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MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V OBCI
RADENICE V SOUVISLOSTI S
VYHLÁŠENÍM KRIZOVÉHO OPATŘENÍ
Na

území

24.3.2020

celé

České

zákaz

republiky

pohybu

osob

platí
s

od

pondělí

výjimkou:

16.3.2020

cesty

do

do

úterý

zaměstnání,

nezbytných cest za rodinou, cest nezbytně nutných k obstarání základních
životních potřeb. Cílem je omezit šíření nákazy COVID - 19.
Od středy 18.3.2020 platí plošně zákaz vycházení bez ochranných roušek.

BERTE

PROSÍM

OCHRANY

TOTO

OBYVATEL

NAŘÍZENÍ
NAŠÍ

VÁŽNĚ

OBCE

A

OMEZTE

V

RÁMCI

VEŠKERÝ

POHYB NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH!

Nejohroženější
jsou starší osoby

Na základě dosavadního
průběhu onemocnění víme, že
nejohroženější skupinou jsou
především lidé v seniorském
věku. Neberte to prosím na
lehkou váhu a omezte kontakt s
ostatními. Chráníte tak
především sebe!

NOVĚ BUDE MÍT NAŠE OBEC ZŘÍZENÝ MOBILNÍ ROZHLAS
Jakmile bude pro naši obec zprovozněný, dostanete k jeho používání
informace prostřednictvím úřední desky - jak fyzické, tak internetové.
Důležité informace Vám budou nově zasílány formou sms, nebo e-mailu.

NÁKUPY PRO SENIORY
z důvodu co nejvyšší možné ochrany našich občanů, nabízíme starším
občanům

nákupy

a

dovoz

potravin,

drogistického

zboží

a

léků

do

domácnosti.
Nabídka služby se vztahuje na všechny starší občany, kteří nemají v
dosahu rodinné příslušníky, kteří by jim toto mohli přivézt.
Jak bude služba fungovat v praxi:
objednávky přijímá kancelář OÚ každý den v době 8:00-10:00hod na
telefonech 601 549 989 - starosta, 739 150 893 - místostarostka.

My jednotlivé objednávky zapíšeme, včetně kontaktu na Vás a
zajistíme nákup zboží.
V době mezi 16 - 19 hodinou, Vám pověřená osoba nákup přinese
před Vaše vchodové dveře, dlouze zazvoní, nebo zavolá na mobil
a odejde. Vy si následně můžete zboží převzít. Součástí
dodávky bude samozřejmě pokladní lístek, který si pečlivě pro
vlastní kontrolu uschováte. V této chvíli nebudete jednotlivé
objednávky platit, aby nedošlo k fyzickému kontaktu. Veškeré
zboží bude platit OÚ, který v prodejně COOP také obdrží
pokladní lístek za Váš nákup, a vyúčtuje ho s Vámi, až
opatření pominou.
V tuto chvíli je opravdu nezbytně nutné udělat
vše proto, aby se nákaza nešířila!
Pokud by toto opatření přetrvávalo delší dobu a ceny objednávek by
narůstaly,

služba

zůstane

zachována,

pouze

bychom

se

při

objednávce dohodli na předání části peněz. To vše ukáže čas.

OBSTARÁVÁNÍ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Pokud se některý z našich starších občanů bude cítit ohrožený při
obstarávání drobného zvířectva, volejte na OÚ a pokusíme se
Vám tuto službu také zajistit.

telefonní

!!! ROUŠKY V OBCHODĚ !!!
Prosíme o důsledne dodržení nošení roušek do
místní prodejny COOP.
Pokud bude toto nařízení porušováno, budeme
nuceni

přistoupit

k

razantním

opatřením

ve

spolupráci se zaměstnankyní místní prodejny.
Kdo

nemá

možnost

možnost

zavolat

pí.

zajistit

si

Ptáčkové,

roušku,
nebo

si

je
ji

objednat v místní prodejně.

KNIHOVNA JE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA
OÚ oznamuje, že obecní knihovna je od 18.3.2020 na dobu neurčitou
uzavřena.

ÚŘEDNÍ HODINY
OÚ informuje, že úřední hodiny pro veřejnost budou omezeny pouze na
akutní případy a dotazy po telefonické domluvě předem.

POSUNUTÍ VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ ZA STOČNÉ
Platba poplatků za stočné není akutní případ. Protože současná situace
může

mít

negativní

dopad

na

finanční

situaci

rodin

a

občanů,

prodlužujeme splatnost poplatků za stočné do 31.7.2020.
Termín se může ještě upřesnit - dle dané situace.

♿

♿

AUTOBUSOVÉ A VLAKOVÉ SPOJE
Veškeré spoje mohou být v tomto období ovlivněné nynějším krizovým
stavem.

Aktuální

informace

o

konkrétních

spojích,

se

www.idos.cz.
Nedělní autobus na mše je na dobu neurčitou zrušený úplně.
!!! Ve veškerých spojích je nutné mít nasazenou roušku.
První 3 sedadla za řidičem se nesmí obsazovat !!!

dozvíte

na

BOHOSLUŽBY
Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. března 2020 biskup
Vojtěch Cikrle rozhodl o zrušení všech bohoslužeb, pobožností
a shromáždění v kostelích a kaplích na celém území brněnské
diecéze. Toto rozhodnutí platí až do odvolání.
Biskup Vojtěch vybízí ke sledování bohoslužeb v rozhlase a televizi, k
četbě Písma svatého v rodinách a ke společné modlitbě.
Další informace najdou věřící ve vývěskách a na webu farnosti Velké
Meziříčí.
I když se každým dnem bezpečnostní nařízení vlády České republiky
zpřísňují a nyní už se dotýkají opravdu všech, stále jsme přesvědčeni
o

tom,

že

bezpečně

ohleduplným

zvládnout.

a

rozvážným

Respektujte

chováním

prosím

tedy

můžeme

všechna

situaci

nařízení

a

doporučení, ať se naše životy mohou brzy vrátit dopůvodních kolejí.
Vpřípadě, že by někdo z Vás potřeboval řešit naléhavou situaci,
obracejte se kdykoliv na telefony uvedené níže.

Chci touto cestou poděkovat všem místním "švadlenkám" a ochotníkům,
kteří se jakkoliv podílejí na zvládnutí této situace.

Děkuji také ing. Lucii Dostálové, starostce obce Bory za podklady pro
tento informační leták.

Věřím v ohleduplnost a dobrotu našich občanů a přeji Vám vše dobré.

Jindřich Bartoš
starosta obce

TELEFONNÍ ČÍSLA:
JINDŘICH BARTOŠ, STAROSTA OBCE: 601 549 989
JANA PTÁČKOVÁ, MÍSTOSTAROSTKA OBCE: 739 150 893
Omluvte prosím případné překlepy a gramatickéchyby, leták vznikal narychlo bez jakýchkoliv korekcí.

