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Vážené dámy a pánové, naše milé děti,
12. 3. 2020 jsem rozhodl, že se nebude konat 14. 3. 2020 Dětský karneval a Maškarní zábava.
O tomto rozhodnutí jsem již uvažoval o den dříve tedy 11. 3. 2020, ale spolupracovníci s tím
nesouhlasili s argumentací, že nenaplníme limit 100 účastníku. Jsem si vědom toho, že pokud bych
nerozhodl, že se tyto akce nebudou konat, se pravděpodobně nenaplní kvóta 100 účastníků v daný
okamžik na akci. Ba naopak se domnívám, že z obavy před koronavirem by na tyto akce přišlo méně
jak 50% obvyklých návštěvníků. Toto se stalo i v naší MŠ, kam včera přišlo právě kolem poloviny
dětí. Vím, že někteří z Vás z rozhodnutím nebudete souhlasit, ale věřím, že Vás je méně než těch,
kterým bych musel při potenciální návštěvě našich akcí osobou nakaženou koronavirem vysvětlovat,
proč musíte do karantény a 14 dní nechodit do práce. Svým rozhodnutím reaguji i na písemné
doporučení Krajské hygienické stanice, aby se naše akce 14. 3. 2020 nekonaly, doporučení
Ministerstva zdravotnictví a Bezpečnostní rady státu nescházet se v kolektivu a zdržovat se
minimálně dva metry od sebe. Ale také na dynamický nárůst počtu nakažených dne 11. 3. 2020, který
se navýšil o 31 osob na celkem již 94 osob a i na informaci, že nakažený koronavirem se nacházel v
restauraci v Nelahozevsi, což není daleko, a všech 40 návštěvníků musí na 14 dní do karantény. Jsem
přesvědčen, že v takto tíživé situaci musíme upravit pořadí našich hodnot, že teď není důležité
uspořádat v sobotu 14. 3. 2020 Dětský karneval a Maškarní zábavu, ale že musíme být slušní a
ohleduplní vůči ostatním a přispět k tomu, aby Mimořádné nařízení vlády ohledně šíření koronaviru,
bylo účinné a koronavir nás zasáhl v co nejmenší míře. Toto rozhodnutí pro mě nebylo jednoduché,
a proto budu rád, když mi sdělíte svůj názor na uvedenou problematiku na email:
starosta@obecmsec.cz
Ve Mšeci dne 12. 3. 2020 v 7:00 hod.
Jiří Loskot
starosta

