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OBECNÍ INFO DUBEN 2020 

Vážení spoluobčané, 

uplynuly již dva týdny od okamžiku, kdy nám vir způsobující nemoc COVID-19, změnil život. 

V tomto velmi krátkém úseku se odehrálo něco, co nemá v historii našich životů obdoby a 

nemá smysl to k něčemu přirovnávat. Čelíme situaci, která nemá oporu ve vzoru a tudíž ani 

mnohdy nevíme, jak na ni reagovat.  

Níže uvedeme opatření, která byla platná v době napsání tohoto obecního infa, a proto prosím 

berte v potaz, že vzhledem k rychle měnící se situaci je možné, že některé informace již 

nemusí být aktuální. Vzhledem k tomu, že nikdo přesně neví, jak se bude situace vyvíjet 

(existují pouze odhady), není možné Vám závazně sdělit, kdy daná opatření přestanou platit. 

Vycházejte tedy z předpokladu, že všechna musí být dodržována až do odvolání. Pro aktuální 

informace prosím sledujte sdělovací prostředky, případně webové stránky obce 

www.voderady-dzbanov.cz a věnujte pozornost hlášením obecního rozhlasu. V případě 

dotazů se také můžete obracet na e-mailovou adresu: voderady.dzbanov@gmail.com nebo na 

tel. číslo: 732 767 270.  

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území 

ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je 

například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a 

omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných 

místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, 

podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. 

Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu 

v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami 

odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.  

Z nařízení vlády České republiky se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez 

ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, 

ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének. 

Obec Voděrady nabízí doma ušité roušky všem, kteří tuto zdravotní pomůcku nemají a nejsou 

schopni si ji opatřit. Zájemci o roušky si je mohou vyzvednout v úředních hodinách obecního úřadu 

ve Voděradech. Případně si můžete vyzvednutí roušek domluvit individuálně na e-mailové adrese 

obec@voderady-dzbanov.cz nebo na tel. čísle 732 767 270 pro Voděrady a na e-mailové adrese 

capekmilo@seznam.cz nebo na tel. čísle 722 927475 pro místní část Džbánov. 

V maloobchodních prodejnách potravin, kosmetiky, hygienického a jiného drogistického 

zboží s prodejní plochou větší než 500 m
2 

mohou v čase mezi 8:00 - 10:00 nakupovat pouze 

osoby starší 65 let věku, jejich nezbytný doprovod, držitelé průkazu ZTP/P starší 50 let a jejich 

nezbytný doprovod. Všem provozovatelům maloobchodních prodejen s prodejní plochou nižší 

než 500 m
2 

se od 25. března nařizuje seniory nad 65 let a držitele průkazu ZTP/P nad 50 let při 
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prodeji upřednostnit. 

Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá 

obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní 

péče. Obec Voděrady proto nabízí svým občanům starším 70 let výpomoc se zajišťováním 

základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. V případě zájmu se ozvěte na:  

e-mailovou adresu obec@voderady-dzbanov.cz nebo na tel. číslo 732 767 270 – pro místní část 

Voděrady, nebo na emailovou adresu capekmilo@seznam.cz nebo na tel. číslo 722 927475. – pro 

místní část Džbánov. 

 

Doktorka Ilona Paseková oznamuje, že až do odvolání bude vstup do ordinace praktického lékaře 

možný pouze po předchozí telefonické konzultaci na tel. čísle: 465 549 288.  

Obecní knihovny ve Voděradech a Džbánově zůstanou po dobu trvání karanténních opatření 

uzavřeny.  

Evangelický sbor ve Džbánově oznamuje, že z důvodů současné hrozby infekce koronavirem ruší 

až do odvolání všechna společenská setkání, včetně bohoslužeb a přenášek.  

Společnost Ekola oznamuje, že po dobu trvání karanténních opatření nebude přijímat v Českých 

Libchavách odpad, který tam přivezou nepodnikající fyzické osoby.  

 

V souvislosti s nouzovým stavem dojde k redukci veřejné drážní a linkové dopravy zajištěné 

Pardubickým krajem. Počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 bude bez náhrady zrušena veřejná 

linková doprava o sobotách, nedělích a státních svátcích. Rovněž bude redukován rozsah 

spojů ve veřejné drážní dopravě o sobotách, nedělích a státních svátcích. Počínaje dnem 30. 3. 

2020 od 0:00 bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní a linkové dopravě v pracovních 

dnech. 

 

Jak sami vidíte, výčet opatření omezující náš život je opravdu široký a situace opravdu není 

jednoduchá. Má však jednoho společného jmenovatele a tím je naše humánnost, obětavost a 

nesmírná schopnost se vypořádat s čímkoli. Nikdo nesedí a nečeká, jak to dopadne, ale snaží 

se situaci řešit tak, aby mohl být pyšný na to, že ji zvládá, že dodržuje pravidla a platná 

nařízení vlády. Není důvod k panice, ale obezřetnost je na místě.  

Děkujeme Vám, za spolupráci a věříme, že společnými silami dokážeme současnou situaci 

zvládnout bez větších problémů. Velké díky patří všem ženám, které se podílely na šití roušek 

pro naše spoluobčany. Všichni se těšíme a doufáme, že při dodržování stanovených opatření 

se v dohledné době tato opatření začnou zmírňovat a my se zase budeme moci vrátit k 

běžnému životu, našim koníčkům a pořádání různých kulturních akcí. 

JEŠTĚ JEDNOU VŠEM OBČANŮM VE VELIKÉ ÚCTĚ K VÁM UPŘÍMNÉ A VELKÉ „DĚKUJI“ 

 

Za Obec Voděrady Jan Gabrhel, místostarosta 

Úřední hodiny obecního úřadu každý čtvrtek 19 – 21 hodin.  
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