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Vyjádření k aktuální epidemiologické situaci v obci Čistá ke dni 28. 9. 2020 
 
Při příležitosti Dne české státnosti, tedy svátku všech Václavů, aktualizujeme informace o situaci 
v naší obci.  
 
Provoz v základní škole i na obecním úřadu je plně obnoven. Mateřskou školu čeká bohužel 
týdenní omezení. 
 
Z důvodu kontaktu dětí a některých zaměstnanců MŠ s pozitivně testovanou osobou na covid – 
19 musí na základě instrukcí Krajské hygienické stanice mnozí do karantény. Těchto cca 25 osob 
čeká ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2020 testování a podle výsledků budeme situaci dále zpřesňovat. 
Aktuálně to vypadá, že v případě negativních výsledků by mohl být provoz mateřské školy 
částečně obnoven od pondělí 5. 10. 2020. Více informací lze nalézt na webových stránkách MŠ 
https://mscista.webnode.cz/akce-ms/. 
Provozu školní kuchyně se omezení naštěstí nedotkly. A to zejména díky ochranným 
prostředkům a omezením, které byly vedením školy dlouhodobě nastaveny. Ukazuje se, že šlo o 
strategicky užitečné rozhodnutí. 
 
Další nepříjemností, která se situací v MŠ nesouvisí, je nařízená karanténa a také hospitalizace 
několika starších spoluobčanů, kteří přišli při příležitosti společného zájezdu do kontaktu 
s pozitivním spolucestujícím. Pevně věřím, že všem bude brzy lépe a situace se opět stabilizuje. 
 
Co se týká naplánovaných akcí, předpokládáme, že proběhnou. Jedná se o volby do krajského 
zastupitelstva ve dnech 2. a 3. 10. 2020, ekologická aktivita Ukliďme Česko v sobotu 3. 10. 2020 
a venkovní slavnost na Brlence v neděli 4. 10. 2020. Pokud dojde k úpravě stávajících nařízení 
Ministerstva zdravotnictví, je možné, že dojde bohužel k dalším změnám. 
 
Všem nemocným přeji brzké uzdravení.  
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