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Nabídka pomoci při nákupech.
Vážení spoluobčané.
Ze všech stran se na nás valí informace o nákazové situaci okolo nás, o
nebezpečích, která ji doprovází, o zásadách, jak rizika minimalizovat.
Pokusili jsme se najít způsob jak přispět ke snížení rizika pro naše starší
spoluobčany a prostřednictvím moderních médií jsme požádali občany obce o
sousedskou výpomoc spočívající v nákupech pro starší spoluobčany. Tím, že
nebudou muset do obchodů, kde jsou větší koncentrace nakupujících, sníží
možnost nakazit se koronavirem CODIT 19.
Na naši výzvu doposud reagovalo šest spoluobčanů, kteří jsou připraveni zajistit
nákup základních potřeb – potravin, drogerie, léků.
Patříte-li mezi ohroženou část populace, a to ať již s ohledem na Váš věk nebo
zdravotní potíže, neváhejte a ozvěte se nám. Pokud nám sdělíte své jméno, číslo
popisné a telefonní spojení, předáme tyto údaje dobrovolníkům z řad občanů naší
obce, a ti se s Vámi dohodnou na dalším.
Máme velkou radost z ochoty lidí pomáhat potřebným. Pokud o nabídnutí pomoci
také uvažujete, určitě se přihlaste na obecním úřadu. Nikdo neví, jak dlouho bude
současný stav trvat, určitě se však bude jednat o týdny, a stávající dobrovolníci
budou potřebovat časem nahradit novými.
Patříte-li mezi potřebné, dejte nám vědět. Stačí vhodit lístek se jménem, adresou
a telefonem do schránky obecního úřadu, nebo zavolat na tel. číslo paní
místostarostky 722937844. Používáte-li e-mailovou poštu, pište na
oupolepy@obecpolepy.cz.
Změna provozu obecního úřadu.
Stejně jako na jiných úřadech, i na Obecním úřadu Polepy jsme přistoupili
k omezení kontaktu. Obecní úřad bude pro veřejnost uzavřen. K dispozici budeme
na telefonních číslech 724180515 – starosta, 722937844 – místostarostka,
321725362 – administrativní pracovnice. Pokud budete něco potřebovat vyřídit,
je zbytečné na úřad chodit, narazíte na zamčené dveře.
Připomenutí obecných zásad - COVID 19.
Díky vlastnostem koronaviru COVID 19, a hlavně poměrně razantním opatřením
ze strany státu, zatím nedochází k tragickým následkům přenosu nákazy. Díky
mediální kampani jsme ze všech stran seznamováni s tím, co smíme a co ne,

abychom co nejméně přispěli k šíření nákazy. A také je apelováno na náš zdravý
rozum.
I já bych se připojil s prosbou o takzvanou „předběžnou opatrnost“. Rozmýšlíme
se, jestli pojedeme hromadnou dopravou, přemýšlíme, kdy pojedeme nakupovat,
ale trochu méně se zamýšlíme, jestli například návštěva dětského hřiště není
rizikovým jednáním. Někteří z nás byli, nebo ještě jsou, na dovolené v zahraničí.
Po návratu ale ne všichni dodržují pravidla prevence a pohybují se mezi ostatními
tak, jako by nikde v zahraničí nebyli, a to už je přímo hazard.
Odborníci na danou problematiku nás připravují na skutečnost, že k nákaze dojde
postupně u většiny populace. Většina populace nákazu prodělá bez větších obtíží
a vytvoří si imunitu. A také jedním dechem dodávají, že veškerá omezující
opatření mají přispět k oddálení a zpomalení masivního promoření společnosti a
tím k zajištění dostatečné lékařské péče. Pokud budeme nezodpovědní a nařízení
a zákazy budeme ignorovat, můžeme přispět k masivnímu nárůstu nemocných,
který bude naše zdravotnictví zvládat podstatně obtížněji.
Nešířím paniku. Jen apeluji na naši zodpovědnost a hlavně ohleduplnost. Většina
z nás má v rodině seniory, kteří jsou ohroženi nákazou nejvíce, tedy na ně
mysleme a chovejme se zodpovědně.
Zrušení hromadných akcí.
V dohledné době se měla konat Noc s Andersenem, měli jsme se zúčastnit akce
„Ukliďme Česko“ a jet na oblíbený nákupní zájezd do Polska. Ani Velikonoční
setkání nebude. Zda se uskuteční očekávaný zájezd do Mníšku pod Brdy, si ještě
nedovolíme předjímat.
Termíny svozů odpadů.
Směsný komunální odpad (vždy ve středu): 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5. 27.5.
Pytlový odpad (každý poslední čtvrtek v měsíci): 26.3., 30.4., 28.5.
BIO: 13.4., 24.4., 11.5., 22.5.
Nebezpečný odpad: 16. 5. (sobota) mezi 9:00 a 11:00 hodinou u naší hasičárny
Velkoobjemový odpad: 15. – 17. 5. na křižovatce za hasičárnou a 22. – 24. 5. u
fotbalového hřiště.

S přáním co nejlepšího zdraví a hlavně dobré nálady
Váš starosta Rostislav Vodička
PS. Kopírovací firma je také v karanténě, proto jsme se přiklonili k úsporné verzi listů

