mechanismu jejich účinku lze předpokládat přínos v léčbě COVID-
19 . Aktuálně běží více než 150 studií. Očkovací látka i za cenu maximálního uspíšení procesů nebude na 
trhu dříve než za 12-18 měsíců. Ta by mohla poskytnout účinnou ochranu před onemocněním COVID-19.

Smrtnost onemocnění - v procentech vyjadřuje, kolik jedinců v postižené skupině nějakým jevem (např. 
onemocněním COVID-19) zemře. Jednu z nejvyšších smrtností z infekčních nemocí vykazuje horečka 
Ebola, která se opakovaně vyskytuje v afrických státech,  má smrtnost 90%, chřipka má smrtnost  0,1%. 
Informace o smrtnosti COVID-19 se značně liší, v Číně pravděpodobně 1,4%, v Itálii 11 %, Španělsku 8%. 
Tato čísla se budou v průběhu času měnit.

MUDr. Lenka Nováková
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