Milí občané, sousedé,
věřte, že na vás myslím, jak se vám daří a jak snášíte tento tíživý stav. Mějte na
paměti, že tato omezení jednou skončí a já věřím, že to bude v řádech týdnů
nikoli měsíců. Nicméně k tomu, aby to bylo co nejdřív, je třeba přísně
dodržovat nařízení vlády, která se, jak víte, den ode dne zpřísňují. Z tiskové
konference vlády ze dne 18.3.2020 vyplývá, že od dnešní půlnoci je udělen
zákaz pohybu ve veřejných prostorách osobám bez ochranných prostředků
dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny).
Buďme tedy poslušní a respektujme, že v době krize je třeba dodržovat řád.
Nezdržujme se mimo domov zbytečně a važme si toho, že drtivá většina
statenických a černovolských občanů může trávit čas na svých zahradách. Ode
dneška jsme z důvodu nerespektování nařízení shromažďovat se ve větším
počtu zavřeli obě dětská hřiště. Lidé zatím mohou chodit na procházky do
přírody, ale není povoleno se zdržovat v obci. V zahraničí jsou lidé hlídáni
policií, já sama bych tento stav nechtěla, pojďme mu předejít dodržováním
pravidel.
Od této neděle se na dobu neurčitou zavírá nedělní prodej potravin pana
Sadila, 2 zaměstnankyně důchodového věku zůstanou doma a o prodej se bude
starat jen jeho rodina. Potraviny jsou zatím stále dobře zásobeny, prosím,
využívejme jejich nabídky a zbytečně necestujme mimo hranice obce.
Na druhou stranu je třeba si zachovávat odstup a zdravý rozum, nepadat do
paniky. Děkuji těm z Vás, kteří přispíváte k pozitivní atmosféře a nabízíte
svoji pomoc. Díky vám totiž zatím obec dobře sousedsky funguje. Ženy šijí
roušky pro své blízké, a kdo by mohl nabídnout i větší množství, prosím,
kontaktujte nás. Stejně jako je možné donést na OÚ materiál na výrobu roušek,
galanterie jsou přeplněné a nestíhají zásobování.
Seniorům nad 65 let bude doručen dopis, kde si budou moci objednat jídlo
nebo nákup a techničtí pracovníci OÚ jim ho zavezou domů. Nové nařízení
vlády chce rozdělit populaci v prostorách obchodů, tedy mezi 10 a 12 hodinou
mohou nakupovat pouze senioři nad 65 let, mimo tyto hodiny pak my ostatní.

Tj Sokol Statenice se rozhodl seniorům rozvést do konce týdne ovoce, aby je
zásobili dostatkem vitamínů a Knihovna chystá on-line výpůjčku knížek,
sledujte jejich web. Jsem ráda, že solidarita v naší obci funguje, díky.
Roušek je zatím celorepublikově nedostatek, SK je zatím přiděluje jen
zdravotním a sociálním zařízením. OÚ chce zmapovat, kolik z vás by roušku
ještě potřebovalo, byť stačí opravdu i šátek nebo šála, důležité je mít zakrytý
nos i pusu. Zájemci volejte Míšu Schroglovou na tel: 725847881, kde budeme
Vaši žádost evidovat a budeme se snažit poptávku postupně uspokojit. (Pro
OÚ šije zatím V.Vyšínová a Z.Staňková.) Kdo by chtěl nabídnout pomoc se svojí
nabídkou šitých výrobků, ozvěte se.
V naší obci k dnešnímu dni není ani jeden potvrzený případ onemocnění
COVID-19 a Tuchoměřice zatím nerozšířili seznam nakažených o další případ,
jsou potvrzeny stále jen 2. V současné době jsou zprovozněna čtyři odběrová
místa pro SK pro vzorky v případě podezření na nákazu koronavirem. Jsou
v Benešově, Kladně, v Mladé Boleslavi a Kolíně. Testy se provádějí na
základě doporučení KHS SK.
V současné chvíli jsme byli jedni z mála, kde zůstal OÚ otevřen veřejnosti. Na
základě nových nařízení vlády bude OÚ do odvolání pro veřejnost uzavřen.
Platby plaťte bankovním převodem, prodloužili jsme dobu splatnosti do konce
dubna 2020.
Jsme tu ale denně a pracujeme, můžete mailovat, volat případně si po domluvě
objednat osobní schůzku.
Klidné dny Vám přeji ze srdce,
Vaše starostka
18.3.2020

