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Sdělení občanům obce
Vážení spoluobčané, v souvislosti s
aktuální situací, si Vás dovoluji, v souladu se zákonem o krizovém řízení,
informovat o doposud dostupných a
provedených opatřeních a plánovaných
opatřeních v boji proti šíření nemoci
označované COVID-2019.

Kde získat informace
Zatím neucelenější a nejpřehlednější zdroj informací naleznete na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví ČR na adrese https://koronavirus.mzcr.cz, nebo nyní nově
https://www.hzscr.cz. Z tohoto a z dalších ověřených zdrojů přebíráme informace na internetové stránky obce, www.tuchorice.cz.

Jak se opatření projevují
Ve čtvrtek 19. března byl aktivován krizový štáb obce, kde byla projednána momentální situace v boji s koronavirem a zejména připravenost na situaci, pokud by, ať už z jakéhokoliv
důvodu, došlo k nějakému výraznému omezení provozu obce.
Nad rámec opatření, která vyhlásila vláda, jsme v Tuchořicích zcela uzavřeli areál školy,
včetně mateřské školy a sportovního hřiště. Mateřská škola později přijala přísná opatření,
aby byla schopna ve školní jídelně vařit obědy seniorům s tím, že obec stravu zájemcům rozváží, a to z důvodu, aby senioři co nejvíce snížili kontakt s veřejností a omezila se možnost
případného přenesení nákazy.
Pracovníci úklidu obce nadále zajišťují úklid obce a svoz tříděných odpadů tak, aby nedošlo
k nepořádku na veřejných prostranstvích. Sběrný dvůr je dočasně uzavřený, hned jak to bude
možné, bude otevřen a chybějící termín nahrazen.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů přijala opatření k výjezdové činnosti v této době a dle
velitele a starosty hasičů je plně připravena plnit si své úkoly. Jsem velmi rád, že se nám po1

dařilo pro jednotku nakoupit speciální ochranné masky s výměnnými filtry pro případný zásah
v oblasti nákazy a zajistit ochranné a dezinfekční prostředky.

Co bude dál
Dne 15. března v pozdních nočních hodinách vláda zakázala volný pohyb osob s několika
výjimkami, kdy lze cestovat do zaměstnání, za příbuznými a blízkými, či kvůli vyřízení neodkladných záležitostí (nákupy, lékaři, lékárny atd.). Později vláda ČR ještě několikráte toto
nařízení zpřísnila. Aktuálně je třeba v maximální možné míře dodržovat hygienu, a je
nezbytné používat roušky, či alespoň kapesníky nebo šátky přes ústa a nos! Ty sice nemají účinnost jako respirátory a originální roušky, ale dle zkušeností významně pomáhají proti dalšímu případnému šíření viru. Roušky jsou nyní nedostatkové zboží, ale i šátek nebo kapesník je lepší než nic. Obecně pak platí v místech, kde se lidé potkávají, udržovat odstup a
zdržovat se na takových místech co nejkratší dobu (což je velmi obtížné například v hromadné dopravě; ale právě zde mají svůj obrovský význam roušky). Proto apelujeme na dodržování nastavených pravidel.
Po dobu karantény a omezeného vycházení na veřejnost, budeme nadále zajišťovat stravu a
nákupy pro zájemce z řad seniorů. Jsme rádi, že v této době můžeme i bezplatně využít možnost odběru některých potravin z Potravinové banky Farního úřadu v Liběšicích. Každoročně
na tuto potřebnou činnost přispíváme částkou 25 tis. Kč a tak jsme rádi, že můžeme také potraviny odebrat. Patří za to panu faráři, Otci Vilémovi, velké poděkování.

Společně to zvládneme
Prosím všechny občany k sousedské výpomoci. Pokud ve svém okolí máte někoho, kdo by
mohl potřebovat pomoc, např. s nákupy, zajištěním léků nebo jen s distribucí informací (řada
seniorů internet nepoužívá), kontaktujte ho a domluvte se na vzájemné pomoci, nebo ho přesměrujte obecní úřad.
Pokud potřebujete urgentně pomoc, volejte obecní úřad, starostu obce, popřípadě veřejného
opatrovníka obce, paní Pilařovou. Váš kontakt a požadavek převezmeme a vyřídíme. Kontakty na lékaře či hygienickou stanici jsou k dispozici na webových stránkách obce.

Společenské akce
Jak víte, došlo ke zrušení plánované oslavy Mezinárodního dne žen v Tuchořicích. Možná si
v té době někdo myslel, že to přeháníme, ale v současné době se ukazuje, že to byl krok
správný a potřebný. V obci Kynice, která je celá v karanténě se právě při oslavě MDŽ nakazili.
Dále co se týká ostatních obecních akcí, budeme určitě s předstihem informovat zda, a v jaké
době se budou konat.
Ladislav Kubiska, starosta obce
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Poděkování
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám všem poděkovala za dodržování krizových opatření,
za vzájemnou toleranci a pochopení.
Velké poděkování a obdiv patří těm z Vás, kteří bez ohledu na osobní pohodlí šili roušky a
rozdávali je všem potřebným.
Vzhledem ke krizovému opatření bylo také zrušeno divadelní představení ze dne 14.3.2020,
předběžný termín je zatím stanoven na neděli 10.5.2020.
Vladislava Děrková,místostarosta obce

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných
prostředků
Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně
informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:
-

-

-

-

-

Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu.
Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následně zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv.
Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.
Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m.
Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení u všech osob.
Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých preventivních opatření, které
pomáhá omezit šíření některých respiračních onemocnění, včetně COVID – 19. Přesto
pouhé používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení roušky indikováno, musí být toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou a
častým mytím rukou.
Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu rukou!
Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou dostatečné, aby
každý člověk na zemi mohl roušku nosit a denně střídat. Proto by lidé bez klinických
příznaků rozhodně neměli bezdůvodně používat lékařské roušky, anebo respirátory,
ale chránit sebe a především okolí jiným vhodným způsobem, například látkovými
rouškami pro opakované použití. Pokud budou lidé, kteří nemusí, nosit lékařské roušky a respirátory, existuje možnost, že jich nebude dost pro ty, kteří je opravdu potřebují.
WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené
pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí.
WHO dále doporučuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného, nebo vyššího standardu) pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníků, kteří by mohli
přijít do kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například lékařská vyšetření nebo
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zákroky jako jsou tracheální intubace, tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resustcitace atd.)
Posouzení zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku nebo šátek, lékařskou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém
se pohybujete a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými
pomůckami

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v
době koronavirové pandemie.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte.
Následně jej vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.
2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
3. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění,
včetně způsobu třídění odpadu.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a
povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a
dezinfikovat vnější.
2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19:
V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem
stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci. A pokud možno se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo
pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.
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Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř.
místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany.
Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet
z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.
Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpadu stanoví obec po dohodě s
orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienou).
Obce musí zejména informovat obyvatele, jak postupovat při nakládání s uvedeným odpadem.
Děkujeme za vaši ohleduplnost.

INFORMACE K ÚHRADĚ POPLATKŮ
žádáme Vás, abyste úhradu poplatků za:
•
•
•
•

popelnici
psa
stočné (pouze obec Třeskonice),
nájemné a zálohu na vodu a uhlí (v našich obecních bytech)
• nájemné za pozemek
hradili bankovním převodem na účet obce. Do zprávy pro příjemce můžete uvést informaci
např. Dvořák- 3xpopelnice,2xpes,3xstočné
Číslo účtu 4124481/0100, variabilní symbol uveďte číslo domu.
Není nutné platit poplatky v hotovosti! Ti, kdo nemají možnost uhradit poplatky bankovním
převodem, mohou obecní úřad navštívit v pondělí a středu od 8,00-11,00 hod.
Stejným způsobem mohou uhradit odvoz odpadu i chataři v chatových osadách. Do zprávy
můžete uvést informaci např. Dvořák, U Dubu č. 200.
Chalupáři, kteří uhradili odvoz odpadu na účet a potřebují si vyzvednout pytle, mohou napsat
či zavolat a domluvit si předání.
Ti, kteří potřebují např. pytle na tříděný odpad, ověřit podpis, apod. mohou obecní úřad navštívit v pondělí a středu od 8,00-11,00 hod. V ostatní dny a dobu je obecní úřad uzavřen, na
základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
Výše poplatků pro rok 2020:
pes:
100,-Kč/za každého psa (splatnost do konce dubna)
stočné:
100,-Kč/osoba (splatnost do konce dubna)
popelnice (trvalý pobyt):
600,-Kč/osoba (splatnost do konce dubna)
popelnice(chalupáři,chataři): 600,-Kč/nemovitost
nájemné v obecních bytech: platba dle platné nájemní smlouvy
nájemné za pozemek:
platba dle platné nájemní smlouvy
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Pokud nám chcete oznámit úhradu na náš účet, potvrdit příjem Vaší platby, nebo oznámit
změnu např. v počtu psů můžete napsat na email: ucetni@tuchorice.cz.
Kontakty: obecní úřad Tuchořice : tel.415 725 094, email: obec@tuchorice.cz,
ucetni@tuchorice.cz, matrika@tuchorice.cz
Obec Tuchořice
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