Obec Dražíč ,IČ 00249637, Dražíč 57, email: obec@drazic.cz , tf. 724 189 408,

Hlášení místního rozhlasu v Dražíči 14. týden 2020
1) Pomoc seniorům v době Nouzového stavu
Vážení spoluobčané, vzhledem k prodloužení opatření k vycházení seniorů obec Dražíč stále
nabízí seniorům i ostatním potřebným s trvalým pobytem na území obce ( včetně místních
částí ) možnost zajištění nákupů základního potravinářského zboží, drogistického zboží a léků
prostřednictvím dobrovolníků, kteří fungují při obci Dražíč. Volat můžete na tf. 724 189 408
starostce obce A.Dědičové nebo na tf. 602 242 342 do kanceláře pí.Bambasové , email:
obec@drazic.cz
2) Obec Dražíč má zatím dostatek textilních ochranných roušek, které můžeme poskytnout
našim občanům, zejména seniorům s trvalým pobytem na území obce (včetně místních částí)
Žádat o tyto roušky můžete u starostky obce A. Dědičové na tf. 724 189 408,
nebo na tf. 602 242 342 , email: obec@drazic.cz .
Roušky můžeme dovézt nebo si je jednotlivě vyzvedněte na obci.
3) Prosím všechny seniory, kteří přebírají samostatně důchod, o zajištění ochrany obličeje
(ochranná rouška). Česká pošta vydala opatření, že seniorovi bez roušky a vlastní propisky
důchod nepředá.
4) Dále oznamuji, že pokud někdo potřebuje nutně léky, tak je možné se telefonicky domluvit
s pí. Mudr. Hájíčkovou o vystavení receptu, který bude předán našemu dobrovolníkovi a léky
podle receptu vyzvednuty v lékárně a dovezeny objednateli.
5) V souvislosti s Nařízením vlády České republiky ke zmírnění šíření koronaviru bude
docházet ke značným omezením v provozování linek autobusové dopravy. Veškerá linková
doprava bude zajišťována v tzv. prázdninovém režimu, tj. jízdní řády budou platit jako ve dnech
školních prázdnin. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost změnám v jízdních řádech. Informace
budou k dispozici na internetových stránkách www.idos.cz. Tyto změny jsou platné od 24. 3.
2020 do odvolání. Jakmile budou opět otevřeny školy, jízdní řády se vrátí do původních podob.
6) Energetická společnost Eon oznamuje, že v době od 30.března do 17. dubna přistupuje v
omezeném režimu k plánovaným odstávkám elektrické energie. Pro tyto neplánované a
neohlašované odstávky platí že Eon:
-pracemi v jednom místě omezí maximálně 90 koncových odběratelů
- doba vypnutí nepřesáhne šest hodin
-nebude docházet k opakovaným plánovaným odstávkám více dní za sebou.
Bližší informace můžete získat na plakátu vyvěšeném na úřední desce obce a na elektronické
úřední desce obce na www.drazic.cz

