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Vážení spoluobčané,
po celém světě, v každém státě, městě či vesnici se skloňuje slovo
„KORONAVIR“. S touto celosvětovou pandemií se bohužel potýkáme i my
v naší obci. Pro všechny je to zcela nová situace, všechno dostalo najednou
jiný rozměr, na spoustu věcí se díváme jinýma očima a každý z nás se snaží
vše, co se děje kolem nás, nějak uchopit a pochopit. Není to lehké, ale
věřím, že to společně zvládneme.
I v naší obci se totiž zvedla obrovská vlna solidarity a já chci moc a moc
poděkovat všem ženám, mužům i dětem, kteří se zapojili do výroby a šití
roušek. Velmi si toho vážím a všem mnohokrát děkuji. Záměrně nebudu
nikoho jmenovat, protože jsem si vědoma toho, že mnozí pomáhají a ani
o tom nevíme. Poděkování si totiž zaslouží každý z Vás za to, že si vyrobíte
sami pro sebe roušky, i za to, že dodržujete všechna nařízení, která nám
vláda předkládá. Jen tak se můžeme před nákazou ochránit a zabránit jejímu
masivnímu šíření.
Často si v těchto dnech kladu otázku, co bych pro naše občany ještě mohla
udělat, jak pomoci. Proto na Vás znovu apeluji, a týká se to především
seniorů, ale i každého z Vás, kdo se ocitne v nějaké nouzi. Zavolejte nebo
napište, když budete potřebovat nakoupit, zajistit léky nebo třeba jen
roušku. Uděláme, co bude v našich silách. Připraveni jsou i dobrovolníci,
kteří nabídli svoje síly na pomoc potřebným.
V nelehké situaci se ocitli i všichni školáci. Ještě nějakou dobu nebudou moci
zasednout do školních lavic. Veškeré učivo musí zvládat sami doma
s pomocí rodičů. Se svými pedagogy jsou ve spojení pouze online. Není to
jednoduché ani pro pedagogy, kteří jim každý den musí nachystat úkoly co
možná nejsrozumitelněji. Často slýchám od rodičů školáků, jak velký objem

učiva musí s dětmi doma denně vypracovat, a věřím, že je to pro ně velmi
náročné. Nezbývá nic jiného, než se s tím poprat. Přeji Vám proto hodně
trpělivosti.
Obec, jako zřizovatel, se rozhodla uzavřít i provoz mateřské školy.
Nechceme tak ještě více komplikovat rodičům život, ale chceme Vás
a především Vaše děti uchránit před možnou nákazou.
Závěrem bych Vás všechny chtěla vyzvat k obezřetnosti. Noste prosím
roušky a dodržujte veškerá hygienická doporučení! Ochráníte tím nejen
sebe, ale i své blízké. Čím důsledněji budeme dodržovat nynější omezení,
tím dříve virus porazíme a budeme moci opět svobodně vydechnout.
Ještě jednou s úctou a pokorou děkuji všem, kteří pomáhají a přeji Vám
především pevné zdraví a hodně optimismu. Jsem s Vámi a jsem tu pro Vás.
starostka Pavlína Kaufnerová
tel. 602 972 553, starosta@obecmeclov.cz

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Změna úředních hodin
Dle usnesení vlády ČR upravil Obecní úřad Meclov v době nouzového stavu
v ČR úřední hodiny takto: PONDĚLÍ 8:00 – 11:00
STŘEDA 13:00 – 16:00

Plaťte poplatky bezhotovostně
Připomínáme, že poplatky za odpady 550 Kč za každou osobu přihlášenou
k trvalému pobytu (TP) a za psy 150 Kč, jejichž majitel má TP v obci jsou
splatné do 30. dubna 2020.
Zároveň apelujeme na občany, aby platili poplatky za popelnice a psy
bezhotovostně (č. účtu 3828321/0100). K přiřazení platby je třeba správný
variabilní symbol, který Vám sdělíme na OÚ telefonicky případně emailem.
V případě, že jste se ocitli ve finanční tísni, je možné se na OÚ Meclov
domluvit na splátkovém kalendáři vždy však PŘED datem splatnosti
poplatků.

Využívejte „HLÁŠENÍ ROZHLASU“
Obec Meclov také připomíná občanům možnost využít službu „Hlášení
rozhlasu“. Zvláště v místních částech, ve kterých není možné zavést rozhlas,

je tato služba jediným prostředkem krizového zpravodajství obce. Přihlášení
je možné SMS nebo e-mailem viz níže.

Rušení akcí
Kvůli nouzovému stavu bylo zrušeno mnoho akcí. Každoročně probíhalo
v dubnu také Vítání občánků. Z důvodů zavedení opatření nouzového stavu
je letošní vítání dětí odloženo. O termínu budou rodiče včas informováni.

Kontejnery budou
V pondělí 6. dubna 2020 budou v Meclově za starým OÚ otevřeny
velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadu (16-18 hodin).

Omezení vstupu na sportoviště
Připomínáme, že v rámci omezení pohybu osob je mimo jiné zakázaná
přítomnost na vnitřních i vnějších sportovištích. To samozřejmě platí i pro
všechna sportoviště a hřiště obce Meclov, TJ ZD Meclov, ale i klubovny
hasičů apod. Porušení tohoto nařízení je pokutováno a může být hodnoceno
jako trestný čin.

Organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021
V souvislosti s mimořádnými opatřeními se zápis bude konat bez osobní
přítomnosti dětí ve škole.
Přihlášku k povinné školní docházce si budou moci zákonní zástupci
vyzvednout:
 osobně 1. a 2. dubna 2020 (v budově školy dle časového harmonogramu,
který bude zveřejněn 30. března 2020 na webových stránkách školy)
 přihlášku stáhnout, vytisknout z webových stránek školy a vyplnit
(formulář žádosti o přijetí bude ke stažení od 30. března 2020 na

webových stránkách školy – www.obecmeclov.cz/zakladni-a-materskaškola)
Příjem vyplněných žádostí o přijetí k povinné školní docházce bude do
24. dubna 2020. Zákonní zástupci mohou do tohoto termínu vyplněnou
žádost o přijetí předat osobně do školy, poslat poštou nebo naskenovanou
přihlášku poslat na email ředitelce školy - reditelkaskoly@obecmeclov.cz.
V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na čísle: 607 108 914.
Mgr. Martina Hrubá, ředitelka školy

Péče o látkové roušky
1. Podomácku vyrobená
rouška je lepší než
žádná rouška, i když má
menší účinnost.
2. Než si roušku nasadíte
nebo sundáte, umyjte
si ruce mýdlem nebo
dezinfekcí.
3. Rouška musí zakrývat
ústa i nos.
4. Během nošení se
roušky nedotýkejte.
5. Když roušku sundaváte, nedotýkejte se jí, ale sundejte ji zezadu za
tkaničky (gumičky).
6. Pokud je rouška vlhká, použijte novou.
7. Látkovou roušku je možné vyvařit či vyprat v pračce na 90 °C
a používat znovu.
8. Při vyvaření vložte roušku do hrnce, zalijte horkou vodou a dejte vařit.
9. Po oschnutí roušku důkladně přežehlete.
Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 23. dubna 2020.
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