
 

březen 2020 

Josefovská  bleskovka 
 

                                                                                      informační mimořádník obce Josefov 
 

…Starosta hledá v Josefově šikovnou švadlenku, která nám hbitě ušije roušky… 
 

Omezení úředních hodin obecního úřadu 

Z důvodu usnesení vlády České republiky účinného od 16. 3. 2020, Obecní úřad Josefov omezuje 

do 24. 3. 2020 své úřední hodiny na 2×3 hodiny týdně, a to:  

Úterý 14.00 – 17.00 hod., Čtvrtek 14.00 – 17.00 hod. 

Mimo tento čas bude provoz úřadu omezen či uzavřen, na zavolání v nutném případě: 602 246 680 starosta. 

Poplatky je možno hradit i převodem na účet a v této době, primárně tento způsob využívejte. 

Číslo účtu pro úhradu poplatků: 24629671/0100, variabilní symbol: číslo rodinného domu. 

 

Obecní knihovna Josefov uzavřena 

Vážení čtenáři, na základě nařízení Vlády ČR o vyhlášení stavu nouze bude knihovna od pátku 13. března 2020 

pro veřejnost uzavřena do odvolání. Děkujeme za pochopení. 

 

Smíšené zboží Klečka 
Pan hospodský oznamuje spoluobčanům, že veškerých potravin má v obchodě dostatek a v případě zájmu 

je schopen přijmout a vykrýt i větší objednávky, objednat si můžete také vepřové, hovězí či kuřecí maso. Také 

nabízí denní menu z výdejového okna. 

 

Omezení volného pohybu osob 

Vláda ČR na základě svého usnesení ze dne 12. března 2020, kterým vyhlásila na území České republiky 

nouzový stav, s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 06.00 hod. 

omezuje volný pohyb osob ve znění níže uvedeném. 

 

Vláda ČR 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: 

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků 

a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších 

potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, 

využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, 

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, 

sousedská výpomoc), 

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu 

příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu 

příbuzných a osob blízkých, 

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 

2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 

3. individuální duchovní péče a služby, 

4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 

5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 

6. veterinární péče, 



 

h) pobytu v přírodě nebo parcích, 

i) cest zpět do místa svého bydliště, 

j) pohřbů; 

 

II. nařizuje 

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu 

nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i), 

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru; 

 

III. doporučuje 

a) zaměstnavatelům 

1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, 

2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, 

3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, 

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při 

nákupu), 

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky, 

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých 

provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: 

1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, 

2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci). 

 

IV. zrušuje 

1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020, 

2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020. 

 

Co smí zůstat otevřené: 
 Lékárny, supermarkety, banky, trafiky, benzínky, drogerie, pet centra, optiky 

 Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku 

 Prodejny zdravotnických potřeb 

 Prodejny pokladních jízdenek 

 Pošty - pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu 

 MHD 

 Úřady dvakrát týdně tři hodiny  

 Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí 

 Odtahové služby 

 Prodejny náhradních dílů  

 Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří potřebují jejich sortiment ke své 

činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost 

 Prodejny s malými domácími zvířaty 

 Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění 

 Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici) 

 Nově i galanterie s prodejem látky a servisy výpočetní a telekomunikační techniky, audio 

a videopřijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti 

 

MUDr. Miriam Urbanová oznamuje, že v tomto týdnu ji zastupuje  MUDr. Výmolová, Lužice, telefon 

608639874. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je čekárna uzavřena, ošetřeni  budou pouze  

akutní pacienti po předchozí telefonické domluvě. Recepty a neschopenky vám lékař pošle elektronicky. 

Informace  o zprovoznění ordinace v Prušánkách budou upřesněny  koncem tohoto týdne. 
 

Připravujeme 

Sběrný den soutěže tříděného odpadu, domeček na tříděný odpad, sobota 21. března 2020 

Smrtnica, neděle 29. března 2020 – v případě, že nebudou nařízena opatření karantény, včas rozhodneme 


