Hlášení obecního rozhlasu ze dne 19.03.2020 v 15:15
1.

Prodejna COOP oznamuje, že do prodejny je možný vstup pouze
s rouškou a ochrannými rukavicemi. V prodejně dodržujte 2 m odstupy.
Pokud chcete si být jisti, že obdržíte pečivo, není problém, ale je nutno si
objednat. Obec umístila před prodejnu ochrannou dezinfekci, kterou
věnoval pan Josef Hradil  Dále od dnešního dne platí nařízení, že
důchodci nad 65 let mají nakupovat od 10:00 – 12:00. To platí nejen
v marketech, ale ve všech obchodech, tedy i v Coopu. Děkujeme.

2.

Do každého č.p. jste dostali od obce jednorázovou roušku a rukavice.
Toto není od státu, zajistili jsme na obec pro Vás sami, za ušití roušek
děkujeme Zdeničce Kudlíkové. Budeme se snažit zajistit další. Nejdříve
však po neděli. Z médií jste informováni o vyhlášeném nouzovém stavu,
prosíme o dodržování pokynů a zachování klidu. Od dnešního dne platí
povinnost - nařízení nosit ochranu dýchacích cest při pobytu, pohybu a
vstupu po území ČR. Hrozí pokuta až 20 tis. Kč. Na procházky můžete
chodit mimo obec za humna do přírody, kde není velký počet lidí.

3.

Manželé Zdenka a Petr Růžičkovi nabízí zdarma antibakteriální mýdla. Za
to jim patří velký dík. Můžete si je vyzvednout před domem č.p. 64.
Pamatujte však i na druhé 

4.

Nemocnice Hranice ale i ostatní zdravotnické zařízení oznamují, že i když
jste na vyšetření objednaní, tak konzultujte návštěvu telefonicky. Do
odvolání ošetřují pouze akutní případy.

5.

V sobotu v 13,00 hodin bude pohřeb zemřelého pana Jana Masaříka. I na
tento pohřeb se vztahují přísná opatření. Na pohřební obřad do kostela
může pouze rodina, tj. 30 osob. Po dobu mše svaté bude reproduktor
před kostelem a na hřbitov doprovodíme pana Masaříka v rozestupech
aspoň 1 m. Děkujeme za pochopení.

6.

V sobotu neproběhne sběr nebezpečného odpadu z důvodů nařízení
hygieny. O náhradním svozu budete včas informováni. Prosíme, nenoste
tento odpad k OÚ, aby neznečišťoval okolí. Ponechejte jej doma, po
zklidnění této mimořádné situace, bude svoz zajištěn. Svozy komunálního
odpadu budou probíhat tak, jak mají.

7.

Prodejna míšeného zboží p. Ćíhalová
Všechovice má změněnou
prodejní dobu PO, Út, Čt 6:30 – 13:00
Út + Pá 6:30 – 16,30. Sobota
6:30 – 11:00. Neděle ZAVŘENO.

