V PLÁNU MÁME:
1)

Vítání občánků 21. 3. 2020

2)

Akci ukliďme Česko 4. 4. 2020

3)

Tradiční pálení Jidáše 10. 4. 2020

4)

Sběr železného odpadu 19. 4. 2020

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:

1) Důležité informace ke koronaviru Covid-19
• Vláda v neděli 15. března 2020 před půlnocí vyhlásila celorepublikovou karanténu. Tím zakázala
volný pohyb osob na veřejnosti. Opatření platí na osm dní, od půlnoci z 15. na 16. března do 6 hodin
ráno v úterý 24. března.
• Vláda chce minimalizovat kontakt mezi lidmi. Ti se tak nově smí pohybovat venku jen v případě, že
jdou do práce či nakoupit potraviny a další nezbytně nutné potřeby.
• Apelujeme občany, aby důsledně dodržovali a sledovali informace na internetu nebo zpravodajství
v televizi.
• Od soboty 14. 3. 2020 byl zaveden prázdninový provoz u středočeských dopravců.
Možnost zajištění nákupu
Vážení spoluobčané, vzhledem k novému doporučení vlády, aby občané starší 70- ti let
nevycházeli z domu, kromě nutné lékařské péče, připomínáme, že je možnost zajistit
nákupy. V případě potřeby se obracejte na OÚ.
Děkujeme též ostatním spoluobčanům (sousedům), kteří budou nápomocni našim seniorům s
případným zajištěním základních životních potřeb.
V současné situaci je zejména důležité nosit na veřejnosti, např. při nezbytných cestách pro
potraviny, přes ústa a nos jakoukoli pokrývku (šátek, šálu, roušku atd.). Důvodem je zamezení šíření
nákazy. Vězte, že kdo má zakryté dýchací cesty, chrání zejména své okolí. Buďme k sobě ohleduplní a
přispějme k překonání této nemoci.
Nyní po celé České republice probíhají individuální snahy o zajištění roušek pro rodinu, kamarády a
všude tam, kde jsou nezbytně nutné. Pokud by se našli zruční občané, kteří by pomohli situaci řešit
tím, že by ušili roušky v počtu podle svých možností, budeme velice rádi.
Dobrovolníci, kteří by chtěli a mohli roušky šít, obraťte se prosím na OÚ. V případě, potřeby
materiálu na výrobu můžete opět kontaktovat OÚ.
UPOZORNĚNÍ: V případě používání látkové roušky je nutné ji cca po dvouhodinovém nošení vyměnit
za novou a použitou vyprat nebo vyvařit (musí projít očistou a teplotou vyšší než 60°C) a následně
přežehlit na nejvyšší stupeň.
Kontakty na OÚ:
Hana Prskavcová 728 713 568, Jiří Bret 604 582 328, Hana Chlupáčová 602 146 313
Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví.
Autor: Pavel Šotka, pavel.mitch@centrum.cz; redakční rada: Hana Prskavcová, Jiří Bret, Žaneta Huková; jazyková korekce: Alena Prchlíková (od sedmého zpravodaje).
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PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

2)

Změnu územního plánu č.2
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 26. 2. 2020
odsouhlasilo novou podobu územního plánu, která nese označení
č.2. Občané si mohou veškerou dokumentaci prostudovat na webu
obce nebo mohou přijít na OÚ, kde je k dispozici k nahlédnutí
papírová verze. Územní plán vejde v platnost po doručení úplného
znění územního plánu na OÚ po uplynutí 30 denní lhůty od
veřejného projednání.
Instalaci zvonu do kapličky
Elektronicky řízený zvon bude každý den od 8:00 do 20:00
upozorňovat údery bočního kladívka každou celou hodinu. Počet
úderů bude odpovídat počtu hodin. Ve 12:00 a v 18:00 je navíc
nastaveno zvonění kýváním zvonu po dobu jedné minuty.

KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
1)
2)

Dne 7. 3. 2020 se na Kocandě konal tradiční sportovní ples FK Krnsko. Ples pořádal fotbalový klub za
účelem podpory mládeže a výtěžek celé akce byl věnován na rozvoj malých fotbalistů.
Dne 22. 2. 2020 se v Hotelu Dvůr konal ples SDH Písková Lhota. Na akci panovala výborná atmosféra
a účastníci si ples náležitě užili.

3)

Fotografie z návštěvy mladých hasičů SDH Písková Lhota u profesionálů v Mladé Boleslavi 28.2.2020:

4)

Blíží se zahájení nové lovecké sezóny

DALŠÍ INFORMACE:
FK Krnsko se z důvodu nízkého počtu hráčů v
1) kategorii starších žáků rozhodlo odhlásit tento
tým z podzimní části soutěže sezóny 2019/20.

Autor: Pavel Šotka, pavel.mitch@centrum.cz; redakční rada: Hana Prskavcová, Jiří Bret, Žaneta Huková; jazyková korekce: Alena Prchlíková (od sedmého zpravodaje).

Strana 2

