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Vážení spoluobčané,
tentokrát vám zpravodaj přináší informace zcela odlišné od předchozích čísel. Kulturní a společenské akce, o kterých se
obvykle píše a které byly v plánu, se nemohly konat a stejný osud zřejmě postihne i velkou část akcí, naplánovaných na
delší část roku. Toto číslo je věnováno informacím, které nás provázejí v posledních dnech hodně často. Hrne se na nás
spousta zpráv z médií, některé věrohodné, u některých je to s věrohodností na vážkách. Jedno je ale všem společné :
do optimismu mají daleko.
Tímtéž jsou zaplavovány i obecní úřady denně, s žádostí o vyvěšení na našich stránkách za účelem informování
obyvatelstva. I pro nás někdy není snadné se v tomto množství orientovat. Zvlášť když mnohá nařízení za pár dní zcela
nebo částečně neplatí. V tomto čísle tedy shrnujeme to, co je pro vás v tyto dny ještě aktuální a podstatné.

VÝDEJ ROUŠEK PRO OBČANY OBCE
Povinnost nosit na veřejnosti ochranné prostředky se vztahuje na všechny bez výjimky. Můžeme mít na ně názor, jaký
chceme, ale jejich nošení se nevyhneme. Kdo jste byli v Kroměříži nakupovat ještě před vydáním nařízení, víte, že do
mnoha obchodů vás už bez ochranných prostředků nepustili. Ovšem zakoupit dneska roušku není prakticky možné a tak
se i u nás začaly šít roušku po domácku, podle návodů z internetu, s tím, že budou určeny přednostně pro starší ročníky
obyvatel.
Osobní doručení přímým kontaktem nepovažujeme za nejvhodnější způsob předání. Do schránek přednostně starších
občanů byly vloženy obálky alespoň po jednom či dvou kusech. Protože nařízení platí už nějaký den, určitě se ve vaší
domácnosti už nějaká ta rouška najde.
Malá zásoba roušek je ještě připravena na obecní úřadě. V případě, že vám doma chybí, obraťte se se svým
požadavkem na obecní úřad a rouška vám bude doručena do schránky, do vyčerpání našitých zásob.
Velmi děkuji všem, kteří se nabídli, nafasovali látku a dali se do šití. Už jen zakoupení materiálu znamenalo vystát
frontu před galanterií a po pár dnech už byl problém s materiálem jako jsou gumy nebo tkaničky. Švadleny tak kromě
vlastního času mnohdy obětovaly ve prospěch dobré věci i svůj galanterní materiál. Kladem celé nepříjemné záležitosti
je, kolik lidí si vzpomnělo, že má šicí stroj a umí s ním zacházet a dalo se do šití. Věřím, že roušky poslouží a splní svůj
účel. Ještě jednou velké poděkování švadlenkám.

Omezení v naší obci
Nařízením vlády jsou omezeny úřední hodiny na dva dny v týdnu v rozsahu maximálně tří hodin denně. Na obecním
úřadě budeme přítomni vždy v pondělí a středu od 8.00 do 11.00 hodin. Snažte se, prosím, o vyřízení svých záležitostí
co nejvíce prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Na úřad choďte jenom v nezbytně nutných případech. Toto nařízení
má sice platit jen do 24.března, ale není vyloučeno, že tato doba bude prodloužena nebo dojde ještě k dalšímu
omezení.
Po dobu trvání tohoto nařízení jsou zavřené obě obecní knihovny.
Placení místních poplatků : Poplatky můžete zaplatit převodem na účet obce, jako variabilní symbol uveďte číslo domu.
Platby jsou ve stejné výši jako doposud (500 Kč za osobu, 50 Kč za prvního psa a 100 Kč za dalšího). Do předmětu
můžete uvést „Poplatky“ a své jméno a vše je možné poslat jednou částkou. My si na úřadě tuto částku rozúčtujeme a
známku na popelnici vám v obálce doručíme domů do schránky. Žluté známky na popelnice budou zatím platit i nadále.
Obvyklé sdělení „bez platné známky vám Biopas po 1.dubnu popelnici neodveze“ letos platit nebude.
Nájem za hrobová místa lze rovněž zaplatit převodem na účet. Sice bylo stanoveno, že je třeba zaplatit do 30.června,
ale protože s tímto úkonem souvisí podpis smlouvy, předpokládáme prodloužení termínu po zklidnění situace.
Kontakty : číslo účtu obce – 1483110339/0800 VS číslo domu
Kontakt na obecní úřad – mobil starostka 724 184 271, emailová adresa : starosta@barice-velketesany.cz

Vláda svým usnesením doporučila občanům starším 70ti let, aby zbytečně nevycházeli z domu, s výjimkou návštěv
zdravotnických zařízení. Pokud se někdo cítí ohrožen a nemá ve své blízkosti nikoho, kdo by mu přinesl nákup nebo
léky, může se obrátit na obecní úřad na výše uvedené kontakty.

Odpady
Sběr nebezpečného odpadu, plánovaný na 4.dubna, se neuskuteční.
Mnozí z vás se už dali do jarního úklid s úmyslem odvézt vyklizený materiál na sběrný dvůr. Sběrný dvůr ve Kvasicích má
do odvolání zavřeno a totéž platí pro sběrný dvůr Biopasu v Kroměříži. Je třeba si uvědomit, že v současné době je
umožněn pohyb jenom do zaměstnání a za účelem nákupů a že ve sběrném dvoře vás až do odvolání nikdo neobslouží.

Upozornění pro osoby v karanténě – nakládání s domovním odpadem
Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s
ochrannými rouškami : Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj
veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného
komunálního odpadu,
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Omezení mimo obec
Průmyslové zboží Bořuta Kvasice – otevřeno denně 7.30 – 15.30 bez polední přestávky.
Pošta Kvasice – s účinností od 19.3. je otevřeno ve dnech pondělí-pátek 8.00-13.00 s tím, že doba od 12.00 do 13.00 je
určena pro osoby nad 65 let.
Všechny pobočky České pošty budou otevřeny nejdéle do 16.00 hodin a s účinností od 21.3. se ruší víkendový provoz
pošt až do odvolání.
Ordinace MUDr. Bláhové ve Kvasicích oznamuje zkrácení ordinačních hodin : pondělí 13.00-16.00, úterý-pátek 8.0011.30 hodin. Pacienty přijímá jen po předchozí telefonické konzultaci. V obdobném režimu jedou i ostatní ordinace
praktických lékařů.
Nákupní hodiny v maloobchodech pro seniory jsou aktuálně v době od 7.00 do 9.00 hodin.
Omezení, týkající se dopravy : všechny autobusové linky pojedou až do odvolání v prázdninovém režimu. Do 24.března
platí nástup do autobusu zadními dveřmi a jezdí se zdarma.
Omezení na úřadech v Kroměříži : Městský úřad – otevřena je pouze budova na ulici 1.máje v pondělí a ve středu od
8.00 do 11.00 a to pouze podatelna, kde můžou občané odevzdat svá podání.
Kroměřížská nemocnice vyzývá pacienty, aby při vstupu do nemocnice používali pouze hlavní vchod z Havlíčkovy ulice.
Ostatní vjezdy budou uzavřeny. Pacientům, kteří nemají akutní potíže, se nedovoluje vstupovat do areálu.
NA ZÁVĚR
Co vás asi zajímá nejvíc…..Jak se dozvíte, zda je v obci osoba, která onemocněla a je v karanténě, případně o koho se
jedná, abych věděl, zda jsem s touto osobou přišel v posledních dnech do styku a mohl tak ochránit sebe a své blízké?
Na tyto informace nemá bohužel právo ani starosta obce. I v době, kdy je vydávána celá řada krizových opatření, platí
v tomto směru ochrana osobních údajů a lékařského tajemství.
Hygienická stanice tyto údaje neposkytuje s vysvětlením, že obec tyto údaje nepotřebuje, že pokud budou občané řádně
dodržovat čtrnáctidenní karanténu, nemáme se čeho obávat a znepokojovat ostatní občany.
Nejde v žádném případě o to, aby byl někdo jmenován, nebo aby se na něho dalo ukázat prstem. Vždyť do této situace
se může dostat každý z nás. Ale každého z nás straší představa zcela uzavřené obce.
Pokud nám stát klade v této věci povinnosti postarat se o ty, kteří si nejsou schopni donést nákup, zabezpečujeme
roušky vlastními silami, jsme zavaleni spoustou nařízení, tak chceme mít i právo na informace, abychom mohli chránit
své občany, své blízké a nakonec i sebe. Chceme tyto informace pro svou práci, ne za účelem nějakého zveřejňování či
zasílání sms zpráv ostatním občanům.
Přejeme vám všem, aby se vám nemoc vyhnula a pokud ne, tak ať ji zdoláte v bezpečí svého domova.
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