zpravodaj obcí Prosečska						

Nový salónek v Sokolovně

Ve druhém patře Sokolovny byl dokončen salónek, který je možné využít
jako samostatný prostor pro jednání,
nebo doprovodný program plesů a akcí,
které se pořádají v Sokolovně. V současné době je tento prostor využíván
také například pro jumping cvičení.

Nové WC v přízemí úřadu

Městský úřad prochází postupnou
rekonstrukcí, nedávno byla dokončena
rekonstrukce toalet v přízemí městského úřadu, které nyní využívají zaměstnanci pošty a jejichž stav byl před
rekonstrukcí havarijní.

Nový park u Sokolovny

Vedle Sokolovny a zdravotního
střediska probíhají práce. Vzniká zde
nové odpočinkové místo, které bude
po dokončení doplněno o nové lavičky,
koš, osvětlení a také květinové záhony.
Akce je spolufinancována z dotace
Pardubického kraje.
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Vážení spoluobčané,
je polovina května, dochází k
postupnému uvolňování vládních opatření spojených s Covid-19, začínají fungovat provozovny, volnočasové aktivity
a společenský život nás všech se
postupně vrací k normálu.
Tato zcela nová situace nás
mnohému naučila, a to jak občany, tak i nás
samosprávu. Znovu se ukázalo, že občané
jsou ochotni se semknout, pomoci si a podporovat se v těžké době a patří vám všem za to
velké díky. V rámci samosprávy jsme si jen
potvrdili, že se na stát naopak s pomocí spoléhat vůbec nemůžeme a pokud něco chceme
nebo potřebujeme, ať pro provoz a zajištění
chodu města nebo pro ochranu svých občanů,
musíme si to zajistit a koupit sami.
V dubnu jsme pořídili a provedli preventivní roznos vitamínů C a D všem našim
občanům ve věku 70 a více let, a to z důvodu,
že jsou nejrizikovější skupinou, celý život
tvrdě pracovali a nyní je řada na nás se o ně
postarat a pomoci jim.
V souvislosti s nákazou klientů a zaměstnanců pečovatelského domu, která se objevila
na začátku dubna v Dolním Újezdě, jsme
ve spolupráci s Pardubickým krajem zajistili rychlostesty a pravidelně testujeme naše
zaměstnance, kteří jsou v každodenním kontaktu se seniory.
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V dubnu a květnu jsme pokračovali s dezinfekcí veřejných prostranství, ale také jsme
zahájili dezinfekci veřejných
budov jako je městský úřad,
knihovna, pečovatelské domy,
muzeum a nevynechali jsme ani
oba kostely a farnosti. V případě
vnitřních prostor jsem využili
pomoc starosty Davida Šimka z
obce Příluka a jejich zařízení s tzv. „suchou“
mlhou, které využívá japonského průmyslového rozprašovače AKIMist. K dezinfekci
se v tomto případě používá Sanosil a jeho
účinné látky peroxid vodíku a stříbro.
Kromě toho jsme pokračovali ve výrobě
ochranných štítů, kterých jsme rozdali už
560 kusů. Štíty bezplatně poskytujeme živnostníkům a firmám se sídlem v Proseči a v
případě zájmu se na nás mohou stále obrátit.
Stejně tak nabízí město pomoc všem občanům – v případě vážného onemocnění nebo
nutné hospitalizace, jsme připraveni pomoci
s dodáním nutných hygienických přípravků
nebo ochranných pomůcek, jako např. dezinfekce, roušky, ústenky, respirátory nebo rukavice. V případě potřeby se prosím ozvěte.
Na závěr bych všem popřál lepší dny, lepší
než ty, které máme právě za sebou. Dávejte
na sebe a své blízké pozor, zdraví máme je
jedno.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

75. výročí konce II. světové války

V pátek 8. května 2020 jsme si přes
všechny krize a komplikace, které přináší současná doba, připomněli 75 let
od konce druhé světové války. Všechny
oslavy tohoto významného svátku napříč
naší zemí byly z důvodu pandemie zrušeny a nesou se spíše v komorním duchu
a tiché vzpomínce.
V bojích padlo 26 občanů z Proseče a
místních částí a dalších více než 25 židovských občanů zahynulo v koncentračních
táborech. Na Pasekách padli představitelé
odbojové skupiny R3 - Josef Svatoň a
Eduard Soška a v Miřetíně padl poslední
australský voják Lawrence Saywell.
Nezapomínáme. S úctou vzpomínáme
na všechny, kteří položili své životy a připomínáme si jejich nejvyšší oběť.
Jan Macháček, starosta města Proseč
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Novinky Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
Pro letošní turistickou sezónu jsme si
připravili několik novinek. Doufáme, že
potěší nejen návštěvníky naší krásné oblasti, ale i Vás, naše spoluobčany.
První z nich je turistický deník s obrázkem unikátního skalního útvaru Kolumbovo vejce na titulní straně. Deník je
k dostání za 60 Kč v Turistickém informačním centru Maštale (budova Muzea
dýmek Proseč) a na rozhlednách.

památky Pivnice. Autorem obou návrhů
je MgA. Josef Sodomka a my mu tímto
děkujeme za krásné zpracování.
Poslední novinkou jsou originální omalovánky s názvem „Pravdivě vykreslená
historie o rytíři Toulovcovi“. Na 22 stranách se můžete seznámit s tím, jaký život
mohl rytíř Vavřinec Toulovec prožít, můžete si vybarvit nádherné obrázky a také
odpovědět na záludné otázky. Veliké poděkování patří MgA. Josefu Sodomkovi
za nádherné výtvarné zpracování a nápadité otázky a také Mgr. Lence Kvapilové za textovou korekturu. Omalovánky
si můžete také zakoupit v TIC Maštale
nebo na rozhlednách za 30 Kč.

K turistickým deníkům neodmyslitelně
patří turistická razítka. V souladu se záznamem v Registru komunálních symbolů bylo opraveno razítko města Proseče.
Nově vzniklo chybějící razítko Přírodní

Dobré duše šijí roušky, aneb
společně to zvládneme!

Vedení města Proseč hned v počátku
koronavirové krize vsadilo na jistotu
spolehnout se samo na sebe a zajistilo
pro všechny své občany šité bavlněné
roušky. Za což mu patří velký dík!
Vzhledem k tomu, že do šití roušek se
pustila velká spousta našich šikovných
spoluobčanů, rozhodl se SDH Proseč
pomoci dostat jejich výrobky potřebným a na Městském úřadě umístil
kontejner pro sběr roušek. 18 švadlenek darovalo během krátké doby do
„Rouškovníku dobrých duší“ bezmála
850 roušek. Tyto roušky pomohly v
Chrudimské nemocnici, v léčebně
Luže Košumberk, Charitě Chrudim,
Domovu klidného stáří Naděje ve Vysokém mýtě a pečovatelské službě Proseč. Všechny obdarované organizace
byly za pomoc v podobě ušitých roušek
velmi vděčné a všem našim spoluobčanům za jejich práci vzkazují upřímné
díky.
I my děkujeme, že nejste lhostejní k
osudům ostatních a věříme, že již brzy
budeme moci volně dýchat a žádné
roušky nebudeme potřebovat…
SDH Proseč

Od 1. 7. – do 30. 8. 2020 bude území
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale opět
zapojeno do letní hry ČT :D s názvem
„Zachraň trosečníky“. Podrobnosti o této
hře Vám přineseme v příštím čísle zpravodaje.
Za SOTM Kateřina Zelenková

OTEVÍRÁME: Turistické informační centrum Maštale / Muzeum dýmek Proseč / Toulovcovu rozhlednu
Rozhlednu Terezka a Rozhlednu Borůvka
S radostí oznamujeme, že od 11. 5.
2020 otevíráme Turistické informační
centrum Maštale, Muzeum dýmek Proseč i rozhledny Toulovcovu, Terezku a
Borůvku. Ačkoliv není v této době jednoduché splnit stanovená hygienická nařízení, podařilo se nám v relativně krátké
době po zveřejnění metodiky Ministerstva zdravotnictví zajistit veškerá opatření
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tak, abychom mohli otevřít již v tomto
termínu. Hlavní a velký dík patří vedení
města Proseče, které nám poskytlo velkou, zejména materiální, pomoc. Vzhledem k dosavadnímu přívětivému počasí
a množství návštěvníků v naší oblasti,
jsme se rozhodli, otevřít výše jmenované
objekty v měsíci květnu i ve všední dny a
to od 10 do 16 hod. Budeme velice rádi,
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když námi spravované objekty navštívíte.
Prosíme však o trpělivost. Požadavky na
provoz mohou zapříčinit to, že bude muset návštěvník vyčkat, než objekt opustí
předchozí návštěvník. I přesto věříme, že
si jejich prohlídku užijete.
Přejeme krásné turistické dny.
Za SOTM Kateřina Zelenková

www.prosec.cz

Skautský ples v renesančním hávu

Psal se rok LP 2020, kdy se prosečská
Sokolovna navrátila o pár století zpět a
mohla tak zažít renesanční dobu. Místní
skauti totiž uspořádali v únoru ples, jehož
tématem byla právě tato doba. Během
plesu jsme mohli být svědky toho, jak
Sokolovna ožívá a získává renesančního
ducha, obdivovat jsme mohli nádherné
renesanční a historické kostýmy, ve kterých hosté na ples vyrazili, a bylo znát, že
se dámy v krásných róbách cítily opravdu
jako dámy a pánové hrdě zastali ve slavnostním oděvu roli gentlemanů. Během
večera se mohli hosté plesu bavit ve formě
tance, ke kterému hrála hudební skupina
Combo 2, věnovat se diskuzi u baru, či

zkusit štěstí v tombole a vyhrát tak nějakou z velmi zajímavých cen. Pro příznivce umění, zejména pak renesančního
malířství, byla připravena celovečerní hra,
v rámci které bylo možno uplatnit nevýherní losy z tomboly a být tak zařazen do
slosování o hlavní ceny, kterými byly tablet, bezdrátová sluchátka a power banka.
Během celého večera vládla úžasná atmosféra a v každém koutu Sokolovny bylo
veselo. Bylo nám ctí pro všechny hosty
opět uspořádat Skautský ples a doufáme,
že si ho všichni hosté užili a budou na
něho s úsměvem vzpomínat.
Za pořadatele a skautské středisko
Toulovec Proseč Nikola Šlechtová

Výstavba domů s pečovatelskými byty
Jak jsme Vás již dříve informovali, v
současné době Svazek obcí AZASS v
Borové, Pomezí a v Sádku dokončuje výstavbu domů s pečovatelskými byty.
V prvním podlaží každého z objektů
vzniknou čtyři bezbariérové bytové jednotky (tzv. pečovatelské byty) o velikosti
1+kk, v druhém podlaží dva byty o velikosti 2+kk a provozní zázemí pečovatelské služby.
Pečovatelské byty jsou spolufinanco-

vány z prostředků Ministerstva pro místní
rozvoj ČR – programu „Podpora bydlení“,
dotačního titulu „Pečovatelské byty“.
Projekty „Provozní zázemí pečovatelské služby Borová a Pomezí" a „Provozní zázemí pečovatelské služby, Sádek"
jsou spolufinancovány Evropskou unií
prostřednictvím Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státním rozpočtem v
rámci 29., resp. 62. výzvy IROP.

Za členské obce PERÁLEC A ZDERAZ informuje starostka obce Perálec
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Hledáme staré fotografie
a písemnosti z Pasek

V návaznosti na chystané akce
žádá spolek P.A.S.E.K.Y spoluobčany, kteří vlastní jakékoliv staré
fotografie a písemnosti z Pasek
nebo týkající se Pasek o jejich zapůjčení. Dodané fotografie nebo
písemnosti si pouze ofotíme a vrátíme hned zpět.
Pokud něco takového vlastníte
a chcete zapůjčit, kontaktujte prosím předsedkyni spolku Veroniku
Macháčkovou, tel. 728 366 359,
e-mail: paseky2017@seznam.cz
Předem velice děkujeme.
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Milí žáci, vážení rodiče a spoluobčané,

máme za sebou již více než dva měsíce od uzavření škol kvůli
pandemii virového onemocnění COVID-19 a ještě nás čeká
více než měsíc kombinované výuky do konce školního roku.
Ale vezměme to od začátku.
V úterý 10. března jsme se stejně jako většina občanů České
republiky dozvěděli pouze z médií informaci, že se od 11.
března do odvolání zakazuje školní docházka žákům základních
a středních škol. Nepřišel nám žádný oficiální pokyn z „vyšších
míst“, ale museli jsme se spolehnout na sledování online tiskových konferencí našich vládních představitelů během přestávek
mezi vyučovacími hodinami. Po 11. hodině dopoledne jsme vše
oznámili žákům, dali jsme jim pokyn, aby si domu vzali veškeré
učebnice, pracovní sešity a pomůcky, a aby od nás prostřednictvím emailů a webových stránek školy očekávali informace o
tom, co a jak se mají dál učit.
Ve škole jsme osaměli. Na středeční poradě jsme se domluvili,
jak budeme postupovat při vzdálené výuce, že se budeme každou středu pravidelně scházet na poradách a v podstatě jsme se
rozešli domů.
Mateřská škola fungovala až do pátku 13. března, ale to už
bylo ve školce přítomno jen 9 dětí. Po projednání se zřizovatelem jsme se rozhodli mateřskou školu uzavřít od pondělí 16.
března do odvolání.
Tím, jak se zpřísňovala nouzová opatření kvůli epidemii, ztěžovala se naše možnost vzájemné komunikace a koordinace
vzdálené distanční výuky. Trvalo nám asi 3 - 4 týdny, než jsme
vše jednotně zavedli a nastavili. Většina učitelů pracuje z domu,
a proto nebylo jednoduché vše projednat a sjednotit. Celá naše
výuka je postavena na Google prostředí, které využíváme pro
komunikaci (Email, Videokonference Meet), pro zadávání a
odevzdávání domácí práce a úkolů (Google Učebna, Google
Dokumenty, Formuláře atp.), pro plánování, vlastní vzdělávání
a mnoho dalších činností (Kalendář Google, Tabulky Google,
Webináře atd.).
Všichni jsme se museli velice významně a rychle posunout a
dovzdělat v počítačové gramotnosti. Pro mnohé učitelé bylo
ještě nedávno naprosto nepředstavitelné, že by 6 - 7 hodin ze
své denní pracovní doby trávili před monitorem počítače. Mnozí
učitelé si také museli poradit s tím, že kromě výuky, kterou z
domu realizovali, se také plnohodnotně museli učit se svými
dětmi a starat se o domácnost.
A takto to fungovalo asi v mnoha našich rodinách a domácnostech. Rodiče si museli poradit s tím, že jim zůstaly doma děti
a navíc je museli podle našich zadání a instrukcí vzdělávat. Někde si jeden z rodičů vzal OČR, někde mohou rodiče pracovat
z domu, ale jsou i rodiny, kde musí rodiče chodit stále do práce
a plnění školních povinností je na dětech samotných nebo to s
nimi rodiče dělají až odpoledne.
Každopádně jsem rád, že to nikde nevzdali a přistoupili k ce-
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lému vzdělávání zodpovědně a do učení svých dětí se s vervou
pustili. Jsem za to rád, protože se ukázalo, že děti se letos už v
plné míře do školy nedostanou a tím pádem je dobře, že jsme se
všichni (učitelé i rodiče) naučili s tímto distančním vzděláváním
na dálku fungovat.
Moc děkuji všem rodičům, kteří nám dávali a doposud dávají
zpětnou vazbu, díky které jsme mohli náš systém vzdáleného
učení vylepšovat. V této fázi nám hodně pomohl dotazník, který
jsme dávali vyplnit všem rodičům. Dotazník byl přibližně na 20
minut a nebyl jednoduchý, proto si vážím všech rodičů, kteří
nám ho vyplnili, a moc jim za to děkuji.
Protože jsme toto dotazníkové šetření realizovali až po třech
týdnech distančního vzdělávání, ukázaly nám jeho výsledky, že
jsme v podstatě vše správně zavedli, nastavili, že rodiče jsou podle našeho systému schopni se doma s dětmi učit. Zároveň nám
dotazník ukázal několik míst, která bychom ve vzdělávání mohli
ještě vylepšit a ty jsme reflektovali a začali na nich intenzivně
pracovat. Tři z nich zmíním.
První je více využívat a připojovat k výukovým materiálům
různé videonahrávky, které jsou na internetu volně k dispozici.
Druhá záležitost se týká komunikování s žáky pomocí videokonferencí, které rodiče vítají a vyžadují, nejen kvůli možnosti
vysvětlení učiva, ale i kvůli vzájemnému osobnímu vizuálnímu
kontaktu, který všem brzo významně chyběl. Třetí záležitostí,
kterou rodiče vidí jako významnou a byli by rádi, kdyby se zlepšila, je způsob zadávání učiva a úkolů na webu, tzn. rozplánovat
lépe práci na týden, připojovat k domácím úkolům informace o
učebním postupu a popsat, co je v daném úkolu důležité, na co
se v něm zaměřit. Na této třetí záležitosti jsme si jako učitelé
nejvíce uvědomili, jak těžké je popsat písemně, pomocí instrukcí
a pokynů vše, co učitel chce žákům říci, aby byly informace jednoznačné a pochopitelné pro každého stejně. Hodně jsme si
uvědomili, jak nám chybí to průvodní slovo, kterým běžně ve
třídě veškeré úkoly a činnosti komentujeme, máme možnost
reagovat na každého žáka, který něčemu nerozumí, nebo začne
podle zadání dělat něco jiného.
Takže jsme poslední měsíc na těchto věcech pracovali a věřím,
že se nám daří naši distanční výuku vylepšovat.
Situace se ale stále vyvíjí a mění, opatření vlády a Ministerstva
zdravotnictví se rozvolňují a my máme za úkol na to reagovat.
První krok, který se naší školy týkal, bylo umožnit žákům 9.
ročníků, kteří se připravují na jednotné přijímací zkoušky na
střední školy, prezenční výuku zaměřenou právě na přípravu na
přijímací zkoušky. Toto nyní realizujeme. Do školy chodí jedna
skupina žáků 3 dny v týdnu celkem na 8 vyučovacích hodin na
matematiku a český jazyk.
Pro výuku jsou nastavené přísné hygienické podmínky, které
vychází z metodiky Ministerstva školství, např. homogenní skupina žáků, nošení roušek, vzájemné odstupy 1,5 – 2 metry, po-
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užívání ochranných pomůcek, dezinfekce, omezený pohyb žáků
po škole atd.
Děkuji našemu zřizovateli, městu Proseč, které nás zásobilo
mnoha ochrannými, hygienickými a dezinfekčními prostředky a
nadále nám pomáhá při zásobování a zařizování dalších potřebných záležitostí. Po projednání se zřizovatelem jsem také rozhodl o dalších krocích otevírání školy, které se týká především
mateřské školy a 1. stupně.
Obnovení provozu školy i školky, jak jistě víte, je dobrovolné
a je vždy, po projednání se zřizovatelem, na samotné škole,
jestli tak učiní či ne. Já si uvědomuji vážnost celé situace, ale
i problémy některých rodičů, kteří už nutně musí začít chodit
do zaměstnání a nemají nikoho, kdo by se jim postaral o děti.
Chceme pomoci těmto rodinám a chceme vzdělávat Vaše děti
ve školce i ve škole, ale zároveň i my musíme chránit sebe a své
rodiny.
Po pečlivém zvážení možností jednotlivých pedagogických
pracovníků jsem se rozhodl, že bude provoz v mateřské škole
i na 1. stupni základní školy realizován ve velice omezené podobě. Hlavním cílem tohoto otevření naší školy bude především
umožnit docházku dětem výše zmíněných rodičů, těch nejpotřebnějších. Prosím tedy rodiče, kteří mohou nadále být na tzv.
„OČR“, jsou na mateřské dovolené nebo mohou pracovat z
domu či jim děti mohou hlídat prarodiče, příbuzní nebo přátelé, aby děti do školy ani školky nedávali.
Dohodli jsme se také, že naše pravidla provozu škol budou
v některých bodech přísnější, než nám stanovilo Ministerstvo
školství, ale věříme, že pochopíte proč. Pokud by někdo ze zaměstnanců školy byl virem COVID-19 ohrožen, anebo by se
dokonce nakazil, museli bychom školu opět zavřít, na což by
doplatily především děti, ale možná i celé jejich rodiny.
Provoz mateřské školy tedy obnovíme 1. června 2020 pro dvě
skupiny po 10 dětech a to ve zkrácené provozní době od 7:00 do
15:00 hod. (provozní doba bude ještě upřesněna).
Žákům 1. stupně základní školy bude povolena školní docházka do dvou učebních skupin po max. 15 žácích v čase cca
od 8:00 do 14:00. Protože třídní učitelé žáků 1. stupně povedou
nadále plnohodnotnou distanční výuku, budou se těmto dvěma
skupinám věnovat asistentky pedagoga, vychovatelky a učitelé
2. stupně.
Ve škole i ve školce budou nastavena např. tato pravidla: povinnost nosit neustále roušky, dodržovat mezi sebou vzdálenost
1,5 – 2 metry, omezení pohybu po škole, zvýšená hygiena, častá
dezinfekce rukou ad.
Poslední fázi otevírání školy bude umožnit individuální konzultace žákům 2. stupně, které chystáme od 8. června 2020. Je to
po tom, co skončí příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky.
Takto tedy dokončíme letošní školní rok. Připravujeme podobu některých akcí, které jsme na konci školního roku vždy konali, ale také přemýšlíme, jak rozdat dětem vysvědčení.
Doufám a pevně věřím, že prázdniny udělají za těmito událostmi, když ne tlustou, tak alespoň pomyslnou čáru, a příští
školní rok bude moci začít s drobnými opatřeními a zvýšenou
hygienou normálně. Moc se na děti a žáky ve škole i školce těšíme.
Nakonec bych rád poděkoval zaměstnancům školy za všechnu
práci, kterou po dobu uzavření školy odvádějí.
Mgr. Bc. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč
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MALÁ RODINNÁ VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ 2020

Před Velikonocemi jsem vyhlásil soutěž pro rodiny žáků naší
školy: uplést pomlázku, ozdobit vajíčka a vyzdobit domácnost.
Do soutěže přišly fotografie od 22 rodin a dva příspěvky přišly
mimo soutěž. O výsledku se rozhodovalo anonymním hlasováním prostřednictvím online formuláře. Zapojilo se 75 hlasujících. Z každé kategorie bylo vybráno prvních 5 míst. Omlouvám se rodině Poslušných, jejichž fotografie se zatoulaly někde
ve virtuálním světě. Odměna je nemine stejně jako všechny
ostatní výherce.
VELIKONOČNÍ POMLÁZKA: 1. místo: D. Vanžura,
2. místo: J. Němec, 3. místo: F. Moučka, 4. místo: A. a D.
Rejmanovi, 5. místo: Z., T. a J. Roušarovi

OZDOBENÁ VELIKONOČNÍ VAJÍČKA: 1. místo: Z., T.
a J. Roušarovi, 2. místo: M. Dostál, 3. místo: A. a D. Rejmanovi, 4. - 5. místo: M. Roušar a M. Šebesta

VELIKONOČNÍ VÝZDOBA NEBO ZÁTIŠÍ: 1. – 2.
místo: J. Němec a Z., T. a J. Roušarovi, 3. místo: M. Novák,
Zderaz, 4. místo: D. Vanžura, 5. místo: J. a L. Němcovi

NEZAŘAZENÉ: L., E., J. Poslušné, Mgr. A. Zvárová
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Co nám Covid dal a vzal
(výpověď prosečské lékárnice)

Většina občanů Proseče a okolí mě dobře
zná. Stojím za tárou prosečské lékárny už
bezmála dvacet osm let. Zažila jsem tu nespočítaně hezkých i horších chvil, ale to, co
prožíváme nyní, bych si nedokázala představit ani v nejdivočejším snu.
V únoru jsem se cítila dost unavená a moc
jsem se těšila, že na dovolené na lyžích v
Itálii trochu vypnu a odpočinu si. Koronavirus mi ale stejně jako ostatním lidem v naší
zemi a vlastně na celém světě úplně změnil nejen plány ale i způsob života. Místo
dovolené jsem naskočila do pracovního
kolotoče trvajícího každý den od rána do
večera. Veškeré mimopracovní aktivity byly
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu zakázány, ale stejně mi na ně nezbývaly síly.
Naplno do práce musela nastoupit i dcera,
o děti se ochotně začal na plný úvazek starat
její manžel. Stíhal při tom i šít roušky, kterými nás v počátku nedostatku jakýchkoli
ochranných pomůcek zásoboval.

Naštěstí farmaceutické fakulty nabídly a aspoň na chviličku se s vnoučaty venku
výpomoc studentů. A tak se i k nám dostala setkala. Skoro mi vhrkly slzy do očí, když
na čtyři nejnáročnější týdny Katka, která Abince nějakou chvíli trvalo než mě poznala.
denně dojížděla z Litomyšle. Díky tomu
Velkou podporou pro nás je, že jste
jsme dokázaly nad rámec běžného pro- všichni přijali bez stížností nutná opatvozu lékárny zajišťovat dezinfekce, roušky ření provázející tuto dobu jako je čekání ve
a respirátory pro všechny zájemce. I před- frontě (zpočátku i dlouhé), chození dovnitř
stavitele města nám vyšli vstříc nejen po- jednotlivě, nedostatek některých položek
skytnutím ochranných pomůcek, ale třeba sortimentu a další nepříjemné okolnosti
i okamžitým přistavením lavičky před lé- současného stavu. Naopak pro nás máte jen
kárnu pro ty z vás, kteří jste stáli ve fron- slova povzbuzení, často slyšíme, že jste rádi,
tách. Velký dík patří i těm, které nám velice že tady jsme a nemusíte tedy jezdit do okolochotně pomáhají s každodenním úklidem ních měst. Nikdy dřív jsem necítila tak silně
lékárny, pečlivé dezinfikování všech prostor smysl své práce a potřebu existence lékárny
zabere teď mnohem více času.
v Proseči. Nikdy předtím jsem neslyšela toJediní, kdo nechápou, co se děje, jsou lik slov díků. Za to chceme poděkovat i my
dceřiny děti. Čtyřletý Tonda často mámě vám, protože to je to, co nám v téhle pro
říká: „Dneska nejezdi do práce!“ nebo „Ach všechny nesnadné době dodává síly. Díky!!
jo, už zase jedeš do práce.“ Roční Abinka si
Jana Brahová
zase při mámině odchodu běží pro čepičku
a botičky a nechápe, proč ji máma sebou za
babičkou nebere. Po měsíci jsem nevydržela

Koutek naší kronikářky:

Epidemie infekčních chorob v minulosti

V současné době čelí celý svět pandemii propukaly epidemie neštovic a v roce 1901 berkulóza apod. Poslední „morová rána“ v
koronaviru, který způsobuje onemocnění epidemie spály. Obě si vyžádaly velký počet podobě španělské chřipky přišla v roce
označené Covid – 19. Česká republika při- dětských obětí.
1919. Nemoc si vyžádala jen několik ob
jala a stále aktualizuje řadu opatření - důTaké Přelouč se stovkami vojáků, byla ětí.
sledná hygiena, režim na hranicích, zákaz ideálním prostředím pro šíření epidemie
Všechny popsané epidemie ukázaly, že
sportovních a společenských akcí, zavření cholery. Bylo jen otázkou času, kdy nemoc účinným lékem proti jejich šíření, byla
škol, nošení roušek, nouzový stav, atd., přeskočí na civilisty. Stalo se, a v Přelouči řádná hygiena a také izolace nemocných.
přesto je boj s tímto onemocněním velmi zemřelo v roce 1866 na choleru 52 prusPřipravila Miluše Rejentová
složitý a vyžaduje od každého občana re- kých vojáků a 129 civilistů.
spektování daných pravidel a vzájemnou Za 1. světové války byly
solidaritu.
uzavřeny školy kvůli špaEpidemie nebezpečných infekčních cho- nělské chřipce a v období
rob se vyskytovaly i v minulosti a zanechaly mezi válkami se zavíraly
za sebou miliony mrtvých. V našem regi- kvůli
normální
chřipce,
onu se ve větší míře projevily v Pardubicích, černému kašli a záškrtu.
Přelouči a v Chrudimi.
Nejstarší zpráva Ani Chrudimi se nákazy neo moru v Pardubicích pochází z let 1582 až vyhýbaly. V 16. století (1561
1583. Další nákaza se objevila v roce 1680. -1562) zemřelo na mor 1810
Byla neobyčejně zhoubná a její odeznívání lidí. V důsledku nedostatrvalo dlouhých 15 let. Na místě dnešního tečné hygieny se v roce 1832
Pernštýnského náměstí, byl v roce 1695 a znovu v roce1850 objevztyčen morový sloup na paměť odcházejí- vila cholera. Mezi stovkami
cího moru. Celosvětová pandemie cholery těch, kteří jí podlehli, byl v
dolehla na Pardubice v roce 1830. Během roce 1850 první konstituční
dvou let bylo 99 mrtvých a 500 nemocných. purkmistr Jan Martini. Pro
Cholera vypukla znovu během prusko-ra- zlepšení situace byli jmenokouské války v roce 1866. Potvrzovalo se váni zdravotní komisaři, kteří
pravidlo, že s příchodem vojáků, přichá- dohlíželi na čistotu náměstí
zely i epidemie. Cholera se dávala také do a ulic. V domech se nesmělo
souvislosti se špatným stravováním. Po- shlukovat mnoho lidí ani
dle kronikáře vojáci jedli rozsekané syrové hospodářských zvířat. I přes
maso, promíchané s pepřem a česnekem, na zlepšování zdravotní péče se
to syrové vejce. Pro potlačení nemoci byl město na konci 19. století
na Pardubicko povolán specialista na cho- nevyhnulo dalším nákazám,
leru, doktor Hersch. Kladl důraz na hygi- jakými byly spála, spalničky,
enu a čištění ulic. Ke konci 19. století zde dětská obrna, neštovice, tu-
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Z historie ochotnického divadla v Proseči

Český národ neměl klidu. „Český život je pořád jeden boj: boj o právo a jazyk,
o školy, o politickou samostatnost, o hospodářské obrození. V Čechách se nežije lehce.“
(Karel Poláček 1882-1944)
Prosečtí ochotníci to opravdu neměli
lehké. Divadelní kusy zkoušely v nevytopeném prostoru sokolské šatny a při
svitu pracovního osvětlení jeviště. Ráno
ve čtvrtek se postavila scéna, večer byla
generálka. V pátek představení pro školy,
v sobotu a v neděli pro dospělé. V neděli
se musela scéna rozbourat aby bylo zařízení dále používat jako kino i k dalším
akcím. Tedy v nejlepším případě. Někdy
se musely schovat kulisy za portály a po
ukončení akce se znovu postavily. Plesy,
taneční zábavy, sport, vše se odehrávalo
v jedinné budově. Herci pracovali v závodech ve směnných provozech a to vše
zpomalovalo divadelní zkoušky. A jak to
bylo dál?
Nácvik další divadelní hry si vyžádal
delší čas. Výběr opět padl na klasickou
hru českých jevišť. Byla to divadelní hra
Ladislava Stroupežnického: „Naši furianti.“ Potíže s obsazením jednotlivých
rolí byly vcelku dobře vyřešeny, a tak konečně mohlo být stanoveno, že hra bude
uvedena 24. ledna 1965. Do hry byli zařazeni osvědčení mladí i staří herci. Bohužel, směnnost v závodech způsobila, že
nácvik šel pomaleji kupředu. Přes to však
se podařilo, že hra byla uvedena, i když
později, než se původně plánovalo.
Režie se ujal opět Václav Vobejda. Scénická výprava zůstala na krku Františku
Kašparovi a Josefu Kovářovi. Kostýmní
výprava byla zajištěna v půjčovně KS(komunální služby) města Kolína.

A tak byla hra uvedena 24. ledna 1965
v 15 a ve 20 hodin. Po zkušenostech z
minulých let byla opět hra den před 24.
1. sehrána pro školu. Pro herce to byla
důkladná generálka, a tak se uvedení hry
opět stalo úspěchem. Odpolední představení sice vyprodáno úplně nebylo, ale zato
večer byla sokolovna téměř plná.
Diváci nešetřili potleskem a uznáním.
Přehled návštěvnosti :
23. 1. 65
děti 397
24. 1. 65
odpol. 211
24. 1. 65
večer 285
Celkem
893 diváků
Svatopluk Václav Vobejda

Na snímku F. Hápa stojí od leva, vrchní řada J. Košňar, F. Kašpar, V. Vobejda, F. Tlustý,
J. Háněl, A. Vobejda, B. Kulich, prostřední řada J. Novák, S. Sobolová, L. Hromádko, J.
Koutná, M. Křiklavová, Z. Novák, J. Kovář, M. Kovářová ml. J. Havran, D. Vobejdová,
M. Křiklava, E. Hlaváčová, J. Javůrek, spodní řada M. Bártová, M. Křiklavová ml. S. Vobejda, V. Vobejda ml. J. Kovář ml. Na snímku chybí muzikanti L.Baťa, B. Dudek, F. Čupr.
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Seniorská obálka - I.C.E. karta

• Jedná se o tiskopis, který může napomoci v krizových situací.
• Je určený především pro seniory a
osoby zdravotně postižené, které bydlí ve svém domácím prostředí.
• Pomáhá již v různých krajích a její
pořízení nic nestojí.
• Funguje na principu I.C.E., neboli
„In Case of Emergency“, což znamená
karta, pro případ naléhavé pomoci, v
případě nouze.
Případů, kdy osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže
a musí volat záchrannou pomoc, přibývá stejně jako výjezdů hasičů nebo
policie. I lidé v mladším věku jsou
často rozrušeni, nesoustředěni, dezorientovaní a nedokážou odpovídat na
položené otázky, které si výjezd záchranky, hasičů nebo policie vyžaduje.
Pardubický kraj se připojil k projektu Ministerstva práce a sociálních
věcí a nechal připravit tiskopisy I.C.E.
karta senior, které mohou pomoci nejen osamoceně žijícím seniorům v tísni,
v ohrožení zdraví či života. Fungují už
v řadě zemí světa a jsou dobrým pomocníkem při případném zásahu zdravotníků, policistů či hasičů.
Do určeného tiskopisu I.C.E
KARTA senior buď sám, nebo za pomoci příbuzných, pečovatelek či svého
praktického lékaře vyplní základní
údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování), kontakty na
své blízké osoby a praktického lékaře.
Údaje pak budou umístěny na viditelném místě v bytě, například na dveřích lednice nebo na vnitřní straně
vchodových dveří, v plastové obálce
tak, aby si jich záchranáři i policisté
všimli a mohli s údaji pracovat.
Formuláře seniorské obálky můžeme
na požádání předat seniorům, kteří
žijí v domácnosti sami nebo většinou
sami tzn. že rodinní příslušníci pracují
a vrací se domů v odpoledních nebo
večerních hodinách. Je to velice praktická pomůcka a jsou s její existencí
seznámeny všechny záchranné složky.
Stanislava Češková,
sociální pracovnice
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