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COVID – 19_NOUZOVÝ STAV – INFO 
 
Vážení spoluobčané, 
 
nouzový stav prozatím stále trvá, uvidíme, zda bude, či 
nebude prodloužen, roušky nám sice ještě nějaký čas 
zůstanou, ale věříme, že se situace začíná pomalu 
zlepšovat a vracet k normálu. 
 
Informace pro příští dny: 
 

• vzhledem ke stávající situaci jsme nuceni 
zrušit akce PÁLENÍ ČARODĚJNIC, VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ a prozatím bohužel i 
STAROČESKÉ MÁJE 

• stále je možné vyzvednout si roušky na našem 
OÚ. Za novou „várku“ roušek děkujeme paní 
Křížové.  

 
 
PÁLENÍ HROMADY  
 
Dne 1. 5. 2020 bude našimi hasiči, spálena hromada za 

rybníkem Lébrák. Akce bude ohraničena 
bezpečnostními páskami a NEBUDE 

přístupná veřejnosti!  
 

  Děkujeme za pochopení 
 
 

 
OBECNÍ ÚŘAD 
 
Provozní doba na našem OÚ je stále omezená.  
 
PO, ST, PÁ 07:00 – 10:00 hod 
 

Děkujeme za pochopení 
 
VOK  
 
První letošní VOK bude před OÚ přistaven dne 2. 5. 
2020 v tradičním čase od 08:00 do 10:00 hod. 
 
Prosíme o dodržování bezpečnostních rozestupů a 
používání roušek. 
 
    Děkujeme ☺  
 
 

DEZINFEKCE 
 
V minulých dnech 

byly všem našim 

občanům ve věku 

od 65ti let 

(včetně) 

rozdávány 0,5 l 

lahvičky 

dezinfekce pro osobní potřebu. Lahviček bylo rozdáno 

celkem 186 ks, za rozvoz děkujeme panu Bohuslávkovi 

a panu Elicarovi. 

 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

Dne 4. 5. 2020 bude na dětském hřišti 

probíhat instalace nových herních prvků 

(lanovka, houpadla). Z tohoto důvodu 

bude v tento den provoz na hřišti 

omezen. 

Zároveň byl provoz na dětském hřišti obnoven za 
dodržování určitých podmínek. 

• vstup pouze s rouškou  

• dodržování bezpečnostního rozestupu min. 
2 m 

• max. počet osob na hřišti 10! 

Dále platí zákaz kouření a zákaz volného pobíhání psů 
v prostorách dětského hřiště! 

  
 Děkujeme za pochopení 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo využili možnost 
bezhotovostní platby místních poplatků. 

    Děkujeme ☺ 
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ZÁJEZD do ZOO a SAFARI Dvůr Králové 

I přes stávající situaci nabízíme možnost zájezdu do 

ZOO a SAFARI Dvůr Králové, který by se dle 

předpokladu, uskutečnil koncem měsíce června. 

Pokud budete mít o zájezd zájem, přihlaste se prosím, 

nejpozději do 29. 5. 2020 na OÚ, nebo na tel.: 

605 773 564. 

 

KONTEJNERY 

Chtěli bychom opět 

poprosit všechny 

ty, kteří třídí 

odpad..V 

posledních dnech 

je opět kolem 

kontejnerů nepořádek! Pokud vidíte, že se věci do 

kontejneru nevejdou, neodkládejte je prosím okolo, 

NEBUDOU VYVÁŽENY. 


