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BŘEZEN/2020 

 
COVID – 19_NOUZOVÝ STAV 
 
Vážení spoluobčané,  
situace posledních dní je pro nás všechny bohužel 
velice nepříznivá a vážná. Dne 12. 3. 2020 byl vládou 
ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 
Sb., o bezpečnosti České Republiky vyhlášen 
NOUZOVÝ STAV a to na dobu 30ti dnů. 
 
Z výše zmiňovaného vyplývají omezení i pro naši obec 
jako celek.  

• omezení volného pohybu osob, aktuálně je 
možný pohyb max. dvou osob společně, vyjma 
rodinných příslušníků 

• je přísný zákaz vycházení bez pokrývky nosu 
a úst, tzv. roušek 

• z důvodu scházení většího počtu osob, 
především pak dětských návštěvníků, bylo 
uzavřeno do odvolání, dětské hřiště 

• na druhé straně, pro dospělé návštěvníky, byla 
uzavřena místní hospoda 

• byl omezen provoz obecního úřadu 

• byla zrušena plánovaná jednání obecního 
zastupitelstva 

• byla omezena obecní pracovní četa, pro 
nezbytné úkony 

• byla zrušena plánovaná fotbalová utkání 
našeho AFK 

 
Nyní již bez časových omezení naopak funguje náš 
místní obchod, kde je možnost roušek zdarma a navíc 
jsou zde nabízeny horké nápoje pro členy IZS zdarma. 
Jediné omezení se pak týká dodržování určitých 
odstupů, tam kde je to možné na vzdálenost min. 2 m. 
 
Pro všechny z nás z toho plynou určitá omezení a 
zákazy, ale věříme, že pokud se jich budeme držet a 
nebudeme je porušovat, vše bude nakonec dobré a 
společně to vše zvládneme ☺ 
 
     Vaše OZ 
PODĚKOVÁNÍ 
 
Na tomto místě bychom chtěli ještě jednou poděkovat 
paní Křížové a paní M. Krausové, které se nabídly a šijí 
pro naše občany, tolik 
potřebné roušky! 
 

Za materiál na šití, jehly a pod. bychom dále chtěli 
poděkovat paní Opltové, Kiliášové, Labuťové a paní 
Sudové. 
 
OBECNÍ ÚŘAD 
 
Vzhledem k současnému nařízení vlády a stávající 
epidemiologické situaci, byl omezen provoz i na našem 
OÚ. 
 

Úřední hodiny jsou nyní každé pondělí, středa a 
pátek od 07:00 do 10:00 hod. 
 
A protože je zrovna doba, kdy končí splatnost obecních 
poplatků, chtěli bychom Vás poprosit, kdo má možnost, 
o úhradu poplatků přes účet. 
 
Č. účtu je 106 28 141/0100, VS č. popisné (evidenční) 
 
Poplatky za komunální odpad jsou na rok 2020 ve výši: 

• osoba s trvalým pobytem ve věku do 4 let a 
nad 75 let …..300,-/os./rok 

• osoba s trvalým pobytem ve věku od 4 do 
75let….600,-/os./rok 

• stavby k trvalé rekreaci….600,-/stavba/rok 
Poplatek za psa činí……..60,-/pes/rok. 
Poplatek za hřbitov činí….80,-/místo/rok 
 
Poplatky je možné hradit na celý nebo polovinu roku. 
 
Stočné je nutné hradit dle AVÍZ, které vám byly 
doručeny do schránek! 
 
Pokud nemáte možnost platby přes účet, byla 
posunuta splatnost do konce měsíce DUBNA! 
 
VOK a NEBEZPEČNÝ ODPAD 
 
Plánovaný VOK na 4. 4. 2020 a svoz nebezpečného 
odpadu dne 18. 4. 2020 jsou bohužel pro aktuální 
epidemioligockou situaci ZRUŠENY! 
 
GRATULACE 
 
Chtěli bychom se také omluvit všem oslavencům 
posledních dní, kterých není zrovna málo, ale vzhledem 
ke stávající epidemii nebudou gratulace probíhat. Hned 
jak situace dovolí, bude vše napraveno. Děkujeme 
za pochopení. 
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VÝZVA_POSKYTNUTÍ POMOCI 
 
Na závěr bychom Vás v rámci stávající situace chtěli 
poprosit. V případě, že budete potřebovat jakoukoliv 
pomoc, z důvodu nemoci, imobility, nebo jen strachu 
z rizika nákazy, kontaktujte nás, a my Vám pomůžeme 
zajistit např. drobné nákupy, léky, roušky apod. 
 
Pokud se vrátíte z ohrožených oblastí, nebo na sobě 
budete pozorovat jakékoliv příznaky nákazy, dodržujte 
prosím jasně stanovená pravidla (karanténa, testy)! 
 
Telefonní kontakty v případě potřeby: 
 

• 724 073 728 (starosta) 

• 605 773 564 (místostarostka) 

• 312 672 405 (OÚ) 

• 771 137 070 (krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje) 

• 1212 (linka v případě zdravotních obtíží) 

• 725 191 370 (NONSTOP linka – Státní 
zdravotní ústav) 

 
INFO ZE STAVBY 
 
A teď trochu veseleji. V následujících dnech, dle 
předpokladu 30. 3 – 1. 4. 2020 dojde k asfaltování ulic 
Za Villou a V Kolonii, následně bude stavba vyklizena a 
předána a věříme, že i řádně zkolaudována.  
 
PODĚKOVÁNÍ      
 
Chtěl bych tímto poděkovat panu Husnajovi st. za 
úpravu, zválcování, fotbalového hřiště. 

    

Děkuji L. Kalous 

VELIKONOCE 
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