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Úřední oznámení
Obecní úřad Vrančice ruší do odvolání úřední hodiny. Komunikovat
s úřadem můžete v neodkladných případech telefonicky:
starosta obce tel. 725 021 794.

Nařízení nosit roušky nebo jiný ochranný prostředek
Usnesením vlády České republiky s účinností od 19. března 2020 od 0:00 hod. platí pro všechny
osoby ZÁKAZ pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných
prostředků dýchacích cest (respirátoru, roušky, ústenky, šátku, šálu nebo jiného prostředku), nebo
jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
-dětí do dvou let věku a
-řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.
Od 25. 3. 2020 je vyhrazeno nakupování v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického a
drogistického zboží s prodejní plochou nad 500 m2 v čase od 8:00 do 10:00 hod. pouze pro osoby
starší 65 let a držitele průkazů ZTP/P.
Pro seniory, nebo zdravotně oslabené lidi jsme připraveni zajistit jednoduché nákupy a vyzvednout
léky v lékárně na základě e-receptu. V případě zájmu kontaktujte prosím starostu obce
tel. 725021794, nebo lze zaslat SMS právu.

Svoz nebezpečného odpadu
Vzhledem k současné situaci byla svozová firma nucena zrušit svozy Nebezpečného odpadu na
obcích.
O novém termínu svozu nebezpečného odpadu Vás budeme informovat.

Vodovod
Z důvodu maximální ochrany zdraví všech občanů starosta obce spolu se správcem vodovodu
rozhodl, „Vzhledem ke všem bezpečnostním opatřením jsme přistoupili ke způsobu zjišťování
stavu vodoměru samoodečtem“.
Žádáme Vás proto, abyste v sobotu 25. 4. 2020 provedli odečet vašeho vodoměru a následně zaslali
aktuální fotografii Vašeho vodoměru, kde bude čitelně znát stav vodoměru. V případě, že nemáte
telefon s fotoaparátem, zašlete opsaný stav vašeho vodoměru SMS zprávou. Fotografie vodoměrů,
popřípadě opsané stavy svých vodoměrů zasílejte pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 725021794
mezi 15.00-18.00hodinou. (využít můžete aplikaci WhatsApp). Do zprávy vždy uveďte jméno a číslo
popisné jako identifikaci odběrného místa. V případě, že obecní úřad neobdrží informaci o stavu
vodoměru, bude při fakturaci vycházet ze spotřeby za minulé období. Následně až to situace dovolí,
budou probíhat kontrolní odečty.
Dále Vás informujeme, že cena za vodné pro další období bude stanovena na 18. -Kč za m3. Zároveň,
ale dojde ke snížení DPH z 21 % nově na 15 %. Děkujeme za pochopení a Vaši součinnost.
Starosta obce Jiří Sláma

Dobrovolnická nabídka
Byla nám nabídnuta pomoc formou návštěvní služby praktického lékaře pro obyvatele Vrančic,
Životic a Mýšlovic. Tato služba je určena zejména špatně pohyblivým, starým a osamělým lidem,
jejichž praktický lékař neposkytuje návštěvní službu, případně v současné situaci nefunguje
vůbec. Pro osoby, které by tuto pomoc potřebovaly (nestačila by konzultace po telefonu s jejich
praktickým lékařem), je může navštívit lékař a vyšetřit (včetně případného odběru krve, bude-li
třeba, ale také přístrojových vyšetření jako měření okysličení krve nebo EKG i u nich doma) a
vystavit e-recept na potřebné léky. Samozřejmě zdarma, není potřeba se ani přeregistrovávat k
jinému lékaři apod.
Pokud byste měli zájem o tuto službu, kontaktujte prosím starostu obce, telefon 725021794.
Nejedná se o neodkladnou péči, lékař nemocného navštíví ve svém nejbližším volnu. Služba by
měla být skutečně pro potřebné občany, kteří nemají žádnou možnost, jak se k lékaři dostat.
Tato pomoc je nabízena samozřejmě za předpokladu, že lékař bude zdravý a nebude v nemocnici
např. zařazen do týmu starajícího se o COVID-19 pozitivní nemocné.
Za nabídku této služby moc děkuji a velice si jí vážím.
Starosta obce Jiří Sláma

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
1. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se
zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a
zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a
dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění
péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.
2. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se
nařizuje:
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na
dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1.
písm. a) až j),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti,
výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při
kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Doporučení pro nakládání s odpadem a použitými osobními ochrannými
pomůckami
Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění
odpadu.
Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou
v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu, pokud budou vloženy
do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.
Osoba v domácí karanténě
Odpad netřiďte! Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) by měl být uložen do plastového pytle
na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel by měl být
pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího
materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a
zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až
poté dán do běžného kontejneru (popelnice) na směsný komunální odpad.
V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19
je v domácí léčbě, nakládání s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci.

Vážení spoluobčané, situace není jednoduchá,
prosím Vás, striktně dodržujte vydaná opatření a doporučení, tak abychom tuto
situaci dobře a ve zdraví zvládli.
Apelujeme na Vás, na všechny občany s výzvou maximální osobní zodpovědnosti
nejen vůči sobě, ale i ostatním spoluobčanům v obci. V případě jakýchkoli dotazů
mě kontaktujte tel.: 725021794.
Jiří Sláma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Přejeme Všem
veselé Velikonoční svátky,
plné pohody a především zdraví
---------------------------------------------Bohužel letos vzhledem k dané situaci bez koledníků.

Gratulace
V dubnu zasíláme a hezkou písničku v den výročí paní Vošahlíkové L. a paní J. Prokopové (hezkou
písničku zahrají p. Prokopové 30. 4. 2020) K přání všeho nejlepšího, mnoho zdraví a pohody se
samozřejmě připojujeme i my.
Pořad Písničky pro radost se vysílá
(Pozn. Pořad Písničky pro radost se vysílá Po-Pá 10.00-13.00, So, Ne 10.00-12.30 Český
rozhlas České Budějovice, naladíte na frekvenci 106,4 MHz z vysílače Kleť.)
Poděkování
Rádi bychom alespoň touto cestou poděkovali za domácí šití roušek, které byly umístěny Vám všem
k dispozici u poštovních schránek ve Vrančicích a Životicích.
DĚKUJEME!!!
Vzhledem k tomu, že situace okolo koronaviru stále mění, doporučujeme občanům sledovat televizi, internet,
nebo poslouchat rádio, kde jsou zveřejňovány aktuální informace. Informace naleznete i na webových
stránkách obce Vrančice.

Poznámky redakce
Zpravodaj také zasíláme elektronicky, pokud by měl někdo zájem, zašlete nám prosím svoji e – mailovou adresu na
knihovna.vrancice@seznam.cz
Rádi Vám budeme zpravodaj zasílat.

Tento text neprošel jazykovou úpravou

