Vážení spoluobčané,

od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila vláda omezení volného pohybu osob až na
vymezené nezbytné výjimky:

Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či
podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb
pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny
jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba
individuální vycházky do parků či do přírody.
Vláda současně nařídila osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu a
omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby v maximální
možné míře u svých zaměstnanců využili práci z domova, aby maximálně vyhověli případným žádostem o
dovolenou či placené volno a aby omezili výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti
zaměstnavatele.
Prosím, respektujte toto nařízení, ale udržujte si v této situaci zdravý rozum a radost.
Pevně věřím, že celé toto nelehké období, které je náročné především na naši psychiku ustojíme ve
zdraví a plni sil.

Myslím na Vás,

MgA. Apolena Novotná
Starostka obce

INFORMACE Z POTRAVIN - SADIL

Nabídka občanům nad 65 let:
Od pátku nabízí provozovatel místních potravin pan Sadil seniorům od 65 let, kteří nechtějí vycházet ze svých
domovů, možnost objednat si dovoz zboží domů. Objednávejte den předem nebo do 8.00h na tel.: 721441721
nebo emailem: potraviny.sadil@centrum.cz.. Vzhledem k povinnosti evidence je nutná platba v hotovosti nebo
stravenkami (minimální nákup 150,-Kč.)

Nabídka všem občanům:
Dále je možné objednat si hotová jídla vždy do pátku 10.30h na následující týden tímtéž způsobem
s vyzvednutím v potravinách.

Potravin je dost, zásobování zatím probíhá dle objednávek. Potraviny nabízejí nově hygienické gely,
roušky budou výhledově také. Pečivo je ručně balené.

