2/2020
Moji milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v těchto nelehkých týdnech v krátkosti poskytla několik informací
zejména o nabídce pomoci obce občanům. Jak jste již zřejmě zaznamenali,
úřední hodiny našeho obecního úřadu jsme dle nařízení vlády museli omezit na:
pondělí
8:00 – 11:00 hodin
středa
12:30 – 15:30 hodin.
V současné době se zasedání zastupitelstva obce smí konat pouze v případě, že budou
projednávány záležitosti ve spojení s koronavirem. Z tohoto důvodu se naplánovaná
zasedání odkládají zatím na neurčito. O jejich konání budete informováni způsobem
obvyklým.
Práce starosty obce není omezena úředními hodinami, k zastižení jsem proto nepřetržitě
na telefonu 724 183 720. Uvítám, budete-li volat v čase od 7:00 do 19:00 hodin. Před 7.
a po 19. hodině volejte jen kvůli neodkladným záležitostem. Toto telefonní číslo můžete
použít i v případě, že potřebujete cokoliv z níže uvedených bodů.
OBEC SKŘIVANY SVÝM OBČANŮM (hlášeným k trvalému pobytu) NABÍZÍ:
ROUŠKY
ANTICOVID DEZINFEKCI
DONÁŠKU OBĚDŮ ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
NÁKUPY ZÁKLADNÍCH POTRAVIN
NÁKUPY LÉKŮ
Sběrné místo bude po dobu trvání nouzového stavu uzavřeno. O jeho otevření budete informováni.
Jste-li nakažení či v karanténě, je třeba zvláštní nakládání s Vašimi odpadky. Veškerý odpad náleží
do směsného komunálního odpadu a je třeba umístit jej alespoň do dvou pytlů o síle minimálně 0,2
mm. Tyto pytle se pak před vynešením do popelnice ještě musí postříkat dezinfekcí.

Věřím ve správnost postupu naší vlády, přísná opatření jsou zde ne proto, aby nás zbavila
demokracie, jak se může někdo mylně domnívat, ale pro naši ochranu. Jen díky tomu v naší zemi
není situace tak tragická, jako jinde ve světě.
Vy sami jste mě překvapili, jak dobře spolu nyní dokážete vycházet. Dojatá jsem zejména mírou Vaší
solidarity a ochotou Vás všech pomáhat. Velice Vám všem děkuji za Vaši statečnost, s níž čelíte
každodennímu stresu, jež na všechny doléhá. Je to teď tak náročné - obavy o své blízké a stesk po
nich, existenční starosti, ponorková nemoc doma, péče o děti nebo další rodinné příslušníky. Jsem
ráda, že jste tak ukáznění, používáte ochranné pomůcky a dodržujete stanovená pravidla. Jsem
opravdu hrdá, že mohu být starostkou ve Skřivanech, kde žije tolik lidí se srdcem na pravém místě.
Opět děkuji všem, co usedli k šicím strojům a neúnavně šili a šijí roušky svým rodinám, sousedům i
ostatním spoluobčanům. Když v galanteriích došel materiál, dodali jste jej na mou prosbu těm, kteří
šili, za to děkuji i Vám. Vděčná jsem i všem dobrovolníkům, kteří nabídli své síly. Už nemám strach,
že to nezvládneme. Nejsme na to sami, pomůžeme si navzájem. Nic netrvá věčně i tohle jednou
skončí, budeme žít zase tak, jak jsme byli zvyklí, nebo možná i lépe. Budeme si víc vážit zdraví,
volnosti a společnosti svých blízkých. Moc na Vás myslím a těším se, až se budeme moci setkávat
zase tak jako dřív.
Karolína Hálová, Vaše starostka
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