
Vážení spoluobčané, 

v souladu s platným nařízením vlády je opět otevřen místní obecní úřad a to ve středu od 

devatenácté do dvacáté hodiny. Vzhledem k tomu, že přímým osobním kontaktem budou 

řešeny jen zcela nevyhnutelné záležitosti, obracejte se i nadále na starostu obce telefonicky 

na  telefonním čísle 724 900 529. 

S účinností od 24. března se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

zakazuje volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání a v rámci podnikatelské činnosti, 

dále cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest k obstarání základních životních potřeb 

osob a zvířat, k doplnění pohonných hmot, cest do zdravotnických zařízení, cest za vyřízením 

neodkladných úředních záležitostí, cest do místa svého bydliště a také s výjimkou pobytu v 

přírodě nebo parcích a pohřbů. 

Další informace: 

Osoby starší 65 let mají nově pro své nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený 

čas od 8´00h do 10´00h. V obchodech do 500m2, tj. i v místní prodejně potravin toto 

opatření neplatí.  

Od středy, 25. března, budou doporučené zásilky opět doručovány standardním způsobem, 

to znamená, že nebudou ukládány na poštách automaticky. 

Pošty jsou do deváté hodiny otevřeny pouze pro seniory. 

Pitná voda z obecního vodovodního řádu nemůže být ohrožena koronavirem. Technologie 

úpravy vody respirační viry spolehlivě ničí, neboť jsou citlivé na chlór a UV záření.    

Ti z Vás, kteří z důvodu karantény, či věku nad 70 let, nebudete moci opouštět svá bydliště a 

dodávku potravin, léků apod. Vám nebudou moci zajistit vaši nejbližší, příbuzní, či sousedé, 

obracejte se na starostu obce. Obec k řešení uvedené problematiky využije nabídku místního 

sboru dobrovolných hasičů. Díky jim tak budou Vaše základní životní potřeby zajištěny. 

Vážení spoluobčané, nevycházejte ze svých domácností bez ústních roušek, nebo jiným 

vhodným způsobem zakrytých úst. Před koronavirem se chraňte také častým mytím rukou, 

desinfekcí na bázi alkoholu, minimálně dvoumetrovým odstupem od dalších osob a 

nedotýkejte se úst, očí ani nosu, neboť hrozí zavlečení viru z předmětů, na které saháme. 

Ústní roušky v ceně 10,-Kč jsou k dispozici u starosty obce. 

Místní obecní úřad doporučuje aktivně sledovat sdělovací prostředky, relace obecního 

rozhlasu, úřední desku, webové stránky Města Čáslav a obce Močovice. 

Děkuji za pozornost.  
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