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Vážení občané,
současná situace není vůbec jednoduchá, nicméně poslední dny mě naplňují optimismem. Kolem sebe
vidím obrovské nasazení většiny z Vás! Je tomu opravdu tak! Vzájemně si pomáháme, myslíme
především na naše seniory, šijeme roušky a v neposlední řadě respektujeme veškerá vládní nařízení a
doporučení. Moc Vám za toto děkuji. Jsem si jist, že právě díky disciplinovanosti všechno zlé nakonec
překonáme.
Věřte, že již brzy se budeme znovu potkávat na všech veřejných místech, moc se na to těším. Letošní
Velikonoce ale musíme trávit pouze se svými blízkými. Tímto Vás žádám, abyste tradiční velikonoční
hodování nechali na příští rok.
Buďte obezřetní a opatrujte se!
S úctou Pavel Vosyka, starosta

***************************************************************************************
 Pro občany, kteří dosáhli věkové hranice 65 let a starší, máme k dispozici zdarma
2 respirátory. Kdo si je zatím nevyzvedl, může si je vyzvednout: úterý a čtvrtek 15.00 - 17.00
Respirátory je možné vyzvednout i v zastoupení nebo po telefonické domluvě budou seniorovi
dovezeny domů.
 Pro všechny občany jsou k dispozici ušité roušky na obecním úřadě i v prodejně Jednoty.
 V následujících dnech bude probíhat pravidelná dezinfekce veřejných míst v obci, jako
např. zábradlí, lavičky, odpadkové koše, autobusové zastávky, sportoviště či dětská hřiště.
 Nabízíme zdarma dezinfekci Anti-COVID na ruce. Dezinfekci budeme rozlévat do přinesených
vlastních nádob max. 250 ml na číslo popisné (popř. rodinu) a to v úterý a čtvrtek 15.00 – 17.00
 V pátek 10. 4. bude prodejna Jednoty otevřena pouze 8.00 – 11.00, od 11. – 13. 4. bude zavřeno.
 Jsme rádi, že řadě občanů není lhostejné okolí jejich domů a snaží se uklízet a zvelebovat veřejná
prostranství. Pokud ovšem máte v úmyslu na veřejném prostranství vysázet keře, stromy nebo
umístnit obrubníky, velké kameny či provést obdobné úpravy, je nutné předem tento záměr
konzultovat s vedením obce a dohodnout se, zda zamýšlená úprava je vhodná.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis – Mateřská škola Hvězdička pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v souladu
s pokyny MŠMT bez přítomnosti dětí ve školce. Další informace k organizaci zápisu
včetně potřebných formulářů jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy
(ms-slatina.cz).

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V DOBĚ EPIDEMIE
Snažte se minimalizovat celkový objem a množství odpadu:
- odložte na pozdější dobu jarní úklid domů a bytů, probírku šatníků apod.
- neplýtvejte potravinami
A) Nakládání s komunálními odpady včetně způsobu třídění odpadu u zdravých lidí se v současné
době nemění. Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory/rukavice) u lidí, kteří nejsou
infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud
budou vloženy do plastového sáčku, který je zavázán před uložením do popelnice. Odpad umístěný mimo
popelnici nebude vyvezen.
B) Osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí izolaci a osoba v domácí karanténě by
měla být poučena, jak nakládat se svým odpadem v rámci karanténních opatření. Tyto osoby veškerý odpad,
který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho odstranění postupují následovně:
- veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového pytle na odpady. Plastové
pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně
zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.
- v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je
nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem.
- zavázaný pytel vložit pouze do popelnice na směsný komunální odpad; zásadně pytle neodkládat mimo
kontejnery, kvůli náhodnému poškození.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RADY PRO SENIORY
 Doporučujeme, aby občané starší 70 let ve vlastním zájmu po dobu mimořádných
opatření z důvodů pandemie koronaviru NEVYCHÁZELI MIMO SVÁ OBYDLÍ!!!
 Pro osoby starší 65 let věku je vyhrazena prodejní doba 8.00-10.00 v prodejnách
s prodejní plochou více než 500 m2. V menších prodejnách jsou při prodeji tyto osoby
upřednostněny.
 Pokud senior potřebuje pomoc a je to jen trochu možné, doporučujeme obrátit se na
známé osoby. Těmi mohou být blízcí příbuzní, rodina, dobří známí, ale i sousedé, kterým
senior důvěřuje. Obecní úřad nabízí seniorům zajištění nákupu potravin, drogérie,
dovozu léků a dovoz obědů.
 V případě, že senior využívá službu z řad dobrovolníků, měl by být obezřetný a držet se
těchto rad: Vždy mějte předem připravený seznam věcí, které potřebujete nakoupit a
pokud možno i přesnou finanční hotovost! Nikdy nepůjčujte svou platební kartu! Při
převzetí nákupu nepouštějte cizí osoby do bytu, k tomu využijte společné prostory domů,
u rodinných domů využijte možnosti předání nákupu přes plot! Pokud jste na ulici osloveni
cizí osobou s nabídkou pomoci, slušně odmítněte!
 Upozorňujeme na podvodníky, kteří se snaží přiživit na strachu z nákazy prodejem
potravinových doplňků (telefonicky, vhozením letáku apod.), které mají být zaručenou
prevencí proti nemoci Covid-19. Nebo roznášení roušky proti podpisu a nakonec lidé
zjistí, že podepsali přechod k novému dodavateli energii. Buďte opatrní!!!
 Pokud senior potřebuje pomoc nebo poradit, je možné využít oficiálně zřízené krizové
linky pro seniory např.:
Elpida – linka seniorů

800 200 007

denně 8-20, zdarma

Senior telefon Života 90

800 157 157

nonstop, zdarma

