
Vážení spoluobčané, 

Jsem si vědom toho, že v současné závažné situaci, která je v celé Evropě,  se k vám 

dostávají informace ze všech stran a v různých formách. Přesto mi dovolte, abych vás 

stručně informoval o činnostech, které se odehrávají v naši obci ,přijatých opatřeních a 

doporučení. Od vyhlášení nouzového stavu vládou ČR na celé území státu si vedení obce 

uvědomilo závažnost situace a okamžitě začalo konat v souladu se zákonem č. 240/2000 

Sb. tzv. krizový zákon, který taxativně vymezuje povinnosti starostům obcí. Z toho vyplývá, 

že nejdůležitější je předávání informací a to oboustranně. Chtěl bych zdůraznit, že toto je pro 

nás velmi důležité a to z toho důvodu, abychom mohli přijímat adekvátní a účinná opatření 

k zamezení šíření tohoto viru, který ohrožuje celou populaci. Žádám všechny občany, aby 

sledovali informace na webových stránkách obce a hlášení místního rozhlasu a 

chovali se velmi zodpovědně nejen k sobě, ale k celému svému okolí. Je třeba si 

uvědomit, že jsme tzv. na jedné lodi ze které nelze vystoupit. Respektujte a dodržujte prosím 

všechna přijatá doporučení, nařízení a zákazy i když se vám mohou někdy zdát přehnaná 

nebo někdy dokonce až direktivní a omezující, ale věřte, že jsou přijímána s vědomím 

ochránit nás všechny od případných nejhorších scénářů, které by mohly nastat v případě 

nečinnosti odpovědných orgánů a všech občanů.  

Dnes 17.3. 2020 jsme s paní místostarostkou provedli evidenční výběr občanů jejichž věk 

přesahuje 70 let, které jsme následně kontaktovali a nabídli pomoc v oblasti zásobování 

potravinami, léky popř. lékařskou péčí. Ve většině případů jsou tito občané v péči svých 

rodinných příslušníků, ale jsou i případy, kdy naši pomoc potřebují a tu jim rádi poskytneme. 

V případě, že by kdokoli z občanů měl povědomost o tom, že někdo z jeho okolí potřebuje 

jakoukoli pomoc, nechť neprodleně informuje starostu nebo místostarostku obce. 

Vážení spoluobčané, vyzývám a žádám vás, abyste tuto situaci nepodceňovali, uvažovali 

„selským rozumem“ a pokud nevíte jak situaci chápat nebo přímo řešit, volejte na vedení 

obce nebo třeba i rodinným příslušníkům a známým. Maximálně omezte styk mezi obyvateli, 

my dříve narozeni nejezděme mimo obec, nechoďme do prodejny potravin a když ano, tak 

s rouškou. Jestli je někdo schopen vyrobit roušky v domácím prostředí a věnovat 

spoluobčanům, tak vykoná dobrou věc a nám pomůže, protože jsme nedostali ani kus a jsme 

závislí na místní výrobě. Tímto děkuji paní Sládečkové a její rodině za maximální úsilí při 

výrobě roušek pro naši obec. 

Upozorňuji občany, kteří jsou v karanténě popř. nakaženi koronavirem, že jsou povinni 

toto hlásit starostovi. 

Udělejme společně vše proto, abychom tohoto neviditelného nepřítele porazili co 

nejdříve !!! 
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