
Nejohroženější
jsou starší osoby

 

MIMOŘÁDNÁ
OPATŘENÍ V OBCI

BORY
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Dnes v noci vydala vláda další

zpřísňující krizová opatření.
Hlavním z nich je zákaz pohybu

osob na území celé České
republiky od pondělí 16.3 0:00 do

úterý 24.3. 6:00 s výjimkou: cest do

zaměstnání, nezbytných cest za

rodinou, cest nezbytně nutných k

obstarání základních životních

potřeb a podobně. Cílem je omezit

šíření nákazy COVID-19.

 

BERTE PROSÍM TOTO NAŘÍZENÍ
VÁŽNĚ A V RÁMCI OCHRANY

OBYVATEL NAŠÍ OBCE OMEZTE
VEŠKERÝ POHYB NA VEŘEJNÝCH

PROSTRANSTVÍCH!
   

 

Na základě dosavadního průběhu

onemocnění víme, že nejohroženější

skupinou jsou především lidé v

seniorském věku. Neberte to prosím

na lehkou váhu a omezte kontakt s

ostatními. Chráníte tak především

sebe!

  
 

Obec Bory ve spolupráci se
zaměstnanci místní prodejny

COOP a Sborem
dobrovolných hasičů Bory
nabízí zajištění nákupu a

dovozu potravin,
drogistického zboží a léků
seniorům. Více informací

dále v letáku!  

Mobilní rozhlas
 
Vyzýváme občany, kteří doposud

nejsou zaregistrovaní k příjmu

hlášení přes Mobilní rozhlas, aby tak

učinili. V případě nutnosti je to

nejrychlejší forma komunikace a

předání informací.

Ti, kdo nemají email, jsou

informování zasíláním SMS.

  
 



 Následně bude informován velitel SDH Bory, který zajistí pomocí členů
hasičské základny rozvoz potravin hasičským vozem mezi 14 -

16hodinou.

Abyste byli maximálně chráněni NIKDY NEDOJDE PŘI PŘEDÁNÍ K
OSOBNÍMU KONTAKTU. Předávající hasič bude vybaven ochranou
rouškou a rukavicemi, zazvoní u Vašeho domu nebo se ohlasí jiným
vhodným způsobem, položí dodávku před Vaše hlavní vchodové dveře
a odejde. Vy si následně zboží budete moci převzít. 
   

 

  

Jak bude služba fungovat v praxi?
OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁ KANCELÁŘ OÚ:  7:00 - 9:00

OBJEDNÁVKA VÁM BUDE PŘIVEZENA DOMŮ: 14:00 - 16:00

Rozvoz základních potravin,
drogistického zboží a léků zajistí SDH

BORY
 

V neděli večer 15.3.2020 proběhla schůze vedení obce a členů výboru
SDH Bory, na které jsme řešili ochranu obyvatelstva naší obce. S
ohledem na opatření přijatá vládou jsme se rozhodli, že ve spolupráci
se zaměstnanci místní prodejny COOP nabídneme občanům rozvoz
základních potravin, drogistického zboží a léků do domácnosti.
Nabídka služby se vztahuje na všechny starší občany, kteří nemají v
dosahu rodinné příslušníky, kteří by jim mohli toto zboží přivést, a
občany v nařízené karanténě s platností od úterý 17.3.2020.   

Každý pracovní den mezi 7:00 -  9:00
volejte své objednávky do kanceláře
obecního úřadu na telefon 724 187 004. My
jednotlivé objednávky zapíšeme včetně
kontaktu na Vás a předáme je vedení
místní prodejny COOP, kde je zaměstnanci
prodejny přichystají k expedici. 



Jak se budou objednávky platit?
 

 

Součástí dodávky bude samozřejmě pokladní lístek, který si pečlivě
pro vlastní kontrolu uschováte. V této chvíli nebudete jednotlivé
objednávky platit, aby nedošlo k fyzickému kontaktu. Veškeré zboží
bude platit SDH Bory, které v prodejně COOP také obdrží pokladní
lístek za Váš nákup, a vyúčtuje ho s Vámi, až opatření pominou. V
tuto chvíli je opravdu nezbytně nutné udělat vše proto, aby se
nákaza nešířila! 

Pokud by toto opatření přetrvávalo delší dobu a ceny objednávek by
narůstaly, služba zůstane zachována, pouze bychom se při telefonní
objednávce dohodli na předání části peněz. To vše ukáže čas.     

 

  

 Nestyďte se prosím tuto službu využít, jsme tu
pro Vás. V tuto chvíli se jedná především o
Vaše bezpečí, ale samozřejmě také bezpečí

všech obyvatel obce! 

 

NABÍDKA ROZVOZU OBĚDŮ PENZIONU U
MILOSTNÝCH 

 

 

Jak bude rozvážka fungovat? Je možné objednat si ZÁVAZNĚ vždy
den dopředu  oběd na DEN NÁSLEDUJÍCÍ TELEFONICKY buď na
telefonu kanceláře obecního úřadu 724 187 004 nebo přímo na
telefonní lince penzionu 777 259 777, a to do 12:00.

Následující den Vám bude oběd přivezen v poledních hodinách v
termoobalu až domů personálem penzionu. Platba proběhne při
předání. Cena obědu včetně dovozu je 90,-Kč.   

Penzion U Milostných nabízí
rozvoz obědů v obci dle aktuálního
jídelního lístku, který je součástí
tohoto letáku.

 

   



 

 

JÍDELNÍ LÍSTEK  
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Prohlášení vedení Základní školy
Hany Benešové a Mateřské školy

Bory 

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví v

souvislosti s výskytem onemocnění

COVID-19 vydalo s účinností od

středy 11. března 2020 Mimořádné

opatření, na jehož základě dochází

k uzavření základních škol (více viz

příloha).

Počínaje dnem 11. 3. až do odvolání

bude uzavřena základní škola a

školní družina, školní jídelna nebude

poskytovat obědy žákům. Obědy

není nutné odhlašovat, bude

provedeno automaticky.

V pondělí 16. 3. bude rozhodnuto o

způsobu, jakým budou žákům

zasílány úkoly po dobu trvání

mimořádného opatření. Budeme Vás

informovat e-mailem a na webu

školy.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do

10 let z důvodu uzavření školy

budeme vystavovat od pondělí 16. 3.

 Formulář (viz příloha) Vám na

požádání můžeme vytisknout

(případně budou k dispozici ve

škole).

Žádáme rodiče, aby pravidelně

sledovali web školy, kde se budou

nacházet aktuální informace k dané

situaci.

Mimořádné opatření platí až do

odvolání.

 

 

Situace kolem vývoje epidemie

onemocnění COVID-19 se každým

dnem mění. Aktuálně tedy platí

následující:

 

1. Na základě vyhodnocení aktuální

situace, dle § 3 odst. 2 vyhlášky č.

14/2005 Sb. o předškolním

vzdělávání, v platném znění,

přerušují provoz mateřské školy od

16. 3. 2020 na dobu neurčitou. Toto

přerušení je v souladu s

rozhodnutím Rady obce ze dne 12. 3.

2020.

 

2. V souvislosti s uzavřením základní

školy a přerušením provozu

mateřské školy, nebude školní

jídelna vařit ani pro cizí strávníky.

 

3. Rodiče dětí do 10 let mohou

požádat o vydání tiskopisu Žádosti o

ošetřovné prostřednictvím e-mailu.

Není nutné chodit osobně. Pro

vyplnění žádosti budeme potřebovat

pouze jméno dítěte. Tiskopis Vám

pošleme s elektronickým podpisem

na e-mail. Tento postup je v souladu

s doporučeným postupem ČSSZ.



MUDr. Klimecký oznamuje, že
vzhledem k epidemiologické

situaci  COVID-19 a v souvislosti s
nařízením vlády budou platit od

16.3.2020 do odvolání tato opatření
:
 

Jsou zrušeny poradny pro miminka
v Radostíně n. Osl. , v Borech i v

Ostrově n. Osl. a středeční
odpolední ordinace pro velké děti.

 

Dopolední ordinace zůstává beze
změn, tj. od 7,00-11,00 hodin, ale je

nutné se objednávat k vyšetření na

konkrétní hodinu na tel. čísle    722
139 343 v době  od 8,00- 12,00

hodin.
 

Po telefonické domluvě se bude

posílat e-recept  emailem.
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Obecní úřad bude po dobu opatření fungovat pouze

v pondělí 8.00-11.00 hod. a ve středu 13.00-16.00
hod.

Žádáme občany, aby návštěvu obecního úřadu

omezili pouze na akutní případy.
Platba poplatků a vodného není akutní případ.

Protože současná situace může mít negativní dopad

na finanční situaci rodin a občanů, Rada obce na

svém jednání dne 12.3.2020 rozhodla o prodloužení
splatnosti těchto plateb do 31.7.2020.

MUDr. Klimecký oznamuje 

 

MDDr. Prouzová oznamuje 

 

z důvodu péče o děti a nedostatku
ochranných pomůcek jsme nuceni

zrušit ordinační hodiny v naší
zubní ordinaci v Radostíně nad

Oslavou. 
Akutní případy budou ošetřeny

pouze po TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

na čísle 799 505 925 v odpoledních

hodinách.

Objednaní pacienti budou předem

telefonicky kontaktováni.

Děkujeme za pochopení.
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MUDr. Pulec oznamuje 

 

DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY: 
 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina - tel: 567 564 551
Infolinka Státního zdravotního ústavu: 724 810 106 a 725 191 367
Nová informační linka týkajícíc se koronaviru: 1212
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Obecní knihovna 

 Vážení čtenáři a návštěvníci
OBECNÍ KNIHOVNY V BORECH,
Od pátku13.3.2020 bude na dobu

neurčitou uzavřena.

Cokoliv budete potřebovat, volejte

na: 608 312 224. 

Blanka a Pavel Křížovi

I když se každým dnem bezpečnostní nařízení vlády České republiky zpřísňují a

nyní už se dotýkají opravdu všech, stále jsem přesvědčena o tom, že

ohleduplným a rozvážným chováním můžeme situaci bezpečně zvládnout.

Respektujte prosím tedy všechna nařízení a doporučení, ať se naše životy mohou

brzy vrátit do původních kolejí.

V případě, že by někdo z  Vás potřeboval řešit naléhavou situaci, obracejte se

kdykoliv na telefon můj nebo telefon pana místostarosty uvedené níže. 

 

A protože vše zlé je i k něčemu dobré, hledejme v této situaci ta pozitiva a

využijme tu přemíru volného času pro to dobré, co život přináší.

 

Věřím v brzké zklidnění situace a v ohleduplné chování nás všech. 

Přeji Vám pevné zdraví.

Lucie Dostálová, starostka obce Bory

Telefonní čísla:
Lucie Dostálová, starostka obce: 777 311 574

Pavel Vávra, místostarosta obce: 732 404 349 

 

Římskokatolická farnost VM 

 Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. března 2020 biskup Vojtěch Cikrle
rozhodl o zrušení všech bohoslužeb, pobožností a shromáždění v kostelích a

kaplích na celém území brněnské diecéze.
Toto rozhodnutí platí až do odvolání.

Biskup Vojtěch vybízí ke sledování bohoslužeb v rozhlase a televizi, k četbě Písma

svatého v rodinách a ke společné modlitbě.

Další informace najdou věřící ve vývěskách a na webu farnosti Velké Meziříčí.

Omluvte prosím případné překlepy a gramatické chyby, leták vznikal narychlo bez jakýchkoliv korekcí.


