Pandemie koronaviru
Rok 2020 se od předchozích v mnohém lišil a pro občany znamenal omezení v jejich
každodenním životě, se kterým se dosud nesetkali. Důvodem byla pandemie
koronaviru, která se roce 2020 dotkla každého z nás. První vlna na jaře lidi spojila,
vyvolala jistou vlnu dojemné solidarity a víru v lepší zítřky. Spolu s podzimem se
situace zhoršila a došlo k nárůstu onemocnění. V obci byl ustaven krizová štáb, který
tvořili kromě vedení obce i ředitelé a vedoucí příspěvkových organizací, členové
Obecní policie a SDH. Krizový štáb se scházel od března 2020 2x týdně a řešil aktuální
stav v naší obci, přijímal příslušná opatření apod. Důraz byl položen na dodržování
vydaných nařízení vládou ČR, potažmo vedením MSK.
Život v obci se nezastavil a ukázalo se, že v naprosté většině Bystřičané vydaná
opatření přijímali zodpovědně. Napomohlo tomu především informování v obecním
rozhlase a v Bystřických minutách.

Březen 2020
Dne 1. března byla potvrzena epidemie covidu-19 na území České republiky a
postupně nabírala na síle. Stát přijímal stále přísnější opatření na její omezení včetně
vyhlášení nouzového stavu 12. března. Tato etapa byla charakterizována také velkým
nedostatkem ochranných pomůcek pro zdravotníky i celou populaci a jejich
improvizovanou výrobou.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že Národní referenční laboratoř potvrdila tři
případy covidu-19. U muže, který se vrátil z mezinárodní konference, u americké
turistky studující v Miláně a lyžaře v Ústí nad Labem. Dva pacienti byli léčeni v pražské
nemocnici Na Bulovce a nakažený z Ústí nad Labem byl rovněž převezen do pražské
nemocnice. Všechny tři případy byly spojeny se severní Itálií.

Celé Česko bylo od 16.3. 0:00 (noc z neděle na pondělí) do 24.3. 6:00 hodin
v karanténě. Byl zakázán volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkami: cesta do
práce, nezbytně nutné cesty za rodinou a blízkými, nákup, návštěva zdravotnického
zařízení včetně doprovodu osoby blízké do tohoto zařízení, návštěva zařízení
veterinární péče, pošty, úřadu, doplnění pohonných hmot, zásobování a rozvážková
služba, zajištění péče o děti a zvířata.

Informace starosty vysílané v obecním rozhlase.
Vážení spoluobčané a posluchači,
všechny srdečně zdravím, vyslechněte prosím hlášení obecního rozhlasu. Chci Vás stručně,
věcně a v rámci možnosti srozumitelně informovat o situaci týkající se nouzového stavu,
celoplošné karantény a s tím souvisejícími úkony v působnosti obce Bystřice.
Zásadní opatření v Bystřici jsou tato:

•

Od pondělí 16. 3. do úterý 24. 3. 2020 je obecní úřad pro veřejnost uzavřen. Řešení
agendy a styk klientů s referenty lze řešit telefonicky, e-mailem, datovou schránkou.
Funkční je rovněž poštovní schránka před bočním vchodem do budovy.

•
•
•

Do odvolání jsou zavřeny ČZŠ, PZŠ, MK, DDM, ZUŠ
Od dnešního dne je zavřená PMŠ, od zítřejšího dne ČMŠ
Stejně jako na území celé ČR platí i v Bystřici zákaz volného pohybu osob kromě
cesty do zaměstnání a zajištění základních životních potřeb
Stejně jako na území celé ČR platí i v Bystřici nařízení omezit pohyb na veřejně
dostupných místech na dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě svého bydliště,
omezit kontakty s jinými osobami na minimum a zachovávat přitom odstup,
při nákupech upřednostňovat bezhotovostní platbu a enormně zvýšit důraz
na dodržování hygienických předpisů.

•

Vážení spoluobčané, snažíme se Vás průběžně informovat o vývoji událostí prostřednictvím
informačních kanálů, jako jsou webové stránky obce, FB, mobilní aplikace, nyní hlášení obecního
rozhlasu. Od tohoto pátku použijeme k zajištění informovanosti i televizi, tzn. náš BR. To vše je
důležité, nicméně, neméně důležitá je zodpovědnost doslova každého z nás.
Žádám Vás tímto, abychom začali u sebe. Ptáte se jak? Velmi jednoduše – prostě tím omezením
pobytu venku a kontaktu s lidmi na minimum. Když už, tak v roušce, když ji nemám, tak se snažme
ji ušít, nestyďme se v ní chodit. Nebudeme působit exoticky, naopak, bude to zodpovědné…Prostě
dočasně bez návštěv, bez volnočasových aktivit, bez sportu, bez kulturního vyžití. I ten pobyt
v přírodě omezme na minimum…
Čím víc nyní budeme k sobě nároční a zodpovědní, tím dřív se sejdeme v normální době…
Děkuji Vám za pozornost, děkuji všem, kteří nabízejí svou pomoc a součinnost, přeji
hodně zdraví, dobré mysli a zodpovědnosti!
xxx

Bystřičané projevili v naprosté většině nejen zodpovědný přístup k epidemii, ale
někteří přešli ihned k činům, jako např. paní Hanka Lisztwanová (čp. 464) která
začala šít hned po výzvě roušky. Neobešlo se to bez problémů, došly pásky, kterými
se rouška uchytí za uši, došla látka, pokazil se šicí stroj, ale vše se brzy vyřešilo
svépomocí, dokonce někteří občané se nabídli, že šicí stroj paní Lisztwanové dovezou.
Roušky nebyly jen pro občany naší obce, ale byly rozesílány po celé České republice
poštou zdarma. Poměrně velké množství roušek bylo odvezeno do nemocnic Na
Sosně a Podlesí v Třinci, do domovů důchodců apod. Obrovská vlna solidarity lidí,
kteří se rozhodli pomoci, i když se nejednalo o movité občany, jak by se čekalo, byla
velmi dojemná a paní Lisztwanová si zaslouží velké poděkování. V březnu byly rovněž
šité roušky v DDM.

Hanka Lisztwanová ušila doma několik set roušek a věnovala je potřebným zdarma

Duben - Květen

Harmonogram uvolnění

Červen a červenec 2020
Na počátku léta 2020 došlo k opětovnému zvýšení počtu nakažených onemocněním
covid-19. Dne 19. července bylo evidováno 4764 aktuálně nakažených, což bylo nejvíc
od počátku šíření epidemie v Česku. Podle epidemiologa Romana Prymuly a dalších
odborníků byl ale tento nárůst způsoben především důkladnějším testováním a
neznamenal příchod druhé vlny pandemie. Počet nakažených vyžadujících
hospitalizaci zůstal i nadále nízký (131 hospitalizovaných, z toho asi 10 vážných
případů vyžadujících plicní ventilaci nebo mimotělní oběh, oproti 436
hospitalizovaným, z toho zhruba 100 pacientů ve vážném stavu, v době vrcholící
epidemie v polovině dubna). Počet aktuálně nakažených pak rychle stoupal až do 26.
července, kdy Ústav zdravotnických informací a statistiky zveřejnil opravu vlastních
statistik počtů zotavených a aktuálně nemocných osob, a to zpětně až do května.
Důvodem ke změně oficiálních statistik bylo, že hygienici prý několik týdnů nestíhali
vyřadit z evidence již uzdravené osoby. Počet aktuálně nakažených tak byl snížen z 5
254 na 3 479.

‼️ROUŠKY A VEŘEJNÉ AKCE DO 100 OSOB V CELÉM
MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI‼️
Nákaza koronavirem v Moravskoslezském kraji se přesunula do rizikové skupiny mezi
lidi starší 65 let, uvedli 17. července 2020 hygienici. Proto byla podle nich nutná striktní
opatření. Nová ohniska se nacházela v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Ostrava.
Mimořádná opatření kvůli koronaviru platná na Karvinsku byla rozšířena na celý
Moravskoslezský kraj. Roušky byly povinné ve vnitřních prostorech i veřejné
dopravě.
▪ Hromadné akce byly omezeny maximálně na 100 lidí
▪ Bary a restaurace byly uzavřeny mezi 23:00 a 8:00
▪ Pendleři se museli jednou za 14 dní prokázat negativním testem

Srpen 2020
V polovině srpna bylo oznámeno zpřísnění pravidel ohledně roušek.
Vláda ČR oznámila, že od 1. září 2020 bude v Česku platit povinnost nosit roušky ve
veřejných vnitřních prostorách, v prostředcích dopravy a na vnitřních hromadných
akcích. V polovině srpna bylo oznámeno zpřísnění pravidel ohledně roušek. Roušky
se měly nosit od 1. září například také v kadeřnictvích a restauracích. Předpokládalo
se, že opatření budou trvat do března 2021. Ovšem již 20. srpna bylo oznámeno přijetí
mírnější v tom, že roušky budou od září povinně všude na úřadech a orgánech veřejné
správy, ve zdravotních a sociálních zařízeních a všude ve veřejné dopravě.

Září a říjen 2020
Ve středu 9. září oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že lidé jsou povinni nosit
roušky ve vnitřních prostorách budov po celém Česku. Mimořádné opatření
ministerstva zdravotnictví vymezovalo řadu výjimek z této povinnosti obdobně jako na
jaře, a to např. u osob s postižením intelektu či poruchou autistického spektra, u dětí
do dvou let, v případě škol budou roušky povinné všude kromě samotných tříd. V tento

den také přibylo 1 382 nových případů koronaviru, do tohoto dne nejvíce od začátku
epidemie v ČR. Dne 13. září Roman Prymula uvedl, že probíhá druhá vlna epidemie.
Také dodal, že Česko je třetí nejzasaženější zemí EU.
Dne 30. září vláda vyhlásila na území České republiky nouzový stav s platností
od 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
Na jednání vlády byla schválena opatření:
•
•
•

•
•
•
•

zakazují se hromadné akce nad 10 osob ve vnitřních prostorech a nad 20
osob ve vnějších prostorech
zakazují se koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a
slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek
při divadelních představeních maximální počet účastníků 500, musí být
dodrženy rozestupy, každý návštěvník musí mít místo k sezení, nesmí se při
představení prodávat jídlo a pití
na sportovních akcích může být maximálně 130 osob
při bohoslužbách maximálně 100 osob a každá musí mít místo k sezení
uzavření restaurací od 22:00 do 06:00 hodin
v restauracích může být maximálně tolik osob, jako je míst k sezení a musí
dodržovat rozestupy

Vláda ČR dne 26. října rozhodla o dalším zpřísnění opatření proti šíření koronavirové
nákazy, s platností od 28. října 2020:
•
•

zákaz vycházení mezi 21:00 a 04:59 hodin; výjimku mají lidé cestující z/do
práce, na nutné ošetření nebo při venčení psa do 500 m od bydliště
obchody musí být v neděli zavřené zcela (neplatí pro lékárny a čerpací
stanice), v ostatní dny pak mezi 20:00 a 05:00 hodin

Dne 30. října 2020 rozhodla Poslanecká sněmovna o prodloužení nouzového
stavu o 17 dní, tedy do 20. listopadu
Listopad 2020
Informace starosty Bystřice hlášené v obecním rozhlase 7.11.2020.
Dobrý den všem! Milí posluchači, je nádherná podzimní sobota, ve Vašich
domácnostech se asi co nevidět začne podávat oběd, možná máte nakoupeno, možná
uklízíte, možná děláte něco kolem baráku, možná se vracíte z procházky, možná si
stejně jako já děláte trošku legrácky z Američanů jak je to možné, že nejvyspělejší
země světa se stále nemůže dopočítat toho, kdo že se vlastně stal tím jejich
prezidentem…
Do tohoto víkendového ovzduší Vám vstupujeme s naším hlášením, u kterého
všechny srdečně zdravím!
Milí přátelé, začnu tím špatným a budu pokračovat tím dobrým a pozitivním.
Epidemiologická situace v naší zemi je moc a moc zlá – vidíme to nejen na celostátní
úrovni. Říkám na rovinu, vidíme to i u nás v Bystřici, kde jsou stovky nakažených
spoluobčanů – v rodinách, v sousedství, u nás na úřadě, ve firmách, institucích. Všem

přeji na dálku mírný průběh nemoci a brzké uzdravení. Ministerstvo, statistici
a analytici vymysleli nový projekt, tzv. “rizikové skóre“, které bude určovat veškerá
opatření v ČR. Podle odhadů expertů je totiž mezi lidmi třikrát více nemocných
ve srovnání s tím, co ukazují testy. Nyní cituji p. ministra Blatného – „když začnou
všichni dodržovat platná nařízení a hlavně omezí kontakty, tak nejoptimističtější
scénář hovoří o tom, že o uvolňování by se mohlo začít uvažovat zhruba za tři týdny“.
V závěru covidové části dnešního hlášení si dovolím opakovat včerejší poselství pana
ministra směrem k nám všem – „ještě musíme zabrat!“
Tak, a nyní k tomu pozitivnějšímu – milí přátelé, MUSÍ BÝT LÍP a…BUDE LÍP!
Nezoufejte a nezapomínejte, že i v covidové době, v době všelijakých omezení,
musíme dělat vše pro zachování kvality života. Kdo z Vás může, vyrazte třeba ještě
dnes odpoledne na procházku kolem Prašivé, která sice z daleka působí dojmem,
že je oskalpována, jako by se po ní prohnala tlupa Šošonů, ale ten pětikilometrový
okruh kolem ní zblízka je úžasný a každý z Vás kdo vyrazí, nebude litovat! Nebo
se projděte kolem Hluchové a zjistíte, že je na ní zbrusu nový most pod evangelickým
kostelem – dodělá se podlaha, terénní úpravy a na konci listopadu je hotovo.
Mám také pozitivní informaci pro naše seniory v DPS, kteří nynější dobu snášejí
zvlášť těžce – naši plavčíci z bazénu a také DDM pro Vás chystají zajímavé aktivizační
techniky, které by se měly rozjet již v příštím týdnu.
Milí posluchači, prostor dnešního hlášení využívám i k tomu, abych poděkoval
za trpělivost a shovívavost všem občanům v lokalitě Na Mrozi, která nyní prochází
extrémní dopravní zátěží v souvislosti s demolicí a následnou rekonstrukcí mostu
na staré silnici I/11.
Milí přátelé, závěrem dnešního hlášení chci složit poklonu a poděkovat našemu
spoluobčanovi
p. Aleši Trombikovi za to, že ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách
duchapřítomně, bez ohledu na vlastní zdraví a bezpečí bleskově zakročil a zachránil
život svému sousedovi. Co víc, po příjezdu záchranných složek, když viděl,
že postižený je dobrých rukou, se vzdálil. Pane Aleši, zasloužíte si úctu a obdiv nás
všech – děkujeme!
Milí posluchači, děkuji za pozornost, uslyšíme se pravděpodobně opět za týden
v sobotu v 11,00, pokud nastanou zásadní okolnosti, uslyšíme se operativně
v průběhu týdne.
Těším se na slyšenou, Roman Wróbel
Dne 13. listopadu Ministr zdravotnictví Jan Blatný představil nový protiepidemický
systém (PES). Jeho rizikové skóre bude zveřejňováno na webu ministerstva
zdravotnictví každý den. Systém podle čtyř epidemických parametrů obsahuje rizikové
skóre na škále 0 až 100. Tímto číslem se buď celé Česko, nebo každý kraj zařadí do
jednoho s pásem, která určují jednotlivá opatření pro většinu oblastí života.

Prosinec 2020
Poslanci ve středu 9. prosince 2020 odsouhlasili prodloužení nouzového stavu
kvůli epidemii koronaviru do 23. prosince.
Vláda ČR následně 14. prosince 2020 představila nová opatření, která vstoupila
v platnost od 18. 12. 2020. Protiepidemický systém PES se vrací do stupně čtyři, avšak
doznal některých změn.
Nakupování
Všechny obchody zůstávají otevřené, vpustit však mohou jen omezený počet
zákazníků. Stále platí, že jeden zákazník by pro sebe měl mít 15 metrů čtverečních
plochy, měl by při vstupu použít dezinfekci a dodržovat rozestupy od ostatních
nakupujících. Na rozdíl od původního 4. stupně bylo možné nakupovat i v neděli.
Otevírací doba obchodů o svátcích se neměnila, na Štědrý den měly supermarkety
otevřeno do 12 hodin.

Výjimku z počtu nakupujících měly děti. U velkých obchodů se do počtu osob na
prodejnu nepočítaly ty do 6 let. U malých obchodů, kde může být minimální množství
zákazníků, mohlo s dospělým vstoupit dítě do 15 let.
Restaurace
Vrátily se na stupeň čtyři, tedy k uzavřeným provozovnám pouze s prodejem z okénka
v době mimo zákaz vycházení. Ten je ve 4. stupni od 23:00 do 5:00 ráno. Z okénka
nebylo možné prodávat alkohol. Prodej kávy a čaje s sebou se opět vrátil mezi legální
aktivity.
Ubytovací zařízení
Hotely, penziony a další ubytovací zařízení musí opět uzavřít pro turistické pobyty.
Povoleno je ubytovávat pouze lidi na služebních cestách. Hotelové restaurace
zůstávají otevřeny pouze pro hotelové hosty, otevírací doba se řídí otevírací dobou
výdejních okének běžných restaurací.
Sociální zařízení
V původním 4. stupni byl zákaz návštěv v domovech seniorů a dalších pobytových
sociálních zařízeních. Vzhledem k tomu, že se ministerstvu zdravotnictví osvědčily
antigenní testy, bylo možné lidi v sociálních zařízeních dále navštěvovat. Podmínkou
stále byl čerstvý negativní výsledek antigenního či PCR testu a nasazený respirátor
třídy FFP2.
Sport
Většina sportovních aktivit přešla do stupně čtyři. Vnitřní sportoviště se uzavřela,
stejně jako bazény, sauny, posilovny či wellness centra. Solária, pokud nebyla v režimu
bazénu či wellness centra, zůstala otevřená. Sportovat bylo možné jen venku a
maximálně v šesti lidech.
To však neplatilo pro lyžařské areály, které z původní matice dostaly výjimku. Otevřely
se 18. prosince v takzvaném rakouském modelu. To znamená, že vleky a lanovky
pojedou a bude možné si přijet zalyžovat, avšak bez ubytování. Dát si na svahu jídlo
nebo pití bylo možné v režimu výdejních okének restaurací.
Profesionální sportovci měli výjimku, avšak za splnění podmínek. Soutěže se například
nesmí konat za přítomnosti diváků.
Kultura
Opatření pro kulturu, která platila pro čtvrtý stupeň, se neměnila. Nehrají divadla ani
kina. Opět se zavírají hrady a zámky (tedy ty, které mají v zimní sezoně otevřeno),
galerie, muzea a další podobné instituce. Knihovny mohly fungovat pouze pro výdej
předem objednaných výpůjček předávaných skrze výdejní okénko.
Bohoslužby bylo možné za dodržení hygienických opatření navštěvovat, kostel se však
mohl naplnit pouze do 20 procent kapacity na sezení. Svatby a pohřby se konaly v
maximálně 20 lidech.
Ve dnech 21. a 22. prosince 2020 byly pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ
vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodloužilo volno, které
souviselo s vánočními svátky.
Rodiče budou po tyto dva dny mohli čerpat ošetřovné.
Školy
Dětem se prodloužily vánoční prázdniny. Do školy šly naposled 18. prosince. Původně
měla škola trvat až do úterý 22. prosince. Dva dny prázdnin navíc nazvalo Ministerstvo
školství jako „Dny boje proti covidu“. Rodiče si na tyto dva dny si mohli vzít ošetřovné.
Školy zůstaly do konce týdne ve 3. stupni systému PES. Mateřské a vysoké školy začly
21. a 22. 12. fungovat podle 4. stupně.
Antigenní testování pro veřejnost

Začalo něco dřív než v původně plánovaném termínu, a to ve středu 16. prosince.
Trvat má až do 15. ledna.
Vláda ČR na svém jednání dne 23.12.2020, rozhodla o přechodu na nejvyšší, pátý
stupeň rizika v rámci systému PES. Platit začal od neděle 27. prosince. Důvod byl
zejména ten, že nadále rostla čísla o šíření nákazy.
Které obchody byly otevřené?
Kromě potravin a drogérií jsou byly třeba lékárny, optiky, trafiky, květinářství a
zámečnictví, automobilové myčky nebo výdejny zásilek. Zavřené naopak zůstaly
například hračkářství, prodejny s koberci nebo nábytkem.
Jaké změny platily pro supermarkety?
Do 26. prosince platil v Česku čtvrtý epidemický stupeň, kdy musely mít obchody o
svátcích zavřeno. Vláda ale rozhodla o výjimce pro obchody během Štědrého dne –
mohly mít otevřeno do 12 hodin. Mezi svátky tak bylo možné nakoupit jen nutné zboží
– škála je ovšem široká: potraviny, pohonné hmoty, kosmetika, hygienické zboží, léky
a dioptrické potřeby, krmiva pro zvířata, stejně tak i květiny. Změnou je, že i v pátém
stupni budou obchody otevřené během neděle. 27. prosince tedy bylo možné jít
nakupovat. Ovšem jen základní zboží.
Vycházení aneb Jak to bude na Silvestra?
Věřícím občanům bylo umožněno jít během Štědrého večera na půlnoční mši. Na
Silvestra platil zákaz nočního vycházení od 21:00 do 5:00. Žádnou výjimku vláda
neschválila. Ve stupni 5 se mohou venku i uvnitř setkávat maximálně dva lidé –
samozřejmě s výjimkou rodinných příslušníků.
Restaurace, bary, služby, fitness centra
Přechod do „pětky“ znamenal opět uzavření služeb, jako byli například kadeřníci,
pedikúra či manikúra.
Fungovat nemohly ani ubytovací služby, ale ani posilovny, wellness či bazény.
Restaurace zůstaly zavřené a dále se mohlo pouze nabízet jídlo přes okénko, a to v
čase mezi 5:00 a 21:00.
Kdy půjdou žáci do školy?
Od 4. ledna se počítá s distanční výukou, do škol se po Novém roce vrátí jen žáci
prvních a druhých ročníků základních škol a další, pro které bude platit výjimka z
distanční výuky. Nadále fungují speciální a mateřské školy.
Sjezdovky a vleky
Od 27. prosince museli provozovatelé lyžařských vleků ukončit provoz.
Návštěvy v domovech pro seniory
V domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních by měly platit stávající
podmínky pro vstup – tedy negativní test na covid, který je maximálně 48 hodin starý.
Statistické údaje
Počet potvrzených případů onemocnění COVID- 19 v České republice činil celkem
671 112 případů za období od 1. března do 28. prosince 2020
V naší obci bylo dne 31.12.2020 celkem 68 občanů pozitivních na Covid – 19
(zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://share.uzis.cz/s/dCZBiARJ27ayeoS.)

Počty zemřelých v ČR
Celkový počet úmrtí osob s onemocněním covid-19 zahrnuje všechna úmrtí osob,
které byly pozitivně testovány na covid-19 bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich
úmrtí, zda k jejich úmrtí došlo v rámci hospitalizace, či mimo ni.
V době od 22. března do 28. prosince 2020 tak zemřelo celkem 11 417 občanů
ČR
Celosvětově
Koronavirus, který způsobuje onemocnění covid-19, se patrně mezi lidmi začal šířit od
počátku roku 2020 v Číně. Ke konci roku 2020 zdravotnické úřady světových zemí
nahlásily na 70 025 535 infekcí a 1 590 323 obětí.
V absolutních počtech měly nejvíce nakažených Spojené státy se zhruba 328 miliony
obyvatel, které registrovaly přes 15 milionů infikovaných. Následuje 1,4miliardová Indie
s téměř deseti miliony nemocných a Brazílie, v níž žije zhruba 210 milionů obyvatel, s
6,8 miliony nakažených. Z evropských zemí měly nejvíce nakažených Francie, Británie
a Itálie.
Ochranné roušky

Říká se, že „všechno špatné je pro něco dobré“, což platí dvojnásob pro současnou
dobu. Na mysli mám především změnu životních hodnot. Pozoruji, že mnoho lidí
pochopilo, že nejdůležitější nejsou peníze a materiální statky, ale rodina, zdraví,
přátelé a práce. Pokud si to uvědomíme, pak všechny životní útrapy snášíme lépe.

