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Vyjádření k aktuální epidemiologické situaci v obci Čistá ke dni 11. 9. 2020 
 
Situace se bohužel zhoršila a do značné míry paralyzuje chod veřejných institucí. 
 
Dle plánu proběhlo ve čtvrtek 10. 9. 2020 výjezdním odběrovým týmem Armády ČR testování 
žáků a zaměstnanců místní základní školy. Kromě toho byli testováni rodiče, kteří se účastnili 
společného zahájení školního roku. 
 
Z dostupných informací víme, že z necelých padesáti testovaných osob má 15 z nich pozitivní 
výsledek. Jde o 11 dětí a 4 dospělé osoby. Všichni zůstávají v domácí karanténně. Během dneška 
probíhají pracovníky Krajské hygienické stanice epidemiologická šetření a trasování dalších 
kontaktů. Vytrasované osoby jsou aktuálně kontaktovány a indikovány k testování. Nejbližší 
odběrová místa, tj. v Litomyšli a v Pardubicích jsou přetížená. K dnešnímu odpoledni je možné 
se objednat na test v Pardubicích nejdříve na úterý 15. 9. a Litomyšli dokonce na středu 16. 9. 
Lze k tomu využít rezervační formulář dostupný z http://www.nempk.cz/testovani. 
 
Většina nemocných nemá žádné nebo jen lehké příznaky. Někde se objevila zvýšená teplota, 
bolest hlavy a krku. 
 
Negativně testovaní žáci a dospělí absolvují opakovaný test v pátek 18. 9. 2020. Odběry opět 
zajistí odběrový tým Armády ČR přímo v obci. 
 
Provoz a opatření v jednotlivých institucích je následující: 

- Základní škola – od 9. 9. 2020 je provoz přerušen. Za předpokladu opakovaných 
negativních výsledků žáků a pracovníků školy by mohla být docházka obnovena 
v pondělí 21. 9. 2020. Do té doby bude probíhat distanční výuka. Všechny prostory 
budou strojně vydezinfikovány speciálním přístrojem. Dezinfekci provedou hasiči 
z Dolního Újezdu. 

- Mateřská škola – provoz zůstává zachován. Ve dnech 14. – 16. 9. (pondělí – středa) bude 
pouze dopolední program. Od 17. 9. 2020 předpokládáme obnovení celodenního 
provozu. Všichni rodiče byli o omezeních telefonicky informováni. 

- Obecní úřad – od 11. 9. je provoz přerušen. Pracovníci úřadu zůstávají nejméně do 20. 9. 
2020 v karanténě. Také zde dojde k dezinfekci vnitřních prostor. Veškeré neodkladné 
záležitosti se budeme snažit řešit prostřednictvím elektronické a telefonické 
komunikace. 

- Kulturní dům – provoz zůstává zachován. Z preventivních důvodů dnes proběhla 
dezinfekce všech prostor. 

 
Kromě již zrušeného hasičského Memoriálu Vladimíra Tauera (sobota 12. 9. 2020) jsme nuceni 
přistoupit i ke zrušení naplánované slavnosti na Brlence (neděle 13. 9. 2020). Pro tuto akci se 
budeme snažit nalézt náhradní termín. 

http://www.nempk.cz/testovani


 
 
Velmi děkuji panu starostovi Miloši Vrabcovi a dobrovolným hasičům z Dolního Újezdu za velice 
vstřícné a bleskurychlé jednání při dezinfekci vytipovaných budov. 
 
Chtěl bych požádat nás všechny o vzájemnou podporu, ohleduplnost a pomoc kde je jí 
zapotřebí. Dodržujme doporučená hygienická opatření a napomozme vlastním příkladem a 
zodpovědností k překlenutí této prapodivné doby. 
 
Nemocným přeji brzké a nekomplikované uzdravení.  
Společnými silami si s tím poradíme.  
 
 
Mgr. Petr Dřínovský 

kontakt: obec.cista@iol.cz, 777 634 903 
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